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REVISTA ILLUSTRADA,

Escriptorio e Redacção,
Rua nu Gonçalves Dias, 50, sobrado

15 DE MAIO

Com extraordinário brilhantismo, rea-
lisaram-se este anuo as festas comineuiu-
rativas da lei que expurgou—o Brazil da
escravidão, a America de uma nodoa, o
mundo civilisado de um opprobrio.

A Confederação Abolicionista-a asso-
ciaçâo que mais' eficazmente luctou com
o monstro^ e que mais fundo o feriu com a
lançada liberdade-não podia deixar que
passasse desapercebida a grande data, que
coroou de glorias os inauditos esforços de
um povo, para extirpar de seu próprio
seio, um cancro profundamente enraizado.

A' intrepidez de outr'ora, aos riscos de
tantos combates, succedeu a alegria in-
tima, a gloria de um triumpho completo,
pois nem as conseqtieucias ruinosas do
graude acto humanitário, sequer appare-
ceram 1

A abolição foi como que uma benção,
lançada po"r Deus, sobre uma terra infeliz.
As messes carregaram-se de fructos, a
fraternidade desenvolveu-se e só os hym-
nos do trabalho e de júbilo eram ouvidos
u'esses dons annos, -ao longo das nossas
planícies ou repercutindo pela encosta das
altas montanhas.

Victoria toda da lÍDerdade e da justiça
sobre a barbaria e a feroci-.ade humana,
as festas da abolição ueviam ser um jubi-
leu dos corações e foram-n'o.

Já antes do dia 13 era visivel o conten-
tamento que reinava eutre o povo pela
approximação de uma das suas epheme-
rides mais queridas.

No dia, a cidade enfeitou-se, as autori-
dades concorreram ás coinmeinorações, as
musicas tocaram hymuos festivos e o povo
sahiu para as ruas a dar vivas á liberdade,
á abolição e á republica.
J* Um grande prestito civico percorreu as
principaes ruas. em meio de delirantes
applausos, sendo tal a concorrência de as-
sociacOes e classes, que se calcula que o
prestito tivesse mais de meia légua de
extensão, levando hora e meia a passar.
¦""íA' noite a cidade illutninou-se, tendo
reinado sempre a mais franca alegria, e
não havendo o mais leve desgosto.

Honra ao povo brazileiro I
V. Ainda uma vez, abolicionismo foi sy-
aonymo de patriotismo I

m
Como quem vae sonhar junto de um precipício,
Vou deitar-me imprudente ao teu lado, e sonhar.

Teus a attracção do céo, teus a attracçáo do mar,

O' meu vicio querido I ó meu único vicio 1

Como te amo, demônio I, anjo, como te odeio !

Eis o meu sangue: bebe-o, e farta-te, vampiro...

Como deve ser bom, n'um ultimo suspiro,

Morrer, mordendo em febre a polpa do teu seio I

A alma toda me foge, arrebatada e iouca,

Para o profundo céo do teu profundo olhar.

Vivo para te amar, e morro de te amar,

Amarrado ao teu collo e preso á tua bocca 1

Que bocca I A multidão febril dos meus desejos

Vôa para essa bocca, e nella se acolmeia :

Tua bocca parece uma parreira, cheia

De embriaguez, de. luz, e de cachos de beijos.

Amo-te I vou sonhar junto de um precipício,
Quando me vou deitar ao teu lado, e sonhar.

Tens a attracção do céo, tens a attracção do mar,

O' meu vicio querido ! 1 ó meu uuic > vicio I

Maio, 90
OLAVO liILÁC.
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Já é tempo

btamos com-seis mezes de
republica, e nindii não temos
[moeda republii-ann, é raro
Imivir-saa Marselheza,só de

[longe em longe iivista-se .
[alguma bandeira republi-.
|cana e ainda em varias re-

partições os symboíos nionarchicos são
visíveis e estão a dar triste ideiu da nossa
actividaile e energia.

Moeda, bandeiras, musicas, ausência de
symboíos regios, são outros tantos elemen-
tos de forte e efficaz propagundii, em prói
do regimen actual. Infelizmente, porém,
ao fim de seis mezes de republica, é raro
encontrar-se uma nota ou uma moeda que
não tragaaeffigie imperial,e que nao esteja
como que a fazer-nos negaças, lembrando
a monarchia.

