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PÁTRIA LIVRE!
Desde o dia 13 de Maio, ás 3 horas da tarde, que raiou para o Brazil uma Era Nova!
A integridade nacional é, hoje, um facto, tornando em realidade o artigo primeiro da nossa Consti-

tuição, que diz : — „ O Brazil constitue unia Nação livre c independente."
Com orgulho, podemos levantar a cabeça e encarar as nações livres do nosso continente e do inundo e

fraternisar com ellas, pois a palavra escravo deixou, também, de ter significação, na lingua que falíamos.
Uma grande gloria temos a escrever em nossos Animes: o Brazil extinguiu a escravidão, como nenhum

outro povo, asphyxiando-a n'um dilúvio de flores, ao som dos hymnos festivos, aos vivas da multidão, derra-
mando lagrimas de júbilo sobre a raça redimida e levantando um altar ao esquecimento !

Gloria aos propugnadores da grande reforma!
Somos, linalmentc, uni povo livre !

Ângelo Agostini, Luiz <h Andrade, Pereira Netto, Fritz Harling, João Joaquim Mendes, Jidio Harling.
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Rio, 19 de Maio de 18SS.
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Seria hoje o dia mais feliz de minha
vida, se meu extremoso Pai não se achasse
enfermo ; mas espero em Deus que em
breve elle regresse bom á nossa pátria.

Princeza Imperial Regente.

NO SENADO
Chegamos ao termo da viagem empre-

hendida, e, mais feliz do que Moysés, não
só vemos, como pisamos a terra promet-
tida ! (Muito bem.)

Senhores, a abolição da escravidão não
marcará para o Brazil uma época de mi-
seria, de soffrimentos, de peniu-ia.

Uma simples consideração bastará, por-
que a discussão longa virá depois, para
tranquillisar os que se aterrarem com os
presagios dos dous honrados senadores
que me precederam: dentro do espaço de 17
annos 800.000 escravos têm desapparecido
do Brazil.Pois bem, senhores, é justamen-
te neste periodo que se nota maior ri-
queza no paiz, grande auginento de tra-
balho e com elle maior producção, e, como
conseqüência, considerável augmento, na
renda publica.

Si, pois, este facto se deu; si foram estas
as conseqüências da diminuição, em mais
de metade, do trabalho escravo, o que se
deve esperar é que o desapparecimento
de 600.000 creaturas escravas não produ-
zirá a nossa ruina, antes augmentará a
nossa prosperidade e o engrandecimento
do Brazil, graças ao trabalho' livre, ao
trabalho nobilitado, o que não só levan-
tara os créditos da nossa pátria, como at-
trahirá para nós o estrangeiro, que en-
contrará no solo fecundo e uberrimo deste
paiz certas e inexcediveis vantagens.

Não ha, portanto, perigo algum ; e até
onde a minha voz, a minha responsabili-
dade, a confiança que eu possa inspirar
aos meus concidadãos; até onde a minha
experiência dos negócios, o meu estudo
de todos os dias, me puderem dar alguma
autoridade, eu direi desta cadeira a todo
o Brazil que nós hoje vamos constituir
uma nova pátria; que esta lei vale por
uma nova Constituição. [Muito bem, mui-
Io bem.)

Senador Dantas.
(Sessào do Senado, em 13 de Maio de 1836).

NA CÂMARA
A victoria final do abolicionismo no par-

lamento não é a victoria de uma lueta
cruenta, não ha vencidos nem vencedores
nesta questão (muitos apoiados), são
ambos os partidos políticos unidos que se
abraçam neste momento solemne de re-
constituição nacional, são dous rios de la-
grimas que formam um mar bastante largo
para que iTelle.se possa banhar inteira a
nossa bandeira nacional. [Muito bem !
Apoiados.) Facto único da nossa historia,
quanto a mim que represento,desde o prin-
cipio, apenas a orientação abolicionista, o
que posso dizer é que o abolicionismo é
quem mais lucra nesta questão.

Nós, estaremos tão cançados como os
escravos; mas o nosso cauçaço não era de
trabalhar; mas porque estava ligada ao
nosso nome a idéa, sinão de uma degra-
dação, ao menos de uma humilhação para
a nossa pátria. ( Apoiados. Muito bem.)

