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MODERNO 
— *,"

pos adverso.-;", do
•"«Yinte annos depois"

mAnee de Alexand:

mesmo profrsmma:
lock", pellicula di

capitulo. ,"Cam-
niirgnlfico filai

fio^aicbre ro-

a Duma/. No
t"l novo Schcr-

avenluras, ds

Hí'l.\i
.l.;.\ — Na Ida: 

"Doidos

", ca 
" 

Robcrts?on Cole l'l- J
Io palco: estres, da 

"trou- '

FasUres Brancos", com os

i números; 
"suppiicio ro-

Lamnelo humano" e 
"Sa-

A sablr:
"Mosella", 

para o sul
"Hameln", 

para o sul.
"Itabira", 

rara o sul.

MUI P08TAE8

SfTERRESiRKS — f» Corrais rec»

WrR ale as 13 horas de hoje. car
•ajpp..*_fla para a» seguintes agin

das do Irtetíot!

Ifuaráss*»*, Itamaracé.; Itapissuma;

Paulista; Pilar ds itamaraeá: Quei
usadas; SsljttfUllIlO; Santa Maria; Su

mb;m; T-ijuwetlngs: ümbussjra; Vai
tentes e tojfS*rtl servidos pela 

"Grca'

SVenci.i".

MARÍTIMAS - O correio sspedl

Tá. BOjS, as SovX—t-tSS malas.

Para a Kuropa, pelo 
"Avon", re

irebendii nb.joctns para regíslrar eM

ás 16 horas e cartas para o interior

até as 17 horas.

TELECtRAUAMAS RETIDOS

No TeleaTapba Nacional, para: —

Àgelcu, Nunes Machado n. IO; Pall-

veira; Sinha Continuo, Detenção n.

912; Manoel PUfUSU-, Hotel SB>.

Tulnho, Pedro Marinho n. 72; Rodri-

gues, Gloria n. 210; Maria Eugenia,

imperatriz n. 1954; Beiro: Cavengo-

mes; Dismaia: Mosousa; .Toveüno Mi

ciei; Heitor Mala, .loão Perdigão D

818; Minerva; Uormelerin .lustin.i,

n. l'.i i : M inor! A-BTSdO, I.i-

vramenio n. I i.

PHARMACIA DE PLANTA.

ro de Santo A.i

INTERIOR

MO

I O "Jornal 
do Brasil" o a

"Oreat Weatern» — RIO, 27 —

— O 
"Jornal 

do Brasil" em edi

torial hoje publicado, a respei-

to da crise de transportes fer-

roviarios, diz, referindo-se ás

I zonas servidas pela 
"Great

I Western", comprehcndendo os

Estados do Rio Grande do Nor-

te, Parahyba, Pernambuco c Ala

foaa, o ¦•gaiata:
"T;*mos 

nos oceupado fre-

quantamanta desse assumpto t

por isso julgamos dispensável

repisar considerações em torno

dessa questão.

O momento e de serias diffi-

euldades para a predileção as-

stleareira ameaçada por Bio tet*

t.ransporlo, no período dc sua

safra que jâ se avisinlia.

Como Pernambuco e a região

mais importante, tornou-se, -

ponto central otule. ns queixas

explodem com mais fragor é não

se poderá dizer que i snmrnlr

os Intereeeadoi que clamam.

Esse. movimento ds Inata ae

ção de todas as classe-., vam io

governo de Pernarnbtieo, do seu

Senado, fia sua ('.amara, tle sua

Associação eomniercial, Boole-

dado de airrieullura e finalmen-

te de todas as vozes que rapre-

sentam a vontade e exprimem O

labor do grande Eslado e asa

não cessam de appellar para I

Uniio, no senlitlo de remediar

¦ crise de transportes, naqucll-t

iniporlante região assuoareira.

Não lia em tudo islo nem pro

posilti ile vexar a 
"Great Wes-

lern"' nem o intuito de obter

para ella soluções favoravei**

aos seus interesses.

Os Estados *1o nor Ir* querem

e tem direito de exigir recipro-

ridade de tratamento.

Parece que ha na alta adm'

ymk*tW*Amfgmmí

contra a 
"Great

i— Km quatro linha»;

Figuras e factos;

DiarlO social;

Centenário ês Confederação ilu

taador;
- Hospital de Santo Amaro;

*— Sport;

(k- Aries á Artista»;

Scenas A Telas;

I-- Consulado do Portugal:

,*_ código penal brasileiro;

Jj_ vigilância sanitária vegetal,

i—. A viila em Londres;
-V— Kf,ro e judicaturBj
't~ 

Alma religiosa;
.'«*-< Mscallsaçto bancaria:

O 
"Diário" nos municípios;

"¦¦»—• 
Vida escolar;

htm Pactos diversos;
*(—- NoUcias*

.t—- Ultima hora.

itE -
f PARTI INEDITORIAI.

*>,-. 
Solicitadas: — Avisos e Edltaes;

¦A Navegação: — Commercio; —¦ Pe

quenos annunolos; —- Avisos fone-

bres e diversos.

ÃSSÍCNATÜRA

De hoje a 31 de Dezembro de

1924 . .

[{Al assi-rnaturas são

ndon.nlarinmont***1!

Sm restante do 
"DIÁRIO'

nislraçSS

prevençõe

Western'*.

Realmente, o modo como esta

companhia lem conduzido og

seus negócios, ao ponto de Ie-

var á ruina e desorganisação

unior, Ha- ;
Mcides MO- j

p| 
— Aprlgio da Silv.

Ionio da Cruz Mesquita
•gcira, A. Cahral, Álvaro (

\ B ¦— Ilalthazar tia Câmara.
-Io — Durval Pessoa, David Vas-

Concellos, Davino Ribeiro de Senna —

maior.
_ — Kfliiardo Augusto de Quei-

roz, ISSrjuW Câmara, Eduardo Cor-

tSs I.iuia, Kiluardo de Moraes—dr-

ueabogramma, Enrico Qucnlal.
H f __. Fábio da Silveira narro»—

_r., Freneh 8., Feliciana bandeira

de Mello Pereira—d.

^ o — Cuilherme Santos, Geraldo

^e Andrade—dr.
I H — Hcraclito Gonçalves de Arru-

mj __ João Cardoso Ayres, José

Eomingiies—dr., José Flosculo—I

Soartas. José Eustaquio—dr.—2 cír-

Ças, Joarpem I.ima. José Coelho Ro-

ydrigue-i, ,l„5'! M. M. IIeiirir|ues, .1.
"Brandão A Magalhães, José Fernan-

AtS Barbosa, José Euzeliio de Souza

JoSo Coelho Brandão—dr.. José Bar

retto, .1. tíchaller—dr.. José Flosculo j

Nobrega.
 i.uiz Mendes. I.aura_Muria OS

d., i.uiz Duarte 
'\lencar—

u.., Lourenl.o de Sá—dr.'M 
 Maria Correia Queiroz—d.,

Mareio Albuquerque, Mario Cesario

Qulinarâes—dr., Monoel Fonseca 1.1-

ma, Manoel Bandeira, Manoel Zacha-

rias de Alencar.

H — Natalicio Ypiranga.
*0 

 nlivia de Mello e Siha, Or-

landr. de Paula Barres, Oscar Bar-

retto
 Siivif, Leite Barro>, Sebastião

Ferreira, Solou Albuquerque.

yy _, W-l-S-Urq Albcrtinc.:.:;__*:.

completa os seus serviços, não

inspira ao governo, que deve

ser o fiscal exacto e fiel dos

contractos, nenhum sentimento

de complacência.

O momento impõe medidas pe

sitivas que não proerastinem _

solução da crise e evitem a ag-

gravação do mal. A solução

mais conveniente seria uma me

dida radical mas, como a situa-

eto financeira do paiz não com

porta de prompto, urgem pois

medidas de emergência em fa-

vor da producçao do norte do

Brasil".

Julgamento — RTO, 28 — O

Julgamento de Vespasiftno Cal-

das que, no dia 2 de janeiro do

correiilt; anno, fm unia pensão,

A rua Haddoelc Lobo, Í50, ten-

tou matar a firos á mulher Jo-

sepnina da Püvn Costa e sua fi-

lha Clotilde Costa, terminou ás

quatro horas, sendo o r^o abso!

vido.

Relatório da mlssfto britan-

nica — HIO. 28 — Amanhã se-

rá publicado aqui o relatório da

i cnmmissão britanniea chefiada

pelo sr. Hontaga.

O porto de Santos BIO. il

 O inspector de portos eom

municou ao ministro da vlaçSn

que as médiuns ndont.adas paru

desroncestinnar o porto de San

los esfãn dn.ndo bons resulta-

dos.

Sobre o Regimento do Senado

— nin. 28 — Consta que n-i

próxima soçrnnda-feira, no Se.

nado. serão propostas modifica -

çíies no Iletrimenfo afim de. im-

pedir ampla discussão em tor-

no da reforma da Constitui-

pelo 2.' dislriclo do Rio Gran-

de do Sul, sendo provável que o

sacrificado seja o sr. Sérgio

Oliveira em logar do sr. Flores

da Cunha que tem como padri-

nho o ir. llerculano de Freitas.

F,' tambem tida eomo certa a

depuração do sr. Carlos P.ina-

fiel, eni rando o sr. Álvaro Ba-

ptisla. Quanto ao sr. land >i-

pho Cullor dizem que serã depu

rado, entrando o sr. Pain Fi-

lho.

Pela polltloa — RIO, 28 —

Nos meios políticos dizem es-

tar cerla a sabida do sr. Jo.i-

quim Osório e a entrada do sr.

Maciel Junior.
"Dizem 

ainda que o sr. i::i-

ptista Pereira trabalha para

entrar em logar do sr. Domin-

gos Masoarenhai.

A candidatura Afranlo Peixoto

RIO, 27 — Parece qu,1 a can-

didatura do sr. Afranio Peixo-

to ií deputaçãu federal pela

Tbilmi, esta assegurada.

Instituto de Advogados —

RIO. 27 — O Instituto de Advo-

gados realisou hoje uma lon-
1 

gn sessfto, terminando pela mi

dragada, na 'i"»' approvoii una-

nirneinenle uma moção de pro-

testo contra o aclo do juiz de

©rphãns sr. Pontes do Miranda,

conservando delido no seu gabi-

n.-if a um advogado, sem moti-

vo algum, praticando assim um

attentado ã liberdade profissio-

nal.

O sr. Ribas Carneiro que apre

sentou a moçãio, mostrou um

despacho em que o sr. Pontes

de Miranda cita indevidamente

dois artigos do Código Penal.

Falleeimento — RIO, 27 —

Falleceu a irmã Maria Divino

Salvador, nome religioso tia se-

nhorita Carmen Barretto Car-

doso de Mello, filha do sr. Je-

suino Cardoso de Mello, minis-

tro do Tribunal de contas.
"¦- EnTUrma — RIO, 27 — Acha-

se gravemente enferma a espo-

sa do ministro do Supremo tri-

bon-1 federal, sr. Godofredo

Cunha.

Declaração do procurador da

Republica — RIO, 27 -- O pro-

curador criminal da Republica

declarou hoje que ia requerer

prisão presenliva para todos os

Implicado, no caso das nolas

falsas, apezar de contra a mi-

noria não haver sequer indícios,

pois a diligencia policial fra-

cassou em virtude de terem va-

rios delegados trabalhado con-

tra íí (própria policia, ntrapa- I

Ihanflr» uns aos outros.

Cotação de apólices — RIO,

27 — A cotação das apólices fe-

deraes tem baixado constante-

mente. Hontem, havia na Bolsa,

vendedores a 67í$000 e com-

pradores a 670S000, inclusive os

juros de 25$000 por apólice.

Essa baixa fi. attribuida a es-

tar o mercado abarrr.f:*.do d*

emissões..

BAHIA

dade de Medicina" afim de to-

mar conhecimento do caso en-

tre o sr. Arestides Novis e o en-

viado de Manguinhos..

Aa novaa pratloaa administra-

ti vas do ar« Oóea Oalmon —•

S. SALVADOR, 29 —- Os jor-

naes elogiam as novaa praticas

administrativas do novo gover-

nador que acaba de fazer con-

vites & AssociaçSo commercial

e dos varejistas, deputados, se-

nadores. commissão de finan-

ças, inclusivo *os deputado:* c

senadores opposicionistas pari)

discutirem a proposta orçamen

taria para 1925,

Policia da (Bahia — S. SAL-

VADOn, 2!) — O governo redu-

ziu a policia da Bahi". te 
"1,161

bomansj para 1500, dispensan-

dis -ambem 16 officiaes anal-

phabetos.

O sr. Gdea Calm.on ¦etá for-

necendo passagens a todos, os

soldados exoluddoi q;ie uueiram

trabalhar na lavoura.
"Companhia Blliorc" — S.

SALVADOR, 29 - A "Compi 
.

nbia italiana Billoro" íata sen-

do esperada nesta capilal nlc a

mez de agosto.

Sobre a lavoura do cacau —

S. SALVADOR. 29 — O depu-

tado Durval Fraga, da tribuna

da Câmara, pronunciou bontem

um violento discurso, censuran

tio os governos pelo seu desça-

so ã lavoura do cm-iiu. disendn

qii" o governo lhe dará credito

effieiente ou assistirá etn br*-

Ve a fallencia do cacau liahia-

O dia doía de Julho — BE-

LEM, 30 — A colônia bahianu

aqui domiciliada fc3tejará so-

lcnnemenle o dia dois de julho.

FIGURAS E FACTOS

ALAGOAS

Falleeimento — MACKIO', 30
•— Falleceu /hontem, em União,

d. Felicidaiío Corrêa de Olivei-

ra, irmã do poeta Corrêa de 0'i

veira.

Commemoraçfto do centenário

do Equador — MACKIO', 30—

O governador do Batido sr.

Cosia Rego, no dia dois de julho,

dará recepção, ás doze horas, ás

classes conservadoras e á noi-

te um grando bailo.

O professor Moreno Brandão

pronunciará uma conferência

na sida da 
"Perseverança", 

ai-

lusiva á Confederaçã.rj d > J_**ro*y
dor.

Atropel lamento — MACEIÓ',

30 — A mulher Maria Gomes

Mello foi hoje atropellada por

um bond na rua doHApoIIo, sen-

do recolhida ao Hospital, em

estado grave.

Concessão de habeas-corpus—

MACEIÓ', 30 —> O juiz de di-

reito da 2." varal concedeu uma

ordem de 
"habeas-corpus" 

ao

sr. José Milhatio que se diz

ameaçado de prisão, em virtude

de vender jogo de bicho.

PARA" '1":-<

çar

I Denuncia da opposiçao da cl-

| dade de Nazareth — S. SALVA-

í DOR, 29 — Tendo a oposição

j 
da cidade de Nazareth denun-

ciado que o juiz de direito sr.

| Antônio Cerqueira estava sof-

j 
frendo das faculdades mentaes f,

(governador do Kslado, sr. Góes
' 

Cilmon, enviou para Naznrelh

i uma junta medica para fazer

! e*t;ime no citado magistrado, sob

j a presidência do juiz de dir;ito

I de Amargosa.

I Um promotor nas malhas de

um processo — S. SALVADOR,

i 29 — Prosegue o processo con-

tra o promotor publico, si*. Car-

valhal França, por ter subtrahi

do do cartório do crime, da ei-

dade de Chique-Chique, os autos

do processo crime movido con-

tra o criminoso de morte CIau-

demiro Miranda.

Sobre a ler de Imprensa —

RIO. 28 — Consta que o sr.

Moniz Sodrt4 apresentará em

breve. n,> Senado, um proecto,

revogando a lei de imprensa.

por ser attenfatoria á liberdade

do pensamento.

O dia dois de Julho — nio.

28 -_ o? bancos não fnnccio-

narão no dia dois de, julho, dala

do contenario da Confederação

do Equador.

O caso do Rio Qrande do Sul

nio :'« - . Assegura» ems

o sr,. ___J-U£ C-danc** euU_i_,i.

O oentenarlo da Confederação

do Equador — BELFMf;29 —

O Instituto histórico comme-

morará solonnemente o dia do

centenário da Confederação do

Equador com uma sessão ma-

gna; Te-Deum na cathedral, of

ficiado pelo bispo coadjutor; rc-

copção official no palácio do

governo, exposição de obras de

frei Caneca, no instituto, jogos

sportivos, etc. O Instituto fará

circular um numero especial de

sua revista em homenagem á

data.

O commercio fechará.

Prolongamento ferroviário —

BKLEM, 29 — Foram iniciados

os trabalhos do prolongamento

| da estrada de ferro de Bragan-

ça.

A carne verda — HF.f.EM, 29

— O governo, afim de evitar a

subida do preço da carne verde

limitou a matança de gado, per

maneeendo assim o preço de

18Í00.

Universidade livre do Pará—

BELÉM, 29 — Realisou-se hoje

a segunda aula. da Universida-

de livre.

A prelecção foi feita pelo me-

dico Jayme Abeathar.

A assistência foi numerosa e

selecla.

Deputado Paulo Maranhão—

. Assassinato— §. SALVADOR.!— BELE.M. 29 — A bordo dc

»j — o delegada de policia sr. 
j 
vapor 

"Ceará", 
esperado aqui no

Manoel Abilio matou ao temi- : dia 3 de julho, chegará s esta

\e| facínora cognominado 
"Mat-

ta Escura"*, por ter esto na oca

sião de ser preso, investido eon

tra o delegado, que na sua de-

feza fez uso de uma pistola.

O sr. Manoel Abilio recolheu.

se ao quartel da Brigada poli-

ei.il ale* a formação de culpa.

O caso Areatidee Novis i—

P SALVADO», 29 - - \a pro-

.Tinia segunda-f,'ira, reúne-**,'1

capilal o deputado Paulo Mara-

nhão. director da 
"Folha 

do

Norte".

Pará Sportlvo — BELÉM. 30

—Circulará hre\ emente aqui, a

revista 
"Pará 

Sportivo" sob a

direcção do sr. Almeida Genu\

Exportação de aementea —

BKLKM, 30 — A exportação de

sementes oleaginosas duranie o

mez de junho deu uma media do

a -S__Í-ai£AÍB tüueiaiUa.

U,- EXTERIOR _v

GRÃ-BRETANHA *

Sobre os fllhoa nasoldos antes

do casamento — LONDRES, 28

— A Câmara dos communs vo-

tou hoje, o projecto de lei sobre

a legitinttaçto rie filhos, nascidos

atiles do casamento.

Titules brasileiros — LON-

DRES, 27 — Todoa oi títulos

do Brasil melhoraram na Bolsa

desta sidade. em vtrtudi de ler

sido noticiado o relatório ila

missão financeira chefiada pelo

sr. Ifontagu.

Essa melhora froirxp maior

movimento ms lilulos bra-s;-

leiros durante lodo o dil.

FRANÇA

"Lo Wlatln" e o chefe do gabi-

neta - - PARIS, 27 — "La Ma-

tin" eont» hoje que foi dentro

da carruagem que 0 conduziu

do Chequers a Londres, aue o

presidente do gabinete francez,

ar. Herriot ¦uggariu ao secre-

tario particular rie Mac Donaid,

o estabelecimento de um pacto

moral de eolfaboraçlo penna-
nente, para figurar no commu-

nicarlo official sobre n enlre-

i vista de Clieiiuers. Adianta o

j 
mesmo .jortuil <}uc o secretario

do sr. Mac Donaid lhe fez Bata

communicação pelo telephone e

redigida em inglez.

Entrevistas - PAUIS. 28 —
"Le -Journal" dia hoje, qu« aí

entrevistas entre Berriot t Vi-

iihocsch versaram sobre vários

assumptos pendentes de solu-

ção. No decorrer da ultima en-

t.revista o representante da Al-

lemanha, dclarou que o seu paiz

esta disposto a acceifr.r o pia-
no dos peritos, caso a Allcma-

nha seja admiltnla na eonferen

cia de Londres.

Concurso de tiro de fusll —

PARIS, 28 — O concurso de fi-

ro de fusil. nas Olympiadas, os

Estados Unidos conquistaram o

primeiro logar, por 671 pontos;
Haiti, o segundo* por 645 e a

França, o terceiro, por 615.

Romancista premiado — PA-

RIS, 27 — A Academia Franee.

za conferiu o grande prêmio de

romance ao sr. Emile Herriot.

pela sua recente obra 
"Aricie

Brun ou les vertus bourgevi-

ses".

ALLEMANHA

Pelo Reichstag — BERLIM,

28 — Vários deputados pediram

hoje no Reichstag a collaçãj

de uma placa commemorativa

em honra aos deputados mortos

na guerra e aos ex-ministros

assassinados Ezberger e Rathe-

nau.

Prohlblção de festas — BER-

LIM, 27 — De Municli:

Foram prohibidas todas as

festas publicas annunciadas pa-

ra o dia 28 do corrente, anni-

versario da celebração do tra-

tado de Versalhes.

ConriAAqfieft dn* adiados —

BERLIM, 27 — O commandan-

te das tropas tle oecupação dn

Ruhr, general Degoutte, autori-

zou, com algumas excepções, o

regresso de todas as pessoa*

expulsas dos territórios oecupa

dos desde 11 de janeiro do

1923.

Annunciou t-.mbcm a SUSpen

são das penas a todos os eon-

deinnados polilicos. Quanto aos

eoademnedoi de direito com-

mum. na respectivos processo*

serão snbmettidos a novo exa-

me. sendo observadas medida**

de clemência mais ampla.

PORTUGAL

Remessa de prata amoedada

LISBOA, 2 7 — A bordo do
"Arlanza" 

seguiu hontem para

Londres, uma grande remessa

de prata amoedada.

Empréstimo para a província

de Moçambique — LISBOA. 27

O Parlamento approvou hoje

o empréstimo de quatro milhões

esterlinos, em favor da provin-

cia de Moçambique.

Terremoto --- LISBOA, 27 —

Telegrammas aaui r.eohidos

informam que n» sismograpnos

da África e da llalia rcri_*.ríi-

ram um terremoto oecorrido na

cosia do •faclneo.

Falleeimento — **aT"^X, ./

Falleceu a viscondessa de

Asseca.-

A queda do «-.ínlsterlo Álvaro

de Castro *— LISBOA. V7 — O

Aiiajj-t fia Cuta. tal

; 'Í

mS-' _^1, _«;,-.

Sra. Cal vi

do president

VIDA COMMERCIAL

Os bancos abriram bontem eom I
taxa de 6 i 132 d. sobre Londres t
90 dias de vista por 1.000 réis.

Em seguida as noticias do Rio,
continuaram a operar com a taxa dr»
abertura, baixando mala tarde para a
de 6 d., assim fechando o merca-

do.

O papel partloular nSo foi nego-

ciado. Alfândega r-» 1.000 réls-ouru

5.079.
— No Rio os bancos trabalharão

na abertura com as taxas de 6 3; 32

d. e 6 lil d.

Pelas ultimas InformacSes davanl
as de 6 l|32 fJ. e 6 i[l6 d.. *z

VALOR DA8 MOEDAS.

....__. _.-.,'.'_._-_-J
Coolidge, esposa

Itis Eslados l.*ni-

I.ibra esterlina m ,., », _- «01631
Dollar . . . . ¦ u u té SêSOQ
Franco ........ ¦« « (}ó0*i
Peseta (Capital) _ m m m SJ lft*0
Pescla (Província) w v .: -» l%2r>n

Kscudo ' Lishrta) . ¦ •.: u S280
Kscudo (Província) . .- .. $2S,*i
l>cso argentino (ouro) ., -—¦
Peee argentino (pape!) _ 
Tranco belga ..... .: «¦ IUQ
Franco suisso . ¦ -. A, v ISSS0
I.ira . ,. ., ,., .., „ ., m Si ir,
Florim . -.; :.- ¦ »¦ _ :.- M tt-00
Marco . . -.- ,- . . -.- ¦ -.- -.- ——-

batido apenas por dois votos.

As nagoefaçoea para a orga-

nisaçfto do nov,.,, serão demora-

n> Daeionalislas declararam

que não eoilaborario eom ou-

tPOS pari idos.

Um telegramma Jo governa-

dor do Macau LISBOA, 27 —

governador de Macau tele-

graphou ao presiden

publica noticiando reinar gran - |

tie regoaijo alli devido a termi-

nação do grandioso raid levado

a effeito pelos aviadores Bar-

mento Beires e Britto Paes que

tènt recebido diversas homena-

gene.

Adianta o telegramma çue os

aviadorea regressarão, em bre-

\e. rt Liabioa.

Crlsa ministerial — LISBOA,

28 — Consta que alguna demo-

craticoa partiram para a Serra

d» Estrella afim de pedir ao sr.

Affonso Costa que venha a Lis-

boa, resolver a crise ministe-

rial- .

Queda de um aerolito — LIS-

BOA, 28 — Dizem do Elvas ter

cabido ali um aerolito, causan-

do grande explosão. A popula-

ção foi tomada de pânico.

A queda do gabinete — LIS-

BOA, 27 — Constitue a princi-

pai preoecupação dos círculos

políticos a demissão do gabinete

ministerial presidido pelo sr.

Álvaro tle Castro, a qual ja foi

definitivamente acceita pelo pre

sidente Teixeira Gomes.

\ causa da queda desse gabi-

e foi a approvação, na Cama-

ra, de moção de desconfiança 30

governo.

Immediatamente depois da ses

são, o sr. Álvaro ile Castro foi

a palácio apresentar a demis-

são.

ITÁLIA

Moção do Senado — ROMA, 27

— 0 Senado adoptou a moção

do teor seguinte:

"Concordando com os nossos

leaders", adoptamos firmemen-

te a resolução de restabelecer ¦

ordem dentro da lei, effectuar a

limpeza geral de totias as re.

partições do governo e pacificai

todo o paiz."

O Senado manifesta absoluta

confiança na acção futura do

governo.

Deputado aggredido — RO-

MA, 27 — 0 deputí-Mo Misuri,

ex-membro do fascismo foi hon

tem aggredido, devido ao seu

discurso pronunciado na Cama-

ra, cscalpellando os processo*)

usados pelo Partido fascista.

O caso IHatteotti — ROMA. 27

—• O procurndor criminal conti-

nua as suas investigações em

torno Io assassinato do depu-

tado socialista Matleotti.

E«se magistrado, em virtude

de uma declaração de certo po-

itico, resolveu estender as suas

BOL6A COMiHEROlAL "

Cotat.-õcs officiaes da Junta du
lorrstorea:

Iria II -- rianihio s|Loni|rrs a OÇ
_|v 6 .lfi ti P laÕOO do b.inrn, s|
iilrm ,á visla S 15] 16, G 1 32 d;n
l^ilüil do banco; s|ideru a visla I d.
fl!p 19000 do hanrn por telcfiramrni
e f-aho; slides* a Ilu d;d 6 3|32 d|ü
1 ""mon do banco; s|N. York A visla
9.$000. 'JÍ0J0 o dollar particular; s|
iilem á vista 9$160, US200 o dollar

He- 
! tio banco; sjParis á vista $,*i00. 5Í91

o franco iio banro; s|Genebra á vij-
ta ISfiTiO n franco suisso do hanco.

MERCADO DE GENEROB

A8SUCAB — A semana se inicio»

com o mercado deste gênero cm po-
sirão calma.

Na Bolsa, os diversos typos ní<
foram cotados.

ALGODÃO — Foram registrada»
ii ontem na praça, ss seguintes cota-

«Ma, pelos 15 kilos:
Malta l» sorte . . .. ... 1071000

Mediano  . ., 102$000
Mercado calmo.-

AGUARDENTE — Extrá-sellO r.¦*
BISM a 3$600, com sello 4J00O (
í?250 a canada, conforme o gráo..

ÁLCOOL — Extra-sello 6$700 fl
7Í200. sellàdo 8$000 a 8$500, con-
forme o gráo.

CAFÉ* — 36$000 a' 36J300, 
"eon<

forme o typo.

FARINHA — Sacco de 50 lclloí
20$000 a 21$000, gênero do E»tadO(
conformo a procedência.-

FEUAo — Novo do sul s de Es-
lado a 70*01:0 a 72$000, dito preta
do sul e do Estado D2Ç000 a 53$00O.

MILHO — 18S500 a 191000.

investigações até aos crimes p<

liticos praticados anteriormente,

por um grupo, conhecido pelrj
nome de 

"Thoca" 
qse operava^

segundo 6 sabido, sob as orde-ni*

de Rossi e outros 
"leaders" 

ias*

eistas.

Remodelação ministerial —

ROMA, 27 — Asseguram que O

sr. Benito Mussolini extinguira

as sub-secretari&s, demittindo

os ministros das obras publi-
c^*. instriicção, ç^onotnia c corn

municaçõos.

Assim serão restabelecidos OS

antigos ministérios entre oi

quaes o da agricultura.

Consta quo estas pastas se-

rio entregues á opposiçao.

Declraajáo do ex-mlnlstro

Sforxa — ROMA. 27 — O ex-

ministro Sforza disse hoje no

Senado que o fascismo é impo-

tente para vencer no combato

infelleetual e a prova estava no

assassinato do deputado Mr.t-

teolti, que apezar de morto, foi

o vencedor.

Pelo Senado — ROMA. 28 —

Depois do discurso pronuncia-

do pelo senador Stefani. sobre

a situação financeira do paiz,
o Senado approvou por 210 vo.

tos contra 30 o exercício pro-

visorio e. em seguida, suspen.

deu os seus trabalhos.

(Continua na I* oaglne),

/V\ERCETHYLINA
(C t H S Hfl I) — INJECÇAO INTRA-MUSCULAR

Nove me<lic*m«nto r*e*nt*m*nu .«acoberto pelo Dr. annibal Pa-

reira, *pprov»do pelo D. N. d* Saud* Publica.

(Llceno* n. 796, O* 1S d* Margo d* 1822)

IndloacAni — InfeccSo gonococclca, aguda * ,

pllf-açôe»: proautlta* orchitaa, oyatlte», affecgSe*

porturtactet do apparelho genltel da mulher, deeorden* proautlcaa do»

valho*, "«rta» forma* d* nauraithin

MSo admlttlr auosiituloò**)

Vide acima • formula ehlmlea, privilegiada
thyllna nio tam «Imiliar. é única. Exigir a maré* ragUtreda "Blercethy-

lln*" oom ( dlvla* do Dr. *. Parei ra: — "Inalatlr".