Raramente, também, ao povo se offerece
alguma oceasião de ouvir as musicas re-

publicanas, a Marselheza ou o hymno 15
de Novembro, que despertando o enthusi-

asmo nas almas, contribuem poderosa-
mente, ou pura avigorar ns convicções de
uns ou para arrastar os outros.

Também só em dias de gala, agente tem
o prazer de ver o pavilhão constellado des-
fraldar-se á frente dos edifícios públicos,
caructerisinid i u nossa fôrma de governo.

Antigamente, era praxe fallar-se em
q'iinlqiier cousa, durante oito dias e dei-
xalra depois dormir o somno eterno, ou
nas repartições publicas ou na incúria ge-
ral. Annos depois de se aventar uma idéia,
de se approvar, de se mandar pôr em
execução, quando já ninguém mais pensa-
va nosso, vinha então a realidade faisandé
trazer-nos o que se imaginara, mas fdra
de tempo, importuno, ridículo e anachro-
nico.

Com a republica é preciso que não se dê
o mesmo.

Pedimos, pois, ao governo, que mande
fazer dinheiro com os symboíos republi-
canos, que mande tocar musicas da era
nova, que não poupe tanto as bandeiras
nacionaes e que, finalmente, mande tirar
dos edifícios públicos esses symboíos de
um passado morto, que só podem ser agra-
(laveis a algum sebastianista idiota.
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Já ha tempo demais para realisarmos
essa pequena modificação em nossos habi-
tos, mostrando assim que nâo estamos ei-
vados de carruncismo, e de indifferençii.

Sejamos americanos!

*rnr - /-.,

O frio... Não demora a chegar o deli-
cioso inverno, o bello tempo fresco em que
as faces das mulheres provocam mais
beijos porque são mais vermelhas, em que
os ninhos de amor attrahem mais porque
são mais quentes, em que no azul doce do
céu limpo a lua fica mais alta e a neblina
parece o pó de prata das estrellas cnhindo

do céu.
Inverno... Inverno... Que bello tempo !
Temam-n'o lá nas terras distantes, oude

elle é o vento que corta, oude elle é a chu-
va que gela ; aqui elle uão vem matar os
velhos que moram nas casitas pobres onde
não ha dinheiro para comprar lenha nem
vem fazer chorar as creaucinhas sem pão.
Teuiam-n'o lá, nas terras distantes, onde
elle, nos bosques sem folhas, faz curvar as
arvores como esqueletos phantasticos;
aqui as mattus ficam sempre verdes e nas
ramarias cantam sempre os pássaros.

Inverno... Inverno... Que bello tempo I

Suzaniuha e Bertha,— Suzauiiiha, a
morena entoutecedora, Bertha, a dos ca-
bellos de ouro conversam muito amigas,
muito juntas na janella, de onde devem
ver chegar os maridos. E' quasi a hora
do jantar.

Que boas noite, estas de agora,
Bertha. Como as adoro! Se soubesses como
o Carlos me ama I O inverno I Que bello é
o inverno ! Não gostas delle 1

Ah I minha amiga ! Gostei. Hoje...
Olha, sabes que eu cointigo não tenho se-
gredo ; pois bem ; hoje eu o detesto !

Tu o detestas? Não percebo, Su-
zaniuha.

Pois tu não vês como o trato?
Como o tratas ?
Sim. Não vês de que modo fallo com

meu marido?
Com teu marido? Mas eu me referia

ao inverno...
Pois sim, minha cara. Saibas que

o Antunes é o inverno, uão o inverno gla-
ciai da Europa.... Estou cnsado cem o
inverno, Bertha. E como o detesto, como
o detesto ! Não... Não me falles nunca no
inverno. ..

ÜASBOUS.

%gÜr
A commemoriição da grande lei da Abo-

lição esteve na realidade esplendida.'Mau 
grado as philosophices emproadas

de exóticos democratas, o povo desta ca-
pitai animou com a sua presença e ap-
platidio com o seu euthusiasmj as festas
realisadas a esforços da Confederação Abo-
licionista, dessa benemérita e popular, as-
sociaçâo, que' foi sempre o núcleo -mais

poderoso e vivaz de resistência aos privile-
gios esclavugistas, de negregada me-
moria, e que, agora mesmo, promove effi-
cazmente a realisação de uma idéa phi-
lautropica.de seguro alcance para o futuro
da nossa pátria.

