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Capital Federal, 29 de

Março de 1890.

Escriptorio e Redacção,
Rua de Gonçalves Dias, 50, sobra no

podem t

Como elles se vingam

s despeitados, que o 15 de
Novembro fez surgir, como

scoguraelloo após as boas
Bkchuvadas que tudo lavam,

não descançam, nem se re
Jj$signam com a sua sorte.

HX.j^ylv, í Não tendo esperança ai-". -a-,.guma de restauração, não
iJavia conformar-se com o estado

de cousas, que os apeiou das posições nem
com a bomba que lhes rebentou uas mãos.

Não teem plano algum, não teem idéias,
e só miram a dificultar a marcha da
republica. Não podendo destruil-a, con-
tentam-se com... infamai a.

Para isso propalam os boatos mais af-
frontosos, enchem a cidade de desasso-
cego, e quando vêem que o pânico se ma-
nifesta, recolhem-se aos seus antros á
espera do resultado.

Se taes manejos não teem as conse-
queneias de perturbar a ordem, ou trazer
outros iuconvenientes, quasi sempre dão
origem á expedição de telegrammas ca-
lumniosos e á baixa do cambio.

Assim, elles fazem um bom negocio e
tomam da republica uma vingançasiuha.

Já ouvimos fallar que um curioso ia
tentar organisar a collecção completa
dos boatos, espalhados pelos inimigos da
republica.

Seria, esse, ura documento muito eu-
rioso, para se avaliar o estado em que
64 annos de império deixaram ama parte
da nossa sociedade. Mesmo com um lenço
no nariz, seria útil contemplam, em
todo o seu horror, essa charogne. Quanta
desgraça e quanta podridão, u'essa simples
resenha dos boatos ?

A quem interessa mergulhar uma so-
ciedade inteira uo desassocego e na in-
quietação 1

Eis 
'uma 

pergunta a que o governo
provisório devia procurar responder.

E uma vez descobertos os sujeitos, que
por tantas vezes organisaram em mente,
revoluções da marinha, fuzilamentos em
massa, combates nas ruas, falleciineutos
diários do geueralissiino, sublevações de
Estados, contra—revoluções a 2 de Dezem-

bro e 25 de Março, uma vez descobertos
esses amigos do passado regimen, fazel-os
repousar por alguns dias das suas fadigas
inventivas... em Santa Cruz.

A exploração dos boatos está estahe-
lecida quasi como uma industria e ameaça
iuficionar todo o nosso organismo. E'
urgente pôr ura paradeiro a essas ma-
chi nações»

Que essas aves agonreiras continuem
a piar, se quizerem, mas era lugar ou
em gaiolas onde não incommodem os queteem mais que fazer.

E' só.

/
'tc^Z* #Í4.<iti.

Balladilhas

i.acwmatorio

Em todo o dia não apparecera 3 vene-
rando, o centenário Clodio.

A' meia-noite a ronda do convento, bal-
Iniciando psalraos de agonia, parou junto
ao portal da sua cella.

Um monge ergueu vagarosamente a
cruz da aldraba e o écho da pancada re-
boou longo e soturno pelo profundo cor-
redor do claustro.

Nada.
II

Corriam lendas sobre o venerando frade:
— uns acciisavam-n'o de professar a her-
metica, outros de relações com maus ar-
chanjos.

Quem se ajoelhasse junto d'elle, ou-
vil-o-ia pronunciar um nome de mulher
de mistura com os sagrados termos das
antipbonas.

A ronda, quieta, em grupo junto ao por-
tal, fez o maior silencio. Nada. Um
monge adiantou-se e novamente 11a brou-
zea placa a aldraba tatalou.

Nada. Ainda nada. A ronda então vol-
tou, ao rythino dos psalmos, arrastando as
sandálias pelas lages.

III
Venus pallida era a única, estre.lla viva

quando os frades começaram a arrombar
o portal forte da cella de frei Clodio.

