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AO POVO BRA-

SILEIRO
Respeita, as pessoas c bens dos

«Ueinãcá, porque o governo pu-
nirá severamente aquelles que at-
tentarem contra a defeza nacio-
nal.

Nenhum brasileiro deixará de
cumprir o seu dever, alistando-se
nas linhas de tiro e reservas na-
vaes,. trabalhando pela pro-
ducção dos campos, velando con-
tra a espionagem e estando alerta
aos appellos da Nação.

Wenceslau Braz.

Director—Diniz Porylp do AHinqnerqoe e Mello

(Transcripto por solicitação
ilo sr. presidente da Republica a
toda a imprensa do paiz).

ANNUNCIOS ESPECIAES

nENTALOL — Fabricação e formula
do dr. Cassiano Barbosa. Preço

1S500, nas pharmacias e casas de miu-
dezas. Deposito: Pharmacia Santo An-
tonio, Praça da Independência 16.

SOLICITADAS DE HOJE
A Vitalícia Pernambucana, por A

directoria.
Ao commercio importador, por Pe-

reira Carneiro & Cia.
Ao commercio e' ao publico, por

Amadeu de Oliveira Coimbra e outro.
Companhia Cervejaria Pernambuca-

na por Manoel G. da Silva Pinto e ou-
tros.

Aos proprietários e inquilinos dr
casas, por Caetano MoscareM.

Aos incautos, por Louis Piereck.
Incêndio da Delegacia fiscal, por

João Victorino Vergara.
Aviso, por Madame Carmen.

COMMERC IO
Sexta-feira, 16 de novembro de 1917.

Mercado de cereaes
Notamos hoje o mercado de cereaes

regularmente movimentado e interés-
sado para os principaes gêneros, os
quaes se mostraram em posição susten-
tada na praça, is bases que descrimi-
namos na parte competente.

Boi»» Commercial de PornamW.iv

Não houve colação.
Arthur Dubeux, presidente.
Custodio Martins, secretario.

Mercado de cambio
Os bancos abriram com as la<as de

12 15110 d. « 13 d. --obre Londres a
.0 dias.

Após as noticias do Rio, os ban-
cos offereceram sacar a 13 d., taxa esta
que foi conservada até ao fechar.

Em papel particular não constou
negocio.

Alfândega 12 5 [S d.

Mercado do Rio
Os bancos abriram com a taxa dí

13 d., fechando o mercado com as ta-
xas de 13 d. e 13 l|32 d.

Taxas de cobrança
(a 90 dias)

Banco do Brasil 12 3l|32 
18S50G.

London and Brasilian Bank 12 15(16
d. 18SS50. ¦

London and R. Plate Bank 12 15|16
d. 18S550.

Ranço do Recife 13 d. 18S461.
Banco Ultramarino 12 15|16 d. ..

18$55C.
(á vista)

Banco do Brasil 12 25||32 
1SJ.777. .

London and Brasilian Bank 12 3|-l
d. 185823.

London and R. Plate Bank 12 3|4
d. 18SS23.

Banco do Recife 12 7|S d. lSj.6-40.
Banco Ultramarino 12 3[4 d. 18:5823:

Franco

Banco do Brasil. . . •.
Banco do Recife . . .
Banco Ultramarino . .
London and B. Bank .
London and R. P. Bank

Banco do Brasil . . .
Banco do Recife . ;
London and B. Bank.
iBanco Ultramarino .

fr.uiL,/.! com a çmenda do sr. Nabuco des e dns contractos com os inimigos,
cl. Gouveia, o que f„| approvado. privando ussim o governo da acção In-

U sr. Astolpho Dutra declarou que dispensável no momento. Diz que "
aguardava a segunda discussão ]rMemendar o alludido projecto, de ac-
cordo com a formula );í coiilractada,o dr. Wenceslau Braz assignbu
limitem vários aclos decorrentes do es-
lado de guorra.

Uma coniniissãii do Grande Orien-
te, composta do general illm Moreira,
drs. Virgílio de Carvalho, Adolpho
Costa, Cunha Lima, Carlos de Castro
Pacheco e Morta Barbosa levou an dr.
Wenceslau Braz tuna moção de fraiica
lolldarledáde dos maçons do Brasil. ,

Uma cònimlssilo de engenheiros
membros da guarniçao daqui,, esteve
no palácio do Itamaraty, felicitando o
Ir. Nilo Peçanha pela sua altitude.

Uma conunissão do Cirande
Oriente tambem entregou uma exprés-
Jlva moção ao dr. Nilo Peçanha.

Os sentenciados da cadeia de
Cataguazes, em Minas Geraes, offere-
:eraiu os seus serviços ao marechal
Caetano de Faria!

Na pasta da guerra houve um
.rande movimento paia o preenchi-
mento dos claros abertos nos com-
•nandos de fiscalisação de todas
.uarnições de baterias de costas; mui-

tas transferencias e classificações, etc.
Depois do sr. Barbosa Lima, 'o

sr. Gonçalves Maia combatendo as
emendas do Senado, requereu a inver-
são da ordem dos artigos para ficar
em primeiro logar a emenda sobre o
estado de sitio. O requerimento foi ap-
provado.

Em seguida o sr. Gonçalves Maia re
quereu a votação nominal, A Câmara
nega-se a attender, por grande maioria,
o novo requerimento do sr. Gonçalves
Maia. Este exaltado, verbera essa atti-
lude, dizendo que ninguém quer as-
sumir a responsabilidade individual
na medida. Ha protestos vehemeiites.

O sr. Gonçalves Maia grila, rebateu-
do aparte por aparte, com violência.

Os srs. Álvaro de Carvalho, Raul
Cardoso, Çarríillp Prates, José Bonita-
:io e outros verberam o procedimentorlo sr. Gonçalves Maia, que não pare-
cia ser brasileiro.

Muitos deputados gritam: Votamos !
Votamos.

O sr. Gonçalves Maia continua pe-
lindo a votação nominal e grita até
'icar rouco. O sr. Maurício de Lacer-
la entra em seu auxilio, pedindo a pa-'avra 

pela ordem.
O seu discurso é feito em tom se-

seu projecto foi consubstanciado no
direito e nas leis francezas depois da
guerra, lim seguida analsya o estado
de sitio, o orador foi multo applaudido.

O sr. Barbosa Lima fallou unia hora
a lio sobre as emendas apresentadas
pelo Senado sobre a guerra que a Al-
ieinaiilia nus Impoz.

Desastre
RIO, t5. — O transporte inglez"liiincliilli" tendo sabido desle por.to

sem formalidades; bateu em uma pedra
em frente da fortaleza do arsenal da
barra, arrombando a proa.