A' vend* *m drogaria* • phirmaclaa
Informit-te» c ll.eratura ¦ quem aa pedir á S. A. SitriCETM»LIMA, rur

Carioca n. «O, 1.« andar — Bio

-.. Wt _. * ¦ --i
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Diredor.C, LiRA f-fLtiO.

Órgão d© irilormaçoos

KOI IfilOSO—1NOKPIKOKNTB

Nenhum eerspromKio partidário
Nenhuma 'ipecio 

offlotal

Xs4 V!lí#7*phieo—"DIÁRIO"

'."í/nrojto «?m SiMhlnas UratfSM
d-> "Lrooijrpe 

Mera-cothalej C

lm/w»*o em JASSJMDJ 'alastes

Bupies Tubular P.»es»—í 6 jiagtnaa

30.000 exemplares t- hora
(A primeira dMii r>o Inatilled»

no Braall)

Bidtrelo ¦-• AiminV-esclo e
Offioaa»

Pr«fv d* In-iapen^enela—Reetfe

tSVMS áo 'DIÁRIO'

que estão em grove ha diversos
mezes, resolveram voltar ai
trubalho no) próxima segunda

feira.

r

L_

Movimento oommunísta -—

MOSCOU, 27 — O sr. Wriliam

Dunne, representanto dos Ksta-

dos Unidos no flongccsso inter-

nncionnl communiíta, em dis-

ourSO SCja! proferido, declarou

quo o America do Norte passa,
neste momonto, por uma crise

industrial muito seria, nohan-

ilo-so sem trabalho 6 a 8 mi-

!h?es do operários, nos últimos

c> mezes.

Aocrescentou o or&dor que os
''.immun!.stns americnnos devem

nttrnhir ao seu partido cerca do

20 mllhfíes do trabalhadores

riuft rfin pertencem n nenhuma

orRniiIzacno do classe.

Disso mais o sr. Dunne quo
um movimento rins Uniões do

EXPEDIENTT
Owerpondencte - -fiii Ce poder

^^or^=e:da^,miJ"|,-ba,h" <"> «"a*** •« »
MeaNoMsSAtBM que tod* a sarfrs- j 

i'Pp;imcnl.nr os negros explora-

ftnrOsesM qusr de rednocío. quer dos o dirigir a lueta dos povos
e^esavtrotsJ ftaelitsrvs vales do cor sul-americanos contra o impe-
.--!¦ • (c-scni on ,i.W!) ee]» ende-,riaHsmo d08 Kstado8 Urlir1o9.

i Terminou declarando quo os
ee-t-U I

Ao ar. çertnle 4o

VIÁRIO DK Pf.PlN 4MD0C0

REOIFR

(8'1 » -oríMcendane!» absolutamente

ptt*M\ deverá trazer Indlcaçlo no-

. rn:r;,:i.

lf;;:,"!.«ATURAS — Pt***, ova Ul,

q Bri?.':
Raso

Trimestre

nus
(Continuação da 1.* pagina)

Homenagem i memória de

Matteottl — UOMA, 27 — OsjCUTT.V, 28

chefes dns Iniõcs trabalhista!

dS Roma S Milão expediram or-
i:ons aos membros dessas As-

PooiaçOes, determinando, que
¦ ''.'.Iram 

á proposta socialista
•i suspender o trabalho po:-
: minutos, em homenagem il

• rnoria il1"1- Matteottl, desde quo
:• mantfestaçlo não se revista

¦ '••• 
ca/soter pulilico.

Politica Italiana — ROMA,

rr —- Xos r-ircutos políticos s

jw'r.m3r.taros corre o boato de

nun os deputados da opposlçto

estão u" propósito de resigna.
v.in íi mandato e pedem como

condlçBo 6 sua volts ao parla-
enl.o. que o policia fascista que
mrestou [uremeato do fidelidade

t.o sr, Bonito Mussolini, sej-i

absorvida pelo exercito que pres

ta juramento no rei,

Essa seluçSo esla se fornan-

cio diffloii porQias a teiUeta^fas-

pista 
A comnosti unleamsnts de

Volun' írlos s nlo do homens

sujeitos ás obrlffseèes do regi-

tiien íss fileiras.

Tnmbrm o rr. Tlenito Musso.

Uni revisa aeeeilnr tnl BttffjeS-

15o e affirma eatnss^rleajneii-

te 0'ie nüo e:;t.in^uirá a mili-

cia do fr.rcio.

Esa.a ntUlurls contrariou for-

leivrnío nos deputados opposi-

Selou le tas.

Crise ministerial en pospo-
«,Mva — ROMA, 23 — aT bem

provável que os minislros po-
nbam hni? as SUAS pastas a

tiisposição do sr. Benifo Mus-

lolini, uma vez nue está im-

tnln<?nfe a remodelação do ga-

j)ínete.
SllISSfl

communistas americanos, sob a

direcçao geral da commissão

contrai exocutiva Intornacional

communista, so esforçam para

estabelecer a dictadura do pro-

letariado nos Estados Unidos.

POLÔNIA

Declaração dos operários da

I Alta Sllesia — VARROVIA, 28 -

J0s 
operários da Alta Silesia de-

í elararnm ao ministro do traba-

i lho que estão promplos para o

• serviço e caso a crise industrial

. exija, negociarão com os patrões

;tima redueçao do salários do

20 *!' a 30 "!'.

ÍNDIA

Aviador Mao Laren — CAL-
Do Tavay:

O aviador ingiez Mac Laren,

quo está tentando o "raid" 
em

torno do mundo chegou hojo
aqui.

JAPÃO

Prevtsflo de um terremoto —
TOKIO, 28 — Os sismologistas

prevêem um violento terremoto
em Alex.

ESTADOS UNIDOS

Enoontro de box — NEW-

YORK, 28 — O match de box

onf.ra Pirpo e Wilh, será em Jer

sey City.

A suecessão presidencial dos

Estados Unidos — NEW YORK,

27 — O sr. Franklin Roosevell

apresentou a candidatura do

governador do Estado de New

York. sr. Smith a presiencla da

Republica, na convenção naeio-

nnl do Partido democrático.

IRootlng em homenagem a

Matteottl — NEW YORK, 28 —

Cerca de 25.000 italianos reali-

saram um grande meeling em

homenagem a memória do M.it-

toottl.

Essa reunlSo foi convocado

pela Câmara italiana do traba-

lho. O moeting não correu pa-
rificaments oomo queriam os

seus organisadores, sendo ne-

cessaria a intervenção da poli-
cia. O meeting approvou tumul

tuariamente uma moç&o, pediu-

do á Casa Branca para sniregar

passaportes ao embaixador ita-

liano o pnra reousar recobor

qualquer representante diploma

tU» da TI alia, emqunnto o sr.

Mussolini estiver nn poder,
Candidatura a presidência —

NEW YORK, 27 — Parece tri-

umphantc, na Convenção demo-

rnfi.-r. a. r.« ,-,,-M, Iníuru do gover-

Diário Social

:ca, a

UitlSo Sea*a1 BERNA, 27 — nfu'or Smilh, de New York, á pre

r- 0 governo dos soviets'notifi-, r'idonPm da R^P'i,'lica.

ÍDfJ 

o governo SUissO a adhesão Conferência Inter-alllada —

a Rusfis a União postal univer WASHINGTON, 27 — Nota offi-
ai. ciai nnnuncin, que os Estados

G&ECIA Unidos serão representados na

Pela RosesnMfa |psgei ATB
NAP, £7 — A Assemblí-a,

propôs'

EM QUATRO LINHAS

Conferência internacional de Lon

dres, a realizar-se no dia {fl de

julho, pelo embaixador Fran\-
cias demissões de Of-UftUot<

TiOlSSS da marinha, da opposi-

ção, pediu riciiimcnto dos traba-

íftvs, ne>S o tfoverno levantou a

(¦jijdsífio ds ccofiança, que foi

aaafovada por Lri8 votos contra

í".

Fluir* Irislíia cm Phalsro —

aTQKMAS. £8 — Chegou á ba-

1/ia ds Pfalefo, a frota ingleza.

4.ir-do rsOskidS em festas.

RUWANIA

Ii»cl«ra';áo do sr. Bratleu —

fiüCAREST, 28 — O sr. Bratieu

declarou hoje na reunião das

maiorias que o governo conti-

siuará no poder até o fim da Ie.

gielatura afim de executar o seu

programma de reformas admi-

nistrativas.
Em seguida disse que a paz

Jnundial estaria garantida ee a

Rússia se convencosse da neces-

Eidade de não insistir na sua po-
litica aggressiva e se compene-

trasse dos deveres de solidarie-

dade internacional.

ANNIVSRSARI08
Fazem annos hoje:

D. Amalia Teixeira dz Rocha San-
tos, dluna esposa do sr. eapltüo Mi-
noel Fiuistino ria Itoctia Santos, rorn-

mtrolsnte cm Mnrnyíil; Brlvaldo, fi-

llllnlin rio bc Abílio Pauatlno da SU-
va e (lo sua esposa rt. Isaura Mns

QsMss da Silva, rcsiflcntcs em Tlgl-

pio; Marta Bo Carmo, filhinha rio sr.

Berettle Lima c de suu esposa ri. Ma-

ria Gomes S. I.lma; sr. .Imlo Iirnaclo

Marques Bandeira; d. Fcrnandlna
Mendonça Pessoa.

¥

Fizeram annos liontem:

Senhorlta Pacifica SeSSOl Bezerra,

flllia rio sr. Antônio Olaudlno Bezerra;

Aiatolá Galo, fllhlnho do sr. M. F.

Mendes o de d. Luiza F. Mendes; sr

Manoel Pedro da Cunha, commorclan-

to nesta praça; sr. Paulo Aurélio Ca-

valcantl dc Assutnpolo, commerclanto

nesta praça; Nadlr,'filha da umn-

Viuva Silva Sanlos; senhorlta Hilda

Correlii de Araújo, íüh.a do sr. Luiz

Nestor, funcclonarlo da "Great Wes-

tem", c rie d. Ecrydla Correia de

Arauio; sr. Elas Carlos Allls, auxi-

liar «lo antiço armarinho 
"A Mimo*

sa", I. rua Duquo dc Caxias"; sr. M.

Almeida Diniz, empregado dc eatego-

ria da firma Nunes Fonseca & Cia.;

Luiza, filhinha do sr. Alberto Mer-

canti, commerrianln nesla praça, e da

sua esposa; senhorlta Othilla Maria

do Sacramento; revdmo. padro Josi

Marcai Pedrosa, capellüo da igreja do

SSo Josó do Mangulnho; sr. Paulo

Tavares dc Sousa, auxiliar do com-

mordo; d. Maria do I.ourdes LavIC.

esposa do sr. Charles Lavlí; d. Ade-

lia Rezende, esposa do sr. J. Bezen-

de funcelonarlo publico; dr. Caml

nha Sampaio, engenheiro da Flscall-

saçSo do Porlo rto Eslado.
*

Transflue, hoje, o anniversario na-

(alicio da exma. sra. d. Theresa Cor

riclro de Queiroz, digna esposa do sr.

coronel José Pessoa dc Queiroz, chefe

da concoltuada firma J. Pessoa de

Queiroz & Cia., desta praça e co-pro-

prietario do "Jornal do Commerclo".

Actualmcntc na Europa, a passeio,
o distineto casal terá, cerlo, por tele-

(rramma, as saudações de seus aml-

gos, pelo evento.
»

Cetnpietol anno; hontem. o Inte

ressanta Hello fllhlnho do sr. coronel

Raul Gonçalves Torres, despachante

da firma Amorlm Fernandes & Cia.

o sua exma. esposa d Aurcllana Bo-

lelho Torres. |
O

Vfl passp- seu rtla natallclo, hoje, o

esllmavel cavalheiro sr. Ramlro M.

Costa Filho, soclo da acreditada 
"Ll-

Vrarla Contemporânea" desta praça.

Hontem, dia do seus annos, a dls-

tincla senhorlta Maria do Lnurdcs

Barreto Dutra, professora *\D Escoli

normal Pinto júnior, recebeu muitos

cumprimentos rio suas numerosas aml

guinhas o dlsclpulns.*
E8PONSAIS

Contrariaram casamento, ante-hon-

tem, o sr. José Mariano da Fonseca

Barbosa, Interessado da firma Demos-

thonca Barbosa A Cia., desta praça, e

a senhorlta Judlth Leme Fontes, filha

ria exma sra. rt. Maria Leme Plmcn-

lei e enteada do dr« Oliveira Plmen-

lei, engenheiro das Obras publicas do

Estado.

(lcsie Katado e
fia Noroníia.

CASAMENTOS

F.st.to terreoS» proclamas dos seruln-
tes rnnlraheiUcs:

Mario Corroía de Araújo, natural 03
Br.Mla, rpslrtfníte & rua do Imperador 3ri4,
e Olía Iirvno rta Moita, residente a rui
ilo Forte no, «oltelros.

Joaquim Josó da silva e Jzollna Ceei-
Ila dn Françi, solteiros, naturaes destn
Estado o residente» a estrada dos Be-
tiierllos.

Itins Hlchard Ascol Mi-lion, residente
1 rrar,! Arthur Oscar. 107, * li* Laer-
sen, retideot* a travessa oo Ur. JoU
Forlano em Olinda, «ollolros e naturoes
ila i'in;:!narca.

AfnlMldO Ilarreto. natural deste Es-
tado, TüâMcnte á ru;i rta Concclçüo n3
Torre, 17» e Paiva fchfta Vianna, re'!-
flí-nlo â rua Manoel Bezerra 1(11, na Tor-
re. natural do Amazonas, solteiros.

Alexandre de Albuquerque Menezes, re-
sldento 4 rua Vldal de NcrreTos', ts a
C.osmd da Costa Loiies, resldínte I ruj

Hesto Kstado.

fi

No |.e cartório do casamentos da cl-
dade csiílo correndo proclamas dos se-
trulnteb contralipntosr

Jo.lo Fernandes d'OHv£lra, residente S
rua Estreita rto Bosarlo, natural de Por-
mirai, e Annlta Cavalcanti do Oliveira,
natural deste Estado o resldcnW k rufl
de Santo Amaro, solteiros.

.lojó. Antônio I.yra e no&lna Francisco
da Cruz, solteiros, naturaes deste Esta
do e residentes 4 estrada dos Bemedlos.

Antônio \lfredo do Siqueira e Maria
Olympla da v-un*. . solteiros, naturaci

Qreve termlnr.da

TI41QI» M — Qs

- CHRIS.

jtiyadores

E' convidada a eom parecer a dlrecto-
ria do expediente da Prefeitura, a negro-
rio do seu Interesse d. Franclsca da Cos-
ta I.lma Campos, dentro de tres dias.

i
Sio convidado» a comparecer a Inspe-

ctorla de vehiculos. com urg-encla, o»
motoristas dos autos ns. 804 e 895.*

Foi mandado apresentir-se á junta
medica, para licença, o sr. Jullo Mlner-
vlno da Silveira, electrlclsta da Penlten-
ciaria.

*
De 10 de Julho em diante serio eon-

sideradas disponíveis as caixas postaes.
cujas renovações de asslg-naturas nao
forem pagas ate aquella data.

Foi aberto o credito extraordinário de
sn contos de réis para oceorrer as des-
pesas eom a Exposição reral de Per-
nambuco. *

Até I do corrente acha-se aberta con-
c.urrencla par» construcção de um pre-
dlo para a cadela de Pesqueira na base
de 79:1701950.

#
Para construcção da cadela de Pane!-

Ias, acha-se aberta concurrencla. at* g
rto corrente, servindo de base o preço
de 30:93S$590. *

Foi firmado contracto no Thesouro,
Sara, a construcção dt ebras d/a/ta AS.

Ainda no Thesouro foi asstg-nado o
contracto para a construcçlo de uma
ponte em cimento armado em SSo Cae-
tano (caruaru'). *

A dactylogTapha Lucilla Alves Hosa,
das Obras complementarei do porto, pas-
sari a «crvlr na Cabanga, em serviço do
Departamento de vlaçío.

F.m sua residência a rua Velha, n.
.102, realÍBOU-ss i enluco matrimonial
do sr. José Correia do Amorirn, soclo
da firma Manuel 4 Cia. desta praça
Soa a senhorita Lcetlela do Mello Her
mes, filha do coronc Manoel X.eoni';i
de Muilo conceituado eommerclante
ern nossa praça. Os. recern-casados
fiue sSo pessoas multo estimadas em
nosso melo, receberam multas foliei-
laçflcs.

*
Consorclaram-se, sabbado ultimo, o

ir. jo5o Minorvlno Fiúza Lima, rto
convmorclo do nossa praça, e a senhu

rlta Maria do Lourtlcs Lima Estava*.
*

NASOIMINTOS
Mello nasceu a 52 do mez p. findo,

A rua D VIctal, rt» 202. residência
do seus paes: srti Murlllo Campello
c d. Judlth Campello.

*
E' nascida Adhemyrson, filhinha do

s». Antônio Rodrigues Menezes c d»
sua esposa ri. Otiillia Menezes.

*
A 26 ultimo nasceu Ollvan, primo-

ífenlto do sr. Joãoi Baptlsta do Car-
valho c dc sua exma. esposai d. Ma-
ria Cândida Ribeiro dc Carvalho, resl ¦

dentes nesta cidade.
*

ASSOCIAÇÕES
Grupo recreativo jnzz-band — Ro-

cem-fiimlado nesta capital, esse gru»

po elescu, domingo, sua nova dlrc-
clofia que ficou assim constituída:

Preildente, Josii \Wiuriuo; vlce-di-
to, Pedro Costa; thesourelro, L. Ma-
chado; vlce-dito, II. Gomes; 1.* se
erelario, Josei Oliveira; fiscal, Augis-
lo Sanlos; direetor do grupo, Jose"
Dias.

*
Santa Casa de Misericórdia do Be-

cife — Terá logar as 10 horas do
hoje, na sala das sessões fia Junta ad
minislraetlva ria Santa Casa de Mlse-
rleordia do Recife, a posso da nov-í

Junta administrativa, eleita para dl-
rlglr os destinos darpje.Ua pia Insll-
Inicio no biennio" do 1 de julho do
1021 a 30 dc junho de Ifff,*

VIAJANTES

Aenha d« ehor___ __ pjo do Janeiro.
aonde fora a passeio, o dlstlnclo moço
Lula Pereira da Mellcja escrivão da
1.* collectorla fcderalTBa Jaboatão.

S. s. foi 'recebido- 
pelos seus aml-

gos que lho offercceram um almoço.
na "Pensão Familiar", naquella clda-
de, tendo discursado- o dr. Quintino
Cavalcanti, collcotdr federal ali, e
respondido, cm agradecimento, o ho-
menageado.

*
Acha-se entre nrts, a negócios dc

seu» Interesses, o nosso conterrâneo

sr.- Gelullo Amaral, dlslinguido Intel-

Icctual e commcrciunte no Rio do

Janeiro. *
Dr. fíatthazar de Mendonça — Re

ocm-chegado de Maceió, onrio exercia
a advocacia e o jornalismo, acha-sa

entre nos, pretendendo aqui fixar rc-

eidencia, o dr. Ballhazar de Mendon-

ça, nosso ex-confrade d'"A Noite", ot

gão do que era proprietário e direetor

na visinha capital sulista.
*

Conego Amhrosino Leite — Do Rio

de Janeiro chegou, sabbado ultimo,

pelo 
"Ilapuca", tendo concorrido dei

embarque, o revdmo. conego Josi

Ambroslno Leite, Illustre vigário dí

freguesia da Graça.
?

ENFERMOS

;Vmf. Oswaldo Machado — K;n

sua residência a 
"VUle dos Roses",

na rua do Rlachuolo, aoba-S» enfer-

ma, ha dias, pelo que tem sido gran-
demente visitada, a exma. d. Marli

! Emllia, riiifna esposa do nosso lllus:ra

confrade sr. dr. Oswaldo Maebsdo
advogado em os nossos auditórios a

lente do Gymnasio Pernambucano.

FALLECIWEKT09

José Pinto de Araujo Castro — Te-
lecramma particular recebido pelos
seus parenlos, trouxe a Infausta notl-
cia de haver fnll"cldo no vlslnho Ka-
tado da 1'arahyim, onde ha annos rc-
Bldla, o cnmmerclaníe Josi Pinto dr,
Araújo Castro.

Contava 70 annos de Idade e era
natural de Portugal. Casado com d.
Maria Brandão de Castro, deixou de
seu consórcio S filhas: d. Cneilda rin
Castro Fernandes, esposa do sr. Ben-

jamln Fernandes, chefe da casa Ben-

jamin Fernandes A Cia. ; d- Alaydn
de Castro Deppe, esposa do sr. Gui-
lherme Deppe; d. Irene de Castro
Otto, esposa do sr. Waldemar Ollo;
d. Maria Edith de Castro Miranda,
esposa do sr. Antônio Miranda, e a
gentil senhorlta Eurldyce Brandão de
Castro.

Pezames.
*

Possiionio de Araújo Montenegro
— A' rua Velha de Santa Rlta, nesta
cidade, em sua residência, flnou-s»
ante-hontem pela madrugada o sr. I

rassu'. <jwie, como nesta capital, ers
mmu, rílackmauo.

Tove eejiultura hontem no cemitério
do Sanlo Amaro.. ... ,t..

4,
Dr. Augusto ButAS* correia Con-

dim •— A's 15 horas, honrem, em sua
residência na cnjaae doj Goyanna. ex-

plrou o illustre sr. d; Augusto Gue-
dog Correia Gondim, mie, por longoj
annos, exerceu a magistratura neste
Eslado.

1' irmano pela Faculdade de Dlreitj
do Recife, contava o extlncto 62 annos
de Idade.

Na sua vida do magistrado serviu
ao melhor espirito de Justiça » ho-
nentldade sendo largamento estimado
e respeitado.

Pertenci* a uma das mais Impor»
tardes famílias daquelle município.

Casado eom a exma d. Maria Joan
na Guedes flnndim. deixou d» seu

SSfJSoreiO * filhos malces. que süo:

f"':M^^'':^

ELiXIR

INHAME
: mi\-mmt{í-w,mm

»«Hilíl'MW»H!l«rfK«A 
'

LIc. 255 — nll0|191i

dr. José Augusto Guedes Gondlm o*

sr. Abel Augusto Correia Gondlrr»»
agricultores; d. Maria Augusta Cor
rola Gondim, esposa do sr. dr Anto
nlo Correia de Oliveira Andrade, pro^
prietario no município de Goyanna a

a scnhortta Maria Amalia Guedes Gon

d'm.
O enterramento do pranteado cava-

llielro terá logar hoje, ás 10 horas, n>)

cemitério do Goyanna.

Pcsames ã enlutada família.
*

Fulieceu anle-iiudlem, as Ò iJS !io-

ras, em sua residência á rua de São

Francisco, o esiimavel moço Francis-

co Sallcs (Pequenlnlnho), soclo da

conhecida 
"Agencia Belga".

Contava ollo 25 annos rie Idade era

solteiro, gosando do multa sympathla

entre os quo o conheciam.

Foi sepultado honlem.
*

Falleceu ha dias cm Leopoldlna,

onde residia e era grandemente affel-

coado, o sr. coronel Antônio Doçura

CsUoU, genitor do sr. Mcndo Callou.

correspondente epistolar do "Jornal

rio Commercio", ali.

SPORT
FOOT-BALL

CAMPEONATO DA CIDADE

O Jogo de ante-hontem antro o "Tor

re" e o "Sport"

A prova official que se feriu na

tardo de anto-hontem no estádio da

avenida Malaquias, entre os conjun-

ctos representativos do 
"Torro.* e do

"Sport", foi, lncontestavelmcntc-, umi

das mala renhidas e movimentadas

do quantas se têm realizado ultima-

mente, cm disputa do campeonato du

cidade. .

PddS-SS dizer mesmo que, sob c

ponte* de vista technico, cila excedeu

k expectativa, — t^l foi o ardor e ¦

empenho decidido de todos os com-

batentes a fim de que se repetissem

a miúdo, os lances mais rápidos c

bem oomblnados, — emquanto nau

archlbancadas e na 
"geral", a assis-

tencia vultuosa so comprimia, fre-

míndo sob o mais vivo enthuslasmo.

Isso, felizmente, conseguiram os

bravos defensores do "Torre" e dJ
'Spoci", 

UiiLo assim que, nem

mo os "torcedores" extremadoa

veram tempo de apparecer, — tão

empolgante foi todo o desenrolar

dessa sensacional partida

A esquadra do 
"Torre", 

actuanda

do maneira assombrosa desdo o co

meço do Jorro, teria levantado os

laureia da tarde so não fosse mister

registrar a pouca sorte dos seus

ponteiros no arremato dos ataques.

Então, nas primeiras investidas

contra á barra adversaria...

Durante todo o desenrolar da Iu.

cta, os seus "homens" 
se portaram

como verdadeiros heroea, produzindo

um jogo de eonjuneto que esteve

Possldonlo de Araújo Montenegro 
j 

multo acima do que seria de espe-
bastante estimado no melo em que rar. Igso em vlrtude da
vivia. '

Solteiro, eontava o extlncto 56 an
nos de Idade. Era natura de lema

HfEEH f§}
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E1B1
SIEMENS

EM DEPOSITO:

Motores, dynamos, transforme dores, bombas conjuga-
das, medidores, amoére-e-voltmetros, fios e ca- fc

% bos, lâmpadas "OSRAFtfl", carvões nara cinema, verr-'»
tlladores e demitia materiaes nara
Installações ciectrisas de alta o baixa tensão

ESCRIPTORÍO TECHNICO:

Orçamentos, Informações e estudos
chnicos a pedido

te-

ipl HlI I
SIEMENS-SGHUCKERT S. A.

Pernambuco

jflvenida Jtfarqüez de Olinda, P*2
End. telegraphlco: "SIEMENS"

*\»t****m*****a*^^ 1

CluftMefòfcifflW Joiasè REGULADOR te JURftíft

ESTA' ABERTA A INSCRIPÇÃC* J)A

SERIE IM. 3*
O maior stock do jóias, relógios e objectos finos para

presentes á disposição dos nosros sócios e freguezes.

Preços sem competência!*— Inscrevam-se hoje mesmol

TiUfig NOVA, 223

Q&o no Jogo contra i

I O» seus "players"

sua aotua-
"America",

entretanto, pa

OSRAM - NITRA VJ
Fdbr>JCõm-õe todas asíntensidadesdesejacípô. 

^^^7*^0OO^s^

rees qus uo.avãui animadoií doa me

lhores propósitos para vencer s> par-
tida n foi por isso que so reconheceu

desde logo o esforça enorme que dls

pendiam todos os elementos do con

luneto.

A assistência nao se canijou po«
Isso, de applaudll-os um s6 instante

B se uma derrota podo ufanar an

voncldo — está naturalmente nessa

caso o valorosa *Torre Sportf Club".
—4 A primoirafphase da lueta ter-

minou com a vantagem de 1 x 0 em

favor do "Sport".

Na segundia» ml contagem nSo sof-
frou altoração e com esse resultado

findou a partida.
—i O sr., Romulo Souza,! está da

parabéns pnr ter conseguido realizar

o milagre de arbitrar a partida sem

o menor protesto da assistência .>

A si,a aotuaoao fof> fcliás, irrepre •

honslvci, dispensando» portanto qua!
quer referenda, elogiosa.

— No jogo dos segundos "teams'

venceu o "'Torre" 
por t x i e peb

manha trlumphou o "Sport" 
pela

contagem de 1 sO,

CAMPO DO' AMERICA

Para uma assistência que deu ar."
nas lojCiOO dai,rend» aos portões,
deveria -ter si ferido d) encontro en,

: "Flamengo" 
e 0 "Peres".

Tal tiao bc verificou, entretanto.
"Peres", 

sob o pretexto de nao Ihl
merecer confiança o Jula que o dele

gado da commissão de jogos esco,

í, na aisen.;'a do escalado, se rc

cusou a disputar a partida.

Foi verflcido entSo, —, ao ser cu

cerrada a sutu.mula — que apenas

cinco Jogadores haviam asslgnado i

mesma, t-nnto rido por ls>o, feita a:
necessarh» annotaçOci por quem de

direito.

¦— No |ogo dns terceiros e segun-

dos "teams" 
venceu o Tlmmiçu"

por 1 x 0 e 2 x 0, respectivemente.

"VIDA 
SPORTIVA"

O nosso meio desportivo de ai
multo vinha se resentindo da falta dc

uma revista ou jornal que se dedli
casse Inteiramente S propaganda cli

educncüo physlca e moral da nossi

mocldade.
"Vida 

Sporllva", cujo primeiro nu
mero apparoceu hontem. sob a dlrc-
cdo e de propriedade do conhecido
desportista dr. Jeronymo Rodrigues
Júnior, parece que se propõe a pre»
encher essa lacuna sensível.

E oxalA que sueceda assim...
Outra» tentativas tem sido feitis

n'csse sentido sem que no entanto, te
nham vingado, pnr motivos que nao

queremos apreciar aqui.
Ikso, entretanto, não é motivo para

e»moreclmentos, tanto mai» quanto,
tudo está a indicar que 

"Vida 
Spor-

tiva" há de trlumphar dentro do pro
gramma a que se traçou.

Com um fcltlo material multo sym
pathloo, Impressa nas offlolnas do
'•Jornal 

do Recife", "Vida 
Sportlva"

tra* magnífico serviço de Informa-

çoe» além de variada "clichérle", 
e

devendo circular sempre ás segun-
da», pela» 10 horas em ponto.

CINEMA 
"ROVAL j

Deustscher Film. Montag-DIenstag
TILDA rlEORI Im futurlstlschen

Film
MARTVRIUM der LIEBENDEN

Doalnfeotante "CREOUOOL"

O melhor para lavagom e dei-

Infecçáo de ca8as

SOCIEDADE DE MEDICINA

Reúne hoje, em sessfio ordinária,
em sua sida no Dsasrtameats da
Saudo e Assislcncia, as horas do ooa-
turno a Sociedade do Medicina.