As pancadas cabiam rudes uo madeiro
rijo, e, de longe, do coro, vinham doces,
n'uina melodia santíssima e consoladora,
os primeiros cânticos das matinas. A vivos
e repetidos golpes o carvalho entalhado do
portal fendeu-se e a alvura das muralhas
caiadas, escurecidas apenas por um cru-
zeiro negro de cujos braços cabia um pau-
no branco, feriu a vista aos monges. Foi
o superior vetusto o primeiro que pôz o
pé no cubículo mysterioso.

De bruços, sobre um grabato, inteiri-
çado como por um grande inverno, Clodio
estava morto. Extaticos e lacrimejando 03
mongesbalbuciaram como se offerscessem,
em holocausto, ao Deus das phalanges

fortes, a-alma velha e sem macula que se
desprendera.

IV
Mas, subitamente um professo, de.wiau-

do um panno de caahamo grosseiro, recuou
assustado, murmurando : — Os philtros I
a hermética I Era feiticeiro Clodio I

Todos os frades olharam na direcção de
braço que apontava. O espanto deteve-os.
Foi mister que o superior.tomando a frente
ao grupo, fosse á prateleira examinar os
objectos do e.-trauho segredo do monge,

Eram bacaes finíssimos, cheios de iiqui-
dos de diversas cores; acima de todos,
dentro de uma moldura de cypreste e de
rosas, tomo u'um retábulo, a imagem de
um coração crucificado — e ura velho
pergaminho, onde Clodio trajara tremulo,
treinulamente, estas palavras amargas :

(. Em oitenta annos de clausura austera
não fíz'mais do que estudar as agonias no
breviario do meu coração. A minha cella
foi sempre o laboratório do sentimento hu-
mano. Em oitenta annos de clausura
austera não fiz mais do que estudar a
lagrima— desde a do pequeno que lavei
para a vida até a do velho que ungi
para 11 morte.

Irmãos, pensa e I Nós outros transpor-
tamos dentro em nós um dilúvio pereune:a alma, lagrima espiritualisada, inunda-
nos, apenas fluetua salvo, como uma
pequena arca de alliauça, o coração onde
temos todas as espécies de alegria e todas
as espécies de amargores.

O nosso coração é uma arca fechada.
Nunca poderemos soltar livremente o
Amor, 11 pomba promissora, para que ex-
piore a suprema ventura, trazeudo-uos,
de volta, o bsijo... o beijo que é o signo
da vida. Sahe-nos apenas do coração o
corvo—o desespero negro que se nutre e
que vive da nossa melancholia.

Seffremos como Laocoonte — apertados
nos auueis da volúpia fervente. »

VI
Lidas estas palavras no velho perga-minho, o superior adiantou-se para exa-

minar os bocaes e lêr os dísticos que os
explicavam :

.( Branca — lagrima dos pequeninos ;
agonia do sorriso. E' igual ao orvalho
porque vem do ceu. Saphyrina—estellici-
dio da primeira saudade, nostalgia do
azul—lagrima dos balbuciantes. Verde—
rocio dos primeiros sonhos—esperança;
aurora da duvida. Âmbar—as primeiras
esperanças do coração ; côr fugitiva das
madrugadas — lagrima do tempo dos
ideaes. íris—lagrima da alegria e do
desejo, colhida ua palpebra de uma
noiva. Roxa—o sangue da saudade, la-
grima que absolve ; água lustrai do co-
ração dolorido. Negra—a lama da alma—
lagrima do remorso. Violacea—lagrima
da ingratidão. Flamminea—lagrima da
carne, suor da volúpia, lágrima que eu
sempre chorei, lagrima dos insaciados,
meu pranto, o pranto de vós todos, meus
irmãos, pobres exilados do amor.» Em
todas as lagrimas encontrei resquícios
dalma, continuava a explicar o velho
pergaminho.



RlíVISTA ILLUSTRADA

VII
ii A alma dilue-se e foge—em cada

globositiho d'agua espiritual ha um frag-
mento d'alma ;. uão o encontrareis somente
ua lagrima tlamininea—é luva, é chain-
ma, é o incêndio da carne rebentando
pelas crateras dos olhos. Foi a primeira
lagrima de Eva. Jesus, pensando em
Miigdalenn, verteu, mordendo os pulsos,
a lagrima de fogo.