E' tempo que a democracia nacional
tenha um nome que de alguma fôrma não
seja uma offensa ás outras partes da com-
munhão brazileira. [Apoiados.)

Nós, abolicionistas, retiranio-uos d'esta
campanha, certos de que nada tirámos, e,
pelo contrario, tudo demos,não só ádigni-
dade do cdadão brazileiro, mas também á
dignidade de ambos os partidos constitu-
cioriaes. (Apoiados,)

Ainda ha pouco, dizia um escriptor, que
o primeiro dever das grandes nações é
produzir os grandes homens.

Nós offerecemos ao partido liberal ocea-
sião a ter um grande homem e offerece-
mos ao partido conservador agora outra
occasião igual,para que deixem as offeiisas

ao passado, na escuridão da noute da es-
cravidão.

Não penso que o abolicionismo tivesse
sido outra cousa mais do que o 

'instiucto

nacional. [Apoiados.) Não foi outra cousa
mais do que o sentimento verdadeiramen-
te inconsciente do nosso povo que, educado
nas senzalas e na escravidão, não podia ter
outra visão no seu espirito sinão esta pri-
meira aspiração nacional.

Nós todos, que fomos o fermento de
ambos os partidos, nós que devemos tanto
ao partido conservador, como ao partido
liberal, como ao partido republicano; nós,
que não representávamos outra cousa mais
do que as trevas da nação até ao dia em
que a raça negra fosse definitivamente
emancipada no Brazil; nós devemos con-
tinuar no nosso posto, pedindo apenas a
ambos os partidos que se levantem, como
neste momento, sempre á altura dasgran-
des necessidades da nossa pátria, e que
coinprehendam que não ha para o homem
publico, como não ha para os partidos,
verdadeira prosperidade sinão no momento
em que elles se esquecem das preoecupa-
çOes individuaes e se recordam simples-
mente do bem publico, do bem da pátria.

Felicito a Câmara dos Deputados de
1888 ; felicito* o Ministério 10 de Março,
felicito ambos os partidos constitiicionaes;
felicito a Regente do Império, e peço ao
Sr. presidente que, em consagração deste
memorável dia, consulte a Câmara si quer
que se suspenda iminediatameute a sessão
de hoje.

( Muito bem ; muito bem. Bravos, pai-
mas e applausos repelidos nas galerias.)

Posto a votos, é approvado o requeri-
meu to.

( Ruidosas e prolongadas manifestações
de applauso, dentro e fora do recinto.)

Joaquim Naruoo.
(Sessão da Câmara, em 10 de Maio de 1838).

DEPOIS DE 13 DE MAIO
O exercito brazileiro tem hoje maior res-

ponsabilidade do que hontem—porque as
suas glorias pertencem a unia pátria livre,
porque terá de defender a honra e a tran-
quilidade de um povo, já unificado pelo
coração, pela alma e pelo direito.

13 de Maio de 1888.
CaPITXo Sl!R'ZUDI!t,LO.
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SONHANDO
Não é possível eminoldiirar n'ttm qua-

_ dçp feito de recordações o alvoroço popular°^S â solemiiidiide da Câmara dos Srs. depu-
tados, desde o dia em que a palavra do
ministério deixou na consciência de todos
a convicção de que vamos ser finalmente
unia pátria de irmãos.

Não se descreve a erupção electrica do
applauso das bancadas parlamentares, das
galerias, das tribunas de senhoras e de
cavalheiros da mais fina roda, de toda a
parte, emfiin, onde ura coração patrióticoouvia o compromisso ministerial de ex-
tinguir iiiimediatameiite e incondicional-
mente a escravidão.

Dir-se-hia que a voz popular era feita
com o fugido de três séculos que se desop-
primiam do silencio fatal, imposto a mi-
IhOes de homens ; que o recinto da Câmara
se havia convertido n'um valle de Josa-
phat, oude resurgiam, reencarnavam-se,
todas as gerações mortas pela pirataria,
para acclamar, com uma só alma e uma
só voz, a restauração da igualdade hu-
mana.