Da ordem do dia consta um lm«

porlanle trabalho do dr. Edfar Altl-
no, assim Intituliulo: "Da 

sindroms
labio-glosso-larlngéa".

O sr. presidente pede o comparo-
cimento <Jej todo» n* 60clos,

¦ ¦ StaJssSSa —

Alma Religiosa

DIA i PE JULHO m Terça-feira, a*
Slo ihcortorlco.

*
LAUS MSCKXI i— O, Santíssimo Ba»

cramento estará exposto» fioje, k a^ori.
çüt> dos ricis, na cs-reja ae sao Pran»
ClíCO.

ii-ílosa, prendida paw NMsao, ps'-S i
João Miranda, vlcü-dlrectoi» do coliot-nàj '
^o^rc^ra, tera logar -íx-xta-relra. i ca?
corrente, das 19 as CO Horaa, d íoIcíqÍ ,
» ptsdjof» davoçâo ila Hora santa ns? í

ria riu Noss.} I

m%

CREME DE BELLEZA

ORIENTAL

a eutls k
transparência na-

tural da Juventude
A' venda em todo o Braall

la. Se PERFUMARIAS BEIJA-
FLOR

SjSJ 8- Januário, 131 — RIO
I^CiryjD

o?vcja ni veoeravel eonfra
Senhora da Soledade5 da n.ia Vista.

Após as oraçiles co- eíiylo « as
maus cerimonia» <lp culto rathollro,
flada a bençl.a. Acíhantií.slmo Sacramen-
lo e entoado o hymno da Vlrgrem Sealia-
ra da Seledaide da Boa vista.

A orchestra acha-se eonflaila • 2"*»'
la eantorna Santa Ccclüa. dirisida pela
maeslro Plcollno Flsher, aíncontfaodO-ll
aqneiia atraia fartamems ciumlaada t
electrleldada c bellamente ornamentada
n altar da Vlrirem Mie da Soledado *
Sag-radQ e dtilciss.mo Corarüo do Jesus.

#
cnM-rtARrA nr rr. s. do rosário

t>t SANTO ANTÔNIO — A mesa rege-
0'-r\ dosa cnnrrarla pede-nos paxá a-.:-
senão* ao pumlco e aos riels devoms ,\a
quo nlo aulorlsoii a pessoa aliruroa ras i
nTerirtacüo do dinheiro com o fim il
raallaar reparos cm urn dos sino» de
sua egreja cnnror.-no inrormaçjo qua
acaba Uo receber. *

AtiRKI.IO OUTUARAKS — Em eomn-.e-
morado ao primeiro annlver.-arlo rta
r.-iiiecimento do pranteado moco Aurélio
Oiilmarlles, filho dn desembargador An
tonio Oulmarilos, foram hontem, peja nft-
hh.l. resndas missas na capella do Oym-
naslo do rtecire, as quaes tlveiam \::'..
tuosa assistência.

*
CONFERÊNCIA — O Circulo catholt

co abriu ante-hontem os seus salões para
uma reunião literária.

A's 19 tfS lioras, perante numerofas
pessoas, o dr. Barreto campello. mus-
trado promotor pulilico desta capluw
apresentou ao escolhido audliorio a
conrerenclsta da noite, razrndn um re»
sumo do trabalho a ser apresentado pelo
orader.

Teve, entSo, a ptüavra o dr. Maneei
Cyrlllo Wondcrle.v. acatado Juli le dl-
relto de SSo Bento, para ler o canta
XIII da "Divina Epopéa", poema sacra
de sua autoria, na elaboração do qual
gastou cerca de 25 annos.

Antes, porém, expor o argumento dl
cada um dos vinte cantos de sua lnspl<
rada obra camoneana.

O trabalho, revelador de cultura, v?'-
severança e senso artístico, aborda a'
diversas maneiras do pensar das variai
escolas phllosophlcas sobre a orlsrctn M
mundo, terminando por dar a preferen-
cia A esposada pela religlüo catholica.

O dr. Manoel Cyrlllo discursou du-
rante uma hora, cem «grado para a •-
sistencia, tendo recebido, no rtnal. calo-
rosns pi merecidos appiau'0*.

Esiivor.-m presentes o sr. arceh!<po
metropoHlano. deputado Correia rte Brlt-
to, rm mhro do rlero, professore«. e nn-

as pessoas de destaque ea

' ILE6ÍVEL |

*-*?.: A.MDUO melo,-

—*»¥
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WAIVAS (Centenário da Confe
deração do Equador

Hospital Santo 
'Amaro

ftrvlço meteorolorlco tt-

_"$&*** _R«l_e> r- Du is lioras do

fS* 
St it tt da 30 do mez rindo. — A

MM d» «9 foi boa. com alguma nebu*

ISítdad» • ventos fracos sueste. O dU

SO, o tempo foi mau alé Is 13 horas,

htVíndo cliuvas rortes e ventos fortes

Buesie. O resto do período conservou-se

Iflstavel, soprando ventos rcsulares. A

máxima thermome.rica do dia v-rlflcada

Sa 15 horaa se» A. \ mínima as 7 bo-

r*s 11- 4.

No Estado. -- ! i- 14 «oras do dia

tt ds 14 <Je 1* • i - : findo:

Naiaret.t rto em todo o

período, bavt '. Uj*. 
¦ i- rtiuvas e ven-

tos sueste. _¦.'• Min. 10* 7.

Barreiros -

o resto do pi
coa iirsle.

S. Caela.o

do. bavendo i

este. Mux. IÍ* ... |... i, IB* 0.

Escada — Ban ei* lodoperioSO, com

nebulosidade c v:-ilos fraces. Max. 83°
6. 

'Min. 
SO* 8.

Pesouetra — Incerto duranla todo pe
rlodo, navio llfrelros chuvlscos. Max.
B2- 0.

Fernando — Bom, ve .o resrulares sil'

esle durinte todo o ieriao. Max. 97- a

M!n. 8 3- 3.

Oaranhuni — Tempo mau duranie to- .

Bo período, havendo forte nevoeiro pela j
manhã. Ka?. sn» 5. Min. li" 0.

li.r.le • A noi*;,
--, _ ventos fra-

. Min. 19" 8.

MB todo perto-
roto. fracos su*

Estão te ultimando os preparativos

para aa brilhantes festas qus serfio

realisadas, amanha, nesta capital, om

homenagem ao primeiro cenlenarlo da

Confederação do Equador.

Feito dos mais valoroso- da hlsto-

ria pernambucana, no quiii, mais uma

vez a bravura dc noss.s : .-'.passados

se fez admirar tingir

sangue pela pntdasa

Justo que a dit de (.'

memorada ooadlg"¦-.<¦:

Ite nas homenagíeí d

terlo logar, tode-, ai

princl]..ilmente a_.:.cl_nt

... i lerra de

Ü Pátria, *

t_M suja oom-

• l ornando par

civismo, que

elas_es soclacs,

em que • fi-

pheonistas de todos os annos, rea-
llsando-se o ultimo eqsalo no Thea-

Iro Santa Isabel, ás 13 horas, sob a

direcção artística do maestro Eucll-

des Fonseca, e com a presença de

alumnas das escolas estadoaes.

Ainda para as referidas festas oi-
vlcas terão logar no pavilhão de gym
nastica da Escola, tumbem hoje, ás

0 horas, exercícios dos alumnos do

1" e 2° annos do curso normal e das
3" e 4* classes do curo primário.

Dirigira os exercícios o professor
Pedro Alexandrino.

As faltas serão tomadas em oon-

sideração para todos oa effeltos..

bra do patriotismo air-da nSo desme

receu e o ideal de liberdade eontlnm

estuante eomo nas primeiras manlfes

;iai.íles que leve neste torrão braslleir.

de glorias tanta» e tantos emprehen

[dlmentSB grandiosos.

GYMNASIO PERNAMBUCANO —

i alumnos desse Instituto de ensino

.'lindado do Estado devem apresen-

r-sc no estabelecimento hoje, ãs

horas, afim de receberem as ne-

, ! cessadas lnstrneções sobre a sua In-

^J 
iorporai;5o ao preslito cívico que se

I 
lem ae roahzar cmanlia, em coinrne-

moração ao Io centcn.ttl-_ da Confede-

ração do Equador.

Em oulros pnnios: — Das
j -lia "'i li d.. :m rto mei findo:

Natr.l -- Tentou i m em todo período, j
ivenclo Lr.a Imottçlfl e ventos fracos, i

tf, i'7- I, Rin. ,:» ?.

Pa ahyba — l<;.m uJo período, eom

.ruma nebulr-MaO" e vento» fracos. 
'

99- Ml il. -.¦(.«

(Nota — Rio
.ias o.« t.ie?rami

0, Arareju', Mu

O cônsul nor!

iiira até A- ?:

seiflnies: Bahia

e ijuyanna).

o Vice-con

r.'ek c. io

merlcano neste

,:e. ,ie Rlchardsou te

le nos participar qu.-

carreira mr. Frede-

ã f.il designado pelo

dos Estados

Pira sermos dignos de nós mesmos

vemos todos os pernambucanos íor- —i

nerasl mar fileiras nas festas rie amanl.S ! 
ESCOLA NOI»Nt\L PINTO JUNIOB

Pira maior glorll^o da melosa 
l^aZTAiZeTtmt

lata pernambucana. ensalo dos hymnos patrhüeos que
'! 

IHO DE r,Tr____ FLOniANO PÈÍ- deverão ser cantados, pelas alumnas

v.iTI (N* 333°) — Ter* logar no du 'miimo !•__•__¦___, nas festa*

Isabel" desla capital. ,l0 B_SsearS centenário da Confedera-

nns dessa eonaelta* ^° d0 '-'luador.

clco-militar, pnrci dar ° •*•"• UUl-erlo Fraga Rocha, dire-

sue ao novo presidente eronel José clor *-a E80'*1''. eucarece o compa-

; .va Loyo Nelto e priltu nalrio- j 
PeatawnUl

;.. Iiomcnngem ft data gloriosa de 2 | 
'nscriptas.

Julho, Io eentenarlo da Confedera

:.l-o- Sanla

•0M&O sn

itoeltcfo i

cde.-xii.i.v

M'-'

.;ão do Equador

Os seus direelores, pí.ra o brllhan-

tismo da BOleenldadl de amanha, não

lem poupado esforços.

Constará a mesma de uma sessüo

To-

Mr i e osperaao

Bmanbi, pelo vapor da Mala Rea
"\\c.n". 

B. s. vem dB Hio onde, du

rantB o anno próximo passado, este

ee addido ao consulado-geral ameii

r.no. O sr. vicc-consul Eastln en

Irará no exercido dos seus deven

eomo auxiliar de mr. Rlchardson, li

Rcdlatameuta após sua chegada.

aquelle pos I magna, ás 20 horas, sob a presidência
I do sr. Lula Pinto Lapa que dará pos-

no Recife 

' 
*"- ao novo Presrdenlc*

| i_egulr-se-á uma conferência pelo
I tenente coronel dr. Ribeiro do Couto;

lados, a eompa-

.i administração

liado, d. Virgi-

. i -'. cx-agento

i demais dansas no salSo do theatro.

A's 24 horas, eJTecluar-se-á uma ho

menaesa intellectual do tiro 333* ao

.lentenarlo da Confederação do Equa-

dor.

¦' obrigatório o traje branoo. .. .

ESCOLA NORMAL OFFICIAL — Nes

se estabelecimento cujo corpo de alum-

nas vae tomar parle nas brilhante-,

festas de amanhã, haverá novamenle

ensaios lioje Ia 11 horas, das or-

GRUPO JOÃO BARBALKO

los os alumnos deste. Grupo

(i.mparccer ali, h.je, fts 10

afim de Iniciar o novo período lc

.tivo e tomar porte fts lí horas, no

Pela 
"Western 

Telegraph"

Serviço especial do Diário de Pernambuco"

INTERIOR

Foi ante-honlem Inaugurado, com

solennldade, e perante numerosa as-

sistencia, o laboratório de analyses

clinicas do Hospital do Santo Amaro

e Asylo de Mendicldade.

Pronunciou o discurso offlclal o

aoatado dermatologlsta dr. Francisco

Clementlno Carneiro da Cunha, offe-

reoendo o Importante melhoramento á

Santa Casa de Misericórdia e mostran*

do, em feliz oração, os serviços de

real monta que esse laboratório virá

prestar ao estabelecimento que dlrije,

e aos Jovens estudantes da nossa es-

cola medica que ali se preparam.

Agradeceu a offerta, em nome da

Sanlii Casa, o dr. A. Leitão Vieira

de Mello. *-**" 
8*-' n0 rÂey*p 6 * uma sonho

Em seguida o dr. Gilberto Fraga 
ra mull° '"«strada, fallando

Rocha, direclor Inlerlno da Faculdado 
| 

admlravelmente Inglsa e fran

do Medicina, e o dr. Edgar Altino, 
|

vice-presidente em exercido da Socle-1

dade de Medicina, puzeram em relevo

ULTIMA HORJ4
depo:s, Mono.

e Bos'.on.

iíu, 3. BrantiU:>

, da Agencia üiívís

brasileira uommemora o ceníe-

narlo da Confederação Ho E .im
RIO, 30 — Aoaba da Be verl- 

| doP( pro,,.^.^ poP msll 1JSC
floar viver aqui, d. Philadelphla; Manoe, de Carvalho Pae3 d. fln
de Carvalho Paea c!e Andrade, . dPade Meyep _ u ju]h(j dQ
filha de Manoel de Carvalho 

| 1924 (a) philadalphia do CBf-
Paes de Andrade que proclama ! va,ho Pa98 de findrari8...

ra a Confederação do Equador 
'

Reside á rua Luoldia Lago, 
' 

mo, 33 — A Academia de K*

diclna celebra hoje, o 05.' annl-

varsarlo de sua fundação.

O dr. Qarfiold Almeida rene-

berá o prêmio 
"Souza 

Araujo".

i..c2;>_, so ~- nc? slrc •' *

'wlamentares, ír!ti>íai_ eju: ri

SSlTBtltuIçfB, dn r,fvtrr.ci nicle-

nal cnti*3.'ão rl8_1_r.'0B FSfilíS'

rios e sxiMH>aril(!arlcs.

MMROi 3"i -•¦ V DliHMUsN

a:iniinciou sua <"'•.( IO«S 
->:r,'*

.•mini oanflagrada, .;"-'. :¦ 
*n-

do HS cj;r!.>r. -j der.:'. '• .•.'_r. .

Segupm rof->r**>i t!c r<i-j|llla

Ma cevei, di 
"'0 

mortst

L

o valor das inslallações inauguradas,

enaltecendo os esforços di corpo me*

dico do Hospiial de Santo Amaro, e

mui especialmente os do dr. Francis-

co Clemenllno.

Estiveram presentes o represen-

tente do f. governador do Estado,

capitio Alfredo dWáOstinl, o provedor

e o vlce-provedor da Santa Caaa,

conde Correia de Araujo o dr. ___

da Cunha, drs. Anselmo Perettl,

Francisco Pinto, commendador Alva-

ras de Carvalho, major Mnnocl ioti

de SanfAnna Araujo, o vice-provedor

do Real Hospital l'ortugnez de Bene-

everfm neflcencla. sr. Hernardino Cosia, e

'¦""•S 
muitas outras pessoas de desloque.

O laboratório eslá confiado á di-

E' multo surda e não tom ne-

nhuma pensão do governo.

Diz que seu pae não costu-

rrtpva fallar na revolução o

quando a respeito o Interrogc-

va, elle rssraaidia:

"IHenina, 
vá ler o seu roman-

co bretão que é mais dlvcrUdo".

Rbfere-se, a anolã, ac^ nomes

RIO, 30 — Constava hoje, .,_> i

a _anh3, na sessão do Ssnade,

irrn senador faria vchemenic

critic;*. ao relatório ia missão

financeira Inglcza.

RIO, 30 — AiTipnl.fi, p-.rr';i

comniissão da -noere-. do S

dos 18 patriotas q'io foram or.- nado se; á llc;

i forcados e cita frei Caneca qua : 
Cunlia Wachadn

foi dagradado daí ordons cano- j do Rio Graicie tí

i tiloao em frente n egcejc do Ter

ço, no Reclfa e exerutsrto a tl-

-.s no largo das Cinco Pontas.

Manoel c*e C .rvallic Pa<59 de

do sr

e!oic3_

Sul.

— Na Cimai'?, foi approv-ido ;

um requerimento doo srs. Her

cu'-ino de Freitas o Antônio Car !

los pedindo dispensa de Inters- 
'

Arid.-ado ron:usa ni|m modesto ; tlolo para o projecto de altera-

sepulchro M comlterío de Ca- . ção do regimento, afim de ser

tur.-hy, r.iulto llmoo e onda, num 
j feita a revisão da Constituição.

K-nlo ¦'¦¦¦ -.ni.!- e «OH-

jonvldando .i comparecer

taria geri, BB prazo de

b pena de imilln. das ia

Franç», José Bezerra

dos Rei» Campos.,

A SBtaelo radlotelesrrapMoa de

Olinda oommunicou-se, hontem, com

ob aesulntes vapores; nacional mm
"Poooné"; 

hespanhol — "Ayamen.

dl"; americanos — "Panamerica"

"Liberty," 
e 

"Southern 
Cross"; in-

glezea — "Severn", "Bnownlng".

"1'ortreath", "Sáo 
Jeronymo", 

"Bia*

Irl W a 
"Bayeson"; 

francezes —

Mendoaa". 
"Mosella" 

e 
"Alslna",

uorueguBMB um "Modlg Hercules" e

italiano im -"Cervlno"_ . 
'..

Brejo.

O Dtparl

lencia ssti

fi sua leer

18 horaa, ¦

âs 1-; horas, os srs. Jullo Cross

lugusto Vaz, passag .ros do 
"Itap

nn", \indo da Bahia no dia 2« i

junho corrente.-

Foram multados, ante-honlem. |.
tnspectorla de vehiculos os moliii

l.l ¦ dns seguintes autos, por infrn
... s .I.i lei n. IM. «S2, 60, 5G8

S.í^iWSSR°*kfit*ü\ ********* *_**¦ Süír
,i ,.);, arts 29 e új. 217 <<s. 

Io que nomeou o sr. Jorge Chateau

loeinnamento, art.- 82, 

'disposições 

!i,rianda 
2* «scrlpturarlo da Alfândega

gt*ries) 'l831*1 
capital, para o logar de ajudan-

Rol multado também o proprleta- | 
;e de guarda-mor da mesma Alfan-

rio do auto n. 320, dr. .fullo Mara- | 
dega a aguarda a presença do lnte.

iihpo. por consentir na dirençío dfl 
! cessado para os devidos flni«

mesmo um motorista que se encon- *
tra suspenso (art.. 30 da referida I Paul Seurehon e Jaoques May jjin-

lei n. 055}., ,'..,.,., 
,. ibllcamno 

"Monde Nouveau" um lon-

m. _,*_.-_.«-_,__, 
' 

RO ensaio sobre a 
"Literatura sportl*

O sr. govsroídor do Bstado SssT* „ _

ii(.n>Tn ae.Sos: !va eontemporanea". Porque lhe pa*

ícsfítnda 90 d'-s de lloenoa', em 
' 

rece que ha u'a literatura essencial.
|oo

?r.'„
*.!•.,: ¦-. .-iijjn, com or 'í

*.e 
í do corrente, A profer..-.ira

nulBlra n. 355, de £* er.traiicla, B>

f<-/i;l.vn>, da município de Bor.

Pa .id 
-. 

di <;:-.» Jwdfio;

rcr,i-.-,i .i :¦:, {(.e r.-,1; -niencla

Ci

1.1 __n'..jiiov

-.ti.-ora 
Ra_B Aloina

mente sportlva, o que é uma grande

vidade..-.- Sem duvida, encontram-

m os sports em VlrglHo e em Home-

¦, apezar de que o eanto XXIII da

:.;.;.'ta e o oanto V da Eneida nfio se-

am os mais bellos dessas epopéas.

...dmond Rostand nfio é um poeta

sportlvo por haver escrlpto 
"Le 

Can

tlque de 1'alte", nem Victor Hugo o

"Plelnclel".-

Igualmente, Gabriel CAnnunzto,

pt>r ..or.venlencta do en 0...1 jicrvi»„ nntavs Mlrbeau s llen-

n^r^tT arT^LtW »—«¦ •—¦ spen" de pas
Ha Ueiieaoure, 00 r.-.iir,'cipio de «tl. «sem da avlaçfio, do alpinismo ou

HlO, p.ira 
* de n. 812, localizada m» do automóvel. O 

"sport" na lltera.*

tttit de .p.vuea, ambu de í» entr._ 
' 

t,,ra tem apenas um papel de episo-
>¦¦;. k rte-ca ....a a.i'ieila o nrofes.:.,.

Ittet-OlooiBU de S-.-lroj Fonseca; '"° 
* d* lntermedi0' oomo entre °^

fttaovasde, çor conveniência dò en 
' 
grandes épicos da Creela e Roma.

i_._ a professara Aurora Maria ds 1 Pode-se dizer que, no que concerne

_ V'^ -L_^.K ™ n'..*2?0, i1"""" !» *n* l'te«tura, nada mudou, t*
li-.11 f..n ..:r?i-,o, município de Cn- 1
r.ii-l'.e'.:t., ísva a Je n. íS3, .¦or.-..;.vi,I» .trinta séculos.

ti-, síde do rr-iiov-lplo de SSo Lou- j O mesmo acontece entre as pes-

tetiee, *.vbss 
de i- enírancis, e des- 

j 
soag rasoavels. Salvo alguns ascetas,

Mar!a 
ninguém conte-tou a utilidade dos

'exercícios 
physlcos.

| e

y.:c

tiCeha n. 
•;.' -, 

de 3* entranoia, per
kf-._.i*r.;< ao ;; roo i-irolar 

"Hercula-

30 í:v.-:i.-:-. ;.-j-. i;,-8i._:a.io em Pio
f *._'., 

(:¦¦'. a de n. 47, de *¦ en-
l-anc... m r:-._.-..*ii.io da oapltal, ao-

',!.'.'.,'i., 
a professora

ien Gomei;

rntta, : :t accesso, o prof
:.ii> .'.•-•ifs dí A-aujo, ria 

j 
Apenas elles nfio podem vir em pri

i melro plano, nem na Tida nem nas

;letras.

j 
Jean-Jaoques-Rousseau aconselha

| 
os exercícios do corpo p*ra o seu

I Emílio. Apenas recommenda também

! diversas preoauçfieB para nio embru-
', 

tecer o espirito..

i Montalgne preconisa a educaçfio do

; músculo mas escreve que 
"a 

alma

que aloja a phllosophla d»ve tornar o

corpo efio"..

Platão ordena a 
-fymnastlca, 

mis

exonera •'. ae cargo de 1* sujv
lenta At d---.tir.tiin de prfl.lcla de .,'ci
°:..?-i, o ci.-Haf.o J.je* Amando Ta
T.i.a: I

aaaauAtmS» I mezes de llcen.}a,

ao bacharel I.uli An-

seeretarlo da

__!_ Síuli

tetúe (".:..;:<->.i 0.1

I'.í»4!;!¦;!. 1 rMmiftjl c.?. poli
Ma_M_>(Sa Laii o BStVS

plante de d•.'...-_..•; de collnla dn
Triumpho. o ciled-o Man^l Paiva |tambem 

* mu8ica

«Jos Santos, ficando ezoaerado o ac 
"'"

de 1-

-5H£ *
UP^ OSS honte-.n asslgnado o sr.
¦peraador do Es' >do nomeou o ba

yarel 
Oswaldo Moreira GulmarSes

¦b» exercer o coigo de syndico da

pPBv» do commercio, como represen-

tente do Estado, durante o exercício

J Iniciar-ce hoje.

B que que a cidade seja governada

pelos 
-velhos 

que nfio podem ser ns

mais sportivos. Em summa, todos

esses grandes pensadores fazem &

usta distribuição do physico e do

intellectual e dâo a este a preferen*

cia.

' 
!*S segunda cnnladorla da Prleim

Bia Fiscal, o sr. Othon Coelho Bas

tíis precisa falar, rom urirencii co

as seguintes pessoas: Maria da O

eoiefia Casalfiímta Úa Britto. Luiz d

O 
"sport" moderado fi. utll e agra-

davel; o abuso, é um flagello. Por*

que a vida é curta e si absorve todas,

as forcas, toda a attenção e todo

Ím 

entliusiasmo disponíveis bem pouca

cousa restará para a intelligeuuia

ensaio de canto que se 1 ..aiizarà no

Tliealro Sa;da iBthal,

Os alumno:i quo U nam parte nn

formatura das escolas e respectiva

passelata, deverfio estar no Grupo as

13 1|2 horas do dia 2 afim de se-

gulrem Incorporados para o largo

dr. Adolpho Cirne.

REPRESENTANTES 1)03 JfUNICI-

PIOS — Os representantes dos srs.

prefeitos dos municípios que ainda

não receberam convites para a fesle

de 2 de Julho, deverão procural-os

na secretaria de justiça, onde serão

[.romptamente atlendidos.

INSTITUTO ARCIIEOLOGICO — Os

sócios do Instituto archeologico que

desejarem assistir fi sessão magna

commemorntiva do Centenário da

Confederação do Equador no Thea-

ro Santa Isabel, podem procurar ho-

je das vinte Ss vinte e uma horas,

na sede social, os respectivos Ingres-

sos.

Deixa de ser feita distribuição a

Iodos porque, sendo limitado o nu-

mero de cadeiras destinadas ao Insli-

luto, somente ser* entregue o In-

cresso ao soclo que possa compare-

cer i solennldade.

ESCOLAS ESTADUAES *m Confor-

me determinou a Secretaria da Jus-

tlça e Instruoção Publica, haverã

bondes especlaes pana o transporte

dos alumnos das escolas que 1dn

de tomar parte na passeata a reali-

zar-se amanhfi os quaes partirão, ãs

13 horas, dos pontos abaixo menclo-

nados em direcção ao largo da Fa-

culdade de Direito, ponto de partida

do prestttor

Dos grupos escolares Maciel PI-

nhelro, na Encruzilhada, .Warflna Ju-

nlor, na Torre e Sfivo Jardim, no Mon

telro, transportando os alumnos dos

mesmos.

Da Avenida Central n. 5960, Areias

escola da professora Georgina de

Moraes Coutinho, recebendo na rua

São Miguel n. 1584 a escola da pro-

fessora Laura Vieira de Mendonça,

no largo da Paz, no ponto de secção,

os das professoras Maria de Lour-

des César de Andrade, Maria Carmen

da Itocha ParroB, Asterla de Barros

Pimentel e Maria Antonietta Barretto

da Menezes; á avenida Llmia Castro,

n. 1564, a da professora Maria Rita

Gonçalves, n„ 1552, a da professo-

ra Digna d» Moraes Vasconeellos e

n. 614, a da professora Albertlna

Marques da Trindade e na rua do

Rangel n. 132 a da professora Ma-

ria Julia Bezerra.

Da Campina do Bode, tranaportan-

do as escolas das professoras Maria

Isabel Figueiredo, Maria do Carmo

de Araujo Lima, F.dilh Medeiros, Etel

vina da Rocha Granja, Laura Galvão

Raposo e Euthalia I.emos Rabello.

Da Praça Pinto Damaso, na Var-

sea, com as erclns dns profe .eras

Anna Carolina Ribeiro Pessoa e Isa-

bei Lyra Cavalcanli, recebendo na

De Aplpucos n. 1195, com os alum

nos da professora Maria de Uwdai

Pinlo Ribeiro, recebendo em Casa

_r rte as escolas das professoras Cer-

elna de Moraes Cruz e Antônio. Air -

lia da Cruz e cm SanfAnna as das

professoras Varia do fjarmo Placl-

da e Nocmla de Azevedo.

Avenida Caxangi n. 213* a da pro-

fessora Pliaclda Cândida de Oliveira

e n. 558 as das professoras Maria

d;. ConoelçSo Pereira Ramos e El=a

Monteiro, e na Piaça João Alfredo

a da profesora Spre.flna de Barros.

De Hypodromo. na antiga eslaçSo

1a estrada de fefo, com as escolas

das professor-..; Aurja Feijrt, Noemi

Guimarães, Maria Lulza On___r__i e

Guiomar Coelho Toscano de Aguiar.

Do Porto da Madeira, com a esco-

la da professora Franclsca Gomes Pe

ralra.

Do Largo et Santo Amaro, com a

escola da professora Maria C.irmeli-

ta Peregrino da Silva, recibendo ne

antigo ponto de secção de Olinda as

das professoras Virgínia Figueiredo e

Adelia de Pousa Barbosa.

Da rua de São _am n. 279, com

os alumnos das p:-ofes?oras Severina

de Moraes Prndines e Maria Perpedi-

gna César Galvão.

Da rua da Concurõia, esquina da

rua SSo João, com as escolas de que

são Insliudoras as nomnllstas Umbe-

lina Chaves e Caellda l.ima, receben-

do na mesma rua fi esouloa da To-

recçâo esclarecida do dr. Manoel Dias,

medico do estabelecimento, que tem

estudos especlaes feitos na Allemanlia,

durante dois annos, sobre bacterlolo-

gla.

Assim, multo é de esperar dos re-

sultados desse laboratório de analy-

ses clinicas, cujo material fi. abun-

dante e de primeira ordem.

Foi elle adquirido por Intermédio

da conhecida firma desta praça Mon*

tenegro _ Simões, e Installado em

duas salas, adaptadas a esse fim pclo

competente construetor Paulo Gulda.

Deste modo fica o Hospital de San-

to Amaro bem apparelhado para os

serviços a seu cargo, facilitando as

pesqulzas para elucidação de dlag-

nosticos.

Tão utll melhoramento é devido aos

esforços louváveis do sen corpo me-

dtco. que, por meio de subscrlpção,

poude fazer face ãs despezas neces-

sarlas, orçadas em 30 contos.

— Durante o aelo tocou uma ban-

da de musica da Força policial, sen-

do, no final, servido café com boli-

nhos aos presentes.

