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ASSINATURAS
CAPITAL.

Por uni mês. . . d. _í$000
Por um ano (adian*?
tadamente) . ... 20$000

FORA OA CAPITAL

(Pagamento
Semestre. .
Ano . . . .

adiantado) , •
. . ... 13$000

. . ¦'. A 25$000

Numero do dia : 100 réis

Os assinantes do interior e do
exterior do Estado deverão fazer
pagamentos cm vale postal e adi-
anlailameate. ¦

¦ *-m~m
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*jlli;4e Março — quarta-keira. S.
'¦¦¦¦'' I¦ 

*¦*#n,t;> 
s- Berilo1.

Calendário Positivista — 24 de
Aristóteles de li8. Filosofia
Antiga. S. João Evangelista

Caleodário Republicano — 30 de
Ventosede 114. Pifon/oir. 7'"-,-

Calendário Juliano — 8 dé Março
de 1906. ....

Calendário Israelita- 2i dè Adar
de 5666.

Calendário Mahometano — 24 de
Moharem de 1324.

Calendário Ghinèz-26 dò II mez
de 42.

Calendário Civico — 1843— Morre
Southey. íOO

.762 - Morre o astrônomo La-
caille. .

.'.¦¦*.

Notas astronômicas
0 Sol nasce amanhã, ás 6h. 4m.

p5e-.se ás 6h.lt m;
A Lua passa pilo meridiano às

9 h. 35 m. da manhã.

Boletim Meteoròiógieo
18 DE MAHÇODK 19U6

AO MEIO DIA MED10.DE GREENWICH
Otitervafões feitas na Capitania do Pói'to

Evaporação à sombra— (1,8. '
''-spócie de nuvens— cirrus eu mu-

los.
Q-iantidade-2 partes. A
Nebulosidade, limpo.
Estado atmosférico—bom.
Meteoros, X.
Direção do vento - E.
Força-fresco.
Estado atmosférico da*

Hom.
Temperatura máxima da

30,1.
feniperatura minima—26.0.
Temperatura media—28J0.
Chuva recolhida, não ouve

DIA 19
Evaporação à sombra—6,3.
Espécie de nuvens T cirrus e cir-r*is cumulus.'

^'clnilosidade-limpo.Esliulo atmosférico—bom
Meteoros, X.
D'rcção do vcnto-E.

véspera

véspera

1-,orça- fresco.
Estado

liiim.
Te
30,5.
Te

atmosférico da véspera

"iperalura máxima da véspera

AO MEIO DIA MÉDIO DE GREENWICH

DIA18
Pressão ao nivel do mar, 62;<1.
Direção do vento, E.
Temperatura do ar, 28,6.
Força tio vento, muito fresco.
Temperatura molhada, 25,4.
Nebulosidade, quasi nublado.
Temperatura máxima dc ontem,

29,3.
Atmosférico, incerto.,T
Temperatura minima, de ontem,

2*,9.
Meteoros, nevoeiro teime baixo.'*¦ 

niA 19
ProssèO ao nivel do mar, 62,7.
Direção do vento, E. S.E.
Temperatura do ar, 28,9.
Força do vento, fresco.
Termômetro molhado, 25,t.
Nebulosidade—limpo.
Temperatura máxima de ontem

29,37 .
Atmosférico, muito bom
Temperatura minima de ontem,

25r,9.
Meteoros—nevoeiro tenué baixo.

Leste" muito fresco e duro de'J
librais àm ás 6 horas poli

Partido Republicam
ELEIÇÃO

pàrá Gòvernaiipf e Vice-
y *-Govepiíador

BACHAREL EUCIjIUES VIEIRA MAL-
ta, proprietário, residente em
Maceió.

Para Vice-Governador 'v

coronel José miouél de vas-
concelos, proprietário, residente1
cm Atalaia.

O triunfo que aguarda esses no
mes nos comícios de 12 dc Abril
próximo è'0 prêmio que a sobe-
rania do povo sabe conferir
àqueles oue consagram suas ener-
gias intelectuais c morais á causa
publica e conforto de inestimável-
valor para as agruras que perse-
guem os omens públicos..'Saladas sessões do Diretório do
Partido Republicano do Estado dé
Alagoas em Maceió, 16 dc Março,
de 1906.
Epaminondas Hipolilo Gracindo. \PrisciliánoT. M. Sarmentofl.O-
José Bernardo de Arro.vclasCalvão.
Natalicio Cambòim
Pedro da Cunha C. de Albuquerque.
Antônio Máximo da Cmnha Rego:
Eusebio Francisco de Andrade.
Manuel Francclino da Silva Réis.
Raimundo Pontes de Miranda.
Macttríp das Chagas Rocha Lessa.
Enèas A ugusto Rodrigues de A raujo,
José Malta de Sá.
José Miguel de Vasconcelos.

'"peratura n**inima-??26;5'.

p Diretório do Partido Bepubli
cano do Estado de Alagoas bon-
sultando òs interesses administra-
ti vós e as aspirações da Sociedade
Alagoana traduzidas pêlos conse-.
lhos municipais em representações
(fueihe foram dirigidas, interpré-
tando ò pensamento e vontade
dos respectivos municípios, apre-
senta ao sufrágio do eleitorado re-
publicano no .Estado e nome lau-
reado de patriotismo do Senador
EyctiDES Vieira Malta para Go-
vérnador nó pleito a'realizar-se
èm 12 de Abril próximo para; o
periodo constitucional de 1006. a
1909. T

Nãofosse tal o pensamento do
Diretório/ qUe sente as pulsações
do coração da Familia- Alagoana
coma qual se orgulha de estar
sempre identificado, cederia con-
lente á essaexpansão dá vontade
do povo pelo órgão eminantemen-
te democrático e constitucional
dos conselhos municipais, orno-
lògándo .assim o direito dò voto'livre em uma Republica livre é
reconhecendo a Soberania popu-
lar'. exercida .dentro «dos moldes
legais. /

Indicando, portanto, p preclafo
político Senador Euclides Vieira
Malta para preencher o periodo
governamental a iniciar-se eni
12 de Junho do corrente ano, o
•Diretório do Partido Republicano
ao mesmo tempo que procede
conformiesua intenção resultante
da observação eestudo sobre as
necessidades politicò-administra-
ti vas do Estado, sanciona a von-
tade do eleitorado que suplanta?
ria, como fleou referido acima,
outra instrução, tal o respeito
que entende deve ser consagrado
ú manifestação dos municípios
para estabilidade das instituições
republicanas.

Pára1 o cargo de Vice-Governa-,
dor, qüe deve ser ocupado por
um dos muitos correligionários
que se recomendam pelo longo ti-
rociniò dè' lealdade, e serviços á
causo pública e dò Partido' o Di-
i etorio recomenda ao eleitorado
tambem'o nome do conspicuo e
venerando alagoano coronel José
Miguel de Vasconcellos, que
além dè outros requisitos, à des-
empenhado com zelo e batriotis-
mo"as'-orirosás fiinçõos dé Presi-

•dèrité do Senado Alagoano.
A administração do Senador Eu-

clIdès Malta no.periodo rfUe tèr-
minou em 12 de Junho de 1903, fe-
cunda em benificios ao Estado, em
onestidade é elevação do nosso
crédito financeiro, moral e poli-
tico,' è penhor seguro para cortfl-
anca nò futuro c pior isso também
o Diretório desvanecido tíela còn-
yiçãò dò cumprimento dò dever
permanece cértò dé que surgirá
brilhanteriièritè vitoriosa daà urnas
a chapa seguinte;

Bilhetes Postais
Recite 16 de Março de

1906.
Pedem ao bairrismo a jus.

tificativa de seus .excessos os
trjüslouçados inventores da
políticas de represálias.

Circunscrevendo a grandePátria aos estreitos orisontes
desta, aldeia intortunada, eles
os conhecidos exploradores

^WÍ^W^afe^^sIdí^^
soes aduaneiras.

Desgraçado Paiz, onde os
seus departamentos demar-
cam odiosamente linhas divi-
sórias! Pernambuco ou Cea-
iá, Paraiba ou Alagoas são
fibras do soberbo colosso
americano.Separà-los uns dos
outros, seria atrofiar o orgà-
nismo nacional, privando-o
criminosamente da seiva que
o sustenta e obrigando-o a
excltiir-se do coiiyivio univèr-

relando as disposições dò".tututo fundamental, a lei
85 tle 11 de Junho de 1904
pede a roubalheira osten-

jva ou clesfaiçada.
Àí onipotência da Justi-
irão de curvar-se os tira-
cs, mais cedo ou mais

tprdc agrilhoados nos tri-
áiühíiis. * «*À retórica. do .bairrismo

ão os livra da. calceta. Si o
ainismo constituísse virlu-

patriótica, não seriamos
ministrados por nulidades¦trnngeiras, o desembarga-

or Segismundo estaria no
iaoi, cieando seus gárròtès,òjcólebro Trindade Enri-
ués, o tutunqué récébédor,
lantaria batatas; em Guará-
ira ou Piancó.

Duòú' PèrALta.

Cemitério Público
I'Foram sepultados no cé"
íhiltrio publico desta, cidade:
| Joaquina Maria dá Âpre-
sentação Lins, 60 anos, viúva,
reumatismo muscular.
J Joana Maria da Conceição,
60 anos, viuva, tísica.•y. Gabriel, 12 anos, enterite
emorrágica. ''.*:. José, 1 ano, gaslro-enterite.
g Edilli, 5 meses, entèro-cp-
•lite níuco-mèmbrãnosa.
^l^nia criança do sexo fe-
niinino, riáti-morta. _
•ríAntoniò, 8 meses, albumi-'**^ iife" •'¦'-¦"..am* '¦¦'•' ¦ •-:¦¦. 
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snran, 3 dias.v espasmo- é

Gomes Ribeiro
Festejou ontem o seu ani-

versário natalicio o nosso dis-
tinto colega sr. José . Gomes
Ribeiro, redator do diário
oficial Á Tribúftà.