No meio daqueile sussurro religioso,
como dos carvalhos de Dodona, deixando
sem fôlego aquella anciedade, aquella
nevrose de euthusiasmo, levantou-se Joa-
quim Nabuco.

A sua palavra construiu desde logo
uma muralha de estrellas em derredor do
ministério.

O orador parlamentar dos ciiptivos ac-
ceitou de frente, e em campo aberto, o
combate, que insidiosamente era offere-
cido ao ministério, e grande, extraordi-
nario, incomparavel, com . uma energia
selvagem, entrou na peleja como si fosse
um deus. Parecia que se estava servindo
de uma arma ingente: um arco feito
com a curva de uma aurora, teudo como
corda a linha recta da honra. Afigurava-
se á gente que o tremendo Sagitário sa-
grado trazia como aljava uma nebulosa,
cheia de pequeninos soes que lhe serviam
de balas.

A conspiração dos interesses partidáriosdesfez-se instantaneamente; as paixõesse traussubstanciaram em sentimentos li-
bernes.

_ Joaquim Nabuco deu yoz ao arrepen-
dimento de todos os partidos. Depois d'a-
quella confissão em voz alta, como nos
primeiros tempos do ehristianismo, a
pátria fez a sua primeira communhão de
fraternidade.

Foi o Sr. Rodrigo Silva, ministro da
agricultura, o incumbido tle pontificar a
missa nova da redempção nacional. A
hóstia que elle levantou', não ao tilintar
de campainhas, mus ao estrondear de
palmas e acclaiuações de um povo deli-
raute, foi esse projecto, branco como a
pomba da arca, lacônico como o relam-
pago, que desfaz uma nuvem negra.

Desde este momento tornou-se impôs-
sivel vêr o que se passou. As pétalas de
rosas esvoejavani, lembrando a chuva de
ouro mythologica dos amores da suprema
divindade olympica, os connubios myste-
riosos de que resulta vara semi-deuses."

Sentia-se que se estava fecundando n'a.

quelle momento o óvulo da grandeza na-
cioual; quedalli,daqueilereciuto,ia sahir
unia deusa mais formidável que a bella e
terrível Pallas : a Pátria brasileira gran-de na sua magnanimidade, iuexcedivel na
sua abnegação no serviço da civilisação.

Rio, 9 de Maio de 1888.
Josí: do Patrocínio.

A PROPAGANDA

O Sn. João Cr.App (presidente da Coufe-
deração Abolicionista), (Applausos): Meus
senhores. A Confederação Abolicionista,
que se pôde assim dizer, é a syntbese da
opinião popular, que quer sinceramente
tratar da completa abolição da escravatura
no Brazil, vera hoje demonstrar o seu res-
peito e a sua gratidão ao benemérito ga-bitiete abolicionista. 6 de junho, presidido
pelo immortal cidadão,conselheiro Dantas.
[Muito bem).

Acreditamos que saiamos das normas
até hoje seguidas, festejando um gabinete
que desce.

Nós somos uns excêntricos : preferimosfestejar o gabinete que cahiudo poder of-
ficial, porém, que se acha, de pé, na con-
sciencia nacional.(Bravos ; muito bem).

O gabinete Dantas teve a grande co-
ragem de tirar a propaganda abolicionista
das praças e ruas e fazer com que ella
fosse echoar dentro do parlamento. [Muitobem.)

(Sessão publico, em 7 de Junlio de 1885.)

& •abolição e o Exercito

O Sr. Ruy Barbosa [applausos) : 
Minhas senhoras, meus senhores. Depois
de agradecer á Confederação Abolido-
nista, benemérita da humanidade e, ainda
mais, benemérita da Pátria, a honra da
missão que me delega, deixai que prin-cipie saudando esta tribuna. Eu a reco-
nheço, e saudo, — á tribuna do povo, a
que. deve estar em toda a parte onde pul-sa a artéria da vida nacional, a que não
nasce das constituições escriptas, nem se
subordina a instituições ephemeras, o or-
gão espontâneo, omnipresente, indestru-
ctivel da consciência publica,que as reac-
ções embtindeiradas tio poder acordam, vi-
bram, agigantam, multiplicam de extre-
mo a extremo nos paizes livres, como ou-
dulações expressivas da crosta terrestre á
superfície de um solo abalado pela agitação
da lava interior. (Muito bem.)

