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Escriptorio - Rua do Ouvidor, 70. v. » ... ....

Corte e Nictheroy.
Anno ¦** 16$000
Semestre......... 9$000
Trimestre  5$000

^Íu/VLEF^O Avulso
......

200 rs.
Provincias.

Aiino  20$WH
Semestre  11$000
Trimestre  6$00«
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GBilE ESTABELECIMENTO
CHARUTOS DE mi isi
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149 RUÁ DO OUVIDOR 149

perto do largo tUS. Francisco de Paula

Este estabelecimento, acha-se montado
com todas as accommodações e asseio que
exige uma cásad'este gênero, podendo ser
freqüentado pelas familias.

banhos quentes, frios, de chuva e
medicinaes.

Assignaturas com grande
abatimento.

Fresquissimos sahidos ?a 
alfândega,

«Mim como uma importante factura de
charutos teBahia: vendem-se por atacado
e a varejo na

13» RUA DO OUVIDOR 13»'

0

119

FEBOEIM DE
JEEDICO

Eua Sete de Setembro 119

ÂllERYAdepositod'Jun-'f'instrumentos de opti-
ca , mathemathiça ,

photographia e musica. Paramentos de
igreja ésortimento variado de imagens:
rua da Quitanda, 99.

&ASBTÁ BE, HOTICUS;
ÍOLHA NOTICIOSA E COMMERCIAL

PUBLICA TODOS OS DIAS
Telegrammas

Noticias locaes
Noticias estrangeiras

Noticias marítimas
Movimento commercial

Preços correntes de gêneros do
.., \ paiz.

é IfÜlfâitl

í DAMA DO M NEGRO

GRANDE EMPÓRIO
DE

Wl-Uml CEI5IE2A5
NA

GALEBIA DEDKESDEN

[)[jl*iia <*a Uruguayana] [)

Publica-se todos os dias.

ASSIGNATURAS POR TRIMESTRE

Corte 3$000
provincias. 4L$000

ESCRIPTORIO

ZO^TTA. XO OXJ-VIJ30HÉ U

PERIÓDICO AGRÍCOLA

publicando mensalmente um nu-
mero de 28 paginas, em 4 o

Assigna-se na livraria de

SERAFIM JOSÉ ALVES

16 Largo do Paço 16
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Sahiu á luz e acha-se a venda na livraria
do editor Serafim José Alves,... á praça
D. Pedro II n. 16, a

107

AO GRANDE MÁGICO

Rua- do Ouvidor 107
V

SANGUESUGAS
O MAIOR DEPOSITO

AO GRANDE, MÁGICO, Ouvidor 107

H

Ií

LIVROS EM BRANCO
e

OBJECTOS DE ESCRIPTORIO

-. ¦ ¦ *,-. _ v ¦ :

111 Rua da Quitanda 111

AML04MER1CAM
DO

DR FELIPPE M. A. CORRÊA

obra adoptada pelo conselho de instrucçâo
publica e approvada pelo governo para
servir de texto nos exames da instrucçâo
publica e no imperial collegio de Pedro II,
1 vol. com 400 paginas impressas em-8. f

B ütitllf d
PUBLICA

Min 
ITIIQ10 poesias por Gonçalves

NIA lUn Aü Crespo—á venda na rua
do Ouvidor n. 70.

ANNUNCIOS',

ILLUSTRADOS

E NO CORPO DA FOLHA

70 :r- üo ouvidob ?'o

¦

. 
¦

DR LàGEMflOHTfflHO
«M

&7 RUA DOS, ARCOS &7

Jflores bo Camp
UM VOLUME, POR

EZE<aTjrBXi FREIRE

Lhraria GARNIER, Ouvidor 65
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Agradecemos a offerta das seguintes publicações de que nos .

foram remettidos exemplares: ':^s^«
AO SR AUGUSTO DE CARVALHO-o Brazil, estudos sofflm

colonisação e emigração, livro publicado no Porto, eque fórma a

primeira parte d'um alentado trabalho sobre o nosso paiz e seus

recursos, e as vantagens que promette aos immigrantes.

