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INTERIOR
Rio, 13.
O dr. Alfredo Varella, chega-

do do Porto, disse íjue Portu-
gal está entregue aos azares dadictadura militar e braceja çomterrível crise política.Accrescentou que os partidarios exaltados se excedem, pra-ticando violências em suas ma-nifestações politicas, não acreditando, entretanto, que o go-verno seja connivente ou inspi-
rador de taes violências.
Partio hontem de Cuyabácon.

destino a esta capital o coronel
Cândido Rondon.

Falleceu o desembargador Pe •
dro de Athayde Lobo Moscoso
Júnior.

Serão hoje rpconhecidos 3 de-
pulados do Rio Grande do Nor-
te e 6 do Maranhão e amanhã
16 do Rio do Grande do Sul, ha-
vendo assim. 43 deputados re-
conhecidos.

Deverão ser assignados ama-
nhã os pareceres reconhecend
21 deputados de S. Paulo.

Continua enfermo o dr. Sabi-
no Barroso, ministrada fazenda

Existem no Thezouro mais
de 10.000 processosa despachar.

Foi organisado em Nova York
um syndicato para estabelecer
nos arredores de Bello Horizon-
te uma grande xarqueada e fa-
brica de conservas.
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Frei Epiphaiiio dc S. Gcnnat-clío
(Novo superior da Penha)

Rio, 13.
O di*. Rivadavia Correia, pre-feito da capital, convidou os

marchantes para uma reunião
amanhã, a fim de tratar de as-
sumpto referente ao forneci-
mento de carne á população.

tre o ministro da viação e o dr.
Arrojado Lisboa.

Este deixaráa direcção da Es-
trada de ferro central do Brasil.

O senador Pierre Baudin vi-
sitou hoje a Câmara dos depu-
tados.

Telegrammas de Curityba af
firmam queosfinaticos formam
pequenos rednetos em vários
pontos do Contestado, princi-palmente em Areias, Capim eSerrito.

Este foi tomado á bayoneta,
depois de 6 horas de combate.

Morreram 8 fanáticos e sahi-
ram 33 feridos.

Foram incendiadas GÓ casas.
As forças legaes tiveram 1

morto e 8 feridos.

Londres, 13.
Foi lançado ao mar um cou-raçado construído de accordocom as necessidades da guerra,lem eSÜO pés de comprimento, Ccanhões de 15 pollegadas e asua marcha é de 40 milbas porhora. *

^^ Continua o bombardeio dos*• Dardânellos.
Os turcos reforçam as guar-nições de Smyrna, Gallipnli eaugmannp.

O submarino allemão 29 foi
preso pelas redes metallicas quedelendem os navios inglezes.

Dizem dp Christiania:"« O commandante dó", vapornorueguez Vesilosc avistou a 70milhas de Utsise numerosa es-
quadra allemã, verificando quehavia 12 cruzadores.»

De Athenas:
'< Ç kaisèr. recommendou aosclliciaes aílemães que servemna lurquia, que defendam a lodo transe Constantinopla, cuia

queda seria um 

Serviço especial diário
(PELA "WESTEIJN TELEGRAPH"

Rio, 13.
A polícia próliibio que uma

casa allemã desta capital expu-
zesse jornaes-èí-, gravuras oífen-
sivas ao Brasijrfos quaes provo-cavam conflictos.

O cambio
12 5.8.

As lettras do Thezouro
negociadas a 1,9(1.500.

baixou hoje para
foram

Allemanha . »
facasso para a

O Banco da província do Rio
Grande do Sul amortizou
747.0O0(C00O da divida contrahi-
da com o Thezouro federal.

1 O juiz federal de Alagoas te-
"legraphou ao presidente do Su-

premo tribunal pedindo paraintervir junto ao ministro da
justiça, a fim de attender á re-
quisição de força para fazer res-
peitar a ordem de habeas cor-
pus do mesmo tribunal, impe-
trada em favor dos senadores
perreçistas d'aquelle estado.

O presidente do Supremo tri-
bunal respondeu ordenando
que aquelle juiz faça cumprir o
accordão, pedindo força ao pre-sidente do estado. Caso, po-rém, este recuse, o mesmo juiz
pedirá aò chef. da força federal' para fazer cumprir a ordem.

Na Câmara dos deputados foi
approvado hoje o pedido de ur-
gencia para reconhecer deputa-
dos do Rio Grande do Norte e
do Maranhão, dos quaes já fo-
ram reconhecidos 27.

Está sendo construido em
Campos Jordão, no estado de
S. Paulo, um hospital modelo
para tuberculosos.

Causou aqui funda impressão
a noticia da morte do dr. Hen-
rique Milet.

Rio, 13.
No combate de Sant'Anna de

Mattos foram disparados cerca
de 7.000 tiros, morrendo a he-
roica amazona Maria Rosa, queá frente dos fanáticos dirigia o
ataque á arma branca.

Sahio gravemente ferido o te-
nente Dermeval Peixoto.

A Companhia brasileira de
immoveis e construcções penho •
rou o tenente Leonidas Hermes
por falta do pagamento de
300GOOO mensaes, a que se obri-
fiara satisfazer pelo debito con-
traindo de 7.000(1:000, importan-
cia da compra de um terreno. ,

Riov 13.
O estado de Santa ¦ Catharina

v»e requerer execução da seu-
'«nça proferida pelo Supremo
Jribijpal federal. na questão de
limites com o Paraná, tendo
como advogados os drs. Epita-
cio Pessoa e Maximiano de Fi-
gueiredo.

Asfeguram que o sr. Ribeiro•Junqueira será o leader da Col-"gaçáp.

O 81V Costa Senna desistio decontethr a eleição do 3.° íiistri-cl<\ de Minas Geraes.

Jrremboatosdeattrictos en-

____.¦ _L_,.....,

EXTERIOR
VIA RIO DE JANEIRO

Loudres, Í2. (Recebidohon-lem).
O sr. Lloyd George, ministro

da fazenda, pretende monopo-
lisar ollicialmente todas as fa-bricas de cerveja do paiz, a fimde reduzir o emprego do álcool
no preparo d'aquella bebida.
Pretende também comprar to-
das as casas de venda de cerve-
ja a varejo.

A execução d'esse projectocustará "300 milhões dé libras
sterlinas.

O rei Jorge encommendou ao
pintor Olivier um quadro re-
presentando *a entrevi .ta quesua majestade teve na Belgi-
ca com os generaes Joffre eFrench.

Foram desmentidos os boatos
de se haver travado um com-
bate naval em frente á costa da
Noruega.

Perto da costa'de Cornwall, um
submarino allemão torpedeou
ao vapor Wayfaccr.

Londres, 13.
Um hespanhol chegado Ha AI-

lema nha diz que a Inglaterra
será invadida em junho proxi-mo por meio de 150 Zeppelins
e 400 aero planos providos de
motores de alumínio.

0 primeiro leilão em benefi-
cio da Cruz Vermelha rendeu
3,855 libras sterlinas.

Dizem de Athenas:
« Foram registrado? ultima-

mente no exercito servio 12.000
casos de-typho, tendo já havi-
do cerca dê 400.000.»

— « O estadista Venizelos in-J
ciará brevemente forte campai
nha eleitoral contra o gover-no.»

Londres, 13.
Os impostos de guerra levan-

tados pelos aílemães em Lille,
Roubaix e Tourcomg altingem 5
milhões de francos.

Londres, 13.
O leilão em beneficio da Cruz

Vermelha durará 12 dias.
O fusil fabricado para o duque

Frederico Guilherme, da Saxo-
nia, enviado á Cruz Vermelha
pelo rei Jorge, foi arrematado
por 367 libras sterlinas.

Paris, 13.
Os aílemães lançaram bom-bas explosivas sobre Nancy.pro-vocando incêndios, que foram

promptamente extinetos.

O hollandez Von der Schalkenviou 25 000 charutos para ossoldados francezes.

O general Pau chegouaLyon,
onde foi recebido pela popula-ção com grandes demonstrações
de regosijo.

O litterato brasileiro sr. Ola-vo Bilac partio para Madrid, deonde regressará ao Brasil.

Paris, 13. '
O ministro sr. Viviani pro-nuncioü notável discurso enal-tecendo os exércitos aluados.
Berlim, 13.
Os jornaes diz^m que a opi-nião do general Hinderbuag é

que um milhão de soldados in-
glezes representa um milhão ié
paisanos uniformisados.

Dizem ainda que o mesme ge-neral confessa que os russossão bons conbatentes e discipli-
nados, mas, entretanto, inlerio-
res aos aílemães.

Petrogrado, 13.
Os jornaes insistem em aílir-

mar que a Áustria pedio a pazá Rússia, por intermédio daSuissa.

Roma, 1,2. (Recebido hon-tem).
Ciuila Calholica publica umartigo, revisto pelo summo pon-tifice, dizendo que a santa sénão condemna, era principio,todas as guerras, pois algumas

são impostas pela necessidade;
mas reprova a actual, que é di-
lada pela ambição e o egoísmo.

Roma, 13.
A importação de trigo para osEstados Unidos, no primeiro tri-mestre do corrente anno, exce-deu 2.569.000 bushells.
Os vapores carregam 4.037.000

bushells destinados á Áustria,
que apenas tem o trigo bastante
para 2 mezes, tendo cedido oexcedente á Allemanha.

Foi resolvido o caso do vapor
americano Wilhelmina appre-
hendido por um cruzador in-
glez.

O governo britannfco com-
prou o carregamento que era
destinado á Allemanha, indem-
nisando os Estados Unidos pelos
prejuízos causados com a de-
tenção do vapor.

Dizem de Christiania:
« O commandante do cruza-

dor allemão Berlim, internado
em Trondhjen, fugio, violando
a palavra de honra compromet-
tida.»

Lisboa, 12. (Recebido hon-tem).
Voltando da romaria a S. Gre-

gorio, 60 soldados victoriaram
ruidosamente ao exercito e ao
governo. Grupos civis contraisto protestaram, havendo lieei-ro conflicto.

Interveio uma guarda de ca-vallaria. Os oíliciaes restabele-ceram a ordem.

LÍsbôa, 13.
Reuniu o ministério para Ira-tar da amnislia geral.
O presidente Arríaga offere-cera amanhã um banquete aosr. Anselmo Brancamp, ao qualdeve assistir o general Pimentade Castro.

Washington, 13.
Fazendo descida vertical emapparelho de seu invento, foivictima de um desastre, morren-

do, o aviador Cecil Teolo.

Buenos-Aires, 13.
O cônsul allemão nesta capi-

tal intimou o cônsul daTurquia,
sr. Emir Arslan, a entregar-lhe
o archivo do consulado turco.

O cônsul respectivo respondeu
que unicamente recebia ordens
de seu governo, extranhando o
procedimento de seu collega.

Na Escola pplylechnica rece-
beram gráo, hoje, 16 engenhei-
ros.

Servio de paranympho o dr.
Chagas DoriaiSendo ora 1or da
turma o dr. -Fêrdinando Labou-
riau filho.

Aáseguram que o dr. José Be-
zerra trouxe á< incumbência de
communicará bancada pernam-bucanaque o idr. Heitor Maia
será o successòç.do general Dan-
tas Barreto.

Rio, 13.
Chegou o sr. Chuman Liun,

ministro da China.

Consta que Será nomeado di-
rector do Banco do Brasil o sr.
Américo Luz, presidente doBan-
co de credito -real, de Juiz de
Fora.

O ministro do interior tele-
graphou ao coronel Clodoaldo
Fonseca, governador de Alagoas,
coramunicando haver posto a
força federalú disposição do juizseccional, a fim de cumprir a
ordem de habeas-eorpus conce-
dida aos senadores estaduaes
perreçistas. •"!*"•

S. exc. enviou idênticos tele-
grammas ao comman .ante da
fotça federal e. ao juiz seccio-
nal.

Hio, 13.
Terminaram às manobras da

esquadra na ilha Grande. Pela
madrugada a'esquadra atacou
A ilha, que foi defendida pelo
jialalhâo naval, não podendoeffectuar o desembarque.
-- O Banco áti> Brasil retirou
hoje da Caixa de conversão
500.000 francos.

' Chegou o deputado estadual
de Washington, sr. William La-
follette, que visitará a Gamara
dos deputados, o dr. Wenceslau
Braz, presidente dá republica, o
dr. Pandiá Calogeras ministro
da agricultura e o dr. Lauro Mui-
ler, ministro do exterior.

S. exc. visitará também Bello
Horizonte, S. Paulo, Santos e Rio
Grande do Sul.

Lisboa, 13.
O município desta capital eslà

disposto a resistir a dissolução
de que cogitam.

Estão indigitados para presi-dentes : das câmaras ,d'aqui. o
sr. Henrique Mendonça; das ca-
maras do Porto, o sr. Bento
Carqueja.

Apresentada a câmara dos deputa-
dos, acha-se era discussão n'aquella
casa do confesso pernambucano ura
projecto relativo aos oíliciaes do re-
(listrocivil, patentemente attentatorio
de direitos por elles adquiridos ella-
grantemente exorbitante do campo
de acção do legislativo c.tadutil.

Nüo nos dispondo a admittir queo illusíre auetor do mesmo projecto,n'esta epocha de santos propósitosregeneradores, tivesse sido inspirado
por intuitos de perseguição pessoal,deixamos esse aspecto, que ser'
odioso, do assumpto, para insistir
somente na incontestável exorbítan-
cia por nós acima assignalada. Veja-

«O registro civil de nascimentos eóbitos c matéria de jurisdicçao docongresso federal, único poder com-
pcte.nte para sobre tal objecto legis-lar. Ao congresso do estado faltaevidentemente competência para al-terar em qualquer pontu a lei do re-
gistro civil,

tt Os ofiiciaes do registro civil denascimentos e oüitos foram designa
dos pelo dec-eto n. 9886 de 7 demarço de 1888 (cap. 2.°, n. 1) e o re-
gulamento mandado observar pelodecreto 331G deli dejanbo de 1887
(cap. l.o, art. 2."). Empossados desdel de janeiro de 1889, exercem o cargoha 26 annos, por força da lei federal,
e se adiam garantidos em sua pleni-tude por foiça do decreto do con-
gre.sso federal de 30 de março de1892. Ssndo os ofiiciaes do registro
civil, pela lei federal, os antigos es
crivaes de paz, hoje de districto, e
sendo estes vitalícios, nâo pode o
congresso do eslado prival-os de seu
direito adquirido, tanto mais quantoa lei estadual n, 329 de 6 de junhode 1898, era seu art. 89, § 2.», os in-
cumbio de diversas funcçõss, assig
nalando as que já linliam, marcadas
na lei do registro civil de nascimen-
los e. óbitos e na de n. 181 de 24 de
janeiro de 1890.

« O projecto era discussão na ca
maraestadual labora iTum equivoco:
alei ou decreto n. 181 de 21 deja-
neiro de 1890 é a lei instituidora do
casamento civil e nada tem com o
decreto den. 9886 de 7 de março de
188S; áquella autorisa os governado-res d_s estados a nomearem, para as
capitães, juizes e escrivães de casa-
mento, esta, poróm, designou os olli-
ciaes do registro civil de nascimen-
los e óbitos e absolutamente nao per-mittio que taes fünccicnarins fossem
nomeadus pelo poder estadual.

«Ainda etn 25 de novembro do
anno passado, o congresso federal
legislou sobre matéria do registro
civil, dispensando multas e autori-
sande o registro de nascimento, an
tigos.

«O projecto n. 16, em discussão
no congresso do estado não pode ser
approvado,.porque lhe faltam pode-res para legislar sobre'matéria de
compelencia do congresso federal »

E' um parecer de advogado com-
petente o que deixamos transcripto
entre aspas. Elle nenhuma duvida
permiti.-, uma vez que esclarece per-
leitaroente o assumpto, maxime na
psrte em que falia de equivoco.

Assim conhecedores da matéria, os
legisladores pernambucanos não iriio,
com certeza, approvar esse projecto
n. 16, de que sahiria um decreto abso-
hitamcnlc nullo.

HENRIQUE MILET
8*
'ÜS

Conforme noticiámos em nossa edi-
çao de hontem, naturalmente, pelo
adiantado da hora, em breves linhas,
falleceu pela madrugada de hontem,
no Monteiro, onde residia, o illustre
dr. Henrique Augusto de Albuquer-
que Milet.

De ha muito que o dr. Milet so
achava com a saú.e alterada, devido
a um diabetis que a ia. minando len-
tamente.

Uit mamente, seu estado s. tornou
ainda mais precário, cada vez mais
grave, alé qtio hontem, pela madru-
gada, após uma eopiosa hemophtisis,
veio a suecumbir.

or
isor

extineto era umá das
conhecidas em nosso-

O saudoso
figuras mais
meio social.

Advogado de nota, sua banca che-
g ou a ser apontada como uma das
mais rendosas', tal a vasta clientela
que lhe conquistaram suas aptidões
como causídico illustre, perfeita-
mente senhor de sen mettér, operoso
e competente.

Na Faculdade, era havido como
um dos professores de mais valor,
profundamente versado em direito
civil, de que era cathedratico.

Também na imprensa, conseguira
talhar se acua reputação como pole-mista vigoroso, talvez apaixonado
era excesso, mais transbordant. de
vida e de calor.

Cartões para photographia e pas-separtout, de di.versos tamanhos e
desenhos dilTerentea. A' venda nas
casas de J. Agostinho Bezerra—Re-
cife.

"Ouro-Fino", a água mineral na-
tural, medicinal e demeza, indicada
para a sua dyspepsia 1

[.oto superior da Penha

Foi nomeado governador da
índia o sr. Augusto Neuparth.

O governo autorisou a expor-
tação de feijão e cebollas.

Telegramma do Porto diz quea câmara municipal d'aquella
cidade está também disposta a
resistir á dissolução.

Serviço directo da Europa
PELO SDBMÂR1R0 FRAWCEZ

(Commiinicadodo grande es-
tado-maioir da França)

Paris, 13.
As nossas forças fizeram pro-

gressos ao leste de Berryaubac.
Em Epages repellimos oscon-

tra-ataquès do inimigo.
Os russos continuam a avan-

çar na região (Je Onjok.
O cruzador allrtr.ão A'ro/i-

prinz Wilhelm acha-se refugia-do em Newport News.
Foram reencetadas as opera-

ções dos Dardânellos,

AGÒRESSÂO
O capitão de polici, LindolphoJorge dos Santos, ante-hontem ne amanhã, sem motivo, algurà .«re-dio ao tenente da ênaíd,Ti,«Mili

Severino Tavares qnTseíehâp^o
Itelíf. 

ma K bata»Wo PO-
Hoje, o.capilão Joáo Vieira*n_nf»iÇ

commandante d-aquella^™'
communicará o facto nor niSl-coronel Alfredo n---?or 0-Iic,° ao

Escrevem-nos:
«E' actuul superior da Penha o

rvmo. padie fr-. Epiphanio de S.
Gennarello, que assumia o governo
da missão capuchinba de Pernam-
buco no dia 6 do corrente, por ordem
emanada de Roma.

E' o referido sacerdote assFz com-
petente para o alto e honroso cargo
que tão sabiamente lhe foi confiado
pelo revmo. padre geral da Ordem.

Por suas peregrinas virtudes, o
zeloso e incansável missionário em
10 annos de apostolado, tem sabido
conquistar a veneração do povo de
Pernambuco, maxime do interior,
onde em prolongadas e fruetuosas
missõ.s tem espargido a mancheias
o ensino e os confortos da santa re-
ligião.

Sim, não exaggero, que o digam
Timbaúba. Bom Jardim, Afogados de
Ingazeira, Triumpho, Floresta, Taça-
ralú, Salgueiro, Novo Exú, Ouricory,
Petrolina, emflm todo, todo o inte-
rior de Pernambuco, onde o nome do
benemérito missionário é acatado e
reverenciado desde o humilde serta-
nejn ale ás distiuctas auetoridades
locaes.

Parabéns à ordem capuchinha em
Pernambuco, parabéns pelo novo
superior.—Um aimirador.v

DIVERSÕES

Era hontem qae se devia effectuar
o enterramento do pranteado ex-
tinet».

Por iniciativa, porém, dos corpos
docente e discente da Faculdade, foi
adiado para hoje a fim de serem
prestadas ao saudoso professor as
homenagens a que tinha direilo.

O feretro foi removido do Montei
ro, para o edifício da Faculdade, as
19.5 em trem especial, acompanhado
por numerosos amigos e admirado-
res.

Antes, porém,' de accordo com as
prescripeões da inspectoria de hy-
gitne, fora o cadáver injectado by-
podírmicamente de formol pelo dr.Alfredo Costa, obsequiosaraente au-xiliado pelo dr. Sabino Pinho.

Ao chegar o feretro na Faculdade,
pelas 19.45, aguardavam-no á entra-
da principal, o dr. Sophronio Por-tella, director, outros lentes, numerosos estudantes e funecionarios docorpo administrativo.

Foi condusido para o salão nobre,onde fora armada a câlffara ardente,
vendo-se no solio da congregação,
em frente ao sumptnoso catafalco, oretrato do saudoso mestre, ladeado
pelo estandarte da Faculdade e poruma rica coroa mortuaria com a se-
guinterinscripçâo..v#om_naflcm. daFaculdade de' Direito.'

O cadáver ficou e continuará ain-da hoje exposto á visita publica.Iacumbio-sedeo velar a seguintecommissão de estudantes:
19-22—: José Marcelino Rosa eSilva e GennaroMeira Filho.22.~21~: c,a»halte Galvão eBoa-ventura Tavares.
21—1—: Âgamennon dee Tavares de Almeida.
1-3-: Nelson Leflo e Olivio Mon-tenegro.
3-5-: Cícero Brasileiro e Barbo-saLima Sobrinho. .

„i__i7r: L..íz'Pereira'da Cosia e Raphael Gondim.
7-9—• Nestor SelvaGuedes.
9—11—: Gann .Eugênio Antunes.

,-» h™/™ r°Sé Guedes- Pedro Cabrale Hygtno Guerra.
\~ w7,: Annibal Fernandesnato Milet.

Magalhães

cana, sobrinha daVista.
Aos 8 aciios dc edade teve a iefe-hcidade ue ficar orphao. 

>ca*cle"
A esse. tempo já estudava em Ta-mandaré com o coronel FranciscoCarlos da Silva Fragoso, tx senadestadual en-aquélla época pr0?epublico d'áquella localidade.
Dois annos depois, mudou-se parao Recife a .,_, de se matricular noGynioasio pernambucano, onde fez

h,ní'lSC!. .^"manidades, revelandolúcida e assídua apnlicação
no i_, .HrS° ,de l8-76 '«atriculou.seoa Faculdade de direito que teve deabandonar, por motivo de moléstiagrave, indo para S. Paulo, onde pro-seguio em seus estudos jurídicos.Era 7 de selemb o de 1880 recebiana Faculdade d'aquella então provin-cia sua carta de bacharel em direitoapós um tirocinio acadêmico dosmais brilhantes.

Logo apój sua formslura, odr.'Milet fixou residência uVta c_pitai,dedicando se a advocacia, no escrip-tono do dr. Altino de Araujo, actu-alraente desembargador e presidentedo Superior tribunal de justiça d'es-íq estado.
Também regeu n'csta época, inte-rinamente, a cadeira de rethoricado Gymnasto,
Em 1882, deixou o Recife por terde acompanhará França sen pae.gravemente enfermo. V
No lim d'cste mesmo anno, re"res-sou a Pernambuco, sendo nomeado

promotor publico da capital, carsoqu. exerceu com destacado lustreA esse tempo, accedendo ás insis-lanei _ do dr. Tavares Belfort, lenteda Faculdade do direito, defendeuihiíse n esse cstabelececimento, con-quistando brilhantemente o grau dedoutor,
Oepoi?, ainda tomou parte em trezconcursos para lente, provando realmerecimento, que lhe valeu ser cias-sihcado, muito embora não lograsseser nomeado.
Só em Í89i, com a reforma levadaa eir.ilo peto ministro BenjaminConstant, é que passou a figurar noelenco do. docentes da nossa Facul-dade.
Era desde muitos annos cathedra-tico de direito civil.
Também ao jornalismo consagrouo dr. Milel sua actividade.
Aliás, seu pendor para a imprensaentrou deaccentuar se desde os tem-

pos acadêmicos, na redacção da Es.treia e do Acadêmico.
Foi redactor do Estado de Pernam-bnco, em 1892 ou 1893.
Funlou, por fim, em 1908 o Per-nambaco, em cujas columnas se ba-teu esforçadamente pela viçtoria dacandidatura do marechal Hermes ápresidência da republica.
Foi também oa imprensa nm dosmais vehementes oppositores da si-tuação passada.
O Penumbuco foi ainda nm dospioneiros-da •candidatara 

dò^exmo.sr. general Dantas Barreto ao gover-no do estado. 8
Logo depois, porém, o dr. Miletalastou-se d» política que. começaraa dominar. v
Figurou na chapa doP. R. C. paradeputado federal pelo l.o districto,no pUito de 30 de janeiro.

- Le,.M*n.os a *oda «'lustre familia door. Milet a expressão mais sincerade noiso fundo peíar.

Adolpho

Chateaubiiand e
¦al

e Re-

acto
Duarte,"

S^ForçapoU^a-^e:
mi7o°ttmd.er%2MCe,Da-
pateo do mercado de S*n i !_ -.agg-edido pelo «divida.?0.,."*- ^tal? vulgo Sarará, o «Yl 

*_£".r 
5°navalha, tentou ferifo do de

O aggressor foi nresn'».-. nilleloe recolhida á ca^g.Dteçao, ádi posição do a>a'Ldf„ü,etlicia, u ur- --befe dc po
eüeten-

Cinema Royal.— 1) Ultimas sce-
nos da guerra na Europa, natural; 2
a 4) No ambiente de. Monte Curto, dra-
ma de Eclipse;5) Umacreadamodelo,
cômico de Vitagraph

Cinema Pathé — Este cinema ai-
cançou hontem uma casa cheia com
a exhibisão do drama em S partes de
Pathe A rainha margol.

—Hoje será exibido o mesmo pro-
gramma.

i Cinema Vietorln.- 1 a 7) O al-
bergne sangrento, drama.

__? u P/rte do corP° docente foramescoih,doS paru o mesmo fim os drT.°.f.tavJ°. Tavares. Gondim Filho.Hercil.cide Soo* >, Andrade Bezerrâ^di-
do Upef^t.*Bent0 A'nerico, Sebastiãodo Rego Barros Gennaro Guimarães,Sophronio Portelln e Augusto Vaz.As 16 horas, efíectnar-se-á o trás-ladamento para o cemitério de SantoAmaro do cadáver, que será condusido em carreia gentilmente cedidapela companhia de bombeiros

Puxará o pre-tito fúnebre, a bandaA\?™f* do 49 de caçadores.A sahida da Facnldade orará emnome do corpo discente o intelliàerTte acadêmico Antônio Tavares de Almeída, e n'aqnella necroDole, nn.oceasiao de íaixar o «Sff ò%Z.tura, em nome da conoresacSn n ulurtre:dr Octavio T^vSS {Sfessó.cathedratico de direito criminal.—Odr. Sophron o Portella .n__,,tor da Faculdade, logo que tèvPnnlicia do infausto acontec?menfo,ma„"-
dou hastear nas duas fachada™ doediílcio, em funeral, o _____.««nacional, suspender' o"exjSnte

A Assistência publica soecorreu
Ini h' as, *-*¦._.na rua d0 Br"m»«oganhador João Ferreira da Silva fe-nio no punho esquerdo e ante-bra-
ço ; as 19 horas, ao popular João Pe-reira Lampos, morador no Torreão'encontrado nas ofiicinas da Caxsn _acom ferimentos pelo corpo ; as 8.15,in rua do Rangel, ao popular Galdi-no Nogueira, ferido na coxa esquer-

ACCIDENTE

dr. Hersilio
substituto de

por conta dos cofresas despezas com

Cinema nelvellco.—Na tela!: —
Par, meu Deus'.! drama em 4 partes.

Todos os artistas que actualmente
trabalham neste casioo.

por 3 dias e convocar os lentes naradeliberarem sobre as homenagem aserem tribotadas ao morto.
-No 7.f dia do failecimento haverá uma sessão fúnebre promovidapela congregação. *"«uiuviua
Será orador ofücial ode Soqza, professordireito civil.—Correrão

SeqSdade T. TW — -

das manifestações de pesar uma commissão composta dos acadêmicosNelson Uio, Ganot ChateanbriàSdA. Tavares de Almeida, AtfamennnnMagalhães e Olivio Montenegm •Superintendeu hontem, á noiteo serviço interno da Faculdade o drMeira Filho, snb secretarioAcompanharam o cadáver dodr.Mtletatéa Faculdade sua irmãd. Francisca Milet e seus filhos ac.-demico Renato Milet e d. d Alin«Milet Parrot c Noemi MiletO dr. II.nriqiK. Milet nasceu n.sleeslado, no engenho Genipnpo, da fre-¦mesta rto M c .... /->' j- . _r"« u" íre

A s 16 l/S? horas de hontem, o ila-
«¦ "p5.",.?1,.?0 Caata Cranso' na ca-sa Fratelli Vita", recebeu ferimen-tos no ante-braço direito em conse-
quencia de um accidente de traba-

Socc-rreu oa Assistência publica.

As 16.20 de hontem, em SantoAmaro, o gazeteiro José Gomes Ca-
í nho ni n..h!.nd0 de am tramcar <J«Unha de Olinda, recebeu escoriações
pelo corpo e face.

Soccorrido pela Assistência foi me-dtcado pelo dr. Carlos Alves.
A mandado de suh familia foramhontem celebradas na matriz de Be-lem, missas por alma do pranteadoJoflo Rozendo de Azevedo.
A cerimonia foi muito concorrida,notando-se a familia e numerososamigos do pranteado extineto.
Prestou exame do 4o. anno jori-dico, em nossa Faculdade de direito,com honrosas approvações, o intel-bgeote moço João Baptista de Azo-vedo Souza.
0_"Tubantia\-E' esperado hojeda buropa este paquete da "Lloyd

real hollandez", que depois de pe-quena demora em nosso porto zar-•para para Buenos Aires e escalas.
No palácio arcbiepiscopal da So-.ledade terá logar amanhã, ás 13 ho-ras, a reunião mensal dos directoresdas congregações raariannas.
Traiar-se-á do centenário dode Maio. mez

i:u« sia «te N. S. do O' de'lpojüca" __¦

"Escola de odontolofjia.-A's 12horas de hoje haverá scssào da con-gregaçao desta escola.
-irectu r se-à hoje. o pagamenlo

?.° «S» medico ii SaíSTa» do
etcnS'^ cAoraeeandoás 12 horase terminando ás 14 horas.