Do alto delia, no período, por assim di-
zer.de suas primeiras balbuciacões, bem
longe daqui, na pátria de José Bonifácio,
que q escravismo entregou ao Sr. Mo-
reira de Barros, coube-me, aiuda estu-
dante, consagrara minha vida a civilisa-
ção de minha pátria, protestando, com a
lei de 7 de Novembro em punho, contra a
illegalidade impune, victoriosa, opulenta
do captiveiro, sacudindo a verdade in-
naramada do direito ás faces da piratariatriumphante sobre as ruínas da lei e dos
tratados. {Applausos).

l)o alto delia, hoje, dezeseis annos de-
pois, desilludido pelas decepções publicas
que nos envergonham, penitente da nossa
credulidade na transigência dos interesses
uegreiros, ensinado por uma experiência
de fel a conhecer as uíy-srchias corrilhei-
ras que nos governam (Applausos), venho
annunciar-vos que cessou a quadra da es-
perança, mentirosa ludibriadora da vossa
honra, e só nos resta o combate. ( Applau-
sos).

E o combate é a palavra ; é a tribuna ;mas esta: a tribuna popular ! [Applausos) .
(Sessão publico, em 7 de Junho de 1885;.

Na ultima reunião popular, convocada
pela Confederação Abolicionista, e obstada
pelo criminoso edital da policia, a ordem,
violentada pelo governo dos bichas chi-
nezas, da Hòr da gente e da navalha, foi
abrigar-se no seio da população, refugiar-
se na rua, n, alcance do fogo das seuti-
nellas do quartel general, á claridade dosol, que a mão dos faccinoras assalariados
não pode apagar, como se fecha, de noite,
no recinto dos theatros, o registro do gaz'
para assassinar o povo indefeso, e afogar
em sangue os meetings abolicionistas.0

E' assim que respondemos aos aleives
de desacato à lei, de machinacão contra asegurança publica, a todas essas villauias
estipendiadas cada manhã pelo gabinetecom os últimos sobejos de um thesouro, embancarrota. O abolicionismo, iucrepado desedição e assalto -a propriedade, não se ho-
misia no segredo, não solapa o chão dedyuamite : procura juntar-se á portados
quartéis, constituir-se em assembléa sob
os olhos da força armada, levantar a voz
até soar bem fundo na alma dos defen-
sores da pátrio, e fortalecer-se, sentindo
voltar de lá o echo do applauso fraterno.

Entre nós e esses batalhões cobertos de
gloria se permtitam, em correntes conti-
nuas, invisíveis, mas sentidas, as mesmas
impressões, o espirito da mesma solida-
riedade, os elementos de um ambiente
commum. Se a nossa influencia é a propa-
gação da anarchia, então a anarchia fez
ninho no exercito, de cujo campo a idéa
abolicionista sempre instiuctivamente seapproxiraou ; e um paiz onde a anarchia
inquinou o espirito militar, é um paiz fa-
dado á dissolução.

Mas não, senhores ; os commensaes do
poder confundem a atiarchia com a vida.
A vida é que nós somos ; a vida é que o
exercito é. No exercito e no abolicionismo
está condensada e intensificada a vitali-
dade nacional : elles representam o queresta da honra e integridade da pátria, a
sua conservação e o seu futuro, a sua in-
telligencia e o seu brio, a sua abnegação
e a sua força.

Conselheiro Ruy Barbosa.
(Meeting, no Polytheama, em 1887).

Eu não deixaria o meu retiro, aonde
encontrava tantas consolações, para as-
sumir o cargo de ministro, se não visse
que ia fazor parte de um governo que es-lava decidido a reparar os erros de três se-culos de iniquidades I

Conselheiro Ferreira Vianna.
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REVISTA ILLUSTRADA

PARLAMENTO E POVO

0 Sr. Dr. Antônio Pinto:—Concidadãos-
e amigos : Não vos sirva de estranheza a
minha presença n'este lugar; não vos
sirva de reparo que eu venha occupar
n'este momento, a tribuna popular, para
a qual me arrastam o dever e o patriotis-
mo e ninguém supponha que fico mal; não!
Mantenho aqui -com a mesma dignidade e
independência, a minha posição na Ca-
mara dos Srs. Deputados. (Applausos pro-
longados.)