Ecce homol — disse Jehovnh, quando a
viu nos olhos de seu filho.»

VIII
Olharam-se todos—um vivo rubor subiu

aos rostos maceranos dos monges castos.
Indignados iam a amaldiçoar o morto
quando o superior, dobrando os joelhos,
a cabeça curva, estendeu as mãos pullidas
sobre o cadáver frio e abençoou-o. Depois
ergueu-se e, voltnudo-se pura os que o
cercavam, disse u'uin longo suspiro, lim-
pando os olhos murchos á manga do
burel :

— E' um martyr... e mostrou o cora-
ção crucificado. Orai por elle I

E sobre o corpo de Clodio cahiram os
versos fúnebres de um Reqniem.

Coelho Netto

MUSA IMPERIAL

Granada ! oh ! tu betndicta
Heclinada sobre flores.
Quem não ha visto teus primoresNem viu luz nem gozou bem ;
Quem ha orado em tua mesquita
E habitado os teus paços
Visitado tem os espaços
Encantados do Éden!

Paraíso d'esta terra,
Cujos mágicos jardinsCom suas mãos de jasmiusCultivam celeste htiri,
A saudade em ti se encerra
Km ti mora a alegria,
Em tuas serras nasce o dia
E arde o sol do amor per ti.
Tuas fructiferas colliuas
Que são ninhos de pombiuhas
Embalsamam as auras visiuhas
De um florido, eterno abril :
De tuas fontes crystaüinas
Sulcam '-.víiies oscaudaes ;
Baixam ¦iguius reaes
A banhar-se em teu Gemi.

De quem é aquella corte
De galantes africanos
Que vão oriizando-se, ufauos,
Do nobre Emir, servos seus ?
Em seu alcaçar e em seu forte
Beiu se lè .-eu nome escripto :
Al-hatnar.—Alah bem dicto,
E' Alhambra I—Gloria a Deus I

Traducção da Granada ti: D. Joaè /omita.

1). Pedro de Alcântara.

^S»0%
Mais uma ve-, annuiiciára Miss Alma

unia arrojada asceução uo seu famoso
aerostato e mais outra os selmstinuistas
fizeram constar que no dia 25 do corrente
ia haver uma beruariln de todos os diabos.

Comu viram, ti em uma uem outra cui_a
se realizou.

Não subiu Miss Alma, por falta de gaz
uo balão — segundo uns ; por falta de
espectadores pagos —segundo outros; ou,
o qne é mais certo, por ambas as razoes no
mesmo tempo, isto é ; uão havendo quasi
nenhtins indivíduos que tivessem perdido
o amor nos de/, tostões da entrada, faltou,
opportunameute, o gaz no apparelho as-
censor.

Foi o que suecedeu aus st-bastUi-
uistas, com esta pequena differeuça :
Onde sele -espectadorespagantes, leia-se
— indivíduos assalariados ; oude está
escripto — gaz, deve ler-se — coragem.

Quanto ao primeiro elemento, quei-
xem-se do cidadão chefe de policia, que
destruio factores, enviando capoeiras para
Fernando Noronha ; quanto ao segundo,
queixem-se... ao bispo,

...que é o chefe da nossa coraj isa
padraria.

Corajosa e impudeute.
Aqui, é um padre que despe a batina

põe azas de Cupido, e, eutesaudo o arco,
aponta a dura flecha contra a fraca e illn-
dida virgem ; alli, é outro, que depois de
celebrar muito tempo, por toda a parte,
os actos da sua profissão—é terrivelmente
aceusado de ser padre-falso, falso como
Judas; acolá, é ainda outro—ao que disse-
ram, vigário— que, em vez de pronunciar
o seu —Orate frales — desanda em im-
properios contra uma senhora, pelo facto
casual d'ella se achar de pé n'essa oc-
casião !