?-
,in^aHhec7á ho'e em nosso porto,•.mio do sul, o «»."..-»« —.-—-a -.-paquete nacional Ila-

de janeiro de 1859.
Era o primogênito do co.sorciodoengenheiro fr4ncez Henrique Aucu - Juhnto Milet, descendente da Familia Mi- > ~k

_a.....„t . ., -. letae Morcourt, da nobresadaFran. !-,lreÇ° Por nreco Beba "Ouro
Cinema Olympja - 1 a 3) Em ça e vindo para Pernambuco a _on nn"1 preco"- **»' uuro

mil/i. estrangeiro, drama interpre- vite do conde da "*" con* — -
tado pelas artistas Bella ílcsperia e presidente
Chilena, exma. sra.

... ,, -con- ..;_-.,Boa-Vista, entfio ^
. aa Proyi1™8» - coro ad. Maila da Conceição de
da . O resto da matéria etíl-'torlal nas 4.«, ». 7.» pagl-
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SOCIEDADE D
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Instaliada era I de

PECÚLIOS MIXTOS POR . .BSmUALIDADB
11 tníiürt i tu» - cm PiHltl"'" " ;':
arco-d-e11913 na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco

Dpi ii ífW ill-l fioIMi 1 •fefjíl
¦illüi)
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SOCIAL—RÜA BARSO DA lill I. M,-].' MDAR—RECIFE

n 3 da Directoria em ses-Relatório apresentado pelo pres
sâo de Assembléa Geral, reaiisada no dia 8 de Abril
de 1915. : ' ! t
Srs. }iutuàUslas.

Na qualidade de presidenle da Direcioria da CON-
CIL1M.0RA, c em cumprimento ao que determina o art.
'M alinea-E-dos seus Estalutos, apiesenlo-vos em sue-
cinto Relatório, para vosso conhecimento, os Isctos
reais em destaque occ.rrtdos uo período de 1 de março
de 1911 a 2S de fevereiro de 1915, que corresponde ao
nosso segundo auno financeiro.

Administração
l.h-ector-tliesourciro

Em março do anno próximo passado, pedio dispen-
sa do cargo de director-thesoureiro, que dignamente
exercia, o sr. Josc Ramos de Oliveira, sendo a Directo
ria constrangida a acceilsr _ sua renuncia, cm face dos
motivos allegados.

De accerdo com ss disposições da nossa Lei orga-
nica, as suas funeções passaram a ser exercidas pelo
nosso üirector-ger-1, sr. coronel Msnoel da Silva Ra-
mos, que as tem desempenhado aceumiiladsmente. sem
remuneração de espécie alguma.

Directo r-secretaríò
Este nosso presado ex-companheiro, sr. Miguel José

Carreiro, depois de ter renunciado o re.tauteda licen-
t,-a, em cujo guso se achava, assumio o seu caigo em
abril do anno preximo lindo, disposto a cooperar com
nosco, com a sua reconhecida lumiuosa aplidao/em

prol dos interesses c desenvolvimento desta sociedade.
Em 23 de julho, porém, achando se novamente em

melindroso estado de saúde, foi obrigado a tíeuiiliir-sc,

para se tratar convenientemente.
Com grande pezar dc nossa parte, Tomos forçados a

acceitar o pedido exonerativo, que nos dirigio por olli-
cio, que se acha arebivado.

De accordo cora o que dispõe o art. 30 dos E.latu-
tos, convidamos o venerando sr. major .losé Yictorino
de Paiva, membro do Conselho consultivo, para preen-
cher o cargo de Director-secretario ; o que tem feito ao
nosso inteiro contento, e sem remuneração de espécie
alguma. Pelo que, aproveito o presente ensejo para
manifestar, em nome da CONCILIADORA, a este nosso
muito digno consocio, sinceros agradecimentos pelo va-
lioso concurso que vem de nos prestar.

Dr. Augusto Ghacon
Registramos com profundo pezar o faliecimento do

dr. Augusto Chacon, digno membro, que era, do nosso
Conselho li.cal, faclo cecorrido em setembro do anuo

proüimo passado. Lançando um voto de dó, mandamos
à exma. familia do iilustre inorlo, as nossas condo-

lencias.

Movimentes social
Muito embora os esforços incansáveis da Adminis-

Irnçüo, máximo dp nosso esforçado Director geral, co-
ronel Manoel da Silva Ramos, nao foi, como por certo
desejáveis, muito satLfaloriò o movimento de entrada
dè propostas, Entretanto, pela uossa estatística vereis,
que, apE.zar da fundação, nesle anno, de avultado nu•
mero do sociedades congeneres, "causa 

prini-" para en-
fraquccimento.de totlas; fl pezar da crise financeira
mundial, .cujas conseqüências nos dispensamos de por. j
incnoi isar, pelos conhecimentos que dellas tendes e pelo
desanimo que notses cm todas as classes ; finalmente
apezar do descrédito que, mais ou menos, allectou a to-
das as mntú ai idades, pe'o insuecesso c fracasso tle ai •

gamas dellas, que nâo sj po:!er_ira msnter, conseguimos
inscrever, dursule o anno indo cm 28 tle fevereiro
próximo passado, 193 sócios, sendo : 9 i.-a primeira série
CONCILIADORA c 1SÍ na segunda serie MERCÚRIO,
produzindo, dc àccprdp cem as tab.llas em vigor/ üiií
'tita; 1 de" jóias de iasetipção na importância de. Rs
Ul:SÜO(í'.000. Este resultado, srs. Mutualistas, se uão
é em absclulo ãniniàdor, nos encoraja bastante ao tra-
baiho assíduo para o completo progresso da COKCI-
LIA DORA.

Sócios
Conlitnos netualmcute 374 sócios tm elF-Çtividá-.-

nas duas series, canbrme veieis pe.las listas nominati-
vas qui vo; opresenttmos, senilo assim augmentado de
131 onunierodc 210 qic computámos no halauço passado.

Peculios
A a !rainistrsç_o effechiou o pagamento da 35 pecu •

liosn-.. imporlan:ia de rs. 148.03'Õ(_ÕOO no período
dc 1 dc março dc 1011 a 28 de feverèir. de 1915.

Tendo pago no primeiro anuo a importância do,
rs. 58.G5-P0- pfeTãz a elevad. somra,. de rs líúlj.GSK. .UU
da qual rs. 101.72ÓÍJ"OOQ foi appiicad. ao ipagamcnlo dc
j eculios da sèVíes MÉRGURIO,

Aiém d'e-les pag.mento.; integráes,', tem a adminis-
tração p:-g'. a diversos, a somme de rs. 20,(ill(i'.01)0 ade-
ántádámcnte por conla dc p.eulios a que tem -iircilo,
isto por seli.ilações c pedidos feitos cm emergênciat
taes, qne a Alminislraçãb pel s principiGS :1a própria

j associação, não devia deixar de tttendèr.

Fundo disponível
M Acha-se elevado o saldo a l'_vor da receila a Rs
1.91.0.011380, tendo p.rt.nto aiigmentudo de Rs. 26i956lf.590i
ijpcb que -ica a-sim pcr''eitaracn'e inil!uilivel a prospera

^situação financeira da CONCIUA.DOHA.
ií Todas as verbas; de receila c despesa se acham
fekpectficadamenle descriplis na demonstração aniiexn
iso balanço.

Apólices federaes
Augmenlou paru rs. li!.OOOdV.lt)} o yâlor das a;oli-'

ces federaes adquiridas para a S_cieda„r.

Eleições
Deveis el.g.r na presente r.nuião os membros da

Direclorin para o preenchimento das vagas exi lentes,
conforme já vos dei s iene a, b.ui como dos Con-tlhc.;
liscal e consultivo ; cógítando-se, porem, actüalm.hle,
de um plano paia reforma dos E tatutos sociaes que
vos deverá ser apresent-clti cu próxima 8ssemb'é i ge-
ral extraodiniria, pifo este fim já convocada, n :s pa.
rece mais consetitaneo e a octasião miis opporluna,
para proceder-.so a tae- eleições.

Èm pr 3 gado s
Continuamos com os trez cmpr.g.ulos que desde o

iuicio mantemos na séclc social, ca Iodas louvamos pc.lo
desempenho dos -rduos. devores que a cada u n coar
petc. — —-_

Eis srs. mulualislas o que me õccofre trazei no
vosso conhccimenlo ; entrelitnto se de mim depender
orientar-vos soíire qualquer ou Iro assntnpio; (|iic pre-
ciseis para vossa csalavecida investigação, cu me prem-
ptifico a fazel-o, ficando desde já á vossa inteira ôi-po»
sição.

Recife, 8 dc abril de 191».
,- Dr, Fábio du Silveira Barros,
\a. Direclorprcsidenle.

' ?——

Parecer do Honsellio fiscal
Srs. Mídiiallslas.

"Em 
obediência ao que dispõe o Art. 18 alinea — C —

dos nossos rstatulos, c em face do relatório e contas
apresentadas pela Direcioria d'esta Sociedade, féfaren-
les ao seu segundo anno financeiro de 1914-1915; ündo
eat 28 dc fevereiro próximo passado, cumprimos o gra-
to dever de vos dar a respeito o nosso fraco parecer.

O histórico leito pelo nosso honrado c criterioso
presidente cm sen succinlo porém claro relatório, so-
hre os motivos que, cm geral, têm alfeclado a marcha
de Iodas as mutuaiidades,'é rigorosamente verdadeiro
e nos parece que nenhum de. mis que compõe esta me-
i ilissima assembléa desconhece taes motivos.

E' pois com justificada razão que nos louvámos nas
suas juiiiciosa:. ponderações.

A despeito porém tle taults cousas, cada qual de
.maior vulto, ol..nsivn:i ao nosso progresso social, a
administração conssguio augnienlar ncsle anuo dc 131
o numero dc 210 sòciòs computado no balanço do anno
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Activo
Conlrat-tfts de seguro?

Eífectuados durante a gestão
social.
Mutuiilistíis
Por prestações a receber :

Da primeira serie
Da segunda serie '

Caibi.
Dinheiro era cofre

Banco do Heeiío
Em conta de movimento
Em conta de pecúlio

Moveis & Ltfiicilios
Moveis da sede
Moveis da esliucta agencia

. do Rio (?e Janeiro
Banqueiros & Aijen-

Saldo d'esta conta
Apólices federaes

Saldo ^'esta conta
Diversas contas

Saldo d'este titulo
Mutualistas

Coutas de quotas a chamar
—Restante de quotas de
1-1 pecúlios, pagos adian-
tadamenle - '. • • - -
Thesouro nacional

Conla de deposito—Yalor de-
posilado cm apólices
federaes

309:720(1000

1:000(1000
l.-j;000(|'.00ü 19:500(1:000

2:500(1960

503(Í540
10:0000.000 10:50301540

10.265C9S0

1.96IÇ800 12:227(1.780

11:596(6500

1-11:900(1:000

10:184(r.600

49:780(EOOO

100:000 ítOOO

757:9i;J»(T.:.8()

Passivo.
Estalisticíi social

Pelas entradas de sócios,
conforme os respectivos
registros . ... . ... 399:720(1:000
Jóias de inscripção

Por prestações a receber dos
mulualislas 19:500(1000
Fundo de pecúlio

Da primeira serie  90:390(1.000
Da segunda serie  13:2-10(1:000 133:630(C00Q

Fundo de reserva
Da primeira serie  0:039(1.000
Da segunda serie  4:324(C0OO 13:363(l'.00O

Apólices federaes
Conla de garantia—100 apo-

lices depositadas no the-
souro nacional .... 100:000(1.000
Caução

Importância caucionada pelo
empregado João Maga- -nntmnn
Ihães Braga /OOftOOO
Fundo disponível

Saldo d'esla conta para o
exercido de 1915/1916 91:000(1:380

;L nò-período de
Fevereiro de 1915

próximo passado. Aclualmenle, pois, temos 374 sócios
cm ffl-Ctividade, quaes sSo os qüe constam das listas
nominativas appcnsas aò relatório.

A cscripturaçâo da sociedade, que detidamente exa.
minámos, acha-se em optimas condições de clareza
regularidade e asseio, estandolodns as contas arruma-
das em bô.i ordem e com a precisa exactidão demons-
trativa.

Do aclivo social consta a somma de Rs, 49.789d()üí)
saldo dc 11 peculios na importância de Rs. G7.320(|:ouo
que a administração pagbu adeantamente, alem da som-
ma tle Rs, -OliliPOO paga a diversos por contada ou-
tros peculios.

Assim procedendo, a administraçiio q-iiz altcuder
dé preferencia pêlo próprio lim do dever associalivo,
aquelles que era maior vexame reclamaram o auxilio
da sociedade-, o que nos pareça louvável c digno de ma-
recida approvaçao.

üo movimento da conta de estatística social consta
que durante esto ultimo anno financeiro í.rani acecilas
193 propostas, sendo 9 para a 1"; serie c 181'para 2.•
serie, produzindo dejoias de inscripç-0 Rs. 121.800(1(100,
de accordo com as tabeilas em vigor.

!_' perfeitamente sugestivo que tal resultado se
origina da eoiili..iiça publica ad.quirida pela CONCI-
LIADORâ o dos esforços promovidos pela, incansave1
dirccçflo.

Acha se esciipttn-ado na conla. - Pagamenlo dc
p.eulios — o resgate de 35 peculios na importância tle
Hs. US.030(r.00ü quu addicionando-se a somma de Rs.
58.1i.0(|'.000 — dispeudida para eguul (im uo anno proxi-
mo passado eleva se a Rs. 20().G80(];OÜO o auxilio rauluo
realisado pela CONCILIADORA, desde.o seu inicio.

Finalmente examinando a conta-Fundo disponível
- notámos que escripturadu toda sua receita, dc accor.
do com os cstalutüSj c pagos todos os compromissos
sociaes, b_lanceou-se com o saldo dc Rs. 2_.956<r.59() a
íavor da receita, que reunido ao saldo de Rs. Gt.013(|',790
eleva se a Rs. 91 (iü0(|:380_o saldo disponível. EVpor-
tanto, bastanta expressivo o optimo estado financeiro
da CONCILIADORA.

Feio que vimos de expor somos de parecer e vos
propomos:
1." — Que sejam approvados os aclos e contas tia Dircc-

tona, referentes ao anno financeiro dc 1 da março
dc 191-1 a 28 dc fevereiro tlr. 1915 ;

2." — Que seja lançado cm ACTA um volo de agradeci-
, menlo á digna Direclorin pela zelosa adniinistraçíio

com que tem sabido dirigir ds negócios da CONCI •
LIADüRA.

Recife. S dc abril de 1915.
Dr. Àiibnió Alves da Silva Acciohj.
Dr. Epiphanio Francisco Sampaio,
Antônio Firmino Flores,

de FUNDO DISPONI-
Março dé 1914 a 28 de

w _

707:913.™

S. E. SO.
Recife, 28 do fevereiro 'de li):5.

S. J. Cfle-.Icdn.fcçòritVdor'
Dr. Fábio di Silveira Birros, flircctor-prési'Jc nt
Manoel d i Silva liamos* diraclbr-g-rai.

1IHÕ

Fev. 28

a Impostos  l:f.GKi:()20
» Commissões _. Pre-

mios  27:107(1:740
» Ordenados .... 20:020(1:700
» Honorários da Dire-

ctoria:
pago aos.directo-

res.. 8:780(X0OO
vacan-

cias. 5: Í70ÍT.000 11:250(1:000

»
»

.»

»
»

»

Gratificações . . . 8:100(1000
Despesa aulorisada. liiOOOÍtOOÜ
Imprensa  5:4õõC720
Serviço postal &

Sellos . .-...-. .
Serviço lelegraphi-
co -.

Gastos Internos. .
Viagens _c Propa-
ganda

Serviços médicos...
Material
Aluguel  3:000_C000
Diversas contas  3:0.")0(í000
Balanço, para saldo

a favor  9Í:0Õ0_t38Õ Í94:473(t090

4914

Março 1
lí.lõ

Eev. 28

Credito
De Balanço. . . .. 

' 
G 1:013(1:790

2:620(1:910

7Õ7ÍF.360
2:831(1:500

r»:348(|:;")00
255(T.O0O

2:701(1:600

De Jóias de inseri-
pções 

» Fundo de Pecu-
lios

» Fundo de Reser-
va 

» Sellos &Diplo-
mas

» Quotas de pecu-
lios

» Even- '
tuaes
diver
sos.. 679(1000

de ho-
nora-
rios.. 5:170(1:000

de por-
cen-

lagem. 2:327(^000

43:904(1:700

58:121 (C700

3:12901500

3:ü62(r.800

7:940(r.000

» Mullas'
» Juros..

8:176(1:000

2840ÍÒ00
•4:'J10(.|:(iÜ0

í
?...|-,l73íi:0!H>

Recife, 28 dc Fevereiro de 1915.

Dr. Fablo da Silveira /.a/Tos—Dire-lor-presidente.
Manoel da Silva fiamos-—Direi tor geral.

S. E. & O.

S. J. Cuvakanli-CcníAdor.
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e um ruidoso sueco

CATHâRINA DE KGDIGIS A GOND

i ¦*¦

¦ 'Oia. A matança dós • Hug
ÜCTOSâk DA PERFÍDIA af.fiu

uenotte cs

E DO BIORTICIIVIO
O M&RTYRI® DE DOIS

lâ .:.;,•'::.:¦'-V:'57v.7."";?:7-i;E5Í':^-^-*':'. '¦',^k|\„.il
v

¦nato taiirja.MWmitr.-.^i.m-«MWWMHM -"rinrirw>nji i,j.

Despedida Hj| mm? 
~Ã~-~~

• w 6'acios vibrantes cm. Côrcs, exlrahidos do grande draraatureo Ale-xandre Dumas, em que se dcgladiam os brilhantes cavalheiros cm dramasdc amores.
Desvendam-se os bastidores da corte dos Valois e na acção de ódio

piiixüo.respeitn cortesia, ;;evo uem as figurai de Catharina de Medicis,"Ilenriqueta de Nevers, Annibal de Cocconas, Carlos IX. Os últimos oua-nros impressionantes mostram scenas da Inquisição c os primeiros àua-dres as perseguições nas guerras de religião. H
Os interpretes principaes sSo outras tantas figuras de destetme egrande fama: Mme. Leontinc-MiBsarl (th. Antoi.it*), mr. Joubé (th. SarahBcrnarât) mr. Paul Numa; mr. Lcon Bsrnardt (Comedia I-rancrzal mrPierre Manier (Vaudeville), mme. Bola, Cervier, Desfonlaines, mme Schi-mitlt. '

«A MATANÇA DOS, HUGUENOTTES» é uma ningnifica adap-tação da obra prima de Alexandre Dumas, o grande drama-lurgo, cuja penna ainda nos deixou tantos dramas de amorapaixonados, vivazes, tentadores como a própria vida. '

"•"¦';

!«

ma
Embarcando com minba senhora

para o Rio de Janeiro no vapor Mi-
nas Gcraes, e de lá seguindo para
Portugal e não podendo despedir-
me pessoalmente de todos os meus
amigos, resolvi fazer, por meio des
le, olferccendo-lhes os meas peque-
nos presliraos durante o tempo que
por aiii estiver.

Fica como meu procarador meu
filho o sr. Joaquim Queiroz de Oli-
veira.

Recife, 11 dc abril dc 1915.
Anlonio Joaquim d'Ólivcira.

VISO

No dia 9 do corrente foi roubado
da residência do ir. João Ferreira
de .Moura, no Caminho Novo, nm
cavallo do marca regular, caxito, de
frente aberta e dous pés e uma mão,
brancos.

Pede-se n quem encontrar o refe-
rido cavallo o obséquio dc entre-

¦gat-o na rua da União n. 54.

Aviso
Aos senhores q;n: compraram umterreno situado na citltrleda Vido-

ri», pertencente ao sr. Josc de Frei-
tas, sem a nsslgnntiirn dò mesmo
perderá o dire.iio da propriedade,

José dcFrdUs Pir.lo e iàuza.

Placas para médicos e
outros fins, bem como cha-
pas para marcar volumes
com Fac-símile de marcas
registradas, monogrammas
para carros etc. etc,

Procurem:
ELIAS ALVES

PATEO DE S. PEDRO N. h
Bom negocio

Vende se uma loja de miudezas,
ponlo h.om com pequeno stock, á
rua Duquo dc Caxias n. 67.

Quem pretender dirija se á mesma
íua c numero para trstar negocio.

O molivo da veada se dirá ao com-
prador. 

Engominadeiras
Na Cainisath Pernambucana, sita

no Barbalho-Monieiro, precisam-sede cngommarleiras habilitadas. A
•-alar no escriplorió ua rua Duque
de Caxias n. 00—1 ° andar.

Declaração
Oj abaixo assignados declaram qjie

nada Icm que ver com o annunciò
inserto na Província dos dias 9 *à 12
do corrente, com relação a venda
de um hotel na rua da Penha n. 23
(loja), porquanto no referido prédio
nào existe mais-lifrlel, visto o ex in-
quiiino e dono do mesmo, haver re-
tirado (de noute), em data anterior,
todas as mercadorias, mobiliário c
iitcncilios dó mesmo estabelecimen-
lo.

Recife, 12 de abril de 1015.
Neves Pedrosa & C

ffiii. in!f |ii
bíioTe il

SÉTIMO DIA
Minervina de Barros e Silva e

seus iilhos, genro, cunhados e
sogra, compungidos eom a mor-
te de seu jamais esquecido es-
poso, pae, sogro genro e cunha-
do MANOEL 'HENRÍQüfiS DE
BAHROS E SILVA, convidam
seus parentes e amigos para as-
sislirem ás.missas do sétimo
dia, que por alma do saudoso
extineto mandam celebrar na
matiiz de Gárriéllèiraí e no en-
genho Normantlia. ás «J horas
da manhã,no dialGdo corrente.

Antecipam seus agradecimen-
tos a todos aquelles que compa-
recerem a este acto de religião
e caridade.

Dr. Cscar Coutinho, de volta de
saa viagem á Europa, participa aos
seus clientes que reabrio o seu con
suitorio á rua Nova 15,1» andar, onde
será encontrado dc 2 ás 4, horas da
tardo.

Residência—Rua du Soledade n.
91;

Telr-phnne 1?.r>

ENTRE aMÍGÕS
A rifa com o titulo acima, do uma

espingarda ingleza, qut* coiria hoje,
fica transferida para o dia 2Ü -terra
feiri), impreterivelmcnte.

Companhia Industriei
Pernambucana

Pcgtrata-se á directoria d'essa
companhia, quando Icncioua psgsr
cs juros de suas obrigações, venci-
dos em setembro do auno passado e
matço deste anno.

Alguns portadores.

Gratidão
O abaixo assignado vem publien-

mente expressar a sua profunda gra-
tidão a todas as i essuns que, por oc-
essião ria moléstia e filleciraento do
seu irmão João Ro/cndo Azevedo,
prestaram-lhe os seus serviços, bem
como aos meus velhos paes em lão
augusliot.0 mutuenlo.

Agradeço ainda e. especialmente
ao dr. Josc Pedro ile Abreu e Lima
e coronel Durwl Selva e Mincrvino
de Arruda por terem sido incaosa
veis em ymtilíza-', attençOes. c ser-
viços, nu oceasião »m qae ausenta-
vam-sa outros n quem o dever impu-
nha, como obrigatórios, a sua pré-sença e serviços.

Ao meu cunhado, compadre c pri-
rao João Elias da Fmucci, tambem
cunhado e primo iíj falleeiiló, cujos
restos raprlaeá I7z o grande favor de
neompanlisr ao cen iicrin, o« meus
agradecimentos por tào grande sir-
vieõ.

Em 13—1—19*5.
Antônio Azevedo Fi lio.......

.i 7' * .... ¦-• v> »

I , í ..-..,*,'-¦-.¦';.¦'.- *£t *!

Convite
Convida-se o sr. Antônio José da

Cuoha, possuidor do quinto do bi-
Ihiite n. 44129, sorteado com 10:0000.,
a comparecer á rua Larga do Rosa-
iio n. 15, para se entender a respei
to do pagamento do respectivo pre-mio com o sr, Alfredo Wanderley.

A quem soffreu
Qu?iii deo!arou-se hontera por sym-

poiliia continue... Accsita o que re-
cusou...

LIÉ Federal

Âi de 1*
IndependênciaPraça da

n. 16—1." andar
Professor inglez habilitado, dá lie-

Ções de seu idioma garantindo o en-
sino em pouco" tempo, pelo systema
Pratico.

Das 18 ás 22 horas.

1 Bom Jesus, 33
Cimento, cimento branr.o,'J_ Creollno, etc, etc.
0 MururôlçaldaX^^
,n.a eura dos males de fundo syphili-
llco. Só se pede ao doente que o ex-
•"irimnntrt

1 Li Gslili
dedico, operador e carteiro

Consultório rua Nova n. 52—Con*
7113*' nas segundas, quartas c sextas

„ 3 ás f> horas di laVde.
"Milencia -17 tira da Ponte d 'Uchoa

Telephone n. 'MS.
.''inpiiiilos a ãüiilquêr liiil'**-

1 » i,i

II. ir,

B.0 publico
A agenciadas kl'ries riscionaes do

Iirasii, em vilUids tle um Mitigo pu-
blieado na P ovincia de 11, pelo sr.
Autonio José da Cunha, vem decla-
rar quo u mesmo senhor não tem ra-
zão na reclamação que faz, uma vez
que ebl;'i bem claro nos bilhetes :

«O portador dc:,te receberá na lhe-
souraria da Companhia de loterias
nacionuss do. Brasil, o prêmio que
lhe sahir por sorte ha extracção.»

A agencia declara mais, que sò
descouta prêmios quando lhe con-
vem, e estando actualmente no Rio
de Janeiro o seu agente, «ia agencia
recebeu instrucções do mesmo, para
qne os possuidores de sortes fossem
ali recehelss ou reracttesscm os res-
pectivos bilhetes por intermédio dc
qualquer estabelecimento bancário.

Ficam assim avisados os portado-
res de prêmios que a Companhia de
loterias nacionaes tem no thesouro
da União, as necessárias garantias
para execução do i;eu coutracto e
pagamento imraedialo dos seus pre*
mios, o que alé hoje não se deixou
de elfectuar, como é notoiiamcnls
sabido.

E tó.
Recife, 12 de abril dc 1915.
Pelo agente das loterias nacionaes

do Brasil em Pernambuco,
Luiz Ferreira llcrbosa.

iifflllli!
Acções perdidas

Tendo se extraviado do poder dos
abaixo assignados .sete i-cçues da
Companhia do Beberibe do valor,de
cem mil réis cada uma e de ns. Silo
a 8417, S43G, 8137.. .1-1081 e 1-1085, per-
tencciites aos herdeiros de Justo
José Gomes Teixeira, faz se o pre-
sente aviso afim de poderem ser as
mesmas acçòes^subslituidas por upo-
lices do otad, dc conformidade
com o conlracto celebrado entre o
governo do estado e a mesma com-
panhia.

Recife, 18 do abri! dc 1914.
Mimirfn Souza A- C,

liais finos
SIJPKKMU AMORIT. FLOIt DA

AMEMCA
Vende se na rua'Nova, nos arma-

ritihos FLORESTA rie M. Gomes da
Silva e NOVi* MUNDO t'e Caslro Mr-
delrpfj.

Eslava descançando as fadigas tle
meus labores, quando no dia 29 de
janeiro do corrente anno, loi invadi-
da e dàmtiificada a minha preprie-'
dade denominaria Japecanga, pelo
zoilo major .Jacintho Alapenha, pae
ile Emygdio Alàpciiha. actuíl subde-
legado do districto da Barra do Brejo
i' sogro do capitão Luiz Caries, chefa
polilicd do partido dominante, neste
município, eom ijerribádà de. msdei-
ras de coustrucção, que eram carre-
gãrtás para seu mister, s^ra que tenha
nelia parte alguma,, e só pelo calor
de seu genro, entende achar-se habi-
lilailo a commetter maiores arbitra-
rieda'>èS;'sèm correctivo num res-
ponsabilideiie civil ou criminai.

Encontrados,' por mim, dois (áos
cortados, dentfodas maltas, com G5
palmos, caila um, que nSo tinham
sido carregmloi pyr elie, mandei pu-
chal-os ao leneiro da casa de minha
propriedade, quando, etítBn com
pasuio, vi chegar alli, no dia 9 dc fe-
vi reiro, nào menos de 50 cungscei-
ros e criminosos armados a files,
juntos ao zoilo, ao filho subdelegado,
a Anlonio Alexandrino, subdelegado
do «'istricto da Lagoa do Emygdio,
tio l"rmo de Correntes e do crirai-
uoso Souto, na maior algazarra, com
um carretao c beis, carregaram di-
tos páos, não sendo eu aggredido ou
assassinado ne.sa oceasião, porque
felizmente, fui avisado por José h*e*
rtira, inspeclor, oara não apparecer
perante aquella horda de bandidos.

Comprei a propriedade Japecanga
ha longos annos, onde tenho empre-
gado contos de réis, a dois cunhados
do zoilo, que no caracter de procu-
railur legalmente constituído, assig*
nou por elles, a competente escrip*
tura, passada pelo tabellião Luiz
Carlos, com limites traçados, dentro
dos quaes, que estão frisantes porvallados e cercas, estabeleceu a re-
ferida dciriksda de madeiras, sem a
minha autòrisação.

.As autoridades policiaes dormem
no cumprimento de seus deveres,
porque tiram maior provento em de-
marcações e tomadas de terras para
scusaffeiçoados.

Precisa o representante do partido
opposicionista desta localidade, pro-
movor meicí necessários para no-
mear nm advogado, que defenda
a sua causa partidária, que vae cor-
rendo a revelia e levar ao conheci-
mento do publico, os factos ou cri-
mes hediondos; quo so lem praticado
neste município, e que estão oceul-
tos nas trevas, sem punição, para
que a mais alta autoridade do estado
tome em divida consideração e raah-
de punir rigorosamente seus autores.

Hasta por agora.
Bom Conselho, 3 de abril de 1915.
Pedro Urqulsade Carvalho Cavai-

cante.

15/3-100(11000
3:1/3-100 COU»
Pede se o f

mesmo seja ben
,'or da evitar
explicado. quo d

a"HHliT~'
ii fiffiiij

iagente da
1'Vireir,.,

Ainda bem otic o digno
Loteria Redvral sr. Luiz
náo contestou neifiliürn.dos p.nfosda minha jusl i sccuiaiãi, pelo queficou de pé:

l.°-Que a Loteria Eáderal n5o
pagasqui os i reraiôs dc ieus bnhe-
tes ; (pagará i;i?l

2.9— Que leva a mas*ai' o- m->iI..
mia los

I.T.X."..!'.
ii in

li 1:3
dores de bjJlitu.s pr
em cnila dia ;quu é
desculpa nova ;

3."—Que nfto hiqifn nu in -lis
contar os prêmios uos seus bilhete.*,
nem mesmo com grnnle igio.