Comprimcnlamo loa.félüo-
samente. / . ,-'

Aniversário ,
Faz'aríos amanhã a exma.

' 7vi
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Ao poda Alogsiode Castro.

Meu coração 6 um reino abandonado,
Onde sentou-se o.utr'ora cm trono douro
Um ente amigo é por demais amado,
O meu inair. santo, o meu fiel tesouro.
'Mas deste trono por demais sagrado
Foi derribada sem menor desdouro
A vil princeza .que o deisxou quebrado,
A fad:* ingrata dos cabelos d'ouro.

t
Cuidado, um pouco dé cuidado agora
Eu recomendo a ti, nova Senhora,
Deste meu reino a tôa abandonada 1

Limpa-o com geito, dá-lhe ò seu decoro;
.Mas, ai, náo quebres um cabelo louro,
Que dela resta ao trono inda abraçado.

:-' -;í'í*a

"

17-3-906.

«
Cl.ODOALDO TOSTA• " '111 ••' ' '—

«Nada mais próprio, afir-
ma João Barbalho, para des-
unir os Estados Unidos do
Brasil do que a giíerra de
tarifas dos stados e a cons-
tituiçãó qiie a y permitisse sò
impropriamente e poi* anti-
frase poder-se-ia chamar fe-
deral.t)

Bárbaro sport
Realizou-se em S. Francis-

co da Califórnia' úm match
dè bòx entre os campeões
Neile e Tenny, perante uma
assistência
de 10.000 pessoas.

Apôs tres minutos dé luta,
Neile recebeu um soco tre-
mendo no nariz.
, Neilè, irritado, respondeu
com outro golpe feroz no
baixo ventre, matando o ad-
versário. . , ,
, Os partidários" dç Téhny,
encòlerisados, quebraram os
b^nío^ ;^y atirqrainlh
pedàÇôs 

*Yia'cfreOj
Neile era conduzido em tri-
unfo pára sua residência, aos
ombros de seus admirado-
¦res!1

Na Academia
de Medicina

No momento em. que os
lentes da Academia de Medi-
ci'na dé Buenos Aires davam
as suas atilas, um grupo nú-
merosode estudantes invadiu

.*?&t$p»*^^

sra. d. Carolina de Sampaio ás dependências do estabelç-
Marques

Hàráb.ens.

Farmácias
Estará ôje de prontidão a

farmácia Alagoana; amanhã
a farmácia Loureiro.
Azulina,

mercial.
sò no Bazar Com'

cimento, disparando tiros dè
revólver, apedrejando o cor-
po docente,e atirando cartú-
chos de dinamite sobre as
mesas dos professores.

Às vidraças ficaram todas
partidas e os móveis bastante
danniíicados, conseguindo,
entretanto, escapar ilesos os

professores.

Essa lamentável ocorre"-
cia é atribuída ao. fato de se
opor a maioria dos estudai**-
tes á reabertura das aulas.

Asilo de Mendicidade
Baixaram ontem ao Asilo

de Mendicidade os indigente
Felix Lourenço e Laura Tor-
res dè Oliveira.

Existiam em tratamento 33
indigentes 1, praça

Os jornais The Evening
Post e Tke Standard, publi-cam. noticias oriundas de
Lucknòw, de orrorosos tér-
romotos eni Delhi, capital
da província do mesmo no-
me, no Pendjab, Símia, ré-
sidencia de verão do vicèr.
rei; ainda no Pendjab e Pa-
tiala.do mahrajado de Ben-
gala, também no Pendjab.

A população dessap cida-
des, apavoradas,, abandonam
as abitaçõés em ruihás, per-
correndo Òs campos e-yrfeTur-
giando-se nos bosques.

7 Q Pendjab, região dos ÇÍià-co Rios, é uma ilas ricas pios-sessões inglesas ' na índia,
com, cerca de 100.000 milfiás
quadradas inglesas é uma
população aproximadamente

*MM
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y —«Foi assim que sc exprimiu, Ha-
rold ?

Éle inclinou-se. - : .
— Foi assim. Admiro e louvo a sua

memória.
; :—Ainda acrescentou as seguintes pala-

vras; ;•'' f..''A
«Peço-lhe me reserve dois aposentos

»no seu palácio, para onde mandarei os
«moveis que me pertencem ; um velho
«criado de. minha familia servir-me-á-.;; é
«quanto basto. ,

«De resto, proceda á sua vontade, de-
«cida, deixo-lhe a 'maisí'completa liberdade,
«porquê, quero também gosar da minha
«como entender.

. «Comprou ò nome de Rothesteryuse-o
emas onre-o sempre, só peço issoj minha
«senhora, e conto ser obedecido.

•Por mim, juro nunca lhe dar cui-
«dados nem a fazer èncolerisár, respei-
«tar o casamento que nos une, como si
«fosse de livre vontade que o tivesse
«feito.» ¦.¦-..

«Foi essa a primeira con
tivemos, HarOld.' Devo dizer que' foi a
mais longa de todas aquelas com que se
tem dignado onrar-me. '

«E' reservado e discreto, naturalmente,
íSy '•''•'.'¦ OO..¦;¦'.'¦ V '.O/':. ,,o.....-..7/: 'OO- 'fe -r'y":V: ;¦-¦'¦"; 
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«rica, onde sè fazem è desfazei
«colossais num dia:,

, «Para satisfazçr a mania aristocrática
«de minha filhá;r-rr continuara q* barão —
«comprei um titulo ao papa, mas éla com-
«preende que nada vale esse. titulo, e, a-
apesar de, nos meus bilhetes de. visita,
«usar, barão de Lindplf, não deixo de chá- -
«mar- me simplesmente \ Chiméne, e, éstje
«nome, confesso-o, não tem valor ai-
«g«ni- . ¦, y, :.7,7 7.

«Por conseqüência, men cart> coniie,
«depende de si, só de si, o vér o nome de
«Rochester recuperar o sép antigo «esplen-
«dôr. Pagarei aos acionistas dessa des-«graçada empreza, pagarei as ipotecas qe-e«pezam sobre as suas propriedades, numa
«palavra, ficará ôje como quando erdou.a
«eporme fortuua de seu, pai. Só ponhouma condição : qiíe seu filho Ha rola case
com Mariana. V

«São ambos novos e bélòs, deve sféír
•úm pat soberbo, e eu passearei também'
«eni carruagens brazonadas -ju v«v

. «lérn.*». •¦ A A ,-
-- Meu pai sabia qüe. tudo sé com

J)ía òomj dinheiro, tt dissle á cohdôssà
coni» insòlência. — Ê tihhá razão ém
assim pensar, poi$ s?u pai aceitou a,

.'.A-,-7-7 A' 
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de 21 milhões de abitantes. | tei

Çompôe-se de uma parte | bmontanhosa, outra de platós ¦ di
e outra de vastas planícies, li'

Delhi fundada no século*
Xyil, foi outrora opulentis-
sima; ôje rodeiam-na sober-
bas ruinas. èp-oppPô "i...

Conta cerca de 200.00U abiHâpfA-iwntaeiptass;,

mo daommV &
Hlando rctart*
eamdiretoTde

ro, #haraad<i:Gii
BfcAfla estfj
apaixonado. .

- gpm orna aexta
Wlie «envidou M

.' * ' Wmmtj' " mmQím'-'^m»!âm)m<Êm.:^mÈ.
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rfiaçCefe com o Alho [ne qué seu
rèlo*. dé outro lea-I phicoe :
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scy .fwfY* C"A?"' '• ' "
«idade antiga, conta

apenas 20.000 almas.
Patiala, importante cidade,

é residência-do mahrajah e

a leniente
' feiilpion

;

-18 artnbs, previ<endereço telegra-ri- B \p " fl?-'
.•'j$HAj|C$LM'-0N

MAOÚO' 
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P

para um passeio - 
assim como uma sua amiga j

m.KV*Ssn»-'»or'1»»,a do «»«Utomêdfwí' obm » Venezuela y
E*

.A*Ç*..V»i*i**ift-J* OTtwrrlo

bem. assustadora paraé um rapaz' que i~'áeompa-'jí^nM'',^i$,la;-1 «fó ' comercjó
nhavá. Em seguida foram ™^««Míto^taAl«e;^*
todos cear 'ao restaurante encontra o cohfl to diploma-
st*ríta«
repetidas vezes, que acabaria zuela. .; ¦ ;,»_¦—__,__..__,!_,__.•.._ x-_:_ Em conseqüência desça

questão, enormes são Os pre-
juizos que está sofrendo o
comércio exportador, pois o
general Cipriano Castro prói-

%
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por matar, por «dantes, ágén-
Ml atriz, o que muito a fazia

una erup Xo—enorme pani-: Tf-Qè(M>is da ceia, os dois
co —os «ToURistES» , pmantes, tendo acompanha-

0,,..„„. A\j. A. i i Ado a casa os seus amigos,
ürh Jsí^l?»*- *F**-* dirigiram-se para o parqueterupção. Uma enorme nu- petrowski •¦

tóiSÍtí^f ^ra' d?:'quí" «uém1 sabe. O certo é qüe na
pterttaWWW torrentes de ^rug^,, Seguinte os cor-
í!íSSSllde8C eiÍSwPUV?m" P<>8 dafatriz elle Gijoukine

&? ™&'•'?¦' ^^i ?^Pforàm encontrados sJ0bre aa dosjuidos,que fazem estre- néve# jendo êla a cj,beça alra.mecer o solo. ao,,., . ; ,a, vessadapor duas balás.a éle,o Já começaram os trabalhos que respirava ainda, duas
Í!jÍ f!Za Í3nlra S Java ??. grandes feridas tfdpeito igual-todas as. aldeias eirtui^
Ti""' °^fe08 abitanteséons-(l Foif 

*;ò 
intam, notado otro^msóIWosjmurosvmasa fato do desaparecimento dasmaior parte Cesses abitantes - jóia9 doi dSjS pamorados,esào tão atemonsados que màg tírèsume-se que fossemse preparam pura emigrar. roübadas quando os cadáve-

P ..*¦**.^"PWaaçío ,afluem re88e transportaram ao ospi-
, ali numerosos estrangeiros ia\ ......... .o-

P para contemplar o grandioso, ^_'__^—_A—i£ —
fenômeno. Alguns deles até;

, deram provas de tal temeri-
dade, \que as autoridades
proibiram-lhes^ ? ulfrapãssàr
uma determinada' distancia.