AOS EXMS EMPREZARIOS—a Memória justificativa dos planos

apresentados ao Governo para a construcção da Estrada de Ferro

de Porto Alegre a Uruguayana, livro de que muito ha a aprender,

pela abundância de informações e notas.

SR RAMON—Ora Sr, não seja massante.

SR j***_Está muito -bòm..., para os A pedidos fas folhas

diárias.

tjjvwü-^. o,xj£3S-rA.o xj^o-Eisra:^

Não ha quem não .reconheça na instituição do jury um aos

mais bellos florões da civilisação moderna,, e uma das mais

preciosas garantias dos direitos e immunidades publicas.

A.funcção social de julgar cada qual os seus iguaes perante

a lei é mais do.que um dever, é um direito; e direito de que

todo o cidadão deve ser extremamente cioso.

Mas se/isto o que se observa em outros paizes, aqui muda

muito o caso de figura.
Podemos dizer, sem receio de sermos desmentidos, que não ha

dever,: po> penoso que seja, que encontre da nossa parte maior

reluctancia do-que esse precioso direito.
Este phenomeno excepcional deve ter forçosamente uma causa.

Não o podemos, de certo, filiar á própria natureza da insti-

tuição;* pois^'esíe caso' deixaria de ser excepcional; não consti-

tuiria, como constitue, uma triste singularidade da nossaparte.

Mas se o vicio não é original; se não está ligado ao fundo

substancial da instituição, procede necessariamente do modo

por que ellaé comprehendida e executada entre nós.

E' coisa que se está a vêr todos os dias, a extrema difficuldade

com que se consegue reunir o numero de jurados preciso para

abertura dás ses soes.
- O presidente 

"do 
tribunal vê-se na necessidade de recorrer

duas, tres e mais vezes ao sorteio de supplentes, a bem de o

poder constituir.
Formigam os pedidos de dispensa.

Excusam-se uns por falta de saude; outros pela que pretendem

fazer aos diversos ramos do serviço publico.
Como se o serviço do jury não devesse preterir a outro qual-

quer!
-,-. Como se não cessasse o dever, onde inquebrantavel domina o

>dÍÍ^|Ít^>Jv> ;fe--'-a-.-:; . %^ A*?<:y-

tfque'é^rnais i>atà cem^star em tudo isto, è o vermos esqui-

varem-se, com maior empetihóRos trabalhos do jury, áquelles

que, por seu talento e posição social, pela sua illustração e

moralidade estavam exactamente no caso de cercarem aquelle

augusto tribunal do respeito e da magestade condena da gran-

diosa icjéa que representa. ^ ^_ .^Tfe' (*~
~ •Vtumfm, pore-nfoV ^ 

'-«- 
deter visto assentado nos

bancos do jury algum dos nossos concidadãos mais proemi-

nentes ?

Quantas vezes se tem visto^ figurar na lista dos jurados o
noníe de um dos nossos grandes vultos politicos, dos nossos
mais' altos funecionarios, das nossas summidades financeiras e
commerciaes, das cohspicüas notllbilidades das nossas1 corpo-
rações scientificas .

Em compensação vemos essas listas preenchidas, na sua

quasi totalidade, por nomes obscuros ou inteiramente descó-

nhec.idos. fe fe'
i E' bem verdade que muitos dJèsses nomes ignotos- representam

a intelligencia modesta, mas cultivada,''• o trabalho honesto,

humilde, Hmas independente, a obediência á lei forçada, mas

conscienciosa./ Quantos, porém, não symbolisam. a pobreza de

conhecimentos e a incapacidade intellectual? Quantos não ex-

primem unicamente a timidez, a irresolução, a malleabilidáde,
a subserviência e a venalidáde, que tão freqüentemente acom-

panham as situações precárias, as condições dependentes, ás

vontades avassalládas, as intelligencias obscurecidas, as con--

scienciás embotadas .<
¦" E eis ahi*os elementos de. que muitas vezes se compõe o im-

portantissimo tribunal, a quem a sociedade confia os mais

| sagrados interesses de seus membros : a propriedade, a vida,

a liberdade! .
Ea própria sociedade que tolera, qiie instiga, que promb-

ve o enfraquecimento e a degeneração de uma das mais uteis

e grandiosas conquistas do progresso humano, é a mesma que
se indigna, que se irrita, que se enfurece contra as inevitáveis
conseqüências da sua indolência e fraqueza !