Fiquem dissn avirailosos que cem
pram os h Ihttas Ca Fcdei\.l.

Como difierenlementa i>st.\ preceden.lo a Loleiin da Bahia ?
Agora unia resposta ao 'amigo da

Federal" :
Não sou nenhum despcU°do ou

especulador c mo pensa esse vil iino-
nymo.

firci um prêmio c quero rece-
bel o.

Porque ser oluigido a r. ccbil o
ptla ii.ietwili 1

Suppunha que a Loteria Federfl
era Ma cou-a seiia e nunei ima"i-
nei qui: tivosse comprado bi'lut*s ít«
uraalctrria que 'stá etn MuRAlt)
MA... Em MOBATORI V, p essa ?Porque esse amigo não lícou c ria-do? ¦ .:

Agira compr.hendo porque a Loteria em lug.r de pagar seis contosao estado nagi snt?.
São os juros ro atrsso.
E' o caso i\f dizer;

. ««.uem coniprn ,0s bilhetes daFederal tira mas Uftôi-Hc-iie.»
EmqtiEnto não me pag.rcm grili
Ao. Rio é que -ão vou, pois mio

quero perder a iuluha viatíem -lém
ae perder o meu hillnt '

Capunga, 13—1— 19lf>.'
Anlonio Jcsé da Cunim.

Tento me tjcatlo por sorte na ex-
tra.cçaò de 'A dò abril um quinto do
bilhete ti. 44129 da Loieria Federal,
ao qiul coube a serie de 10 contos,
me tinira apresentado por mais de
uma vêíi. por internifulio de um nitii
urepisto paru receber os 10 eoatos
ILL1QU1DOS que me couberam, stm
re«uiiado algum.

Ora me diz o agjnlc que venha
Dinsiihã, oranue está á espera da
confirmação; ora que a companhia
ainda não ilcu . ordem para paga-iu..nlo ora qne o cgêqte já é credor
de},mais de 'IU coutos da companhia
e n ii o eslá miis para. adiantar7di-
íihcirp e outras desculpas congene-
res.

Ja dava o meu bilhete por S con-
to* e ninguém o quer.

Se alé o t unhauo do agente não
o quer ero eauçgo.

Não sei pata quem sppellar.
Eicquanto nãu me pagarem gritarei.
O; outros prejudicados que façamo mesmo.
Recife, 10 de abril dc 1915.

Anlonio Jn,é ãn Cunha—~~n.~ •"-

Empregado
Rapaz soHairo, com praticti de. es-

criptorio, oer.ejdmlo çpllònâr-se na
c'|.it I ou no iotèritii' ollerece os
f>* ns serviços a una .niiireza, fibrica
nu nzina, podendo dar os mtlhores
a lie. lados de saa conducla civil c
raãrajL

Car.us a eil.i redacção com as ini
ci„.'s L. \í.

ireeariaerí
de l.a ORDEM

Asseio-.., e sinceridade
" Casa especialista em gêneros linos
como sejam : presuntos de diversos
jihricantes, mortn^ellaitaliana, con-
servas finas, farinhas de lodosas
qualidades, matte em tabletes c gra-nulado,. -* .

Variedade em biscoulos Jacob,
queijos dc.diyersas qualidades, fruc-
tas em frigoriflco7

O melhor leite, suisso marca Urso

Rua Sigismundo Gonçalves n.'
.., ANTIGA ÇABÜGA'
Soares & C.

IffflãOS

FaiíenGía flo fínaflo
Primeiro rateio «fé cinco porcento aos credorek?da fallencia

Pelo presente convidamos os cre-
dores da fallencia do ÍI nado Ernesto
Chagas a virem r.ecebtr n'o praso de
60 dias á rua Quinze de Novembro
ti, 77, de 10 ás 12 horas dos dias
úteis, o l.o rateio de 5 % sobre os
valores de seus créditos.

As importâncias devidas dos cre-
dores que não comparecerem dentro
deste pmsoiparn o recebimento se-
rão recolhidas àò' deposito publico.Recife, 26-3-1915.

Os tiquidatarios,
Odorieo d'Qlioeira & C.

tetjfa 
"avsllud&da

Aluga-se uma na rua Marquez doHerval n. 27., '

i4

"Casamentos
Aos interessados

Jorc Síiiliagii prepara e despacha
com prestezii papeis de casamento
elvíi i' i'i-li(|iiiso, íiss Iregueiias de
Af.ignlos, S Jos'1, Saoto Anlonio,
U°iif , Ho^ Vist», Graça, Poço eVar-
zeà ; poriendo ser procurado á rua
ciu Mitiicuiombii n. 01, Afogados.

•Uceila chamados por escripto.
ÍSE3ZZ33X3ZSSS3S:

1! | MS
Yendom Pereira PíbIo

i\'\l —Fabrica
aille

iSGIil
üm rapaz que já esteve empregadonos melbort-s cales do Pi.-•,.„ 7,„„•

um d, s melhores rabricani^'^
vetes de diversus qDalld'tdi*s; oQ>reCPos seus serviço- garant:ndo,a ^u-çtin dos trabalhos de iimn„n »

Quem...precisar pôde. dw£r £m,
g.« 

esta redacção., Joté Criada

Uõnçãò !
Tendo resolvido annunciar araliíicando ás pessoas que „„ i '"

rem informações SegVas7n [°™™;cia nclual dos nossos fre«np,„„ c"'
tamistas .que se raúdfèKT^l
commumcar como era ní j os
e se acham em debi|0 „,° "j dever
a uossa casa, levamos essa rL i com
ao conhecimento dos Z- ' soluc****
de que possam virien»enrtf?10s-a flm
noSHco e evitar, asslm^f^f0?-
dos seus nomes (i„n apublicaC5o

HUP, Para muitosSr^^a^fevei;

I

•*cí^f^-
Sivarino Correia

Lyra
P-Jil-íi -Sétimo dia

Cruz & To.cr.es compungidos com
o lnlleciincrilo de seu estimado, in-
teressado c .amigo Severino Cor-
teia l.vru, convidara aos seus ami-
gos e narcnles para assistirem ás
mistas que pelo seu (Urno repouso
mandam celebrar namalri; da Bòa
Vista, sexta-feira 16 do corrente, ás
S horas, setfmo dia do seu.falleci-
menlo, hypothecando seus eternos
Kgraiircimenlos ti todos que se dig-
n-rem coiiipaiecar.

Haverá salva para cnrlões.
^>VA*;'í*;^'jr-íí^*^^if!CíTI?.'^3VríE3?:iSa

tsasís^sssm^aBBBa^s^BBEEaBassÊa

Attenção
PERDEU-SE em um bond da

Magdalena que parUu da aveni-
da Hio Branco ás 9..Õ8 e passou
na Soledade ás 10.10, ou no tra-
jectoda rua da Inlendencia pelarua da Soledade até j a escji.ina
da: do Progresso, uma caçoleta
de ouro comdois retratos ignaes
de senhora trajando preto.

Quem achou poderá levar a
rua da Moeda n. 19, que se;á
gratificado.•Recife, lililüíilírihlelíliri.

RESTAÜRANT CHIC
-10-1914—Vencida ÍOOÇO.IQ

l ííãto
(Systhema Kheno)

bão os melhores e os mais saboro-sos ; depositariof, João da Cunha &(-,., beceo dasCancellas n. 9 -Rio deJaneiro. ...
Encontra-se nos principaes casasdesta capital;

Sai
Grosso, fino, lavado e moidoa bordo e em terra, vendem Al-berto Pereira & C:, rua Direi

a. 5.

Lupulo allemão
Vende-s.e á rua Bom Jesus a. 17-l.o andar, mais barato que em outra

ilÉa lillíal de São

AVISO AOS GttEDORKS
Os abaixo ass-gaades syndicos da

fallencia de Cruz Irmãos declaram
que, diariamente, das 12.ásM horas
serão encontrados no escriplorió
dos fallidos, á rua Floriano Peixoto
n. 74, para attenderem nos inlcres-
sados, tendo logar a l.« ai*sembléa
no dia 5 de maio próximo, ás 11 ho-
ras.

Outrcsim, avisam quo as publica-
ções rrlativas aos actos olliciaes da
iallencia serão feitas no Jor.ibl do
Recife, e que alé o dia ?.6 do corren-
te, receberão do? credores no indi-
cado escriptorio as declarações de
seus créditos, de conformidade com
o artigo 82 da lei n. 2024 de 17 tle de-
zembro dc 19CS, o qua) prescreve oseguinte:

« Dentro do prasomar-« eado pelo juiz os cre-
« dores commerciaes e
« civis do fallino, íSo
« obrigados a apresentar

< « aos i.yndicos uma de-
« claraçâo por escrinto,
<t com a íirma recoahs-
« cid?, mencionando a
ii importância exscta do
« credito, a sua orig-m
« ou causa, a preferen-« cia c classificação, qne,« por direilo.aelle ci.be,
b ss bypothecas, penho •
« res e .outras garantias
« que lhes feram dadas
« e as datas, especifican-
« do, minuciosamenlo.os
« bens e lilulos do falli-
« do em seu poder, os
« pagamentos recebidos
« por conta e o smdode-
« finitiv.-) tia datr, da de-
« claraçâo da fallcvicia,
« observando-se o dis-
t DOilo no artigo 28.
« Xljncionaião lambem
« a tua residência ou
<i do seu representante
« ou proct.radur no lo-
« gar da fallencia, ou a
« caixa posta! para onde
« deverão ser dirigidos
<i todos os avisos e no-
« lifienções,

« S l.u—A'^declaração
« o credor junlcrá u ti-
« tulo ou títulos do seu
« credito cm original ou
« quaesqusr documen-
« tos, como contas com*
« merciac-s ou . corres-
« pondencias que o pro-« vem.

,t; 2.0—Em uma só de-
« claraçâo, diversos cre*
« ditos do mesmo titular
« noderão ser compre-
« hendidos, devendo, po-« rém, ser especiüciido
« cada um delles.»

Recue, 6 oe nbril de 1915.
Dnminocs Coelho.
Henrique da Silva Moreira.
Josc ac Paiva Parreira Alves.

Pilo
Sociedade de construcções

e premios-r-1509 sócios
inscriptos na agencia
do Recife em três me-
zes.

.A Mutua Ideal de São Paulo, emIranca prosperidade. ;
Aos sócios de qualquer sociedademutua que tiverem dreshídas soascaderne!as,.offerccomos em troca decada caderneta era decadmrin •

SpNTE°SB,ÇREDttL"™SíMrLNib ORAT1S,— cora direito asorteios mensaes de 11:210(1000 em13 prêmios.
A Mutua Idéa! de S. Paulo [i w:gou de prêmios em Ioda a Kenubllr»«p.proximadamrtite 35C0 conlos d"
Informações com os srs. CostaMonteiro & C. * .«ia do Rangel"'21-l.Q andar, K.eiie. K a'

Ao ar. João Vieira, em.Campiní

d*Alhne pC 
W:moel C'osU* « P«d Alho-Preciso que vmcés. com or-«encia me respondam algama coisaNão quero voltar.

Km 10
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E. E. LECOMTE
hx primeira modista das gran-tles casas de modas, na rua rieLa Paix, em Paris.
Coufecciona elegantes vesti-dos de luxo, para casamentos,

theatros, etc.

Vestidos para Into em 24 ho-ras.

ea rapetencia
Praça Maciel Pinheiro

n. 10

Elliiliicg
viços para insiallaçòes de forca luz

na capital como psra o
etc, tanto
interior.

cife!rUS â rua da Aurora n 1-Re-

éam

Moveis
Compra-se qualquer

quantidade a todo preço ;
[ua da Imperai!tz n,I1t

¦ -¦¦ — —
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CQN&RESSO DO ESTADO
Sentido

EITectuou-se hontem a 21." sessão
ordinário, sob a presidência do exmo.
sr. dr. Fábio da Silveira Barros.

Estiveram presentes os srs. Joa

Suiui 
Guimarães, Oswaldo Machado,

ernardo Câmara, Silveira Birros.
. Pedro Correia, José B-zerra, Soares

de Meirelles e Brilto Taborda.
Foi lida é submettidà a discussão,

t\ae ficou encerrada, a acta da sessão
anterior.

Postas a vetos esta, a da 20 a sessão
em 8 e a da reunião cm 9; tudo do
corrente mez, foram todas approva-
das.

O sr. 1.» secretario procedeu á lei-
tura do seguinte expediente :

Ollieio oo presidente do concelho
municipal de Floresta, commuuiean-
do sua reeleição para aquelle cargo.
—Inteirado.

Ollieio do secretario da justiça e
i fazenda, commuiikando nada haver

a oppôr ao projecto n 7, iniciado
este anno na Câmara.—A quem fez a
reauisiçfto.

Passou se ao expediente do sr. 2."
se cr Pt& r i o

Foi lido, submeltido a discussão e
sem debate approvado, um parecer
da 3.» commissão, sob n. 80, mandau-
do ouvir a Recebedoria do estado,
sobre a petição de Alexandrina Can-
dido Cavalcanti.

Na hora do expediente, o sr. 0>-
valdo Machado pedio a nomeaçáo
de dois membros para completarem
a 4 * commissão, a fim de ser dado
pela mesma parecer sobre um pro-
jecto.

O sr. presidente nomeou os srs
Soares de Meirelles e José Bezerra

Ainda o sr. Oswaldo Machado re
quereu e obteve urgência, a lim de
ser incluído na ordem do dia da pre
sente sessão o projscto n. 13, deste
atino, da Câmara.

Não havendo mais quem quizesse se
utilisar da palavra, na hora do expe
diente, passou-se á ordem do dia.

Foram approvad-.s os projectos ns.
6, do Senado, 1 e 11, da Câmara; to-
dos deste anno e cuja 2.» discussão
estava encerrada, tendo sido retira
da, a requerimento do sr. Soares de
Meirelles. a emenda por elle apre-
sentada ao ultimo dos icferidos pro
jectos.

Foram também reprovados os pa
receres ns, 67 a 69, deste anuo, do
Senado e cuja discussão unien estava
encerrada e os projectos ns. 2, neste
anuo e 35, do anno passado, ambos
da Caruaru e cuja 3 a discussão esla
igualmente encerrada.

Foram ainda npprovados sem de-
bate, em 2" discussão, os projectos
ns. 7, do Senado e 13, da Câmara,
ambos deste anno, sendo dispensa-
dos de intersiieio, a requerimento do
sr. Pedro Correia.

Exgottou se a ordem do dia.
N8da mais baveudo a tratar, o sr.

presidente levantou a sessão, depois
de ter designado a seguinte ordem
do dia :

5.» discussão dos projectos n. t,
do Senado e 13, da Câmara, ambos
deste anno e trabalhos de comuns-
soes.

— «Realisar-se á hoje; ás 13 horas,
no recinto do Senado, a fesla da ap-
posição do retrato do illuslre dr Fa
bio da Silveira Barros, pre idente
desta casa do Congresso do estado.

Para a solennid»de foram convida-
dos o exmo. sr. governador e demais
altas autoridades do estado, Gamara
dos deputados, concelho municipal e
outras importantes instituições, além
de todo funecionalismo publico.

»; i .Será orador, em nome do Senado,
o sr. 1," secretario, dr. Oswaldo Ma-

. chado.
O retrato, trabalho do conhecido

artista Frederico Ramos, está collo-
cado em bella e custosa moldura.

Tocarão durante a festa duas ban-
das de musica.»

Câmara itos deputados
Reallsou-se hontem, á hora legal,

a 29." sessão ordinária, sob a pre
sidencia do sr. José de Birros, tendo
comparecido os srs. Arlhur Muniz,
Araújo Sobrinho, André Gomes An-
tonio Vicente, Costa Netto, 1'lavio
Guerra, Gastão dí Silveira, José de
Barros, João Benigno, João Ezequi-1,
Luiz de França, Loyo .Amorim, Mario
Rodrigues, Manoel Cassiano, Pinhéi-
ro Ramos, Pereira da Costa, Pedro
Velho, Pessoa Guerra, Rodolpho do-

...mes, Rodolpho Araújo, Souto Filho
e Souza Filho.

Foram lidas as actas das sessões
antecedentes e, não baveudo recla
mação nem impugnuçâo, deram ss
por approvadás.

O sr. 1.» secretario leu o seguinte-
expediente :

Olficio do sr. 1." secretario do Se
nado, convidando a Câmara para a
festa da àpposição do retrato do dr.
Fábio da Silveira Barros, presidente
d'aquella casa, no salão nobre do Se
nado.

O sr. presidente nomeou para re-
presentar a Caniara n'aquella solen-
nidade aos srs. Pereira ua Costa,Sou-
to Filho e Rodolpho Gonies.

Ollieio do sr. deputado dr. Rodol
pho Albuquerquí de Araújo, solici
tando licença para ausentai-se do
estado.—A' commissão de petições e
poderes.

Petições de Leonidas Ferreira da
Hora e dd. Anna Joaquina Machado
Teixeira e Francisca Carolina de Me-
deiros, impetrando perdão de deoi-
mas. — A' commissão de fazenda e
orçamento.

Petição de Alfredo de Moraes Cou-
tinho,solicitando pagamento da quan-
tia de 372(1000, de aluguel do terreno
onde eslá edificada a cadeia de Na
zareth.—A' commissão de fazenda e
orçamento.

Foram lidos, indo a imprimir, os
pareceres ns. 60 e 61, da commissão
de contas e negócios municipaes, ap-
provando os balanços de Serinhâem
e Águas Bellas.

Nâo havendo quem quizísse se
utilisar da palavra na primeira hora
da sessão, passou-se á ordem do dia.

Submettido á 1.» discussão o pri je-
cto n. 19, estrada de rodagem de Ga-
ranhuns a Bom Concelho, foi apjro-
vado, depois de orarem os srs Sou-
za Filho • Costa Netto.

Oado a debate, em segunda leitu-
ra, o projecto n. 15, água e luz na
Várzea, orou o sr. Pessoa Guerra,
que offereceu a seguinte emenda :

«...a mandar prolongar os enca-
namentos d'agua e de gaz da illiimi
nação publica aos subúrbios quedei-
les carecerem. Sala das sessões, em
13 de abril de 19i5.—Pessoa Guerra.))

Apoiada e submetlida conjunta-
mente a discussão com o projecto,
foiapprovada, bem como o projecto,
depois de orarem os srs. Rodolpho
Gomes e Souza Filho.

O projecto n. 10, escrivães do re
gistro civil, submeitilo ã 2 > discus
são, ficou com a mesma encerrada,
em virtude de requerimento do sr
Souto Silho, do sentido de ir o pro-
jecto á commissão de constituição,
legislação e justiça.

O projeclo n. 20, caixa de penho-
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1S9S-E' ratificado em Paris o trata-

do de arbitramento na uuestão dc
limites com a Guvana franceza.

res, dado á discussão em segunda
leitura, orou o sr. Souza Filho e re-
quereu fosse elle á commissão de
constituição, legislação e justiça, e
mandou á mesa o seguinte requeri-
mento :

«Requeiro que o projecto n. 20 vá
ao seio da commissão de constitui-
ção e justiça. Sala das sessões, em 13
de abril de 1915—Sonzit Filho.»

Apoiado o seu requerimento e sub-
mettido a discussão, oraram os srs
Gastão da Silveira, Pessoa Guerra,
Souza Filho, Araújo Sobrinho, Costa
Netto e Flavio Guerra.

Retiraram-se alguus srs. deputa-
dos,

Para uma explicação pessoal e pela
ordem, orou o sr. Gastão da Silveira.

Encerrada a discussão do requeri-
mento e verificado, pela chamada
feita, não haver numero legal, ficou
«diada a discussão do requerimento
do sr. Souza Filho.

Nada mais havendo a tratar, o sr.
cresidente levantou a sessão, desig-
nando antes, para hoje, a seguiu-
te ordem do dia :

Votação das matérias cuja discus-
são ficou adiada; 3.» discussão do
projecto n. 17, moinho de trigo e
trabalhos de coramissões.

O dr. Rodolpho Araújo, seguiu-
do hoje para o Rio de Janeiro, onde
vae tomar parte nos trbalhos do
C ingresso federal, despedio-se hon
tem dos seus collegas da Câmara e
dos respectivos empregados.

Reune-se hoje as commissões
de fazenda e orçamento e contas mu-
uicip-es.

Para a festa da àpposição do re
trato do exmo. sr dr. Fábio da Sil-
veira Barros, hoje, no salão nobre
do Senado, foi designada a seguinte
commissão que representará a se-
cretaria da ("amara : drs. Estevão de
Lacerda e Fernando Barroca e Aqui-
lino Campos.

GOVERNO DO ESTADO
0 dr. 1." secretario da justiça no-

meou os srs. José Vieira de Vascon-
cellos e José de Barros Bezerra, para
exercerem os cargos >e 1.° e 2.o sup
plantes de subdelegado do districto
Santo Antônio d° Tracunhâem, do
município de Nazareth, respectiva-
mente.

O dr. chefe de policia propoz
hontem ao dr. secretario da justiça
para o cargo de subdelegado do dis-
tricto Chan Grande, do município
de Gravata, o sr. Constantino Ho-
drigues P, eto.

A mesma autoridade propoz
hontem ao dr. secretario da justiça
para os cargos de subdelegado e 1.°
supplente do 1.° districto de Gravata,
respectivamente, os srs. Manoel Ro-
drigues da Silva e João Augusto de
Souza ; e para os cargos de 2." sup •
plente da districto Russinha, do
mesmo município, osr. Manoel Ro-
drigues Ferreira.

Or. José Viva*.—Deu-nos hon-
tem o prazer de sua visita o dr. José
C.ajal Vivas, illustre medico madri-
leno que está elTectuando nma ex-
cursào pelo continente americano,
estudando o movimento sclentlfiéo,
anistico, moral, econômico e sccial
dos differentes paizes.

0 -ir. Vivas pretende cem os dados
e informações que colher, escrever
unia obra p?ra ser candidato a ura
pr. mio estabelecido pelo governo
h espahhoi.

Seguadoas condições estabeleci-
das pa :i este concurso, a viagem
deve ourar 8 annos e, ten-lo come-
ç.ido a 15 de agosto d»- 1907 termina-
iá este anno, era egual data.

Cansiste o prêmio n'uiua venda
vitalícia ann-aal de 5.000 duros.

U dr. Vivas já perco-rcu no Brn-
sil o Rio Granoe do Sul, Rio de Ja-
ueiro, á faulo e Bahia.

Fará siiui trez conferências.
A Ia realisar se -á na próxima ter-

caleira, às 20 horas, na Associação
dos empregados no commercio.

Constará de cinco partes:
nl (Ide a Hespanna—dedicada ao

cônsul e a colônia d'esse paiz ;
b) .4's mães femininas—ptferecida

as senhoras e senhoritas pernambu
canas ;

c) A mulher moderna —dedicada
aos intellecluaes ;

d) Ode ao mar—dedicada á iajpren-
sa ;

e) Canlo ao Brasil—olferecido ás
autoridade-.

O dr. Vivas é lambem apreciado
poela.

Agradecemos-lhe a fineza de sua
visita.

O dr. Saturnino de Britto, enge-
nheiro chefe da commissão de sa-
neamenío da capital, oííiciou ante-
hontem ao dr. chefe de policia, soli-
citando que fossem apprehendidas
de 2.500 a 2.600 porcas de parafuzo
de 515, marca franceza, furtadas da
canalisação de esgottos que passa
pela ponte recentemente construída
entre a usina da Cabanga e a ilha do
Pina.

Aecrescentava o officio que as re
feridas porcas haviam sido compra'
das pelos íerragistas srs. Affonso de
Albuquerque, estabelecidos á rua
Ouque de Caxias n, 70, conforme
«purara syndicancias que adminis
trativameote ordenara a respeito,

Foi incumbido da diligencia o
subdelegado de Santo Antônio.

Esta autoridade dirigiu se, anle-
hontem mesmo, á referida casa com-
mercial, alli encontrando e appre-
hendendo as porcas de parafuzo fur-
tadas, em numero de 2.Ò0O.

AGGRESSÃO

Noticias da guerra
Telegramma recebido da legação

brítannica no Rto de Janeiro, expe-
dido ás 17,40 de 12/4/15:

Cousul britannico Pernambuco.—
« Siinmiario do telegramma ele 9 do
corrente recebido p*la legação fran-
ceza. A ofTensivn f.-aneeza desen-
volvida em reconhecimeutos e ala-
quês resultou: em primeiro logar
ganharmos de um a tres kiiornetros
ao longo de uma linha de 20 kilome
tros de frenle a norte noroeste de
Verdum, e também as alturas domi
nando o Orne e as villas de Gussain
ville e Froniezy, em segundo : apo-
derarmo-nos de quasi todas as altu-
ras do Mosa dominando a posição de
Combres, as quaes conservamos ape-
zar da violência dos contra ataques;
em terceiro; capturamos *a 

parte
suluoeste do bosque d'Ailly proxi-
mo a Saint Mithiel que também con-
servamos; eem quarto logar: ga-
nharmos tres kílometros an longo
de uma linha de vanguarda de 7 ki
lometros ao sul do VVoevre entre
Mortmatre e os bosques de Lepretre
e também as villas ae Feyenhaye e
Lugnieville. As perdas allemães são
enormes. A Havas comraunica em
nata de 11 que continua o progresso
entre o Mosa e o Mosella, especial
mente nos bosques ae Mortraare,
Toda a regifi de Les Eparge.s acha-se
agora em nosso poder. As perdas
allemães nTsssa região, nos ultimos
dois mezes andam por 30.000 ho-
mens.—Robcrtson. »

Casamento civil
José Alfredo dos Santos, 2,o escri-

vão de casamentos, que fuucciona
nos districtos da Bôa-Vista, Graça,
Poço e Várzea, aftlxou na reparti-
çio do registro, á rua das Cruzes
n. 30, l.o andar, editaes de procla-
mas dos seguintes contrahentes:

Segunda publicação — Evilasio Ca-
valcanti Wanderley e Laura Ventura
ele Freitas, solteiros, naturaes deste
estado, residentes no Poço da Pa-
nella.

Primeira publicação. — Beruardo
Rod' igues dos Sanlos, residente em
Nazareth, e Maria Severina da Pai-
xáo, residente na Beia-Vista, soltei-
ros, naturaes deste estado.

Dr. Walfrido Anguslo Carneiro
Leão e Maria Helena Diniz, soltei-
ros, naturaes deste estudo, residen-
tes ua Bòa-Yista.

Acabam de prestar exame do 2.o
anuo jurídico, na Faculdade de di-
reito d'esia cidade, obiendo honro-
sas approvações, os iutelligentes mo-
ços Christianu Coutinho Cordeiro e
Gabriel do Rego Barros.

Tiro de Camaragiba
Essa associação civico-militar com

memorou no domingo ultimo o 3.°
anniversario de sua fundação do mo-
do seguinte :

A*s 5 horas, apozalvorada,em fren-
te à sede social, pela banda de musi-

'ca e de cometas do "Tiro", foi has-
teada a bandeira, ao som do hymno
nacional, sendo queimada uma salva
de 21 tiros.

A's 11, realisou-se uma sessão ma-
Sna, presidida pelo capitão Vicente
de Menezes, orando sobre a data, en-
tre outros, o sr. Sebaslião Costa.

Em seguida, teve inicia um torneio
de corredores, com 6 pareôs, valen-
temente disputados.

A' noite, realisou a banda de musi-
ca auimada retreta.

Participaram-nos o nascimento de
seu filhinho "José F.desio", o sr. José
Severino de Oliveira e d. Ermelinda
Tavares de Oliveira.

Obrigados.

Hontem, ás 9 e meia horas, na es
tação de Beberibe, a mulher Francis-
ca Ue tal, vulga Chica damntda e sea
pee, o sexagenário conhecido pela
alcunha de Bnbá, sggrediram ao cm-
duetor da Companhia de Olinda, Ma-
mede de tal, espancando-n.

Os aggressores, que não foram pre-
sos, sóo paredes do subdelegado
lóetl.

A Abrilada
Reraette-nos de Olinda, o teoente

Ambrosio Leite :
«. Foi a 83 annos, em 14 de abril de

1832, que explodio a revolta dos por-
tuguezes era Pernambuco, conhecida
na historia' pelo appellido de"Abri-
Iada".

A Abrilida, a Setombrisaia, agiur-
r» das "matas",- lambem chamada
guerra dos cabanos ou Panellas de
Miranda, tinham um só lim, e esse
lira era a volta do ex-imperador—t.
Pedro I do Brasil c IV de Portugal.

Cora a abdicação de d. Pedro, no
dia 7 de abril de 1831, começou cm
Pernambuco e nas outras províncias
do norte a desenvolver-se um par-
tido, ejue se denominou "regressis-
ta", composto na maior parta, de
porruguezes.

Oi "regressistas" 
queriam a volla

du rx-imperador, para por este meio,
constituírem um novo império no nor-
te do Brasil, depjis de colloeareru
no íhrouo dn reino ile Portugal sua
Olha, a prirc.za d. Maria da Gloria,
—tlirono queera disputado pelo pnu-
cipa d. Miguel, filho de d. João VI.

Os parluanos do regresso diver
gum a respeito do nome que devia
ter o novo império ; queriam uns
que fosse—império du Equador, ou
tros que se chamasse—impirio do
Amazonas, e outros, finalmente, que
se chamasse—império do Rio de S.
Francisco.

Vejamos o que se vae lér :
<i Em um sabbado,rjilò mez deabrq

de 1832, diaera que linha feito aguar
niçâo da praça o 1.° batalhão de mi-
licias, quad todo camooito dc por-
tugueze> pertencentes á fregut-zU do
Recife, o seu commandante, tenente
coronel Francisca José Ma.tins e of-
liciacs, o commandant-j de uma sec-
ção de artilharia, maj ir José Gabriel
de Moraes .Meyer, destacada no forte
do Bruna e seus ofliciaes, e alguns ne
gociantes, entre os quaes Jacintho
José de Mello, assentaram concentra
rem-se na freguezia de S Frei Pedro
Gonçalves, com aquelle batalhão e
mais forças disponíveis, atacarem
depois ás outras freguezias edepo-
rem o governo.

Pelas 4 horas da madrugada de 7
do dito mez, os soldados abandona-
ram ss guardas do bairro dc Santo
Amonio e reuuidos a outros, farda-
dos e armados, vindos de diversos
pontos, seguiram para o Recife, on-
de, dirigidos por alguns olliciaes.tra
balharam em levantar trincheiras,
artilbabas e guarnecel as.

Uma porção de sublevados mar-
chou pelo islhmo de Olinda capo-
derou se da fortaleza do Brum e do
Buraco sem resistência algum»,mos-
trando assim ter havido accordo com
os comniandantes das ditas fortale-
zas.