;*< ";' C<»JÈ Jarreteira •¦•
.'- A entrega das ' insígnias ao','¦¦ IMPERADOR DO JAPÃO —TROCA

- DE VISITAS l;!'W «s ''»* V-" 
"''** 

A A
v one,,,-, _.- tu- ¦ ' 0 Dr. Pearo COonteiro

/« Reahsou-se em Tokio, com ,;,;; } ¦$« n« ,|

Srande 
cerimonial, a entrega declara ao publico em geral,

a ordem da Jarreteira ao' que resolveu clinicar nesta
imperador do Japão. : Capital. ,
7 ÍW solene afòy que se revés- a Sua; especialidade é: FEBREStiude uma imponência desusa- ,.,,„, ,'. ,.„ „-...;,

i da.assistiramoprincipeerdei-! , Todos aquellesque quize-
ro,todos os príncipe8 'n»pe- tetri ou entenderem utílisar-
líalsíaiprincésaá, òbríméihi »? de seus serviços médicos,
ministro e o ministro dos ne- observarão à tabeliã a segum-

: |'e --ao ... -••," ÍO- ti ' :0e- ' ¦«.7;.0i«.!^;iá«al?S:: :,\ \'
i DURANTE JQ.UIA v ;

DR. EfíALDO PASSOS
(MEDICO

rRUA^DO^IilVRAUiENTON. 28
ConiulUi—7 ai 8 tf» munhã

t

IÍ! 
"

chal. Yoin^gaía e o marechal-¦j-OySmaV; 
.'.-a:A- A-

O imperador conferiu, por Consulta.. J .
seu turno, a ordem do Cri-, VISITA
aântémo j ao príncipe Artur Céntro da cidadede Conaught, ao qual foi vi» Levadafaitw apôsiajcerimonia.. ; s Jàrag{lk' e'Poço[
voEmonra dòpnncipe tam- Bebedouro ePajusbém ouve, nessa noite, um s^ra J
grande baile na corte japo-nêsa.i^.ii.to:'' •' A;-,.

3$000

4$m
5f000
6$000

8Í000

O a dramas de amor
ASSÀSSINIO DE UMA ATRIZ RUSSA

—SUICÍDIO DE UM BNAMO IA DO

NAO TEM EMPREGADOS PARA
COBRANÇAS

CONSULTÓRIO
• Em sua residência á

do Mace na, fl2.
De ,7 às 9 vhoras da

rua

.. Uma atriz muito popular (. De-,7 às 9 lioras da ma-
na Rússia, Mme Kadmina, nhan.
cujo yerdadeiro nome era, .,D..r.Dt. r-KÍí\tr\<r,N^dejeda Tor^etzkaia teve,l DROGARIA (-ALMON
adias, um .trágico fim em Dell. horas da manhan a
Moscou.. 1. da tarde..

AümanoqueMmeKadminaj Aos seus amigos e clientes
fôra. escriturada para um de S. Luiz do Quitunde, on-

biu terminantemente a íntro-
dução na pais de iprodulob
de origem ¦ francesa, embora
as faturas sejam visadas pelos
cônsules de oulras nações.A

i Muitos negociantes' interes-'
sam-se para que o governpi
ponha termo a uma tal situa-
ção, que, a prolongar-se,
causará a ruína de muitas
casas «comerciais.. - p

üm novç drama y
, Ò hpvo drama' de Gabriel

dc Anuhziq.e.quç brcveraéo-
te será representado, intitular
se Piii che Pumore. . ;',

A peça, em quatro átpif,
desenrola-se em um ambien-
té burguês; tem poucos per-
sonagens, è extremamente'^
passional e cheia de lances e
surprezas de extraordinária
violência, e è traçada em um
estilo soberbo e vigoroso.

Antônio IíOmos
Pelo adiantado da ora em

qué recebemos ontem a no-
ticia do falecimento do veiíe-
rando cidadão Antônio Le-
mos.não podemos acrescentar
á triste 'no vaque o finado era
sogro do extinto .telegra lista
Ricardo Júlio da Costa e do
nosso amigo Raul Tavares
Lobo, agora residente em
CuyabaAo ¦>¦•¦ -¦-. ; -

Guia Pratico para Vioião
Op sr.. Uniibelinq Angêfiol.

ofertou-nos lim exemplar: do
seu guia prático para apréu--
dera,tocar violão, sem nè-
cessidade de se aprender mú-
sica. ,

E' um trabalho muito bem
feito e utilissimo aos apre-
ciadores desse instrumento
popular.

Gratos pela oferta.

Casa de Detenção
Foram recolhidos os indi-

viduos, Joaquina Ana da So-
ledade, ppr distuibios, presa
pelo 3o. Comissário; João Mo-
rèira de Sousa por desordei-
ro, preso pelo sub comissa-
rio do 2o distrito de Jaragu.

Bodrigo de Araújo Jorge
ADVOGADO

RUA DO PALÁCIO N. 28

Inoendio num oarro
^poarniavalescO' 

"A ¦

Acham-se emiestado grave
as schhoritqp Maria Ferrari
e Rosita Fúse, que se quei-
maram, na terça-feira' de
Carnaval, em um carfô ale-

ãórjco 
do prèstito <da Sócie-

ade dos Partidários do Di-
vórciô, na cidade de «Mon-
tevidéo. i? '

Uma das vitimas, a senho-
rilà Maria" Asüeh," não résis-
tiu ásqueimaduras recebidas,
vindo a falecer oras depois.

O seu enterro foi extraor-
diiiariamente concorrido.
. A policia ainda não conse-
gtiiu' 

'descobrir o autor da
perversidade que produziu o
incêndio. , ,.

Óbitos '
A D UlijTOS..

Masculinos, .o • • :¦'• **
Femininos.. .;. . • <Mv*9

MENOHES DE 1'2 ANOS'Masculinos. . . . 7 a
.Ppmlninus. p. . . a ,a
Nati mortos. . . . . •

80

Juizes
Exm. srs. Coronel Antonln u»•ü,™?„,,«.c«n.,!« R^o;, d?. íluS:

.ile— 'dçsVioira Malta,dr.1on(p im p"?,'¦Vieira Malta,«1.. J08ô tavÍrVi,°C.o8ta,Coroncl Jacfnto P^ , »
dn Silva, dr. Ângelo José dn &

32 Netto, dr. Antônio Guedes Nem.
36 ™, Major Comnndante do Batalhün

0 33.Joáo Eniydio Ramalho, Coro— nel Çwmmandante do batalhão ue

Total dos obitòs.
74-

134

S; Mutuaria Previdência
Árreoad açãode Pecúlios

Perseverança

Finda-se no dia 30 désfemês
o 2°... praso para arrecadação
de pecúlio do dr. affonso
José dé Mendonça.

Os sócios que nã > entre-
garem na tesouraria as' suas

e ÀaxiliO contribuições para a formação
deste pecúlio até o dia 30 se;
rão eliminados.

No^dia 16 deste começa-
ram a ser chamadas também
as.'' contribuições para for-
mação do pecúlio do dr. Pé-
dro Firmino Loureiro, termi-
nando o Io. praso de 15 dias
no ultimo dia deste mês.

A Sociedade.Perseverançae
Auxilio responde»7;á colônia
Alagoana do Rio de Janeiro
com telegrama que em segui-
da transcrevemos^ o pedido

aue 
lhe fez éla sobre a can-

idatura do exmo. sr. dr..Ga-
bino Bésouro:

Dr. Clcmentioo Monte e
Amigos.-Rio.—Querido con-
sócio Dr. Gabino, ocupa lu-
gar de onra seio corporação.

Em virtude completa abs-
tenção política exigida Estar
tutos, Perseverança, não in-
tervindo eleições.felicita con-
tudo benemérito patrício me-
recida distinção.

Consocios amparados lei
social, terão ampla liberdade
prestar omenagem própria
consciência.

Paz Prosperidade. _ .
Pedra Cotrim, Presidente.
Torquato CaftraZ.Secretario.

• Registo civil
1» DISTRITO

Naséimentos comunicados
d^^S1^^n^in#,|: europeua interviriam ,nos asMaria, filha ilegítima de,_.,.„,£.. intaPnaninna^ AtíK Sl
Amélia Mana da Silva. ,

t % l'Ji „rfc Unidos constituiam,uma na-
^^^^fedA^iÇãòvfràcií; e a intervençãodiS 

fiíh» ÍStiã? £ européa- era 
¦ 

uma ameaça

Ção. |
Uma criança do sexo fe-

minino, filha legitima de
Manuel Aulino de Lima e de
d. Maria Enesiá de Lima.

Ederlinda, filha legitima de
José Igino de Carvalho, fale-
cidoe de D. Maria Serafina
Lobo de Carvalho.