Comprehende-se, á vista disto que vem
a publico, e muito mais, á vista do que
se uão ignora que elles fazem, que os
Srs. padres devem considerar-se muito
felizes, por nós não termos mais obriga-
ção de os aturar, nem de concorrer para a
manutenção dos lugares que SS. Bevdins.
oecupam.

Comprehende-se também que o povo
cada vez mais se vá capacitando do beue-
ficioque o governo provisório lhe fez, se-
parando a Igreja do Estado ; porque as-
sim, uáo mais se verá coagido a respeitar
imposições ..

O que de modo algum se compreheiidfl
é a queixa que fez o illustrado cidadão
vigário geral, do modo pelo qual a im-
prensa aprecia os escândalos praticados
por alguns sacerdotes.

Quer o respeitável monsenhor que a
imprensa uão faça regra geral das oxee-
pçO-â...

Perfeitamente, de accordo.
O povo, cuja perspicacia-uiuguem pôde

por muito tempo aftroutar impunemente,
sabe muito bem separar o trigo do joio,

Mas, quando elle vê que frequeutissi-

mas se vão tornando as excepções-receia
que os casos sporadicos se tornem epidemia
geral, e, pela voz da imprensa —protesta
solemnemeute, com o fim muito louvável
de atalhar o mal.. .

.V verdade, manda Deus que se diga.

Tanto assim, que não hesitamos em di-
zel-a, a respeito da idéii de .-e fazer nm
plebiscito em vez de nina eleição de depu-
tudo.-, coiistiLuintti.s.

Excellente e proveitosa idéa, na ver-
dade.

Não cuidem, porém, que lhe rendemos
louvores só porque pela sua realização se
chegará mais depressa á realidade... de
uma lei constitucional.

Afinal, por tralhas ou por malhas, sem-
pre se havia de ter uma Arca Santa ile
instituições, depois de um dilúvio de
discursos, artigos, conferências e adhe-
sues — ou nós não fossemos quem somos.

Isso é velho ; razão pela qual, tanto se
uos dá como se uos daria.

Por isso, o que nos enthusiasmou deve-
ras, foi essa idéa ter feito com que se vul-
garisasse mais uma boa palavra da nossa
lingua. . .

Parece exquisito ; mas. o que não pa-
dece duvida, é que u'esse facto vemos os
pródomos de uma apotheose popular á
pureza da lingua que falíamos, e, por con-
seguinte, o banimento radical das pala-
vras estramboticas iuglezadas e afrauce-
zadas, escriptas e falladas constante-
mente :

—Iiitervew-*, t/réces, meelings, vendes-
voas e outras que taes ! —Em breve tereis
o vosso dia de juizo.

Novas e puras palavras se approximam I
Por emquanto, olhae só :
—Plebiscito...«a ponta '

E não se pense que vale pjuco u tornar-
se commum a significação de uma boa
palavra.

Vale muito e é necessário que se vá di-
zeudo sempre o que vein a ser plebiscito,
para uão se andar por ahi a perguntar:

— Que bicho é esse ?
Ignorância tal. pôde dar causa a uma

praga muito peior que a de gafanhotos,
que assolou, ha dias, a cidade de Pelotas.

E' o caso, que um nosso amigo dedicado
teve a gentileza Je uos mostrar a seguinte
circulai- :

,i Diguiuiçsimj cidadão.
« Teim o açubida ourra di a vós me

« uderiji pramodi vos pidí o vóço voto
« Heitorà, Mim-as idéia politiqas som
« bem cuuhem-sidasdos meo acouci-
« dadões i a porva é que çempre me
« adestimguiro eus seo a preçiado
« sufrágio. No couçervadô tam to
,i como uo libera, a pois, fui çempre
« o vóço órgo mui fogozo e comvi-
,t queto dos dois partido. Agora, eua
« líepubrica, sispéro merece a voça
u inorme couffianssa.

„ Tem-o, a pois, a ourra de çè o
,i voço acandidatu no P L E B 1 S C I—
n T O a qitési vae aproçedê.
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« Çaude e faternidade Çou o voço
« aconsidadão arrespeitadô.