Eram as trincheiras formadas de
saccasde. lã, conduzidas da in-pec-
ção de algodão, no forte do Mattos,
para o arco da ConceiçãojP frente
occidental do convjpto da* Madre
Deus; pareciam recerar a artilharia
do arsenal de gaerrae alguma invés
tida pela ponte.

No mesmo arco da Conceição col-
locaram elles uma peça de artilharia
de pequeno calibre, couimandada pe
lo major Livramento do corpo de ar-
tilharia, e a qual peça fazia fogo sem
moüvo algum para o bairro oeSán
io Anlonio. D&s fortalezas do Brum

« do Buraco faziam elles incessante
fogo de raetrallns contra os tran-
scuates homens e mulheres; as trin-
cheiras do arco da Conceição e Ma-
dre Deus contra o arsenal de guer-
ra e palácio do governo, então no
convento dos jesnilas.

Por espaço de t ezdias o commer-
cio estive palysado, as repartições
publicas fechadasl o asfamdiasin-
teiramento privadas de mandartro
comprar o necessário para o sustea
to diário.

O presidente da província, Fran
cisco de Carvalho Paes.de Andr.de,
conhecendo o perigo em que seacha
va a capital, e contando apenas com
alguns soldados do corpo permanen-
te e com o baUlh&o n. 54 de milícias,
appellou para o patriotismo do povo
pernambucano, nomeando omniis
sOes de salvação publica, que convi
dasseni a dcbellar os inimigos da
pátria.

Espalharam-se as commissões pe-
Ias ruas a fallar at> povo, e ao toque
das cometas a reunir, na roa do
Callegio (hoje 15 de Novembro).

Apresentaram-se em favor do go-
verno o commaiutante geral de per
manentes José Francisco Vas de Pi
nho Carapeba, com algumas praças
do 54, o major Manoel Machado da
Silva Santiago e o tenente coronel
José Joaquim Coelho, sendo este no
meado commandante em chcl'.- das
forças legaes, o qual fatiando ao po-
vo, coilocouse A frente detle. Sendo
necessário armal-o e municial-o, fo
ram au arsenal de guerra500homens,
onde receberam armas e munições.

Seguio p<ra Olinda o major San
tiago a formar cura os estudantes do
curso juridico e diversos filhos da
mesma Olinda um batalhão , que, â
hora determinada, atacasse o Raeife
pelo lado do norte.

Os sediciosos, com 800 homens
acastellados no bairro do Recife, ar
rançaram o estiramento da ponte
n'uma extens-ão de mais de quareu
ta palmos ao lado dn arco aa Cou-
ceição,

«eforçnraiu as trincheiras, confiau-
do o commaudo deste logar ao ma ¦
jor Livramento e o da Madrj Dsus
ao capitão Maurício.

Tinha chegado a eugrossar as for-
çai. do governo o t-mente corone1
Francisco Jacintho Pereira com um
forta contingente da guarda nacional
do Poço da Várzea, Ue Olinda e ou-
tros logares.

A escuna de guerra 
"Rio da Prata"

deixara o seu ancoradonro e viera
collocar-se defronte da praça do
Collegio, em protecção do palácio
do governo.

Ao amanhecer i!t dia 14, rompeu
o fogo contra o "Rio da Prata" e
outros pontos, respondendo a arti-
lliária do navio e as duas peças do
arsenal.

O telegrapho fez o signnl couven-
cionado para Olinda a fim de seguir
pelo isthmo o major" Santiago e ata-
car o forte do Buraco. O chefe José
Jonquira Coelho acenando com a es
pana, exclamou: "Avança ! avança,
camaradas!" E eutão tudo se mo-
veu ; a guarda avançada, depois de
uraa forte descarga, teve de recuar
,1o meio da ponte, quando reconhe-
ceu que ella eslava cortada. Car«-
peba teve o cavallo morto e um gra-
ve ferimento.

Aos gritos de ponte cortada ! Coe-
lho volteu â rua do Collegio e mad-
dou preparar pranchas no arsenal
de guerra para elTectuar a passa-
gem. Santiago, com o batalhão aca
demice, apoderou-se do Buraco, fa-
zendo voltar a artilharia contra o
Brum, ecausando lhe bastante dam-
no por estar aquelle em posição mais
elevada.

O fo<o não cessou dura ate todo o
dia. A artiltiaiia dos sidiciosos prin
cipiou frouxa no di> síguinte; pa-
reciam desenimados coma falta de
noticia? do interior e dos auxílios
que esperUvarn das f eguezias mais
próximas da capital.

Coelho fallando ao povo, munido
de pranchas, e a voz enérgica ele
nvança! traispoz a ponte, tomou dc-
assalto a trin heira, sóparanao para
distribuir patrulhss em persrguição
do inimigo.

No arco da Gtfnceiçãó, a pe.;a es
tava abandonado, o m<jor Livraunn-
to morto, soldados milícia os amo
tinavani-sei O povo, armado, der
•amou-se pelas ruas e. principiou o
morticínio dos revoltosos cum a
m^ior severidade.

O inimigo, era debandada, procu
rava fugir por toda a parte. No arco
do Bom Jesus eocontrou se a eoium
na de Olinda dando vivas ao; Imisi
leiros, que o fizeram retroceder a ti-
ros em iiescargns. Reunido era gru
pos, ou resistia cora furo^ aos Iian-
dos populares ou atirava-se ao mar
procur-ndo òs navios ancorados no.
porto; mas antes de ahi chegar,
novo fazia fogo para a.> lanchas e
jangadas

Dois grupo? encontram-se, os ven
eidos atiram primeiro sobre os vei
cedores, e cabe morto o estudante
de direito Giudino Agostinho de
Bar os; est-s perseguem équeltes
que oenetram no convento da Madre
ue Deus, por onde os outros lambem
investem, e sã > mortos a tiros.

A's 3 horas da tarde, o chefe man-
dou tocar cessar fogo e reunir, na rua
da Ca leia Velha; então, ordenou
fossem conduzidos os cadáveres que
estavam espalhados pelas ruas, para
a egrsi-a da Ma:lre dá Dem ; os eor
pos eram arrastados lela-i pernas
como judas era sabbado de aíleluia,
sendo em numero de 60 os cadave-
res sepultados na valia do cemitério
do contento.

O tenente-coronel Francisco Jcs.1
Martins, ns majores José Gabriel de
Moraes Mayer, José B;rnardo S d
guiiro, o capitão Manoel Francisco
Alves, o pagador das tronas João
Baptista Pereira Lobo, Carlos Mai-
tins de Almeida e outros fugiram du-
rante o ataque, e tão cuidadosanie.n-
te souberam occultar-se que não foi
possível descobril 03, á excepção do
penúltimo e alguns portuguezes mais
compromeltiaos, denunciados c pre-
sos, como ch°.fes do movimento.—
(Da Revista du Instituto archeologico) »

Olinda, 13 de abril de 19!5.-Am-
bri sio F. dc Barros Leite. »

Recebemos hontem :
«A' redueção d'A Província. — üm

oavalheiro que sa assigna com as ini-
cia-s : J. C peloacs-a illustre re-
dacção o obséquio de distribuir a
importância de 20([00(l por dez po-
bres m nítidos pelei mesmo pedindo
lhes a caridade chirstá de rezar um
P. N. e A. M. pelo descanço eterno
de Mario Júlio. - Em 13/4/1915.))

— A referida quantia foi distribui-
da pelos possuidores dos cartões ns.
91 a 100.

TELEGRAPHO NACIONAL
" Acham-se retidos nVsui repartição
os seguintes despachos :

56/13 Osminda Augusta 17017/12 dr.
Felinto Gomes 111 iG.13 aviso Joaquim
Bastos Monteiro rua Apollo 35.

Espancamento
tV 3 1/2 horas de lioiUum,.lusé Leão

de Barros, torneiro da padaria Latir
tana, à rua Estreita do Kozario n. 15,
em companhia de seu ajudante, es-
pancou a cacete o eaix-u-o da casa
de nome Antônio Domingas Pinheiro.

A victima foi vistoriada na poli-
cia.

Quanto aos seus offensores, não fo-
ram presos.

Pequenos factos policiaes
A' disposição dn dr. chefe de poli-

cia, deram hontem entrada na Casa
de detenção, em observação, os lou
cos José Lourçnço da Silva,,Joã.) Ja-
cintho e Leopoldina Maria da Con
ceição.

Por crime de ferimento, foi hon-
tem recolhido ;i Casa de detenção, á
ordem do subdelegido do districto
da Varzei, o indivíduo João Virginio
de Oliveira.

O subdelegado do districto da
Bòa-Vista mandou hontem recolher
á Casa de detinção, por olI;n<as á
moral publica, o indivíduo Severino
Guetes da Silva.

-De ord ;m do subielegado di
districto de S-mto Antônio, foram
hontem postos em liberd ide, di Casa
de elotençáo.os pr?sas pob-i-s \V ilfri-
do Francisco Ramos, G.->dofre<lo José
dos Santos e a taulhsr Maria Roísa.

Por alvará do dr. juiz das -xe-
cuções crimin-jes, tiveram hontem li
herdade da Casa ele dclenção, ò in
dividuo Antônio Francisco dos San-
tos e a mulher Anna M iria da Cou
ceição.

Couti-aclaram casamento o dr. Al-
fredo de Azevedo e a senhorita Oli-
via Vieira de Gusmão, digna lilh-i do
major Capituhno Vieira ue Gusmão.

Administração elos correios.—
E' convidado a comparecer na 1.»
secçâo d'esta administiação o sr. Oli-
vio da Costa Alecrim.

Esta repai lição expede malas
hoje pelo paquete:

Pedro Chrislopheisen, para Rio e
Santos, recebendo: impressos e car
tas, até ás 7 1/2; registro, alé ás ü 1/2;
porte duplo, até ás 8 horas.

Assistência publica

P<rtic param-íios os srr. Eugênio
do Nascimento & C haverem adqui
rido por compra "O indicador do
comm.-.reio e industria em Pernam
buco", que será publicad ¦ era junho
próximo cem desenvolvidas i>lor-
maçõís commerciaes e industriaes.

Acorescentaram-nos os mesmos srs.
ser s -u representant-s o sr, Cardoso
Mesquita que é encontrado^ diarii-
mente á avenida Central n. 3

A's 18 horas de lioje terá logar na
sede do greunio ph>larraonico 

"Eu

terpe de Afogados" uma assembléa
geral para tratar de assumptos r.-
fereotes a mesma sociedade.

Aloqsia é o nome da i >teressante
filhihha do r,r. Francisco Bízerra Ca-
valcante e d. Maria Teixeira A. Ca
vil ai-te que tiveram a gíutilcza de
participar-nos o seu nascim°uto a 1
do corrente, na cidade da Vistoria.

Serviço para hoje:
Médicos—de 8 ás 10, Cruz Bib -iro;

de 10 ás 12, Abelardo Bailar; de 12
às 1-1, Alfredo Tigre; de 11 ás 16, Car-
los Alves; de 16 ás 18, Alarcão Ayal-
Ia; de 18 ás 20, Fausto Pinheiro; de
20 ás 8, Murillo Silva,

Enfermeiros—Pedro Nunes Perei
ra, Manoel Nunes Pereira e João Ba-
ptista de Snuza.

Plantões da noite—Manoel Nunes
Pereira e João Baptista de Souza.

Auto-ambulancia n. 1—chauffeur,
Luiz de França Moreira; ajudante,
Bellarmino Veríssimo.

Auto-ambulancia n. 2 —cbauffeur,
Manoel Silvestre da Silva; ajudante,
Mario Barbosa da Costa,

Plantão da noite—auto-ambulancia
n. 2; servente, Lourenço José Correia
Bor&esi

A's 20 horas e 10 minutos de hon-
tem, as eg.-ejus d' ist i e.pi>nl tm-a.u
sigual di iucúndio ua í.eguezia d.:
Santo Antônio.

Sem piu-dn de limpo prn-m-nin is
verilh.ir i nd •-oecui-reri osinslo.

Ern na S ¦partiria tí(i'/"s>, ele oro
priednde dos s^s. Aotonio Múttoso
& C-', :i praça di laio_jeu:ie.iJ,a
n. 7.

A esse tempo chrgava ao local a
Companhia d i b uuie ros, sob o
commandò di) cap tio Alfredo !'.t;
sos.

Achando se fechado o eslabelee1-
mento, foi dumíbida a n dpes d;
maehada uma das p.nlas do iiicmiiu,
iniciando-se o serviço dn extiucção
do fogo, que terminou íis 21 l/í hüraa.

No local do facto, estiveram pr -
sentes o dr. Enéas de Lucena, 1." de-
legado, ;n capitãu A'varo de Almeid-,
subdeiegadu do districto, capitão
Luiz Esleves, superior Ue dia, Al-
feres Eduardo de Si p.ieira, oilicial
de ronda, uma patrulha de inf.uil.i-
ria e outra tle cavallaria.

O c-dub-deciuiento eslava seguro
cm 60:000(T,0(IO nas Companhias Am-
phitrite e Albingia.

No l.o andar do prédio tem es-
criptorlo de commivsõese consigna-
ções o sr. José Klias o qual e-tá
segurado eoi 8:Ü0UÍ.0dU ua dmpanhia
Pha-nix.

ü 2 J andar csti d»siccnpailo.
Segundo nos informou o com-

man lantu da Companhia fle bom-
beit-os, o fogo Uvè inicio n'u n pe-
queno de.iiosito tle gazolina existente
na parte, posterior dn estabeleci-
mento, gtzilina que era vl-slinada
ás lâmpadas qae ilturainavani a
casa.

Auxiliaram a Ç-irapánhia de bom-
beirosna extiucção elo fogo os ma-
ridheiros du Tiimbiri, de nomas Ma-
noel Tluod i-uii-i) Vieira, f.-idro de
Alcântara, Francisco de Almeida
Sautos. Joáo Sebastião, Sérgio Aitos-
tinho. Manoel Avelino dos Santos e
Othelo Halo e a praça da 1.» com
paiihla da bateria de nome José Go
mes da Silva

A pharmacia Barthilomeii, conti
gu.a ao estabelecimento incendiado,
de propriedade dn sr, A, P. Braga
Guimarães, foi aberta pelos erapre-
gatos da mesma, srs. Aprigio Guerra
e Ctariudo Silva.

O Incêndio foi divu'gado pelo co-
rouel José Cunha, qua tratou logo
de avisar a Companhia de bombo'-
ros e ao guarda da matriz de Santo
Antonin.

A Pernambuco tramwaijs, por ocea-
siã ) do incêndio, desligou a instai-
lação éléclricà da pharm.cia Bar-
tholomeu.

Os prejuízos foram lotses.
Osr. Carlos Brandão, sócio do

estabelecimento, estava no cinema
Iklvctiea, quando soube do sinissro.

Sem perda de tempo se dirigio
para o local do facto, onde ao che-
gar, declarou a um nosso compa-
uheiro que procurou ou\il-o sjbre
o movei do incêndio, o srguinte:

«Vs 20 horas, sem nenhuma anor-
raalidade, fechei o meu estabeleci- tJ„_i_,_
mento, sahindo em companhia do 32O1Í0!
meu sócio, sr. Antônio Matloso. 3i66o\

Em caminho, deixando este, fui
assistir uma sessão cinematographica
na Helvelica, onde tive conhecimento
lo sinist'o por ínltrmedio do sr.
Lirz Costa,

No emtauto só posso aUribuir o in-
cendio á explosão tie gazolina, po-s
tínhamos no interior da casa um
deposito para illuminação das Iam-
padas da mesma»,

A respeito hoje, será aberto in-
querito na 1." delegacia, devendo ser
interrogados os donos da casa in
çendiaaa e. o empregado Paulo Be-
zerra.

Atlmliii-tiMi;ii.o dos cliiToleis
E-ta 1-i-pt.i'tiçiio i-xpt-etd nitalas úòj""
pelos seguintes p.-.qm tes '*

lub nlin piun Bihlii, Rio de ,|neiio, Santos, Montevidéu c Bueu, '"
Ayres, recbnído ira pré hos e ci,ri.,
paia o interior e exterior da hn |',shllca a é.6 l/í; e.bj«ctos para i,„_
irar «té 0 '/i; item idem com p.j',i,duplo alé 7 horas. '

Ilnjitbtl para Arsenjú, Bahia, llli 0s
V-ituria e Kio de Jaueiro, rcei-ben.'
do impressos e curtas paia o iiiit."
rlor da Republica até 13 1/2; obj-ct(1"s
para r gistraralé 12 1/'. idem uCll.
com poiie tlupiii a é 14 li.itui..

Segurança nooturna. — D»t-llie
do serviço pura noile oe hoje;

Dd vigília o sr. guarda-mór.
Ds ronda os srs. agentes, l.",x2 n

3.0 e 4.". '."';• ~ '
Ds ponto os nuxrdas ns. 1 •>

3, 4, 5, 6, 11, 12, 20. 21, 22, 23, 24'e 25
e reservas us. 1, 2, 3, 4, 5 o 6.

Dc promptidão os guardas ns tv
14, 15, 16, 17, 18 e 10.

?
Compnnhlu do bombeiros,...

Serviço para hoje:
Superior do dia, o 1.° tenente

Henrique Forte.
Adjunto, o 2.0 sargen o MaPos.
Medico üa companhia,o ür, Vicente

Gomes.
Guarda do quartel, o cabo n. 22 o

as praças us. 2, 17 e 19
Dia & companhia, o cabo n. 27.
Sentinclla ao toque de fogo, a pra.

ça n. 28.
Avisa lor de incêndios, a praça

n. '7.
Motorista, o 2.o sargento Forte
Ordem A secretaria, a praça n. 14,
Piquete, o corneteiro n. 9.
Uniforme n. 3. ,

spii-Kecebedorla u» «»iadn.—Dei
chos do dia 13 :

Severino Rodrigues Cabral, Ma.
jioel Ferreira dos Santos Brág', Am-
tonia Jos phina Ro-irigm-s dti Al-
incida, Maná Luiza da Conceiçá 1 ,.
antonio I. Augu4o Cruz—Informe a
1.» s-cçãj. Leão 

'& 
C," e Marcolinu

Felix Senna—Diga a 1.» secçâo. An-
tonia Cordeiro Mtriiulhão Plmentcl
e Lccadia Maria de Mello Abreu—
Averbe-se. Moreira & C.a—Informe
a 3 « secçâo. Solidomo Altico Leile,
João Gualberto Ferreira e Tristão
Ferreira tia Silva—Informe a 2." sec-
ção, Umbeluiu da Silva Ferreira e
Bento Rodrigues de Souza--Satisfaça
a exigência da li; secçâo. Socieda-
de mutua de pecúlios—.V 1." secçâo
para os devidos fins. Joanna de
Amorim Arco Verde—A' 1.» secçao
por*«i annotar e devolver. Alfredo
de Barros—Requeira opportunamen-
te. Joanna de Amorim Arco Verde
—Iuforme a 1.» secçâo. Adalberto
Pinto dos Santos—Diga a 1." secçâo,
Arthur de-Miranda Biplisla e Maria
Elizabeth Baptista. — Informe a 2.k
secçâo.

Lista geral da 57.» extracção da
5." loteria do plano n. 216 da Ca-
pitai Federal, em 13 do corrente:

Prêmios de 30:000€ a 1 .^00€
49169 Capital.
43746
3929 •.

Queixas e reclamações
Pedem-nos solicitar da policia uma

providencia contra nm bondo de des
occupa'los que invadem diariamente
os quintaes düs cas^s sitas no trecho
cotupreheudido entre os ns. 28 a 60,
da avenida Archimedes de Oliveira,
districto do Pombal.

Víio hontem a esta redacção o sr.
José Augusto Carpinteiro que nos
pedio reclamássemos a attençâo da
autoridade competente para a má
qujlidad-j da carne verde que se está
vendendo na Encruzilhada, quasi
sempre em estaifo tle completa de
ter.oração.

PUBLICAÇÕES
Recebemos o n. f3, anno 29, do

Bràsã-medico, revista semanal dc
medicina e cirurgia que se edita no
Rio de Janeiro, sob a direcção do
dr. Azevedo Sodté.

li' este o seu summario:
« Da presença do cysto hydalico

no Kio de. Janeiro-drs. Lauro Tra-
vassos e Oscar D'Utra e siWa; O va
lor do tartaro emetico na leisbma-
niose (observações)— dr.Octavio Tor-
res; Resultados therapeuticos n'um
caso de confusão mental e tubercu-
lose pulmonar — dr. Waldémar dc
Almeid?; Tratamento da furunculose
—drs. Gallois e Courcoux, lirock e
Bduchard; Almirante professor Pe-
riira Guimarães — necrologia; Mor-
talidade da cidade do Rio de Jauei-
ro—S. S »

Obrigados pela remessa.

Fazem annos hoje:
asenlioritu Sebastiana Cavalcanti

dn.Azevedo, filh» do sr. dr. Alberto
Winderlcy;

o sr. capitão João Emiliano de
Araújo Pereira;

d. Maria Zsferina B. de Menezes;
a senhorita Maria das Graças Lo-

pes da Cruz, (ilha do ür. Pau mo Lo-
pes da Cruz, engenheiro da Fiscaii-
sação do porto 1: lente da Escola Ue
engenhar!*:

o sr. J, Neves Delphim, enteado do
dr. Argemiro Aroxa;

a exma. sra. d. Isaura Baptista Ra-
clied, esposa do ir Elias Rached;

o pequeno Ranulpho Valeriano de
Menezes, dilecto filha do dr. Hera-
clyto de Menezes.

Missas fúnebres — Serão ceie-
bradas as seguintes:

II. je —por. alma de Albírto Mi)
reira Couceiro, as 8 30, na matriz da
Boa Vista; por alma de d. Clotilde
Maria de Oliveira, ás 6.30, na egreja
do Carmu.

Amanhã—por alma de Antonio Bor-
gjs Lins, ás 8 horas, por elraa de Er-
uestu de '-á Albuquerque, ás 8 30, na
matriz da Bôa-Vista.
'Lei!i'io-0 

agente Rosa fará leilão,
hoje à> 12 horas, em continuação,
do armazém do miudezas dz firma
Francisco Lauria, a rua Quinze de
novembro n. -«.

30.0005
3.11005
2.0005
1.5005
2.0005

Passou hontem o anniversario na
talicio do sr. Manoel Machado Sobri-
nho, chefe da estação de Horizonte,
da Great western.•»

Menor raptada
Da residência ue seus pães, uo mu

nicipio de Campina Grunde, estiid 1
.da Parahybá, foi raptada no dia 8 do
corrente pelo si-. Veuancio Eloy de
Almeida, a menor Maria Augusta de
Azevedo Cs mara. emburcantlo ara-
bo5, ante hontem, para esta cidade.

Aqui, por occasiãb da chegada do
inter estadual da Pauhyba, forsm
os dois presos pelo Hgeote tle policia
de serviço ná rstsçáo do Brum, sr.
Manoel Gomes de Araújo Pereira e
em seguida conduzidos parn a repor-
tição cenjral da policia, onde foram
apresentados ao dr. chefe de policia

Hoje, sfguirara os dois, devidamen-,
te escoltados, para o município de
Campina Grande.

No verão, que prazer um copo Ue
Ouro-Fino" I

{inlunus capturados
28609
47238
21I9Ü
57á,42
18692
K38ÜG9
41268
58011

Prêmios de 100G
18272 | 34578 | 44449 | 59439
25904 | 39507 | 53157 | 

Prêmios de 50C
5154 118007 | 28634 | 43407 | 54557
9036 | 25732 | 38996 | 45947 | 58171

53292
28601
47237

5'291
28601
•17231

Acha-se detido na subdclegacia da
Boa Vista, o conhecido gatuno Ma
noel do Rosário, vulgo Bahiano,.

Interrogado sobre o paradeiro de
seus companheiros hnbituaes José
Alexandre è José Doraingues, inlor-
inou que ambos continuavam p;r-
noitm- na barraca do.vgia da eata-
ção do Brqra.

Hontem, no intuito de capturai-os
o subdelegado capitão Américo de
Oliveira, acompanhado dos auxilia
res da nnlicia ns acadêmicos Mario
Lima e Wamberio Costa p. de varias
praças, deu cerco á alludida barraca
prendendo José Alexandre.

Este, interrogado sobre o roubo
praticado no arraazcm dos srs. Dias
Maia & C, á rua Priuceza Izabel, dc-
clurou que fora seu autor o poitu
guez José dos Santos Couto, ex-em-
pregado da .-asa e residente á rua da
Dítenção n. 62

Nova diligencia foi elfecluada e
ainda com exilo.

Cercada a casa de José Coulo, foi
este pr so, confessando, quando in
terrogado, que fora realmente quem
praticara o roubo sofiYido pelos srs.
Dias Maia'& C , auxiliado pelo hespa-
iibi-1 Antonio Arcilla Alonso.

Em sua cass firam apprehendidas
a quantia de 235(1', e uma machiua de
escrever

José Coulo adiantou ainda que o
hespauhol Alonso era o autor do fur
to prati :«do no /n>//'uío gijmnasial
pern mibucano, podendo ser encon
trado das 5 ás 6 horas, nas immcdia-
ções do LonUon bank, uo bairro do
Recife.

ElfíRlivaraenle minn.tos depois das
5 horas, o capitão Américo conse-
g lio 2apitu-al o ü'jque)le local.

Ginduzido p»ra a >ubdelegacia da
Boa Vista e ir.terrogado, o h^spa
nho! Atqnso negou te;nninaottT.icnte
os factos que l?e eram aitribuido-,

— O roubo sellrido pelos srs. Dias
M^ia & C. e ocorreu In dias e: cons-
liu da Korama de 50.'f[ c d'umu mu-[cedia tíe Po lug
china de escn ver. ioiiie residia.

—í) hesponiiol Alonso, que coii-i-1 O exlincto era casado con1
níu delido, chegou a esta capit I, jr.ra. d. Maria N.
vindo d« republica Argeotina, pelo xando filhos. . f
paquete frtncez íinu oro. | Enviamos condoleni ias á 'ua

—Prasegutm as dil gencias. familia.

Prcmios de 600$
5831 | 52462

Prêmios de 3Q0Q
1311 | 6903 | 11953 | 51603
1379 | 11514 | 38834 I 57554

Prêmios de lSOtC
272 1
i*87|
762|

Pre.
SSO 1
321|
103|
350|
078|
¦App
170..
717.,
930..
601.,

170..
750..
980..
000..

C
200..
8U0..
000..

31901 a 32000  %
Terminações

Os números terminados em 69 es-
(ão premiados com iòíCüüO.

Todos os números terminados em
9 estão premiados com 3(1000, exce-
pio os terminados em 69.

Lista da 55.» extracção —242 do pl«-
no 9 da loteria da Bahia, extruliida
no dia 13do corrente:

-¦ Prêmios de 10:000<T. a 200Í.
53293.....  10 (00(1

320 112272 | 22700 | 31499 | 54531
7783 | 14H87 j 26236 I 46477 | 54830

11588 | 14762 | 30665 | 47350 | 58737
Prêmios de Í20(E

2573 | 9880 | 20802 | 28948 | 50446 ,
3909 | 12321 | 24475 | 30648 | 53631
5937 | 17103 | 24802 | 31568 | 578S7
8414 | 17350 | 27732 | 45654 | 59598
9027 | 19078 | 28173 ' 49986 1 59701

• Approximações
49168 e 49170  3005
43745 e 437-17.  2005

3928 e 3930  1505
31999 e 32601  755

Dezenas
49161 a 49170  905
•13741 a 43750  005

392! a 3980  305
31991 a> 32000...-  155

Centenas
49101 a 49200  185
43701 a 438U0  150

3901 a 4000  1 125

001)0

2005
2005
2005
2005

755
60Í
255

105
105
105

%
35
25

Approximaçõcs
e 53294
e 2861(1
e 87239

Dezenas
a 53300
a 28610
a 47210

Ceitffjinu
53201 a 53300
28nUl a 28700
17201 a 47300

Terminações .
Todos os números terminados a

3 estão premiados, t-.nm 1(1000.

KECRoLÒGlA
F lleceu honunÚ, ás 15 l/2h°ra5'

em sua revi lenci na Magiinl."*1".,
sr. WaRrido de Albuquerque Pina»
OUVeira, antigo tuncciònaiio no '«'

do Recife. .„s
O exlincto, que contava 37 a"

de idade, cim casado co-u a cs
sra. d Anua Lydia d* Of veira e "
xi 3 filhos menor , je

O seu éõtsrràmeutò terá K-'»1" \t<s 10 horas, no cemitério puulic"^
Santo Amaro.

Telegramma recebido VoT fit,
cxnia.famiiiH ti az * tu t c 11 dJ 1U __r
a bordo tio pàqiieie Sòragabo, <
Manoel Pe ro eie Azeve ><>¦ <l*V j-,

fiiua ciil J

ni-N
ná'

íH*'
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1
Â

_TJ!;ms da ComPanhía Cinemtosráphica Brazileira
.—Arte! Luxo Sensação!-—HOJTF.
0 maior suecesso desta semana

_________________________________________________________^ -_v_~ ~-rr""j-'----«f----------

,m™!^*^*?*e^??£!mmmmmmm™*™Am^^ tmuMvmiafmmmü r.m_-MM-_rf-_---B_-M_--«__-__-wncrmj> <_M "i^l

Â matança íb Siiiiis

Hoje
"HH0 A "ijjj 

^"f ¦ f\ wwt /]________, TTltirri o o

Brevcraenlc-JIlI, O 13ANUIDO-(3.°"--ric do DR. GAR EL-IIAMA-4 partes, Nordisk.

H

IÉÉ
«ral, WS^^i^^lr^^».^^ g$ 

^ 
S 

d° Ímm°rl"" ^ANDRE D_<MAS, sob o mais •igoroso capi-i.lio d'ai le lliea-

A scguir-O CÚMPLICE AZUL-AIU con.epçao dramática em 4 partes.
_.___:. ¦ *. ". r-_rgi>-Ogn___g 

â® _pjjk:'^i_aSÍ2Cinema
.La.