Resumo
1<>. DISTRITO

DE 1 DE JANEIRO A 18 DEMARCO
!. Nascimentos
I Masculinos. ..... <i6

Femininos . . . . . 35
i Natitnortos. ...... 6

87_

iria

licinL Salustíano Sarmento, Lmendador José Antônio Tclxeiri
Bastos, «üoronel João Nunes LeitoDr. Manuel deSampnio Maraue.7
Dr. José B. Wanllerlev doTÜcn-
donça, Dr. Antônio Leite Pinda
hiba,- Pliarinareutico Antônio JoséDuarte, Dr. José Antônio Duarte
Dr. Pedro Duarte, Dr. EraldoPas-
sos, Dr. Francisco, José Gomes
Dr. Galaça Filho, Dr. Ignacio Cai-
mon, Dr., Salvador Calinon, l)r
Luiz Correia B. de Menezes, Dr'
Ahtónlò dc Gouveia, Dr. Euthiquio
de C. Gama, Dr. Francisco José
Gomes Calnça, Dr. Manuel B. Pe-
reira Diegues, Dr. Virgilio Antoni-
no dc Carvalho, Dr.Octavio Lessa
Dr. Manuel de Aratijo ,Goes, Dr'
Miguel W. de Oniena, Dr. Hugo
Jobini, Dr.Anizio Moreira Jobiin,
Dr. Antônio dé Mello Machado
Dr. Manuel Guedes C. Gondim!
Dr. Manuel dós Santos Patury, Dr.
Joaquim Guedes C. Gondim Filho,
Dr. Manuel Lopes Ferreira Pinto!
Coronel Francisco Venancio Bnr-
boza, Coronel Antônio Vieira Bra-
ga, Coronel Horacio A. Guerra
Jucá, .Coronel Aza rias de ('-. Ga-
ma, Capitão Cotiihiand.inte Tedini
Costa, Coronel Domingos Nunes
Leite, Coronel José Pinto Botelho,
Coronel Antônio Carvalho de Mi-
randa, Coronel Joaquim Alvim,
Coronel João Benjamim Àthayde,
Coronel Liberato Mitchell, Coro-
nel João Martins Ferreira, Coro-
nel José Barros, Coronel Antcro
Mendes Guedes, Coronel Arthur
Vieira Sampaio, Coronel João Nu-
ries Vieira, Coronel João Nunes
Vieira Filho. Coronel Thomaz de
Aquino Pereira, Còronct José Cor-
reia V.-da Silva, Coronel Elpidio
Moreira de Andrade, Coronel .Io-
sé Américo, Coronel Pedro Vian-
na, Coronel Antônio Barbozn, Co-
ronel Antônio Ignacio da Silva,
Coronel Alfredo de Abreu Farias,
Coronel Pedro AlTonso de A. Fran-
co, Coronel João Calheiros da Sil-
va Gaito, Coronel João Tavares
da Costa, Coronel Alpniano Para-
nhos,- Coronel José Paulino Rios,
Coronel Pedro Nolasco Rios, Co-
ronel Gregorio: Fontan, Coronel
Francisco Bastos, Coronel Luiz d.i
Cunha Chaves, Coronel .lonquiin
Brigidó da Silva, Coronel José Li-
no da Silva, Coronel Oclavio Mel-
lo, Coronel Taciahp Machado, Co-
ronel Luiz da Rozà Machado, Co-
ronel João Moreira, Coronel João
Craveiro Costa, Coronel José Ali-
pio Goulart, Coronel Jacintho de
Medel ros.-Coronel João Elias dos -
Reis, Coronel Eugênio ¦« de Souza
Pinto, Coronel'José Bernardino
Costa,'Coronel João Bernardino
da Costa, Coronel Antônio França
Morei, Coronel Appáricio Moreira,

. , Coronel'Justino, de Figueiredo,
existe um perigo propino, Coronel Pedro, Cüruripe, Coronel
porém convém sustentar Manuel 'Coruripé, "Coronel João
pasen nolllip» Costa, Coronel José' Gomes da R.essa pomica. ,'Lucas, Coronel Francisco Tellcs

O «Kansas-rimes» cie que Juniorj coronel Jacintho Pinto dc
ninguém definiu a. política Amorim, Coronel Antônio.da R.
de Monroe melhor que o sr. Lucas, Coronel Gabriel Pinto de
Root; disse que os Estados' Amorim, Coronel OlympipEthe^
TT . .' _. ^a_,:ij„„„^. „„ „„ I Coronel Antônio Bezerra Ban os,
Unidos consideram os as-|Coronel Jovencio Fabiano Almci-
sumos relativos aos paizes da, e Coronel Jovencio Lopes da
americanos como nacionais, Costa,
porém essas nações acredi-J

A Doutrina de Monroe
Toda a impr nsa norte-

americana comenta o brin-
de erguido pelo ministro das
relações exteriores, sr. Root,
na embaixada do brasil.

A aTribunc» àpláudeasde-
clarações de s. ex.; ò «He-
rald» t «mbém defende a po-
litica dos Estados Unidos, a
respeito das nações da Ame-
rica Latina.

Sobre os sucessos da Repu-
blica Dominicana, essa folha
disse que si os Estados Uni-
dos não tratassem de susten-
tar a doutrina de Monroe, os
europeus interviriam ,nos as-

i suntos internacionais des se

Exmas.
Juízas

consortes- dos Snrs.am que os norte-americanos' Drs. Eusèbio de Andrade, José da
sustentam essa doutrina por 1 Silva Porto, dò Coronel José Viei-
interesse próprio. Ira Nunes, do Dr..Pedro Monteiro,

«The Transcripl», de ^''àíL^^^Í^SÇA^SSÍton, disse que a doutrina de
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mãos ambas e eu satisfiz o meu. ca pri-
chôP -.-

Aceitou, sim, minha senhora, com-
prometeu a sua palavra e a minha... era
forçoso que 07 fizesse para se salvar da
desonra. - Tive de'ratificar os compromis-
sos tomados...«não avia tempo pára re-
fletir... era questão de minutos. Casa-
mos. O sr. de Lindolf cumpriu as suas
promessas com maior cavalheirismo e o
conde pôde Vivtír-õs seu últimos anos li-
vre de cuidados. Até mais : supunha
que seu filho era o mais feliz dos
ómens.

«Nada ! fiz 'para o desenganar. Para
que serviria isso? E, contudo, desde o dia
maldito do nosso casamento, tenho, ou,
antes, arrasto uma existência mísera-
vel...

¦ — Obrigada ! Que- amável que
é 1 ' ¦ ' •

Oh I basta de sarcasmo ! Chegou a
vez de lhe dizer o que sinto. Recorda-se
da conversa que tivemos ao sair da igreja,
porquê, apesar de ser de origem semita,
abjurou a sua religião e adotou a católica
o que encantou todas as velhas duquezas
do,arrabalde, de São Germano e a fez va-
ler a,seu Olhos? Recorda-se dessa con-
versação ?

* — Decerto que me., recordo — disse
Mariana desdenhosamerite. —

«0 senhor disse-me o seguinte, poucomais ou menos :
«Minha senhora, a fim de salvar a on-

«ra do nome paterno, consenti em ser seu
«marido. E' condêssa de Rochester, pode,«a partir.de oje, satisfazer os seus loucos
«caprichos, tem emfim o titulo a que a
«sua vaidade aspirava.

«Foi um contrato que meu pai se viu
«obrigado a assinar, que eu tive também
«de aceitar, mas com certas condições
«também da minha parte.«Só quero ser seu marido no nome.
«No fim de contas, era o que desejava,
«não ? Quero ser completamente estranho
«aos seus milhões, ao seu dinheiro.

«Contentar-me-ei com os cinco mil
«francos de rendimento que possuo.
«Todavia pôde exigir que eu tenha em
«sua casa aposentação — isso entra nas
«nossas convenções— que eu assista, quan-
«do estiver em Paris, às suas recepções e
«que apresente, pelo meu braço, na socie-
«nade onde tem tanta vontade de entrar.
«Isso uada quer dizer; porque essa socic-
idade não é melhor do que qualquer ou-
«tra, às vezes é até peior, mas a etiqueta
«produz ainda eleito.A

Monroe impõe á União gran-
des sacrifícios, devendo ô
paiz antes de se comprome-
ter, saber se as Republicas
do sul estão dispostas a
aceita-là. AP v

Correio Terrestre
A Administração dos Cor-

reios exped
Ias para o nor

Francisco Machado' Jünior, João
Fi-igueiro, Arthur Nunes Vieira,
José Anto da.Cruz Oliveira, Manu-
cl Gomes da Fonseca,. Manuel
Izidorio Ramires, Alfredo Pereira
Rego, Francisco Ribeiro Lins,
Jozino Vieira de Cyrqueira, $oni-
lacio Magalhães da Siiyéirá.'Ameri-
co de A. Ginmàrães, Sezinando de
Oliveira, Elpidio. Cardoso, Exma.
Snra. D. Maria Joaquina Diegues,
Exmas. Srs. D. Belmira Fiel Amo-
rim, Josephina Amorim Ahuta,
Orniina Branco, de Carvalho, Du-

 j_ _í  «....:... Vòaig-nii-irá amanhã ma- queza de Amorim, Annita Váscon-
,orte_do Estado. oS'3£S^ÍSffi

Câmbio
Até ás 2 oras da tarde de

óje vigorava a taxa : 16 1/8
sobre Londres.

Libra I4$883
Franco $591
Marco $730
Dólar 3$064
1$000 fortes 3$348

SOLICITADAS
As publicações feitos nesta partedo "Evolucionista" não estão sujeitas á

censura da redação que porelas não seresponsabilisa.—L. LAVENÈRE

ELEIÇÃO
DOS DEVOTOS QUE TEEM DE FESTE-

JAI. O GLORIOSO SKNR. R. .1ESUS
DÒ ROM FIM EM SUA CAPELI.A NO
ARRAliALDE DOPpÇOÀ APRINCIPIAR
NO DIA 15 DE ABRIL E TERMINAR
NO DIA 22 DO MESMO MEZ DO COR-

RENTE ANNO.

Pinto dc Amorim, Marieta Leim»
Lessa, Nathalia Babt;llo Lima,
Anna Fiel Rios dós Santos, e blo-
dia Coelho da Paz.

Juizas Prolectoras < .
Exma. Snra Dna. Maria Eugenia

Pereira Diegues1, Exma. Sra. M-
Laura Ebenicia Pereira Diegues e
Exma Sra. D. Maria Aboim Prado.