SCENAS & TELAS

THEATRO SANTA IZABEL — Na

1* quinzena de julho correnle deve-

rA estrelar nesle theatro a appara-

losa companhia de (Ilusionismo a

..lta magia do cav. Maieronl e da

qual faz parte a sra. Amélia Male-

ronl também dlstlncta artista nesle

gênero de espectaculos.

Um dos numsros de grande st-

traeção da companhia * a celebre

pantamlma das sombras, trabalho

perfeito de llluslonlsmo e de creaefi.

do cav. Maieronl.

Traz a companhia scenarlos lu-

xuosos do prof. Cirln Blnl de Tu-

rim, adereços e guarda-roupa riqui-

simos de Ferraud * Fr^res de Paris

e finas tapeçarias genovezas de

Haas A Flís.

Aguardem, pois bellas noite de

encantamento os apreciadores de.ir

_r<*noro tbealral.

Consulado de Portugal

O Consulado de Portugal esta avi-

sando aos Interessados que para a

cobrança de emolumentos, durante o

trimestre de Julho e setembro, foi ;i-

xado o valor do escudo ouro em rCis

9.000 moeda brasileira.

blas Barreto a da professora Maria do

Carmo Santiago.

As ou'ras escolas. Independente da

eoiidueção acima, deverão estar ás 14

horas no largo da faculdade de Di-

i-elto, a fim de ser organisado o pres-
tito.

ESCOLAS MUNICIPAES — Sobre o

transporte dos alumnos das escolas

municipaes, provi lenciou o sr. pre-

feito' de haver bonds especiaes para

as linhas de Afogados, Casa Amareüa

e Iputinga, os quaes estacionarão is

13 horas nos seguintes pontos: Largo

da Paz, rua da Harmonia e grupo Fer-

nandes Vieira.

Serã'. obrigados a comparecer todo*

os professores e alumnos

Malhlas de Albuquerque,

Vieira e Wenceslau Braz, sendo que

n_ bonds de Afogados trarão os alum

nos das BfiSnlBS 102, 98, 19, «0, 32.

16, 14 e 21 até o pateo ria Santa Criu.

O bonde especial de Casa Amarell..

enduzirá os alumnos do grupo Ma-

thias de Aluquerque e escolas 71, C"

e 83.

O bonde cujo eslacionamenío è Ipu-

linsa trará para o local acima os

alumnos do grupo Fernandes Viera,

cscnla 93 c grupo Wenceslau Braz.

As demais escolas do 1." 1 !.' dis-

trl-los já avisadas pelos Inspeciores es

eo.ares, independentes da con.duceãi

acima mencionada, deverão estar As

pequeno rectangulo dn marmo-

r«, so lé: 
"Senador Manoel do

Carvalho -Pies de Andrade, nas

cldo em 21 dezembro de 1785 e

fallecido em 18 de Junho de

1855.

D. Phlladelphla da Carvalho

Paes de Andrade, a pedido de

um Jornalista, cem pulso firme

e lettra clara escreveu a seguin

te phrase: 
"Saudo á Republica,

no momento em que a Naçfio

A vida em Londres
Acerca dos últimos acontecimentos

da vida londrina, escreve o corres-

pondente do 
"Temps", na metrópole

ingleza:

"O ultimo dos 
"Viklngs" esperado

aqui é esse bom gigante, o rei da Di-

namarca.

Uma de suas subditas, mme. Ka-

ren Bramson, escreveu ha annos ua

peça Intitulada o 
"Ultimo Rei" em

que tratava precisamente do desap-

parecimento eventual da instituição

monarchlca. A censura de Copenha-

gue recusou a autorlsação de se re-

presentar a peça. Os Inglezes que

por estes dias vão assistir no Savoy

as 
"Felinas" 

de mme. Bramson,

acharam que o gesto do rei da Di-

namarca era perfeitamente 
"sportl*

vo".

De resto, a hora é propicia A In-

troducção das obras scandinavas na

Inglaterra. O publico britannlco ma-

nlfesta o mais vivo interesse pelas

obras dinamarquezas, norueguezas e

suecas.

Essa voga do theatro scandlnavo

não è um simples negocio de moda.

Prefiro ver nelle um Indicio de ua

verdadeira cathollcidade de gosto.

Disso i a prova o acolhimento que

se fez ultimamente ao autor dramatl-

co tcheque Karel Kapek no P. E.

... Club, sociedade de fraternidade

literária e Internacional. Esse elub

recebeu também a rainha da Ruma-

nia, não como rainha irlís como irmã

de letras.

Estamos longe do tempo em qus

algumas egrejinhas se jactavam de

admirar Ibsen e em que mr. Sha-v

distillava a 
"Runitessencla 

do ibsc-

nismo".

Um livro bem curioso fi o romance

Intitulado 
"Konyetz" 

(palavra russa

que quer dizer: o fim) de um joven

auetor Marlin Hussingtree, mas cujo

verdadeiro nomes é Ollver Baldwln

filho do antigo primei-o ministro.

Mal composto, com tendências apo

calypticas Inquictantes, essa obra pia

ta-nos a humanidade civilisada cor-

rendo A ruína numa segunda guerra

mundial, em que os aggressores são

a Allemanha nacionalista e a Rússia

bolchevlsta. Tudo acaba por um no-

vo dilúvio e a peste se juntando aos
os grupo? i 

horrores da Ruerra gcientifica, e por
Fernandes v

um ralo derribando a oolumna do

Nelson.

O capitulo preliminar descreve os

acontecimentos de nosso tempo e de

nm futuro uroximo: a Inglaterra re-

lativamente prospera e pacifica, fe-

chando os olhos sobre os perigos d.i

Europa e do Orlente-Pro-ilmo; a Rus

sia entregando-se a um commereij

dB armas com a Allemanba, o Reich

prex.randn a 
'Tcvanchc", 

a França

dando grilos do alarma...

O resto mostra as conseqüências

Em seguida foi apresentado.

um projecto equlparando a cate

gorla dos collectores e escri-

váes das collectorlas á dos

agentes flscaes do Impcsto de

consumo.

RIO, 30 —* Falleeeu em The-

resina o desembargador Clodo-

aldo £steves.

I horas da tarde no pateo da Sania ' desse deplorável estado de cousas,

Cruz onde reunidos todns se dirigirão I taes como os concebe esse Joven so-
para o Lano da Faculdade de Direi- , „ , ,-.,,„. ,„ ,

i n i- „i. i„ ., ,-j ... e alista da 2" Internacional.
lo aa Rente, ponto de partida do

prestlta cívico. i 
"¦¦0L! "'• " Jupiter avertatP

RIO, 30 — O Senado appro-

vou hoje em terceira discussão

o projecto, considerando feria-

do nacional o dia dois de Julho,

data do centenário da Confede-

ração do Equador.

O presidente da Republica 
|

sancclonou essa resoluçfio le- ,

glslatlva com umn caneta de 
;

ouro, offereclda pela bancad?

pernambucana, devendo a mes-

ma ser remettlda ao Instituto

Archeologico de Pernambuco,

afim de figurar no seu museu.

RIO, 30 — Perante a oom-

missão de Justiça do Senado,

hoje reunida, foi sustentada a

questão da nacionalidade da

mulher, casada com estrangeiro,

sendo defendida a these fran-

ceza de que a mulher casada de-

ve seguir a nacionalidade do

marido, salvo declaração con-

traria, no aoto do casamento.

RIO, 30 — A sessão do Con-

celho municipal hoje effectua-

da foi bastante agitada, em vir-

tude da nomeação de um con-

tlnuo.

Antes de terminar a sessão,

foi approvado um voto de con-

gratulaçfies ao escoteiro Álvaro

Silva, pela conclusão do 
"raid"

Rio-Santlago.

RIO, 30 — A policia prendeu

hoje, o falsário João Evangelis

ta apprehendfendo em aeu po-

der 65 contos em notas falsas

de duzentos mil rela.

MERCADO DO RIO

RIO, 30 — Mercado do cam-

hio: Os banco* sr.eenr.mi hoje

_<* tn.ns do 6 ||S1 ê. e 0 B|i8 d.

Café: Preço do arroba: ....

.40S300. Stock: 2!5.2fiO SS06OS,

Àssueo.r: Sfoelt: 61.00? pae.

COS.

Alc-odão: Kslstsn em 
"lopnsi-

to .532 fardo

EXTERIOR
LISBOA, 30 — Os srs. Antu-

nlo Maria da Silva e Bernardino

Machado preconizam um gover-

no de salvação nacional.

LISBOA, 30 — Os projul c ,

aoffrldos nas minas de Telha-

daa, Valle e Souza, qua foram

dynamltadas, ascendem a S mil

contos.

Seguiram forças para ali afim

de manter a ordem.

LISBOA, 30 — Surgiu uma

pendência de honra entre o sr.

Álvaro de Cas.ro e o aviador RI

beiro Fonseca.

LISBOA, 30 — O sr. Affon-

so Costa alntla não ropsondsu

ao convite qus lhe fcl falto pn-

ra organisar o novo gabinate.

UMPftMi M — A Otmars
s corimuns Pajtllou ns> 

"*. 
I

votes contra 1£*) n prapoata dl

ar. Sta.ilay Baldwln poííndo aa

govrrno dtflnfi*-»SS em fsse ( l

s.ja a-stim--. derreta nr.qi!«,la

casa do Par|f.manto.

ijÉMPWtt, tfl -- R iiT,*írí.i

ea eicij.a a 
"-sUttorta .'• o,

BtBtajw. Cor,: ia qrjs o Braall

aecsi.ará a- Bu.faatoea fei*-*

¦assa dooumsnto, approvando

os remédios dadr-a, para raa iu

rrr seu syr.l '.rr.a finarc.iiro.

Os títulos fstfSKSi b.-aslli-lre-

s'.!h!r3P- melo ponto a os titulo!

.autistas tr:z pontoo.

LONDRES, 30 — O rn!n!_i"lr.

soffreu a sua s-*'.!rna derrota ns

Câmara, com a app-ovacâo dc

uma emenda, qua pleiteava fos-

se rejeitada.

LONDRES, 30 — O gove«ní

foi derrotado na voir.ção do

orçamento, por 220 »otns con*

tra 165, relativamenio -i nuos*

tão da restricção da Iam para

divertimentos.

BERLIM, 30 — O Reich, s

respeito do restabelecimento dc

controle r. ÍUtar, contesta 1

existência do associações de3«

portivas necessárias á educaçã<

cujas associações façam sup-

por preparativos militares.

Desmente, ainda, que a Alie-

manha possua meios technicoi

effectlvos susceptíveis de pro-

vocar conftictos.

Depois de outras considera*

ções, conclua o Reich que está

prompto a admittir uma Inspe-

cçâo geral concernente somen»

te ao encerramento do cantroli

Interalllado e á passagem pari

o regimen previsto pelo artigo

213 do tratado de paz.

Espera que a commlssSo

apressar* essa Inspeccão geral,

para a qual seja fixada a datS

final para 30 de novembro.

—> !_.

NÁPOLES, 30 — 0 prlnclpt

Humberto embarcou no cruza«

dor 
"San 

Ciorgio", dovendo pai

tlr amanhã para a America do

Sul.

CAIRO, 30 — O sr. Z?.ç*hlcu!

não se dcn.iss!onou. i

NEW VORK, 
**0 

— R-iaMso-M

se hoje a convanção do Paf.ft-4

democt-ata para escolha rio rsií

oandldato á prosUenc.a ds Re*

publica.

No primeiro turno fot?m mais

votados os seguintes candide»-

tos:

Mac Adc;, 431 votos, Sml*h

MB,
A maioria-nscpssarla era 733

votos.

NEW YORK, 39 ~* Do Clave-

land:

Um grando cyclona (*u? SASSP

bou aqui, no Gabbati*. ulttlM,

causou prejuízos SVSlIsdSa Btn

nincoenia mllhôos ie do!!-.-rs.

Falleoeram 104 pessoas

tam VO_i:, 3*1 — No nrl-í

melro esor-iLl.;i-> da SOnvsnsM

democrata o sr. TPzj A('o~> cb-

teva 431 votos, o sr. ft!:snr;!.!!f

240, o sr. Cor., 59, o si'. V". 
"ar«

wood. 42, o sn. John Davls, 2'i,

e o sr. Rolstnn, -.1. i

Vae haver novo oscrutinlo. I

SANTIAGO, 33 — 0 SSBS|bI*I

ro Álvaro Silva oesp<.<i._-.?r, be.

Je do prasidenie da Ropufclicr.,

er. Arture AlcssanJr' que 0

nt'--.-!.u e beijou.

Álvaro Sliva s"-'çiulii 
* 

pi para

Valparalzo, nn^s si-i hosp-da«

do no palácio do çovirno. rie«

vondo alll chegar na quarta-

feira.

Em sua honra sorão feitas

varl?s festas, durante o trajado.

O preço do pão

LISBOA, 30 —

Sarmento Beires

J visitarão a China

A Prefeitura municipal do BaelR

rua publico que o preço do pão, nfl

•corrente mez, será de if400 por ki-

Os aviadores |legn___Éa 
e o seu rezo de 75 iram*

Brltto Paes I "'as pira k unidade de 100 r.'is «

» • J-nln. «»_. í 150 fc-rammas para a dc SOO reis.. .

ILE6ÍVEL I
1
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(Mgo pa! brasileira AWBS & ARTISTAS

a . r*r«i_ a» »feao, _pr*«x»m»n . des-
_ estado na Crroan FMtnil, acutta .]<*

«U»_«euiar, naqmlla -Ma ao Co»i»r«. s«
vm p.-ojwto r_«. orr«. t»a<;*o do codi-

gij Penal, rairiido a sms-utn t« Jusliflci-

t_-<
*Osaw__WSa «u« a reíoiro- do dl-

raivo í»»*,al rtall _do pata Rapublic.t rijo
SatUtaS, plenamente, as neces. dailes do

! CONi_WrO ALMBIDA CRUZ —

i _tw .xom__ ante-hontem, no theatro

j . anis. laalial, o aiuiuiiolsdo concerto

| «io conhoíido tenor portu.?«i _ Almei

i «Ia Cruz, com o programma ^iie pu
IbUeUBM na ultima cilK-ào.

I Bastante conhecido de nossa platéa

pela sua explcndida voz, tantas ve

| m posta á prova, Almeida Cruz te

j ve ensejo de mais uma vez colhei

Factos Diversos

appl -isos «Io auditório especial

\ZOti.
Auxl Hou-o talentoso pianista p*..

namlincann sr. Alhertn Figueiredo.

Instituto de scíencias e lettras

Reurie-se hoje, i hora do costumo,

a Instituto de selenclas e letras de

1. rnamhiico.

Pcde-BO aos soeios aos quaes fn-

r.im distrihuidos trabalhos para pare
eeres, leval-ns na sessüo de ho.le.

j_.»_n!o, em tabtequencia da pressa os
com mio foi elaborada, multo eiuhora > monte na cavatiiia da Marta no arln-
.»_ tarora ttv. _ «ido cor.nwa a um M do Pngllaccl e na romanza
_;üi.?io jarl*aaN__a, do modo qu» oj
todlg- cki IliOO, coato obra ayatematlca,
( _ coualdarado lmerlnr ao de 1830 qu' I
lati .«u an>l_->i do especialistas na- I
cioimos e _trar»KMro3; j

conaiderendo que os progTfS*ôO- reail- j
(aete pula sclenc ia do direito panai nes- I
i . uUinios trluta annoa 4 considerável,
tendo rnsiilt_.fi altamente proveitoso e i
c:.o-4ue das liltias das dirrereentes esco-
i_. eapeelabseata da claaatca, da pooiti- j
i» e ca cr.üoa, «J.ii. inl__a tambem "te.-

«•¦!::.' p." se contrapor as duas ame- 1
»._".iies c combinar-lhe' os cnsinamen- I
t_,

f'.'.». .damade que, depois de 1890, !
l:>.:_ í!*'i se publicarem no pali. com-
larl-uito, modíf. anija e alteraiirlo o
#.'iieui<» do coalfro Penal, r .ultando
*ej . i._u__antla um estado frairmcn-
\y.:o r(c» lutnteata a lnsufftelenela d»
_V.la( Co pMitl, na sua funcçío Iniulu-
va da » -"a r.ncl»';

WUide ».i_3 nue o projeeto. que aem-
strneníe, se r.c':i no tom, necessita d**
ser remodelado, por motivos sasselhanlSI
ao* cm,, reclamara a reforma do codiito"Peilíl, 

<__0 Ml na eonselenrla de to-
d.».", o c.io r.üfl voe dito em desabono dos
(| IUI ce'.''..!.releres, alguns dos quaes
fciestrf» *¦•..¦:,sagraJos. mas que flseram
trtòního de aecordo rum o eslado «ln

. ;*_¦;» em _«i trmpo, e a selcnela en-
Iro tt. «_» *. *.M pbase;

c;>m-'.__ ::, que «m muitos pjlzi. se
V"M-» Je i. r-::iiar a leflaleçie penal pam
*i;*:;«'.-r •-nei-or íl litUSÇlo do homem

.81 ...!,¦..:¦•. le modarns, e ás conquista"
Pi '.;.':!¦:. a e do saber, como 0, por
ti«_p'ii, o i •-i rta Itália — cujo Codt-
(> i.i.: íí.Mpti.ire'nte influiu no prepa-
r* Co r.isio «;*• ISÍO — onde a reror-
r.:a ;!.,: i-'i . 1. to penal e. .a sendo retta
C >;n ;í r-.i;,-'!1't. r.^.o df Ferri, 'iarnf.ilo.
I'T':,;il. fiorlin, ültolentW e outro» I
r ¦¦¦¦.".*',-. '.u esrieclaintaii

ro'i:¦:.; -riivlo que tlU movimento re- '

f«iv.it:.--;i !'' . c.< nlou tambem ao Orlen j
i ¦, ;,o..'...:i o Jap-0 BOI COtflfo Penal

J .,-.)'ii.:.;,;/j ül- 1V07, I ft Clilna um pro- j
J :ctd ,-,'.* prucura ndnpiar oa resuliados !
i'i osT>. r. ;m'í.i oceident. , o que moslra 

'

crie «! li .•¦•¦idade universalmente semi- J
di e. .a de imprimir nova felQSo á rea-
eçüfll Si .1.11 rn*i!ra o rrline; ,

cunataerin-o, rtualmente, que, seRun-
d* muitj bem raz resaitar a Buraaat*. I
de s. eae. o ir. presidente da RepU-lt- j
ca, <: Indltpeniavel eontraclar, ram um i
trlmlnallsta competente, a erranlasç. I
de um i*rojertn ile rodlg-o Penal para as- I
í!m ati»nrter á nrifente necessidade dr J
ii itW o pata eom lyitama de leirlstaeã* 

'

penal efríelentc na deresa da sej-urança
lia sociedade e dos direitos do el-ãdloi

A roínmiss.lo «!e eonslitulefio e Justiça
resolve ipretenttr o ieru1nto

PBOJECTO tll UR
Irl. |.a . . pio o Coveraa autorlsa-

rio a rontríctar eom um «-rtmlnallsia Mr
reconheelíM competPllcla um projeeto «Ir
codliro Penal, quo elaborado, lerí mt
meiíuio ai* Confratao,

An. C.o — ii projeeto do cortii-o Pe-
Ml Uteiwte. .1 prevonçlo, rrpresslo c
reforna. «'nnlonne as tendências seienil-
fii-.as contemporâneas,

Art. :; • — n crtmlnallsta eontraeiailn
apresentará o seu trabalho dmtro d«
l.ni anno, findo o qual rtctfbtrt _ _ra
liriearlo de Iíi0:ono80(io, tenrto mais ti
direilo ao prêmio de C(i.noo$cco. se f
reu projeeto for approvado, ainda qu i
com aie-umas mortlflrnrfles.

Ari. l » — nevngram-se as d<spns!r.SM
*m eonlrario.

Sala da n mmlssüo, \S de Julho do
1_(. — r.aníel de Mello".

Commentando o projeeto apresentado
pelo dlstlncto pariamentar pernambura
nn, "A rlOtlCla", do Rto. pnlilleou o se
. ilnte na sua rdleilo de SO de Junho fln-

Vigilância sanitária vegetal

necCbemos do sr. inspectnr do

serviço federal dc vigilância sanili-

ria regatal, a seiruinte nota:
"O 'Ir. 1'lysses CaTaleantl dc Mel-

lo. 'inspector federal «le Vigilância

sanitária vegetal desle Estado, eom-

ninniea aos Sra, Importadores «leste

Betado, que o exílio, sr. ministro «ii

Aiçrle.ulliirn, por aviso n. 220 rio 27

de moin rio corrente annn, rieitfOU

poderei an sr. rir. rbefe dn Servl«;o
«In vlgil,'in«'la sanitária veselal «Minis

UrM dO Aiíiiciiltura — Hio «le ,1a-

neiro) para dispensar a ajuesentinvni

rio certificado official «Ie saniilarie, «le

que trata o art. 9" «In Ile»riilaiiien'o

da Defeza sanitária vegetal, quando
ItOUVer motivo que Justifique essa

conoeaalo.

OUtroatm, eommuniea aos srs.

Importadores «iue solicitarem t d nu-

tortneff) an rir. chefe do servii;n,
• mio. tpdf fiO riias, a rniitnr «Ia data
«los sms rei[iierimentns, Seri taxali-
vamento (.i*_do aquollo cerlificado

para n despacho de. qualquer partido
«ie plonlns vivas nu partes vivas ou

partes vivas rie plantai procedentes
dO estrnngeirn. "

vidãBcqlãr

A. 0, M.

A Associação Chrislft do Moços
! pidrnvlios p.*ra avisarmos a todos

jos Koeius matriauladoa nos seus our-

| tos nocturnos, que, tendo so mo.
! rio o prazo de ferias reahrcm-se ho-

| je ns uukis.

| Oulrosim, avisa aos interessados

que ainria se acham abertas as ma-
liieulas desses cursos, para o semes

tre que ora se inicia, pmlendo os

meamóa eolber InformaçOei c deta-

iiies na aeoretaria.

ARMAS APPREHENDIDAS — O major
Rc.-ialo Medeiros, chere da Polb Ia Marl-
lima, ba dias rerebeu «lenuncla (1.: qua
estava esperado, vindo do norte, uni
extrang-enro que e-a portador de „ran-
rt» quantidade de armas de foiro pare
negociar nesta cidade.

Aquella aulorulade poi-se de sobreavl-
so ato que, ante-hontem, pela manhll,
«¦lie. mi a este porto vindo de Manauí o

paquete Rodrlfrues Alves trazendo a bor
do o passag-elro referido. Este. porem,
ipi and o desembarcou foi convidado pela
l'"llela marítima a comparecer ate a
lede d'aquella repartição, o quo fez con-
duzlndo a sua bnira. «n composta de fl
malas rrocedlda minuciosa busca nos
ilttos objectos, foram, erreelivamente, en-
rontrados 118 revolvera calibres 320 e
380, 31 pistolas automáticas das a-ran-
des. lí ditas das pequenas, alem de 2
revolvers e 8 pistolas e uma plsioln"Parabellum".

Mias armai foram apprehendldas pelo
major Itcnato Medeiros e remettldas. hon
tem. ao descmbariradnr chere de, policia.

DILIGENCIAS CONCLUÍDAS — Em da-
Ia de hontein foram remettldas. peio dr.
l.a de|e|f,_o, ao dr. Juiz municipal di
l;a vara criminal as dllltrenelas procedi-
rtíis contra H. ba^iiílo Martins d . SanfAn-
na, autor dos ferimentos feitos em An-
lonlo Pereira da Silva, facto oceorrido a
ti rto mez rte Jiujbo findo.

— Devidamente eoncinldaB foram
tnmb.m rtdMUMtfl .^ jutzo munlripal di
S." vara, aluda pelo dr. S.» deleprado.
as dllls-enclas lnsiauradas contra Samuel
Magrallifles, (ruaribi freios rta ¦¦nreal

Westeni". Biitor d. um fprlmonfo ora
ve felio em Peironilln Marques da Silva,
raeto veriricarto a 10 do mez do Junti»
rindo, no dlstricto do P**ros.

QUEIXA — A mulher Peollnda dn'
sanlos, residente a rua Huque de Caxias,
apresentou hont* m, queixa ao inajo:
l.uiz nejlr.lo, subdeleirado dn Santo An-
Mnln, eontra niiT Indivíduo que, dlzend.'
chamar-s» Themisloelcs e ser camaro-
lciro dn paquete 

"Itapema", 
pernoitou

em sua rnsj na noile rte anie-liontem pa-
ra honlem. desappareeendo pela manh.l
mm o.i .pfrufntP. obj.rlns; 1 rnrlo ftl
%êü\% 9 indMlrftl (lf* ouro, 3 Tn^tro*! il .
rita. nn valor de 4.r.«nnn a outros nhj-
ctos ínals perlcn'-cntc_s A queixosa.
Aquella autoridade prometten provtdcn
rlar a rrftprltn.

¦A MORRENDO AFOGADO — Ante-
hontem, pela manha, por occaslao d»
sahlda do paquete nacional "Poconô"
veririroii-se no caes rto porto um facto
ipie bea poderia ler mits conseqüências.

Aquelle vapor estava atracado no ar-
mazem n. 1, fez uma manobra para _¦
hlr, ara«tando-se um pouco do caes. O
menor Apolllnario SHva de 14 annos.
que estava a bordo por essa occaslao,
procurou saltar para o caes, cahlndo na-
íue. Por uma felicidade o Imprudentt
menor nio morreu afoa-ado por ter «ldf
salvo por alguns tripulantes do Pocone

PELA GUARDA CIVIL — kj 18 horas
e 50 minutos de hontem, o auarda n.
ltt, rondanle da praça rta Independência
prendeu e conduzlo a subdelegacla da
rtlstrleto n indivíduo Manoel Franclsco
autor do furto de uma grosa de fivela»
de um armazém «te ferrap-ens situado na
pateo do Mercado, no valor de sr,looO.

V» li • m de ante-hontem, o
guarda n. tno, ponlo fixo do Oymnasid
do Itecife, prendeu e conduzlo 4 mibde-
lenacla do dlstricto, o motornelro da
Pernambuco Tramwavs AUredn Barbos»
da Silva, chapa n. Ü3d por ter desobe-
rterIdo o signa! de parada feito poi
aquelle . lanta e ao ser chamado a sua
attnnç,rto, portnu-sp d . mo .o pro..«piro.

A's | e sr, de hontem. o mianta n.
85», ponto fixo da matriz de SSo .lese,
prend.u e conduzlo A sundolrgarIa dfi
rtl«trletn os menores Allplo Monteiro ¦
Joaquim rte SanfAnna, por terem fur-
lado dlver-os ferros vejhos da 

'firma 
Oo-

& Ali ali próximo

Communicação ,
A senhorlta Helena Cecília Scavnz-

zl eommuniea as pessoas de suas re-
laçfies que por conveniência própria
desfez o contracto de casamento qui
tinha firmado rom o sr. Oennaro
Crer..

Recife, 26 de Junho de 1924.
Reconliceo a firma retro de Helc-

na Cecília Peaviizzl.

Itecife, 28 rie Junho de 1924.
Rm lest." ria verri. O TabelliSo

Publico Int.», Joaquim M. da .. Pa-
ranhas.

FERIMENTO

Arraia!, n. tKiva-
divlrtu

GRAVE
? hora., no di.If
¦e numa quitanda

dom'"*'

tu-

tttialalta quando appare-
eeu e> seu antlR-o enmiianhetrn rte pande-
ras Manoel rte tal, acompanhado rte An-
tonio Joaquim Parhosa.

Iieheram a vontade, at* qne entre .Tono
Ksianlslan e Antônio Joaquim Parhosa
lorfll uma dlscussrio. tendo Jollo Esla-
Rlalia feito uso de uma pistola deto-
nando-a eontra Antônio que rot attlns-l-
i\rt no ftntrt. O rrlminn^ . foi pr^.n poj^
pollet» do Arraial, tendo o ferido, em
prave estado sido removido para o Hos-
pilai Pdero IT.

ALCANÇADO POR UM AUTOMÓVEL
— «) automóvel n. fi7:i, ante-hontem. as
in l|l horas, alcançou na av/enlda Mar-
«iiict; de minda ao estivador José Ale-
xanrtro do Oliveira que . offrpu rontu-
srtes polo corpo. O rc-forido automóvel
era a-ulado pelo chaurfeiir Waldemar do
tal que se fora. o. (.banrtonarido aqueiM
carro nas Immertlaenes da estação «Ia
nmm. Centft n ehauffeur foi tnsianra-
rto na sutiilelep-acia dn dlstricto do Ile-
«ire o re-pecitvn processo. A victima
esiíl recolhida no llospilal Pedro II.

TENTOU CONTRA A EXISTÊNCIA —

A mulher Juvellna Martins, resldenlo no
¦IttS llonorato. no locar Iioncv. em Afo-
irados, ante-hontem. (s ?0 boras, por
um motivo 1. lornrto, tentou contra a
exlsienrla Inirerlnrto certa porçílo da
ereoilna eo . tintura de lodo. o facto
passou-se rm sna própria .casa, tendo a
Iresioncarta mulher recebido os curativos
rta Assistência publica no mesmo local.

A8SA8SINIO — Rometttdo pelo dele-
lada do município de Bonito, recebeu
hontem o dcsembarirartor chere de poli"-
ela o despacho abaixo:

"Communtco 
a v. s. que hontem.

pejas sele horas, sem motivos Justos, no
mear denominado Kstrelio, neste mnnt-
eipto, o Indivíduo Mareeiino Oomes da
Silva, assassinou s faca a sna propr'»
esposa que estava irravlrta. O criminoso
foi preso, (a) delegado".

ESCOLA POLYTEGHNICA DE l*l*n

NAMBUtX»
Iteunlrá hoje, «ás 10 boras, a con- |

,TCRa«;âo desta escola, afim de tor-
uir oonbeolmento do relatório e pres-'K:ão 

do conlas do cx-thesoureiro.