Senhores, a tribuna do parlamento é,
de certo, uma grande cousa e uma grande
honra; mas, para quem, como eu, tem
ante si o máximo programma da redem-
pção dos captivos ; para quem, como eu,
esforça-se em defender a causa dos peque-
nos e miseráveis, pura quem, como eu, é
filho do povo e vive no povo e pelo povo,
sente-se perfeitamente bem nesta tribuna.
[Applausos.) Direi aquelles que entendem
que esta tribuna é um rebaixamento á po-
sição do deputado, que a primeira obriga-
ção, a mais digna excellencia do represen-
tante do paiz é viver em contacto com o
povo (muito bem; applausos) no qual re-
sidem os mais nobres estimules e as mais
gloriosas aspirações.

Senhores, eu confesso com a maior fran-
queza, jamais me senti tão bem e mais di-
gnamente do que perante vós, que me co-
nheceis, que me entendeis, que adivi-
nhais, póde-se dizer, os meus escrúpulos,
as minhas anciedades e a minha conscieit-
cia, porque o povo e as multidões, que
constituem a verdadeira soberania nacio-
nal, perscrtitam por instincto a firmeza e
lealdade, dos que os servem. (Muilo bem,
muito bem.)

Portanto, senhores, sirva esta explica-
ção de justificação de minha presença
nesta tribuna.

Aquelles que pensam o contrario, e que
se refugiam á sombra da ridícula aristo-
cracia, mal sabem encobrir o seu erro, por-
que a verdadeira liberdade é democrata e
chã.e o nosso paiz não pôde viver um só in-
stante sob o regimen obscurantista das
fidalguias. (Applausos.)

Assim, senhores, congratulo-me com-
vosco e commigo mesmo por dirigir-vos a
palavra, não só como representante de
uma província livre, como dos vossos pro-
prios sentimentos, desses sentimentos he-
roicos, que acceudem o meu enthusiasmo,
as minhas crenças, as minhas aspirações
ea minha fortaleza indiridual.(Applausos
prolongados.) Ha só um motivo que me
contraria, e é que venho succeder nesta
tribuna ao distmcto orador Joaquim Na-
buco, cuja palavra repassada dos encantos
da eloqüência, cujo animo alentado pelas
virtudes de um grande coração, deixam
após de si a temeridade medíocre das sub-
stituicOes. (Bravos.) Portanto, o illustre e
benigno auditório venha em meu auxilio,
dispensando ao fraco orador ,que ora oecupa
esta tribuna, a sua beuevola condesceuden-
cia.

Senhores, nesta terra de esclavagistas
intransigentes, onde o coração resfolga a
custo pelas theorias insensatas da usura,
já não é muito dar o tratamento que dão a
nós, os abolicionistas, de proletários, des-
ordeiros, loucos e petroleiros. Mas, feliz-

mente, os nossos inimigos são cobardes, e,
ao passo que ameaçam escalar o céo com
o poder da riqueza e prepotência, nós, os
pequenos, nós, os amantes das grandes
causas, vamos discutindo desassombrndos
a magna questão do elemento servil, e
cada dia que passa vamos apagando esta
mancha hedionda pelo esforço de nossa ge-
nerosidade. E já não temos feito muito
pouco, senhoras, e mais uma energia, um
sacrifício, e a norsa gloria será certa. Nada
de desanimar, que o futuro não pertence
senão aos que trabalham e soffrein com pa-
ciência : se hoje somos para os antropo-
phagos da dignidade humana os desordei-
ros e petroleiros, seremos, amanhã, os vin-
gadores dalionra nacional. (Applausos).

Antônio Pinto.
Sessão publica, em 29 de Junho de 1881.

não a victoria do actual partido liberal,
mas a necessária, a imprescindível re-
forma dos partidos.

A Augusta Princeza Regente, essa è
que achou uma oceasiao rara de entrar
como triumpliadora pelo espirito e pelo
coração de uma boa parte «1'este povo, que
esperava, ou com iudiffereuça ou com re-
serva, o seu advento.