« Sartunino Pacatuba.
« Mocóca 20 dê Marso de 89 —

« ceguudd»
Digam-nos, agora : se pega a moda de

haver candidatos ao plebiscito—a quantas
mil léguas devemos ficar d'esta praga ?

Deus de misericórdia I

E, uma vez com a mão na massa, ter-
minemos estes echos, registrando um de
immeusa gratidão ao cidadão ministro do
interior, por ter dado com o « Não cogito »
á pretensão das duas pretendentes a elei-
toras — assumpto a que o nosso Zé po-
vinho dedicou a sua musa galhofeira, no
passado numero.

Foi correcto e calmo o digno ministro
e nós bravamente o applaudimos.

Pedimos até licença para felicitarmos
todas as gentillissimas representantes do
bello sexo.

Crède, senhoras : Aonde estaes ; no
honroso lugar que vos está marcado na
sociedade, e o qual nunca nos atreveremos
a disputar (Também era só o que
faltava....) sois infinitivamente mais
queridas e respeitadas.

Mil parabéns a vós por não terem con-
sentido que vos degradasses.. ..

Crède senhoras :— alistando-vos no ca-
sameuto e dando-vos o céo a ventura de
serdcs eleitas boas e fecundas tnâesdefami-
lia —ficae certas : —não ha período eleito-
ral, propicio embora, que se compare ao da
vossa lua de mel ; circulares substan-
ciosas, que valham os vossos filhos robus-
tos- victorias incontestadas, que se

possam medir com as que tendes La deli-
cada direcção do lar doméstico.

Senhoras, repito : A verdade manda
Deus que se diga—e deixemo-nos de bis-
torias...

Dominó Sobrinho.

Cá e lá.

As coisas lá pela Europa
Cheirando estão a chamusco. ..
Movem esquadras e tropa,
Eutra a paz no lusco-fusco...
Na Rússia o nihilismo
Põe ás portas de um abysmo
O grão throuo do Czar.
— Emquanto aqui, entre nós,
Nem trezentos Bendengôs
Lograrão nos abysmarl

A Áustria que não descansa,
Da cautella aperta as malhas,
Escorva peças, metralhas,
Por causa da visinhança.
Faz congressos áebellezas,
li duas vellas temaccesas,
Um'à Rússia outr'á Allemanha.
—Nós aqui..- damos no vinte
Não achando a Constituinte
Nada mais que uma artimanha.

Bistuark, o heroe sem méças,
O terror da gente inerine,
Vendo Guilherme às avessas,
Mandou à fava—Guilherme.
Não lhe cheirando a mostarda,
Sacudio a férrea albarda,
Espantando u mundo atteuto.

Pois aqui, do clero a bilis
Vae resolver o busillis
Num congresso despavento...

A Itália, antigo berço
D'artistas e de coucilios,
Vae armando os seus üuüiios.
Por fazer parte do terço
Soffre com isso a finança t
Mas tem tríplice alliança
E mettido em Roma o Papa.

Aqui, já os cal/alistas
Puritanos—adbesistas...
Vão cabalando à tocapa...

A França audaz, caprichosa,
Como toda a gente vê,
Anda u'uma polvorosa
Por causa de Boulanger.
Surge a tal conspiração
Nas irévas e á traição '!
«Orléatis uo xilindró I»

E os uoísos couspiradores,
Malucos, resstauradores...
Nem as barbas de um só I

A famosa Gram Bretanha
(Fero Welli—Inglaterra I)
Para ver se mais apanha,
Com os lusos fiuge a guerra.'
Lá por dentro... não se escreve :
Cada hora é uma greve
E novo Jack o selvalgem.
—Nós aqui muito quietiuhos
Vendo só os barbadinhos
A pregar muita bobagem...