Doadores do Sermão'
Exmo. Snr. Coronel Naziaseno

do Amaral, Coronel Salathiêl de
Paiva, Coronel Francisco-Barbosa
de Messias, Coronel Peto .Mar-
quês, Coronel Godofredo Filguci-
gueiras, Exmo. Sr. Barão do Tra -

pú, Dr. Antoiiio Espíndola de un-
veira.'-' Doadoras da Charola

Éxma. Sra. D. Emitia de Andra-
dc CraVo, Exma. D. Marta da .^11-
va Torres, Exma. D. Anna Prado,
Exma. D. Maria Villas' Boas da».
Rego, Exma. Sra. do Sr. Çominen-
dador José, Teixeira -Machado.
Exma. Sra. Consorte • do •>¦"•
Comniendador Jacintho José inu,
nes Leite. ...

Commissão Parcial -. .
Manuel Zacharias, Quintino José

Gomes Lins,
Olineo Da-

mascena, Hy^"^"^^
tonio Marques, Arestides Sampa o,

Manuel Gabriel de.OUyeuai JoSUe

da Costa, Antônio
Antônio Cascmiro,

/

è
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Vi«nna, Olympio José <la Costa,.

An,onÍâ»í&o Directora . i

Alfredo Alves Sampaio, Augusto
, -. HriiB Horário-Gomes d'Al-

NS A?hur Dtíria! Costa, l>ul-
2S_ío'dè Souza* Multa, o Anto-

Hio Raul dos .Santos.
V TBÍsouamRo j,,¦,.,. s

Visto P«drc Mio Braga..
"sò 

í_õ':i Bnzàr Còm

Él'OILvCCMÓ!IÍI»T-t-]lÍÍWe<ilòi, »Q rtft Março j«> *?°*

d. Anna Prado, d. Mocinha Buar-
arque, d., Maria Jucá c Maria Lu-1
cia'Sampaio, Ghrysanto Carvalho ^M„x~
e juiz por devoção: Coronel José Compra qualquer porção
dos Santos Caximbo. I _ . . ___.__._

Escrivães

Borracha de mangabeira lHium"abat.mento de i0> re^te 
^"^^j^9gj*Para cargas, passagens e mora necessária paia Hio t

mais informações trata-se Santos

' ' '-li-..'. ¦•¦¦\>s."¦."ti
..____---_____________________________¦_----¦»

JoâoTa-vàre» d.e, Oost*
Jaraguá

Azulina,
mercial.

Exmas. sras. d. Alice Espíndola
Emiiia Perdigão, Izoletina Maga-
rão. Dandydc Almeida, Dra. Kmi-
lia Gama, Lucilla Bizerra, ZézèBo-1
telho, Iáià' Moeda,- Mariètta de .
Lemos Lessa, Argentina P. Guinin- _
rães Adclia Craveiro Costa, Ar- RODRIGUES DE MELlU
themiria Passos. Laura Diégucs, ttWÜ_UWVJ_a Uid «_«*<m
Of ___ %_ . 1 ___. 1_ -i _-*11-.__Ím_* ¥ ** __,!#% I liillrl

Professor

com os
AGENTES

Duque de Amorim & C.
RUA LVALFANDEGA N. 80

JARAGUA*

Williams & C.
JARAGUA*.

"&;& JP«calio .
Dr. Pedro Firmino Loureiro
S. MUTUARIA PUÈV1ÍJENCÍA

De ordemdo sr. dr. M. L,

Ferreira Pinto; Director Pre-

sidenlé desta. Sociedade con-
vido a todos os sócios á vi-

rcn. irazer—atí o' píÂ 30 des-

te -suas contribuições para
formação do pecúlio do nos-

so consecio sr. dr. Pedro Fir-

minoíLoreiro, falleçido em

1- de Junho do anno proxi-
,„ü passado sendo que-Do
diaI A 15 de Abril—taes
contribuições serão feitas em

dobro e eliminados todos os

oue não as fizerepi dentro
deste segundo praso de ac-
cordo com os Estatutos.

Oulro- sim, concorrerão

também para formação deste

IliCIlIll Iii rUBWai 1-iitUl « wnftviv.i,
Sinhasinhá Silveira, Luzia Lúcia
Gonçalves, Antonia. Maria dos Pra-
zeres, Anna Ismeniá; Carvalho G.
Anna Soiizn.Rosi.li.. Sandoval, Do-
mitilia Coelhoi Florisbella Porto,
Chiquita Lima Rocha, Duqucza de
AiH.vH.H, Uni» f niinKitiii1 )li(_nni'_in.Amorini, ítala Lucaryui.lbsperan
ça Gosta, Alice, da Silva Rego, Ma
ria Luiza Mafra. Angela Sette.Au
gusta Tavares, SintuY Prado, Fran
cã Morei, Juliêta Aguiar, Argcnti-
na Colombo, Exma. Consorte do .
dr. .Salvudor Calmon c d. Rita1
Tavares de Souza Nunes;

Escrivães
Dr. José Leão, dr. Carlos Valen-

te, dr. Manoel Gondim, dr. Eraldo
Passos, dr. Manoel Maurício, dr
/Mn.I...._... T !__¦.. __._. D,.tit Dnlnlkn

Curso de Philosophia Geral
BUa do mACENA 9.1 ^

MACEIÓ'

Jornais
de modas e figurinos

ASSINATURAS POR UM ANO

Blouses.Álbum des
d Rêve

Avcnir il* de Ia Modc
(chapeos c roupas
brancas) ....'•

Art (1*) et Ia Mode.

20.00U
52.009

passos, or. manoci «aunciu, ui. | Arl m-wi ia Mode. 1 .
Clod-veu Lins. dr. Raul Botelho, ÍB,olíSeSCtNouveáutés .
dv. Antônio Machado, dr. Álvaro „ T . . .
Braga, dr. João Nunes Filho dr. £?? \Y'\. ,' . . .
Arlhur Xcxco.dr. Alfredo Marques, ch:c Varísien . . . .
dr. Cícero Fontes, dr. Vulmano. c'ucl ne\ . . . • .
Júnior, José Avelino da Silva, j Co^bei[|e- ._: ouvrages
João Moreira da Silva, Agostinho (trabalhos de senho-
Benedicto de Oliveira,- Manoel i.1™"-""0
Leal, Faustino Lima, Faustino ras). • • • • • • *
Silveira, Misael Accioly, Luiz Coupeur (le). . . ..
Amorim, Salvador Ni.-si, Genezio . Delineator (the) com
Menezes, Hugo Alves da Silva. moldes .. .. . •
Pi ofessor Luiz Carlos, Enioldado j Derniere (Ia) Mode. . .
Wanderley, BrazCaroatá.Adolpho; Designer •
Camerino, João Alfredo da Silva, \ Die Mode
Sampaio Cordeiro, José Avelino Elite ijtyles
Cabral, Proíessor Joaquim Lou- Femina. ••••,..••
reiro, João Carvalho, Joaquim Grandç Metropolitano
Morgado, Oscar Soares.' Ladis.ào | (comjJlelo) . •.¦ . • • •
Lobato Júnior, Páulino!'Maia, 2°
Tenente Araújo Rego, dr. Júlio
Ramalhp lilho, Protessor Agnello

nprnlio todos OS SOCÍOS que Barbosa, Júlio Pedro da Silva,
pCCUllo luuua ua H 

)o.-o {fy Un/ M Seira, Isaae de
houverem pago as—jóias—de Menezes, Protazio Trigueiros.Ma-
.- j uü„ ._ 1 .Io lun Im Ap noel Gabriel da Costa.dr. Sócrates17 de Maio a 1 de Junlio de Cabral) Francisco ,^io_ A11Vedo

Fernarides.Francisco Elias, Ant°.
n__-_ (_!ma»__ "\ 1 nt __S _rl r\ AJP«i»/l.i U I> _1905.

Thesouraria da Mutuaria
em 16 de Março de 1Ô06.

Seraphim Cosia, Director-
Thesoureiro.

12.000
i.5.000
10.000
30.U00
(.0.000
50.000
20.000

12.000
6.000

20.000
30.000
14.000-.000
14.000
15.000

8.000
12.000

Novo Llojfd Brasi-
leiro

Linha do Norte
O PAQUETE

COMMANDANTR COHTE REAL
»iwb_ E* esperado dos por-
*É£Wdo sul de 25 a 26^^^do corrente seguindo
depois da demora indispeu-
savcl para Mancos e escala».

Le Cõurríer Eoropéen
MEBDOHIADAIREterí|aT|OI<al

280, BOÜLEVARO RASPML, PMHS

I
ii

íhos&JasHarrison
O PAQUETE INGLEZ

W A R R 10 R Bj<ernstjcrneBj«rnson, Jacqucs
Comitê de direction

O VAPOR

E'esperado de,
Liverpool por
Pernambuco ale'

..._. o fim'1 do corren-
le mez, seguindo de sua de-
mora precisa para Liver-
pool.

AVISO |
Esta agencia previne aos srs.

recebedores de mercadorias pelos i
 j__.i- _n_ ,..l.i.i _rtll_F» Kf\

Novicow,
Nicolas Salmeron, Gabriel

Séalllcs, Charles ^ .
Scignobos, Giuseppe Serg*

Redacleur en chef:

Collaboràieúrs de premier
range de lous

vapores desta Companhia, que só r""fâaímá\lòns 
origina-

tomara conhecimento de faltas les P^í^fSf: J
contidas nos volumes na oceasião . ies, *• _eSiranl
da» descargas das alvaVengas para. pensabk ^^J^ZlMaue

ELEIÇlO
DOS.JUIZES QUE.TEIÍM DK CONCOR"

HEK PABA A FESTÍVIDAOE DO
GI-OHIOSÒ S GONÇA1.0 DO AMA-
«ANTIIO KO ALTO 1)0 .lACUTINfiA,
A QUAL DARÁ PRINCIPIO NO DIA
ti mi ABRIL E TERMINjARÁ.,À 6<ÜB
MAIO. * -'7.\ ¦-.