0 prestito-cívico, então, que vagarosa-
mente desfilou pelas ruas da cidade, foi o
mais grandioso e brilhante que se tem
levado a effeito, e só elle bastou para pro-
var que o 13 de Maio é uma das datas
mais respeitadas e aquella para cuja
glorificação jamais deixarão de associar-
se todos ós cérebros e todos os corações.

Falíamos n'uma idéa humanitária que
ora se agita fervorosamente e vai con-
qnistaudo as adhesões de todos os espíritos
sãos : é a da creche negra pu a fundação
de estabelecimentos para agasalhar,
educar e instruir os filhos dos ex-'escravi-
sados.

Foi suggerida por homem eminente,
perfeitamente conhecedor dò estado mise-
ravel dessas infelizes crianças, que pn-.
gani com a vida a incúria dos .legisladores
que podiam e deviam, mas uão quizeram
cumprir um dever social : proteger séria-
mente, rigorosamente, aquelles que têm
de substituir com vantagem os maiores
trabalhadores da riqueza publica, é que,
livres de uasceuça, são comtudo escravos
da miséria, pela miséria moral em que
os seus progenitores viveram sepultados,
graças ao regimen de carraucismo qua
nos felicitou durante sessenta aunos...

A Confederação Abolicionista em boa
hora abriu os 

"braços 
a essa idéa, supiua-

mente boa, palpitante e necessária; e
para a levar avante, já couta auxílios va-
liosissimos e é de crer saiam a campo
aquelles mesmos qne tanto se enuobrece-
ram para qne o Brazil gravasse em lettras
de ouro a data de 13 de Maio.

Ella ahi está, senhores, a sublime idóá
da creche negra I

Mãos áobra I
Não mais o esfusiar coruscaute dos vos-

sos epitlietos iuflamiuados contra as hesi-
tações e picardias dos poderes publicos,
nem o emprego de meios ardilosos para
desnortear os adversários da vossa causa I

Ein vez il'isso, o appello franco á gene-
rosidade publica, e, depois, em breve, as
camelias brancas do Lebiou, atapetaudo o
caminho do futuro ás crianças negras...

Avaute I

Aununciase e prepara se para o dia 25
do corrente, mais uma festa em honra da
republica Argentina, tendo como pretexto
a troca de medalhas da campanha do
Paraguay.

O sympathico representante da visiuha
republica será mais uma vez o procurado
alvo dns usuaes demonstrações da larga
generosidade do coração brazileiro. e,
certo, diante d'e-sas manifestações, cuja
sinceridade não é possível contestai-,
S. Ex. seutir-se-ha commovido e nas suas
missivas diplomáticas saberá pôr em re-
levo os sentimentos de fraternidade que
doininam este povo para com o povo do
seu paiz.

Mas, em quanto se trata d'ssa festa;
emqiuinto se procura dar o maior ai-
cance ás demonstrações da nossa ami-
sade para com os argentinos; emquanto,
pelos signaes da solemuidade se .anima a
opinião, publica a preparar-se para repetir
com enthusiasmo us — vivas I — à uobre
nação visiuha — telegrammas do Rio da
Prata dirigidos á Real companhia de pa-
quetes a vapor de Sojthamptou impedem
que o paquete Thame-t aqui receba passa-
geiros e carga, tornam-n'o iucommuuica-
vel dentro do uo-so porto, dando assim
mais um prejuízo ao nosso commercio e
fazendo mais uma vez acreditar-se que
somos um paiz -medonhamente pesteado,
porque foi em nome de conveniências sa-
nitarias, que tal imposição foi feita pelos
nossos bons visínhos...

Semelhante facto é dos taes que a chapa
manda registrar sem commeutarios.

Dominó Sobrinho.

TZSE.1TRO LIVRE
{Gavroche)

HONTEM

Adolpho—Emfim, minha querida noiva,
é sempre amanhã o graude dia!

Clara—Sim, é amanha que um padre
abençoará o nosso mutuo atfecto.