A» officialidudes do "Uruguay" e do
"Moreno", no Ititiriurnty

RIO, 15. — O ministra argentino
apresentou o commandante do coura-
çado "Moreno" ao dr. Nilo Peçanha.
O mesmo fez o ministro uruguayo, que
tambem apresentou an ministro do ex-
terior o commandante dn "Uruguay".

Manifestação de estima

RIO, 15. — O dr. Çanillio Soares e
Eugeritò Wandek foram alvo de uma
manifestação de estima por ler o Su-
premo Tribunal desproininclado a ani-
bos do supposto crime de conniventes
em desfalques havidos na Repartição
geral dos correios.

Na Academia brasileira de lettras

RIO, 15. — Na eleição havida hon-
tem na Academia brasileira de lettras
foram eleitos os drs. Alfredo Pujol e
Aloysio de Castro.

A eleição correu sem importância,
uão havendo outros concurrentes.

90 dlv á vista
$675 $685
$680 $6S5
$685 $695
$687 $697
$684 $694

3$950) Dollar
3$940) Dollar
3$970) Dollar
3$970) Dollar

Fallou, em seguida, o sr. Nicanor do
Nascimento para declarar que votava
:ontra as emendas do Senado. A mes-
na declaração faz o sr. Cunha Lima, nor
mtermeriio do sr. Gonçalves Maia. 0
;r. Arlindo Leoni leu uma carta do sr|
Augusto de Freitas,, dizendo que vota-
/a contra a emenda do estado de sitio
lo Senado, por ser a mesma inconsti-
iucional.

Fallou depois'ó sr. Astõlpliõ" Dutra,
declarando que era sem resultado a dis-
:ussão, pois, o estado de sitio, estava
lecretado.

Leu varias tiras de papel.
Submettido o projecto A votação,

ds srs. Faria Souto, Gonçalves Maia
: Maurício de Lacerda, pela ordem,
ibservam ser meia noite.

O presidente convoca outra sessão
para ás 12 horas e 10 minutos. Aberts
i sesáão, o sr. Gonçalves Maia com-
menta e analysa a entrevista que o ma-
•echal Caetano de Faria concedeu aos
jomae s vespertinos, dec!arando-se
:ontrario á missão militar. O sr. Gon-
.-alves Maia fallou alé 1 e dez da ma-
nhã.

O projecto foi approvado, emenda
por emenda, :omo veio do Senado.
Mindú as mesma.; comba.ida'., pelos sr1'..
Vlauricio de Lacerda, Gonçalves Mais.
Nicanor do Nascimento e Souza e Silva.

O "leader", sr. Astolpho Dutra, re-
quereu que a redacção final fosse logo
votada, sendo satisfeito.

Os srs. Barbosa Lima, Nicanor do
Nascimento e Faria Souto declararam
que votaram contra as emendas do
Senado. Finalmente o projecto de esta-
do de sitio teve oito votos contra.

O "Correio da Manhã" continua
a mostrar ao governo a necessidade da
mobilisação.

 O dr. Wenceslau Braz continua
a receber de todo o território as mais
expressivas manifestações de solidar.ie-
dade e offerecimentos, especialmente
da mocidade.

 Estamos em estado de sitio. A
sessão da Câmara foi memorável. Na
diurna fallaram: o sr. Arlindo Leoni
contra o voto do Senado, discutindo
.i matéria e demonstrando ser incons-
titucional a emenda do sr. Ruy Barbo-
sa;

O sr. Nicanor do Nascimento e con-
tra a emenda do Senado sobre o esta-

(De nosso correspondente es-
pecial na capital paulista).
O ministro José Bezerra vae deixar a

pasta
RIO, 15. — O "Diário Popular"

diz que o dr. José Bezerra deixará o
ministério até o fim do mez, sendo
substituído pelo dr. Padua Salles, re-
íresentante de São Paulo.

Accrescenta a mesma folha que o
ministro da agricultura já poz. os papeis
do ministério em ordem, para entre-
gar ao seu substituto.

As festas de hontem

RIO, 16. — Chegam noticias de va-
¦ios estados descrevendo as festas ci-
/icas.

Ém Nictheroy realizaram-se anima-
las festas, formando os atiradores.

D almirante Alexandrino de Alencar
recebe uma espada de curo

riO, 16. — A Liga Marítima bra-
ileira. offereceu boje uma espada de
mi'ü ao almirante Alexandrino de Alen-
:ar.

Estiveram presentes o dr. Nilo Peça-
lha, o marechal Caetano de Faria, 'o

Imirante Caperton, ns commandantes
los navios de guerra "Macedoniá",
'África", "Moreno" e "Uruguay" e
espèctiva officialidade.

A espada estava num estojo de pra-
i e foi offerecida pelo director da

.iga.

} projecto de estado de sitio vae ser
sanecionado

RIO, i6. — Somente amanhã o dr.
Venceslau Braz, assignará o decreto
o estado de sitio, aproveitando-se
lelle para tomar logo varias medidas a
õmeçar por aqui.

O 15 de novembro em Lisboa

RIO, i6. — Commuiiicam de Lisboa
•ue.á recepção havida na embaixada
(ràsileira compareceram o ministro do
xterior, o representante do dr. Ber-
ardino Machado, altas personagens,

dc.

ECHOSj)E GUERRA
A SITUAÇÃO ITALIANA

Transcrevemos d' "ii Imparcial", do
Kio, as impressões militares dn di-
rector 'da "La Tribuna", de Roma e
correspondente Mrticular de "l.a Na-
ciou", de Buenos Ayres e daquella
folha,, sobre a situa..io italiana:

"A despeito tm- magnitude da amea-
ça cada vez niaisiteinivel, que constitue
para o norte efl nosso território, a
nffensiva allemã*;, a despeito tambem
dos dolorosos Sacrificios que essa
offensiva tem tKtiuIu Inevitáveis, a
opinião publica Js-un iniliitldo lialma
exemplar.

Todas as dlscwsões politieas nas-
cldas após o inicao da guerra e mes-
mo as antigas dbleinicas entre inter-
vciicionistas e mjuiialislas, cessaram
subitamente e püg completo, sendo su-
bslituidas por nina concórdia, absolu-
ta em todos os jjjlrtidos, todos os jor-
naes todas as nfiíiifeslações da vida
nacional. Os flíftholicos que haviam
iniciado uma vigorosa campanha con-
tra o sr. Sonuilio, declararam publi-
camente que abjfadonam o debate e
pedem aquelle ministro que se man-
tenha em seu post.i no governo.