.-oj»—prògi

12 34 5
g»l>_*í

Larjto <J_. P«aL,u o»Hoj«-profiram'-i»' «ovo
«1

fei£ I. >*'i
:i;i

ZiFKa a espiãoi bksj

Drama attrahente cm 5 grandrs aclos con receio nu ilo pela grande fa-bnca Pasqoali, sendo protagonista o celebre artista Alber;o Cao.zzi Des-lunihrante esp-^t-cilo que se olt_reee a applaudir
Fauteull -<_.5QO C.eral-C_300

Li S iV•jm/\ O.IL
RÜA Àtf&ÜSTÀ **»

GKaNDIOSO Ii TB A RAVILHOSO QNEMATO(ih.Al»H(
M-ttnée de meio dis _. 4 hoi-aü d* taiti-. .Sou-eti dc 6 As 10 em i...mh. ,_?<islt__._|..;..._... progrtunru» étinteco-ánaito ctiprichtisaaifiiítA oo..importam i-» llliu.s, Ho enòrute SíóÇk<la poderosa Goüipatihia tUutímiitòoi-iiplílca Britsllwii-a

-üilti i;!in'nnp,iii ito Mi ^in^mtin cDtiifldsüífliii ijira-liMinp?
HOJ __r_ECD
, ,,„_. Sucesso, cVIossll suect-sso

A I3E1.LA IIESPBRI\-A BIÍIXA G1IILNA n.. gran lir.sn drama de
guerra em 3 dliciosos e c mraôvent.s _i'ctus, sob o titulo

r.n-n _, _¦_,«,_-.. _iy.m'.'i_ fciVllí/l

Sobt-iba cnncentão rlraniütiea desempenhada pelas .rtistss HESIHrÍÁ c1! .LLA UIILHNA.. I)..,.__. (|,. rn.liri lí-.isas sitüaçòi s creíidus pelo m-saniento .mre ptfssô.sdè nacõ»s vizinha?., lioj amigas ti àróàobã iní-m-g-s. O arnoi-á patii-es,á .cimu du aniürde p.ee esposa! A ua-tiu acima de lutio !Completam o programma :
Os cossacos de Curai— Naiural

WILLY CONTRA WELS—Natural
A seguir-PA?, MEU DEUS I

Sucoossos, st-mine succhs-jus

ÍTOft
1

Ttiilns no nivmni».

Officinas de ferreiro, serralhei
ro e vairara

o, se;
mdeiro

-ESBAO
— N. 23

'.'-.'o.--!-'''

De JOÃO ESTEVES EI
M. 28 — Rua Paulino üamara

(Antiga Caml.ô.i t!o Ciiroio) ' ¦
líxecutam-se com a uirixima breyi.da.de e perfeição as se-

guiiítes obras: porlõts, «mpanadas, volütiles, v&iiindiis com-niuns. grades, b ndeiras e chaves. Especii lidade em varandas
çsncad_s. Co.ncerJam-sè tauibem çyiindrps cie padaria, moiiihos. ipateslechaduras e finalmente todo e qualquer tràballiò coiicerbéàte ii|Jt,ccao-«r0««. .,„„,„„ ,. _„,„, _„,„m,„0 d.ro. fl |p | mm 01! A M

-:'fW
¦!i 'rr MÉr

Ê0ffl.

ÊÈ
-BEBO __. ¦ «k--.-'

y_3*?s^s!&h. r..;.)".i-ríi,

scfiias ii guerra 1
oje

li
ri,

G andioso lilm de ac'ualidade com as ultimas scenas da guerra na Europa, com os seguintes quadros :O exercito inglez na França—Um esquadrão de dragões—Acaitipamrnlo de cavallaria—As lendas para ca-vallo-,- Oi cavallos feridos são t xaminadus p-los vrl°riiiaiiiis-A cavallaria hindu—Acampamento hindu—Almo-
ço hindu-Chegada r,e um regiuit-nto de liignlaiidcrs cst-ocizcs.

O (.xirclto IVancez na fronieira—Visla panorâmica rie um (isrque de arlilhoria dos celebres 75 mm., nas vi-sinhançts do Montdiuicr.—Palhoças e lilioad.s provisoriameut : pêlos soldados para se protegerem contra asinlcinjieries—Kxíime da carne nelos veterinários atitis de ser nisiribuida pelns tropas.—As cosinhas do acam-
pameulo—Levantamento de um P-ri-io atraz das trincheiras tlurantf» o combate, estando as linhas inimigas amenos Hc 2 kiloinettos—límbora o bombardeio de artilham esteja proxi -o, os soldados não deixam por isso docuidar tlu seu asseio.—Vista geral da planície de Roye, cortada por triniii Tas cob-rlas de cadáveres- esta vista6 tomada desde Utiauvraignes, uma das localidades qne mais soIlVcu do b • nbardtio. *

Ailençâo—Este lilm não critica nenhuma das naçús» IHligeranles.e ta snmcnle, reproduz scenas da guerraA n # "ST 1 1 ¦»¦¦ i n i¦ne ss in e lar
Bílló lilm dramático, em 8 nar.tes. da fdbrica Eclipse.
HIÍSUMO-Uina boa bcçíio 6 Sfiupre recompensada : Para maior encanto, as scenas se desenvolvem rm sce-n^s lindíssimas de um romance, inturcss-nte, cm um tliama encantador, eni que ha episódios que encantam apar iiè outros em que o espcctsdnr li^a (dreganle pelo esperar natural do Tinnl que, de momento para momento

pirecevmais terrível; mas que 6 bom. cm razào ii.> h'nia acima tintado.
Para ni:i'or euòiitito, «s scenau se detçnrolíiiu vki-íi_ leiiM.nu t« em Monte Cirlo, a linda e elegante cidade daCòrle d'AnÍr, o retiro dos çonyale.c«ntéj, p« o s u cli.-na a -lor. vel. o o rendez-voui da soeiedade elegante.queVdoal.li b(iscar dlstrncçab parti seu ócio im panno verü«:' quo uo iiutanto.nisis suicídio--leu feito do que fortunastem ornado. A oar do edredo do iruuu-, icrcnioa vistas siiberoas da bella cidade do Mediterrâneo apreciandoa entrada Iriuraph.l de stu casino, tüo eeltbre no mundo inteiro.

5 — Uma criada modelop_
Hilariante lilm cnmico Vitagraph

A seguir —O LEGADO As aventuras do d. teclive Ilarry Wilson. Grandioso drama policial em 3 actos

á_áB> Sao"- ha - mais /âjf5v
wl|» falta dc Jeite ^^Kv
é^^Hi^iWs^k. Leite suisso ^^Wj^^^i

53 - %-l 4 í .'¥" 
S*"^íl% à¦ % f.

f-.xlai.rd:aarij prpgraTi~»a Ultimi .xbiiiiçíio. Pri,,. m, e s. gunaseries do a. spmbroto e ixjraordin.rio llliii tirümalico policial, extraindodo grande romance d« Ço;ínii n, y!i-A I.RND.a ÜO CÃO FANTASMA- 93.5(10 meti-cs, 2 hoças.de pryj..qç?.l<-Ijt<;r.v.dlo dtpois.dit b.» pro-

'_j__í4 S -9 íl &aaffl

gões inglezes. Preços razoáveis.

514 m. ES !_ -im
Hoje

a vicroí
r.oi»rifld«.«1». ún C.VXFMa PATI.J'"'
Um fiir__ si_jxisacio_-_aI

Film deBInm & Seitini
Hoje

Albergue

7-Dartes!7 partes!
Esse cillossal drama de acurptíô desempenho por not.hilidadcs euro-pcas, foi rxtratiido da celebre obra luterana de Mry. 13eaujiiut,

e A casa iip | o
Enorme suecesso ! Gi-aadiosa nòvi 'a,l; !

ünici produeto tirsdo diractamanta do Nita das vaccas dos Alpes Bernenses
TrjR.ESíB TYPOS

ar.s;a coniíaRí_í-fia com assucar
o_id8i.s_.do SEI assucar

Leite ssterilisado LIQUIDO PURO
re.ommen.damrse especialmente para Hospitaes e

por serem próprios para creanças e reconvalescentes
i-^feíPBE REMESSAS NOVASA venda nQ;i-RANDE^ON-n l, Soares & Ç e demais armazéns deste gênero. '¦ ^

Estes 2 últimos typos
E£í.f©r_naarias,

AVISO

Quinta r-ira.líi-Fcjtivalftnar.vnrdí • « ¦ -j--, do Sagrado Coração deJesu.no Gol fegjo Sulesiano.; S. xt_,f.-ira-ZI«(„ V. oor A. Caoozzi. Oorain-
rído" P^ianilo.narí0 

SUCCSSS0, ür< v -^'K'-- : J VERDADEIRO, pelo que-
O POLYTIiríAMA 6 o eslabcIccinu-tUo ria elite r.ciiensa onde com todoconforto se aprecia os melhores ülus cinemaiòíjrapliicos."

Preços-Cavalheiros, ÍPOO. Senhoras. (J500. Menores de 8 annos, (Í300(.amareles ou frizas (6 pt-ssòas), 1(1000.
Couponf do bonificação 50 % de dülerença nos dias corarnuns.

A EMPREZA.

Grande suecesso!

. PÁRA SER BELLA
e niio ter sardas, pannus, espiniiits, ru<<i_s, cravos e manchas de qual-quer natureza, a

r

ISIP! ® mê7. m

s \ym i l.ÜHlülü. I üliAL
é usada e recommendada por milhares de senhoras, que teero en-contrado nesse maravilhoso especitico o verdadeiro segredo d»belleza.

A' venda em toda a p;\ lo
Depositários geraos'—Arau jo Frei tas i C-rfâ de ímm

jhj m
G.ÃSÍNO familiar.— Cinema ô variedades

Maestro conrertador—VERDI DE CaRVALIIO
Hoje—Quarta-feira, 14 cie abril

Duas grandiosas sessões : ás 7 ? ás í) da noití.
'^Sn4VuÍ^^ ii0- sot;io Brau lâ0 s-"b'il'ho ficam sem valoros PERMANfiNTES em circul-çao. A empreza está em distribui

§i» T 
"°V0S pcnllanc!1"t(!S 1ae í)oàcm ser P,iocurado;t tle hoje cm

N_ léla-0 grandibsp e sentimental lilm em 4 pari s da V&lsca FdmPi-olugoiiista a eminente aclriz Lola Visconíi Brii.noué

inl.iiln JÉ£Silcrf d,is Alp? ^rnojaíSB (Sociedade Leilera dos Alpes Bernenses), com o'r-s.^^ no espirito-.!,, seus fr^úezes declara que._ marca
re i, ,*., t'; T* 

°S i,,".,,!"',,,:><,e s" :f^rÍoá vem ao nn-rcado, se acha dev.d» e legalmente
ÍgíSSü?S^ im 

e tó-Bú^n lutematioLl de |.
irtiti.-li.lo assim em loti s os direilos, não ha qne ref-inr a.•-t.j.i-.-i.^íi-íij» *..' Leite t-..adensado, posto á venda com a ditab jiietexto de ituitação/- mesa o parcial; de oulra

'ccÇaò.

\!ry^i$£j> m.aiC/i 'i. i-m.", «i

^WjjS__X 
*!,,!tl'l,i; i" mb-rciií

^Síw7 S "' h"' ^'"¦l'í,^V!.'"-l (Suissa)/ 1914.
^-___?_Í  . a d;

^te BrevS Vi* V v» 3 d 9 ?__5 P
V I

tr^r. iswj» _*wi í^tfII li Klif^
1 _^ tt^"'iP

ài 1 911li I III „
V^ tüi &_1^!__S El

/'O .

Si

emente

D B K Hi B § S- -Blil ti

Série do Dr. .GAL EL ESAiaÁj
Imponente lilm Ijicalrâl, grandiosa drama de enredo policial, em 4 pi, tes da fabrica NORDISKedeaemprnh, lo pelos já celebres artistas An_* MaJ.el,I.ol._..oí)i^t^ eSb|S^-

, .c.N^,,p,!lcoCARMKN MONTERITO-LÜCIA BORELLI-MIMI T11RISLAS.; GUERRA ;-.HlTA DOH1A-LLS VALL1ERES/ "Hrevemcale—Novos artistas

HOJE HOJE

OU A MATANÇA DOS HOfôwlft--" 
'

O pulilit;i orap.i ri idellas
nhas. Xa prini -ir» se- i
Irr-mcndn Iiiclíj • m
vtlocid'dc e foi u»ti
tle crimoi, (IhihI • iiiiciti
as míos no baritlidu t m

iiSSâSS- lâSÉM_KS^||S« *£ 
gm--S 

"-W^fiii oue cad. uma
; oe doniioado uo?_tSSS^S"1?.0^-"!1?.0' ?a. Pr.hc.u versas faça-só i-, ti.-p-.is de dornioado por;, ,"líes t .e vlrihi^ «° d 

ad,d°' qU- '"'•lÍC'
Ki___-____Sf_M_S'S^^^-;w-^

l'ois yn|no. :t
contra um inimigo le
tòroado m- uni i torça
qui; o bandido f"i' "I*

sittituos á uma
r ii.-.sl.., ouando na verda'de'foi 

'rèco'^^''-'."^0 "1 CÜIU,)0Í0- tl'le ««rchava a toda a' mi- sénunda serie. E Ia 'caund. ^ril <_. n r"""1 da esl'„"la ? ^°"a-Ç'11 a iu» «crie
Il I o ..,„ uina céilâ da pcnileSria na"S°U' qUand° ' justi^ cunse8uil* deitar

m-r3 
,i_'tr_%oOn.™O.'ndCn0VO ?m lo,,° ° scu Poricr. '«"tendo de lular

s. C'. aural noder-s. Ta tl!.1? 
:,',J,!cona"«1 a 'l'>cm elle rouba a noiva c que,' .-.-l.-1' Pü,1,,"«'''» i'>«r, vence um per um dos impcciihos iormidaveis

SI l•¦. S I «
rí i v I:
il i-otij

il iiivc-üi na .ll;i fiente.
dr-niH eiiobelio liiiu-1'..l IIARITÂnIÍt DO OUrfai v.fvnn art'Jilajá cclP,1""'e nas duas piime.iras sérif.s deste
cuju pailido resumo será publicado èm descripção 

MUNUO~Poder.. aquilatar o que veuhu ser este trabalho,

Luxo — Emoção !!!

&__»__ _èí__ a_sa Tor^a ^_MÍB

^ra
 ...«.iSJUTTBS

mdioso drama de amor. billa concip.no do ccbbre dramaturgo ALFXAN ORE DUM \S. F.lm d« Pnihí F-,i,.,c „ , .- i i • '.
ttente coloridos. N^se magesloso irabnlho Umam parle artistas dc reconhecido mento destacando se Mmè. LEONTINrSARD0105' rÍCa"

ç3-í^-A___srjo___i! E!_NrsG-e:rsr_Ã_.ç;A.o, luxo fe ^l_f_.t_i___ 
'

L Suecesso S Suecesso i

-í?__SCS_r::-^-c:> "X,_Eí!G-IE-_i:TSrTr^>a-

__oc-move[!A 
BO IMPERADOB. 51 ||

Machinas para descaroçar algodão

Lâmpadas electricas "Osram"
Voltmetros. Amperemetros. Pio^ «

PuliaS. lod°s 
os artigos para clectiicidade.

Mancaes.
Consolos para mancaes.

Correias e

Rua do Imperador, 51
¦
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¦*mVllfCiA Quarta ie»ni( i<& «ae. Abril a& i»i5
COLHM iLFiilimCÂ

LUGAM-SE -coramo-
dos com ou sem pèh-
são e acceitam-se as-

.signnntes, nos confor-
taveis 2.° e 3.° andares á rua da
Imperatriz n. 9. -

A
A:LISSA—de formula do phsrma-
centico Francisco Dias da Cssta, po-
deroso remedio contra todas as mo-
lestias do estômago, vende-se em to-
das as pharmacias. Deposito na
pharmacia Martins, rua Duque dc
Caxias n. 88.

ABEM 

DOS INTERES-
SADOS- Quem qüizer
vender lados ou parte
de seus moveis, pianos

e quaesquer objeclos de uso
doméstico por preços muito
vantajosos e semlncommo-
dos, procure enlender-se.
na agencia de leiloa d rua

OS QÜE SE RE»
TIRAH-Evitan-
dó as despe-

zas de leilão e certos
incommodos pode,
quem desejar vender
todo o seu mobiliário
ou somente parte dal-
le, adquirir muito bom
preço, na loja n. 22 á
rua General Abreu e
Lima (antiga rua de
Santo Amaro).

Pagamento imme-
diato.

denomioado Café Santo Antônio si-
tuario no Campo Grande a rua San-
ta Cecília n. 25 c as casas ns, 27 e 29
c o <>. 41 com umameaccaria; as ca-
sas silo coberta de telhas e bem edift-
cadás em terrenos foreiros tem grrudes terrenos oereadps com espaço
para mais edilieaçõa», tem água boa
e commodos pai a familia c duo bons
rendimentos mensaes; ns casts, a
mercearia e.a fabrica estão livres de
impostos; o motivo da venda o o dono
estar doente e querer retirar se dolo*
gur; ver e tratar n mesma rua n. 44.

BOM 
NEGOCIO - Vende-se uma

taverna fazendo bons apurados
e com outro negocio lambem Ineru-
livo em um dos melhores pontos de
fregueziá do Poço, serve para prin-cipiante por depender de pouco car
pitai; para informcçòes ua estrada

I de Lintooiro n. 137, Arraial,

LUGA-SE—a grande casa recen-
(temente leconstruida, á rua do

,-, - , /> .- Conda da Boa-Vista n. 11S; a tratai*Duque de Laxlas n..JÍ) com uo.Jornal dóRécifej

Tgj&O.A OCCASIAO— Yebiíe-se.umá
Sãf.oja de. fazendas ponto bora.bas-
tante afreguezada á rua do Rangel
n. 26. Quem pretender dirija se a-
mesms rua e uumero para tralar ne-
gocio.

BOM 
NEGOCIO-Yen to sa uma

carroça em perfeito tstaclo e um
cavallo da mesma ca troça por um
preço baratissirao e se vnde mais
uma cangalha tioviaha ; a tratar hao agente Penna. Os poqa-\ .-.*. ire \.si- n ,-,,nt-,-i.,vri - >>v ¦ ,"-'.* »-""¦•• ¦•.",i' "*'»* ••"'••• •• »»"»' "¦¦>

, - f -, , f j- «À ¦ • o , I , . -,"l »nha deLmociro n. 125, estação dementos Sao feitos Immcdla- , *»gieniÇQ. 2.1 andar á rua do ApVl-! Encruzilhada
lamente "' ' Cúm vutas accommodàçôes; LjlUtlltlUt. i» ti-starnniiavimenlnlerrrn. '• jgTSOMMODOSvCtm OU sem comi-

%Sda,

XGENHO—Vende-se o engenho
Arendepe cora saíra, gado, ani-

mães e com boas msttas. Dito en-
senho tem proporções para 45ÜCO
fôrmas em boas várzeas. Rem mon-
lado e bons cercados, podendo for-
necer canna a tinas uzinas. Aí, niat-
Ias sãoücas em madeiras dc cons-
trucçiio; o mesmo dista da estação de
Ipojuca 5 kilometros; a Iratar na run
liarão do Triuiiipho n. 49 ou nomes-
mo—estação dc Ipojuca.

NGENHO—Vcndem-so partes do
engenho Minguito ou torio ellfi ;

a tratar na ruado Vigário Tenorio
n. 5, l.o andar.

spinhns, sardas e pannos—des-
lapparecem cora o CREME NA-'PALIA. Deposito: Pharmacia Bar-

tholomeu.

L1X1RDE COX-Verdadeiro cs-
terminador da Erysipela, appro-

vatlo pcia inspeciona nc hygiene,
muilos attostados dé curas assom-
brosas. Unico deposito na Pharma-
cia Martins, ria Duque de Caxias n.
88 e drogaria e pbarmacia Confian-
ç.i, ruado Cabugá n. 16. Preço 5(1000.

TíORROS E PAREDES MATALI-
CAS — Contractam-sc assenta-

rotules em vários e.stylos.— Rua Nc-
vn n. 19—Loja de Chapéo de sol.

a trstar no pavimento térreo.
. ba era excellcntes condições",;-. ""¦• '¦¦" , 

' 
i de hvgient1. conforto epreço, na pra-pa^olteiro^omousempensõo; v£1 Maciel Pinheiron. kM andar.•Cm—do pharmaceulico Jovino dos! £•;

Santos—O melhor dos sperilivos o. na roa Velha n. 71,
reconstiltiinlcs o uuico medicamsn- llipa*'.Vista:
to que. cura: friqüeza geral, moles- 
tias febris, falta d* appèiite, aoeun:.,! f» VISO IMPORTANTE —Vende-se | 0^' 'aSÍO 

acreditado hotel Lisbunfnsi1 a lAnchlorose *, restabeleço os- couvhles-' ***«'
centes. Deposito no Recue : Phár-
macia Victoria, rua Barão du Yicto-
rian. 11 e era todas as pharmacias.
Deposito geral: rua Acre a, 38, Hio
oe Janeiro,

O COMMERCIO - Antônio oa
JÈmSilvs Maia guarda-livros, erce--
ta escriplas avulsas c de iraio-io de
consumo, contractos » dislractos
cuinmerciaes, registro ne rbaros e
dc firmas, matricula de co ra mercia n-
te, cálculos de fscturas,cti*.,á rua «ia
Palma n. 5*3.

LUGA-SE— o pavimento tsrreó,
1,1,0 p 2 o andares do prédio n. "1

da rua dc S. Jorge, fregnezia do He
cife, completamente reedificadú e
com installaçoes sanüarias; i hives c
aluguel na rua da Moeda n,t9, i'inlo
Lapa «v. C.

LUGA-SE—um sitio na travessa
do Fcitosa, com unia cssníliA

nova com 2 quartos e 2 salas, co*i
nha fora, terreno próprio enibori-
.Io, por f.ÓrXOOO mensaes; a tratar com
Sanjuaneiro.

rua da Penha n. 23, livre eriesemba-1
raeaiio de todo e qualquer ônus; j
quem pretender dirija-se avNeves|
Pedroza «lc C , psico rio racrcaii

^IRUDO—Precisa-se de um meoi-
Vü^ino de conducla afiançada, psra

lipações domesticas leves. A' ruo
do Bom Jesus ii. 5!, l;i» andar;

M MA—Precisa sc
omba cosinhar bi»m c

de um que sai-
que durma

çm casa dos patrões. A iratar á ma
do Sol n. 17, em Olinda.

LUGA-SE—a casa com sitio na
estrada de Belém n. 138, trem na

poila d;* 1/2 em 1/2 íiora. Traía-
na rea Hirão

a em ponto,
Ia Victoria n. 1 á 1 ho-

TTENÇ.AO—Traspassa-se o aln
¦p.H dp deposito de fruetss da

rua de Santo Am.iro n. 2a, a casa
prestá-sc para qualquer ramo de no-
gocio. tem s^na encimada commodos
para farniÜH aluguel barato.

A Iratar na mesma.

OsINIIElBA— para uma casa ex-
trangeira.: deve conhecer bera a

sua arte c trazer boss referencias;
Precha sc oa casa que lera uma tor-
re, atraz ili estação dó Casa Forte.
«^SAlXblSO-
¦a^ce?.! i.i precisa sc

cora pratica de mer-
ua rua João

do Rego n. 23, antiga Flórentinn:

^jfSRIADA-- Precisas.» de uma q*.:e^aMsáibti alg!) de cosinha, proferiu-do-se extr-sngeir.1, sem compromisso
á rua Joàqnim Nabuco n.-9, CapüngQ,

THENE15 PEDAGÓGICO-So!) a
bdirccçao do dr, Tavares Hnno

rato, lente Q3 Escola Polytechoica c
da de Odontologia e director <!a lis
cola Acürieraica—Es!r:uia ria líslrclla
n. S-A, Parnàmeirim, CoroiTiunic.i-.se
ás exmES, famílias rio Arraial que
continuam afunccioiia." diariamente,
das S ás 12 horas, asanlas (ios cursos
primário e secundário (adroisífio ás
.scolas superiores, escripturoeao
mercantil, francez pratico, ;• tc)Jdes*
se Instituto — Mensslidadc do curso
primário 5Q50CO; mensalidade do cur-
so secundário, conformo aipste;

fc LÜGA-SE
^^.sa cem S
siubo na avenida

Por 100(15000 uma cz-
quartos, .-í.fas e s-tio-

?erreira Gome**; a

ffi MA—Precisa-se de urra dc cosi
¦Jnütnbu; a iratar na rua da Palma
h: -fí).

!& LUGA-SE—na rua do Trapèrsilor
áia,n. 17, íí." aodar uma boa Sola
com um qtisrto jior preço commcdo
e 2'quartos cora janellas para rua. '

:«. MA-^Precistí-se rie uraa para co-
fuinha; a iratar nu rua Direita n.

67.
$1
S| LITGA-SA—um bon 1.»andar á

íl&rua do Imperador ; a tratar no
cães da Regeneração u. 20.

/3t MA — Precisa-se ds uma para
..«1'Sò'iienino, porém já com prstica,
no ncrriaor do Bispo n. 1 o uma co-
sioheira,

tratar na estrada João <!e Barros n.
68 oo na rua do Amorim u 30, no
Saojoaueiro.

TTENÇÃO—Aluga s.e ou vende
^se uma essa caiada è pintada

com commodos para familia na Tor-
re, rua do Rio n. 33, distancia para o
hond leva 5 minut;s; quem pretah-
der dirij.-se ao Largo do sobrado
grande, principio da rua Cai ios Go
rres r, 1, aonde estar a chave.

TTENÇAO — Vende se uma boa
icasa com accommoilações par*

família n'uma das principaes ruas da
cidade de Olinda, tendo porlão do
lado da 'rente e outro portão rio la-
do do fundo, por onde pesamos
honds electricos com ponto de para-
da defronte.io mesmo. A trstar com
o dr. Cebo (Juinlcüa na rua «io rir.
Oswsldo Machado n 28

MA—r*recisa-se ur uma que sai-
iba cosinhar. IV. 17, rua larga

do Rosário,

LTO NEGOCIO- Vende-se com
i urgência o acreditado cr-fé Re-

cife Lunch a travessa oo Ouvidor n.
1; o motivo se dirá no comprador.

LUGAM-SE—casinhas novas no
iBarro ; a trttar na rua da Pai-

ma n. 4, venda.

(Q O.S QUE SE MÜDAM-I.iquids-
Aãsção eommoda—Compram se mo-
veis rie casas ccniDletas paginrio-se
bom preço eu adianta s« dinheiro
ale 2,3 do volor da mob lia a quem
príferir o leilão ;para informações
com Romeu de Gusmão, ru< Sij:is-

moSíaidosai para cosinhar em casa de
poucas pessoas : dita se no Corre
dor do Bispo n. 7.

,?a MA-.-Précisá-se
jí&leit* sadia quo
dos patrôw, na rua
SS l" andar;

^BABELLOS GRANDES E LUZI-
Vo-TíDfOS—só ien: quern usar o oieo
çapjllar. 7.0LX---Extingue a caspa, evi-
!?, o piolho o fortifica ocab«»!Io. F.-.-.-j-
co fiOO reis— Na pliarmacia Martins,
rus Duonc <íe Caxlasn. 8S, Recife e
ph-irmacia Rangel,riia do Rangel, 33.

ràyòs brancos e
ly ri OS —- Vendem-se á
ma Fernandes Vieira, 19.

ANÇOS—e porcos dc raça in»
ÍSTgliza especiars p3ra cresçáo,

venàem se no engenho Dois Irmãos
junto u fabrica de Nathanj estação
rin Morenos ou na rua da Penha 11.
33, easa Neves Pedrosa & (5.

A' SABEM ?...- Carvão vegeta),
na Cirvpsr a Senzala á rii». Dc-

luingos José MnrtiiT, (anlífiá Senzala)
ctula H!51()0 um sacco, posto em casa
rio frçgüez e com a maior pr.stcza.Todos o Csrvòariá Senzala.

ARA ESCPIPTORlO-Aluüs-so o
magnífico 1.»» andar por cima d.1-

Luzitana, praça Arthur Oscar, lt-cil'e

iROFESSORA TITULADA- bra-
sileira, dislinel», coin o curso oe

francez feito rui Paris, lecciona b
porluguez, o lViiiiccz lheòrico e p.a-tico, solf-jo, piinb c bandolim» Rc-
sideneia, rna Padre Nobregs n, 21

N. B.- Dedira-.ve unicamente aG
ensino c garante progresso.

PIANISTA 
— Madarae Lüüra Va

Lopes Ferreira, professora de
piano no Collegio Coração Eucharis-
tico, j/ropGe-se a ensinar em casa
de familia, podendo ser procuradano referido collegio n.rua Dcão ri<
Faria, á rua das Creonbs n. 3(> uu uo
ponto dc parada de Bebcriba n. 2.

,REC1SA-SE — de cosinbeiras á
run da Imperatriz n.-15, 2«an

dar c rua de S. Jorge ». 117.

Pedes [ss it
os, eam-

prftm-se Ma rua tie
Santo Amaro h. 22; as
lQYeiarl.fi Sas.»
ai®.

&al &»

iREGISÀ SE—(to um rapsz dc 15
a 18 aiiiios p;ira serviços domes-

ticos ; a Iratar na Loja do Sol á rua
Nova u. 61.

OMS
çs||se* moveis•ua Larga

Compram-
ttzàdps na

do Rosário
ilh. 34.

fajBTOVHlS USADOS - Compra so
A-C-K,toda e qualquer quantidade ss-
sim como qualquer objeeto de casa
de.f».rallia: a tratar ua rua Marquez
riplferval n. 27 (autiga rua da (5ou-
corriia).

T?S'03AíC0S—Vendém-fie oc 7(i50CO
â$SS,í» 14(15000 o metro quadrado dc
mosaico de grande consistência edu-
rsção, com lindos desenhos, deuraa
s sete cores, inclusive os Iadrilhos
recortados; próprios para calçadas,
superiores ás lages de granitp; Rua
Santo Amaro u. !, próxima a auíigs
estação da n»a do-Sol.

WAT1CÜ DE PIIAKMACIa-l-ie
cisa-sc na pharmacia rio Rcsa-

!jggRE0ISA-SI5-7-db unia boa engoni-
Jií, ráalleirâ boa cosinheir^ na rua
dr. Oswaldò Maçliàdo u. t-3, Olinda.
¦p)ADARlTT"VENDÃ~ -VèáuVsé
.Si uma imporlante c afreguezada
pa.darip, rm optimo local, dentro da
cidade, coni tode-, os utensílios com-
pletànieBto novos, oplima armação
c forno. Motivo de ricença obriga o
seàpròprictaiio àtráspatsai-a, (i.i-
ranl.o-se a chave do prédio c contra-
cto módico. Ciiiiüs p,r'a caixa - clõ
correio o. 211.