Adolpho Oh! como sou feliz!
Clara -E eu eutâo!
Auolpiio —Teus uus olhos tão bonitos!
Clara—E's tão elegante !
Adolpho—Quaudo peuso que toda a tua

belleza vae perteucer-me!
Clara - Quaudo penso que os teus pen-

sameutos vão ser só para mim!
Adolpho—Nunca deixarás de amar-me,

uâoé''
CL.\n.A—Amar-me-has sempre, não é

assim?
Adolpho—Como é delicioso o teu sor-

riso I
Clara—Como perturba-me o teu olhar!
Auolpiio—Infelizmente não somos ricos.
Clara—Que importa!
Adolpho—Teus razão. A fortuna n5o

dá a felicidade.
Clara —Responde-me fraucamente. Se

eu te enganasse...
Adolpho—Matava-te.
Clara-Obrigada!!!

HOJE
Adolpho—Emfim, minha querida noiva,

é amanha o grande dia I
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Clara—Sim, é amanhã que o tabellião
estabelecerá os nossos bens

Adolpho— Oh 1 como sou feliz!
Claka—E eu então!
Adolpho—Tens um tão bello dotei
Clara—E tu és tão rico I
Adulpuo — Quando ueuso que toda a tua

fortuna vae pertencer-me 1
Claua—Quando peuso que os teus bens

passarão para mim I
Adolpho—Nunca lias de me negar a

tua assignatura, uão é?
Clara —Has de vestir-me bem, não é

assim?
Adolpho—Como é delicioso o teu patri-

mouio I
Claua—Como perturbam-me as tuas

apólices I
Adolpho—Infelizmente uão nos ama-

mos.
Clara—Que importa I
Adolpho - Teus razão. O amor não dá a

felicidade.
Clara —¦ Responde-me francamente.

Quando eu te euganar...
Adolpho—Faze-o de modo que muita

geutò não o saiba.
Clara—Conta cotumigo 1

FESTAS
Sobrepujou a todas a promovida pela

Confederação Abolicionista para festejar o
13 de Maio.

Depois de uma sessão imponente, reali-
zada no vasto, elegantíssimo e luxuoso
pavilhão, expressamente mandado con-
struir pela benemérita associação — so-
lemnidade honrada com a presença do
chefe do governo, do corpo diplomático e
do ministério, desfilou pelas ruas desta
capital, brilhantemente ornamentadas e
concorridas, um grandioso preatito Civico,
o maior e o « mais bem disciplinado » que
que se tem visto — na phrase do illustre
folhetiuiata domingueiro do Jornal do
Commercio.

Descrever esse prestito é tarefa a que
não lios ahalançaremos, porque uão logra-
riamos dar uma pallida idéa da impressão
que elle produzio no animo publico.

Exercito e imprensa, theatros, corpora-
ções de todas as classes, associações de
todos os gêneros, tudo, emfim, quanto
pôde realçar uma festa cívica, fez-se re-
presentar da maneira a mais brilhante e
a mais expressiva.

Impossível nos seria discriminar quaes
os pontos do prestito que conquistaram
maiores applausos, porque de principio a
fim desfilou em meio de palmas calorosas.

Como promotcra das festas a Confedera-
ção Aboliciouista não podia deixar de
ápreseutar-se uo prestito de um modo per-
feitameute brilhante e correcto.

0 seu primeiro carro era uma allegoria
vivaz e commovente. Alli estava a Re-
publica ricamente vestida, tendo n'uma
das mãos um ramo de oliveira e apoiando
a outra uo globo estrellado, com a divisa
Ordem e progresso —globo sustentado por-um 

poderoso leão, symbolo da força.

Aos pés da Republica, abertos em leque
e n'um plano inclinado,., todos os gloriosos
estandartes das associações abolicio-
nistas; no estrado inferior, sobre um
montão de camelias e de ferros emprega
dos para castigo dos ex-escravisados —as
figuras da Imprensa e da Abolição seu-
tadas e abraçadas, tendo por diadema um
arco de flores.

Nas fraldas do carro, em oito escudos
euramados de louros e saudades,liam-se os
seguintes nomes de abolicionistas mortos :
Seuna Madureira, Alice Clapp, Joaquim
Serra, Luiza Regadas, José Bonifácio,
Ferreira de Menezes, Rio Branco e Euze-
bio de Queiroz; liam-se também os nomes
dos principaes quilombos, entre os quaes
Apenas pudemos tomar nota destes : qui-
lombo I.eblon, quilombo do Cupim, qui-
lombo Carlos de Lacerda, quilombo Pa-
trociuio e quilombo Clapp.

0 conjuncto deste carro era verdadei-
rameute impressionador.

Siguia-se outro não menos bello, que
levava o riquíssimo presente offerecido ao
geueralissimo Deodoro.