Ainda mais digna de nota é a at-
lilude dos socialistas, que mesmo nes-

ita capital — onde dispõem de pode-
rosos elementos!— mostram tendeu-
cias para suspender a lucla politica e
apoiar; o governo, embora sem assu-
mir nelle responsabilidade directa. t)
órgão do partido, parece, acceita esse
programma de íçção, que provável-
mente será officialmeiiie adoptado pe-
lo directorio central.

Parece-mlp inútil 'encarecer 'a im-
portancia desses-dois episódios, por-
quanto é ilTdÚbítível que ao organisa-
rem sua portentosa expedição contra
a Itália, os impérios centraes, pre-
tendendo derrotar a "Entente" em
nossas fronteiras tinham como certo
que um dos principaes elementos de
seu êxito, seria a repercussão da ol-
fensiva lia politica italiana, onde as
difficuldades já sensWeis e eviden-
tes deviam — a seu ver tomar desen-
volvimènto gravíssimo deante do pe-
rigo militar, provocando novas dis-
senções entre partidos e, quiçá, de-
sordens entre as populações.

Felizmente podemos desde já de-
cl arar que semelhantes cálculos fa-
lliaram por completo; ;i ameaça crea-

.da pela offensiva germânica teve co-
mo resultado unir em tomo do go-
verno e da causa nacional, todos os
partidos políticos, inclusive os que
radicalmente lhe pareciam adversos e
esse facto, teve, como era natural, a
mais benéfica íjèpercussão sobre a.s
massas populares.

Quanto á situação militar, sou na-
turalmente obrigado a guardar todas
as reservas mas posso sem ineoiive-
niente adeanlar que em'suas linhas
geraes vão se confirmando as noti-

A ENTRADA DO BRA-
ZIL NO GONFLICTO
EUROPEU

Continuou hontem o serviço de
iilenlilicação- ini respectivo gabinete
dos allemães que se seguem:

EErlck Frilliz Walter Bernel solteiro,
com _i.l annos, coininerclante, residen-
te na rua Bemfica n." 7-1, Magdalena;
Ernest Willielni Ludeniaanii, solteiro,
cqntinerclante, residente á rua das
Creoulas n." 57, Capunga. Jolianu
Sclitik, casado, com 13 annos, carpina,
residente no vapor austríaco "Zell
ííalman", Ernest Warmbold, solteiro,
com l.-l aunos, empregado no com-
mercio, residente em Paulista; Paul
Kurt Gailzailje, solteiro, com 21 annos,

edreiro, residente no Zumby, dlstrlc-
to dn Cordeiro; Karl Meyer, solteiro,
com 2-1 annos, inaciiinista, residente
em Paulista; Johannes Conrad, soltei-
¦o. com 21 annos, inacliinista. resi-
-..ente eni Paulista; Erich Ellow, soltei-
ro. com íi anuos, auxiliar do commer-
.'io, residente em Paulista; Franz
Uaueiu, viuvo, com II annos, cmistruc-
lor, residente em Tapera; Valentiin
Blvalcc, solteiro, com II annos, typo-
..rapho, residente ,i rua Visconde de
Goyanna 11." 53 (antigo); Theophilo
Tworz, solteiro, com -13 annos, sacer-
.lote, residente á roa Visconde de
Goyanna, n." 15.1; Eduard Oito Clatl-
seu, solteirn, com 3b annos, mecliaill-
co, residente á rua Estreita do Rosa-
rio 11." 2.3; Walter Sass, solteiro, com
21 annos, empregado ná Pensão L.indy,
•esldente á rua do Bemfica 11." 20, Mag-
dalena.

O Gabinete de identificação entre-
gou hontem cadernetas de identidade
aos seguintes allemães:

Albert Groskke, Conrad Alexandre
Gerren, Kurt Ludwing lleymann, Lu-
dw|g lliscli, Max Goebler, Carlos
Baunigartner, lleinrick Beemer, Cie-
mens Liiiiiemann, Karl Nlcolaus Peler
llanz, e Phillpp Sckafer.

Estão convidados a receber as suas
cadernetas os seguintes allemães:

Pitt Tiesen, Josephlne Louise lieise,
Wllhelm Johannes Schmarge, Augúst
Eugen Paaskaus. Carl Friederich Wi-
Ihelm Luler, Emil Wllhelm Paul Mettke,
Ernest Siems, Gust.av Fischer, Julius
Eduard Leopold Sanmtag. lleinwcii Le-
win, Albert Hlr.wer; Otto Moneke, Al-
fred lleimaiin, Ernest August, Herr-
niann Settmacker, Paulo Liwowsky,
Mas Lewin, Eduard Rober Gottlicli
Prewbisch, Albert Eugen, Robert Wil-
lliidahl e Max Dreclisler,

Mercado de assucar
Assucar — A praça do artigo se

mostrou hoje bem' animada e interés- .
sada, tenha-se em vista as altas verifi- do de sitio, _por s.e^'«t?.; P^wivo^tlp
cadas para os typos mais em evidencia " 

"" ""

nos centros de vendas, as quaes são
apontadas abaixo.

Usinas de 1.". .
Usinas de 2.*. .
Crystallisados . .
Bmcos
Somenos . . . .
Mascavados . . .
Demerara . . .
Brutos seccos . .
¦Brutos mellados
;Retames ....

7$600 a 8S000
75200 a 7$500
7$200 a 7S400
6].200 a 6$Soo
4$800 a 5$200
3$300 a 3$Soo

5$300
3$200 a 3$400

Não houve
Não houve

Mercado de algodão
Algodão — Este gênero foi cotado

hoje ao preço de 40.5000 pelos 15 ki-
los, valendo lj.000 menos o mediano
e 2$000 o de segunda sorte.

Ao que nos constou, nãó se regis-
trou negocio algum a este algarismo,
attenda-se os vendedores se acharem
retrahidos.

fflEGMlÂS
(Pelas linhas nacionaes)

INTERIOR
O Brazil o «guerra

RIO, 15. — Após a votação do es-
tado de sitio pela Câmara, — isto
quasi is 2 hotas da manhã de hoje —
0 ¦"• Maurício de Lacerda requereu e
obteve urgência da votação para a pri-

Congresso. O sr. Frederico Borges i
tambem contra a emenda do Senado.

O mesmo discute a matéria, mos-
trando que estando o Congresso aber-
to, só elle pode decretar o estado de

O sr. Gonçalves Maia combateu to-
das as emendas do Senado, alcunhandc
o projecto de germanophilo.