A Hespanha, latejaute,
Já não agüenta repuxo.
Sae-lhe caro o tino luxo
De ter uo berço o reinante
Dia a mais uu menos dia,
Lá se vae a monarchia
Na terra das castaiiholas !
—Pois, por cà-é exquisito,
Só se diz : —Plebiscito I
E quanto ao resto :—Ora bolas I

Portugal, héroe, viril,
Pela peuua de um Latino,
Remoçado e varonil,
Olha firme o .-eu destino.
Stá debaixo da ameaça
De soffrer uma trapaça,
Apezar de Serpa Pinto.

Pois, então, minhas senhoras I
Não podeis ser eleitoras
Eu o disse...e eu não minto.

Da Europa outras nações
Passam vida attnbulada,
Supportaiu os safauües
Da visinhança esquentada ;
Mas, emfim, lá vão vivendo,
0 equilíbrio mantendo,
Sabe Deus com que soffrer I
—Viva, pois, o nosso lar
Onde já provou Gaspar
Que : O poder é o poder I

Zíí Povinho.

Belias Artes
Não é a respeito de belias artes, pro-

priameute, que o atrazo do Brazil merece
grandes reparos, porqua neste ponto os
paizes americanos estão relativamente
mais atrazados do que elle.

Espíritos superficialmente impressiouis-
tas, decantando o pessimismo que lhes
açode ao bico da penua, teem lançado ás
costas largas da ex-metropole o atrazo
da nossa pinturae da nossa esculptura, -
no emtanto, se elles olhassem para todos
us mais conceituados paizes americanos,
vissem e notassem que o seu desenvolvi-
mento artístico, nestes dois ramos de
belias artes, está muito longe de corres-
pouder no prodigioso desenvolvimento in-
dustrial e mercantil, que possuem,—por
certo abrandariam a virulência do seu
rigor, e fariam um acto 'le justiça bus-
caudo outro alvo para as suas tiradas
criticas.

Também metrópole, a Hespanha, pos-
suia tradições artísticas mais notáveis
que Portugal.

Como este, ella deixou a sua lingua no
nosso continente ; mas, quem quizer ser
justo hade concordar que os americanos
descendentes da nobre Castella, se é
verdade poderem-se gabar de muitos e
notáveis progressos, também é certo que
não coutaram nem contam pintores e
esculptores como os nossos.

Os mesmos Estados Unidos—que belias-
artes tem elles, que honrem as tradições
da sua ex metrópole, ou lhe façam a
sombra que o seu progresso iudustrial
lhe faz ?

*
Mas effectivameute, o Brazil, podia

estar mais adiantado.
Se, ha seteuta e quatro anuas, em vez

de se chamar uma colônia artística frau-
ceza para fundar a Academia de Belias
Artes no Rio de Janeiro, se tivesse mau-
dado á Europa unia colônia brazi-
leira para estudar simplesmente as belias
artes, t) ficasse estabelecido repetir-se a
remessa,, pelo menos de cinco em cinco
auuos, muito outro teria sido o resultado.

Embora animada (ias melhores iuteu-
cões, a eolouia artística não podia reds-
tir com grande êxito á influencia de indo
tão diverso daquelle em que a arte pôde
viver, meio que entretanto seria gra-
dualmeute modificado e boje teria um
gráo muito notável de perfeição se, de
tempos a tempos, soffresse a salutar i alu-
eueia das novas idéas e forças artísticas
trazidas pelus que tivessem ido estudar
as belias artes e viessem perfeitamente
senhores das modificações progressivas
por que ellas iam passando.

Não se tendu procedido assim ; tendo-
se dado mais apreço á vaidade de pos-
suir uma Academia que á de ter sempre
um bom numero de artistas notáveis que
influíssem, séria e etlicazmeute, em tudo
quanto dependesse do go-to e sciencia
artísticos, — ha uni ca meu te -quanto ao
passado—ama lamentação inútil a fazer,
um acto errado a criticai-e —quanto ao
presente—um voto sincero a dirigir ás
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pessoa? que projectarain uma reforma,
para que, de uma vez por todas, Se
emende a mão e se tenha muito mais
juizo... de hoje paru o futuro....