E' por isso que temos visto mais de uma vez, verberados

e desacatados pela opinião publica, os membros do jury, quando,
o que não raroacontece, deixam as suas decisões de corresponderi

:••-..' 

' 
.'¦'¦:'¦¦ ' ¦' ' ¦ ¦.'»'

á espectativa geral. /;
Cen suramos-lhes a ignorância, invectivamòs-lhes a pusillá-

nimidade, denunciamos-lhes a corrupção. v; ;;, 
'

E entretanto não são elles õs culpados, oü,v^;ip^^a^Os
únicos culpados. "'"'"'.

-Terão - porventura 
' o direito de* criininar-lhes. a , inopia dé

critério e de saber, a falta dé coragem civica, a flexibilidade e a

dependência de caracter, áquelles que recusam á causa publica
o concurso de suas luzes, ç a auctoiilade de uma reputaçlo soli-

damente firmada?

Do pessoal de que se compõe na grande maioria dos casos o

tribunal dos jurados, poucos, serão os que não se prestem ap

desempenho de tão honroso mandato, compellidos unicamente

pelo receio da severa multa com que os ameaça o ministério

publico; multa que, se não-passa de mera formalidade, em re-

lação áquelles que por si ou por outrem, gozam de certas immu-

nidades, pode ser e tem sido uma amarga realidade para os

menos favorecidos da fortuna.

Desculpem-nos a franqueza com que emittimos esta opinião,

filha, aliás, da convicção mais profunda e mais sincera: se não

fôra a multa comminada pela lei, o tribunal do jury com-

poi-se-hia exclusivamente dos empregados públicos, que en-

xergam nas funeções do jurado umafolga e uma distracçãono

meio da^nfadonha monotonia do seu lábór 
"quotidiano.

Ha ãTncTaum facto que não tem passado desapercebido para

o espirito observador do povo, e que tem despertado n'elle taVou

qual desconfiança, e vem a ser a extraordinária freqüência

com que apparecem certas-nomes entre os designados ?á,rao

serviço do jury-.
Dir-se-hia que mão mais segura do que a do cego destino,

sabe procurar e extrahir de uma urna em que devem existir

'«"-.Ji-ii

¦r* -?.s?

¦ . -¦ :' ..v
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O MOSQUITO--Janeiro 19, 1876.

muitos milheiros de nomes, aquelles a quem a ded_caçao mvzca,

r" peito á lei, o temor da pena, ou qualquer outra c_rcums-

«Warlam -ommendaveis pela sua dooilidadeepromp-

'^Longe 
de nós o pretendermos fazer a menor insinuação. Regi-

trames tão somente o faoto, declinando o encargo de procu-

rár-lhe a explicação adequada. V

Quer-nos, entretanto, parecer que se o servio <^Pe

aasse com mais igualdade sobre todos os cidadãos para tal 4m

. Rijados 
-, se a disposição da lei em logar de det~ ,«

¦o cidadão Vpossa ser chamado aquelle semço uma sessão em

,cada^nno,d que não inhibe o mesmo individuo de serv. d*»

«es consecutivas, lhe assignasse nm prazo mais largo . »

relação com o 'numero .dos individuos quahncados; quer-nos,

parecer, dizemos, que a repugnância que hoje se manita ao

exercicio de tão preciosa regalia, qual é a funcçao do ju ado, se-

ria consideravelmente diminuída, senão de todo annullada.

Reconhecemos a- mossa incompetência para entrarmos na

analyse profunda das causas que tem concorrido e concorrem

para o progressivo descrédito e depreeiamento de uma insütmçao

que a Iglaterra eos Estados-Unidos consideram como.o ma_s

precioso palladio dos direitos e liberdades publicas.