Esti sendo feita censura 110 ser-
viço telegraphica Os jornaes dos esta-
dos que acabam de chegar, nada trou-
Sceram sobre os acontecimentos aqu'
desenrolados após a declaração de es-
tado de guerra."A Provincia", por exemplo, nao
traz um só despacho sobre os aconte-
cimentos aqui oceorridos." 

_ Na sessão de hoje da Câmara, o
sr Gonçalves Maia esgottou a ordem
do dia. Convocada uma outra sessão
nara a noite, foi a mesma aberta ás
20 l|2.

Fallou o sr. Mello Franco, exgottan-
lo a hora do expediente.

O mesmo historiou as marchas e
contra-marchas que teve o projecto
¦ias mãos das commissões de diploma-
,-ia e constituição e no plenário da Ca-
mara e do Senado, desde que foi en-
carregado para organisar o alludido
jrojecto.' 

O orador diz achar indispensável a
.nedida do estado de sitio e, assim ma-
;iifestando-se • queria dizer que o se-
.íador Antonio Azeredo não foi fiel
informando ao Senado que o dr. Wen-
ceslau Braz não pedira o sitio. Accres-
centa que não estava de accordo com

projecto do Senado e mostra os pon-

EXTERIOR
A situação russa

LONDRES, 15. — Kerensky e Kor-
liloff dominam toda a Rússia. Os cos-
:acos anniquillaram a guarda vermelha
los revolucionários.

A situação italiana

LONDRES, 15. — Communicam de
"¦(oma que os allemães bombardeiam
localidades ha 25 kilometros de Veneza.

A Suissa mobilisa as suas tropas

LONDRES, 15. — A Suissa mobilisa
1 seu exercito na fronteira.

Paz em..,. Petrogrado....

LONDRES, 15. — Reina calma em
'etrogrado. Todo o commercio func-
:iona.
'.leraenecau é convidado para orgam-

sar o novo gabinete francez

PARIS, 16. — O' presidente Ray-
uond Pciincaré convidou o sr. George
.lemenceau para organisar o novo mi-
•isterio."

Gommunicados da guerra
LONDRES, 16. — Os inglezes pro-

eguiram no seu avanço, conquistando
.s linhas férreas de Mausurah, inclusi-

e o entroncamento da linha de Biers-
usa a Damasco, com Jerusalém.

Os turcos soifreram enormes perdas.

•neira discussão do projecto que auto- tos falhos do mesmo, especialmente
'isa o contracto de uma missão militar ,10 tocante a protecção das propr.eda- nhoes..

Serviço anglo-
francesa

'ommunicado do grande estade-maior
da França

PARIS, 16. — Na região de Pass-
•Héndaele e ao norte da estrada de
Vlenin os britannicos expulsaram o ini-
nigo.

Ao norte de Veldoek esmagamos
:ompIetamente um ataque inimigo.

Pela margem direita do Mosa rei-
ia vivo canhoneio.

Na região do Asiago e do Piave
is italianos sustaram violentos ata-
quês.

Grupos inimigos que tinham atra-
vessado o Piave são progressivmente
cercados.

Em Palestina os britannicos fize-
am progressos, cercaram a estrada de
'erro de . Jerusalém capturando 1500
prisioneiros, 20 metralhadoras e 4 ca-

cias e impress."!?) que., j:'.- transi!1.!.!!,
em março ultimo, em algumas de mi-
nhas correspondências á "La Nacion",
quando tratei da hypothese de se re-
solverem os impérios centraes a bus-
car a solução da guerra na frente ila-
liaiiíli ainda hoje, posso sustentar a.s
mesmas conjecturas, que então expuz
nessas correspondências e em vários
artigos que publiquei líesta capital,
chamando a attenção do alto cominan-
do.

Sabe-se, agora, que o marechal von
Hindenburg já resolvera essa offêll-
siva contra a Itália, ha cerca de um
anuo; pretendendo realisal-a na pri-
mavera deste anno, adiou-a em con-
seqüência da revolução russa, que no
primeiro momento deu a impressão
de que revigoraria a acção do exer-
cito moscovita.

Por outro lado, lenho sérios moti-
vos para acreditar que essa offensiva
geral dos impérios centraes contra
nós, já fora tambem prevista nos con-
selhos da "Entente", e assim é muito
possivel que os acontecimentos de

hoje sejam o principio do deseuvol-
viméhto de factos excepcionaes e de-
cisivos.

Cornprehendendo a gravidade do
momento, os italianos esperam os
acontecimentos com firmeza e sere-
nidade de animo, em perfeita concor-
dia, confiando 110 exercito.

Os jornaes reílectem bem nitidameH-
te essa situação. Ainda hoje o "Cor-
riere d'ella Será", diz o seguinte:

"A missão sagrada surge dos pro-
prios factos, emana das circunistan-
cias e exprime a consciência da uni-
dade nacional indéstructivel ! "Nada
de dissenções, unidos todos! " — eis
o grito que se ergue dos. túmulos dos
nossos martyres dje hontem. Ouça-
mol-os e responderemos a elles, obe-
decendo zelosamente o seu desejo."

O "Messagero de Rom;1.", diz.
"Embora, tendo (abandonado suas

primeiras linhas, nosso exercito per-
manece enérgico em seu posto de
combate, resolvido a deter a marcha
dos invasores, que parecia desastrosa
para os exércitos do baixo e dó me-
dio lsonzo, tendo o inimigo a illusáo
de qiie poderia cortal-as. Mas o lia-
bil movimento de conversão para á
esquerda, realisado pelo general Ca-
dorna, de accordo com os planos pre-

viamente estabelecidos, estabeleceu
nossas forças sobre uma nova linha
de resistência, fortemente provida rie
recursos.

E' de esperar que de agora em rie-
ante o inimigo seja forçado a cami-
nhar mais lentamente e sua situação
ha de se tomar cada vez mais grave
na marcha atravez do Natsone e do
Judrio, que lhes custará pesadas per-
das impossibilitando os de desembo-
car na planície em condição de resis-
tir á nossa contra-offensiva.

Ademais, as delongas a que serão
sujeitos os allemães, dar-nos-ão tem-
po para concentrar majores recursos
de material e de homens, que sabe-
rão mostrar ao mundo que o valor
italiano e seu espirito de resistência,
não morreram.

De todos os lados, af fluem á linha
de batalhas animados da melhor ener-
gia, núcleos de tropas intrépidas, ca-
pazes de manter victoriosamenle nos-
sas posições contra forças superiores.

Sabe-se já, que uma brigada dos
Arditi, exterminou li.tcraln.ente algu-
mas phalanges inimigas 110 valle do
Judrio, trazendo para a frente nume-
rosos batalhões allemães."