As acclamaçOes que hontem soaram por
todo o Império, hão de deixar um éco que
ha de repercutir durante muitos anuos,
despertando em milhares de corações a
gratidão pelo beneficio feito a uma raça,
en, milhares de espíritos, o reconhecimento
por tci- visto a tempo o quo mais convinha
aos interesses e á dignidade d'oste paiz.

Rio, 14 de Maio de 1888.
üu. Ferreira de Aradjo.

u.m VI.1 DEPOIS

Meus amigos, meus filhos, como cos-
tumo chamar-vos em aula !

Meu agradecimento vai ser ainda uma
lição. A voz mais auetorisada do Escrava-
gismo disse no Senado que o Brazil estava
em Feudalismo Patriarchal.

Essa é a vardade. Estávamos nos tem-
pos do Abraham. E aqui, nesta casa, lec-
cionavamos caminhos de ferro e electri-
cidade e ainda mais:—ensinávamos quan-
to de mais sublime produziu Newton e
Charles Darwin.

Foi este antagonismo que cessou a 13
de Maio de 1888.

Foi a Escola Polytechnicn que doutri-
nou a abolição.

O futuro pertence aos filhos desta Es-
cola.

A escravidão durou tres séculos. A
triangulação do Brazil vai durar também
séculos ; a divisão da terra, os canaes, os
caminhos de ferro, os rios navegáveis, os
portos do mar, serão feitos por vós.

Aos engenheiros todo o trabalho da
constituição da Democracia Rural Brazi-
leira. Viva a Escola Polytechnica !

Rio, 14 de Maio de 1888.
André Reboüças.

Esta grande revolução, feita de sorrisos,
lagrimas e flores, teve também o seu Wil-
berforce :—o coração.

Loiz Murat.

A abolição está feita, e o partido li-
beral, que derrotou em 1884 o Sr. Dantas,
que pedia tão pouco, teve de dar hontem
palmas ao Sr. João Alfredo, que chegou
ao poder no momento oppgrtuno de pedir
tudo ; mas, como em todo o partido não
vibra o mesmo enthusiasmo que anima o
Sr. Joaquim Nabuco, como cada um de
seus membros se considera mais homem
de Estado, e menos poeta, menos artista
que o illustre deputado pernambucano,
hoje começará uma lucta de que sahirâ,

«N tio Março do 1884.

Convidado pela Confederação Abolicio-
nista para ser interprete, como seu orador
escolhido nesta festa, por ella preparada,
afim de saudar o grande acontecimento
oceorrido na provincia do Ceará, eu não
podia recusar-me nem á honra que me
fizeram nem á justiça, que. isto importava
ás minhas convicções políticas.

Reconhecendo a graciosa intenção com
que a Confederação Abolicionista se tinha
dirigido a mim, não podia recusar-me, de-
clinando de qualquer responsabilidade
política, que porventura, como homem do
parlamento, eu poderia assumir, deixando
a minha cadeira no Senado para vir fallar
no meio do povo, que amo mais do que
tudo. (Muito liem).

Rio, 2õ de Março de 1884.
Senador Silveira da Motta.

A. Santa Causa
A immensa revolução, a temerosa re-

forma, cuja realização se afigurava a ai-
guns uma catastrophe nacional, uma
guerra fratricida, um desabar dn fortuna
publica e particular, um cataclysmo tre-
mendo, que,segundo o vaticinio dos agou-
reiros, devia fazer despeuhar no mesmo
abysmo a ordem publica, as instituições,
a honra e segurança do Estado, realizou-
se nas mais singulares condições—ao vo-
zear da acclamação unanime do povo, vic-
toriando a santa causa da abolição, espar-
gindo flores sobre o parlamento e sobre o
manto da augusta princeza, a quem cou-
be a gloria de sanecionar a áurea lei,
suspendendo-se a vida civil para entrega-
rem-se todos os cidadãos ás expansõesju-
bilosas do seu enthusiasmo, lançando hen-
çãos sobre os nomes dos mais denodados
apóstolos da causa abolicionista e tudo
isto no meio da maior ordem, sem a troca
de reconvençOes, sem umareminiscencia
desagradável do período da luta legal,
sem uma imprecação, sem uma allusão
sequer aos próprios que até á ultima hora
negaram o seu voto ao projecto da abo-
lição !'Este 