M. lOO"* "=*=—hjü«!»*»»ii ,'J.!<-r,,mnm"^J^!?!^SSS^.l^^!TÍ^".-^-r;^

o leito de mulher e nílb contem amido, Empre-*,-.."
Não espessa o leite, prepara-se rapidamente 's '<-' nii

substittie perfèiiámcnt
«lesde a naseenç.i.
necessita coeção..

os BISCÒUTOS ao ALIMENTO MELLIN
são «le fácil digestão c recommenriam-se para depois de ciesmiimiu-

crianças. Em qual.pler epiic.ú da vida são excellcntes para as peSSo!!slesejusas de ohtl-r biscoutos muito nutritivos e que se digeram bem

emprega-se-em todas partes quando não podem-se procurar leite Irei,-

e nutriente para adulto,
omposio «le Alimento Mellin e de leite puro fresco. Mesclado r,água quente; o Lacto do Mellin é delicioso - -•*-:--- —- ¦ -1"11

c também para reçem-nascidos.
MtiuUm-se üiítí

,\n-:i__
n*mames3iBBxa

amow-js J-csie, pnJucu, e prosyeclos grilis a çticm oi pedir,«1IIOVY M1TCHI-.I.I.. Cn,a Inclctn, I1A1IIA.

ENDE-SE—um pequeno ponto,
que presta-se para qualquer nc-

goeio confronte das Obr,.s do portosita á rua do S. Jorge n. à8; a tratar
no raesmo.

ENDri SE— a mercearia da rua
da Ditcnção ni 29, livre c des-

embaraçada, o molivo c^-por doença
de seu proprietário optimo ponto pa
ra negocio confronte á fabrica de
õslr pu.

5r'EXDE-SE— uma casa nova com
2 quartos 2 salias, cosinha se-

parada, urca arinaçnopara ([uitandu
lia travesse, tia Mangueira n. 4 ; a
Iratar na mesma nõ Campo Grande.

1|5 *Í'ACCA — Vende-se uma do boa«Af r* ça com pouco tempo rie pari
da; a tratar em ura sitio a estrada
d» liosüriiilio n. 9.

TO*»"SP1» ws»» wr. isa^ «im,55L

JJgjÊNS* 
Ó FAVIl.t.Vi - Praça Me-

, cnl Pn.heir..-) u ::.', 2." HiniVr ri
in .is ctK.iioiiiica c hygienica rio He-
c,fi». l'àljni-5se divcii.s liiigüas. Tc-
lc;jlion;.-, 816.

tf*10FRE—Compro-se ura ds1 l'iroa
íijttJolio regulei, em bom estado; a
tratar com Teixeira Miram1,.., rua Di-

f«ORR.ESP.ONDlÍNtE-^- Um ri
CBUKiil-.í,Bcom prpra li ca dc corre.spon-jencla
olTerece os ieus serviços au com
roerciu desla praça e ao caminércid
do interior. Cnhs nesta redacção
para Mercúrio nM Pnvíncia.

m oveis
•-'^,<v

.ri m.u¥8is na'Santo
Ü

.de. uma ama de MacnaUí
du. ma c:r, casa

ria Co icordis u.

MA P:
. ..¦ 

-.

ir. ,

qu .- de Cs:
íTj&^c

V,A COZINHAR-
i «a; a
Ias n.

Precisa-
nia Da*

PA LUGA SE—um commcdo á rua
.•íalriiperatriz, 1 " ãhlfar tendo (iois
coraparlimentos o iajic!|a para a rua
optimo pi»rá um il'-ntisti pu cônsul-
torio de tnedico. Trata-se á lua.da
Ma'ríz n, 10.

SiS LUGA-SE—uma boa ossv ua ma
&'&'¦ i g. do Feitos", n, 1!, a chave
na pliarmacia Ncya, uo Hippocro-
mo.

Su TTENÇ'0 -N-i roa *io Neguei
á^i-1-n n 17 pessoa couipetentemen

te habilitaria executa ram pí-rfeiçáü
c elegância imitando a chie parisien-
ae,
Ç5?
Cüilí faz
costura para
marlos.csso o-
s;ra vir,

hnrsí!vestidos j;arn Sfn^.orrs <• crean
a preços módicos, também ac

roupa; p:*ra homens e
ojus. Atteniie n chn-
intercisadus não pos

íjv LUGA-SE—a pessoa seria c ido-
íiànea um quarto CQufgrtsvelpre-

ferindo empregado do cotumercío.
Pateo rio Paraizo n. •),

i^âOPfilRÀ-*- muilo accéiáda o com
iliç», pic-í'i*-.iM'. n*> nraça.Alá-

n. :-, i, 2." antlar, p;*ga-

íHEtliS È ESGÒMMAÒEIi
•Précisá-se na rtía Monas

(anligi Soledade} n. '.(.'1.

S 57,
ciei Pinheiro
se bem.

¦«OS

OOM.PRA-SE 
- rtipvei

raiar com S 'nuir! B
parti mento de 1'srrágens
rie S. José.

- uzaüos ; a
imos, COill

mercado

/<*£, \D/'.liNbTAS—(ie. sociedades dc-
rWâ -.-íii.íp.s. Trazei r-.s vossas :»(.»
Conforto do Lar ii salvarcis o vosso
prejuízo. Rua da Imy.-ratriz ,n. 0,
l.° andar.

rua
Amaro i
Movaíaria San

áStUo

s !. „Lü ii;HC.OniQ*
*?íp*°ATA-RATOS~(Rat-Ca!:e-Bis-
•2;aâ,coiitos especiaes, e.garantidos
pura èzterininsr completamente o
ratpr rem deixar cheire, desagrada-
vel e ántt-hygioníc-i, ficando eilesin-
leiramònté seccos pela acção prodi-
p.ioüi dè lão u/ili-,siiuo preparadcii

iROFESSORA i)!-5 l*),\:;')-liabi-
litinlii. quis il,:.s..ji; .-n-i:» r, por

alauiis ro /.is srh s?udav.-i ciiis.in rio
interior, escrftvaa M. litiçãtíSiiapliarr
tuauii.* B 'rlholomeu'.

jSTjEl YKl'.t BRENA--dpiatia i ju tubos
Sr veaüe-i!,» á.600 is uranoMvoK solis. ror. r)o Livrániíèn

o.
o n.

70
285

— «(•:,,ic-si: nm-i q*u-
ru>. General Abreu o

(leãeinlíai *-ç ila d -.
O ponto ó miigni

/rfeUlTANDA
S^iauda na
Liii.ii n. õ, iiire
qualquer oou-
lico, especial«iénl>3 psra vi nria a
carvão c a quitaiidR é bem **IWgui
zada. O motivo da Viiiti-. è o pre
priétarió terde ri tirar so para <; E«
rbpa". A vciiiiii ;ó i.e. tllÈc.íü;iira*á'{Íi
nheiro. A tratar na mesma.

riNDE- SS—uma oas;i Jerrea com
1 poita c 1 janella de frente, 2

talas, 2 quartos o quintal murado
sita á pruçs Barão dc. Locenti n. 17,
si lo próprio ; a tratar na rua do
Conselheiro Porlella n. 5', Alli ctos.

ENDEM-SE— bons enxertos rie
masigii rosa o ouirss u pé; de

caroço. Abacàteiros toxos h verme-
Ihos. s3pctiz>.iros, julióticabtirVs c
muitas oulms plantas; toda-, de sr-
mentes escolhidiií c c-ilt»varias cem
o maior capricho. (5iu,eara Sar»!a
Rosa. Tamrrineiri). Feitor: Am'ii-
cio.

4- A
I tlic
i Bor

1AGEM AO Hio
passagem (le I '.

Joaquim Nogueira,

- Transfere-se-
Inloptnà o sr.

Qúeimadòi 41.

tJosó 

II.
e seus III!
rentes e :

^¦•xtiaiw i 11..u«;(.;.<«.; i,i...juH;m-
A^^bderosq teme.qib contra iodas
ss raole-sliasri.it pólle; sàraas;páhnÔs,
iaanchss .«5a r.eii.í cie, amacia a eu*
tis e desniiaieiüt as rasgas do ro*lo,
tórnànçio s noiis avelludada. Depo-
sito nu pbarmacia Martins, rua Da-
que de Car.ias n. SS, Pharmacia Con-
íinnça c era torir.s as lojes do miurie-
/ns e armarinhos. Preço, 1Í155C0.

-Es.cei-

^«iBOSINHEIRA.- Nn rua
M-bÃií.j n 69, piecisa-icd
cosi r,!ic ira.

do Iloip':-
2 U.lí.-i bc:

^fip3INHEIRA-Preciso-s.c de uma¦Sle^que saiba cosinhrr bem , a tra-
tar ;'i ruu do Sebo n. S.

j#tSOSlNHEIRA— Precisá-sé de ums
lisíque saiba cosinhar perfeifamên-
te beln c'para famiiin dc 3 pessoas.
Ordeiisdo rle 20Q5 a 25ÍEO0O, A tralar
Sa rua da União ». 13.

lg^RIADArPrçcisa'íse rie umi qüe
^tólarrqme.o e.igeinme com peitei
çao. Rua do Progrèisà n. 3 A,

muddo Gonçalves n,
Seve.

1, Chapelaria

MA—Precisa-se de um? que sai-
tba cosinhar para pequena fami-

lia, á rua da Palma a. 99

Ma de lzííTl.
sa-sc de uma
áo Kospicio n,

-çja-se hem.

i

na
M

reci-
rua
|)-5-

srf--^$ ASA MpBILIADA -
M ' Aluga-sé uma com bas
m i larites çommodos;ariua,
¦ralar no Gamínbp Nbvò n

i-clim e horln; a
122

MA DE LEITE-Precisa-se de
uma á rua Riachuclo n. -51.

MA PARA MENTNO-Prccisa-se
kdc uma á rua do Lima ri.

to Amaro.
25, San

MA—Precisa-se de uma cosi-
^nheira que compre c durma cm

casa dos patrões. Livramento n. 20,
3." andar.

ATTENÇÃO 
-Aluga-se urr.a sala,

com oú sem commodo, própria
para escola ou med sta; no p.vimen-
to térreo do prédio n. 8, á rua da
Conceição n. S, onde se traia.

AO 
COMMERCIO-Um r3p£z que

já esteve empiegado nos nieltic-
res cafés do Pará e qne é dos me-
lhores fabiicantes de sorvetes de di-
versas qualidades, offerec^ cs seus
serviços, garantindo a execução dos
trabzlbos de sua profis*ãc: quem pre-cisar pode dirigir carlas para este
redacção a José Maria da Silva.

Jgk LUGA-SE—o 2 » 8ndãr á tua do
¦ffSÜlospicio xx. 61; a tralar no Re-
sarinho n 18

m LUGA SE-por 80(15000 o 2.»an-
ji,aJar do prédio h. 21 sito árua
Duque rie Caxias, E' todo i intaiio a
olèb c lera lavatorio, banheiro e ap-
parelhó ssnitario moderuo, próprio
oara um casal sem filhos ou umn se-
nhoia de tratamento. Trata-se com
ti dr. Ladislau do Hego á mesma rua
o. 18, l.o andar.

fí\ MA—Precisa-se para cosinha*e
•tnàque durma em casa dos patrões,Rua í*anta Cruz n. 72; Boa-Vista.

^"VARROÇ. V.S-Veinien.sc tres em
%»fibom estado 4 cav.-jlios com todos
seus pertences : a tratsr no oateo (io

MvS??ACIII\TAS—para lazer café rm
njem em 10 minutus, Machi-

nas para luz a acétylene rio 1 bicoà
cem com instãllaçbés; Machinas pn-ra matar instetos rie baixo da terra,
•enrio formigueiros saiiveiras ele.
Funilr.ria Luzo Brazileiro, rua de
lloitss n. 7

IrWUUNICO JOA' MUTAMBA
i®, Icuif! preservativo contra a que-

da do cabello, Delicadiimeuto per-- tomado. Amacia e rejuvenece o ca»
bello, dissipa as caspas. Unico ds-
posito—Pharmacia Martins, rc». Du-
une dc Caxias n. 88.

CCASÍAO ÚNICA, rr-.de
fazer forluna, Vende se
a acreditada mercèa

•^ ri.i Bacíírau livre de
lodosos impostos utn dos
melhores pontos da Mag**
dalena; o mpíivo ss dirá ao
comprador ; a Iratar ru<
mesma, Rua Real da Tor-
re n. 26, defronte a íeíia.

¦IBíHgSppRO DOS DENTES- Re-
^r con decido como o melhor den-

lüricio pars a conservação dos den*
tes e aceio da bocea; preço Itj.üÜO, s
venda na pliarmacia Martins, rna Da*
gue de Caxiss n. Hfi.

ífF.NDE SE —um m.ptnr era perfei-
to oslario ; a Iratar oa rua dt». Im*

peratriz n. 12.

ENDÊ-SE - ã c.r.níoifavêrc""s7,
de construcçiSt) rolirii; c raodcr-

na sita no centro ri» amplo terreno á
rua rio Bispo Coutinho 'ia riri.de ile
Olinda (alto ria Sc). Tem óptimas
acbmmodriçõés para grande f>t:.i!ia
e uma exçeirenlecistírná. sendo si-
luaria no ponto rnaíssplulire driSpra-
zivcl cidade, E' um verdadeiro sa-
natorio. Trata-se com Vicente Etnia
na praça Dezcsete n. 4. I.candt-r,
Recife.

ENDE-SE—um terreno xrbori-
sado e murado com li mi-lros

de frente e 22 rie fundos sito á rua
Jpão Rimos n. 21 (Capnoga); a Irn-
lar nn rua do Conselheiro Porlella
n. 5, nffiictos.

ffENDE-SE — a quitanda na rua
g das Carroças c. 29, livre e des-

embaraçada, tem commodo para fa-
milia, -em ^optimo ponlo; a natar ua
mesma.

w|rENDÉ SE OU PERMUTA-SE-a
W.'cás.an.8.1,-.á jui Vidal de Ne-

greiros com soléa tlferecendo bo»s
accommodaçôcs ; a iratar á rua da
Intendencia n. 67 á perniuta só serve
por outra na Bóo-Vh't'a.

IfHBRASPASSA SE—ura grande e es
,.?4, paçoso, limpo c decente salão

d'um prédio reeiliíicr.rio cie novo com
arrendamento ha 1'reguezia de Santo
Anlonio rm rua de 1,° ordem servin-
tio para qualquer n.egòciò; informa
ções á (ravcsra - da Concórdia u. 33
cora o sr. Fraucisco Cunha.

Livramènlo n.
tarde.

30, loja, das 3 ái 5 ela

apSOSINUEIRA—Precisa se de uma
%Jiii rua rio Alecrim ri, 70.

LUGA-SE—um so55o para fami-
liu na rua Duque dc Caxias u.

00, a tratar ao 2,° andar.

LUGA-SE — Dra bom quarto em
casado familia com aaua enca-

nzua a ura casal oo senhoras serias;
a tratar na rua dos Pescadores n,23-

MA—Precisa-se uma que saiba
cosinhar,faça compras e durma

em casa dos patrões; a tralar ua rua
rio Queimado n. 72, loja.

*, MA—que seja de cor c não sr ja• "-a, precisa se nara cojinha;XaVelb
a ua'.".r n;-
cripterio,

raa tia Pro ia n 27, es-

MA-Precisa-se de uma
de cor branca prefere-se

ido matto. Raa do Ron-
\gei a. 22, I: andar.

/& 
MA—Um casal extrangeiro pir-

_5fj,cisa ele uma ; rua Direila n. 27,
1 .*¦ anriar.

HÜRSÔ D£ HUMANiDA-
| DES—Funccionando dia-
| jriarneníede 9 ás 18, sob a^direcção do dr. Pedro
Galjado.

Ensino primário e secun-
dario, segundo os melhores
methodos pedagógicos e
sem dependência de classes.

Aulas praticas de eserip-
luração mercantil e conta-
biüdade.

Ruad'Aurora n. 17—-2.1
andar. .-.

ASAS EM PRESTAÇÕES - Se
vende granries e pequenas ; a

tralar em Afogados com Jcsé Pro-
gresse.
iftíailcs—tem quem não usa a CAL-
^uâLOSANA
Bartholomen.

«epesito Fharraacia

•S GRANDES ÜZ1NAS E REPI-
kNAÇOES DK ASSUCAk - !>,-,,

p i tario*s de destil.çõesi!'! álcool,
Oil' rect-se um lietrUta r-nirin ,iro
que garante lucros «Se 100 elãl)''i
sobre o negocio, preçj módico. Ai-
m-zem de Cruz Rranc?, praç» M>
tifl Pinheiro n. 32 Süi iago rje Al
mi. jls.

•ç^iILlIAR—Compra-se um já uza-
JJO"'to; a tràtar.á ruado Bom Jesxs
u. i7, l.» andar.

TEnk0NS pianos—Ven-
W.—J& dtm-5c na rna cie San-
M 

'^ío 
Aroaro n. 22. fregue-

E&Jer sia de Sanio Antônio.
ÍBb.OM EMPREGO DE CAPITAL-
-ü.a>Vende se o prqueno fjbrico rie
céle com os pei-tenues «¦ u'encilii,s

Eg>ores 
de qualquer natureza—tte-

^«apparecern n'um instante com
o BÂLS.AMO MONTENEGRINO-de-
posito : Pharmacia Bartholorueu.

WfcORES DE CABEÇA - são cr,;*?,
¦liadas em 5 minutos com a EURY
t?UlNA do dr.' .Schmidl.

iWfiNGOMMApEIRA -Precis*-se de
J-iana ensoramadeira boa, dc roo-
pa »1c homem e de senhora, para la-
var e engommjrloda a roupa de r.ma
casa «le família; a tralar na rua du
Sr.I n. 47, em Olinda.

PTIMO MEGOCIO - Arrenda se.
o engenho Pedra Farads, no mu-

nicipio de Nnzarelh, a me-ia U.gua daesúçáp (lesta ciriade, médinaó 1210
braças de comprimenlo sobre «/7ü dt
largura,') atravessorio por ura riacho
denominado ítiú Peba, em terreno
de liHno preto coberto de capim-ar-
roz, muito fresco e de grande feiliii-
dade e producção, prestando se não
só para o cultivo da canna (2 mil
pães annuacs) como tsmhcra p-»ra
quslquer outra lavoura. O engenrío
Pedra Furada é raonlailo a vapor,
eaiJeira dc 72 tubos de fogo ccntrul,
asssntanien!o cotn cinco taxas, sen-
rio a caldeira 9 1/2; produzindo ;• té
31 pães de ã arribas ; casas rie enge
nho, purgar.dislillação e caldeira cx-
cellentementí construídos de perirae
ecl, casa rie vivenda e biiíaço c 37 de
moradores, todas rie telha e taipa
con-crvdrias. A propriedade tem bis
laole lenha, um grande capocirão tie
lenha de angico, um inexgolavclaçu
de c excellente agun de cacimba. Ao
locatário vende-se também uma sa
fra novs siluada cm logares frescos
e avaliada em mais de 2.000 pães; 2
tanques com mel fie furo, 14 bois de
carreia, n.vos e bons, 3 carros, sen-
do 2 novos e 2 cavallos de sella.

Arrenda-setambem.pei to das obras
do engenho Pemorí', um sitio de pro-
porções avantajadus, fruetificando
em parte.

Quera pretender dirija ss á cidade
de Nazareth, com o proprieiario mi
jor Manoel Gomes da Cunha Moraes,
na Collectoria estadual daqutile mu-
nicipic; informa.çtTes na rua riosdua-
rarapes n. 44, Rèfcife e em JabostSo
corn o egent»: ea Paulista sr. Era.i-
cisco Porphi;io Filho.

ffpELHAS DE ZINCO - Compra-se
M. (piâlíjiiçr porção de telha zinco

sc: viria ; <i tratsr na pliarrasçia Bar-
tholomeu á praça da Independência.

'M CASAL—rie tratamento pre-
cisa ülugar uma boa casa de

espaçosos commodos com ou sem
mobilia no bairro da Boa-Visla, per-
to do hood. A. casa elevo ter quin-
ia!;.jardim ele. Cartas nesta reda-
çác a XIZ.

MA MOÇA—de. bons comporta
mentos, offeréçe*se para Irccio-

nar a meninas primeiras letras e tra-
balhos rie ügulba*., acreita chamado
para qualquer !og'-)r. Pode ser pro-
curada a rua Direila n. 48.

MA PESSOA—que se retira pa-
ra fora do estado vende um ter-

reuo foreiro todo arborisado medin-
do 100 palmos de lVc-nte c 300 de
fundo no logar Tàquaryi Tigipió ; a
tratsr na rua da Concórdia n. 121.

WENDE-SE—um casal rie jumen-
tos novos e bons de sella e car-

ga. Estrdaa do Rosarinho n. 89,
Araancio.

f ENDE-SE - um bolei com ho*-
Sr? pedaria na 1'reguezia de Santo

Antônio livre c desembaraçado de
qualquer enusecom Brrsnoaraenlo
do predio casa acreditada e a fregue-
zadn;informaçõesá travessa da Con-
cordia n. 33 cora o sr. Fjancisco Cu-
nha.

f T AROPE DSPURATIVO
| ANTI-SVPHILITICO E
i PLA.NTÁ.S SUDORIFí»

í l..CAS--**Segundo a for*-
mala, do áv, Dórnellàs. Es-
pecialitiade da pharmaciaMártiiis. E' o mais énergi**
co reaçtiyq de todas as mo*.
lesiias de origem sypKiiítir
ca. Cura radicai dosrheu-
tóátismòs agudos ou cliro-
nicos, cancros, sarnas^pa-
ralysiás, feridas recentes
ou chronicas manchas ns
pelle eíc. etc. ÍJnicb depo**
silo da verdadeira, Phar-
macia Martins á rua Du-
que de Caxias n, 88—Re-
cife.

Alberto JlIor«;Irt* Couceii-p
Sétimo dia

t 

Alfredo Cândido Couceiro.Fra»,
cisco Couceiro, Joaquim Coucej."
ro, Joaquim Moreira da Silva êrespect.viis famílias agradecem a |ndas ss pessoas quo »cbrqpannnratn

á suu ultima morada o:; restos mor.
taes (!•> seu desdiloso lilho, irrufin"
sobrinho,, uelo e íirlmo ALBERTi!
MORiilltA COUCElKOc ronvidamás
de sua amizade c-do fallecido paraassistirem ás missas que por nlrna
deste serão celebradas na matriz -i'.
Hou-Vivia, ás 8 1/2 de quarta-l'e'ir,
11 do corrcntc.pclo que desde já ma.'
nifestam o seu leconliccimento.

Anlonio líorncs Lins
Sétimo dia

Alexandrina Maria Lios, liar.
holomcu Borges Lins, Antônio
lorges Lins e Beoeriieia Iini(jfiS

Lins, .mulher e 'ilhos de ANTONlí)
Bil.HGES. LINS ctirividaiii aos seus
parentes e araigcs para assistiiemá
missa de 7.» dia que mandam ceie-
brur quinta feira, 15 do corrente, ns
8 horas em sullragioásua alma; agra.
(leeemdesdo já ás pessoas que cotu-
parecerem.
i-,a':«sv-X'5'-T.«i*7n-*roípr^Mauoel Henrique dè Harrõse

. SUvti
Sptimodia

José Henrique de Barres eSilva
Illhos convidam seus pa-e amigos para assistirem á

missa que mandam celebrar por al-
ma de seu saudoso irmão, lioena-
ririnbo MANOEL HENRIQUE DE
BARROS E SILVA, na egreja tlc San.
ta Riia de Cassit-,, á-; 8 horas do dia,
sexta-feira, 10 rio corrente. Agre-
deoem a todos que com parecerem a
este seto rio religião c caridade.
vsami!i.^i^i^^i»s^-'tesm&issm^

t5i"iicst„ de Sil Albuquerque
Sétimo dia

Maria Celestina dc Sá e Alhu-
erque convida aos sens pnren*

e amigos para assistirem ás
iiiisüüs que manda celebrar por al-
ma do seu presado irmão ERNESTO
DE SA' E ALBUQUERQUE, ás 8 1/2
rio dia 15 do corrente, na matriz da
Boa-Visla. Desde já agradece.
Ka?:..'3'í>.CT»;:^

üever.ino Correia Lyra
Sclimo dia

t 

Erasmo Montenegro sincera-
mente penalisadb com o IjIIpcí-
mento rio seú bom amigo SEVE-

RINO CORREIA LYRA, convida a
todos os parentes e amigos do sando-
so extineto para assisi irem ;i missa
que manda celebrar pelo reponzo
üe su'almii, nn matriz da Boa-Vista,
sexts-feira, 10 do corrente, ás 8 lio-
ras, 7.0 dia do seu failecimento. An-
tecip.-idamenlc tgradece a todos que
comparecerem.

Allco Silveira de tá
Trigesimo dia

Eugenia Adelaide Chaves Sil-
veira e seus netos, Francisco fio-
to Teixeira Chaves o sua familia,

ainda compungidos com o doloroso
desapparecimento de sua querida fi-
lho, mãe, sobrinha e prima mandam
resar missas por su'alraa na fgrfj"
de Santa Cruz, ás 8 horas do,dia )C
tio corrente, pelo que convidam aos
parentes c amigos para assistirem a
esse .-mio religioso e desde já se con-
fossando agradecidos aos que cem-
parecerem,..;*M -:-'.'í;i;> ¦¦^*^zfà7?i^)7?nrF-7mx~3&:™rrxi
c£-a^v.-:5Hn35OT*r^^

J-v M
! que
f tes

t

•U-O USí

UTOMOVEL -Vende*
sc um imporl3nle ai'.'
tomovel- em optiraas
condições,' do alama*

do fabricante Raynault Beleville
com força de 35 cavallos para o
pessoas ; a Ira lar com o agente
Fragoso, çm seu escriptorioj>
rua Quinze de Novembro n. •'

«OIIPAROPE DE TOLU-BROMOFOR
«»íMfl DO—Maravilhoso e certo me-
dicamento contra totla e qualquerenfermidade do itpparciho respira-
(orio, Cura certa e cm pequeno es-
paço d-s tompe. Remedio conheci-
dissiraò no sul do paiz. Preço i
2(f,003. Deposito geral: Pharmacii
e drogaria Oriental, rua Estreita do
RosErio a. 3, Recife. Na cidade do
Cabo : rm». Duque cie Caxias n, 2B-
Pernambuco.

yENDhl-Sli—urna quitanda sita no'$ beco dos Burgos n. 3, com bom
apurado ; o motivo da venda se diiá
ao comprador.

£¦% XAROPE DE ALHO DO EíAl
%InO E URUCTJ! ¦- E1 o cnico pe

ENDE-SE— a taverna, sita á cs
trada ds BMéra h. 21» confrunte

a estação dc Campo Grande, dá se
livre e desembaraçada', garante-se a
chrve, 3 casa tem commodos para
familia, o motivo ris vencia se dirá
an comprador; a tratar na mesma sita
10 horas ou na rua Larpa do Rosa-•o-iaüo, cousbwacocs etc., |rio „. 19 barbeariá rie 11 ás 15,

c depositari'^ Fníirmp.cia 
-g.JpENDÈM-i-ÍE—Z.casasno.Zumby
W por 2 .'lOüEOOü e ria-se. umn no

valor dn ,r)00íj5000: a tralar ns riu Du-

s
Dei-

íoril que car» cm poncüí, horsr. ts
bronchiter,, nsthhni:-:, vssijs, coqtiti'-
iuclie, rcn
fabricaní»;
iíartirs, rr.a D^qne de Caxias o. sS,
Raclfa.

MSTANHO PURO EM VEKGV-
SiJVende-se nn rua Eílreitá do Ro-
iaiio ii. 3, pliarmacin. Pífio f.ííOfll,

ROEESSO-3À -frecisa sede uma
«S, professora, eni um . rgenho pre-
ximo s cstpçãn tfn Tiper-j, para lec-
ciona" primfiras lellrns c francez ;
carta pira esta rcdacçfio com as ini-

íçiaes A. M.

que de Caxias n 10.

50(C0O0 — Por esta'.quantia aluga-se in-
cluindo água e luz
electrica, a casa 11.214

á rua Marquez de Hervaí,
recem-reconstruida sob ei-
tylo moderno, com íiador
idôneo. Tra Ia-se árua do
Apollo n. 22, 1/ andar.

Anjos para procissõe;
Maria üavitrn prtviue ao publico de impostos,

que tem trajes para .-.lugar ua Caiu-
bòa do Carmo n. 2.'!.. .

Agencia— á rvn Duque dc Ctixi"5
n, 29

llUimoc defini livo
Quinta-feira, 15 do corrente

A's 12 horas do dia
Na agencia á rua Duque c'c

Caxias n. 29
Da casa terrea n. 28, á i ui do rW<

fregueziá de Santo Antônio, co»
porta o 1 janella de fret-t?, 2 '¦"'•'
2quiitos, sotão, cosinha exter»1
uuintal muraílo, perlencente ji'
raandade da Santíssima Trindac*'

O AGENTE PENNA; por mand»d'
po illmo. sr. dr. iuiz do direito"
feitos da fazenda, vender» era I
blico leilão e a quem mnis elér a * j,
acima mencionaria, penhor/aa I 0
fazenets do estado para pagín-1

Caução de 20 %
«-*»

ENDE-SE—uma pequcui casa
terrea pintada c caiada pm uma

ílioíi rua ria 1'rrguezia •»•* Roa-Vi-ta-a
i tiiijnyna jprBçqMaçi.J Pinheiro n. 12.

(atYCEnoPHOSPHATOS ,1o CAL o <lo SOOA>„^lQ0 I0 unicoPhosnhato ass/mf/ave/ que KlO FUTISA o ESTOln» |j
APMITTIDC cm todos us H03PITAES dú PARI»

Infallivel nos casos ilê°'f]acfllttSinO, D*HÈan:dos Ossos, Crssçenca das Creanças, Í5»,V
Graoiüez, Neurastlwnia, Excesso de Tfpfífa.

Muito agradável do tomar, n'ura pouco de csu» °u

Venda ron Johto : 33, Hu- rfo Polssy, PAiU3-
tSCOHTHÂ-SS KÁS PRinCIPASS oHke.mCIAS.

&
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10
12
J3
M
15
10
17
19
20
22
2:.
24
26
27
28
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30

50:00(l(i;000 em quintos1R.rionrt>nr>_ 4u."uua.16:000(1:000
30:000(t000.
20:000(r,000
16:000(1000
20:000(EOIK)

em meios,
em terços,
em meios,
em meios,
em meios.

rC-T ^ -a-f-».*^ JCÜ _fi_J)(l_Me anno em Pernambuco já vendeu 180 coutos de sorte!!I
•'¦ ¦ ' '.V-í/-' ' •

V-v ¦

Precisa-se de igeníes para o iüíeríor cio estaüo
' ' '¦''.-. -i-¦¦•-....

e&js iai PAULO

.^í?^000 em décimos.ío.-oooaooo
30:000(|;()00

¦ 20:000(T,000
16:000(1:000
20:000(11000
Í><):000(|:000¦ltíiOOOCOOO

em meios.
em terços.
em meios.
«ra meios.
em meios.

em quintos,em meios.:0:000(|:000 em lemos.16:000(0000 em meios'20:000(1:000. em meios",_OO:000<|:000 em décimos10:000(1:000 emmeios.
em terços.
em meios.
cm meios.
cm meios.