Basta de falsificações! Só tomarei
as legitimas e valiosas bebidas brazi-
leiras "Azulzinhá", "Dourada" e "Ma-

rumby". — Deposito nesta praça, na
mercearia "Tempestade".

DR. OSWALDO PMCHADO

Apresentou-se hontem, ao sr. gene-
ral Joaquim Ignacio, inspector ria re-

gião, 110 quartel-general, o nosso illus-

(re confrade rio "Jornal rio Recife." dr.

Oswaldo Machado, offerecendo os seus

serviços em defeza da Patria em qual-

quer posto que lhe fosse indicado.

O sr. general declarou que em vista

do dr. Oswaldo Machado ser official

honorário do exercito não podia resol-

ver sobre o caso. Entretanto comum-

nicaria o seu patriótico offerecimeiito
ao ministro da guerra para este resol-

ver a respeito.

Novn composição sacra — O IIOSSO
coestadano maestro Pedro de Assis,
acaba de compor uma nova partitura
denominada "Salve Stella", instrumen-
tação a grande orchestra e que devera
ser executada nesta capital, na quinta-
feira vindoura, 22 do corrente, por
oceasião da missa em louvor a Santa
Cecília, que será celebrada pela manhã
desse riia.

ÜIVALIDSO PROJECTO
CONCLUSÃO

Parag. Essa faculdade nãn exclue lere esle artigo poderá realizar-se na
o mesmo direito a terceiros, para o secção competente do ministério,
(im de firmarem estes o seu diroito Ari. tu Caducará a patente;sobre os melhoramentos, dentro do re- 1.", n..,, fazendo o concessionário
ferido prazo. uso cffecllvo da invenção dentro de

Ari. 10 — O inventor do melhora- ires annos, da data do decreto de ex-
mento nãn poderá explorar a patente | pedlçilo;
respectiva dentro do prazo da patente 2.", interrompendo o concessionário
da invenção principal, salvo com atilo- o seu ellectivo da invenção por mais
risaçáo expressa d., autor, COininuill- de um anno, salvo molivo de [nrça
cada an governo. I maior, julgado pelo governo.

Art. 11. — Si dous, ou mais indivi-' lintenrie-se por uso, nestes dous ca-
duos requererem, an mesmo tempo, pa- sos, o effectlvo exercicio da invenção
tente para a mesma invenção, prevale- patenteada, ou o fornecimento de pro-será o pedido entrado na repartição duetos na proporção de seu emprego,
com o numero de ordem anterior. I ou Consumo.

Art. 12 — 0 inventor que desejar] .'.", não pagando o concessionário a
obter uma patente de invenção, depn- | anmiidiide nns prazos estabelecidos;
sltará em duplicata nn Ministério da I •!.", nãn constituindo o concessiona-
Agricultura, commercio e obras publ'- rio, residente fora da Republica, pro-
cas, com o seu requerimento, um re- curador para represental-o em juizo,
latorio, escripto em lingua nacional, j nu perante o governo;
deservendo com precisão e clareza a
invenção, o seu fim e modo de usar,
acompanhando-o das plantas ou dese-
nhos, modelos ou amostras de modo a
Induzir o exacto conhecimento da in-
vençáo e suas applieaçõès.

Parag. O pedido não se poderá
referir a mais de uma invenção.

Parag. Encaminhado pela secreta-
ria á directoria do commercio rio mi-
nisterio da garicultura, commercio e
obras publicas e lavrado o competen-
te termo, assignado pelo chefe da 2."
secção daquella directoria, será dislri-
buido para o exame respectivo não só
sobre as formalidades legaes exigidas,
còniò sobre a prioridade e utilidade
pratica, nos lermos do art. 3.°.

Art. 13. — Para esse exame e con-
forme exigirem a natureza da Inven-
ção e os resultados precónisados, são
competentes:

a) o Ministério da agricultura;
b) o ministério da guerra;
c) o ministério da marinha;
d) a inspectoria de hygiene.
Parag. A remessa dos documentos,

modelos, plantas, amostras, será sem-
pre feita sob sigillo, com a assistência
do interessado, ou seu procurador.

Parag. Essa assistência é neces-
saria 110 acto da abertura dos eíiyolu-
cros, não só ua'repartição de origem,
como nas repartições onde devam ser
feitos os exames.

Art. l-l. Feito o competente exa-
me e cómniunicado o seu resultado em
relatório ao ministério da agricultura,
será, ou não, expedida a patente, as-
signada pelo presidente da Republica
e referendada pelo ministro, declarai!-
do-se nella o seu objecto, com a reSal-
va rie direito de terceiros e com a de-
claração expressa e imprescindível de
que a patente não envolva a respon-
sábilidade do governo, quanto á novi-
dade da invenção, nem quanto á sua
utilidade pratica.

Parag. Da decisão sobre o exame
ha reclamação para o presidente da
Republica.

Parag. Na patente do inventor es-
trangeiro se declarará que vale em
quanto vigorar a patente' estrangeira.

Parag. Alem das despezas regu-
lamentares, os concessionários da pa-
tente pagarão a taxa rie 50$000 pelo
primeiro'anno; de 80J000 pelo segun-
do anno; rie looíooo pelo terceiro,
augmentanrio-se 20.000 por anuo que
se seguir sobre a annuiclarie anterior,
durante todo o prazo da concessão.

Essas annuidades não serão resti-
tuidas.

Parag. 0 inventor que melhorar
a sua invenção patenteada e a que se

Satisfeitíssima rie o ver, não lhe

quero mal ; entre nós não haverá mais
embaraços.

Amei-o muito, mas não sou feliz.
Ouero ser sua amiga, e por isto peço-lhe
para só usar nas suas refeições as tres
marcas rias deliciosas aguardentes do
Paraná: "Marumb.y", "Azulzinha" e
"Dourada". Faça seus pedidos para a
Mercearia "Tempestade".

•eferir á patente do melhoramento, pa-
gará a annuidade a vencer-se.

Parag. A transferencia, nu cessão
da patente, para produzir effeitos ju-
ririicos, deve ser registrada na secre-
taria do ministério da agricultura, com-
mercio e obras publicas. ;

Ari. 15. A publicação 110 Diário
Official" do relatório do inventor e

dos desenhos e plantas ou a exposição
dos modelos, ou amostras, sn poderá
ser feita 30 dias depois de expedida a

patente, salvo si interessarem á defesa
nacional, e a critério do governo.

Dos docuineaitos se poderão tirar co-

pias.
Parag. A exposição que se re-

5.", pela renuncia expressa da pa-
tente;".", 

pela expiração do prazo da
concessão.

Art. 1" A caducidade será declara-
da por decreto do poder executivo.