MOVIMENTO MARÍTIMO

"A MOnn.!n\r)F. P\nt.AMKMAH —
A eialoração dos codtgos requer uir
lah-.lho de frai.ilnete, um estudo sereno
.ndo a? «»_m Méa», pela rasto da di-
*-rp-enela de optnlúc- e pelo ruído dos
( '-a'"?, um r.mtiieut" menos propicio
I i-a as tr.rcras de tamanho vulto,

Foi apresentado 4 comadaaa. de Jn.
t.a ila Câmara um projeeto autorisande
o r-overno a rontra-tar eom crlmlnaltsti
«> (o-ilieclda competência um projectt
«'• CeUlca Penal, para depois de elabo-
rito, ser submettldo ao Conifresso.

1 Idia ton, pelo menos, a vantairein
í- n3o re!"?ar para a? Itsjendas creira* ,
uma inieitivs opportuna. pois o traba. ¦

lho a coptroetar-se fica limitado ae
pra?o dn um anno para a sua entrei?)
ao l.r.i=latlvo.

O rndisro rommerrlal, para citar um j
exemplo rrisanie da deionira dos traba- !
Ihos parlamentares, ainda se wAis na |
P'ia-e erhbryoniTla, estando, ha mutt
lOftdi, a r«rp>>.r as tatMttdftl

O "AVON'' — Tendo partido do
Rio no dia 29 de junho ullimo, ile-
verl chegar amanlii, às 8 horas, a
tata oapital, o granite transatlântico
"Avon", 

da Mala Real Insleza.
A conducção jiara burilo galilrá do

r> .s Alfredo I.islina, ás 8 horas.

O "MOSEU.A- — Vindo de Bor-
(leaux e escala, * esperado hoje, pe-
Ia manhíl, neste porto, o transatlat»,
lieo firncez "Mnsellas", 

da Sud-
Aflantlque.

As 8 horns partlr.1 para bordo,
do c,1»s Alfredo Elsbni, conducçío

ptn os .r_. pap^i-ip. iro»*.

0 "Diário" nos Municípios ?'"

CORRENTE8

21—G—921.
Com muito brilhantismo realiza
m-se as festaqp promoviilas para

a j'm' I encerramento do mei marianno

Jes dos Juristas eom assento nas duas
fl?as dn CODtTtMO. rmqunnln ...n par»
lo Irnportarito do DOMO direito, de uras
nrfenela que nüo «! preci'o áceentuar,
continua em branco, rejcr,do-se as re-
laçÇes commerelaes por leis Incompleta»
por disposiefles parrlr.es « deficiente--,
feitas a titulo precário.

ns eodliros, no Brasil, quando ficam
.'>h »a dependeria da ftfttvtttd. do» con-
freittltlA, dormem n «orr.rHD dM oiclv-
(lerrnes, em uma e -t*.ç1o «•.« monta-
Mias,.."

Foro e iudlcatort

JOKT DO .?/.'?_
NSo ortandn n.;:i«ia cíi.sJm'íí* s wt

1 oerto c*a sela do y.wj í««'.a a--''»*»

A tabeliã de preços é multo morllca.

pOto, Iria entre esta eiriarin e r.oro-

nhiis custa 8?(I00 e ida e volta . . .

OOA. Nos pontns intermediários,
lia rüfforonca.

Proaefuen com vantajrcm ns
aballins «Ia estrada de rodagem quo
gari esta cidade, nn povoado Lafd t

I «in num, «leste municipio, os quaes.' 
subvencionados polo poverno do Bs-
t. lo, estão senrin executados pela
Prefeitura deste munieipin, com es-
ehrpcfmenlns tcehnlcos <\<i ncrronntnn
Silveira llr*mns. E' provável que
dentro de rinls me-es pstelam defini-
i.ivamente concluídos os trabalhos.

.Tá recomeçaram ns trabalho*
da ronsIrurçSo do prerilo pnra uni
theatro nesta cidade ha muito para-
lysarios. :Os neelonistas da emprez.i
est.ln em vias rie nrcnnlzaçan, e nun

cesto dn desprenilimento multo lnu-

_.rel, vü. fazep cessJn «Ins seus di-
reitns A. Prefeitura deste município.
snb a cnndlçfln ile nerem SOBetlltdOt
os trabalhos fls expensas da mesma
e destinar-se o prédio, excluslvamen
le, a servir de theatrn.

Foi Iniciada a arbnrlrnçfln d"
nlimmas ruas desta cidade, .14 tendn
a rua da Republica o seu MFVtQO
quasl cnncliiidn.

Causnu bna lmpressín a nntl
ela trazida pnr Influentes locaes de

nn prnxlmn mez do Julho serfin
talladai duas das eseolaa dn

rupn psenlar" desta cidade, sup-

prinldai no Inicio dn a-nverno aetual.
de licença ao sr. dr. Paulo Andr*1.

—« Foram concedidos seis mezes
juls rie direito desta rnmnrra, donde

|l se neha afastado rlesrle fins d"
anno passado.

Consta que yae ser nomeado
«lelepado-vspeclal de policia de Bello
Jardim o sr. dr. Prudenciano da
I.emns, deleaadn especial aqui.

rinu nio armado e em começo, um
liora grupo escolar. Tem ainda a
avenida ltmlolplio Moraes, toda arbo-
risada a ficlua benjamin. A cidade
está toda saiii.ila, mais ou mono:»
obedecendo os preceitos hygieáiooa e
esta scnilo tambem arborisaila, tendo
com certeza atií o fim do governo d"
cel. Rodolpho Moraes, agua encanu-
da. Por COMc;,ruinlo tiravialá nüo é o
(jue so diz lá Mra "porco 

e asque-
roso".

Communicados

Recebemos:

Dos esíiuiavels srs. Pedro Nunes

da Araujo e Manoel Pavão de Mello,

participando .103 haverem adquirido
n propriedade do conhecido "Café

Urasil", que passa a gyrar sob a fir-
ma Mello 1* Araujo.

Fiscalisação Bancaria

O sr. delecadn regional da Inspc-

Orla g«'ral de bancos neste Kstado,
•signou p»,r portarias de honlejn

Querem maior prova on

melhor 
Jestemunlio?

LEIAM ISTO

Pará, 12 de abril de 1924.

Illmos. srs. Dircctores da

Fabrica de Cerveja 1'arnense

Amigos e srs.

De passagem por esta cidade

para a America do Norte, me foi

muito agradável ter oceasião

visitar a vossa fabrica, instnlla-

da com maehinas c apparelhos

de primeira ordem, applieafloí

na fabricação rle cervejas e r*.

frigprant.es do 1.* classe; e mui-

l,o apreciei o melhodo porque

são fabricadas as suas cervejas',

com lupiilo e cevadci quo verifi-

quei serem de 1." escolha.

Conhecemlo (orlas ns qualida-

ties de cervejas que se fabricam

no Brasil, onde ha cervejaria

bom importantes, posso vos ga-j

rantir que nenhuma dessas cer- I

vejas tem melhor gosto e me-

lhor satisfaz ao paladar, do que j
a qun tive oceasião dc apreciar:

na vossa fabrica, quo é um edi-j

ficio industrial grandioso o que.

muito honra a industria deste

opulento Estado do Norte d«i 
|

Brasil.

Apresentaniio-vos minhas des

pedidas e os meus agradecimen-

ios pela forma cavalheirosa po

que fui recebido na vossa fabri-

ca, sou com toda estima e con-

sideraeão,

De vv. ss.

Am*, at. . e obp-r*.

Qeorg Auguet Wlelnera — crrvcjel

ro diplomado pela Academia rte Cer-

vejelros Doemcns, de Munlck.

VEJAM BEM: — N5o p«5de, poin.
liaver documento mais valioso do que
este acima, copiado «lo original, que
fnl espontaneamente passado por uin

profissional Ua mais alta BOinpeten-
eia. Alem «listo, rieve-sn ter em con-
ta quo a Fabrica rie Cerveja I .raen-
se foi a unlca cervejaria do Brasil

que obteve o Grande Prêmio nas se-

guintes exposii-ões: — do Jlio rin ,!a-
neiro, em 19i 18; de Turim (na Ita-
lia), em 1911; de Lonilres, em 19.1;
do Centenário rio Urasil em 1922.

Portanto, estii cabalmente provado
que cerveja igual a Especial Pilsen,
ila Fab .ca de Cerveja Paraense, Si
se fabrica na Allemanha.

Cada rochedo é um perigo!

Pir.UI.AS Dl FOPTKH oeleiidc.m a saude. protegendo
e eliminando do organismo o venenoso aeldo uno.

Por mais de 50 annos, em todos os paizes d** n
FOSTEIl tf;m sido a salvai; . no milhares de pessoas

Approvado pelo I). _ de saude Publica em 4 d
aob N.» 1 f,!>.

Attençtlo! Culdadol a dòr de ca.
ln ra. da3 cadeiras ou das fitr--
nildades a urina ardente, com se-
limemos, o 111.10 estar geral, «le.
iressílo, ncrvosi-iiiio, náuseas, in-

dlcam a presen«;a do um perliço
111. pi.tlP .irrutiiar a saud ., pois
rus sittnüica máo lunecionamanto
los rins e accumulo de aeldo uri-

(-o e outros veneno., do lUlfue,
carretando rheumatismo, arihrlie,
lumbaifn, sclallca, e outras meles-
tias perigosas.

Como o pljaroj que Indica ao
navegante o caminho que deve .-
gulr para evitar um perigo, as

indo, as Pir.tlt.AS r»F

No\embro de 1916,

PÍLULAS de foster
?*; PARA' OS RINS 

¦-

Â venda cm todas as PhariTiacias

mama -.p... - . ¦

VINHO LEO
Yerneck

IECIISTITIIIT
QUINA, CARNE E LACTO HHOSPHATAQO DE CAL

INDICADO NAS:

Convalescenças,
Fraqueza geral,
Tuberculoses etc.

Associação Cominercial de

Pernambuco
Nos tcrmoi dos Estatutos des'/i

AsHociaçüo, convido aos ura. assu-
ciados para a Asesq-bUa Geral Ek-
traordinarla que se realize.ri na pro-
xlma sexta-feira, -\ do corrento, pe-
las 3 tioras da tarde, na siída FOcial,
c.fim de se delibor-r soliro assumptos
de relevante importância.

F. Kadler de Aquino,

V

"RESTAURANT 
AVENIDA"

Caia de 1.' ordom, oosinha * 1-

peolal, dirigida por exímio cull«

narlo •

SalSo do banquetes luxuii^a^

mente preparado, e já conli<*eí«

do pela elite renifenso. (

Contractam-so banquetes, ae .

coitam-se assignaturas. I

(pie, por cireumstancias lmjicrlosas. I

haviam sidn transferidas. Como sem- 
[

|ire. a noile que mais realçou foi a ;
dos solteiros, para n que mnlto con- |
eorreu o Joven Amadeu l*a_a.

Nas duas ultimas noile» houve
armadas kermesses, que tiveram •
cornpareneía dos nielliores elementos
_e(ees de ("iorrentes.

— Foi convocada para o dia 30 dn
corrente a 2* sessão (jo Jury desla
comarca, a qual promette revestir-
se de importância, nio fó pelo nu-
r,oro .de processos a serem julendos.

i;>ns tambem pelos factos delicluosos
c 
^t_:rrnr!S_ ne.tes -- - - - ¦¦"¦- —•¦ -

iit.:..'js dias os srs. dr. Anísio Ca-

GRAVAT.V

27—R—924 — Causou bastante pe-
zar, em nossa cidade, o falleeimenlo
do ce]. Carlos de Lyra, proprietário
da Usina Serra Grande e dessa fn-
lha.

— Foram bem festejadas entre nos
as noites de . . Antônio n São Joio,
havendo brincart"iras familiares, como

I bailes, ttieatro, cinema etc. A cidade

'inicio da i

|lll__ _u-

«.Vi d-o

.111'

r«pe:->i, político aqui, dr. Prudência-

par$ >*iií 
' 

r.o Utw, delegado especial de po-

; ;v_v, coronel Augusto Lúcio, prefel-
, ío sth etaroloio, major José Amancio,

.oe prealdente do Concelho municl-: 
c*.í, sr. Luiz Meaezcs, dentista e ca-

pitio Josi Casimirn, commerclante.
Causou vivo pezar nesta cidade

• nnttcla do fallecimento do grande
11 Industrial o honrado vario coronel

I Ce.rlos Lyra.
f» dr. Prudenslano de Lemo6' 

íeverA brevemente faser remessa
i*as diligencias poüJiaes procedidas

;*C*re o assassinato do snldado de po""seri 

advo#»*> «Ia M ycWtea af**_-_ 
™*^ faCt° °'COTrldo hl dla3'

j_terjnn ' 
| — O oommereio, oomo acontece

Foram aorte___ ea _>_tk_i_i _. !•¦¦•*•¦¦•• n» «fona invernosa, es-

i_I _»TTvf M^ZT r <-*¦ cc^ •"»*• transacçfies notavclmen-¦traes. NapoleRo Uns da PoirAo, .-:,, r,,„1,t^1I. ..> h.._-H- ..„„„„„,»
Verino Lins Caw_ca«stl )h«6»:_,, Tul/t, 

'•

Vital B. de Menezes, ._. I. j. 
"Ve» I

Bda de \ .sconcelloa, dr. MM|_ Ufc. |
xeira Lnpes, dr. P.srtiiolomeu d«.'.i>

rare í ...\j_ r. ..mKt'(«(.í_ a _
í * 

iimtSa t_Mafl_M
Terf tasmt, hoje I . M Im-rw.

íbala d-> MtaUl ttíPttamtetSSt *
'sessf.o 

crdreanj eeà) n piisAdeneia
**dr. JoSo Daarto Mm í-i . Hwslc-r*.1

fda 2* vera crírtórjií,

{ tato ItfètaMi _*r . *0 __*" í*_- :
'aos 

e soltos afanfii»»,, euir* femmm-
ses so ,v*tia»i» ÉnMHRMÉI -firperr,-

afartrres Mendonija P. Rívetro, Abdo-

rol Guimarães Campos e Amam Pes-

soa A. Ilastns.
réos: Jnsé Ricardo dn Espirito Santn.

A julgamento serão submcttidns os

Joio Daptis _. dn Nascimento, Mannel
Ribeiro Leite, Alfredo I . dos Passos
e Manoel R. e Silva.

9 escrivão m major Antônio Mar

i^___a-, , _ ji

ll tamtISaaeA, só havendo esperanças
¦H mmmatlli-tS dc setembro em dian-
ts. AíMs. a espectatlva é multn pro-
rne.ttedor., por Isso que este anno os
agrIcultnreR estio plantando extraor-
dlnariamento.

— Continuam, com eilto, as via-
gens dn ornnibus da empreza hnllan-
deza recentemente lnstallada nesla
cidadn. Apezar da epora ser desfí-
voravel, as referidas viagens teem
rido feitas cnm certa regularidade e
grande numorn de passageiros. E' dc
esperar quo de setembro em diunit*
assuma aspecto ainda.mais animador.
^-- - .'- -i _:.-.- ....:. 

.- 
—...._.«_

tandn-se um movlmentn extranrdlna-
rin, nas ruas.

Agradnu bastante a represento-

çao theatral, levada a effeitn nn dia
2.1 do enrrente, pelo presldjente dn
"Corpo 

scenlco S. Luiz de Gonzaga".
sr. Joaquim Tiburcto. A's 20 hnras.
estando o salio do Theiatro comple-
lamente cbeln dn famílias dn nnssa
"set," e da de Reelfe. cnmeçnu a re-
presentaçSo cnm o majestnsn drama
cm I actns, O filho maldito. Todos os
amadores desempenharam com gnlhar
dia, os seus papeis, sallentandn-se en-
tretanto, ns srs. Artnlpho Mendonça,
prof. .Tnãn Ribnlrn, Cnsme Castor e
Joaquim Tiburcto, no difficil papel dn
filhn maldito. Em seguida foi levada
a chistoda eomedia O afoito e o me-
dreno, o que agradou Immenso o seu
desempenho.

O município eontlnua em fran-
en progresso. O cel. Rndolphn Mn-
raes, dlgnn prefeltn, tem trabalhado
sem tréguas. Gravata tom hoje me-
Ihnramentns dignns de menção, para
que nio se diga IA fora, que esta
cliVido. vive nn nv.smo marismo de
outr'nra. Teci um bom hospital, Um
Inxunsn Paçn Mi.-nirl;>al, uma I_a
e hvitlenica cadela, um «¦,iidi de prn-
prlednde na srs. Jnaqufrn Didier .
Cia., pnrém frftwniearto * serventia

publica, luz tlesMM. ete.
Agora rri^-mn foi <!o»jir"n pelo gr,.

mWkm ^_5_-áf*-A,Jtuffl?_Jaaai«u_ ü .

tadas, os Blem ahtilxo enumera-
«ios para o sorviçn de flscalisaçio

Junto aos estabelecimentos bancários 1
desta capital:

Pr. Apollinarlo da Trindade Mel-!
ra Henriques — Hank of London &
Soulh America, Lmill. (antigamente
The London A Rivel Plate Rank e
London ft Praslllan Bank) e The Na-
lional City Bank of New York.

Dr. Garcllazo Vellnzo Freire —

Hanco Kranee, « Italiano para a Ame-
rica do Sul e Hanco do Recife.

Euclydes PimiVs — _inco de Cre-
dito Real de Pernambuco a Banco
Auxiliar ln »'.onimcrclo.

Dr. Manoel Henrique Mnira \Viaa
derley — Banco Nacional (Mtramarino
o Rrasilianlsehe Bank fur Deuts-
chlad.

Constantlnn d»* Albuquerque Filho—
The Briti«i' BnnV c-t snulh America I
Banco do Povo.

—Pnr pnrtaria da Bins,ma data fn- [
ram designados ns seguintes fiscaes 1

para n serviço de plantio durante 0
mez do julho corrente: dr. Manoel |
Henriques Wanderley: Dias 1, 7, 11, j
18, 24 e 30; dr. Apolllnario da Trln- i
dade Meira Henriques: dias 2, 8, 15,
21, 25 e 31; dr. Garcllazo Vellozo |
Freire: dias 3, fl, 16, 22 | 28; Cons-
tantlno dc A. Filho: dias 4, 10, 17,
23 e 29: Euclydes Simões: dias 5,
12, 19 • 2fi.

AO PUBLICO
Faço sclonte que a artigo posto em

um dos Jornaes desta capilal, . ibre

a minha exclusão da Associação de

Escoteiros Pernambucanos, nio é

legal, pois abandonei a dita corporn-

çfto, por nio haver na mesma res-

peito e moralidade.

Ve» vex sendo reservista de uma

unldaile, onde ha ordem, provo que
o sr. Guilherme de Azevedo, nâo

pode dizer "que não posso usar a

farda nacional", pois n mesmo não

lem competência para tal.

Fica assim encerrado neste as ml-

ntias declnra«;ftes sobre o qun d's!o

pessoaimente aquelle sr.

Não mais desejo discutir e nem

ter reliçíles com o que diz respeilo a

esta corporaçlo, e nem ao sr. Gui-

lherme.
Dn ex-ch*?re

.Inronln Viana 1.
¦Mire, Ma_.e_.tt4.
Reconheço a firma retro de An-

tonio Vlanna.

Recife, 30 de Junhn de. 1924.

Em tesU* jla verd. O T .lelllão

Publicn Int.*. Joaquim M. dn C. Pn-

ranhos.

I
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MOREIRA A BRAGA

Maison Chie

SOLICITADAS
Gymnasio Oswaldo Cruz

Communlco a todoa oa Interessa-

dos que reabrir-se-do, no dia S de

Julho, as aulas do Gymnasio Oswal-

do Cruz, nenhuma alteraçio tendo sof

frldo o estabelecimento, quer na dl-

rccçSo, quer no professorado. Outro

sim, de conformidade com o que foi

estabelecido desde o anno passado,
durante os meses de setembro e ou-

tubro, funcclonario, para as classes

de exames gymnasiacs, as aulas no-

cturnas, dadas pelos respectivos pro
fessores.

Recife, 28 d« Junho de !9t4.

Alni.in Pessoa da flrauío.
'mst9 
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Associação Comrocial

I Km homcnngpm A frran¦'. «la-

Ia pornambucana eiimmemorati-

va da Confoiloração do Equador,

esfa Associação fechará no dia

2 do Julho próximo, pedindo ao

Conimrreio para, associanjlii-sn

ás festas rpio se promovnrom

nesse dia, arompanh.il-a.

Recife, C8 «le .Iuniio dn 1924.

Ai_:a,-_- rc-ar.dosr-

l" secretario.

A'PRAÇA Jj
Josó Constante & C", oasa

Bancaria, Commissõos, Consl-

gnaçôes e Representações n««

Rio de Janeiro, oorimunlcam a

esta praça e ás demais com quem

toem rolações, que dosde 15 d .

corrento, foi extinota a filial qua

mantinham nesta praça .' flve«

nlda Marquez d'Olinda, 225, pela

cossão quo da mesma fizeram ad

seu antigo Gerente sr. Francls-

co Ferreira da Silva, contlnuan«

do o mesmo na qualidade uo re-

presentante o Sub-Agente, en-

carregado de todos os seus ne-

goclos nesta praça.

Declaram tambem que a refe-

rida filial nada deve nesta pra-

ça nem em outra qualquer onde

mantevo transacçõos do palz

ou do estrangeiro. '

Aproveitam a opportunldada

para agradecer a todos os seu*)

amigos e clientes, as attenções

que sempre so dignaram dlspon-

sar á sua firma durante a per-

manencla da referida filial nes-

ta praça, a3 quaes esperam con-

tlnucm a ser dispensadas ao seu

Sub-Agcnto.

Recife, 29 do Junho de 1924.

Estabelecimento

unlco

cidade

Especialista em

COSTUMES

¦
-OHAPÉOe-

daa principaes

_. rieaa

do paiz • 4a

estrangeiro

MAISON CHIC

265-RÜA NOVA

INVICTA
A melhor tintura

para os cabellos e barba,

instantânea e de effeito

garantido. __*

GUITRY-Rio./
_9-_MVl—-*»>__n-.

Carlos Lyra I Companhia
ÁO COMMERCIO E AO PUBLICO

Os abaixo assinados constituindo a totalidade* dos mora .

bros da firma commereial e agricola CARLOS LYRA &'

COMPANHIA, 
'sedo 

na Usina Serra Grande. Atacas e filiaes

em Maeei. t, Recife) declaram para os devidos fins q\\et
tendo fallecido o sócio Coronel Carlos R. P. de Lyra, nre-t

sidente da mesma, foi este substituído pelo sócio Engenhe!-

ro Salvador P. de Lyra, continuando nas funeções de dire-

ctor commcrrial e gerente da Filial om Maceió (TrapichtS
Novo, .TarafriuíA o sócio dr. Levino David Madeira,—ambos

com o uso pleno da firma social. ;

Esta deliberação foi tomada por unanimidade, em apos^

tilla ao confníoto nos termos das respectivas cláusulas Se-i

Bunda e Sétima, não tendo havido alteração no capital so-

ciai em vista de continuarem na Sociedade a viuva e todo.

os suecessores rio soeio fallecido. "j

Usina Serra Cirande, Alagoas, 10 de Junho de 1924.

Scverina B. P. de Lyra
Carlos Lyra Filho #
Conego Beniqno P. de Lyra
Levino David Madeira
José da Rocha Cavalcanti
Alfredo Bastos Tigre
Salvador. P... de Lyra.j

I

'
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RODOLPHO VALENTINO
O actor mais popular da arte do silencio, o que mais empolga o sexo

frágil e que, em producções memoráveis, tem attrahido

si a aUenção geral, appareoerá ao ladt . da graciosa WANDA

HAWLEY, na portentosa Super Producção da
"PARAMOUNT PICTURES"

Ò Jovem Rajali
m m m ' SÉir

:m;i3*

que o THEATRO MODERNO offerecerá aos Innumeros >

e dlstlnotos habltuéos, na 4.*, 5/ o 6.* feiras próximas

BBLÉMHBMHBHHBBB

A Internacional AO PUBLICO
NSo tendo sido conelul.la a relaçüo i Declaro que vendi a minha barbea

minuciosa elos nossas devedores, em; ria, sito á rua Direita n. 39, livro c

utraso, deixarão* dl piililicnr hoje B| desembaraçada de qualquer ônus, á

lista dos mesmos a que farei) senhorlla Inr.ema Moreira.

pinheiro A Almeida.

A
M"ll

PARTICIPAÇÃO

Jos* .loaciuim Correi

Amorim e Lectlr

Amorim participam aos

amigos e parentes o seu

mento em |8 ele junho de

Ouem se Julgar prejudloado com
a dila venda, queira apresentar-se

I no prazo máximo de trez diat a con-

j 
tar deRta dala.

Recife, I* ile Junho de 1924.
Manoel Maria Ferreira.

Confirmo:

Iracema Moreira.

Centro dos Fornecedores de

A Dlrcrtorla convida a todos os as-

andados para â Assemhlía Geral, no

lia 8 de Jultip vindouro, As 13 horas,

a* sede, A Praça 17, 80, afim de pro-
itder-se a Eleição Qtrel, prestação de

tontas e tratar-se da revisüo de tn-

lellas de usinas e oulros assumptos

le Interesse.

Recife 2) — | _ 924.

•"SOS 
E EDITAES

Agencia Consular da França
i.ommunioo aos interessados que o

¦r. Ministro da Fazenda decidiu que
tl taxas especificadas na tarifa de
-liancellarias eerão ausinenladas de
t0 *|* a partir ele 1° de Julho
• ,i rente, t que alé nova ordem o
r.inco será cobrado a 1*1)00.

Pernambuco, 1 do jullio de l»2í.
i) Gerente da Agencia Consular da

França

Itubert Cerf.

The RoyilMtílStíUiPacíeí

AO COMMERCIO

j 
R. ADDOBBATI tendo sido

distlnguido com a sua escolha

para representante da COMPA-

JNHIA NIECHANICA E IMPORTA-

; 
DORA DE 8ÃO PAULO, vem sol-
entlfloar ao commercio, aos In-

dustrlaes e aos seus freguezes

que está habilitado nlo só a for-

neoer anlagem o os diversos

produetos da Cia. Naolonal do

Teoldos de Juta, como tambem

todos os demais produotos de fa-

brloaçlo d'aquella Companhia,

taes oomo: locomotivas, maohl-

nas, aço, ferro em barra o va-

rdes, enxadas, pis, maohados,

ploaretas, parafuzos, arrlbltes
ferragens em geral, podendo a

sua dlstlncta freguezla dirigir-

se dlreotamento á sede da Cia.

em S. Paulo, ou á praça Arthur

Oscar n. 237 —. RECIFE.

AVISO
Paquete tnglez "Alrnanzora"

Tendo terminado a sua descarga
,',,ra o armazém das Docas n. 3, o
>aquet« acima enlrado da Europa m,
lia 25 do corrente mez, avisamos aos
irs. recebedores de carga pelo mes-
lio, que só acceitaremos quaesquer re-
llamaçfies dentro ,1o prazo de 3 dias
i contar de hoje.

Recife, 29 de Junho de 1«**Í4.
The Royal Mail Steam Packet

Company

AVISO
AO COMMF.ildO B AO PUBLICO
A familia de Cnrlns Cornes de Mat-

los (Carlinhos) avisa que a contjar
lesta data, nfio se respnnsablllsa por
aenhum pagamento d* dividas contra-
hidas p»io mesmo, ie**rra «".as movi-
Ias sohre qualquer pretexto apresen-
lado.

Recife, 18 de Junho de 1924.
José Joaquim Dias Fernandes Lobo.

Reconheço a firma supra.
Recife, 28 de Junho ele 1924.
Em test* de ver. 0 5« Tabellião Pu-

bllco, Hermelindn de Almeida Alço-
'orado.

Gompaonia Industrial "Fiação e
Tecidos de Goyanna

24* DIVIDENDO

Pelo presente silo convidados os se-
ahores accionistas desta Companhia á
rirem receber o 2i* dividendo na ra-

(So de 10 *|*. dez mil rets por acçílo

relativo ao anno de 1022. o qual será

pago do dia 1 de Jullio p. vindouro em
riiante; em Goyanna no escrlptorio des
Ia Companhia, no Recife pelos srs.
Viuva Pires Ferreira A C. e em Tim-
tauba pelos srs. Antônio Vicente A

C.
Goyanna, 81 de maio rte 1924.

José Rodrigues Peixoto Júnior.
Dlrrrlnr secretario

r\ÕPUBLIC0
VIANNA A T.F.AL, estabeleci-

los com Armarem rie Louças,

Vidros, Mcfaes e Artigos para

Dresenlçs, á Praça do Mercado

i* lfi, «amrminicam ia Exmas

r.iniilias e ao Publico cm Ge-

,-al, que não vrnilcm somente

'irt prosso: tambem VENTVEM

V VAREJO PFI.OS PREÇOS DAS

.'ENOAS EM GROSSO. Pnrt is-

io estilo nppiirolhados com um

irimoroso surtirnrnlo dos arti-

ro* de sun BBprfiiBHifadfl.

Recife. ?r, t_<i2i.

VIANNA A t f-At-

ARRECADAÇÃO OA RECEBEDORIf

DO ESTADO

MEZ: JUNHO
DIA 28.

[Tenda dai contribui-

ções de caridade .
Do dia 1 ao dia 27 .

2:«73$630

18:01*4*4080

Renda
Ho dia

Total

irdlnnrla

I ao dia

«1:220*930

1.005:7578850

1.888:7911460

nifferenoa para mais 241:187*320

MOVIMENTO DO PORTO

DIA 29
Entradas:

ManAos e escala — 12 dias — Va
or ni„ional Jt<*a*sl«tftt Alvc*. de ..

884 toneladrai. commandante Joáo

Soares da Silva, equipagem 64, ear-

ga vários generos; a Oetavio Bur-
ri ler.

Sabidas:
Rio de Janeiro e ttcala — Vapor

nacional Poconé. commandante Ac-

casio Faria, carga (nenhuma).
Rio de Janeiro e escala — Vapor

nacional Rodrigues Alves, comman-

eiante João Soares da Silva, carga
vários generos. • .

Porto Alegre e escala — Vtipor na-
cional ltapuea, commandante James

G-.-1B9, -.ãig*-. vauiuõ genôroi.