Reconhecemos-nos igualmente incompetentes para apontar-

mos os remédios mais salutares aos vicios de que ella parece

inquinada. ,
Aftgura-se-nos, porem, que o assumpto é de natureza bas-

tante elevada, para merecer a attenção e sollicitude d'aquelles

a quem incumbe velar pela estabilidade, pureza e fiel execução

das instituições do paiz. _
F. D AGUIAR.

Se hão os põe, nãoé por falta de patos... _ _ ^
Aos quaes dizem que depenna com o mau* ..muno, mas sem

pena alguma. v
E' econômica em extremo:

:Não paga as flores que lhe atiram em scena; ¦

Come pouco e: bebe menos ;

Canta afinado para não desperdiçar a voz •,

Falia pouco para poupar palavras;

E' atirada á litteratura.

Quando lhe sobra tempo, escreve artigos .humorísticos, que

assigna coin opseudonymo de -Armando Semi.

É escreve-os de graça.
Tambem é a única coisa por que não exige. paga...

A única, não. espeetaculo ^nos outros
Quando se digna assistir a aiDum v

theatros, nao exige recompensa.

II
Mlle Delmary

Um busto esboçado apenas W terra cotta.
a r^nihil-a e o barro endure-

Esqueceu-se o estatuano de molhal-a, e d* .

¦ m .

O-^L-BJRI^ THEATRAL

(segunda serie)

I

MLLE HENRI

E' um produeto de padaria.
Boneca de pão doce, boniiònvme de pain tfépice.

Mas feita com certa perfeição, com abundância de farinha e

muito fermento para agradar ao freguez.

A's vezes vem tão enfeitadinha, que parece ter sido arrema-

tada em barraca do Espirito Santo, no leilão á portado império.

Não obstante esta apparencia, é uma criatura.

E' irmã gêmea do Ribeirinho Badaró.

Diz-se irmã, porque anda vestida de mulher: o verdadeiro

sexo ignora-se-lhe.
Presume-se mesmo que não pertence a nenhum dos dois

conhecidos.
Tal qual como seu irmão.

A razão de vestir-se este de homem e ella de mulher, é

sabida:
E' para evitar confusões como na Giroftè-Girofla.

Tem qualidades domesticas muito louváveis : v

Lava-se e erigomma-se.

Quanto ás qualidades artísticas, ninguém lh'as nega.

Não ha quem faça como ella... ""• _%y

(Com moella, figado e mais miúdos.) . ..-^v- .. ,
... à pata da Gata Branca*

Quando ella agita a cauda e sacode-se toda, cantando o—Quen

quen quen, olha-se em torno á procura do ovo. .. ..^.

ceu.
Endureceu retrahindo-se e repuchando-se.

frahi aquelle defeito que se lhe nota: para- cadanota uma

careta. v .
Mas é um defeito que não prejudica a musica.

Canta bem e canta muito.

Canta tanto que ha de acabar como a cigarra.

Ha de morrer rebentando.

E o estrondo da explosão ha de ser um forte de orchestra oom

todos os zabumbas e tymbales de pancadaria.

No theatro onde esteja, é da maior utilidade. .

Sabe as partes que lhe distribuem e as que lhe nao sao

-distribuídas. "': .

D'este modo, está sempre preparada e escorvada para subs-

tituir ás outras.
E aos outros tambem.

São qualidades de batoque. : '

Serve para tapar buracos.

Mas tudo isto com muito merecimento e agrado. ^

Goza de saude sempre.
Èv talvez devido á alimentação:

Só come alhos e cebola, salada de pepinos, e uma vez ou outra

o seu repolho. V
E' entendida em finanças.
Anda a pé para não engordar, e quando chove deita o aeu

r

bond de tostão. . . .' .'t
A todos estas qualidades, porém, junta uma que a distingue.

Toca rabeca com perfeição.

•fl

Grvphus.