Juizes

Coronel Vice-Governador Árito
nio Máximo, Dr. Joaquim, Paulo
V. Malta, Dr. Euclides V. Malta,
DrJSampaio Marques.lConego Oc-
tavip de F. Costa, Coinmendado-
res : Teixeira Bastos, Tiburcio A.
de Carvalho, Américo de A. Gui-
maiães e Teixeira Machado ; Dr.
Ignacio Calmon, Dr. Eusebio de
Andraiie, Coronel Epaminondas
Gracindn, Coronel Jacihtho Paes
1'iulo, l)r. Calaça Filho, Dr. Mi-
gucl Omcna, Dr. Ângelo Netto,
Coronel Cláudio Dubeux, Dr.Aca;
cio de Araújo, Coronel Jóãò Nu-
nes Leite, Òr. Araújo Góes, Dr.
Guedes Gondim, Commendador
João Martins Ferreira, Dr. Espe-
ridião Tenorió,' "Dr; Silva Porto,
Dr. Santos Patury, Dr. Goulart de
Andrade, Major Pòpulo de Cam-
pos, Dr. Francisco Pontes, Dr.
losc Duarte, Coronel, Antônio
Maurício da Rocha; Coronel Flr-
mino Guimarães, Commendador
Joaquim de Almeida, Coronel Ri-
enrdo Brcnand Monteiro, Dr. Ro-
salvo Ribeiro, Charles Goble
SalvadorCosta,Dr.Árlluir Botelho,
l>r. Wanderley de Mendonça, Dr.
Insc Tavares da Costa, Capitão de
1'iagata Thcdim Costa Dr. Leite
lHndahybn. Padre Alfredo Silva,
Coronel Salustiano Sarmento,
Coronel Naziazcno do Amaral,
Major Emygio Ramalho, Manoel
Pedro dos Santos, José Bizerra
Nunes, Januário de Oliyeira, Ave-
linoTaveiros, Oscar Simphronio,
•lainiario R. Barbosa, Josè.Ióaquim
liiliciro, Capitão José Pinheiro,
Fernando Burguez,'Dr. Hugo Ju-
1'iin dr. Anisio Jubim e Jiuio Al-

nio Souza Almeida, Alfredo P. Rê
go, dr. Jeronimo de Gusmão, Josc
Martins Torres, Coronel Naziazc-
no do Amaral, Salathiel dc Paiva
drs.Silvestre O. Loureiro, Antônio
dos Santos, Sebastião A. Bandci-
ra.Pio Jardim, Carneiro Tiririca
Filho e João Alfredo,

Dondoras da charolas dc S. Gon-
calo e N. S. da Conceição:

D. Procncinha ;Lcssa, D. Olivia
Pinheiro, D. Nina"Vianna,D. Si-
nhã Vandeval, D. Maria Duarte de
Amprijin, Madame Lovel e D.
Francisca Duarte Rodrigues.

Protectoras da Missa D. Leopol-
dina Miranda, Almerida Ramalho,
A Exma Consorte- do sr. Coronel
Adriano Màia e do dr. Espíndola
.de Oliveira.

Commissõcs parciaes . •

Harper s Bazar ....
Journal des Modistes

(chapeos) . . • • •
» t Ouvrages de
Da mes (edição com
trabalhos) '.'".: . • •

Kindergarderobe (para
crianças)  «P;J«{J»

Margherita
Miroir des Modcs com

moldes . . ... • •
Modes (les) edição de

luxo . . . ......
Mode (Ia) Nationale. .

iMode illustrée

COMMANDANTE PACHECO JUNIOIl

E' esperado dosporlos
do norte,- de 4_íJ a 2-1

do corrente, seguindo depois
da demora indispensável
para Rio de Janeiro e escala.

Os paquetes d'esta Com-
panliia sahem do Rio nos
dias 5, 13, 21. e 20 de cada
mez.

a ponte daAlfándcga.cómassjsten
cia dc um empregado da agencia.

A respeito das mercadorias quer
ou não inflammavcis com direito
a despacho, sobre agun, devem os
srs. recebcdoresnrovidenciar para
dentro de tres (fias utcls a conlar
da descarga do vapor estarem
descarregadas as alvarengas, lun
Contrario, rcqúcrerã estn agencia
á Illustre Inspectorin da Ailan-
dega, para destinar o que for uc
lei° com relação no desoecupa-
mento das alvarenga.1.. .'

Para fretes c valores, cltí. lfa»a-
se com os agentes.

Pohlman &C.

sninrc. le monvement poliliqae
international

France : un an, 12 fr.; s>*
móis, 7 fr. ; tro«s

móis, 3 fr. 50. cent. -
Union, un an,

15 fr.; six móis, 8 fr.; trois
mois,4tr.;len°30cent.

Demandez un numero apcclme
gratuit

EM MACEIÓ, ASSIGNA-SE NA

LITlllIi¦JOIKSi
20.000

32.000

15.000
30.0U0

20.000

20.000
14.000
20.000

bu.quérque:

Juizás,
As Exmas Consortes dos snrs
Dr. Antônio Duarte, Dr. Luiz

de Vasconcellos, Dr. Octavio Les-
*'', Dr. Pontes dc Miranda-
Dr. Raymundo Pontes, Coro'
nel José Auto, Coronel, Manoel de
Castro Accioly, José Lacerda Fer-
io, Coronel João Gato, Coronel
Anlnnio Lopes Vieira, Coronel Al-"-aro Flores, Josino Cerqueira,
Cregorio Fonlan, Floro Dona, Sc-
'afim Costa, Rosalvo Acioly, Ar-
•luir Cerqueira, José Lages, Glè-
mente d. Edelvina Aguiar, Ma-
calhãcs da Silveira, Dr. Anto-
"io Candido.Dr.Porlo Júnior, José
Gomes Ribeiro, 1« Tenente Oscar
»'"iniz,2"Tcnente Virgílio |Sampaio,Manol Coronel Ismael Brandão, -
Dr. Bernardo Lyndolpho, Coronel Nest'V' S. Oliveira, Maior Olimpio n'•austo, Juslino Figuercdo, Coro- <-_____
"ei ,Io;"'o I.avarf>s dn r.osta.' Luiz i

Ruas: lo de Março, Augusta,
Apollo, Livram, nto, Bècco do
Moeda é S JosejGuilherme Lemos;
Joaquim Magalhães; c Olympio
Máriaho. -

Rua 15 de Novembro, Floriano
Pexotó c Libertadora Alagoana;
Manoel Ribeiro, José Cupertino
Guimarães, João , da Çru_ e João
de Deus.

liarão de Maceió, Maccna, Barão
do Traipíi, Floresta, Dias Cabral:
Francisco Affonso de Barros^ An-
tonio; Cascmiro da Silva c Júlio
Eugehiò do Rosário.

Commercio.Bôa Vista e Alegria
A commissão directora.

Aroeira, Clarencio Jucá, Barão
de Atalaia; João Motla, Júlio José
da Costa e DioniziòAndrohico.

Jacutinqa ¦
Manoel Villa Nova.Manoet Satur-

nino e José Nicoláu .Barboza.
Canibona

Eduardo Antônio'de Mello, José
Theophilo de Araújo e José Capa-
rica. ¦

Bebedouro
Hypolito Cassiano.da Silva.João

da Costa e Antônio José.
Santa Crnz

Joaquim de Santa Anna, João
Claudino e Domingos Ramos.

Levada
Quintino Costa, Cantidiano Vir-

ginio dos Santos e José Vicente da
Silva. ,

Maceió 1.9 de Março de 1906.
Comissão directora

MANUEL VILLA NOVA
OC1AVIO OLIVEIRA
MANOEL GABRIEL
JOSÉ CALHÈIROS

Thesoureiro: joão máximo
Visto. Conego Octavio Cpsta."sitio 

á venda
Vende-se um Sitio no Mutange

com arvores fruetiferas, excellen-
te vertente d'àgua, levada em com-
municação com a lagoa, casa de
vivenda com muitas commodidá-
des e terras para todas as planta-
ções. ;/'•'

Nesta typographia se indicará
com quem se deve tratar

Modáillustradã(em por-
tuguez)

Mode (Ia) Pratique. . .
Mode (Ia) Parisienne . .

» » » com 6
moldes . . . . • •

Mude de Style (edição
dc luxo). ...••
» , » » (edição
simples/. . ... . • •

Modiste Parisienne (cha-
pcos). '.-'•; • j • . •
» Universclle » .

Monitcur de Ia Modc. .
Nouvellé Mode. . . •
Nouveautésdes Blouses.
Paris Figurinc. . . .
Petit Echü de Ia Modc .

» » » » brode-
rie

Prinlemps . c e . '.
Révue dc ia Mode.(com-
pleto)

Ruchc(la) illustrée (com
trabalhos. .... .

Sáison (Ia) .....
Salon de Ia Mode . . .
Toilette des enfants . .
Vraie(la)-Mode. ...
Wiener Chie. . . . .
Weldon's Bazar (para

crianças)4 . ... ' . • •
Young Ladics Journal ;

Assignam-se na Livraria Fon
seca.—Maceió.

36X00
20.000
40.000

.60.000

40.000

22.000

24 000
24.000
25.000
20.000
15.000
30.000
10.000

12.000
20.000

30.000

36.000
20 000
36.000
10.000
12.000

PAQUETE

COMMANDANTE, SALGADO DE
MENEZES

. >È' esperado dos
portos'ao norte de

.._ 31 do corrente, a
1 de Abril seguindo depois da
demora indispensável para
Rio de Janeiro e escalas.