No centro de dois triângulos erguia-se
uma bonita columua e sobre ella a rica
estatua de brouze, representando uma afri-
cana. Um dos filhos do Sr. Clapp empu-
nhava o pavilhão nacional e uma dúzia
de creauças de côr jogavam flores sobre
o povo. A pintura, de muito effeito, dava
a este carro um aspecto brilhante e ca-
racteristico.

Os beneméritos directores da Confedera-
ção, precediam os dois carros,inontados em
soberbos cavallos e trazendo ao peito uma
larga fita de gorgorão branco, franjada a
ouro.

Quem mereceu as referencias de todos
os nossos collegas, foi o Club dos Fenianos,
que fechava o enorme prestito, esmolando
fervorosamente para a fundação da creche.

Os bravos carnavalescos, os homens da
folia, conquistaram mais uma victoria
com a sua proveitosa idéa.

A Revista Illustrada uão podia ser in-
differeute á grande coiiimemoração do 13
de Maio e mandou fazer um estandarte,
que só por modéstia não dizemos ter sido
coberto de applausos á sua passagem pelas
ruas da cidade.

Também, só por modéstia, deixamos de
dizer que a fachada da nossa casa foi pro-
fusamente enfeitada de bandeiras, galhar-
detes, flammnlas, escudos, festões de fo-
lhas e de flores, parasitas e globos veue-
ziauos ; e outrosím que durante a passa-
gem do prestito fizemos uma ovação para
corresponder' ás amáveis saudações que
nos dirigiam.

Aproveitamos o ensejo para agradecer
ao distineto cidadão Sr. Carvalho, pro-
prietario da fabrica de flores orphanolo-
gica, a sua valiosa dádiva; ao nosso amigo
Gustavo, da casa de brinquedos,e ao pres-
titnoso artista Soucasaux, que graciosa-
ineute offereceu o grande lápis para o
nosso gentil porta-bandeira.

Fulano du Tal.

-dSTiivens • • ¦ sonhos!
Tripe-trépe invadi lhe o studio. Puxei um

pouco o reposteiro, entrei—e de mansinho
pisando os fofos tapetes, fui collocur-me
justamente atráz da cadeira dourada onde
trabalhava o meu amigo, banhado em
muita luz.

Inclinado para o cavnllete, descauçava
o ante-braço esquerdo uo joelho, tinha o
pincel á mão direita e a paleta na outra;
meditava ante um céu saphirino, muito
límpido, que estava a retocar na melhor
das suas telas.

Talvez ao joven Raphael, alembrassem,
eutão, os olhos azues da sua meiga Forna-
rina, talvez I

Momentos depois, resoluto, molhou de
novo o pincel e, num recanto, esboçou uma
nuvem muito tênue, muito branca, trans-
parente. Outra ainda e mais outra, um
pouco além. acolá.

K poz-se a olhai*, meueando a cabeça de
longos cachos negros, estudando o traba-
lho, em posições diversas.

Passou nova mão ás nuvens, tornando.
as leves, banhados de claridade.

Kncarou-as ; ainda lhe não agradavam
—carregou-as, caliginosas.

De maior effeito, porém, seriam num
colorido plúmbeo—e tingiu-as.

Mas, sempre muito mais apreciara os
céus recamados de nuvens negras, peza-
das—e assim fez.

E o pobre pintor, prezo aquella uesg-a do
quadro, uão curara do resto e agora, olliau-
do-o (1'eiisemble notou um contraste euor-
missimo. Perdera a tela.

Em baixo havia muita luz. , . e o céu
eufarruscado, estava como a desabar um
temporal medonho —dentro em pouco, era
forçosa a chuva torrencial.

Quando, porém, desanimado, elle dei-
xára iusensivelmeute cabir o pincel dos
dedos, toquei-lhe o hombro direito.

Voltou se, mesmo assustado que eu es-
tivesse ao seu lado, quando não me havia
presentido.- Sonhador! disse-lhe eu, eutão. Esse
trabalho vale para mim muito mais nue
as tuas obras primas. Elle é a prova da
tua cabeça de artista, do teu cérebro de
sonhador, da tua imaginação de moço.
Üéste-ine ahi a copia mais fiel da tua
alma...

O poeta tem a começo a alma que é um
céu todo azul, diaphano.