facto, honrosissimo para nós, é o
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que explica a nobre repercussão do ju-bilo nacional, no seio dos cultos povos
.que nos contemplam e particularmentenas republicas do Rio da Prata, cujos
povos adiantados celebram como uma festa
americana, como uma festa sua, o grandeacontecimento, que, mais do que nenhum
outro, ficará assignalando neste século o
mais^g-torioso periodo da nossa historia.

Extinguiu-se a escravidão no Brazil I
Rio, 15 de Maio de 1888.

Quintino Bocayuva.

TÓPICOS DO DIA

O mérito de um estadista consiste na
intelligente auscultação dn alma da na-
çãojáinais abiuidoiiando-lhe o pulso, afim
de perceber em tempo a sobrexcitação em
que ella se acha, quando contrariada em
suas aspirações legitimas.

Com a mais perfeita clarividencia, o
benemérito conselheiro Dantas, ha quatro
annos, observou tudo, e quiz einprehen-
der essa obra patriótica, que outros levam
ao fim, mas que eternisarà igualmente o
nome do precursor illustre.

O honrado senador João Alfredo não
julgou ser acto de energia resistir á tor-
rente da opinião, que tão forte pressão
exercia sobre todos os espirites e aniea-
cava fazer explosão, graças âs contrarie-
dades dos resistentes.

E na verdade só os cegos poderiam uão
ver os effeitos da violenta pressão popular.

Rio, 12 de Maio de 1888.
JOAO.UIM Sl-RUA.

13 »¦<: MAIO

Acaba de morrer a escravidão ; acaba
de nascer a Pátria. Bricio Filho.

A apotheose ao Jojé do Patrocínio veio
demonstrar que todo o revolucionário, que
tem talento e tem caracter, é o vencedor
de amanhã. Pardal Mallet.

FINAL DE UM DISCURSO

Senhores, ha coincidências mysteriosas
nosdestinns humanos I...

Dir-se-ia que as grandes renovações
obedecem a leis chronologicas,aguardando
o fim dos séculos. Ahi estão a descoberta
da imprensa e a da America no fim do se-
culo 15", a revolução ingleza no fim do
17°, a franceza no fim do 18.° Chegou a
nossa vez.

O que nos trará o século 20" ?... Será a
revolução salva, o Messias do novo Evan-
gelho 

'?!...
Não o sei, senhores, mas o que vos af-

firmo é que existe 
'uma lógica universal,

uma predestinação necessária nos seres,
nos faetos, nas cousas, sem a qual seria
impossível a concatenaçâo harmônica do
co nj une to...

Pois bem I Deus, com 1 eu chamo e acre-
dito, a natureza, a forca, 11 matéria, a
evolução, como deiioiniiiaes vós, os ade-
ptos das escolas novas, outorgou á nossa
pátria essas duas esplendidas premissas :

uma natureza extraordinária, e um povo
que, quando menos, tem sempre a alma
aberta a tudo quanto é bello,e justo e bom.

A conclusão fatal será a gloria, mais
cedo ou mais tarde. Ha de raiar para nós
brilhantíssimo o sol uo porvir : — empa-
na-o, por ora, a mancha da escravidão.
Urge apagal-a.

Perdoai-me, senhores, pôde ser que em
tudo quanto eu levo dito uão vá senão
uma chimera de mocidade, um erro de
inexperiência, uma miragem, uma illu-
são...

Pôde ser, é provável, é natural...
Mas, bemdita chimera que me leva a

fallar-vos da grandeza da pátria, quandosó apregoais o seu descrédito e a sua rui-
na... Bemdita, mil vezes bemdita, a illu-
são que me faz acreditar na eíficacia ci-
vilisadora da redempção dos captivos I...
[Muito bem, muito bem I)

16 de Julho de 1883.
Apponso Celso Júnior.