PEQUENA CABOTAGEM

NSo houve movimento.

DIA 80

MNtfhii
Paratiyba — 6 dia* — Lancha na-

,'lnnal A'ota Brasileira, Ae 48 tonela-

elas, mestre JoSo Guedes Alcoforado,

oqulpagem 4, carga 30 toneladas do

ferro velho; a J. Santos.

Sahlda*:

NSo houve.

PEQUENA CABOTAGEM

Entraram 25 embarraçfles a vela

rom procedência dos dlffcrenles por-
tos do llltoral desle Eslado e foram

despachadas para os mesmos porlo9
üfi embarcações.

VAPORES A OHMAfll

•Mosclla"

'Hameln"
'Aracauji
"Manaos'

Mes At Julhi

da Europa a .

da Europa a .
'" 

do sul a ..

do sul a .. .
"Avon" do sul »
"Itabera" elo sul ••¦
"Campos Salles" do sul a .. ..
"Ilnjtiba" do sul a .. .. ..- ..
" Itnppo.iru'" rto norte a • ¦ •
"llapuhy" do norle a .. .. .. ,.
"Meduana" do sul a . . . ¦ .. -
"Delem" rio sul a .. .. -.. ..
"Nasmyth". ela Europa a . . .
"Commandanle Miranda" do sul a
"Buy Barboza" da Eurnpa a . .
' PoituuaJ" do aaeSa *»««»-

IIRIÜIMH 
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TosseP

Algumas colhtres de
"GRIMDELIA

Oliveira Júnior"

Acal metm e curam

em 
"pouco 

tempo

Companhia Nacional de Navegação Costeira

LINHA SUL E NORTE
"A Companhia possue no Rio de Janeiro

armazéns geraes á disposição ae seus embarcadores e roce»

bedi m para effeito de warranis-'.
ITABERA'

Sahe qulnla-felra 3 de Julho,

para: Maceió, Bahia, Vicloria, Rio de
Janeiro, Pnntns. Paranaguá, Antonlna

Florianópolis, nio Grande, Pelotas I

M. GONÇALVES * C* — Rua Municipal, 13 — RIO

•VIAS URINARIAS E OPERAÇÕES

Dr. Adaucto Brandão
Especialista com larga pra-

tlca hospitalar, trata: Estreita-

mento, hydrocele, hérnia, tu-

mores, apendeclte, hemorrhol-

des, cancro do utero e todas as

doenças dos orgío* gcnlto-url-
narloi do homem ou da mulher,

por processo moderno e com o
emprego de anesthesia local ou
regional.

Coniultorlo tltotrloto cirúrgico

RUA NUVA, 356. 1.* ANDAR

Pernambuco Tramways * Pn-
wer Company, Limited.

Vendai elo bi-orotluctoi:

___ ,„„ 
BECCAO DE «AZ

PHENOI.IN*.
OLEO CHKI-SOTO

OI.EO ANTIIRACENO
VERNIi/ PHETO

ÜHAX.A P11ETA
CAHVAtT COKB

A Companhia avlia aos seus cnen-
tes t io piinllco em geral qu* se pt-
dem entender ¦ respeito ri Lo|i do
Gat, rua da Imperatri' 189 Fabrica
do Gaz. rua elo GuomSIN, *0.

A. Dmmundsen. rua elo Peixoto

ALLIYIO INSTANTÂNEO

O tiur; so deve tomar em caso Oe cir-
Oialurla, lndigestão, dyspepsla, gazes ou
qualquer outra doença do estômago.

Um conaelho medico
Ninguém quer um remédio moroso,

quando esti atacado de jaieclmento»
como dyspepsla. Indigesao ou cardlal-
gla; como tambem ninguém quer um
rcmodlo demaflado actlvo que prejudl-
que o estômago, que 6 um dos orgflos
mais valiosos do corpo duniaiio. E' pe-
rlgoslsslmo usar drogas ou digestivos
artlflclaes, que simplesmente fazem
pa*sar o alimento acleiulado e rermen-
tado para os Intestinos. K' preciso neu-
Iralizar os ácidos, a cansa principal
desses males. E' Justamente Isso o qu*
rim a Magno«ia Plvlna. alllvlando 'nsliin

taneamente os snrrrltnrnias. Kncontra-
so a M.ignesla Divina 1*1 pharmaclas e
dros-arlas, em forma de. po ou comprl-
inícios, deliciosamente aromallsads.

j^ZIevite 
— f

I 
HUMIDADE !

comprando S 1

I AGASALHOS I |
para senhoras v ,

| AGASALHOS I !
íí para menino* I ' I

| AGASALHOS I |
l| para homens I ! |!:j

| 
—i Vasto Sortimento f^—11

encontra na ; 
|

I 
#Ar)aisoi) Cí>ic 

|

| 
366-RÜA NOVA 

| | 2

Porlo Alegre.

ITAJUBA'

Sahe sabbado R de Julho para:
Parnliríjw, Mossore-! NHalBBB, São
I.ulz e Belém.

ITAPUHY
Sabe domingo, 6 de julho, pnra:

Bahia, Rio de Janeiro. Santos, Blo
I Grande, Pelotas e Porto Alegre.

ITAPECURÜ

Sahe crtiíJTt.ii-feira I de Jullio. para:
S"al*l, Macau, Mossort, Araeaty, Kor-

laleza, Aoarahu', Camocim, Amarra-

çSo, Tutoya, Barrelrinhas, SSo I.uiz

SSo Bento, Alcaniara, Pinheiro, Oul-

marães, Cururupu', Turyassu', Caru-

tapera, Vizeu, Bragança e Belém.

EXPORTAÇÃO DE CARGA

At ordene de «mbtrnue serio en

tregues aos srs. carregadores medi

ante véspera da sahlda do vapor.

A Companhia nlo assume respon-

Habilidade decorrente do mallogro , ->\

IBIBWBUaSI seja cpial for a causa tflli

carregadores a máxima presteza iu

o determine. Knlielanlo perto aos «

cnlrega rie suas metcadorlss * bonJi

afim de evitar os prejuízos qu* o,

embarques sempre causam.

IMPORTAÇÃO DE CAHGA

De accordo com a cluusula nona cl.ii

condições Impressas no verso do co.

nheclmento as descargas serSo tf

footuadus pela agencia desta Compa

tinia correndo os despezas dos servi-

ços ele desembarque das alvarengas <

conducçüo para Wrri por conla ,loi

srs. conslgnatarios sendo o risco poi

conta dos mesmos senhores.

Não so admlltcm reclamações í*

pois ele Ires dias de erfeotuada a des

carga.

V.M.OBES

Os voiumcs contendo valores «erS,

recebidos pela agencia no riia da M

hlda dos paquetes até 11 boras me

diante cumprimento das formalidade!

exigidas pelo fisco.

PASSAGENS

As passagens «ncommenfladas so

mente serão reservaria* ate a ante

apresentação rios conhecimentos e d's-

pachos Kcricral e Estadual.

Norddeutscher Lloyd
OOIWiyNHIa*». Pb NAVEGAÇÃO ALLEHHA

»UkiP-

NAVEGAÇÃO
THOS & JAS HARRISON

VAPOR INGLEZ

8PEAKER

Esperado de Liverpool e escalas

cerca do dia 10 de julho próximo,
carregara para aquelle porto após a

descarga.

Para carga e demais Informações

trata-se com o agedtc Julius von So-
listem.

Avenida Rio Branco, 126—1«. Tel.

1764.

CO NHIA8 F-RANCEZA8 DE NAV 
"AQAO

Chargeurs Reunis-Sud-Atlantique

Transports Maritimes - e France Amerique

PRÓXIMAS SAHIDAS PARA EUROPA

FORRIN

IPANEMA

9 de Julho

18 de Julho

Miranda" do norte a
"Comte

"Bagé"

"Andes", 
ela Europa a

"Forbln" 
elo tul a ..

"Orania", 
da Europa a

"Speaker" 
de Liverpool

"Else Hugo Stlnnes 15"
ropa a 

"Zeelandla", 
do sul a .

"Hilda 
Hugo Stinnes 10'

"Campinas", 
do sul a .

"Campinas" 
do norte a

"Alrnanzora", 
do sul a .

"Taubatei" 
da America

"Ipanema" 
rio sul a ..

"Gelrla" 
da Europa a .

"Arlanza" 
da Europa a

"Andes" 
do sul a . .

"Erfurt", 
do sul na 1*

DA EUROPA

O paerteto BI08ELLA — En-

parado hoje cia Europa, snirã As

10 horas da nranhft, pnra BA-

HIA, llin DE JANEIRO, SAN-

1*6*1, MOrTl
AIRES.

PARA 
EUROPA

O paqueto MEdUANA — Es-

1 perado do Sul no dia 5 de Ju-
I llio, sahlrá no mesmo dia para
I rWKAB, LISBOA, VIGO e BOR-

ÜVIDBO e tyENOS ; DEAUX.

quinzena.

VAPORES A SAHI»
Mez de Julho

B. Aires e escala "Mosella" 
a .

llosario S. Fé e esc. "Hameln" a
Avournouth e escala "Aracaju' '

Montevidéo e escala "itablra" 
a

Southsmpton e escala "Avon", a
Porto Alegre e escala "Itabcrá" 

a
Bordeaux e esc. "Medunna" 

a .
Pará e esc. "Campos Salles" a
ParA e escala "Itajubi' a . .
Portos Alegre e esc. "Itapnhy"i

B. Aires e esc. "Nasmyth" 
a . .

Parahyba "Comte. Miranda" a .

Santos e escala "Ruy Barboza" a

Hamburgo e escala 
"Bagé" 

a .
Porto Alegre e esc. "Portugal" a

Santos t esc. "Comte. Miranda" a

ParA e escala 
"Belém'' a . . .

Belém e escala "Itnperuru"" 
a .

.Portos da Eilropa, "Forbln" a

B. Aires e escala 
"Andes", 

a . .

B. Aires e esc. 
"Orania" 

a . .

Santos e esc. "Elce Hugo Stln-

nes 15",  ., . .

Stlnnes 10" 

Amsterdam e esc. "Zeelandla" 
a

Cabedello — "Campinas" 
a . .

P. Alegre t esc. "Campinas" a.

foulhampton e esc. 
"Alrnanzora"

Santos e escala 
"Taubaté" a. .

Ports da Europa "Ipanema" a .

B. Aires escala "Gelria" 
a . . .

R. Aires e escala "Arlinzi' a .

Soulbampton e escala "Andes" 
a

Bremen e escala 
"Erfust", 

na 1*

qulnxena.
Hamburgo e escala 

"Hllde 
Hugo

Vapor Inglez "Calele En'rrprlse"

vazio.
Vapor Inglez "Portvale", descarre

gando.
Vapor nacional 

"ltabira", 
descarre

Bando.

Optimas aeoommoitaçrtes para passagelrot dt todas ai olastet.

Na série daa nossas Companhias em PARIS funcclona cm permanência
um "gulchet" do "Banco 

Francez e Italiano", para compra

e venda de moeda* brazllelras e emlssSo de cheques para todas as

parles do mundo

AVISO

As passagens de ld*t • volta íros-im do ahitlmento dt 10 por cento
Ai famílias compostas rie mali dt 4 oetioat têm o abatimento dt

15 por oento no total dai passigem.
As reelamacOes de i iltas ou avaria* n/l serão attendldat quando tn-

viadas á tgenel* tres (3) riia* ipi*.t a descarga doi vaporei

Pan InformacSe* sobre passtftena e fretei tom a

COMPANHIA COMMERCIAL E MARÍTIMA

RUA DO BOM JESUS N.* 210 TELEPHONE 1947

O vapor HAMELN — Esperario

neste porto no dia 1 do Julho,

vindo da Europa, prosegulndo a

sua viagem depois ria Indlspen-

savel demora para os portos de

Rio de Janeiro, Santos e Mon-

tevideo, acecitando carga para
es portos de Buenos Aires e Ro

sarlo, cago haja carga sufflc'-

ente.

PARA EUROPA

O navio motor mlxto ERFURT—*
— Tocará neste porto na prl-

meira quinzena de Julho, sahl-

ri depois da indispensável de-

mora para os portos de Lisboa,

I.ehtõcs, Rotterrinm, Hamburgo e

Bremen, caso haja carga suffl-

ciente.

PRÓXIMAS SAHIDAS DE PAQUETES DA BAHIA PANA EUROPA»

OOTHA — 16 OREPELD — 1S|7.

WERRA M 1|8.

informiçBei sobre ptntgtfli, earf* • traatirrutr Outra* eom es

HERM. STOLTZ * O.*
Avealdi Marquez ef* Ollodt. $5 — 1.* andar — Ttiephoat, ltSt

¦MMSJN jR SP. P.S.N.C,
The Royal Mail Steam Pachet The Pacifie Steam Navigation

MALA REAL INGLEZA COMPANHIA DO PACIFICO

Oi vapores maiores é mais luxuosos

PARA A EUROPA

rtoB c. a

IIFIOO 1

-\

Lloyd Real Hollandez
AMSTERDAM

LINHA PARA O BRASIL E RIO DA PRATA .

;."- O RÁPIDO 
| 

LUXUOSO PAQUETB . ...,, I ;
"ZEELANDIA" .V

Esperado do Rio da Prata, no riia 13 dt Julho, tahtrá BO mee-
mo dia, para Laa Palmas, Lisboa, Lelxõet, Vigo, Cherbourg, Sm»
thampton t Amsterdam.

O RÁPIDO E LUXUOSO PAQUETE Ü
"ORANIA"

Esperneio da Europa no dia 10 ele Julho, tahlri no mesrao dia
para Bahia, Rio ele Janeiro, Santos, Montevidéo e Buenos Ayrti.

PRÓXIMAS.SAHIDAS DE PAQUETES
PARA A EUROPA

Orania a S da agosto. t7círte a 26 dt outubro.
Gelrla a 24 de agosto. flemelHa a 9 de novembro.
Zeelandla a 14 de setembro. Zeelandla a 23 de novembro.
Orania a 5 de outubro. Orania a 7 de dezembro.-

Gelrla a 28 de dezembro.,
Todos os paquetes escalarão em LEIXOES

Emittem-se bilhetes da chamada de todos os paizes da Europi,
em condições multo vantajosas.

Fornecemos bilhetes de Ida e Volta, com o desconto de 19 por
oento sobre o total das passagens.

A's FAMÍLIAS que tomarem, a partir de 4 passagens, faremos
um desconto de 15 por cento sobre o total das passagens.

Serviço triangular, somente para i.« classe, em combinação eom
as Companhias. Munson LINE e UNITED STATES LINES. PELO
I.LOYD MAL HOLLANi-TEZ. ENTRE A AMERICA DO SUL Bi CHER-
BURGO SOUTHAMPTON.

PELA MUNSON LINE, ENTRE AMERICA DO SUL E NOVA

PELA UNITED STATES LINES, ENTRE N0V\ YORK I SOU-
THAMPTON-CHEBBOURGO.

P».BA P».PSAGENS fl demais Informações com o agente JULIUS
VON SOHSTEN — Avtnldt Rio Branco n.* 128, 1.* endar — TF-
LEPIIONE rt* IYII. a"r lf-

Roninkliks Hoílandscbe Lloyd I Rotíerdasi ttttNta IA
[Llovd Real Bollandei) I (tAnha Rotterdam Sul Americana)

SERVIÇO COMBINADO DAS LINHAS HOLLANDEZAS

VAPORES ESPERADOS

AVON

Esperado neste porto no dlt
2 de Julho p. v., sahlrá logo
após a Ineiispensavel demora pa-
ra: LISBOA, VIGO, CHER-
BOURGO e SOUTIIAMPTON,

ALMANZORA. a 16 de Julho.
ANDES, a 10 de Julho.
ARLANZA, a 13 de agoito.

AVON, a 27 de agosto.

30 de Julho e o
AVON a 27 de agosto, nSo toca-
rão no porto de: MADEIRA.

dta 4.
>eo È

ANDES

Etptrado ntttt porto no
9 de Julho p. v., sahlr* logo
apôs a Indispensável demora pa-
ra: RIO DE JANEIRO, SANTOS.
MONTEVIDE'0 E BUENOS Al-
RES.

ARLANZA, a 28 de Julho.
AVON, a 6 de Agosto.
ALMANZORA a 20 de Agosto.
ANDES, a 3 de Setembro.

O AVON a 6 de agosto e o

ANDES a 3 de setembro não to-
carão no porto da BAHIA.

GABINETE Dl LUXO—CAMAROTES DC UMN 80' CAMA—OONVEZ

AO AR LIVRE PARA CATE'—CRIADOS PORTUBUEZES

Emlttem-i! bilhetet para passageiros tm tereelra olaatt t

para ai eldadaa da Inglaterra, rraaea, Bélgica, Noruega, Polônia.
Teheeo-Slovaquia Hollanda, Sulm, Dantzig. Dinamarca Finlândia,
Allemanha. Lithuanla, Litvla, Bulgária, Albânia. Armênia a Pa-

lestlna. Not preçot daa paatagent ttrlo neluldoi o custi d» mana-
tenção oo porto de embarque ou desembarque na Europa a tambem
o transporte atl as cidades em que tt destinarem ot passageiros.

Para todat aa informações referentei a passagens, fretas, en-
commendas eto. trata-se oom a TN( royal MAIL S TEAM PACKET
COMPANY, rua dt Bom J-sus n* ItS pavimento térreo. Teltpho
ne, 1354.

r«*r* teria a demtl» tafonaucle* trata.** tosa

JULIUS VON SOHSTEN
Avenida Rio Branco, 126. 1*

CORY BROTHERS * O*.

t* asdar do edlflele do L. A B. kaal
andar |

tm 
mmm¦¦¦¦¦MBMI8MBBBBBBBBBBBBoaj

[ 
Pereira Carneiro à C!a Limitada 

j

¦ I ¦ *Jfc ¦¦¦¦¦¦

POSSUE OHANDES ARMAZÉNS NA AVENIDA RODRIGUES
ALVES, RIO _B JANE1R. DÍSTINADOà A GUARDAR MERCADO-

RIAS COM 00 SEM WARRANTS.

VIAGEM EXTRAORDINÁRIA

Vapor JAQUARIBE — Etptrado do Norte no dia 2 do corrente
sahlr*. depois da Indispensável demora para em portos de Rio d«
Janeiro e Santos.

NOTA — Por oontracto celebrado com o "Tha 
Amazon Rlvtr

»ttam Nivlgatioo Company". esta eompinala reeebe oarga par* oi
portot rte Santarém. Obldoe Parlnün*. Itaeoati st e Manao* com
transbordo ne Per*, tomando por base at quatro tahldat menitet doi
vapores d'aquella Empreza. ts quaet teem logar is 9 hores da ma-
ohl dot diat 7. 14, 21 t 28 dt cada mei.

Boentet: PEREIRA CARNEIRO A C

> veleree, tratt-ie eom
Rui Vlgtrle Tenorio



mpmmm -i.4-.iai 1 jiiiuil nu ii j;

_M

pmnp db .rjs«.sAM3TTco—t^^tob^ »b w»

Ü Hu.ro Stinnes Linien 1
COM AHHIA DE NAVEGAÇÃO ALLEMÃ

PARA 0 SUL PARA EUROPA

SERVIÇO OI VAPORES MIXT08

O vapor EL8E HUGO 8TIN-

NEB 18 — Esperado nesto por-
te *.r_* do dia 11 do Julho, vin

do da Europa, pro.se?uIndo a su..
\ia«tem depola da Mbytstavc;

demora para os portos ds Ma-

•46, Pa.-ia, R!o de Janeiro e Sau

tos

v-eguindo a sua viagem depois X

indispensável memora para os f

O vapor HILDE HUQO 8TIR-

NES 10—Esperado a 13 de Julho

portos de: Lelxfies. Rotterdam,

Bremen e Hamburgo..

 mm ímtíiU;  .,,

lafanUifOtt io_ir_ pai»arena. c.r»a a qnattqutt iutraa toa at

iroates: . mJ

HERM. ST1LTZ St 0-»

ATtaldt Marqtsi da Olinda, 35 — 1 • a.tttc *-* Vt.tfkc.~j, |9M

SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DO RECIFE

PROFESSOR MSS' MUNIZ TEIXEIRA

GUIMARÃES

. A Rima. Junta Administrativa da" 
Santa Casa de Misericórdia do Reci

fe, fará oelebrar na egreja da Ordem

Terceira de S. Francisco, âs 8 horas

do dia 4 dt Julho, tres missas a um

memento a etpto-ohto, de accordo

com a verba testamentarla do referi-

do professor, om suffragio de sua

alma a da .na primeira mulher D.

MARIA AMÉLIA BAPTISTA .GUI-

MARAES.

Secretaria ét Santa Cas. do MIso-

rloordta éo Reclfa, 80 da Junho de

i9.4.;;.; 
•f;,.-.í<v-i' Ifc

•'"':. 
Mal OáHõa da Souza Lobo.

t
LAMPORT ft HOLT LIO. I

VAi-OR anui
UãÊkTtttt

B' _Mfta4t neste porto no dia I
do ttttta ylrdmiro. prcjjirulrtl rttffto

depola da Indispensável demora dlre-

etairtatt para:

jtemttma*»» e Bveno» Avres, para

ondt re.obc carga.

Para Mal ns Informares referer.-

lis _ e*r*t dc., tratt-tt com os asen-

Ira: W.U 
' I \M é Of.

¦v:.n iln ¦ .iilc of Len.... . South

Smerlrs IM.

f
HERRIQUETA MARQUES GHAVK8

SÉTIMO DIA

Adalberto Chavus « suas lrmis.

.Tos. dos Santos da Costa Moreira, fl

llias e neta, Maria Fausta Moreira da

Fonseca, filhos e genro, Arthur Lido

Mtrqttat e família convidam aos seus

parentes e amigos para assistirem is

ml-^as que, pel' repouso eterno de

sua saudosa mão, cunhada e tia HEN

RIO''PITA MARQUES CHAVES, man

dam ..lebrar 4s 7 l|í na matriz de

Santo Antônio e na matriz de Flores-

ta dns LeOes, na quarta-feira proxi-
ma !2 de julho).

Antecipadamente agradecem.

MAJOR EDUARDO OARVALHO V.

DE SOUZA

SÉTIMO DIA

Pi llclanna de Souza (DudaV, Anni
"malho, 

Dolores Souza, Eduardo Ilo

;i". Annlta Souza, Josá Stello, Ha-

ria do Lourdes, Maria BernardoUc,

Maria José, Anna Rangel MSVldani

aot parentes e amigos para assist.

rom és missas que mandam ttitbrti

li 8 horas do dia 3 de Julho, na ¦ i

tril da Bôa Vista, por alma do li u

sempre lembrado e saudoso tsposn,

fillio. pae, avO, sogro e genro EDU-

MinO CARVALHO V. DE SOUZA.

Desde Já hypothecam sua gratidVi

tos que se dignarem comparecer D
¦stp acto dc piedade Ctirlsti,

T

mt

RAUL DE SIQUEIRA SART08

SÉTIMO DIA f,.

QuIHdonla de Barros Santos e Itlu

filhos, José Carlos Santos o famili?.

loão Santos e familia, Maria Hcle"

Santos, Raymundo Santos e Anlcr;

i.eonldas do Rego Barros o fami
"itvidam a todos os parentes e ami-
os a assistirem ft missa quo nr.::

dam celebrar por alma do seu ln"
¦ niceivel filho, irm.o. sobrinho

cunhado RAUL S. SANTOS, na rm
iii. da cidade de Gamellelra, qulnl;i
f'ira, _ de julho, As 8 horas da mp«
nliü. desde ji agradecem a todos qir
eomparaearta a este acto de r.iigi:'

Ma Casa de Mis..sricoijh do

._,,_ Heeife -._,.
J081« JOAQUIM |»!A8 FERNANDE*

Tendei a Mm?. Junta* AdmlnlJ-

tratlva da fazer au/fragar a alma do

saudoso lrmüc o mordomo que foi

desta Santa Casa, JOSE' JOAQUIM

DIAl; FERNANDES, com u'a missa ds

requien, 4s 8 l| 2 hora» do cila 3 de

julho p. vindouro, na egreja de Nos-

sa Senhora do Paraizo, convida os

parentes o amigos do saudoso extln-

<-to, assim como os IrmSos d .sta Vii

Instituição, a assistirem a esse acto

de rellgl5o • caridade.

Secretaria da Santa Casa de Mlse-

rleordia do Recife, cm 28 do Junho

do 1924.

.V.i.' "' O escrlvSo,' 
. «losé Carlos do Souza Lobo.

t
COMMANDANTE PAUL EVIN

80.» DM 0Ê.& 
'

*-m*

Miquellna Perettl Evlii, íàulo An-

n!t Perettl Evln, Anselmo de M.

rcttl, Elena Evin Perctti, JoSo le

. Perettl (ausente), Maria das

i ires Perettl convidam os seus pa-

. ntes o amigos para assistirem &

:.issa que mandam celebrar por al-

;na do seu saudoso marido, pae,
¦ unhado, Irmio o sobrinho COM-

MANDANTE PAUL EVIN, no dia 3

de Julho, quarta-feira próxima, trige-

imo dia da seu passamento, ás 8 hn

as, na capella do Collegio Eucharls

co, rua do RIachuelo n. 8G7.

Dc3de jft penhoradisslmos agrade- j
cm o c .mpareclmento.

^Am\tmWts%nrm*\mm

¦ -' : •¦f*7^mf:'S-**^*T*^^

\f ,»»"»«¦¦""¦¦¦ ......,.,, ...............n.tfTiT.üHr

f|* ECZEMAS'V- II

Aparalama do fabricante "YORK" 
para carro FORD

receberam

JE. SANTORO & C.
RUA DUQUE DE CAXIAS N.» 106

PLATINA LUER — e
n seringas, receberam: Manuel &
C-, AO PREÇO FIXO. rua Bar5o da

Victoria n. 203.

em oasa de familia,
n optimos quartos a cavalheiros ds
tratamento, com ou sem pensão. Ave
nida Marquez de Olinda n. 280, 2'
andar.

CLUBS 

DA SERRARIA MODERNA —

Primeiro sorteio — Sabbado, 5

de julho. Está aberta a inscripcüo

da 2* serie de 10$000 semanaes —

Para Informações completas i— Rua

da Imperatriz n. 57.

COMPRA-CE 

— ferro velho, cobra,

latüo, bronze, ohumbo, na rus da

Iimperatriz n. 115. Paga-se bem.

. JOSE' PRIMO
" IVOLIVEIHA, e&piUo reformado

da Força publica do Estado, baston-
te relacionado nesta capital o Inte-
rior o oom alguma, pratica de corre-
tagem, cfferece os seus serviços ao

publico desta terra, para vender pre
dlos, engenhos, nnciilnismos, torre-

nos, etc, podendo ser procurado em
•*ua 

residência ú rua de S5o Miguel

n. 87, Afogados ou f.. tua Duque de

Caxias n. 257, te andar.

«TTPNÇAOÜ! — M0VEI3 —. Se
m qulzerem Staétt bem os seus mo

vels, planos, louças, vidros etc,

procurem do preferencia a 
"Colchoa

ria Progresso". AT,i NAo SE FAZ
FEIO. Rua do Santo Amaro n. 2.'.;.

tiStlA — o sr. Leio, Imperial, 31Ô,

M deseja uma para Mugunl, no ceu-
'ro 

da cidade, com 4 quartos, por

preço mndic .

GRANDE 

PECHINCHA — vendem-..

um motor Otto. do 12 cavallos de

fon,a, e um dlnamo para 10,000 ve-

las, com pouco uso e em perfeito
estad i de conservação e funcclcna-

mento. Preço reduzido do 50 »|« so-

bre os respectivos custos actuaes.

Para vir e tratar, rua da Moeda n.

8, Afaccld — Estado de Alagoas.

ECZEMAS
(DARTHR08) 

'¦ '. 
¦','"!

empingons, herpes, prurido ou

|! comichfles, escoriações da pel-
ijl le, feridas, ulceras, curam-so

I com a Pasta antl-cczcinatosa do

| 
Dr. Silva Araujo — o conheci-

j| do especialista do moléstias da

jj pelle e syphilis. Deposito: Dro-

I garia Giffoni.

j 
RUA 1" DE MARÇO N." 17

j! RIO DE JANEIRO

ESCRIPTORIO 

— vende-tt um bom

balcão com tampo envldraçado,

um cofro pequeno, uma carteira ty

po americano, mcsa.s, etc. Trata-se

no escriptorio dos srs. Cunha, Filho

& C*., k praça Saldanha Marinho n.

22, com o sr. Francisco Ferreira da

Silva.

V UTIL LER — so tem saude preíi-
ra os produetos tia PADARIA LC-

ZITANA (quo a conserva), se náo'
tem saudo prefira os produetos da

PADARIA LUSITANA (quo a adnul-
re). m .nipnindoi com farinha de .*

qualidade Rua das Laraníoiras ns.

40 o U — 'iclcfiione 
B, 234.

IARDINEIRO mm qnt UlIlBtt bc ) 4
- arte de jarAhn e canhão» bem tt
todas as roseiras, en .ertoa, mergtt"

lhos e poda. Garanta oa servlçotL

Ouem precisar. A tratar na SvepíS'
17 do Agosto a. icn, cem joao jtjíf
riano — Casa Forte*

TOSE' GOMES OARI.EIRO mm Fini_$
J ptorlo: rua te de M;ir«;o n. (54, j'
andar, sala n. I, altos do deposl» I
da Lafayette.

Trabalhos de eserlpfuraçSo, eom.
missões e conta própria.

I 0UÇA8 — lindos padrões cm sim :

Ll porccllana Ingleza, aoaba ife r« I
ceber e rende

preco O PRATO

n. 2P0.

elo mais reduzlf ;¦
HIINEZ, rua No'|

\
I ouças | — lortimta I

variado, r . .., oxotpelonaes - .

r.ua Largf do llqtãrio n. 128.

reira (.ime & c.

Locor/IOVEL 

— ou oaldeira

motrfr, cnrnpra-sn um dc ti

II.1'., a tratar k rua Pedro Affoni

FORD vendem ieXUVOMOVEIS

m dlvertos, cm perfeito estado e

funcclonando bem. Para vfr e tra-

tar na Casa 1'ord de Olinda. Praça

Coronel Joüo Lepa n. 12 — Vara-

douro.