Auicha-lhe depois uma illusão a um
lado e acha pouco, procura um sonho—
atira-o também lá dentro. Cria depois uma
chiméra.

E mais um sonho, mais outro, outra il-
lusão e ainda mais, uovus chiméras—sur-
gem, emfim, carregaiido-1 lies a alma, de
límpida que era e tão pura.

Depois, como uaquelles céus onde o
accumulo de nuvens que prenunciam a
borrasca, traz a chuva, também nas ai-
mas desses artistas sonhadores, desses mo-
ços poetas—os sonhos que se ajuutain, as
illusOes que se multiplicam, desabam sem.
pre em torrente de lagrimas. Inveutam
portanto, as suas lamúrias ; a alma chorai
lhes sempre, muito embora a vida lhss
sorria—coisas de quem ama. E esse pranto
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monta mais tarde feito novos sonhos, illu-
soes novas, como a chuva que sobe depois
em transformações diversas, em vaporí-
sivções, para outra vez formar nuvens aqui,
além, por toda parte. ..

lieprodiiziste ua tela a tua própria alma
—crê, meu poeta.

PORCIIAT de Assis.

wwms
A' vista da animação que se nota nas

bilheterias dos cinco theatros que func-
cionam diariamente, não ha mais razão do
queixa deste bom publico, que afinal de
coutas não é tão feio como o pintam.

Desta opinião é o Dias Braga que no

Recheio Dramático
faz representar os velhos Milagres de
Santo A ntnnio,peça que já embasbacou os
nossos antepassados e ainda attrahe ao
confortável theatro da rua do Espirito
Santo mais espectadores que peixinhos ao
sermão de frei Antônio.

O desempenho dado pelos artistas do
Recreio é muito harmonioso e agradável
e merece os applausos que lhe não são re-
gateados pelos numerosos espectadores
que todas as noites se deliciam com os mi-
lagres estupendos do famoso e veuturoso
santo.

Annuucia se a reprise, do drama fan-
tastico — O Castello do Diabo, outra peça
que tem a propriedade ilo vinho do Porto :
— quanto mais velha, melhor.

Por conseguinte :—Recreio... na ponta !

VabieoabeS

Eis nina companhia dramática nacional
que entrou com o pé direito neste theatro:
a companhia da actriz Ismeuia.

Passou já de vinte o numero das re-
presentaçòes da — Meia-noite — outro
drama qne couta tantos suecessos quantas
as vezes que tem mostrado os seus fan tas-
mas terrificos.

li não se cansam de applaudil-o aquel-
les que todas as noites vão apreciar as
seenas altamente dramáticas e patbeticas
de que e.»tá reciieia.lo, e as quaes iiupres-
sionain profundamente si imaginação das
tímidas douzellas, tão profundamente que
ell i-a — coitadas I passam o resto da noite
seuii asilo com os taes vampiros suga-
dores.• ¦

Justo é, porém, consignar que não obs-
taute esse inconveniente, .1 meia-noite
vae caminhando para a madrugada do
centenário.

Theatro Lyrico
Suecesso sobi-e suecesso, enchentes so-

bre enchentes — upa 1 -tal é o que acon-
tece á bella com panliia Ducci.

Ora — fuucçôes da moda, ora fuucçôes
para rir (como se não fosse moda o rir 1);
já uma e.stréa, já uma reprise dos me-
lhores trabalhos ; aqui uma entrada co-
mica extravagante, alli si exhibição de
pantoiniinaluxiiosa e pittoresca ; tudo em-
fim que pôde interessar os amadores do ge-
uero so tem prodigalisado ás mãos cheias.

Ultimamente, dois dos irmãosWhiteley
têm assombrado o publico u'um dificílimo
trabalho de equilíbrio sobre dois arames.

O pequeno Whiteley que estreou como
clown é iucontestavelinente um artista de
mão cheia.

A chamada — Batuta americana fez
sobresahir mais quatro artistas — Bebê,
Woodsou, Niny e Aiitouet, que saltam ad-
miravelmeiite, principalmente os dois ul-
timos.

A seuhorita Frautz continua a mostrar
a sua força prodigiosa, fazendo trabalhos
assombrosos com a sua notável familia.

Não menor suecesso tem feito a familia
Kremo e juntando a tudo isso as outras
partes das fuucçôes, sempre variadas e iu-
teressantes, e a couiuiodidade do vastis-
simo circo, temos de confessar, para con-
clnir, que a companhia Ducci deixará-
saudades quando tiver de se retirar do Rio
de Janeiro.