Ari. IS. O governo poderá inten-
lar a nullidade da patente perante o
juízo federal, e pnr Intermédio do mi-
nislerio publico.

Ari. 19. São considerados inlracto-
res da patente:

1.", os que sem licença do conces-
sionarlo fabricarem os produetos, ou
empregarem os meios, ou fizerem as
applieaçõès que forem objecto da pa-
lente;

2.", os que importarem, ou vende-
rem, 011 expuzerem á venda, oceulta-
rem, ou receberem, para o fim de
serem vendidos, produetos contratei-
tos da industria privilegiada sabendo
que o sáo.

Parag. 1.". Os infractores da pa-
tente serão punidos com a multa de
IiOOOSOOO, para a Fazenda nacional,
sem prejuízo da indemnisação do dam-
110 civil 011 da acção penal da respecti-
va intentada pelo concessionário.

Parag. 2.". São consideradas aggra-
vantes:

!.". ser, nu ler sidn infractor o ope-
rarlò, ou empregado de concessiona-
rio, ao tempo da concessão.

2." assneiar-se o infractor com ope-
rario, o empregado do concessionário,
para o fim rie locupletar-se da inven-
ção patenteada.

Parag. 3.". Na acção de nullidade de
patente intentada por particular o mi-
nisterio publico comparecerá como as-
slstente.

Parag. -I.". As causas sobre paten-
te de invenção pertencem á jurisdic-
ção commercial.

Parag. Serão punidos com a mui-
ta de 200S a 1:200$, em favor da Fa-
zenda Nacional:

1.", os que se inculcarem possuído-
res de patentes, visando lucro da in-
venção respectiva;

¦ 2.". os que continuarem a exercer
a invenção patenteada suspensa, cadu-
ca, 011 annullada a patente.

3.", os inventores que, em prospec-
tos, ou annuncios, ou outro meio de
publicidade, fizerem menção da paten-
ie sem designarem o seu objecto es-
pecial;

.,?, os profissionaes, que revelarem
i segredo da invenção, sem prejuízo
das acções penal nu de riamno, que,
no caso, couberem.

Art. 20. Quando a patente for con-
cedida a dous ou mais inventores, ou
;e tomar commum, por titulo de doa-
ção, ou successão, cada um dos co-pro-
prietarios poderá usar della livremente.

Art. 21. O uso da patente em usu-
fructo, ou em fideicommisso, com re-
lação á nu'a propriedade, é regulada
pelas leis em vigor.

Art. 22. A presente lei não midifi-
cará o direito adquirido com relação
ís patentes já concedidas.

Art. 23. O governo expedirá o re-
gulamento para a execução da presente
lei, não só quanto á concessão e uso,
mas quanto ao processo nas acções
penal e civil respectivas.

Art. 2-1. Ficam revogadas as disposi-
ções em contrario.

Sala das sessões, 11 de outubro de
1917. — Gonçalves Maia.

"Razões obvias impedem-nos de
alludir aos movimentos militares, po-
rém, posso adiantar que a situação é,
agora, tranquillizadora.

A pressão violentíssima do inimigo
que obrigava o propósito de envolver
o conjuncto do exercito italiano me-
diante a derrota da sua ala esquerda,
foi energicamente neutralisada, 'permit-

tindo assim os movimentos estrategi-
cos delineados previamente pelo Es-
tado maior do general Cadorna para
assegurar a salvação do exercito em
qualquer eventualidade e preparar
uma prompta reacção. Cada dia que
se passa, representa tempo ganho so-
bre o inimigo e mais se nos arréiga
a convicção de que não está longe
o riia em que o invasor verá castigado
em sua jactancia, apesar dás numero-
sas forças que ainda accumula na
frente 

'italiana, 
segundo indícios se-

guros obtidos pelo alto commando e
o testemunho de prisioneiros.. A'ita-
lia presentemente está supportando os
maiores e mais desesperados esforços
da machina militar rios Impérios Cen-
traes, que têm, evidentemente o in-
tuilo rie romper a união entre os al-
liados.

Li' inconslestavelmeiile um golpe
hábil, pojs, a verdade mais deplora-
vel dessa guerra, é due a "Entente"

não quiz ou não soul". "ynca, nesse
terreno, imitar efíectivamente a Al-
leniar.ha rio ponto de vista da unidade
de còmniandal-o. Ao contrario, os allia-
dos sempre se obstinaram em manter
objèctivos separados.

É a prova disso resalta aos olhos de
todos, quando se recorda a proposta,
repetidas vezes aventada, . de uma
grande acção na frente italiana, sem
que nunca se chegasse a uma conclu-
são definitiva. Não ha que vacillar

.mais. Esperemos que o actual perigo
que ameaça não somente a Itália, mas
a causa da "Entente", servirá para
que se corrija, emquanto é tempo es-
se erro tão grave e tão repetido."

OS DAMNOS CAUSA-
DOS PELO CALCA-
DO 

Num artigo publicado na ".Medi-

eal Review of Keview", de Nova
York, o dr. Grosmann aceusa-nos de
imitarmos os chineses", submettendo a
tortura os pés rias nossas mano'-
nhas. , .

Apesar do evidente exaggero desta
aceusação, não deixa de ter uma certa
dose de razão o autor do artigo. O
calcado comprime o pé e impede o
seu' desenvolvimento; por isso as cri-
ancas só deveriam usar calçado quan-
do começam a andar e mesmo en-
tão só de vez em quando, pois é pre-
ferivel dcixal-as andar descalças o
mais possivel para o jogo dos museu-
los dos pés gosarem rie maior liber-
dade.

O pé conserva mais ou menos a
sua forma durante toda a vida do in-
dividuo, isto é, quasi direita do lado
externo e curva do lado interno. O
uso continuo de calçado deforma, po-
rém, o pé e dá logar a perturbações
que'têm ás vezes longiqua repercus-
são em outras partes do organismo.
Isto sem fallar dos malefícios causa-
dos pelos saltos altos.

Evitaríamos mu..Vs soffrimentos fu-
turos aos nossos filhos se puzésemos
em pratica as regras seguintes: 1.°,
os pésinhos das crianças nunca devem
ser maguadas ou apertadas pelo cal-
çado; 2.0, deve deixar-se a criancinha
engatinhar o mais possivel, evitando-
se por este meio o perigo de ella
escorregar e cahir sentada 110 chão.
Só quando a própria criança dá si-
gnaes de querer andar, agarrando-sè
aos objectos, é que lhe deve ser per-
mittido andar erecta; 3.", nunca se
deve apressar a criancinha a andar ce-
do demais, por meio de cestos, de
carrinhos e outros engenhos da mes-
ma natureza, nem leval-a a longos
passeios sem possibildade de desean-
ço; 4.°, só se lhe deve deixar usar

Antônio Alves de Carvalho. Despa-
diante geral da Alfândega e da Rece-
bedoria do Estado. — Escriptorio :
Travessa Madre de Deus 87, 1." andar.