Quando eu soube, ha já tempo, que um ministro,.
mais déspota que um rei,
fizera, contra a lei, y**y}

Jv uma íímpa geral na Relação,
(não sei por que razão); . .v^v*

puxei pelo talento e pelo beiço
%í'a*Uâ •;à 

quei» não sei: (
 " à

' i. - e dis
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« — Or^p^is!; |r 
'•• ; /••*-- .«;;/

« 0 senhor Cansanção; -; - í
X -• ,'¦ . « ,r, l

<< sempre é homem que-sabe o.nome àosdrôis!:»^%y-.£

íéw&mtodos os abatas dramáticos que nós t^mçs -*- eof. ,se
¦í temos—sabem ler íos seus papeis'.,

»*•.

,/jfSoube; depois, que um grande financeiro
erguera a ponto tal*M >< 

o Banco Nacional

que o encalhara... em cima droutro banco,
. deixando (oh céus!) em branco-

queni lá mettera incauto o seu dinheiro.
Pensei, e disse então :-
« _- Ná verdade l

. « o senhor Cansansão
« tem tanta ronha, quanta habilidade ! »

Soube, emfim, que um notável estadista
havia regeitado
no conselho d'estado

um logarzinho tão appetecido
que eu mesmo não duvido,

eu ! o aceitara, sendo muito instado!
Pasmei!... E disse então:
« — Anjo bento!
« O senhor Cansansão

« tem ainda mais ronha que talento í »

Antonino Pio.

jpèito isto o theatro será uma mina .e^o Correio terá mais e

melhores.novidades.
¦¦"-'. .,¦¦•'•''''¦ /¦ , , •*

.,

COÍttRIEIO DOS THBATBOS

Na Phenix representou-se uma comedia intitulada
Ba Q. T. AR.

Da peça edo desempenho em geral, só se pôde dizer:
X. P. T. 0.

E está feita a critica.
/. . . . 

' 
•'

As emprezas, o publico e os artistas, em conseqüência da crise

por que estão passando, os theatros, só se lembram de pedir

auxilio ao governo.
A esse respeito ahi vão os seguintes alvitres que, estamos

certos, não serão aproveitados :

O governo obrigará os emprezarios a um deposito de dinheiro

equivalente ao. tempo: por. que fizerem ds seus contractos ;

Por sua parte os artistas serão obrigados a cumprirem aquillo

a que se obrigam;.

Tomadas estas-providencias, é de crer que o theatro se orga-

nise, adoptando-se mais esta para o publico :

Os espectadores são obrigados: 1- aí não aplaudirem peças,

sem merecimento, nem artistas no mesmo caso: 2- ^terenubòm• .;,* *J'íi"", - - . 'Aix ¦
^senso e bom gosto.. ,'' -?*Wa

Cliaradlas ...

D'èsta vez andaram muito castamente, $ís dgcij,
fradores. Parabéns, parabéns e Deus os^ conserve;
assim.,

: A'decifração approvada plenamente é a seguinte,
assignada S..S. S: ¦ • -

Por certo,. pessoa viva
Pôde, correndo a cidade
Mostrar, ahi aos mirones
A sua vivacidade.

E, se andar a fazer compras,
Porque não ir ao Mercado
Comprar algum bello pecego,
Se tal fôr do seu agrado ?

Mas d'ella o que eu desejara
— Desculpem-me a confissão —

Pelo menos, um sorriso,
Pelo mais, o coração.

-Assignante já.do Figaro
E do Borgo admirador,
Tomem nota—cedo o prêmio
A outro clecifrador.

i

Fica pois o trimestre do Figaro para a mais tom

dada solução aos tres seguintes problemas:

CHARADA I

2—1 Grão único que tem pressa.

CHARADA II

Faze o que digo; verás •
esta primeira qual 2
Esta não vês. Corre tanto !
E anda sem. pé, tendo pé 2

E' por causa da segunda
que o. todo, ás vezes, emprego ;
e que o todo, a não ser ella,
pouco valera, não nego. , *; 

[

¦' 
<•¦>

O governo que tiver realisado estas medidas, será p melhor

dos goVetnos; devendo tér ò cuidado de antes de as tomar, veri-

X>ECj{Í^PITjí^Ç_A.O

_. ê a — da coquette, mas — a belleza, só lhe
* resta o agridoce pungir—saudade, recordando—mo-

cidade perdida.
Typ. Fluminense. Rua do Evaristo da Veiga n.

*:'i
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