\ 
'i* 

'

Único meio rápido de fazer fortuna licita!lll
Extracções da S. Paulo este mez-Abril:

Abril 5 30:000(1000 em terços.

8 50:000(1:000 em quintos.

12 20:0000:000 em meios.

V» ¦ÍO..:000(]:OfM em quintos.

10 20:000(1:000 emmeios.

30:000(1:000
20:000(r.000
¦10:000(1000
20:()00(|;00()

:.a'íi _3
.'W.-ooofcooo em

-iiderec» Telegrapfaieo
¦"tei*s' A«®-«i» Geral a fa Primeiro de Março u

FOLHETIM (1,88)

ii|i||i|ai
POR

EMÍLIO fRICHEBOüKG

TERCEIRA PARTE
Fim :do'n_ystei$o

xn
Em casa do doutor Mangars ,

Nõó está em estado de comer,-
disse clle,—os alimentos que lhe fi-zessemos absorver, poderiam ma-tal-o.

Comludo não devemos deixal-omorrer dc fome.De certo, Francisco, faremos oque, convém iVcstas circum.taneias.
WHMWWl-Hiwwi

Tomando certas precauções, va-mos preparar o estômago arruinadoa receber os alimento..Está salvo, nao é verdade? Nfioraoi-rorá'?
N3o posso promcllcr uma talcousa, comludo devemos esperar, senada dcstuiir o resultado dos nossoscuidados.
Oh 1 6 preciso que elle naumorra.
Empregaremos Iodos os meios

para lhe dar a vida.
Tu vaes, Francisco, a Paris no

primeiro comboio.
NcflíiTeMonlparnassc,tomaras umtrem, e dirigir-tc-ás ao laubourgMontmarire, á pharmacia Chevricr.Aonde já fui duas ou trez ve-z.s?

».~Sim- Pe(lirás para o doutorMangars seis frascos de vinho de có-ca dc Peru.
7- Bem, senhor.R.commendo-te a maior dis-creçao,'Francisco, não falles d»'êstemancebo seja a quem for.
Atleataram coutt-a a sua vida, es-tou convicto; se os salvarmos dirá

aaS5__________L. mas emquanto

ESCRIPTORIÜ-A- RUA MARQUEZ DE OLINDA N 49

r!',r 
1nae°„'a"ar- (!l'e,Ü 

'$* 
tortGS ig„orem a sua presença' em mifllíij casa.— 

J-ompreliendo,senhor doutor.
I„.V, tens),ell,f)í> de almoçar, lie-pe.um copo de vinho, arranja alga-ma cousa para comer no caminlio,e parte immediatnwenle.

Vae, Francisco, c volta breve.1 ede a tglanlinc que suba.O criado saliio.
Ura momento depois a criada an-pareceu, c lançou 'um 

olhar cudosopai d a cntna,
Elanline.'-disse Mangar.,--põealmoço aqui n!ésta mçzaí

bòã 
0h' 3 coalidaÍâ níl° ('eve eslar

. - E' o mesmo, nflo te censuro norisso, volveu o amo sorrindo.-Va-mos, avia-te, tenlro fome.
O senhor Mangars almoçou de-01 CSSIl, , . *

Fitas muito esse infeliz manca-
r,Z'Z, 

dlfSe ell° " C1'ea'-Ia»-Pa!fid.t emIrenti: da cama.E' verdade, senhor; ainda bemque clle uão morreu. IV uiii bonitorana_.

*™"""*"!",t'"!^^

tf

.mo ii. „
§_i_______^a_É_ÉÍ^

terços.

* U li

mi

20 20:000(1)000 em meios.

»

-;Durante o tempo qne.for meupensionista; vel-o-ôs á vontade, poiseras que '.uas...-'alemãs 
noites üsua cabscelra. .Parece bom doente, senhor.üli! espero curai-o.O patrão é um grande medico!\amos, Kglnulinc, hem sabes

qua nüo gosto ric lisonjts.-Digo apenas a vertir.de; além(1 isso todos allirmam qu» o senhorcum homem da profunda scienciao cura dc Vil!e-d'.eviHv eleva o ásnuvens, desde que o curou dc umadoença qUÔ os outros médicos de-d aravam incurável.
Estou dcscmiçad a pela sort. d'ce.

dVíer.o manC;:1}0' 1>üií; curel*°*ha
Entrctanlo, desejava saberO que?Ondo encontrou esto infeliz. J_-tava na adega?
O senhor

_™S»|E_a_B8..-iL

20 20:000(1:000 emmeios.

fflSÉráâií SPKie^Sque devia satisfazer a curiosidadede Iig(aiilinc, mas acensícentou •— For muitos motivos qu. ní'o te
posso dizer, r_cot_i_icn,.o-lrt que se-jus;(íe t!uiadiSe»eçâo absoluta a res-piitn dosti! inaucebo:*S2Sf-5S_S2*"*_!r.t™_Bia>»a—tot^^

E preciso que todos ignorem quelenho em casa uu. doente, e nemP-lavia deve ?er pronunciada sobreíi lactos que te acabo de contar.

XÍII
O subterrâneo

Uí?o que Francisco regressou, tra-zendo o vinho de coca oo Peru o st-Plipr Mangars encheu um copo, efel-o beber ao doente.
Ha ni_j-o lempo que o medico co-nh.cia as propriedades benéficas doprecioso liquido.
Em muitas circiirnstanciassubmct-

tora a coca a experiências mebícáès
?;.obliyera sempre resultados mara-vilhosos. "*

Em Luciano havia debilidade,
proilraçfio c alonia nas vias digesli •vas; ora o velho inédicò.sabiá o queII n.Iio rãl \t ia» .1».. :_i. _ .1****

Mm,

. O AGENTE Piàira, autorisado pela Asso-çao Commerciat BeneficcntJ dos Merciei os 
*lol\l

fe vendera em publico leilão tudo o mu ac-™ ...
™lTfílP„futnt° d°S C,'ed0reS "S «»

-- coca, c ue-sejava empregar esse licor, muitonutriente,.-que é p^ra os fracos édoentes o que é o leite da ama paraas creanças,
- O senhor está melhor ?-penruc-lou Francisco. b

— CoiiservK-se no me?m o c<(arii- —1'çspcinricn Mangais.^rómente ama-nha poderei constatar algu mas melhoras, se se produzirem, como cs-
per.o.

fia mais de uma hora que temumalebre inlcnsa, mas não ms causainquietação alguma.
Acaba de cerrar os olho?, dorme-vamos deixal-o tíc-scançar durant.algum tempo.
Esta noite, Francisco, velarsá suacabeceira; amanha Eglantine subslí-tuir-te-ha, pois é preciso que d nossr. doente esteja sempre acompa-nhado. .-
São apenas cs nossos cuidados as-siduos que o pedem salvar.
De hora a hora, dar-lhe bas umacolher .1o vinho do Peru.Sim, meu amo, raas se quer, cs-cusa de privar Eglantine do seu repouso, passarei todas as noites ácabeceira do doente.Conceder- te-ia isso dc hora

grado, pois sei que o•minicíbo ficaria em .'xccllenl.s mão;.; mas a do-ença pode ser longa, e acabaria,
por succumhir ao cansaço :
¦;;í?_i_"-'^Ori^nha ee.se receio- a f--_B5_-g__ri-aau-l .r.-wfiwnaaB»-^^,^^^^-,

%«&
&
a

Do importante armazém de miudezas da íir
. . ma Francisco Lauria

1 mHEV UÜ1.28

SEXTA
IIERCEA

lll 16 DO CORRENTE
AO MEIO DIA '

RIA É á
ia Maciel liei a.

(Antiga do

os lias, i I
AO MEIO DIA EM

Ao correr do

!! Ui)
PONTO

martello
sta

(ESQUINA DO BECCO DO VERâS)

Bfa sala de jantar
bãrSSflf_V ní,1? _Compost? de J chic «uarda-lotu-as com su.n.nko e
e^t - lo .nif,i?n,n -es.-üm ohaila e Prsl"'ei'*->s de mármore, uü mesmò
fio .»'• ''-oll(i»racsa elástica com -1 taboas, 2-1 cadeiras dc innco 1 mnh

ifuadros, 1 ^p&i^i^g^SSi 5Sg ajfi-
& SSSr """ '*'• *!~.'»t''.. ?#a_fl^v»ffi?S

nn ,-a mf- -aleta e cosinha'
de cS 11 f m.^^ .-ÍSTb^,0' * «u"r,da-C0Pi"'"r 'O cadeiras
amarello, 1 anartii ,eh-V ob e_o í .' . 

mtís£,.((3e P'"^» ? cadeiras dc
objectos do u o de uaia tt, „» ° 1UíU-UoS cutr0i raovei-s <• ™ais
leilão. famillB' ^ue estarao Presentes no acto do

fl'f desde _inlaoci»,e muitas vfzi«,passei Doiies c iiolica sem normir.Aéiudisso/iii soldado, « o senhordoutpr ben, fiab., nm, h.ess j(|nem tudo úcòr dc rosa.Sei, meti amigo, que cs forte tcorajoso, comludo...
,-Mfu anin, disse Francisco com, vivacidadc-peço-lhe por tado queI confie o seu doente ppenas a mim.! -- nem, nao insisto mais.Olhe, desde que vi o roslo d'es-

. L iL Z' s-e,ntl Ul-ua 8rsnde commo-çao, elomei logo interesse por elle..Porque? Nfio o sei explicar.1 ai vez fosse por ser o primeiro aouvir os seus gemidos, e que devidoa mim, esta agora n_t.uel.a cama..- pi certo, Fracisco, o interesse
que te inspira esse mancebo provém

Ko emt.nto, parece-me que haoutra cr usa... 'O que?-Pois bem!...-o patrão vai rir-se de mim -parece-me qne esse ra ¦
paz uuo me é desconhecido.

{Continua).
S5_______j~~~

garante
prador da artíiaçãp.

G0BI1EB 00 MARTELLO
. . ' ¦ '. ¦ 

:¦ -¦,
r, .' ¦¦.: • ...ciíavc da casa ao cora-

lÍrf.r _UO_.(T&ií_íXIVA- 8Ut0riSad0 PeIoilosirtsi. LLAUülü SqiüO, que cora sua exma. farai-lia ie retirou para o Rio de Janeiro, vendera' em lei»lao iodos os esplendidos movais e mai5 objectos. acimade cnpíos, o» quaes se recomineadam pelo optimo eilado de ct;nservaçao.

. .J, _ ;i,vcrí|JS armações envidraçadas, ditas inglézas, cofre Milners deK ande lormato, machina de escrever, carteiras o mesas paríSSib.süo para o mesmo, prensa, armários, cadeiras de. junco, bancos, e"
i o_Sm ?°,mPrcad0™S1de lei c outras, comprehendíndo camisas paiaornem, collannhos punhos, rendas e bicos, .meias, roupas brancas bó-
ílcmiSiS^' Perll,marias e 0ulros rauitos -rtigos'referentes a aímâzem

EM LOTES GRANDES E PEQUENOS
cons&.fivfõr, a •llaV^'? pl'C(li0• C01,Blr»i,1° e"' moderna archilectura,
musS> 

(!e,I)av,raeino e>W primeiro e segundo andares, cora com'
c"SmwàdnW-J.-01, -CS°ada dC W KsSa garanlia ™»Prehende _e

Pavim.nío íerreo. Ça° 
COm 8 Cna C eSCada de ferro exisl«"les no

O melhor ponto da capital para negocio
O agente A. Rosa, devidamente autorisado pelos represen-antes dos herdeiros do finado Francisco Lauria, venderá em pu-™«cp leilão o acima descripto,"para completa liquidação done-

AGENTE PAIVA' 
~ ~ 

Hoiota-feira, 15 do corrente
i AGlENClA<*-RUA MARQUEZ-DO UERVAL N. Tj AO mei° D!A

..• fw^SLã'MaMiJigÊA%Jy '
.' ¦ 

¦ _

A*< a. . __

eirâ, 15 do cor
AO MEIO DIA

l.scalisa('ão do {íorío
jlo iteeife

ÍiIjJlUJjü

Agente Paiva
RUA MARQUEZ DO HERVAL N. 27AGENCIA-

ranÚB
*3&/

k MERCEARIA
Em continuação

pp Maciel Piei., n. 1
(ESQUINA DO BECCO DO VERAS)

Sexta-feiraj, 16 do corrente
AO MEIO DIA

Residência do illustre sr. Cláudio -Soidojze-
loso auxiliar do River Plate Bank'

Esplendidos e modernos moveis—harmonioso e forte piano do celebre-fabricante PT PYPTesplendida mobilia austríaca eo. còr de noSrí'' »„£.lé^WbfcJQt., esíJecíaUoileShá íomgSSelhS
do." se_ .fdüderna cm rpara c"s'-i",> wffl(&?ê?á2íí.«:
nífhr ífaS ?01mmodas> solido Iavatorio com mármore ee -
L ?ím dPte?Wl lern° p 1ra Sala de -Íantar- solida m^a elast -
n »2' 

tab°a,S' aparadores' -achina de costura, lâmpadasa alcpol porcelanas, vidros,quadros, jarros, 1 grandeíorrode tapete dc coco, grupos, biscuits, ele., etc, etc? 
* '

1V0]VEE1VC3I1_^.TCJI=Í.A.
Ria saía de visitas

DE MATERIAES PARA CONSTRUCÇÃO
O agente Gusmão
-devidamente autorisado, venderáem leilão, no dia 19 do corrente mez,vários lotes de materiaes aproveita-dos dos predios demolidos, desta-cando-se magníficas peças de canta-ria de. dillei-entes formatos, lages desuperior qualidade, telhas de vidroc de zinco, etc.

Os foles estão separados e nume-rados, de fácil exame aos prcSn-1 -US DanCOS abri
dentes. Prcten- çoes coma taxa

Prcvine-se aos compradores eme assira fcch"a»n
os materiaes vendidos devem ser re-tirados dentro do praso de dez diascontados do dia seguinte ao do lei'-Ifiq ; na falta d'isto, será cobrada amulta de i>'/. mensaes, sobre a im-
portnncia da compra

MERCADO DE CAM.íio
10l|s/Qbancosabriram coin a taxa djU.)/S d. s/Londres a 90- dias devista, sendo feita a cobrança "d*
saques a 125/8 d. a 90 dias e 123/8d, a vista. ••..'"'

I*"! seguida ás noticias do Rio, osos hancos ollereciam sacara 12111/161. e assim se conservaram até ao le-chrar em posição duvidosa.
Em papel particular constou nego-
Alfândega 15 d.

Mercado de estiva
Desconto de 10 %

Alfazema, kil
Alhos maunça ,'*;"
Vinagre exlrangeiro, I/IO...
\elas pequenas Peio caixa..>magre nacional l/!0Vinho alcobaça 1/10
Folha dc.louro, kilo
Queijo do Hcino, um..."'
Queijo Praia, kilo '..'.
Queijo Palmyra um
>'inho do Porto, caixa con'-forme qualidade de20,a,aermoulhltaliauo, caixa...
Whisky, inglez, conforme a

qualidade de OOffiOOOa...
Alpista, arroba 
Arroz carolina, arroba a.!Arroz nacional de 2'KPOOO ai-acaihau caixa
Baiiha de porco, kilo...!!!
Batatas portugnezas, caixa(_anella em pó, libra
Cebolas do Rio Grande de2S(MU0a  S0(r000Cebolas poriuguezá, ceina a .ãffOOí)Cerveja preta, dúzia dc _3(K a 32C0O0Bruhma, caixa  35(E00Í)» Anlarlica, caixa  430.000» Pefuambucana.caixa 33(£00OCognac, caixa contorme a
qualidade  55£S aChá preto, caixa

Chá verde, caixa de9d0('0a
Chouriça, lata
Cominho kilo !!!!.'.'
Cravo kilo '.','
II-rvaloce, kilo .;'.'.'.'.
Kerozcne, caixa de 12000 aAlanteiga ingleza, libra....
Manteiga nacional, kilo....

2(1000 
Old-Ton inglez, caixa
Hitncntá da índia,
Phosphoros de cera !

¦(< « « madeira...
Velar, giandes, caixa 25(1: a

KE.00
(E2ÜÜ

3.ÍÍC000
flGOOO
9ÍE00O

42(CO0O
i<r.eno
SICÒOO' .ííCOOl)
üttõOO

70Q.O0O
4-.Q.000
'851M00

lõtEOOO
15(C500
2ü(C000
GOIIOOO

KtõOO
Não ha

2(C300

75(1000
Não ha

OT.500
SttOo,-)
•1ÍH000
3(1.000
20MOU

13(1.000
3q;3oo

31EO0O
33(E00()

2(E000
/ÒIÍOOO
78(1000
-CÍCOOO

Valores de libras e francos ao cambiode .2 lí/ltí d.
Libras: 18.910 réis.
Francos: 751 réis.

Mercado do Rio
Os bancos abriram suas transac-.„_ ...... .. ..... 

d_ 12 11/16 d< e

Assucar
Encontramos .ioda hoje o merca-do deste artigo regularmente nnvi-nicntada e animado, tenha-se em vis-ta a posição suslentada dos typosmais em .evideucia na praça.
Quanto aos preços são cotadosna secção infra.

aiHRCADG* DE GÊNERO
Dia 13

Assucuí

&S_l«fKS^i^Í^£^ de nogueira, do celebre

i-iseau é. 6 finos õnadros 5 rtl'*-ÇOm'CSP ' ' 'hÍC PSpC

ele. 1 mesa m,™ „„„»,¦.' .iíí!_l_.1,,í?.elols> * »"»* espelhos cr-mpridos, 1

CONSTANDO
De

<l"">c^1í)0í!!l,nl-e »rn_açi5o de «marello, toda envidraçada o enverniza-
iir_t. _ balcão de volta com tampo de mármore, ! cofre de ferro

et,.?0 «fe«,--<ipal«>. ' <e>--i tro, 1 lambada i:. encaiamen para gaz!'car le.ra ,2 íiteiros, 2 balanças para balcão, terno dc pesos 4 nina.«¦O. toraeiras, 1 quarto!.. 1 escada. 2 grades dc ferro, d.pÒ.iVs 'caT
"Úe ps iar.2C0 ai'° Para Carl.iraa' ^i]?1'0* ° oulros objeclos iniúdos•¦•«¦ istnrfio prosenlet no acto do leiluo.

l?ele, í nVesa õãra 
"c^író^ 

díversõsbH.'.!.;^ ?"_^ ^t^ c'^^ü^l
coco. 2 escarradeiras, 2^kfySS^dB^9lJKVld'''ímvt- de UPe,e de4. pequenos e 2 cantoneiras,

UM , a ©^tradsa e corredor
moiaml Báo^S cTiif^ „«.?}-» *"»*°<°. 2 quadros, 1
com braços, 2 coiísplos e 1 banca! " 0ídelras dc ^arniçf.o, 2 ditas

»Jos !.¦ e 2.- quartos
^^^^^^^^^^o biseauj (obra do Rio
vestidos do vfnhalico, I sotIdoil_vSi_t__ _ T ' * ÍS'),cnfl'<lo guarda
Uio. 1 solida eonimoda de v ohàU« 1 ê.l.iZ 

C|hap:'i "C a,a1r*?"^ ¦• espe-
beccira com mármore, 1 curinla diJ, 

C-ab"ler^ columna, 1-banca de ca-
moda batida a tiunl, .'«ua. l\fcS K* Z^u ^ 

"JÍIeí' J chi com-
1 cabide d= p_ta,£, b^hcà^fe^^kraS SÜ,,CÍro

UM moderno ©KS2 _SSÜ ^^^^^^ S 
'""

guarda-vestidos, 1 so^Sa^K. a ...CPTn »?? &&> » »oüdo
zões paru casal, 1 )aV_(oric-com Ti^nJ' i""" 

' U°' ' 1,P^°- - amique-

COMMERCIO

colnção
-8305
,820(1
;87oa
^ÍIOÍC

DIA 13
O mercado de cereaes se mostrouhoje guurdmdo regular interesse

para alguns dos princioaes gênerosdenlrcos quaes devemos salientaros artigos café, ^iiumona e careçosde algodão, cuja posição ua praça óac certo mpdo lisonjcira.
Relativamente aos demais produc-tos, o mesmo não verifi.., paiquar-to não lia firmeza nos centros de traa-sseções. •
Q'.inoifi aos jircços são colados cmminúcias Da parte competente.

^Chegaram pelo vapor "Itaq-oi",
12.003 saccos com farinha de niandioca, consignadas a diversos, con-formese verifica nomnnif.slo abálxu

100(E
100(1*
lOOd

90C
a7(c
25CC

uoparerlc, I dito dVèo ímiíSj 1 -banca í',.,-¦ n-.'""**.v'',.-«nÇ . 2 caludes
lona e 1 gusrda-rcupas. "' * m3'll"C2--') eslreifo, 2 camas dc

Bolsa Commerciul do Pernam
buco

Colações ofiiciaes da Janta doscorretores
Cambio e-r,ondres a 90 d/v 12 7 8d. por KEC00 particular honlem'enojo.
Km 12 dc abril nc 1915.
-PlTsi(1('r.l.»-.tr/.''nr R.kVii.t '
^tcrctariu—Juao Luiz dos Santos.

Títulos na praça
Apólices federaes 5 % lioooq;» do estado 5% 1.000ÍDApohcesdoestado?»/,, l.OOOffiBanco do Recife  looiTBanco de Credito Real 140(_Letra hypothecaria
_,6 7o)Banco C. Credito Real

(letra hypothecaria
7».

Banco Emissor
Banco das Classes....
Banco Auxiliar doCcnirnercio com 6 %das entradas  2O0C 12C

Estradas dc ferro
Trilhos urbanos de

Olinda  200(j:aooarCompanhia ferro-car- °
rii"--  íetldaopar

Companhias de navegação
Serviços maiiiinjos... 100(E 25(T

Companhias dc lecidos
200IE 2..0C
200(5 203(t
140(íaopar
100d ao par20ÜÜ m

Usinas de l.a,
Usinas de,2,«.,,,
Cristallisados.,.
Demeraras,.,,,,
Brancos.,,.,,,.,
Somenos.,.,.,,,
Mascavados,,,,.
Brutos seccos..,
Brutos mellados.
Retames.,.,.,..

4(1800 a 56000
4 (MOU a 4(1600
4C.100 a 4(1500

nao houve
4G300 a 4(E600
3ÍT.200 a 3G400
20*100 a 2(M00

não houve
nao houre
o2o honve

Alüodao
Temos a registrar qae o mercado

_nrr ,.° aril*° ***a**a ""antevê cm posição40(£ firme na prsça, tendo sido cotado o
'«0«< m kilos, valendo KfOOO menos o mé-diano fi 2(EOC0 o de segunda sorte.A esta base não se registrou nèeo-cio algum. b

KíÇRCADl» DE S. JOSÉ'
Preços do dia 13

» -*—« *. ^

Fabricada Torre
Paulista
Çamaragibe..Gpyanna..,..
deeslopa
decanhauio o

juta.,.,,.,, avuií*
. Companhias de seguros'sooq:

1G0.K a £6..
ÍÍ200 a 10-400
^5'JU a 31TS09

a 2(1500
«-2ÍO00
* ltTfl.0

„lna G-009"0 alaoOO
« 2ÍT5-Q

Phoenix........
Amphitrite
lndcmnisadora
f,ris--.Hcrnarabucana
Companhia refinado

ra"Earcl.a" ,,

20CIX ao par
435a;
605(1
515(C
ãCJ(£2aa

400H
30001
4ooq:
iood

I.ÜOOQJ 625Q;
 '

Carne verde,
Carneiro .
Suino,, » .
Feijão . ...
Idsm pretoFava ,,,,,.,,,
Farinha (superior)cuia» (inferior) »Milho,. ..."
(ronima . i-\_r_ .
Gallinhauma :.""' in-om .,,_ 0 ¦•,"-_ 1(,.i00 a 2(1000
Aguardente - Em virtndn a„imposto desclloe ,._ d,°-novo

mantém, se r...« új^ ,eac '1?düres
compras, do'iaad,. ,, e!lecfUi"'

mnta e!.(lMt« Pruttuclo também

dc Soo ;Tr rSü aV ma?^*i-rai
«ííTt.7», a 1<"'.,,w ° a do nianicobs de-..iWWI a 2*o30 o kilo, conforme aQualidade.

Caoo. rfc eut.-tiona.--Cila-s. f.slc ar-«KO su preço dc 2í2C0 'pelos 
15kilos, m es;açáo.

____________
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8 A PRO*? in ci a—Quarta feira i 4 de Abril de 1915 « 100

Café.—Cota-se o aenero novo ao pre-
ço de 7(131)0 a 7Ü500 pelos 15 kilos.

Couros espichados.—Cota-se este ar-
Ugo ao preço de KC100 o kilo.

Conros soljjndos seccos.—Cola-se este
artigo ao preço de 1<£250 a HJ300 o
kilo.

Couros verdes.—Cota-se este artig'-
ao preço de £850 a (1191)0 réis o kilo

Caroços de algodão.—Cota-se este ar-
tigo ao preço de CS30 a SSO pelos
15 kilos, conforme a procedência.

Cera de carnaúba.—Cota -se esle ar-
tigo aos preços de 23(1000 a 38ÜO00
peles 15 kilos, conforme t proce
dencia e qualidade.

Cacau.— i oiu se este artigo ao preçi
de 7C800 pelos 15 kiius, conformt
a qualidade.

Farinha de mandioca. — Cota-se este
artigo aos preços de S "000 a SÇ503
conforme a qualidade e procedeu
cia, sacco 50 kilos.

Feijão mulatinho.—Cota-se o gênero
novo do estado ao preço d.
20(1000 a 2 (£000, sacco de bO kilos.

Feijão preto—Stm existência.
Milho.—Cota-se o gênero novo ao

preço de lOCOOO.a 10 £200 o sacco de
60 kilos, na estação,

¦tl.-Cota-se este artigo de 25G0QÍ a
pipa, sem o casco.

Pslles de cabra.—Cota-se este «rtige
ao preço de 11530 a lGtiüO cada
ama. conforme a procedência.

Pelles de carneiro.—Cota-se este ar
tigo ao i-rnco de KttOQ a KX200 cat1»
ama conforme a procedência,

lolft,—Cota-se este aru*-u au òreç
de 8*1500 a lOCüüO o meio. confo-
**n> a qualidade «¦ peno

IMPO RIAÇÃO
Do vapnr nacional Itopoan, rn'ra

do de Porlo Alrgr-e e esc*. Ia em 9 e
consignado a Alberto Rebustillo.

Carga de P. Alr-gre
Farinha 1.711 saccos il ordem.

Carga do Rio (irando
Sebo 3'l pipas & orde-m.

Cargi dn lli i de Janeiri
Aniliii-,1 dfl tô e-i 1 caixi á Córapà-

nhic i. pernambucana
Calçados 2 caixis a V. Diniz, 1 a A

M ia&C
Me cadona 1 ¦ncapado A nrdem

Mkli v z-.a 1 a Atl *'i>to A d i Cucha
Sabonetes 4 cíixã* a M«uoel Olá-

ço & C. -3a ti. A*r*r» Irmão & G.
1 inta 1 c ix« a ti tienne E-w»|d

Tubos 11 amarrados á ordem; fe-
ridos 1 volume a F. Silva & C , 1 « O
& Mén les e 1 a R. Carvalho & C Te
Ias 2 encapados :'i ordem. Tonei*
Vti-ios Ti a M. Lima & C.

Vigas 27 á or cm.
Eàcotriraço^ns

M rcadoiias 2 c»Ua A orlem.
Valor

Dinheiro 1 preote com 40:500<EOCO
ao London & Hiver Ptale B.uk.
C.rga ue P. Alegre do v*p-*r "Itaco

lomy", baldeada no Nio d Janeiro
liara o vapor acima.
Farinha 4 177 s- ecos á ordem.
Carga do Hio Gran-le do vapor

"lt úb."
Cebolas 50 caix-i* a JoSr* Pereira

Jpnior, 50 a F. Ferreim & C, 25 í
Serra & limão e "-;> a P Menezes.

Carga de Fl iriaiinpolis do vapor"Itajnhá"
Farinha 1.600 s-ccos a L. 11-rbo

>a&C.
C:ii*s*a de Sanlos do vapor lUuba

Alpergalts I f.rlos a L Oliveira
& C , 4 a V NiV-s, 1 a A r. Cnti-
nli**, 2 a \. (í. Freitas 4 < A .ins Reis
& C . a S VãscónctlL-s. 4 a Ba bosa
& Si'va.

Chapéo- 3 caixas a J Muniz Perei
ra, 9 a J. F. da Silva & C, 5 a P. Bit-
tencouit Ju.iior, 12 a S. Horirigues
& C. 11 a V. Penna, 12 :i ordem c 3 a
A. Séve.

li .cs 3 c-iixis a S 'ares A: C.
hnvelr p* s 3 chíx s m .1. P. de Quei-

rrz & C. e 2 a I. Neiy da Fon«eca.
Impressos 1 efix* a Zirzar & Mar

íucp, 1 a r.omes & C. e I á orcle-o.
Linha 17 caixas á Machine Coltons

Lona 2 fardos a B V anna & C , Ia

dem. Borracha 1 caixa á ordem. Ba-
tatas 100 engradadns á ordem.

Carbureto 150 tambores á ordem
Cvlindro completo 1 a RossbachBra-
zà & C Cimento 3»0 b*rricas á or
dem. Chapas para tinta 1 c»ix* á or-
dem. Chapas nhotographicas 3 cai
xas á ordem. Ornarão 2 atados a V.
Silva Marques. Culilaria e picado-
res de comestíveis 19 caixas a Albino
Silva & C.

Desinfectanles 13 oaixas a A. Silva
&,C, e 9 a S. Brags & C. Desinfectan
te e pertences 2 tambores e 1 caixa a
ordem.

Farinha de trigi3 97' binicas e
3 730 s-cens ;í ord-ru. F lhas para
malas 30 ciixisá ordem Fariiili» de
mühn 200 caixas a F Ferreira & C.
e 100 n nuheux & C. Fructa* rm Ia
tas 2 volumes a Viuva S. Marques.
Fitas para machina de e*crev.*r 1
caixa á oHem Foria 1 caixa fl or-
dem. Ferr*>mcnles5 caixas a ordem.
Fí-zcndas 3 caixas à ordem. Fio 2
firdos á ordem.

Graxi lubrificante 20 b**rris á or-
dem. Gramonsl caixi e 30 b-rricas
n ordem e 150 barricas a A. de Car-
valho & C.