Polytheama
Succederá, de certo, o mesmo á Real

Companhia Eqüestre Italiana, que tem
visto acudir ao seu circo quasi toda a po-
pulaçáo da capital.

Dispondo de grande quantidade de ar-
tistas, quasi se lhe torna impossível fa-
zel-os estrear todos, visto que o publico re-
clama sempre a repetição doa melhores
trabalhos, como suecede com o extraordi-
nano equilibrista e o não menos extraor-
dinario jockey.

No numero dos trabalhos de maior sen-
sação couta-se o do Cavallo Blondiu.que, a
grande altura,atravessa o recinto do thea-
tro sobre uma corda.

Ha ainda a família Valeutiuo, da qual
destacaremos as duas crianças que montam
fogosos cavallos em peilo e sobre elles
executam arriscados exercícios.

Na parte a cargo dos clowns, a pochade
rniiiiica — LfS enfaiite terriblss — é uni
trabalho de muita graça.

Spectatori.

PELAS CORRIDAS

A 11 de Maio realisoit o Derby-Club a
sua segunda corrida deste anuo.

Com.t a primeira, foi extraordinária-
mente concorrida e correu ua melhor or-
ilem. havendo grande movimento na casa
das poales e nas apostas particulares.

Está annunciado novo divertimento
para o dia '25 e podemos affirmar que será
mais situa victoria para a distincta socie-
dade sportiva.

Desde já, o aqui mesmo, batemos as
nossas palmas á directoria do Derby por
ter generosamenteoffereçido uma briih.au-
te corrida em beneficio das creches, con-
correndo desse modo para que se realise
uma idéa útil e profundamente civilisa-
dora.

Bravo !
DlIaETTANTI.;

Livro eía porta
Mais um volume proveitoso acaba de

ser organisado na secretaria da camara
dos deputados, cujo pessoal parece ter des-
coberto o motu-continuo : é 

"o 
«Relatório e

synopse dos trabalhos da sessão que co-
meçou a 3 de Maio e terminou a 17 de Ju-
nho de 1889!I

Dizendo-se que foi essa a ultima ses-
são effectiva do passado regimen, dá-se a
nota do interesse e utilidade do novo tra-
balho.

Boletim do Club Naval. Anno II.
Números 4 e 5.

Importante e indispensável como sempre,
esta publicação honra o distineto Club.

0 esqueleto, por victor Leal. Illus-
tração de Hastoy.

Trabalho impressionista bem feito e
que impressiona bastante.

A impressão foi feita na typographia
da Gazeta de Noticias .

A União — periódico destinado aos
interesses geraes — numero 1, anuo I.

Vê-se, no seu artigo de fundo, que os
«interesses geraes» são unicamente os do
pessoal da E. F Central do Brazil g os
da Associação de Auxílios Mútuos.

E' pois, uma generalidade particularassim como quem diz : publicidade escou-
dida, ou altura baixa.

De resto : aceitavelmente redigida,
.1 União.

Alpha e Om»qa, por Victor A.
Vieira. Poema em duas partes e dez can-
tos.

Como é poema spirita,liaremos a nossa
opinião lá uo outro. .. mundo.

Concorda e espera o auetor ?
Reoista do Observatório astrono-

mico, importante publicação mensal. Au-
no V. n, 4.

Apostolado de Jesus Maria e José,
interessante boletim illustrado de ensino
religioso. Fascictilo I, remettido pelaagencia de David Corazzi.

Casamento e Registro Civil -ieis e
regulamentos sobre o asstiinpío.

—¦ O municipio de Maricá -iuteressan-
te monographia pelo Sr. Alvares de Aze-
vedo Castro.

A casa Isidoro Beviláqua, sempre na...
brecha, enviou-nos a linda e complicada
polka — Tre ze de Maio— composição do
Sr Lavildevar .

Mui-to-o-o-o-brigado.
Pacifico.

Aos nossos assignantes que se
acham em atrazo, rogamos a li-
ueza de mandarem regularisar
suas contas, podendo fazel-o em
carta registrada, pelo correio ou
por qualquer outro modo, pelo
que, desde já. lhes apresentamos
os nossos agradecimentos.

A Administração.
Typ. do J. Bsubpza ii C. liaa cCtitla n'.'Sl
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