*
Todavia, apezar da nossa Academia de

Bellas Artes não ter dado nunca o resul-
tado correspondente ao seu custeio e gra-
ças â impressão que aqui causaram — O
obolo tia viuva — de João Zeferiuo,
os primeiros estudos de Rodolpho Ber-
nnrdolli, alguns quadros de Firinmo Mon-
teiro, os que da Europa nos renietteram
Amoedo e Almeida Júnior, as delicadas
phantasins de Decio Villares; graças á
revelação expontânea de Hilarião Teixei-
ra, e,em gráo elavadissimo, ao ensinorevo-
lucionario e particulardopàizagista tíoorg
(iuiinm : ha uns bons quinze annos temos
tido a felicidade de vêr entre nós alguns
productos da arte moderna e uma certa
animação, nem sempre crescente, se ha
notado', quer da parte dos artistas quer
da parte do publico.

Durante este período, relativamente
curto, tem-se feito mais artistas do que
nos primeiros sessenta annos de existência
do nosso estabelecimento oliicial, e este
facto importantíssimo está mostrando que
não se deve este progresso á influencia da
Academia, antes a causas estranhas,
que, se náo fazem honra á importância do
ensino acadêmico, são, comtudo. ... agra-
daveis de registrar e constituem fecundo
ensinamento para quem tomar a si a
direcção das nossas vocações artísticas.

+ *
E agora, que felizmente já está aberta

a exposição geral de bellas-artes, visi-
temo! a de animo sereno, e fazendo votos
para que ella uão deixe de ser o capitólio
de todos os laboriosos expositores.

Xisto Graphitb.

FESTAS
Club Güanabarense

Concerto dos guitarristas hespanhoes
Perante uma das mais selectas concur-

rencias que temos observado e que ava-
liamos em perto de quatrocentas pessoas,
os extraordinários guitarristas hespanhoes
José Toboso e Oil Orozco, deram, no dia
24, um concerto que provocou os mais ua-
turaes, convencidos e euthiisiasticos ap-

plausosque temos ouvido e em que temos
tomado parte.

Estes distiuctos professores, cavalheiros
de trato delicadíssimo, possuem umas
guitarras auginentadas, de onde tiram
uns sons quasi divinos, que embriagam a
alma e a arremessam para uns mundos de
phantasia deliciosa

Oc,vir-se um concerto pof elles realisado
e fazer-se idéa do que vem a ser a Corte
celeste—tal como nol-a descreveram pen-
nas immortaes—é questão de julgar a
musica, a linguagem por excelleucia
divina.

Depois, as cordas dos dois assombrosos
instrumentos, vibram diversamente, e,
assim como interpretam qualquer modu-

laç&o, por mais suave que seja, também
traduzem a bravura de uma banda mar-
ciai, os toques victoriosos de um clarim de
guerra e o rufo nervoso e auturno de um
tambor.

E tudo isso, admiraveliuente, com uma
precisão única e sem que os bravos musi-
cos mostrem as dificuldades da execução.

Tivemos aqui a celebre «Estudantina
Figuro» assistimos a todos os seus concer-
tos, applaudimos o coujuncto magnífico
d'aquelles treze instrumentos-, mus, com
franqueza, Toboso e Orozco com as suas
bellas guitarras, desfizeram essa impres-
são, e a substituíram por outra inuito
mais funda—que é a que 1103 ficou do con-
certo a que assistimos, no salão do Rinh
do «Club Guanabareuse».

A tão exímios artistas, quanto estima-
veis cavalheiros, oa protestos da nossa cor-
dialidade e da nossa admiração.

Panorama universal
Attrahiudo constantemente a attenção

do publico, tem continuado a cxhibir-se,
este explendido kaleidoscopo, por meio do
qual faz-se uma viagem á roda do mundo,
em meia hora e p »r dez tostOas I

Parece incrível, mas só quem nunca lá
foi, pode duvidar disso.