Matsrial photographico 1 c*»ixa á
ordem. Maúgneira d** borracha e
pertences 1 volume a M. Souza & C.
Machinismos 1 caxa á ordem. Mate-
rial par8 prensa 1 caixa a J. A. Be-
zerre. Material de impressão 1 caixa
a S. Braga & C.

Objectos de vidro 2ca*'x \s e 23 bar- (
ricas a V &.M»ch*do e 5 caixas a A.
Silva. O'eo 50 caixas á ordem.

Papel 2 fi-nios á ordem. Papel im-
ta borráo 7 caixas á ord<*m. Pasta
liara c-Içados l eixa a V. S. Mar
([ les. Pa-jel para pren«a 20 f»rdos:á
urd'iii, 50 engradadns á E do «Jor-
nal do líec f » e 42 A E do «Diário
de Pernambuco». Poliraento 1 c*ixa
*• A d« Carvalho & C. Perás em Ia
tá ¦ '2 atados a A. Fernandes & C.

So a causiic» 30 tumbores A cr-
d-m. Sal soda 100 barricas ;'i ordef.

Tinta 1 c»ix* á nrrii ni, Toucinho
2(1 b rris de 3/8 » D b nx & C. Tu
chis pnra sxpatos 30 a M Souzr, &C.

Vutcànizádòr 1 enj*radido á or
di ni

A RKECA OAÇÕKS
HKNI.A GERAL

iMlüpiicga
<clli1inie o

lo tú dia
1 » 12 de
¦¦ br 1 de

JUaoirns Manson, de 1.52G toneis-
das, equipagem 12, commandante
G. \Y. Torrey, carga v»rios gene-
ros; ao Lloyd brasileiro.

Goth-nberge Chrlsti»n'n, 27 i'ias-
vapor sueco Pedro Chr slophcrsen.
de 2.238 tonel-M**.. «quipagem !Í9,
cotniuandatitc V CanVp, canja va-
rios gêneros; a G \V. & Johnson

Maragugy, 2 dias — barca nacional
ámaím B-wtisla, de 15 toneladas,
et-iipag-Mn 3. mestre J. As dos San-
tos, rssucar; a Alfredo Franco.

Dia 13
Porlo Al.-gre e escala, 17 dias—vapir

nacional Itaqni, de 313 tonelada*,
equip.gem 27, coromandante K.
Ti-mplar, carga vários gênero ; a
Alberto Rebustillo.

Natal. 5 r.i s-cutli-r nacional Lida-
dar, de 38 tonei-das, equlr-agem 4,
lli sue .1. F. dc Mello Filho, carga
vario* •'•'n-ros; a Francisco Lean
• ro Ro ha.

Macá ', 10 -li-s—hyata mHoiial Brr-
ro.o, de (lli tnneíaaas, equipagem 5,
mi*>t*c 11. J. de O iveir., carga sal;
a Allonso Pessoa.

Sabidos
Porto .Vegre e escala—vapor nacio-

n*il Italingn, comnian lanlc R M.
Neill, carga vários gêneros

Rio de Jan-iro e escala—vapor na-
cional Cometa, commandante A.
liirretfo, carga varies gêneros.

MCÍARACOÍS
Thesouro da Familia

C-amadas cte quotas
25e 26 da série INI I\L c 22 da série

PRSFBR1DA
Tendo sido. pago aos beneficiários

da sra. d Maria Naz*>relh Grasciman
Galvfio, inscripção 666 e do sr. Aris-
tides-.loié de Oliveira, inscripção 189
da série INICIAL, e da sra. d. Maria
Joaquina de Oliveira, inscripção n.
218 da série PREFERIDA, os pecu-
lios a que tinh-tu direito, chamamos
os socius inscriptos u st» sociedade
a contribuírem para a formação de
novos pecúlios, com as impor ancias
de Rs. 2OC000 na série INICIAL
e Rs. 5O0EOOO, na série PREFE
RIDA,até o di115 do corrente.

Aquelles sócios que até aquella
data não satisfizerem ditos pngamen-
tns, incidirão na multa de 10 <•',) ate
30 de*te mez e 20 ,,/° até 15 de maio
vin-touro.

fmtrosiin, avisamos aos sócios em
atrazo que a 24 qnota da INICIAL,
sei á recebida alé 7 deste, com mulla
de 20 o/» e a 21 da série PREFERIDA,
lambem com 20 o/» até 15 deste raes
mo mez.

Recife, 1 de abril de 1915.
J. Mello Dutra,

¦ director-gerente.

A
JG.» chamada de. quolos da série

LIVRE
Tendo sido pago ao beneficiário

de d. Maria Raytnunda da Concei-
çâo, fallecida na capital do estado
do Ceará, o peculio a que tinha di-
reito pela insctipçto n. 109 da série
LIVRE, são convidados os mutualis-
tas da mesma série a contribuírem
com a importância de 3501000, para
a constltui;ão do novo peculio, até
o dia 4 de abril proximo futuro.

, Deste dia alè 15 do mesmo in»z
cobrar se-á a referida contribuição
com a multa de 10 o/'.

Depois desta data será considera-
do eliminado o mutuulista que não
attender a chamada, sem direito a
reclamação alguma; tudo de accor*
do cora art. 23 e § único, do Reg. de
operações da sociedade.

Recife, 15 de março de 1915.
Pela directoria

Olhon de Mello,
gerente.

Concili.dvra)

M. Cordeiro e 2 ;\ ordeiu.
MoMiudr-zis 3 c ix*!- a Joaquim

rei a Coelho e 4 á or.l- m.
TYciilos 2 far'ii- a F- ís'1va & C, 1

a A. Rodrif* ie* & C, 1 caix» » Joã-
Ferreira & C, 3 a iitupso-i
bar 1 e 1 á oi dem.

& Bo.s

262:C51<ÍI79

M*5_l7gS2S
3'!ü:0()2'i:ou7

052.7 IMIOtiO

Estado

323:G31C8I0

45(1900
5:019<E2liO

19S(t8 í)
•1:259(1290

D * vapor nacional Ptí, entrado
de Mimios e escala em 9 e con*igns-
do a Am*rico Menezes & C.

Orga de Manáos
Film* 1 caixi á Companli'» C. Wz

sileira ela Blura & Se*tini. l-^zeu
das 19 fardos a A. Lun.lgren & C.

Tonei de ferio vazio 1 a P. Pinto
&C.

Cag» do Pará
Barris vazios 3i)i.'lü a Gonçalves

Pereira & C.
J-rina 5 saccos a PetH & C .lanei

Ias 8 amarrados a M. Souz* & C. Ma
deiras 80 smanados a li. S. Maya
&C.

Porlad*s 14 amirratlosa M. Souza
& C.

Viga** de mídeir.i 8 a R, S. Maia
& C. Vigotes de madeira 13 aos
mesmos.

Carga do Maranhão
l!aca'háo 70/2 barricas á ortl-m.
Dn gis 7 caixas a F. C. Guim rães.
Fio 12 encapados a A. Amorim

& C e. 165 á ordem.
Pipas vasias 24 ao agent * do Lloyd

brasileiro.
Tecidos 3 fardos a N. M<ia & C.

Encommendas
Films 1 caixi a Companhia C. Bra-

sileira.
Cargi d i Ce8iá

Fazendas 1 caixa a Moysès Re-
bemboim. Motorcyclete l caixa ao
mesmo.

Encommendas
Films 2 caixas á Companhia C. Bra-

iHeira e I a Blum & Sestini
Papeis 1 caixa ao Superintendente

Western Tele**r«ph.
Animaes

Cavalio 1 a ttelberto Boyma.
Carga do governo

Archivo 3 caixas a 2* refjiáo tnili-
tar.

Carga de Natal
Bac-lháo 14 barricas 2/2 a E. Gue-

des & Duarte.
Faz-nda*. 2 volum-s a Sirapson &

Bassabard.
Carga dn governo

Archivo 4 caixas ao 49.» balalhão
de caçadores.

Do vapor nacional Mines Geraes,
entrado de Ntw York c escala em 9
e consignado a Américo Menez s&C.

Carga de New York
Arame para c-rca 3 rò'os u ordem.

Arame íamado 500 roln** á nrdem e
1200 a a. de Carvalko & C. Arcos de
aço lSliòlos a a. de Carvalho & C.
Accest>ori08 2 caixas á ordem. Ac
ce&sorios de vulcanizados o perten-
ces 2 caixas ú ordem.

D' vapor nacional Urqui, entrado
de Poito Alegre e escala em 13 c
consignado a Alberto Rebnstill o.

Carga de Porto Alegre
Fri-iilm •> 0 saccos a D. Cardo*o

& C, 300 a S. Caldis & C., 300 a T.
Miranda & 600 • C. Sobrinho, 2000 a
t, Barbos» & C. e 8768 à ordem.

Bacalhau 1.025 celn s e 1.050/2 di-
los, 350 tambores e 200/2 diUi ú or-

l".S
Oi * 13:

Ouro... I9:S83(H2C2
Papi-l... 3S:56lg2g6

Un igual
period*--
dei a 10
de 1914. .

Recehedorla do
rtenrtimento do dia 1

a 12 de abril:
DIA 13:
Consumo.
exportação
Hstatistica
Diversos impostos
\.gua  10:808(1680

Total  313:9580:810
Sm igual período do

anno de 1914  262:031(1260

Oifferença para mais 81:927(1550

N01.A8 MARÍTIMA:-*
VAPOR F S ESPERADO*

Mez de abril
Aracalg, de Santos e esc, a 14.
Itajubá, de P. Alegre e esc, a 14.
Tubontia, de Bi Aires e esc, a 14.
Boh a, do Rio e esc, a 15.
Mossoió, de Manáos e esc, a 16.
Tupy, lle Santos e esc , a 16.
Itapu a, de P. Alegre e esc, a 16.
Rijulanl, ds Amsterdam e esc, a

17.
Panara, da Pnr-ihyba a 18.
*ragu-ua, d*» B. Airei eesc, a 18.
Tapnjiiz, New York a 19.
Brasil, de Manáos e esc, a 20
Hio de Janeiro, de Santos e esc. a 22.
Aoon, de Liverpool e esc, a 22.
Ibiapcbn, do Rio e esc, a 23.
jlífirnn/irio, do Rio e esc. a 25
Fnsic, de B. Aires e esc, a 25.
Zeelandia de Amsterdam e esc, a 29.

VAPORES A SAHIR
Uc: de obril

Portos do sul, Itaaui, a 14.
Rio e esc, Itajabá, a 14.
Manaus e esc , Bahia, a 15.
Amsterdam e esc, Tubantia, a 14.
Mossoró Ilaqai, a 14.
Pará e esc, Aracalg, a 16.
Parahyba, Ilapura, a 16.
Rio e Santos Mrs<orò, a 18.
Manáos e esc, Tupu, a 18.
Santos e esc,, Rijalond, a 18
Liverpool eesc, *raguaga, » 18
P. Alegre e esc. Itapura, a 20.
Rio e esc, Brasl a 20.
New York e esc, Wo de Janeiro, a 22
Portos do Sul Tapajóz, a 22.
B. Aires e esc, Am>n, a 22.
Amarração e esc., Ibtapaba, a 21.
Hanaus e esc, Moravhão, a 2õ.
Vmsterdam e esc , l7ri\ia, a 25.
B. Aires e esc, Zeelandia, a 29.

ANCORADOORO INTERNO

Caça torpedeiro Tumblra, munições.
Vapor nacional Itaqui, descarre-

gando.
Vapor inglez Warriar, dcarregan-

do.
Vapor inglez D'Ctatar, carregando.
Vapor inglez '-haschill, arribado.
Vapor inglez Hurou, descarregando.
Vapor allemfio Cap Villano, arribado
Vapor allemfio Bahia Laura, arri-

bado.
Vapor allemao Tiiaca, arribado.
Vapor allemfio Bisanach, arribado.
Vapor allemfio Sierra Nevada, arri

bído.
Vapor allemfio Henrg Woermann, ar-

ribado.
Vapor allemfio Corrientes, arriba-

Âo.
Vapor allemSo Wdbarg, anibado.
Vapor allemfio Santos, arribado.
Vapor allemfio San Nicolas, arribado
Vapor allemfio Blacher, arribado,
Vapor allemfio Gandrun, arribado.
Vapor austríaco Szelí Iiclinan, arri-

bado.
Vapor-nomeguezG/acís/one.arribado.
Vaoor sueco Pedri Chrislopherscr.,

descarregando.
Lugar an*urican*i Maganns Va-snnt

descarre-gando.
Lngar inglez J, N. Rofuce, descarre-

gando.
Lugar nirle americano Edtvard E.

Briri, descarregando.
Lngar inglez Atiiln, descarregando.
Lugar noite iiiie.ii:ano augustas II.

Bobeack, descarregando.
Lugar inglez G-mra Luvrie, descar-

regando-

Movimento do porlo
Em 12 de abril

Entradas
Norfolck 31 dias—lugar americano

Francisco Lopes ie
Assis Silva k II

Architectos-constructorcs—estabe
tecidos no Rio de Janeiro com escri
pto rio de construceòes e oflicinas de
seriaria e carpinteda. Têm sua li-
liil nest* cidadi- á rui Duque de Ca-
xi»s n. 48, l.o andar.

Encarrega se de organisuçao de
pfcjectbs, constrtirçõ-s e reconstru-
cções de prèMos em e*.lyl(\ e lodo c*
qualquer trabalhei concernente á ar-
chiteetura é empre lni«s.

io cíilriTao

Vitalícia

iico
A visi aue vendi a en-u de *-.ei(nci'Q

com . armaça i h» r.u i d« II -r-i n.
27, Espii li iin, livre e dtserabara
cada, c garantida a cheve, á sra. d
üIísh Jovina cie Souza Mva ; quen
sèjulgãrprejud cado queira so np-e-
sentar na E*l ada Nova de liibnnbe
n 103, Arruda, onde continuo com
o mesmo ramo de negocio.

Em 12-4 1915.
Marcelina Portella.

Confirmo
Elias Jovina Souza Mnia.

SERIE "A"
Praso de multa dos -W.0 e tò-í

peculios
Avisa-se aos sr.**. mutualistas

que ainda nao tenham pago as
quotfls correspondente aos 41.°
e 4T).° pecúlios, que termina de-
finilivamente o prazo para o
pagamento arerescido da multa
de 20 %, no du 10 de maio
proximo.

Nos prazos de tolerância e dc
multas somente terão valor os
recibos resgatados no escripto
rio cenlr-il d,i sociedade*, á rua
Hmão da Victoria ns. 1 e 3
Recife.

Recife, 1 Ide abril de 1015
Cornelio Gouveia,

direclor gerente.

il i Zemlh

por
VI-

L BBÀSILE

Sociedade de pecúlios mixtos
mutualidade

Sede soeial—Hua Bnrfio dn
ctoria, ü. St. '."— Recite

24.» e 25.» CHAMADAS
Sfin convidados os srs. mutualistas

da série ' Conciliadora", a entrarem
com as 24 »e 25.» quotas sinistraes
na impoitancia de Rs. 601T000, para
embolso des p* culios pngns aos res
pectivos beneficiários de Tiberio C"-
sar de Lemose d.Josepha Cavalcanti
de Alcântara, o primeiro de S. Luiz,
no Maranhão, e o segundo, nesta ca-
pitai.

Os pngRmrnlosdeverfio ser feitos:
Sem multa, até 15 de rbril corrente;
com 10 [./» de mults, alè 30 do mes

mo;
cora 20 /'de malta, alé 15 dc maio

próximo vindouro. •
Nào sendo o pag*mento «llVctnado

alé este u'tiroo pn-JO, será conside-
rado o sócio excluído da Sociedade,
Independente de aviso, e s**m direito
;'i rei hmnçfio alguma (Ait 15 § 3.°
dos esUtutos).

!)*>[ ois do vencitiiirlo o pagamen-
lo só potteiá ser f ilo na -.éde social.

Recife, 1 de abril cie 1915.
Mi ;toi/ da Situa Rotos,

directo geral.

Linha do nort*
O PAQDETE

BAHIA
Esperado no dia 15 de abril, segui-

rá para
Cabedello,

Natal,
Ceará.

Maranhão,
Pará e

Manaus.

O PAQUETE

Ibiapaba
Esperado nò dia 23 do corrente,seguira paraAmarração e

escala
O PAQUETE

Maraixhão
Esperado no dia 25 do corrente,seguirá para „Cabedello, Natal, Ceará Tutoya. Ma* | Esperado do N.w-York a l0 ,ranhfio, Pará, San- corrente, seguirá para o sul. do

As passagens de ida e volta tem 10 0i° de abatimento
I--..A encom™etLd<-s s5o recebidas no trapiche do Llovd bra^ileirónocaes da Companhia pernambucana até 13 horas da ts'de, no dia partida dos paquetes. ,Br
n„o0.s conhecimentos de cargas só serão acceitas até a ve.*pera da sahida do vapor. et!
t^A reclamJa9ões Por avaria, extravio ou faltas, só serão ai
P-EÍ-íS. qHan,d° Tfiy&i P°r escriP'0 no «^riptor o i :Empreza, dentro de trez dias depois de terminada a descarna rialvarengas para a Alfândega e^ontos designa los. 8 da'

Para cargas, passagens, valores e tnfr rmacoes ha-foi-se com os agentes '

AMÉRICO MENEZES & Ca.
GAES IDO APOLLO

tarem, Óbidos, Parintins, Itncoaii
e Manaus 8r-

O PAQUETE
BRAsir

Esperado no dia 20 do com*»,seguirá pnra "'-iMaceió,
Bahia, -

Victoria e
Rio de Janeiro,

Linha Americana
tfPAQÜETh

Rio de Janeiro
Esperado a 22 do corrente, e seD,.irá para ' seR-i*
Pará,

Barbados e
__ Ncw-Ydrk,

O PAQDETE

TAPAJOZ

A Bfilrnipl; ra dn iVi-rtò
13.- SORTEIO

Continuação da relaçüo das cader-
netas que vfio entrar p*<ra sorteio
do dia 16 de abril e p Ia extração
da loteria federal.

Caixi* Nattlicia
NÚMEROS

227, 3226, 3!2'i 3218, 3217, 3228,
130, 3260

73,

O*- fabricantes do pupular CAFÉ'
ZhNITH desejando corresponder a
preferencia que o publico de bom
gosto continua a dispensar lhe dis
uibuera a começar de abril nos pa-
cotes e latas, coupons que dão di-
reito s um brinde a ser entregue no
(ÍPt)OSÍtO.

Ru* Jo áo do Rego ns. 18 e 20.
Recife. 31 de março de 1915.

0 caso das loterias
AO PUBLICO

Por deípacho de 5 de dezembro
de 19U, o exm. sr. general Dantas
Birreto, depois de estudar minucio-
samente os direitos da Companhia
de Loterias Nacionaes do Brasil man-
dou que o dr'. chefe de policia pro-
hibisse a venda dos bilhetes da Lo-
teria da Bahia nesta capital e no in
tenor do est do, porque, do contra-
rio o thesouro teria um preju'zo de
80 contos de réis por anno e o
estado se arriscaria a pagar du»
avultada indemnisação, por quebra
do contracto que mantém comaquel
Ia companhia.

F'quem, pois, disto avisados os
srs. compradores e vendedores, que
oão qnizerem ser incommodados
pela policia.

O representante da Fedzral
Joaquim Pereira da Silva.

MME. OLGA
Somnambulae cartomante egypcia

para consultas de todas as classes e
curiosidades, assumptos privados,
commerciaes e íntimos; estudos e
conselhos especiaes sobre a vida e
meio de precaver-se. 

'Diz com *•
maior clareza os mysterios da vida
e a razão dos atrazos.

Faz reinar a paz e a tranquiilida
de no lar e casamentos dilliceis.

Cura n embriaguez, a impotência
e ainda, outras moléstias.

Por meios de que dispõe podem
os consultauies receber precioso*
conselhos e esclarecimentos. Talis-
man infallivel da sorte.

Consultas todos os dias das 10 ho-
ras da manhã ás 6 horas da tarde.

Rua da Concórdia n. 119.

li.' SORTEIO
Caixa Infantil

NÚMEROS
1335, 1262, 69,72, 628, 410,1420,1421.

Nola-Servem de divisor da Caixa
Vatalicia o numero 3298, da Caixa In-
fantil 1435.

Avisamos aos srs. mutuários que
desta data em diante só entrarão
para sorteio os requerimentos rece*
bidos até o dia 10 de cad < mez.

Recife, 13 de abril de 1915.
A Diracloaia.

AVISO
Tendo-se concluído a descarga

para a alfândega das mercadorias
vindas pelo vapor francez LtGER
entrado em 8 do corrente, avisa-
mos aos Interessados que só accei-
t.aroos quaesquer reclamações que
nos forem enviadas por escripto e
denlro do praso dc trez dias, conta-
dos da dala do presente aviso.

Recife, 12 de abril de 1915.
Wilson Sons & C. Ltd.

Estivadores.

ia
Porcio, Civalcante & C, proprie-

iarios do estabelecimento supra, avi-
sara aos seus devedores que só pre-«alecerã i os pagamentos enVCtuados
noliand-r do prt-dio n. 26, á rua
Ducpie d.- Cixias, ou a cada u u dos
seus sócio , de de que não existe
cobrador.

E' nuiln, iinh to, qualquer paga
menl" elfecluado iflleiceiros.

Recife, 2 de sb ii de 1915.
Purcio, Cgialcanle & C.

nnDTUDftC eezemas, frieiras.
UHninnUd, saMas. nspinhas,
pinnrs rug .sidades. feridas, ver-
melh dõ** e irrilpçôes curara-se ra
dic-hi.eiit-* i ni 8 dias, ci m um só
vH>oda Aliiravrliu Furei c.

Vende-se na Ph»imacia Maitins e
na Pbarmacia Santo Anlonio

"SERIE VILALICIA"
CONVIVE PAR4 O IO S ,R

TEIO
Convida-se aos srs. asso-

ciados e ao publico em ge-
ral para assistirem ao sorteio
ie trez pecúlios intejjraes
de cinco contos de réis cada
um, a effecttiaivse ás quinze
horas do dia 15 do corrente»
ein nossa sede á rua Barão
da Victoria ns. 1 e 3 (primei-
ro andav,)

Reciíe, 12 de abril de 1915.
A DlhliCTORIA.

"Coiicilia<.ura"

porSociedade de peculios mixtos
mutualidade

RECIFE
Vsseniblua geral extraordinária

2»convocação
Não tendo comparecido numero

legul de mutualistas, de novo são os
mesmos convidados a se reunirem
oa sede social, á rua Barão da Vi-
ctoria, n. 54,1," andar, ás 14 horasdo
dia 20 de abril corrente, a fim de se
tratar da reforma de alguns artigos
dos estatutos e de outras medidas
tendentes «os interesse* soeiaes.

Recife, 6 de abril de 1915.
A directoria,

Dr. FoWo da Silv"' a Barros.
Major José Victorino de Paiva
Coronel Manotl da Silva Ramos.

Uniai beneficente dos uroletarios de
Pernamhro, em 1 de abril de
.91!)

De ordem do sr. presidente são
convidados os sócios em atraso a
comparecerem em nossa sede social,
a fim de realisarem seus pagamen*
tos até o dia 30 do corrente.

Terminado este prazo s rJo eili-
minados de accordo com a lei dos
nosses eMatútos.

Maiiriel Anlonio Cosia,
l.o secretario.

ViUlicia pmMmliufi;.ii i
As-renib ó.-t ç-eal pxlraordinar»»

Por deliberação da direcloria, sâo
convidados o*, srs. mutualisUs a
consiiluirero a Asseinb'éd g**ri.l ix
t-ani-oiosiia que ti-t á logar ás treze
horas do dia I.0 de maio proximo,
na sala de seiiões da lede social á
rua Barão c*a Victoria, ns, 1 e3, 1.»
andar, s fim dn se deliberar iobre
alterações nos planos das séries "A"
e "Primor", confirme circular eiipe-
dida a todos os srs muiuait*t-t>.

Ri cife, 31 rie março de P.15
Josc Anlonio Gouça'ves de Mello,

servindo dc secretario

ÜS
ASSEMHLKa geral

De ordem cio sr. -presidente
são coriviJudos os srs sócios
para a sessão de assembléa ge-
ral qu** terá logar na próxima
sexta frira, 16 do corrente, pe-
Ias li) horas, na sede social á
rua da Imperatriz n. 117, a lim
de se proceder á eleição da no-
va direciona.

Recife, 13 de abril 915.
OI." secretario.

Alberico Moreira.

C-mpanliia Idz e torç* pelo dcool
3» CONVOCAÇÃO

Convido aos srs. acciunistas d'esta
companhia, a comparecerem no dia
20 d'este mez, a 1 hora da tarde na
sede da mesma companhia a fim de
se reunirem em assembléa geral,
para eleger a directoria e commis-
são fiscal, que terão de servir no
triennio viudouro, sendo dita elei
ção feita com qualquer que seja o
numero de sócios, uraa vez que pos
sam constituir a assembléa.

O direclor secretario,
Dov no Pontual.

aV^*^f^^^^#J**4S!>2aW ^^^^¦•i'^^

SEDE-Rua Direita, 31, sobrado
Caixa postal, 550—S. P*ulo

Succursal em Pernambuco
—Rua Quinze de No-~ vembro n. 42, l/ andar

De ordem da directoria estão sen
do chamados os sócios a contribuir
com as seguintes quotas:

2.» SERIE
18» quo'». «té o dia 19 de

abril corrente, pelo faliecimentodo
sócio Manoel Alfredo Pinheiro, de
Fortaleza, (estado do Ceará).

(D-Ia da chamada 3ode março dc
1915).

O prazo supra, de accordo cora o
art. 15° dos estatutos, será proroga
do SEM GARANTIAS, por mais dez
dias—não tendo direito ao peculio
os beneficiários do sócio que vier a
fallecer dentro desses 10 dias de to-
lerancia, sem estar quite com o pa-
guraentos, da qnota chamada.

Em prazo de tolerância estão sen-
do cobradas até o dia 19 do corrente
as quotas 111.», 112.» c 113» da pri
meira série.

O gerente da succursal do "Monte
Pio da Familia", em Pernambuco.

Afano Diniz e Silva,

18
proprietários ie paia

De ordem do senhor presi-
dente convido a todos os conso-
cios e demais collegas a reuni-
rem-se em nossa sede á rua
Floriano Peixoto n. 62 1.° an-
dar, no dia 16 do corrente, ás
12 horas a fim de tratarmos de
interesse geral da classe.

Recife, 13 de abril de 1915.
V. Farias,

l.° secretario.

Cimpanliia fabrica de tecidos de ra-
iilirtmn e, jiila

12.* DIVIDENDO
Convidamos os srs accionistas a

virem receber o dividendo, na razão
de 12*1000, por ucção, rebtivo ao
anno proximo (lodo, no escriptorio
á rua Larga do Rosai io n. 22 de 12
horas ás3 da l ide.

Recife.8dei.bril de 1915.
Os administradores;

J. A, Thom.
Edward A.M. Fnlm.
Joaquim Nunes Ferreira Coimbra.
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g" PAQÜLTÊS FAflA A EUROPA
0 .íln-iri em Ifi de mulo^ninzoii linSOdc! maiokssequibo ein IS de .junho.i

e
-AVON

E' ésPérncló dá Europa no dia22 de abril e seguira paraBahia, liio de Jiiiielm, Santos,Monlevideo e lluenos-Ayi-es.

Paquetes da, Europa para .o sul
Orlegq cm 1 de ninin.Amazon em 7 de m. io.hssçquibo em 20 de i\iu;o;

(

Para todas informações reiereaiei as passagens. fr-*»e«i en
WILLIAMS & JOHNSON{L.ttí.-fnflcídòIo^
B0omJ%usTi"""1" '" (,,° an1'"'i e,itraúa ¦*-'" SÍS

Lloyd Real Hollandez
O paquete hollandez

TUBANTIA
E' esperado de Amsterdam e escalp,

cerca de 14 do corrente, segui)á de-
pois de pequena demora para :•

Bahia,
Rio de J-neiro,

Santos,
Montevidéo e

¦ Buenos Aires

O vapor liüllaiid.z
RIJNLAND

(Cargueiro)
Esperado de Amsterdem e escala

cerca de 17 do corrente, seguirá de
pois de pequena {demora paia:

Bahia,
Rio de Janeiro e

Sanlos. -

O piquete hollandez

E' esperado dr* Buenos Aires ees
cal», cerca de 25 d corrente, seguir!
após peqi ena demorapara:

Lisboa.
Vigo,-^

Ioglat rra e
Aiiislerd.n

O paquete iioMar-dcz

ZEELANDIA
E' espiado de Amsterdam e nr>

Ia, cerca de 29 do corrente, seguir--epois de p«quena demora para
B-hin,

Rio de Jane'ro.
Santos,

Montevidéo e
Buenos Airc

Para pessngens e mais informi
ções, trata-se com o

AGENTE •

JÜLIÜS VON SOHSTEN
Sala n 3, edifício do London

Bank 1.° andar

¥
¥
¥

CLINICA MEDICA
-DO-

:Dr. Eusinio m
ESPECIALIDADES:

¥
¥
¥

J Moléstias do fígado

e do estomagoZ
j. Consultório — praça da Con- Z
u cordia n. 3—Casa Balnearia. T
*j- Consultas de 12 ás 4 horas. Gra- -n
4. tis aos pobres. ^
f Residência — rna Marquez do ¥
a> Hervai n. 10. -fc
***• Chamados, por escripto,a qual- ¥
+ quer hora. *

f •*** * ** + * ***Jr*ir^*+

Companhia de pesca norK
do Brazil

HYATr! NACIONAL
PROGRESSO

Presentemente no por o, seguii
n'estesdia paraCamocim e

Amarração
' Para carga e outras informaçW

trala-se com o agente
JUUUSV0N SOHSTEN

Sala n. 3 do edificio do London H-»
(!.• andar)

HSI1LUI0B
Vendem-se por preço coty

modo duas installações, uroa -1
gaz e outra de electricidade
conjunclamente ou separada,
tratar na redacção do Perna®
buco.

PENSÃO IDEAL
Recommendavel ás pessoas ,de bom -ra

amento.
Rua Deão Farias, 31

Antigo Corredor do Bispo
(Bond Capunga).

Serraria a vapoí
De

FONSECA & MOREIRA ¦ 
q,27-31-33—Rua Padre Muniz-27'3l-Jw

Esta casa tem sempre cnl deposito grande quantidade de ' 0nfsm o edro, lycupira, prenchas, praochões e assoalho de io
relhado. dei«oVe'

Encarrega sn de quaesquer obras dç carpina e consiracçoes o
oor pi ecos módicos. .

Serragens de pranchas a 1C-OO. Lenhas de louro a 500 re>s*