XLUQA-8E mm uma casa situada no

m Largo do Aplpucos n. 1136, com

2 salas, 3 quartos e outras depen-

dcnclas, agua, luz e grande quintal, a

tratar com Ferreira, Rodrigues <S

CV, rua do Vigário Tenorio n. 177.

ITTENÇAO

« em ohlcc

grande sortimento

objectos para presente acaba

de receber o vende a preços baratls-

simos a conhecida casa O PRATO

CHINEZ, rua Nova n. 290.

IS MOÇAS BONITAS — Só devem

usar, o TALdb BEBE' preparado

pelo pharmaceutico Cícero D. Dlniz

porque amada e refresca a cutis s

ponto de tornal-a avelludada.. A' vea-

Ia nas drogarias, pharmacias e ar-
-i .zens do miudezas.

Màjpr 
'Eduardo rde 

Carvalho Vieira He

r''^-^':--:'' Souza
"¦'' 

O (.onegai Jeronymo 
'd'Assump«,fío 

celebra no dia 3 do

corrente na Matri» da Bôa-Vista ás 8 horas uma missa por
nlma dc seu saudoso àmiRo Major Eduardo de Carvalho Vlel-

ra de Souza, If dia de seu fallecimento, e para este piedoso
acto convida todos os parentes e amigos do inolvidavel
extineto.

<ÊfP*

%:—- Anna Cavalcanti DoütaVo
TRIGESIMO DIA

Francisco Dourado da Costa Azevedo, Antônio Dourado

Netto, Aristorcho Dourado, Nelson Barata, esposa e filho,

Josó Dourado, esposa e filhos, João Dourado e familia (au-
nentes) convidam a todos parentes e amigos, para assistirem

n. missas que, por alma de sua nunca esquecida,- esposa.

m5<3, sogra, avó e etiübadc Anna CA"'B.I'iantl Dourado man-

dam celebrar na motriz da Bôa-Vis .a, ás .8 horas do dia 3 de

julho, (qumta-feira) .
A todos que se dignprem' comparecer a esse SctS, Eypo-

lhecam desde '"<i, m seus agrailscíraento..,
ltecife, \ c!?, Julho de Í021,.

*^»j^pK^

¦*i ,U:

Clovis Bandeira de Mello i&
sétimo dia m&>$#

Herculano Bandeira de Mello e seus filhos,- Raul Ban-

ipÁrn de Mello e esposa, auscnles, Dr. Joaquim Bandeira de
MeHo e esnosa, Dr. Tancredo Bandeira de Mello '.posa e
filhos, Dr. Alfredo Bandeira de Mello, Gcl.Arclnmed.es Ban-
:leira de Mello e esposa, ür. Aiohimedes de Oliveira esposa

? filhos, auseníes. D. Thereza Bandeira de Mello e Cel. Fer-
nandes Barata da Bllva, pai, inatos, tios, avós e demais pa-
rente*, con.idam o todos p;'-a ar.istirem ás missas que man
riam rezar pelo deSOBOçe eterno dc seu nuncal esquecido
Clovis Bandeira de IWello, nu numla-feira, 3 do corrente mez,
ús 8 horas na mutriz da Boa Visla.

Agradecem a Iodos que comparecerem a esse acla (fé re-

Mhs

PEQUEM)? AJiMUNCIOS

ÂLUOA-SK 

— A rua do Imperador

n. 498, l* andar, a casal sem fi-

lhos ou a senhora seria para atelicr

de costura, uma errande e arejada va-

randa eom optimo quarto. Coslnha,

saneamento e lui electrica.

ALUQA-8R 

— a casa n. 397, á rua

Padre Nohrega, própria para pe-

queno negocio. Tratar na rua BarSo

da Victoria n. 813.

i MA — que saiba eoslnhar, para ca-
¦ sa de 2 pessoas, preelsa-se na
rna da Matriz n. 118.

para consultório n

lu no 1» t
dar da rua da Imperatris a. 234.

nm bom quarto oom
n metade do uma excellente sala, i

ra* da Aurora n. 225, Ia andar..

— louçí quo

•o fogo, completo tortlmento, en

oontra-so na easa O PRATO CHINEZ

—- rua Nova n. iâú.,

ÂLUOA-SK 

— nm* easa llmp* o sa-

neada, eom las electrloa, quatro

quartos e duas salas, tudo em ponto

pequeno, multo chio. Terraço o es-

cada em cimento armado. Sd serve

para pequena família de fino trato.

Aluguel 3001000., Vêr e tratar na
rua do Cupim n. 239.

uma bôa sala de fren-
n te, 1* andar, rua da Imperatriz,

35, a tratar sala de traz..

APPARELHO 

PARA ÁLCOOL y—, pre

clsa-se comprar um apparelho

para dlstlllaçüo de álcool. A tratar

com o dr., José Borba, no Thezouro

do Estado*

AMA 

m preelsa-se do anuí ama pars

arrumação sm easa' de pequena

família, nua Santa Rita Velha a . 56
— 1* andar.'

ALUOA-SC 

m-, o chalet Vllla São

José, á rua Nova do Feltoza n.

164, oom agua encanada, banheiro e

apparelho sanitário, a tratar na rua

Sebastião Lopes n, 41, antiga Clri-

quity.

AMA 

— preolsa-se de uma part me-

nino da um anno. Prefere-se que

seja preta. Idosa e experiente. A

tratar no 
"Diário 

de Pernambuco"

com o sr. Gilberto Freyre, de 3 ts

5 on Afflictos n.< 1393, oom o sr.

Paulo Costa.

ÂROSA 

DE MAIO — recebeu: Cutev

o melhor preparado para o tra-

tamento das mãos. Tintura Invicta

— optima paru tingir ot eabellos cas

Linlio e negro — Rougi liquido al-

lemão. Agua da Delleza — Estojos

chies para unhas — Extractos mo-

demos o que h4 de fino — Pd de

arroz compacto em caixinhas de luxo

muitas novidades da moda. Impe-

_x_m* tt .mi

TELIEi. DE VESTIDOS DE Mme.

I OLIVEIRA — bordados, roupas

ranças e enxovaes para casamento.

Preços módicos, gosto e confec);;."

hrevo — Rua Nova, Í178 — 1" Udar
— entrada polo olt .o.

IRTIQOS DE METAL — belíssimo

sortimento. Pereira Clrne A C

Rua Larga do Rosário n. 128.

/IRIAÇAO DE GADO — vondom-sc

v vaccas, bezerros, garrotes o gar-
rot.s de raça puro sangue Zebu'

OYR e Gruzcrath. Vendem-se, tam-

hom, vaccas mestiças, Turlnas, !Iol-

landezas, Hcrofords o Sulsr.as, gad'"
iiovi, raça ldltrira, ^ara Wiáçfa e

.cllrratado nn cnmpo. A tratar cmn

Joüo Leite, cm Giqui. n. 1C4S ou
Benvenuto Lima, rua Pedru Af.n»'

n. M — Recife.

ijRVSirrLA —. tofaJllvel trataraon-1 f
*J to pelo ELIXIR LE COX prepara- li

do pelo pharmaíoulL-o Cicero D. til I 
J

BiS. Purifica e regenera u sangue Z

depaupeiMiiu pelos accessos do ery-1 •

sipela. A' venda em todas as boas !.

pharmaci.is I drogarias. Lfc. 580 — •

*|10[91S. I ;.'•

ILIXin D£ NOZ S J.OLA — Prepa- i |
rado pdo phnrmaceutlco Cícero' %

l). I'in:.. Ile .'.auraríar do syslem.
'rfijscular. 

das runoçOel ln ollectuiics

|e estimulsatea das 'í.rijas 
vilães. A'

ein todas as boas pharmaeij-, e

vj-1..; .!,.:.%.; *•;..> ; .j,.':.y..;:; .•,;¦____ ; j^i..

\ Livros de PIcdicina

£ 
Vendem-ie rerra dt 100 livros _\

I lo M>.'.ieina, todoi eacarternatlo» e
>! cm perfeito nlado de censervaçü-j.
')__, 

Entre outros cltam-sei Brooardci

v Curso do Medicina Lesai iii vols.)

? aura <. t.r.dey' —

.colo»!.. Orbove &
uai de Medicine

ir:.'.

dn;;cir:..?. 4|I0|S

CAIXEIR08 

— precisa-se de calxe

ros honestos, trabalhadores o I
bilitados, paga-se bem, a tratar na

Mercearia Caxanga n. 16 —. Caxan

gá.

CACHEPÕT 

— sortimento o que ha

em mais distlncto, encontra-se

M O PRATO CHINEZ, rua Nova n.

290.

AA8ACA8 E 8MOKINQS — fraques e

cartolas, ternos novos da moda,

alugam-se na Alfaiataria Aurora. Paa

se ternos do rigor por medida para
aluguel. Rua Aurora n. 77.

fiOMPRA-CK — moveis, planos, mi-

chinas di costura • ds escrever,

loucas, cofres, casas Inteiramente

mobiladas. Paga-se o melhor preço.
Pateo Paraizo n. 10.

I VIÇO — Compra-s? moveis em qual

quer quantidade, peças avulsas ou

casas Inteiramente mobiladas. Paga-

se o melhor preço. Pateo Paraizo n.

10.

. LCOOLATO Dl CARICA MKLISSA

nm Preparado pelo pharmaoeutlco

Cicero D. Dlniz. poderoso remédio

contra as Indlgestfies, dyspepsia ner-

vosas, mau estar das senhoras gravl-
das, tonturas o qualquer perturbaçlo

do estômago. A' venda em todas as

b .as drogarias e pharmacias. Llç. 339
— 4|lt|1917.

CAMINHÕES 

— precisa-se comprar

um ou dois camlnhSes Ford usa-

dos, em bom estado de conservação

e funecionamento. Offertas com de-

talhes em carta a SILVA, caixa po*-
tal n. 107 — Recife.

CASA 

NA

umá

BOA VISTA — vende-se

explendlda casa em umi

das bOas ruas deste bairro, com

bons commodos, porSo habltavel,

dois saneamentos, oitão livre etc.

Tratar eom Pompeu Ferreira, a rua

da Conceição n. 93, de 7 As 8, d»

13 As 14 e 18 As 19 hor».

1ABELL08 — compra-se A rua da
• Imperatrll n. 19*, te andar.

COSINHEIRA — arrumadeira e cria-

m do, precisa-se na rua do Rlachue-

lo n. 935, casa de familia. confronte

ao collegio Nobrega, sendo que do

criado, exige-se referencias de con-

dueta.

GARANTIDOS — por
«* preços consclenclosos de jóias e re

logios, na casa do sr. Jorge Palatinlc

A rua da Imperatriz n. 1C2, 1«.

DARIMBOS DE BORRACHA — eco-

nomise v. s. seu tempo e seu dl-

nheiio. Carimbos do borracha entre

t mi-se em 3 horas, r.a fabrica de A.

Mendes de Souza A C*. Rua do Im-

perador n. .35, te andar — Recife.

DINHEIRO 

— com garantias dc jóias
machinas ou qualquer objecto que

icprcser.te valor. Tem casa forte e

seguro contra fogo, informa-se A rua

do Bom Jesus n. 203.

j PINHEIRO m 133 na Cambôa do

! Carmo n'este numero Informa-so

quem dá dinheiro sobre tudo quj
represente valor.

nmuatNS EM GERAL — sern
competência em preçoi. Pereira

Cirne £. C*. Ilua Larga do ilosano
n. 128.

COQAO DE FERRO — vende-se um

Importante fogSo, novo quasi.
com doze boceas. A' rua do Sol n.

391.

DORD —'vendem-se diversos autos

a desse fabricante, em perfeito es-

tado de conserva<;..o e funecionamen-

to. Para vêr e tratar na Casa Ford de

Olinda, praoa Coronel Joio Lapa n.
ii — Varadouro.

rUARNIÇÕES PARA LAVATORIO —

¦ grande escolha no PRATO CHI-
NEZ. Rua Nova n. 290.

GARRAFAS PARA LEITE _ Oe ao-

cordo com a exigência da Saude

publica, permanente stock. Rua Lar

ga do Rosário n. 128.. Pereira Clrne
A C*.

para Minerva, nm
1 quo saiba trabalhar —. Recife-
Graphico.

INJECÇÃO ANTI-BLENORRHAQICA

— Preparado pelo pharmaceutico
Cicero D. Diniz. Poderoso remédio
contra as blenorrhagias. Surprehen-
dento resultado ern poucos dias. A'
venda cm todas as pharmacias o dro

garias. Lio. 120S — 20|l2|919.

Dleulafoy — Patholoffl» mterne m

VOU), M.inquat — Trailé de TSe-
rapejtlque De«nl.r. Ilrocq, Ja-

equet — f.a pra.!,]uo <J .1 m_tolo<ri-

,í. RUS 14 vels; . l.ubey — CM 'íriti;

-*. du membro Inferleur. lir. Erlch
A w.r .. — Uít F»xna!v?i'h-ecii.r.

T Loihbroso — La fünirne crlrr.lnello
et 

Ia prostituo''. Leonlrtio nili.lrj

f 
— k únr cm Medicina t." .,.!. r.é- 1

g 
riro Frrrl — la Soeloloyle crlml. 

[¦'
.t* nriln. O. Tarde — !.. imllosoptil» I

£• penais. Calnniís — Lrs :norts Mvs- 
j

j| 
tertnsses. Letulle — Pus et sup- J

PTiratlon. Chasí.vínt -- Pharma-

A, rolofrle. Ver e tratar, ll rua Lar?» i
-,- dn P.osarlo. n. 550 (lallo MI- .

T nerva.)

>.-.*.*. ***:-*-:-* »;•++* ir4H**i•~ 1

MACHINA 

CAFÉ' — vende-se nm.

completamente nova, chegada r

cenlemcnte da S. Paulo, podon.
despolpar 60 arrobas diárias. Pre

em Recife, livre de despezas .,.-

1:800$000. Trata-se A rua Irnper:

n. 313, andar térreo.

MATERIAL ELECTRICO — pttlç

vantajosos. Pereira Clrne A C

Rua Larga do Rosário n 128.
1

NAo 

TEM -. louças, nem porcelan

quebradas? Mando vossos obj

ctos quebrados, que receberaes re

taurados, o quasl novos. Hua Dnq

de Caxias. n_,."23U 1* mm sad% <;

frente.. «.¦;*..•• *,&"&'¦?. 
'.'vi 

í

A AGENTE GUSMÃO

170ptorlo A rua do Apollo u.

acceita moveia o todoa

artigos para leilões; adianta até ;

sobro o produeto provável doa lei].

aos seus committentes, • toft«

quem melhor preço pag» por toda à

qualquer quantidade de moveis, piá
nos e tudo mais que represeijjã 

y*
lor. Rua do Apollo, 170. 

OM

rantla de Jóias, armas, relógios

cautellas do Monte de Soccorro, Apo

llees c tudo que tenha valor, exeepto

moveis e prédios, preferlndo-se gran
des negócios. Compra-se cautcllis

do Monte de Soccorro pelo duplo do

valor, ouro, platina, brilhantes, pa-

çando-se os mais altos preços. Cüa

mais antiga no generc, de primem
ordem e de toda a segurança, ln

formações na rua Larga do Rosário

n. 156, 1* andar, sala posterior.

DINHEIRO 

— A rua Detenção n. 530

faz-se negocio com todo objecto

de valor, dando-se prazo longo para
arrependimento. Recommcnda-se as

pessoas acanhadas que desejarem

transigir em segredo com objectos

de estima.

ENCADERNADOR 
K OOMPOSITOR

DE AVULSO — precisa-se na ty-

pographia L. Guimarães. Praça A;

thur Oscar n. Í31 —. Reclfe.

EMPREGADO 

— precisa-se de

para serviços domésticos e servir

a mesa para 
"Pens3o 

Landy", Tratar

na mesma.

Ei.aEi.Hoa 

— vendem-se os enge-

nhos 
"Fernandas" 

e 
"Jussaralzl

nho", situados no município de ipo-

jucá, a tratar na rua do Paysend:i

n. 281.

Tratamento rápido, radical, racional e sclentiflco
DAS

A SANTOSINA (pomada seCoatlva) é o remédio aconselhado

para o tratamento rap'lo, racional e sclentiflco da qualquer ferida

nova ou antiga.

A SANTOSINA deifai at carnes esponjoság, msdnreee e fai

rebentar os bubSes venereos. os panarlços, os unhelros, os sntlrases

e os tumores de qualquer espécie, sem ser preciso rasgal-os a ferro,

Impede-os de gangrenar, cloatrizando-os radicalmente.

INDICADA contra chag .g ou ulceras, os golpes e as eortaduras.

DE8INOHA as lnehaçoes taes como as eryslp0las, as pernas ln-

thadas, restituindo- as ao seu natural.

OONTRA empingfns com bolhas, vermelhidão, destrde as sar-

nas.

A OOMICH/.O dc.apparece em poucas horas oom a àpplleaçto

desta pomada.

COMBATE as hemorrholdes Internas, alllvla como por enoanto

o prurido oa comlchão desesperada no snus e desfaz completamente

os tumores hemo-r.ioldarios ou maniidos. Cura as queimaduras.
Esta pomada e multo fres a, cão exlgo resguardo e deixa tra-

balhar. Preço: 3J501. Pelo Crrrelo: 4J500.

App. D. N. S. P. M 16—9—1916, sob Of 148

A' venda em todas as pharmacias e drogarias e

PERE8TRELLO FILHO A Of, A' RUA URUGAYAN... SS

RIO DE JANEIRO

• 
IICENCIADO PELO D.N. oa"5.PUBLICA"50B.oN' tr\te t-\Vm\\

M ACONSELHADO 
"-:3a ",

pía^ 
wpa os 

| FRACOS %

íS# I para o* NCRVOSOsi

GROSum, \ PARA OS'"-

¦S-: .

_* 

¦

irarPnl CONVALE^CENTES
£. WNADI0L

^MSMAMJC/ASfDrÇOGAMS

PAFA.VSO CASEIRO \\\
jmTStm. Iiii

!M»Kldll-H<rlcaRcjls.ad. 

I[j(

Apprc .*ado pelo DeparU- I JI
meúto Nadou] da aãudl ri
r.iUki m '¦ No. -¦•-tem i - 11
df:Abr:M. i,,ir. j

t&»mpfmtmm*m. 
|

»w to»»' [II
st. uxm £. U- /,_ COJIWI, «B , I

¦ fr 
**• np

OLINIireiJT0 Dr. 3LO.\l-T c c unic . remedie

dc npplicação externa qm? prc_iuz allivlo, rápido

e certo, ei. to lou os «_?sc. lie Rheur-.atisn-.o,

Lumbagc, Ec;aticii, i-í: v: úpia, Torc.duras, lc-

chaiüci, L'crcs c íadiga Muscular, etc. /

Nos casos dc Tosse Irritante, Bronchitcs;

Congestões, Dores no Peito r.a Espadua, etc, o

LINIMENTO DE SLOAN 6 indispensável e,

jor isto, acclanado por milhões de ptisr .ss ptlo
mundo inteuo.

E ím grande contra Irritante e allivia quaes-

quer d^rrs, não devendo, portanto, fidtar era

iunhum lar.

1-ão é necessário fr lecionar—Preço

módico—A venda em todas as

pharmacias e drogarias

O Dr. Sala Bou; Union 23; Prol,

de Barcelona, Hespanha, escreve.

Certifico que, em di^Tentes enfermidades, tenho mtãn
c Ünimeato Jo Síuan, obtcaau^copre resulUiIos sax-

prf.hendtntcs lei Mm os casns mtfz ncnhuni eíleito

produziu o tralamen .o c!a5í.ico dc penadas frlinirueatcj»

que ícem por ba^e o m.-fhylo, meuüiol,

etc. É u:n d"*cr rev^itr? aoa que
co£-cm de rhcumatiâioo

£!o.-i.

em /...—4-j'J2i..sQa.a.T&2.{

;

I ILE6ÍVEL i
"*• 
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INFLAMMAÇÕES E PURGAÇÕES

USE O
"COLLVRIO 

MOURA BRASIL"

(NOME llEüISTHADO)

Vendo-se om todaa as pliarniaclas

e drogarias

3b.
;cari,'

pôr p
Síilliü

RO IIEGOCÍO — TrMPBBBB-M,

iii.i do c.oiiuncrcio n. 30, Ma-

listado de Alagoas, um luxuo.su

le-.-iinento de liestauraiit, Mer-

. Bnrveterla, pastelaria e lar,

llço módico, reduzido do 30 °|a

o cuslo da respectiva monta-

Negocio urgente por pretendei'

pcdivo dono rctirar-sc d'aquel-

lado. Tratar na travessa Mur-

de Herval n. i 47, Ia andar.

pOROELLANAS 
DE LIMOGE8 — lln

; dos desenhos, encontra-se no
•RATO CHINEZ, rua Nova n. 290.

ft PRATO CHINEZ — acaba de rece-
- bcr e veneln por preços baratlssi
mos, louças Ingleza», crystaes dei
"hacrar.it" e grande escolha em oh-
irctos para presente». Rua Nova n.

r,UEO VELHO — a 38800 a grana-
I nm so paga nu escriptorio de

RIALTO 
— é o melhor e mais aro-

matlco sabonete para tollette.
De uma composição de pureza inexco
divel, recommenda-se especialmente

j 
ás creanças o ás posso»» de pelle sen
sivel. O seu uso fi uma garantia pa-
ra a conservação da belleza da pelle.

SITI08 
NO BEMFIOA —. (Magdale-

na) — vende-se dois grandes si-
tios completamente arborizados de
fructclras de qualidade, com grandes
casas para família de tratamento,
bond á porta, tendo um terreno de
cem motro» de fronte murado. Preço
multo commodo. Tratar com Pom-

peu Ferreira, na rua da Conceição
n. 9,1, de 7 ás 8, de 13 ás 14 e 18
ai 19 horas.

OURO, PRATA, PLATINA, RELÓGIOS
* — cm geral, dentaduras usadas,
irmãs, machinas de escrever, etc, c
Je costura Singer, compra-so na rua
'Uique de Caxias n. 231 — sala de
'rente.

1 
REI DAS TINTAS EM REOIFE —

9 na Tinturaria 
"Sul- 

Mnerlcana"
'x-gerento da casa Prat ús Londres.
'íris. Lava-se chlmlcameute . llm-

a a secco pelo systema europeu.

linge-se em toda» a» core» todo» o»

teoMOS o» mais difflceis que sejam.

Compra-se e vende-se roupa» usa-

toa e nova». Acceita chamados pelo

íelephone n. 626 — Pateo do Paral-

io n. 3*.

PONTO 

— precisa-se adquirir ura

ponto para negocio, na» rua» do

Rangel, Livramento ou Duque de Ca-

tias. Offortas por carta com as con-

dlções, endereçadas á 
"Pharmacia",

aa Posta Restante do 
"Dlarlo".

PHARMACIA 

— vende-se um», em

magnífico ponto no bairro do

?anto Antônio. Informações na rua

Direita n. 155.

niANOLA ELECTRIOA — peça de
1 luxo, rara e perfeita, com gran-
rll coiiecçío de rolo» de musicas de

maestros celebres, vende-se no 
"Rc-

. Ife-Hotal" — gerencia.

T.ONTO PARA NEGOCIO — vende-

se um. a tralar na rua Duque de
CasUa a, llt, (Agente Veiga).

pAM 
escriptorio — aluga-ae um

I cotnpartlmento, á praça da Inde-
: .'iidencia n. 31, 2* andar.

ri ANO mm novo do acreditado fabrl-
¦ cante Dorner, acaba de receber a
'Casa 

Odeon" e vende por preço
"¦ri competência na rua Nova n.
."5.

Cssa calamitosa doenç» do» pai-
zes tropicaes debilita de uma mo

neira deplorável, e cada accesso

oeixa o doente mai» abatido e o

seu orfnnismo mais enfraquecido

pan ec-.ntir á moléstia. Ha um re-

medi,, de aprovada utilidade, que
se re-cummenda por sua excellente

Inrmul.. apprwads por milhares

dp enediceii. fsse è o

. YPHILIS D08 OLHOS — Henrique

ourou a «yphllls do» olhos gargan-

ta e ouvidos com 3 /Idros de LUE-

TYL em 60 dias e gastou 178000.

Oscar tomou 20 vidros de outro de-

puratlvo em 4 mezes e gastou

758000. LUETYL 88 em boas phar-

macias.

SITIO 

— aluga-se ou vende-se um

terreno no Fundão, á margem do

rio, perto do Matadouro dos Pelxl-

nhoa, a tratar á rua Pedro Affonso

n. 34.

SEM 

OOMPETIÇAO — Sablo Reuter

a 48500. Trlcofero de Barry ...

38500. Loçfies finas a 58000. Pó de

arroz COTY 68300, nWlDA. Impe-

ratrlz, 292.

DE QUEREIS — ter um bom appe-

tlte e um estômago regulando bem

usa» o VINHO DB OENCIANA e G»-

lumba eomposto, preparado pelo phar
maceutleo Cicero D. Dtnlz. A" renda

em toda» a» pharmacia» e drogaria».

Llç. 586 — ISiílíie.

0EZ.B8 — Usie o XAROPE ANTI-

SEZONATIC0 do pharmaceutico Cl

cero D. Dlnts. Todo» que u»»«a at-

testam que cem um «o vidro obtive-

ram reiultado. A' venda em todas ai

pharmacia» e drogaria». Llç. 141—

17ll|9tl.

HABAo THYMOLINO — (liquido) per

fumado — Preparado pelo phar-
maceutico Cleero D. Dlnli. Poderoio

contra Sardas. Manchas da pelle, pai)
nos eto. Para uso da ba.ba e lava-

gem da cabeça. Previne a queda do

cabello, tira as easpas e evita a»

moléstia» no couro oabelluüo. A' t«b

da em todas as drogarias, pharmacia»
e armazéns de mludeias.

TERRENOS 

E CASAS — De todo»

o» preço» e ponto» diverso», para
rendimento» e tambem optlmo» pre-
dio» para moradia, vendas a vontadn

do comprador. A tratar com Pedro

Antunes, corredor geral, rua Bom

.lesu» n. 168. 1* «ndar.

Remédio do Dr.

w
para as sezões

Tome-o ao primeiro indicio de

maleita», paludismo, cu qualquer

lebre ge.mtlh.uit_.—

110 __!i*-_7-___0

THEZOURO 

D08 DENTES — liquido

e era pasta — Preparado pelo

pharmaceutico Cleero D. Dlnlz. Re-

conhecido oomo o melhor dentifrldo

para a conservação dos dentes e ac-

ceio da bocea. Faz desapparecer o

máo hálito. A' venda cm todas as

| [iliarrnadas e armazéns ds miudezas

TECIDOS 

DE ALTA MODA — Cre-

pon Radium, a 38500, metro, Gre

pon Ju.z-Baud a 3$ metro; Voiles

ienfestados todas as cores a 2$H0ô

. metro, ¦ multo» outro» tecido» mo-
¦ dernos n'"AIDA. 292 — Imperatriz.

TYPOS U3ADOS — typo» em per-

I 1 feito estado e caixa para o» mes

| 
mos, vende-so a preços reduzidos n:.

, 
"Livraria 

Moderna", á rua Nova n.

; 378.

'.ONICO 
JUA' MUTAMBA — prepa-

I rado pcio pharmaceullco Cícero D.

Innlz. Excellente preservativo oon-
' rs a queda do oabello. Ddiuadamen-

j 
te perfumado. Atuada e rejuvenesce

: o cabello, dissipa as cuspas. A' ven-

da em todas as pharmaeias e droga-

na» e em inao9 os armazéns do m!u-

nezas e armarinho».

UENDE-8E — 2 casa» em Olinda, per

to do bond o perto do banho, a

tratar na rua do imperador n. 272,

1" andar.

t;ENDE-8E — o Importante ponto" 
Junto ao armazém 

"Cruz 
Verme-

lia" no largo da Estação Central. O

notivo se dirá ao pretendente.

VENDE-SE 

— ou arrenda-so cm Soe

corro, uma explendida proprleda-
de, 7 minutos para o trem, com gran
de plantação de bananas, coqueiros,

mangueiras. Com duas grandes ca-

sas para família de trato, sendo uma

saneada, água encanada, tres salas,

quatro quartos, sendo dois assoalha-

dos e forrados. A tratar na Fundlçáo

Geral, com S. B., das 9 ás 3 da

tarde.

VENDÇ-8E 

— um fltelro e ponto de

passar bicho, deixando qulnhen-
tos mil réis mensaes ou somente o

ponlo. O motivo da venda é o dono

tir outros negócios que nSo podo
está á frente. Imperatriz, 176.

VENDE-SE 

— um piano allem&o

completamente novo, de afamado

fabricante. A tratar: rua das Águas

Verdes n. 136.

VENDE-SE 

— um bom sítio, com 200

palmos de frente por C00 de fun-

do, tendo 3 casas, unia caclmbi. de

pedra e cal, dista 5 minutos para c

trem ou para o bonde. A tratar no

mesmo na rua Paulo Affonso n. 3,

Areia», com Antônio Armlnio.

UAE VIAJAR? — Nio quer ter la-

commodo de lellSo? Venda aeu»

movei». Paga-se o melhor preeo —

Pateo Paraizo n. 10.

XAROPE 

DEPURATIVO DO DR. DOR

NELLAS — Preparado pelo phar-
maceutico Cícero D. Dlnlz, segundo

a formula do DR. DORNELI.AS. E'

o mais enérgico reactivo para todas

as moléstias do origem syphiiitica,

empregado com efficiencia nos Rheu

matlsmos agudos ou chronlcos, Can-
cros, Sarna» syphllitlcas, Feridas re-

centes ou chronicas, foram salvo»

com o uso deste poderoso medica-

mento. A' venda em todas as droga-

ria» e pharmacia». Lio. 337 —

4|12|917.