João Tavares da Gosta
JARAGUA'

SóciètèGenerále-eTriansports
Maritime â vapeur de Marseille

O PAQUETE

jHDUiííaiD
E' esperado

no dia '25 de
Março dos
portos do sul,

15.000
20.000

O malho
11ECEHEM-SE ASSIGNATURAS

TRÍ.TAR COM O AfiENTE

João Tavares da Gosta
JARAGUA' ,

j.2.-^.!seguindo depois da demora60 necessária para Europa com
destino aos portos de Per-
nanibuco, Barcelona. Marse-
lha, Gênova e Nápoles.

Recebe.p:irg;is e passageiros
de 1.;; 2" e 3" classe para to^
dos os portos de sua escala
aos preços seguintes : * \

Companhia Alagoana de
Trilhos Urbanos

No escriptorio da Compa-
nhia pagão-se os dividendos
do semestre de Julho a De-
zembro do anno próximo
passado. ,

Maceió Jaraguá 6 de Feve-
reiro 1907. ' .

Jacintho José Nunes Leite. (
DireclorGerente.

1» classe

The Royal lail Steam
Packet C.
O VAPOR

TEVI0T
E esperado do

Sul atè o dia 2l
¦in m «¦ iiilítf> corrente e se-

guirá depois da demora ne-
cessaria para Londres.

OVAPOR

TAMAR„
E' esperado da hu-

ropa, até o dia 28 do
corrente e seguirá de-

pois da demora necessária
para Rio de Janeiro e San-
tos.

Para cargas etc. a tratar-se
com os agentes. , _Williams A CV

JARAGUA1
N. B.
Não séaltenderá a reclama-

ção por falta de mercadorias
que não for communicada
por escripto á esta Agencia,
atè 3 dias a contar da data
.da entrada das mercadorias
n'Alfandega.

Quando os volumes forem
descarregados com indicio de
avaria éneccessariaa presen-
ça da Agencia no acto da vis-
toria para verificar o prejui-
zo ou falta, se as houver.

Todos ganhão — E' nicllipr __-lli3,,,tt..,
comprar pâp suisso na boa-vista cjpaes moléstias.
do que jogar no bicho ou hilhetes ¦ ' ^_
de loteria. Na boa vista quem
perde ganha uni pão e quein é
eliz tira uma" libra. Ninguém
perdei 1 , Comprem pães na BOA
STAf rV ;"

.' ¦/' V i

m
à

BANDEIRAS
NACIONAES E EXTRAUGE1RAS

DE

MkNOk VIR COM PHE8TEZI
João Tavares da Costa

JABAOUA'

ESní-TEÍEBHi.. .a
ESMALTE DE PRATA

Em elegante oalxlnha
COM

f»líl©Mífe S OMPOSITO
'¦''' NA' ;

Typograptóa Oiilptal

HOMtEOPATHIA

Pernambuco.
Barcellona. .
Marselha . .
Gênova. . .
Nápoles

25«000 reis .
795 FRANCOS
700 »
170 »
825 »

"';/'¦•; .'v"'j po ,;, p, .;''¦^ün::$kpino>; ¦:
i A mais procurada e

acreditada, yen^pr|e nu
LIVRARIA FQNSFÇA,
onde se distribuem, gra-
tu<t8*nehte folhetos que
ensinam a curar aspnr -

Em.glóbulos c tinturas.

Empreza Brasileira i
DE

•lo;">o Lavares da Costa,'Luiz•iivenèie, Manoel Gomes da Fonr ¦
s<"i"a> dr, José Hugo Pompilo Pa-s.lfs, dr. Antônio Tolentino, d. Ma-ria Augusta de Castrp Guimarãe s

DR. DOMIKQOS CARDOSO
MEDICO " •

Consultório:
UVA PO ÇOMMPBCIO, N- 33

Navegação-Freitas
O PAQUETE

GOMl-iS DIAS
Com illuminação

e ventilação electri-
cas, e câmaras fri-
gorificas offerecen-
(looptimas e as mais
modernas acçommp;

idações para-passageiros, è^qul
' esperado do norte a ii ao
' corrente e seguirá, no mesmo dia

para Bahia e Bio de Janeiro.

Os bilhetes de/da? ydítfj

2» classe
Peruambuco. . 20#000 reis
Barcellona. . 5B5 francos
Marselha . . 550 »
Gênova, . . . ' 550 »
Nápoles .'.. 605 »

* ¦'¦ i - í; 3't ctttssc
Pernambuco. . I5»000 reis
Barcellona. 

'.-l. 160 francos
Marselha ... -150 »
Gênova. ... 150 »
Nápoles .: . '." 175 » ',

Este paquete è illuminado a luz
electrica e offerece as melhores
commodidades possíveis aos srs.
passageiros.^ 

*

, Para carga, passagens e mais
,, informações trata-se eom o agente

?:;'_iesttt praça. 
*:

jfl. Ferreira
JARAGUA

m» ¦——

COURRIER INTEflNATIONAL HEBDOMADAIRE

Lindas
.arleiras liõinéo^iaii icas indispen-
saveis aos snrs. de Engenho. " 

Hi'".
CARBURETO

Politique, Drolt Inter- '
nulional, questlons soclalos, Llt-

terature

Companhia Commercio

NAVEGAÇÀ0
G VAPOR

mroeso-fto t

Francis de Pr^ssènái^,'Pierre
Guiilard, tM w.

A. Ferdinand Herold.

Abonnements'¦: France — Un
an 12= fr..;;

Union : un an 15 fr. Sjx
móis 8 fr.; Troisí mOis 4; fr,

_asd.a,etloaa. et aAna.lx-.iiB-
txá.etiozi.

a-4 íue; üaMplxlaate —
;a-?»xis. k."'i#- ¦-¦"'à1" I

Em Maceió' assígna-se na
LIVRARIA,.FONSECA

K______Jl___JL___)k
E' esperado dos1

portos do norte _* i m
,úo dia 25 do çQV-^darja da Wo*

Gomma de Araruta . r
VENDE SE NA ; C\ .

-Para illuminação acetylene
EM TAMBORES DE 50

K1LOS E A RETALHO
'¦/ 

mmnw « %^*_i 
•_Tmmm!-

VENDEM
SerapHin» Çosío fy Ço.

Rua da Boa-Vista N. 28 e 30

^ # •^m^geipy;; • i ~!"M

Manteiga mineira
Artigo puro • de Ia crdom

Priiorosímenteicconilicclonda em
latas de lima libra

. ^VENDEM? çz ...
! 3 Padaria da BóaVtsta.,<*. *»*> fiesflensffVamMãr

Duque de Amorim & C.
: Ezeáuiel Barbosa

Raphael Vaz & Limo¦*,. r m- ?•"»'¦••*• ""¦

a
J a pag u a' ç Ra j u s s a r a

¦ Vende-se pbi preço niodi-
co diversos terr enos em Jara-
raguá ^PajuSMira ; 4pra-r« in-
: oririaçõ?es>tr^tarsèfÇQ_a j\

WILL-AMS & C.

¦; v #88¦.¦¦'¦4_al

'í'-$_

'; '.¦','¦¦

** .-' 

'¦ 

¦ 

-:- • 
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^liSilSEÇfPÇ8 E «lAflUTIMOS

Pffíf(P(l||'

A unlfcà «dírtiMurtiüa1 com «ècto no BiimU e,np.«*Fangeti", : que habilita mus segurado* a receberem em, Abril^utuSiceoçie Teee aAmp k«- 5_oooaooo km dinmiw
>r cada apóliceque lar sorteada. X.''¦':'¦: A>. ."por;i

«mo

cettf. f O d* Maré» de IPOC

:V'"i i a,"; W*» OU wi_j .'' ' .'': . V' 
".'_". 

,w-irit-|rr-ir^_ri. 
' ' " "V '.

:S0*)^»TâilbifeíE8' :',; 
I* .";.;• E EXPORTADORES

: D*poaitopermanente Je farinha dè trigo
V» gênero» de estiva

Sociedade de seguros mútuos sobre a vida

.-,*•< ÍVfj''\!A T

.'•' "T

Bpsta iim seguro de As.i;p«ra d«r direito a todos os sorteios

j|if§|llf||
Apólices seriAadas em dinheiro em vida do segundo

-.'-.•-A'-- M v/ , 4 . ..^.' ., :,

ppfin» .n.* a "ru- • -, Súcpüfsaesemíodois^ e em Lisboa

v. .:-,;;:;-:V ^"T"""-—^ ^ Rçpreseiitaiite geral em niagíasseSergJiie
Commissões, consignações e agoncias |

; ld*m

,p'-'-
?ív 17.5M

¦fer*

17.71

16?
M

Dr. Arthur de Almeida Boaventuramm&mmim
8.452Dr. ArthiirHéiícliò Gomes.

Antônio da Costa Pinto e esposa."-*---"*- **--¦- %q de Pina ; . ..intrigues..;. .
qs Leme •

fli
, AttllA ^|0.C__iQrVeiaitu* ¦. • ¦•y>t

Antônio de Padua Assis Rezende .
enriquêta tiulfhermine \Veiss.

D. Josirta Christina Abrantes
Éito,C<-*l*oLf.ãn '.:.-,'

IU. ._.
S, Paulo.

Recife, Pernartbuco.
Floresta, Pernambuco.
Antonina, iParaná.
Forrooaq, Goyaí.
PyjfinQpplís,.Gpyaz.

_M'4» J«ap*ls,iCapital Béderal. ::»
!».' * '-Vi' "

- * 
• 

".

Swilq Antônio do Hnèhado, Minas.
Juiz de Fjóra. Minas.
Theophilp Oltoni. 'Minas;

JP0^ JÉfíi PORTUGAL :
ÜélJiada ... . '...»..' .

Aguiar,
rino. .

'MK&haa
S. Miguel Guanhães, Minas.

Santprem.
Lisboa;
Alpiarça.