GRUPO DRAMÁTICO
MERCIAL

COM-

0 SEU PRÓXIMO ESPECTACULO
No próximo dia 2 do mez vindouro,

o "Grupo dramático commercial" le-
vara a effeito um espectaculo 110 thea-
tro "Santa Izabel", em beneficio dos
empregados brasileiros que ficaram
sem collòcações, em vista dos incen-
dios ultimamente verificados em esta-
beleclmentos allemães, nesta cidade.

Nesse sentido, uma commissão do
"Grupo dramático commercial" enten-
deu-se hontem com o sr. dr. Manoel
Borba, governador do estado, que ce-
deu gratuitamente a casa de .diversões
acima mencionada, para a realisaçào do
espectaculo e bem assim a luz electri-
ca e uma das bandas de musica da po-
licia.

m

Com este calor actual, só bebo as
aguardentes do Paraná, Azulzinha, Dou-
rada e Marumby.

Na Tempestade da vida só compro
numa mercearia.

calçado com solas muito largas: são
estas as melhores, porque deixam li-
vres os dedos dos pés.

Para reforçar os músculos desses
órgãos, convém andar com os pés des-
calços, sobre a parte anterior do pé;
e são tambem úteis os movimentos
prehenseis e os exercícios com pe-
sos gymnasticos.

O calçado dos adultos deveria ser
feito anatomaticamente, com sola lar-
ga, tacões quadrados e de altura mo-
derada seguindo-se esses simples
preceitos, evitar-se-hiam muitos acha-
quês das nossas extremidades infe-
rlores. ^.__^______ . , _ A
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UM APPELLO
De nossa dlstinctii collabor.idora

Wygla d'Almlr recebemos o scguliitoi
"Para vós, beneméritos moços d'

"A Provincia", solam n minha giatl-
dio c amisade, extensivas ás demsU
pessoas, que iiuni gesto caridoso ncoin-
panharam o vosso altruísmo, Iniciando
com tuna somma bem regular a subs-
crlpçáo em favor dos ex-em pregados
das casas allemls."A Hrovlncia" i a folha do sempre,
dlp.ua, (ílstlncta e caridosa, abraçando u
propagando is idéias sublimes,' 

ao syihpalhlcó' e amável Pellx, do
"Jor.ia! Pequeno", agradeço penhora-
da as iienlls palavras a mini dirigidas,
e si esti disposto a "sacrificar a vida
ao pé da Lygta querida", espere pau
mais larde c .irou concorra somente
com mn obulo seu e de companheiros
de fat'I.i, que representam aqui .1 escol
do glorioso exercito brasileiro.

r,n , ,1 __,..,. !«;/• > - (BMi;'.'Ande, meu Felix nnuvcl,
./Utenda.A Lygia querida,
Pois é bem mais agradável,
Riu vez de dar suu vida

; . Sacrificar uns mil reis,
-•

Vinte ? !
Trinta ? .

H p'ra que eu nio
Caso o amigo me
Espero junto .1 mami

1" N' "A Provincia" de amanha*" Ver seu nome
E sobrenome
Assiguado

("nm o "cobre" ao lado.
Aqui deixo o meu coração aos bons

ami™'; d' "A Provincia", aos que me
acompanharem nesta obra de amor e
caridade e multo especialmente aosym-
patHco e multo amável Pellx.

Viva o Brasil I I !
Viva 15 de novembro ! I I
Vivam os aluados 1 1 l
Da patrícia agradecidli —

d'Almir. 15 — 11 —
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GRANDE FESTA CIVICA
MO POVOADO DL ARIIMBU'

^«_MH».1.'_fll_V.« ¦a-aaíi. . ,t_ 111 _• tat\ • 4

he desminta,
" pinte",

Lyeln
9l 7"

RealUar-se-ii no domingo próximo
18 do corrente, uo povoado de Aripi-
bu', município dc Amaragy, unia gran-
de (esta cívica, Começará por utn
grande meeting .is 11 horas do dia em
plena feira, no intuito de explicar ao
povo RiialphabetOi atemorlsádo com o
momento anal a situação do paiz em
lace ii i gnerra c qual o devur de lodo
.1 bnullclro.

1 terminar o meéllhf., que será
reito pelo dr. lusé Carnclri
apresentada ao povo a bandeira nacio
mil,

Nesse Instante, a musica tocará o
li,nuo nacional e os meninos das es
colas dessa localidade, rapazes c inals
de vinte senhorllits entoarão .¦ respec-
tiva lettra. Scgulr-se-So na tribuna ou-
tms oradores,"urmlnado o meeting, varias moça-
i,on.duzindu a bandeira pátria, que serfl
escoltada por sei? escoteiros 4 acom-
panhada da musica percorrerão a fei-
ra, angariando donatlvus para a Cru?
Vermelho/Brasileira.

A's 5 horas' da tarde, haverá um:
grande passeata pelas ruas que devi-
iio estar ornamentadas dos pavilhões
ílllados e illumlnadas á electricidade.

A' noite havei a cinema ao ar livre.
.endo passadas varias fitas de assttmp-

1 gmírrelro, a lim de despertar o en-
, tslasmo popular.'Serão brilhantes as testas de domln-

afl, 110 prospero povoado de Aripibu'.
pois para Isso muito está trabalhando

cominlssilo composta do coronel
Duarte Pontual, dr. Carneiro Pilho,
maiores Francisco de Mattos, João das
¦ Ihiigas Ferreira e Miguel Costa.

E' indescriptlvel o bello sortimento
de arligos finos de fazendas, e miude-
zas, adquirido directamente iío Kio de
Janeiro pelo chefe d.i firma e recebido
recentemente pela "A Primavera". Só
oom unia visita poder-se-á admirar e
verificar. — Rua Nova 378, antigo OO.

O SUBDELEGADO DE SANTO
ANTONIO PKDIO EXONG-
RAÇÃO.

'O sr. capitão Josó Primo de Ollvci-
ra, subdelegado de 'Janto Antônio, dl-
figio hontem nm officio ao sr. desem-
bargador Antônio OulmarUes, chefe de
policia, solicitando a sua exoneração do
respectivo cargo.

Logo que essa autoridade recebeu o
referido officio, mandou chamar o ca-
pitão José Primo e, depois de lhe lazer
ponderar que os '.eus serviços eram!h0' "ra! 
precisos, disso deixai de attendeUo.