Ha dias, e a pelido de muitíssimas pes-
soas, voltaram para o «Panorama» grande
parte das melhores vistas da Exposição
Universal, realisada em Pariz; isto quer
dizer que numa casa do largo de S. Fran-
cisco de Paula, p »de-se admirar, ao vivo,
o famoso certaineu que tantos milhares de
coutos fez gastar a mais de meio mundo.

Maravilhas do Panorama Universal do
Sr. O. Petzold...

Visitas
Para se despedir de nós, visitou-nos o

velho dera icrata paulista Dr. Américo de
Campos, fundador do Diário Popular,
unidas poucos jornaes, que, firmes uo sen
pro^rauama, resistia a todas as seductoras
tentativas decorrupção, graças ao caracter
integerrimo do seu fundador e redactor-
chefe.

Partindo para a Itália, o Dr. Américo
de Campos deixa um vácuo impreenchi-
vel na sua folha dilecta, e fundas saúda-
des nos seus numerosos amigos; mas,
continuando como jornalista a escrever
para o seu jornal, e, na qualidade de cou-
sul brazileiro, prestando aos seus patrícios
e ao seu paiz os serviços de que o seu pa-
triotisaio é capaz, certo é que suavisará
a mao-ua que a sua ausência produz, e 110-
vos louros conquistará para o seu nome
honrado.

Saudnmol-o fervorosamente.

Dr. Isidoro Martins Júnior

Vindo da bella cidade do Recife, acha-
se entre nós este notável jurisconsulto,
philosopho e poeta.

Martins Júnior, sabem-n'o todos, foi
sempre o procurado alvo de todas as iu-

justiças.
O seu talento original, manifestaudo-se

portentosamente esmagador, desnorteava
a fatuidade e casquilhice acadêmica,
quando elle se apresentava a concurso

para o preenchimento da vaga de qual-
quer logar cathedratico.

Mais do que isso, porem, as opiniões po-
liticasque tihua e nãosabiaesconder, pro-
vocavam as iras dos que timbravam mais
em ser partidários da mouarchia, que
simples lentes de uma Faculdade de Di-
reito ; e assim, nunca o seu mérito dei-
xou de ser incompatível com a pretendida
cadeira. ..

Agora, que já teve o seu maior prêmio,
com a proclamação da republica, Martins
Júnior, dará á sua pátria os serviços que
ella requer dos que teem taleuto, illustra-
ção e caracter.

Agradecendo a sua visita, abraçamol-o,
cheios de prazer.

Fulano de Tal.

fífeR^a
BENEFICIO DO VASQUES

Como era de esperar, o theatro de Santa
Anua encheu-se litterulmeute de amigos
do popular actor, uma das nossas mais
genuínas glorias.

Entre gargalhadas e appbjusos correu
a representação da famosa Corte do rei
P.Uaco, onde o beneficiado tem magnífico
papel a que elle ainda empresta os attra*
ctivos do seu humorisino.

Depois do gracioso intermédio pela tra-
vessa firma Peixoto & liimeu Bastos, se-
guio-se a primeira representação do—a
propósito—do beneficiado : Imparador e
Republica, espirituoso qui pró-qtiò. motivo
para aquellas coisas que não podem ser
senão do Vasques.

N'esta breve e interessante comedia, o
papel de boticário e o de velho fazendeiro,
foram desempenhados de um modo que
provou serem Vasques e Mattos dois ar-
tistas de primeira orlem.

Colas e Izabel Porto foram muito bem.
O caterelê final com que termina o qui-

pró-quó, produziu o desejado effeito.
Durante o espectaculo, o beneficiado

recebeu provas especiaes da estima em
que é tido; e dizemos especiaes porque
elle bom sabe que todos os dias as recebe
ge.-aes.

D'aqui o felicitamos, mais uma vez,
dando-lhe os parabéns pelo êxito do seu
beneficio.

Spectatori.

Livro da porta
Nada mais hoje, leitores,
Por faltar um gnuulo espaço,
N'AIleluia, sins senhores :
Vão vor sò o une eu faço...

^jf^s^

Typ. de J. BARBOSAói O. rua da Ajuda n.31
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