Em 1963 tói sorteada em Maceió a apólice 7070 perten-
cente ao sr. Adolpho de Almeida Guimarães. ¦¦'>¦¦

Ert* 1994 foi sorteada a de 759<>, pertencente ao sr. João
Nunes Leite, sendo a communicação do pagamento dá
pnest^çãp desta' segurado recebida' por telegramnia no dia

Em 1903 foi sorteada a de n. 7583, pertencente ao sr.
Manoel Joaquim Rodrigues, proprietário da Despensa Fa-
miliar. ¦¦•.'.;: XE ¦ ¦. '.-. . -'a-j

Aippjicé da ^Ifate em dinheiro, de exclusiva inven-
ção d'A _Sqiuâf«làtt, é a ultima palavra em seguro de vida.

Todos os sorteios são públicos e são dirigidos pelos re-

Íresentantes 
do imprensa, e teem lugar em 15 de Abril e

5 dÇ Outiibro jde cada anno.' * ' 
Esta apólice foi tambem sorteada no 5o sorteio dé

¦¦.19,05....:.-.'. .,.;,
; Até hòjé A EQÜITATiyA tem sorteado 77 apólices na

importância de Rs. 342:000|000, pagos em dinheiro d vista,
seín prejuízo dos contractos que continuam em pleno
vigor. ,'V\ 

', ' 
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Para prospectos e informações

RUA DO COMMERCIO N. 190

-Da^aARIÂ. CALMON
m
dd

IflBHlGI

i"-:E
'X-E-d:
Vi''
A ¦¦¦' ¦
,VYi _¦¦¦'¦;

...... ,,

SOUEMIJI
ÜP^jsjI pn.5tH

-Sí-B-^

h*:MUNSCHEN
a--a—-*->-íí-5$-

w,_.'.-I
,,, -

tt'!

Vende-se nos principaes

DESTA CIDADE
(3-7).

ARMMiNS

f O^wafs Importante estabelecimento deste gênero nò Estado)

Instalado em amplo e espaçoso prédio os seus pro-duetos despensam qualquer reclame
Rela geral acceitação que gosão¦.•' nresta capital e todo in-

terior dó Estado

ív?unicano Estadopfaliricaos verdadeiros
PÃfS SÜISS0 E FRANCEZ

• ^"y^**"^^ ' '. ii.

E' A UNICJA QUE BRINDA COM

mSDÂS DE OURO a fregueziá

i_.„k„ii. ! Franqueia a visita'aos seus salões de >trabalho para melhor attestár o asseio e hygiene de sua manufactura
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dois grandestornos, cyllndros a passoal duplo pode executar de promptoqualquer pedido

'OKFÓSITÒ 
N lERCADO-PUBLICO

(COMPARTIMENTO INTERNO N. 79)

Para melhor e mais commodamente servir
a sua numerosa fregueziá nianiem este deposito onde se en-

( contra todas as especialidades da

PlàDMÚM ©A 20fK-S»5r h
-Padaria Capricho

CASA FILIAL EM BEBEDOURO

À.à*tí a . ^P^ada para satisfazer dp prompto a fre-«uezia deste pitoresco arrabalde é seus circumvisinhos está mon-tada de sorte aexecutar tambem qualquer pedido pára o Interior

4Gr- -M—xy

VENDAS EM GROSSO E A RETALHO
TeleÊ.~^^w~TeÍeílionen.lfl3

28 e 5^-^-cLadLa Boa TTista
MACEIÓ

LOJA PARAIZO
Completo e variado sortimento de phantasias, chitas,

cretones, brins, casemiras.
Variado sortimento de. miudezas, perfumarias, brinque-

dos, chapéos, chapéos para senhoras, ditos de sol. Py-
james com alamares ; Palitot de alpaca, Pachá, e imitação
palha seda, seroulas e muitos outros artigos

. JOAQUIM OA;SL¥A COSTARua Floría«o Piixàifò n. é.— iviaceiõ
Das apólices da CiArantia dá A mazonla

uma das mais convenientes ê a do '

constituído pela judiciosa combinação da a classeR «rdl-
naria de vida e dotal, cujas características sa<_
ab, seguintes :

1.° Este seguro realisa-se pelo prazo de 10, J5, 20
ou 25 annos, fixado no começo. , j

2.° Fallecendo o segurado, na vigência dn apólice,
a Sociedade paga aos herdeiros o valor integral do se-
gnro.

3.° Estando o segurado em vida, na terminação do
prazo, a Sociedade paga o duplo d'essa quantia ao po»-suidor legal da apólice. ,- EXEMPLOUm indivíduo de 35 annos de idade segura avída:na
Bomma de Réis l.OÓOftOOÒ, jpagandb o prêmio annual de
IR^is 80200, durante 20 annos. Pela apólice einittida
nesse caso, a Sociedade obriga-se a pagar aos herdeiros
legaes do segurado a sómraà de Réis 1:000|1000 logo quefalleça, ou a pagar, a elle próprio, a spinma de Réis ....
2:000^000, desde que sobreviva ao praso de 20 nnnos. E
assim por deante, a mesma proporção em caso de vida
ou morte, seja qual for o numero dé prêmios annuaes pa-
gos e prazo escolhido pelo segurado.

Prêmios pagaveis durante o prazo do
contracto para cada Rs. 1.000=000

Somma pagavel em coso de morte 1:000/1000Somma pagavel em oaao de vida SiÓOOjOOO
PRÊMIOS: ¦

IDADE PRASO
¦I ANNÜAI SEMESTRAL TRIHEST.

21 a 60  10 annos 186^500 97/1000 49/1400!
21 a 55  15 120*600 62Í7Ò0 32*000
21 a 50 .20 _• 84*200 43*800 22Í300
21 a 45 25 62*800 32*700 16*700
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Pagamento de animaes furtados
"; 'V'' ¦ ' >d '' - - - ¦- ,'¦'

A GARANTIA EQÜESTRE

Agencia Bancaria Drogaria Calmon ~ Maceió
(Egencia em quósi íoâos os municípios 3!o:Ssta3ÍP

Liquidação de calçados com grande abatimento

MACHINAS de costura
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ÚNICO DEPOSITO

SABONETES RIFGER

O an.i_cm.al eox». a xnaxoa <a.a socieAadLe».ão pode ser _n.eg-ociad.o será. a apoliee «ae-vre sei appxe_b.©aa.d.i<a.o por <3.%a.alqL"«.èx pessoa, q.ia.e o exitregraxà. ao aerexite eu à, polieia local
lê

Caixa com 3.
Um .' . .

"4$000

lfSCO

NA LOJA PARAIZO
RUA SA'ALBUQUERqUEN.

JARAGUA'

Adalpho Figueiredo & C.

GOYANNA
Recebi dos srs. Costa A l.olio agentes

(Iii sociedade Garantiu Eqüestre nesta ci-
dade, a quantia dc. cem mil réis (100Í.C00)proveniente «lo um eavallo de minha pro-
priedádc, segurado sob a apólice n. 12700
e que foi furtado do engenho Úbú. '

Goijanna, 21 do jiuiho de 1905.
Francisco Correia dc Lima

itambf;
Recebi do sr. major Francisco dos San-os 

£evcs, agente da sociedade AGnraii-Ua hi/uentre nesta cidade a quantia decem mil réis C100SOCO) por quanto segu-rei na mesma sociedade um eavallo dciiuiiba propriedade sob a apólice n. 3016,furtudo no engenho JVowodostemunicipio ;passando dito eavallo a pertencer a refe-rida sociedade. E por ííão sabor lôr nemescrever, pedi ao sr. Kcliciano llezcrrados bantos Aguiar, que este por mim pas-ssasse c a meu rogo asssignasse com as'testemunhas presentes.
llatnliè, H de Agosto do 1905.
A rogo dc 1'aulino Felix — José Fdi-ciano lleierra d'Aguiar. - Como teste-iminlias Francisco Nuiies Machado, Joãotornandes de Almeida. Reconheço ver-(ladeiras as firmas supra, por ter' dcllasinteiro conhecimento ; dou fé — Vidrasile I<ono, U dc agosto do 1SI05. — Emtestemunho dc Verdade. — 0 1" tabcllião

publico interino - Francisco Freired Andrade.

CABO
Recebi do sr, Joaqutm Dias, agente na

cidade do Cabo, da companhia,. A Garan-
tia Equestrei a quantia de quarenta., mil
réis', importância por quanto eslava so-
gúro sobre apólice n..8ÕTl.'nm eavallo de
minha propriedade pêlo que passo a mesr
ma companhia o direito de- posse do am-
mal de accordo com o seu regulamento
Cabo, 21 de agoütS de-1905.

Pedro Ferreira de Mello. J£

IGtARASSU '

. Recebi do sr. Damião Lobo, agente da
sociedade A Garaqtia Eqüestre, a quantia
de quarenta mil' reis, do seguro de um
eavallo de minha propriedade.

Dou quitação á mencionada sociellanc
licandn sem: ofleito a respectiva ¦ apólice
sob o n 56Í8, passando a • perlcncer-llic
o eavallo por cila segurado. Iguarassu,
29 dc Agosto de 1905. . .

A.rogo de Antônio Mariu do Esp.iiito
Santo — João Chrtjsostómo Leilão Ramjel.

CATENDE
ltecetii da sr. Waldemar Feijó, agente

da Sociedade A Garantia Bquestro a i|uau-
tia dc cincoonta mil' réis, db seguro o«
um eavallo de i minha propriedade, _ riu-
bado no sitio Santa Lmia do município
de Pulmnrcs. Dou quitação á moncionaüfi
suciedade, ficando sem cffeito a respectiva
apólice sob n. 9703 passando a perten-
cer-lhe o eavallo por ella segurado.

Catcnde, 1 de Outubro dè 1905. ,
A rogo do TKiími da Paixão — W"

Martins llomleiix. •-..• . 
, .

Recife, 11 de Novembro de 1905'
! ¦AGaranUtíBá'tèi,re'
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