ESCRAV1SADOS
No Brazil não ha escravos, mas sim es-

cravisados.
Rio, 1884. Antônio Andrade. ¦

Et lux facta est!
A solução que o parlamento deu sobre

o elemento servil, tirou do espirito publi-
co um pesadello afflictivo ; todo muudo
seutiü-se alliviado, até aquelles que fica-
ram prejudicados.

Era uma questão de pereune agitação,
lançando, com as incertezas do futuro, a
auciedade em todas as classes sociaes.

Era uni alimento de paixOes que se irri-
tnvam cada dia e faziam antever funes-
tos perigos.

Por outro lado, os povos cultos hão-de
admirar a rapidez e regularidade com que
o facto se consummou em plena tranquil-
lidade.

As instituições sahiram incólumes de
uma crise que a todos apavorava, e pro-
vain a sua solidez.

A Europa, que teve escravos em suas
colônias, uão ignora quão doloroso e terri-
vel foi o problema da emancipação.

E' uma honra para a nação brazileira
o exemplo de viril e louvável abnegação
com que procederam as classes iuteressa-
das nesta questão.

O governo também lega á historia o
mais brilhante testemunho da segura in-
tuição que teve, operando a transforma-
ção do estado social, que perdurava ha
tres séculos.

Rio, 12 de Maio de 1888.
Da. Fernando Mendes de Almeida.

LIBERTAÇÃO
Para tornar effectiva a liberdade dos

escravos,'todos os meios são bons.
Pernambuco, 25 de Março de 1884.

João Ramos.

José Bonifácio
Descortinam-se, além, largos horisoutes

do futuro, em uma geração nova, retém-
perada nas idéias da pátria de Wilberforce
e de Lincoln, transforma os destinos d'esta
terra.

Nas felicitações de uma alegria myste-
riosa ouve-se uma voz vibrante, que vem,
como o echo omnipotente de todas aquelias
geraçOes reunidas, commover a grande
alma da nação, trazeudo-nos uma éra de
luz, em que não mais se ouça o gemido
triste e plangente do misero captivo I

Era o neto do Patriarcha da independen-
cia que assiin continuava a obra gloriosa
de seu avô.

Sobre a cabeça d'esse predestinado,
mandado por Deus. para apressar a re-
dempção de uma raça inteira de opprimi-
dos, mais de meio século de existência era
já passado ; e a cruel enfermidade, que
tinha de cortar-lhe a vida já ali lhe che-
gára, aquelle santo coração I

Mas, senhores, apezar da inexorável fa-
talidade, havia em José Bonifácio uma
como alacridade triumphaute, que, dir-
se-hia, a radiação perenne das alegrias
interiores, das alegrias viris, que lhe po-
voavam a existência.

A mocidade de espirito, senhores, é
como a águia: renova-se coma tempestade,
que lhe arrebata as pennas velhas, dando
lugar ás novas.

Tal foi José Bonifácio, n'esta lticta
grandiosa em que a palavra arrebatadora
do velho senador, vibrada por um pátrio-
tismo inflammado, supperava, ainda, as
maiores energias da sua primeira idade !

Barão Homem de Mello.

UMA CARTA
S. Paulo, 5 de Janeiro*de 1883.
Illm. Sr. João Clapp.
O portador d'esta é Francisco, o mais

infeliz dos escravos d'esta provincia, visto
que pertence a um façanhudo fazendeiro,
que uão cessa de perseguil-o. Peço a V.
S. que o proteja e, se tiver oceasião, re-
metta-o para logar mais louge possivel.

Sou com estima e consideração,
De V. S."

Amigo, criado e venerador
Antônio Bento de Souza e Castro.

A eleição de 11» dn Abril
Todo o bom patriota deve votar amanhã

no Sr. conselheiro Ferreira Vianua,
José de Seixas Magalhães.

(Publicações a pedido, do Jornal do Çommercio.}

A Princeza Imperial Regente, a 28 de
Setembro de 1871, traçou o prólogo, e em
13 de Maio de 1888 escreveu o epílogo do
grandioso futuro da nossa pátria.

Alberto Victob.
Vibrando o Pátrio sino, ouviu-se— abo-

lição. Leopoldo Figueira. Typ. de J. BARBOSA & O. r da Ajuda 31
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