XAROPE 

DE ALHO DO MATTO E

URUCU' — Preparado pelo phar-
maceutico Cícero D. Dlnlz. Unlco

peitoral que em poucas horas ob-

tem-se resultado» nos BRONCHl-

TES, ASTHMA. TOSSES, COQUEI.U-

CHE. ROUQUIDÃO. CONSTIPA.ÕES

eto. Evita a TUBERCULOSE. Quasi
todos os medico,, pernambucano», at

testam a sua efficacia. A' venda em

todas as pharmaeias e drogaria».

Lie. 338 — 4li2l917.

4I0$000
MENSAES POR 18 CONTOS

Vende-se 14 casinha», nesta ci-

dade, em SSo José, na rua Azul n».

116 e 181, por 15:0008000. rendendo

410,8000 mensaes.

Trata-se na Rua Larga do Rosário

n. 128, com o sr. Loureiro.

DIVERSOS

fyrraliieiros mechanicos
Precisa-se de serralheiros mecanl-

cos para trabalhar em uma usina em

Alagoas — Quem nio estiver em

oondiç.e» é /avor n.to se apresen-

lar.

A tratar á rua do. Brum, 803.

CASA CENTRO SPORTIVO

A Pernambucana
Prêmios

1.* — 2903

2.* — 7851

3.* — 1401

|4.* 
— 6901

— 3039

iiiiiTM.iii.iiM.iiiiiiiii.iii.ri.iiiii.iiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriJiiiJI

Dr.Lalor Motta I
MEDICO E PARTEIRO

Clinica geral.: Syphilis. I

Viaa urinarias. Moléstias I

do senhoras

Consultório — ruu da Im- I

peratriz n. 260, !.• andar I

(2 ás 5 horas). E

Residência — rua Barão I

S. Borja n. 526. 5

111 '""lllilHIllllllIMIIimilllllliig

Dr. GOUVEIA DE BARROS
Communlca aos seus amigos que

Inaugurou o eeu «enrico clinico, dando

consulta» á rua da Imperatriz n. 173

d» 2 ás 5.

Residência — Rua do Progresso n*

417.

Não perca tempo
Quer ter sorte no Jogo e loterias?

Quer ser feliz em amores e nego-

dos? Escreva hoje mesmo á CAIXA

POSTAL, 12. Nidticroy. E. do Rio,

que receberá grátis o melo de con-

seguir em 5 dias.

OLINICA MEDICA â

D° Í
i Pr. Arnaldo fyis I

4 Doenças dos orgíos da dlgei- 5

á tio, respiração e olreulaçio 5

8* 

Consulta» toda» as manhl», dai á

8 As 11 horas ' é

2 Rua da Impcratrlf. 14, _• andar (g
U RESIDÊNCIA: Rua Conde da K

Bô« Vista. 168 f!

^^^^^'VlWi

\mr^*J íjUf

INHAME

La

DEPURA*
, FORTALECE av-_

ENGORDA

Llç.

CASA A' VENDA

,Vende-se a casa de 3 an-
dares actual n° 79 e antigo
15, á rua 1." de Marco desta
cidade do Recife.

Recebe proposta, em carta
fechada Josó da PaixSo Pe-
reira, juiz de direito em Mon
câo, Portugal, sobre a base
de 150 contos de réis, livre
de todos os impostos.

V E* -»b_qu_ multas do«n-

ças 
'.-.'_.- 

começa'?) por
lh laaiinplas tossi. Piraque
arriscar sua vida ? Proteja-a
com o uso cío Fsttora. da
Cotei» do Or. Ayer.

bendo dad. lographia e francez,

deseja collocar-se. Cartas para Ml-

guel P. Oulmarftes. Rua 6 n. 6 —

Areias.

PIANOS 

— um mavioso piano alie-

m.o do fabricante Krause e Drcss

novo chegado com o ultimo vapor

com 3 pedaes, côr de nogueira. Ura

piano Zell Ottirno para estudo e ou-

tro do fabricante Herts cm perfeito
estado. Vende-se na offieina de pia
ros á rua dos Ilnspiclo n. 58.

VARA NERVOSO I

Usie o Xarope de MULUNGU'
BROMURETADO preparado pelo phflr
maoeutleo CU -o i». Dlntr,. A' tenda
em todas as pharmacia» e drogaria».
Llç. n. 581 — S4|9l918.

DARÁ ASTHMA — e todaa aa mo-
lestias das via» respiratória», usai

o ELIXIR ANTI-ASTHMAT1CO. for-
mui,» do Dr. Constando Pontual, ore
;arado pelo pharmaceutico Cleero D.
Iiinlz. A' venda em toda» aa drogaria*
e pharmacl»». Ue. 578 - _8|9|918

I Pyorrhéa Alveolar

Moléstia horripilante e conta.

giosa. Usae com perseverança
o PYORRHENOL do pharma.
coiitlco Cicero D. Diniz — re-
sultado certo — Era Incurável
antes desla grande descoberta.

A" venda em todas as Phar-
macias Mc. n. 1719 — do D
tt. S. P 30—6—920.

YENDE-SC 

— duas vaccas turlnas
cnm eri.. e. trp« novilhas de bôa

raça, a tratar á rua Luiz do Rego n-
122 — antigo ponto de 100 réis de
Santo Amaro.

VENDE-SE 
— uma bOa casa para

família de trato, na rua Conde da
ROa Vista n. 1512, a tratar na mes-

VENDE-SE 
— uma confortável ca-

sa com sotéa, edlficada num gran-
de terreno com frueteiras, á rua Ma
rcchal Deodoro n. 286 — Feitosa. A
tratar na mesma. Linha de bond de
Campo Grande.

YENDE-8E 
— um optlmo ponto pa-

ra qualquer ramo de negocio,
tendo armação com e sem vidraças,
baldio, fiteiros, eto. A' rua Direita.
A tratar na mesma rua n. 185, du-
rante o dia. "Casa 

Slrla".

VENDEM-SE 
— diversos automóveis

do afamado fabricante Ford, bem
conservados e funcclonando bem, a
tratar na Casa Ford de Olinda, praça
Coronel João Lapa n. 12 — Vara-
douro.

— uma Locomovei de 2
I e melo cavallos de força, para
descaroçar algodSo, em perfeito es-
tado de conservaçáo, tendo apenas
feito a safra presente, podendo ser

I examinada e experimentada na occu-
siSo da compra. O motivo da vendi
fi Rpenas a necessidade que tem o
dono de adquirir uma de maior ca-

pacidade. A tratar com Pedro Ma-
theus de Lucena, em Limoeiro do
Norte.

Qrupr:-

 «I

:: :: :: 
"

 i!

....... ic'
 »l

Em 30—O—924.
Todas ás noites é. 19 horaa

A Soberana
MocTunr.0

err,I,

1." — 3320 ....

2.* _ 9946 ....

3.* — 3878 .. ..

4.* — 5888 .. -.-.-

5.* — 0860 ..

Em 30—8—824.

Todas áa noites.

Grupou

5

.. 12

Ídr. dionysio meili

Prof. da Faculdade de Mediei-

n» Veterlaarla e da Escola de En-

genharla Agronômica.

Ex-asststento do« professores tl-

lema» Kaag, Kchrie e Supper.

especialidades: Moléstias do» bo-

vlnos, cães e eqüinos. ClrurrU

geral. Analysea ctilmlcaa • micros-

copleas.

Consultório e residência: Ru» do

FUacnuelo, 671.

Chamados a qualquer hor». Te-

lcptionc, 513.

AVISO

A PETITE MA1S0N

Está liquidando todo o seu

stock de tecidos finos por pre-

ços baratissimos, para com-

pleta liauidacão do negocio.

Oceasião única para se com

prar barato.

Rua Barão da Victorla, 233

DE GRAÇA
A todos que soffrem de moléstias

do peito, bronchite, astlima, tosse re

helde, catarrho chronlco, grippe ou

fraqueza pulmonar, ensino de graça

um remédio que os curará em pou-

cos dias. Mande endereço a Maria

O. do Andrade, trav. do Quartel, 9.

EXCELLENTE CASA
Vende-se uma excellente casa no

bairro da Boa Vista," multo próxima
das linhas de bond», com dois oltOes
livres, saneada, Iui electrica, portUo
de ferro e um espaçoso quintal.

A tratar com o corredor geral Joio
de Figueiredo Antunes.

Rua do Bom Jesus n* 168—1* an-
dar, de 10 hora» ás 11 e de 4 á» 6
da tarde.

Negócios qne interessam
Uma loja do ferragens; uma pequena

fabrica rie metaes; uma fabrica da

moveis; um bar; uma industria de
,!; uma phiirrrnda; tres sítios em

urrabahles; diversas oasas na Bôa V1» |
Ia: do!» hon» er.prrns moerüe»; ma-1
cblnlRmo» paro urina» e uma imporlnn

te uzina funcclonando pira 250 tone-

ladas diárias. I

InformacSes na travessa Mar. ir»

do Herval n" 147|1* nndar — De 7 ás

Grande cüacara na cidade fr

Gravata
Vende-se a do coronel Joaquim Dl-

dler, actualmente estabelecido na Ba-

hla. Multo grande, commoda e con-

fortavei.tendo quiitro saLis, ri.zo i|uar-

tos quiibl Iodos forrados o assoalhados,

duo» despensas, uma cosluha, duas

latrina», dol» banheiros, duas clsler-

nas abobadadas de modo a nio pro-

duzlr mosquitos, aendo uma para Jar

dlm e lavagens e outra para consumo

da casa. Installação de lu» a carbo-

reto, podendo ser substituída pela luz

electrica; um grande Jardim na fren

te e outro m/lnterlor da casa. Sendo

edlflçada na unloa avenida da cidade,

tem entretanto, um granda terreno

multo próprio para edificação de pre

dio», todo cercado de alvenaria de pri

melra qualidade, medindo de frente

118 meiro» e de fundo 103, ou seja

uma área de 12151 metro».

Trata-se na fabrica SSo José, de

Gravata.

A Petite Maison
Aoaba de receber um grande

sortimento de ehapéo» e vesti-

dos para senhoras, verdadeiros

modelos e que está vendendo por

preços baratissimos, como pode-
r5o verificar, fazendo uma vist-

ta á

RUA BARÃO DA VICTORIA, 233

Tinturas para cabellos
Negrita, Oriental Figaro, Loreal e

Juventude Alexandre, recebeu .ova

remessa a 
"Perfumaria 

Universal".

RUA DA IMPERATRIZ, 257

Representações
Casa representadora sob a dlrec

çáo de homem competente e relacio-

nado no alto commercial do Rio de

Janeiro, accelta ainda representações

de qualquer ramo commercial ou In-

dustrial. Proposta» á Caixa postal
n. 2857 — Rio.

Automóvel
Vende-se úm Ovcrland-Ford usado

em bom estado de conservaçáo, qua-
iro pneu» novo», preço 5:5008000.

Vêr e tratar rua do Imperador, 359

loja de camas.

Ao commercio
Traspassa-se por venda o ponto,

armação, cofre, caixa registradora,

um ealdo de gênero» de estiva em

perfeito estado, constituindo o inven-
tarlo do estabelecimento denominado
"MERCEARIA 

40", locallsada no lar-

go de Casa Amarella, em frente a
feira; excellente ponto de negocio,
bem afreguezado e offerecendo a»
melhores vantagens para o seu ma-
ximo desenvolvimento.

O motivo da venda é o de ter fal-
lecido o seu proprietário sr. José
de Llma Borges.

A tratar com Ernesto Lope», na
rua Soarc» d» Azevedo n. 84. Casa
Forte.

A' PRAÇA
Pessoa competente e multo relacio-

nada na praça, com longa pratica d<
escriptorio de representações, poden-
do dar qualquer firma para abono de
sua identidade e competência, accsl-
ta uma oollooaçao para vendedor ou
representante Hle um multo bora es-
criptorio; quem interessar pode dlrl-

gir carta para a Posta Restante deste
"Diário", 

para LORETO.

Casa em Catóeireiro
Vende-se a Importante casa da rua

das Palmeiras n. 121, com Importante

•Itlo, instaltaçüo electrica, a?u.i enea-

nado, estabulo moderno, frueteiras,

jardim, ele. A tratar na mejsmu.

Sciencias cccnlías - Alia curto-

maneia
Madame Zamborlle multo viajada e

bastante Instruída na alta eartoman-

cia Cyprianlca, delta carta» por »y»-

tema de correspondência e prenuncia

psr melo ds iiurnscopíú. a vida pre-

Beta e futura de qualquer cônsul-

tanta predizendo com a máxima cor-

recçSo todas as pluses da vida con-

lultada.

Pode ser piocurad» de 9 da manhl

ás 8 1|2 da noite na rua da Impera-

triz n. 22 - 1* »nd»r.

| 
CUIOAE DE VOSSOS GLKOS

p] 
Lembrai-vos sempre que vossos

IQ olhos sao o ar.parelho visual do or-
1{] (filo mais prerioso que tendes. Fazei
Uj examinar vossa vista para obter o
Ln ornio an place-r.es q-,;c uecesma»».

Óptica Americana
Osblnet» para exames d» rerra-

cçao. Miopia. Hypermetropl», A«-
llgmttlamo • Preiblopl». (Vista
etnçada). nua Mova n. 38< (l.«

Recife.

PERFUMARiAS
Dfl Caron, Dorsay, Luben, Oabllla,

Morny a mullas novidades em eatojos

com perfumes e para unha», recebeu

a 
"Perfumaria 

Universal", easa es-

peclalista no gênero.

RUA DA. IMPERATRIZ, 157

A Chassagne
Cabellareiro para aenhora

Penteado e ondulaçlo Mareei

corta cabello par» senhora, faz

a ondulaç&Q permanente com o

novo processo hurnlda pelo va-

por com duraçfio mínima do 10

mezes, um estragar nem que!-
mar o cabello. Appllcaç.o dc

pintura de Hené, vogctal cr.i

toda» as cores, faz todo o tra-

balho de postiço e eabellelra d»

arte.

Rua da Imperatriz, 136, cobrado

Bellissima oceasião ,
ESCRIPTORIO

Passa-se um optlmo escrlplorlo cm

primeiro andar na Avenida Maniuez

de Olinda. Telephone, lnslallaçao ele-

ctrlca, etc.

Preço barato. A tratar na rua do

Bom Jesus, 147 — 1* andar.

ALUGA-SE

Urna grande casa com o» S8SHlnt«

commodos:

Duan explendldns salas dfl frenll

•el» quartoa grandes, doi» gniilndca

oratório o grande Bailo de refeições

Em primeiro andar Ires srandes qua:

tos i fraliincle. Dependências pan

amas o erliirlo». Grande quintal nrlio-

rlsaelo com DO-ifl da oitenla meilros fil

frente • o me»ttW rte fundo.

AlUgUel coinmoelo. Kaz-se cnntractl

por qualquer BUmerO ,ie annos.

Tambem sa vende, havendo com-

prador.

Ver e tralar a qualquer hora. Rui

Soares de Azevedo n. 117 — Antlgl

do Poço. CASA FORTE.

ALUGA-SE

A grande Sida n. 3, para escripto-

rio, arejarla e com inslnüaçüo ele-

ctrlca, 1* andar, aluguel Rs. 2008000,

a trotar na Machine Gottona Limited.,

Avenida Marquez dfl Olinda n. 225.

Anti-Echymosis

Faral
E" o crime preferido

• «enhorlnha», poli faz

pldamente BARDAS, ESPINHAS, CRAVOS,
RUGAS, PANN03, SIGNAES OE BEXI-
GA, ASPEREZA8 • MANCHAS da qual-
quer natureza.

A' venda »m todas pharmacia», dro-

garlu e perfumaria*.
Consegui ter uma bella pella, usando

o Antl-Echymoiia Faral.

...llio SS Baplista I
Rua Visconde de Goyanna 1308
Reabre as aulas a 7 de julho

Para informações e orospectos dirigir-se

a Jf. X* Muirhead
PRESIDENTE

Recife, 30 de junho de 1924 j
Fracos e convalescentes!

Da Influenza e suas compUcaçOe»; devem naar o STENOLINO para t.
nlflear o organismo e readquirir a» força» perdida», curar o pulmáo, dai
bronchite» de mio caracter, tosses rebeldes, desanimo, escarros cie sangue'
lnapetencla, debilidade geral, magreza. Nas drogarias: Casa Huber. rua Seti
de Setembro n.* 6i RIO, e em liecife; Dalvino Sobral A C*. Avenida Mac
auez de Olinda e Montenegro A C*. rua Marechal .loriaao n 270.

Apb. D. N. S. P. em 17—5—916. sob n.* 103»"

FABRICAS QUEIROZ & ANDRADE

Timbaúba — Estado de Pernambuco
SECÇÃO DE SERRALHEFHA MECHANICA

SECÇÃO DE SERRARIA E MARCENARIA

Acceltamos alguns operário» hiblllado» para »•«»• eecções a*

nossas fabricas. Off.rtas para a reoacglo desta folha com o and»-

rego — JADER

Queiroz & Andrade
£3H__1S_ ÜB_ _»*S__r*.

}*\***+ •**. ,*.í«.*,.;.^„_,.;,.;, ,j ,;.....;. ..„-,............ .1^...^, <,<„..,. .-¦:¦•: 
¦:•*•-•••...•-•:•¦:

OASEMIBO DUARTE
REPRESENTAÇÕES

tf.:'-!'. -C ....

Bua d'Alfande?_a, 91
Flllal-RECIFE

avenida Martins do Barro», 47 . 1.»
.".gen".» dei

LUIZ (.ORCA A POVOLEftl  PEl OTAS
Orando» Exportadcrea do xnrque, aafta. arroz e cutros _rtl_os

CHAVES, FILHO « C."  MI..AS

W-'*.' B*abrk-.\ntes da saborosa rnanfslQa "HSLiANTHO"

Prefiram Banha "NEBL!i.ft», 
maroa «em rival

. Dirijam teus Inquérito» que «erío »ollc!tamento attendidos
???MHHMIMIMNmHM 9* » fttttlllllHMsami

mmmmZm;:

nr Lio. N.* 14, em >1—:

Gymnasio Ayres Qama
(INSTITUTO SPENCER)

RUA DO HOSPÍCIO N.* BSS

Accelta alumno» INTERNOS, SEMI-INTERNOS e EXTERNOS

para os curso» PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO e COMMERCIAL.

O Gymnasio Ayres Gama passou por uma inteira reforma, pos-
sulndo mobiliário moderno, inteiramente novo, de accordo cora a

hygiene e orthopedla.

GRANDES E AREJADOS DORMITÓRIOS

Ailmentaçlo da primeira ordem falta em oommum eom o dlrector

dlrector.

MOTORES A GAZ POBRI"N_..S___"
Fabricados na Inglaterra o paiz do

Ferro e Carvão

• .; i.-.-.i .. os mais SIMPLES

. os mais POS8ANTE8

. os mais EC0N0MIC08

Em stock-RECIFE e NATAL
Peçam preços e Informações aos Agentes em NATAL:

Sociedade AnowWhartoD Pedroza
Engenheiros-Representantes no

Norte do Brasil

Collyer& Archbold Ltd.
196 — Rua do Barão do Triumpho — 196

RECIFE
Caixa, 364 Teleg. COLBOLD

TF~- l ILEGÍVEL L ' * /
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TheatroMODERNO BREVE

MONTE-CHRISTO
Super producção 

"rox-Fllm"

mu *•——#—?—??—*»—»?—« " ¦ i >n 11*1**1 *?•»¦** ..Mm i nt n»———•*——— i h i m »—?•»??——— i m -m ? i m n 111111111 hoooooooooooooooi mu ***** n *****

NA MATINE'E E NA SOIRE'E

HOJE Preço: Cadeiras, 1Ç100 — Ingresso para camarotes, 2$200 HOJE

Continuação do admirável film em series extrahldo do celebre romance do notável escriptor ALEXANDRE DUMAS

Vinte Annos Depois
6.° capitulo — CAMPOS ADVERSOS

,1*811.0 prcqramma, o sympathico e applaidido artista BERT LYTELL na deliciosa e interessante pellicula da METRO
PICTURES, intitulada:

ÍO Novo Sherlock
iH^gnifico film de aventuras onde dois jovens auxiliam-se mutuamente contra a perseguição de temíveis bandidos,

tornando-se elle o mais afamado detective e ella a .. sua esposa! 5 actos maravilhosos, cheios de

lances attrahentcs e Imprevistos.

íj
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QUARTA-FEIRA •ãl-

UM

\*********** UM MARIDO PACIENTE
Artística super-comedia da "FOX" com celebre "homem borracha" LUPINO LANE
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MB Âr Ja\ JÊ É / ___F M J^irnJLT Ia 
Approvarias pelas autoridades dn Prophylaxia f»urai K

^\%ll 
m»**^mWjA JkmWWr ^ !Bl§fí fl A'venda, rua da saudade, 289 i
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^^0 MA/SeOflPlETO FORTIFICftriTE 
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IM. U. N, S. 1' ern 47 ie Aiiril oe 1918. sob n* 175

Encantadora, sensacional e luxuosa super-producção da

«PARAMOUNT PICTURES", interpretada pelo príncipe dos

galãs do cinema hodlerno

RODOLPHO VALENTINO e pela linda e meig^ istrelta

WANDA HAWLEY

Quem não deseja ver VALENTINO beüo e insinuar.ts no leu

traie de Rajah, como no film "A Paixão de Bar bor o?''

8 actos Imponentisslmos

^%^#W^V^^Q^ü'^

HELVETiCAgl
HOJE  Ingresso 2$200 com Imposto  HOJE

Monumental estreia da famosa troup

íéHA mirinnn nnuinnfi^

i k «liiniiu
.' (Recemvindos da índia)

yomm+H-v^H*-^-:^

1.» parte — NA TELA — A's 6 horas

DOIDOS CON ]UIS0
Excellente film da "Robertson Cole Plctures"

2.* parte no PALCO — A's 7.20 — Extraordinários

pelos FAKIERES BRANCOS

O 8UPPLICIO ROMANO (Por miss Olivet)

LAMPEAO HUMANO (Pelo Fakir Branco)

SAPATEADORA EXCÊNTRICA AMERICANA (Por

Miss Olivet)
8UCCE8SO! SUCCESSO!

AVISO — A 2." sessão terá inicio ás 8 12. Nova

i 0 excellente orchestra sob a direcção dos conhecidos

maestro Marinho Reis.
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LONAS = LOCOMOTIVA!
((ualidado superior, ojriial í -SÀIL (LOTIT in^leza ou americana

LONAS paia TOLDOS

LONAS para ENCERADOS

LONAS para AL": 
'OVEIS

LONAS pnrn CAMAS

Transforma as Mulheres
Fracas Em Fortes e Sadias

Muitas mulheres soffrem por longos annos e olham
com inveja para as suas irmãs fortes, robustas, 

"ven-

dendo saúde" e pensam, com pezar. em qual seria a
razão porque ellas não se acham tambem fortes e
sadias. As condicções anêmicas,nervosas e de exhnus-
tão, são devidas á falta de phosphatos no organismo. O

fiosphato Ácido de HORSFORD
f ümece o neceuaario phosphato em fórum tal que o «angu* «J'_fle

rapidamente »e apropria e com toda a segurança augmenta •
força e o vigor. Compre-o hoje mesmo, tome-o e observe como
oa voraoa paesoa, voltam a »er elásticos como no tempo de infância
e o matiz ce Mude vem colorir-voa a face d'antes macerada. A
venda em todaa as Drogariu.

Ha 2 tamanho»: vidro menor, preço menor.
Vidro maior, preço dobrado.

LONAS para VELAS DE NAVIOS
LONAS para BARRACAS

LONAS para TERREIROS DE CAFÉS
LONAS para CADEIRAS

PANNO ENTRANÇADO "FILTRO" ATE' 120 centímetros DE LAHQURA
FABRICAÇÃO ESPECIAL PARA USINAS

SAPATOS DE BORRACHA — AS ACREDITADAS MARCAS: C0NQU*<*TADOR PELOTA | POPULAR

Fabricadas pela São Paulo ALPARGATAS Comp,
Ui. A Agentes:

EDWARD ASHWORTH & C.
Rio de Janeiro — Rua S. Bento, 26

Pernambuco, BEN.IAMIN SIMPSON--87, Rua do LlTramentO 1.°
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p; Remédio das Senhoras I
~ Use o SSOAMTOL, contra eólicas ulerinas. dures nas vistas, mo-
~2 IcsUas do utero e ovarios, nas dysmenorrhe.ts com falta ie re-

H liras, que podem produzir: spasmos, corrimeotog, henii.irliagias.
H peso no baixo ventre. Inflamações uiero-ovarinas, crises nervosas,
"~Z 

com dpsanlmo e palplttcOcs metn!"s IgndtS e chroniras. eon

£Ê: anemias. Conlra as eólica» antes e depois do parto; restabelece 1
~ 

saudo das Senhoras de QMlquer idade.
Depósitos: DAVINO SOBRAL & C*. Asenad» Marquez de 0'inds

= e MONTENEfiUO & ti.'. Rin Marechal Floriano n.° 270. Mo Rio
== tin\NADO & C*. ARAUJO FREITAS A C.« e CASA HUBH-.

An. pc'o D. N. S. P.. em 14)4.11, [Jc n.« 170

lii!

Coração, Rins Asthma
u especlfic. é o CACTUSGENOL. approvacf. pela Saúde Pubilca e pela

Médicos nas afflict-.-.cs. falta de ar pCs Inchados, cançasos. palpitaçOes, uri-

nas escuras, dares nns rins nephntes areias, asthma, pontadas, chiados n«

peito scleroscs. nevraigias. cardi. renaes. bronchlte as'hmatica. Deposito:

CASA HUJEH rua Sete n. Cl- em Recife Davmo Sobra) A C.\ AveniJl

Marquez de ullnda e Moniuneitro ft C rua Marechal Floriano n.' 2*0.

App. D. N. S. P. em 7 — « — 918 — Sob n.« 13.

m* mmBmt*m*m*wmmmmmmmmmmmmmmmts]

Olhos doentes?
O Collvrlo do Dr. Barretto Sampaio é

o melhor remedio
A' venda em todas ãs Pharmacias e

Droaarias

i

*9*Wm****\x*s rn*-*:-- <;¦ .«Mgj-cBD omtmm etj>*n-**ezs aoqianwa
ww^mmxíimÁttutuxi ¦:.«_« ?«!eiwr;.3Ms\*««'/i-i*)'-twr-t ".^j______-________s_____m

Marítimos, Terrestres

DE QUE PRECISAM
Ot ABATIDOS, OS OEBILITADOS

squillu que têem ss PULMÕES so. BRMCHIOS Irieesl

n AtITISEP.iCO . de um RECOttSTITUMTt

j.SOLUCAO PAUTAUBERGE
¦presente, na& eo o enüseptico. * Oraoeete mas tambem o

recor-atiiuinto, o Clilo-b-rdra-rbospbale da dal.
Constituc o .'ctcodio soberano uas cuhstipações e defluxos,
de BROMC.irs ebrenice:. de CRVPI, do rachitismo, da

ESCROFULA. — '.ivania as forças. &bre o ar-petite, secos
es tearcçCor e previne ¦

TUBERCUM2SB

Optimo negocio
Vende-se uma Importante mercea-

ria em nm dos melhores pontoe da
capitai, fazendo ((¦andes negócios, ü
motivo da venda o o proprietário ter
de retirar-se, para tratar da sua
saúde.

A tratar com DurSes, Cardoso 4
C".

Rua Jo*o do Reno ns. 176 e

GRAVATA'
Vonde-se ou arrenda-se pnr contra-

clu o chalet n. 1$ na rua do Commer
cio, cm perfeito estado de conserva-
çSo e grandes arcommodaçfies, acha-
se-se bmMHséS com decência, vende-
se lambem os moveis.

A tratar com o proprietário no En-
eenho LYhoa, Areias — Recife. Bonde

ootÂ 
\*m

9 11 _ GREGO

e ferroviários
TAXAS MÓDICAS — LIQUIDAÇÕES LIBERAES

Agentes Geraes para o ESTADO DE PERNAMBUCO

ALBERTO FONSECA *% C.»

AVENIDA MARQUEZ DE OLINDA N.» Í22 (Terreo)

Calua postal n.« «4 End. Te' "OTREBLA"

TELEPHONE N.« 191 i

I
I
1
:I
2

í Carros para o transporte de cannas de assucar 5
dos conhecidos fabricantes gj

The Gregg Gar Company Ltd. |
NEW-YORK J

Material garantido Rápida entrega JC
PARA CATÁLOGOS ¦ ORNAMENTOS A TRATAR COM {

AYRES & SON
CAIXA POSTAL, 197 TELEPHONE, 1842

Avenida Marquez de Olinda n. 117-1- andar

§ Tratamento Especial ilu Mo]

PELA 
LOÇÃO

B*?I!a|rtr
Ira Registrada sob n.° 6966 Appro*. pel . D. N. de 8 P. Mun. 2177 W
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BELLA CÔR nio é uma simples iução de toilelle, mus
sim um preparado loientifiounenta manipulado s lan-
çado á vencia depois de lonços e trraniies estudos o
experiências.

E! INDICADA NOS SEGUINTES CASOS:

CASPAS E QUEDA 00 CABELLO: SSo multas as causas que
motivam a queda do cabello, aendo a mais commum as cas*

pas. A loçSo PELLA OÔR tem a grande propriedade de des-
trull-as facilmente desde que se faça uso 2 vezes por dia.

Sfio muitos os curados e satisfeitos

CALVICIE: Não queremos exagerar, dliefído que a BELLA
CÔR faça nascer, de fac.o, cabellos novos; porém o dizemos
com oerteza que previne a calvlcle, dando força e vitalidade

aos cabellos, tornando-os macios e sedosos.

CABELLOS BRANCOS: V sabido hoje e está compeM-Ue-
mente provado que o embranqueolmento do cabello nâo pas
sa de uma moléstia. Devido á debilidade da raiz elle cas e
embranquece. A loção BELLA CÔR, dá força ao cabelio e

de-sta forma conserva sempre a sua côr

Não ontem oleo nem gordura, nem matérias, que pre-
indiquem ou que manchem a pelle!

O seu uso é simples o o seu perfume multo aqradavel.

VtKDB-SE XAS BOAS (.asas DESTA CAPITAL