O subdelegado. do Santo Antônio
declarou nessa occasião que pedjra 1
sun exoneração, por se achar doente,
e.m virtude dn grande accuinulo de
serviço que tem diariamente,

Ü'sr. desembargador Antônio (lui
maráes, resolveu então pôr á sua dispo
sição, para aiuilial-o, 110 policiamento,
especialmente ;i noute, OS agentes .los.':
Muniz de Almeida e* Ignacio Souto
Maior, que iá loram tambem aulorlda-
des 

"policiaes nesta cidade.

FERÍMÉNT'0\GRÁVE
Pela manhã do dia 12 do corrente,

no logar Cachoeira do, Salobro, do mn-
nlcipio de Gloria de Goytá, losi Flo-
rendo Rodrigues ou José Feliciano,
tpós uma discussão com o seu desaf-
í->cto Manoel Antônio de Barros, vi-
brou neste Ires laçadas, deixando-o
em es..ido grave.

O offensor foi preso em flagrante
delicio.

O oceorrido foi hontem communl-
cado ao sr. desembargador chefe de

policia.

por-

Sob o-titulo "UMA VERDADE", pe
dem qne publiquemos!"Recife, 16 dc novembro de 1917

 Srs. redactores da "A Provincia"
Dominado pela mais intima das revol-
tas tf que tomo ú alvitre de endereçar-
vos ás presentes linhas, linhas que tra-
duzem, sem hvpocrisias, toda a ver-
dade latente sobre o caracter e senti-
mento da humanidade sob o conto de
vista erandiosn — a Caridade.

Desde a noite de 7 do corrente, —
noite em que os excessos de um punha-
do do povo, Instigado por elementos
contrários á boa ordem, entregou-se
aos actos verberados por toda a im-
prensa e pelos aue sabem reflectir —
desde essa noite, dizíamos, encontra-
ram-se ao desamparo, sem um mtiiimo
valimento, todos aquelles que eram
empregados em casas allemãs e sobre-
tudo essas infelizes mocinhas palricias
que, apezar do pouco que recebiam
em troca de seus serviços, sempre
contavam com o necessário para se
manter honradamente e talvez ampa-
rar uma velha mãe ou irmã impossi-
bilitadas de Iuctar pela vida.

No entretanto, dois dias aros ás lon-
curas dessa parte do povo insultada
por quem talvez se satisfizesse com
aquelles factos. "A Provincia" abre
uma subscripção a fim de amparar as
victimas do ";patriotismo" dos seus
próprios patricios, dos sens próprios
irmãos, e os demais jornaes incitam
todos 1 luminosa idéa da caridosa pa-
trici.i. alma angélica e boa que se cha-
ma "Lygia d'Almir". sem distineção
de cor nem nacionalidade, até mesmo

pedindo 
'i auxilio dos mais fortes ele-

mentos :1o estado c, cousa espantosa
._, vergonhosa 8 d;;:s após, essa subs-

¦ cripeãu eleva-se á GRANDIOSA quan-
tía de CóOSOOO I ! I e isto mesmo-por-
nu» "Â Prcí incia" subscriptou a im-

portancia de ÍOOJSOÒO I I !
li' que o sentimento da 1

é assim mesmo desde que _n
ia de elemento contrario á
á sua naeoinalidude.

E' triste, é simplesmente
mas é necessário dizei. _

lí o povo brasileiro, especialmente
o povo pernambucano, desde que nao

se traia de um terremoto do Cine ou

,,'nia erupção vulcânica na Martinica,
desde que não se trata de amparar 111-

ternacionaes, em qne seja necessário o

nosso glorioso pavilhão andar as ruas.

.baixo o acima, servindo de saco.a-
recolher dinheiro com o fito de ampa;

rll-os esse povo ha de forçosamente
dènióiistrar & sua fraqueza porqu*
pode ou julga não poder
longe daqui a sua vaidosa
C3**ÍíÍ3,dC" 

Torna-se forçoso, srs. redactores.

q"üe se diga estas palavras, que sao .

expressão perfeitíssima da^vidade.,
A hypocrisia, imelizmente, e o pi

vot" de todas as cousas e tudo quanto
não tenha o rotulo do extrangeins.no.
não vale a pena tomar-se a seno...

Agradecendo a acolhida que possam
ter estas linhas, desde já vos aerade-

ce de coração, de vv. ss. patrício agra-

decido. — S. R •"

MOTAS
U * -TH . ("tf 1. -. j» a

SOCIAES

lane
Ira-

doloroso,

se espalha
e áffectad

Empreza d' "A Provincia"
Malagueta Vieira . . •... •
Berenice de Lucena e Mello
Prescilio Pires
Francisco Turfaro . . . •
Grupo de aMiados ....
Senhorita Alahyde Costa .
Auxiliares. da Tabacaria
Conquista

AWarO'Cavalcante . . • •
Maria Elisa Velloso Johnson
Helena Velloso Johnson. .

TOTAL 

1-00£000
20;?ooc
20ÍOO0

5 $000
55.000

20$000
íojtooo

5o$ooo
10$000
10$000
íosooo

260$000

AGGREDIDO DUAS VEZES

Gaspar Ignacio dos Reis, residente

no Arraial, esteve, hontem com o dr
Maia" Silva; 3.° delegado, relatando-
-lhe o seeuinte facto:

Na segunda-feira, achando-se o seu

irmão Manoel Narciso dos Reis, no
«Café da noute", de propriedade .de

João de tal, situado naqwHe "ratol-

de desappareceu a quantia de 1SS000

KeTétriz conhecida pela alcunha de
-Maesinha", cuja autoria recahio 110

individuo cognominado 
"Mosinho ,

que se encontrava .10 mesmo estabe-

lecimento. ...
Tanto bastou para que esse indi-

víduo, horas depois, fosse a ca^a

de meu citado irmão, aggred.ndo-o
com palavras injuriosas e fazendo

ainda uso de uma pistola para lhe

atirar, o que não conseguio, devido
á intervenção de terceiros na ocea?

M1t 
evado o facto ao conhecimento da

policia local,. esta prometteu ,dar as

necessárias providencias, nada, porem,
fazendo a respeito.

Disso resultou "Nosmho' aggredi.
ivoyamente ao meu irmão Manoel dos
l.iiis e rniin."

O dr. 3." delegado, após ouvir o

queixoso, garantio-lhe que • as provi-
denrhs dessa vez seriam tomadas.

FERIDO i'OR UM POLICIAL

EM DELLO JARDIM

¦Sérgio Felix- Perraira, praça poll-W
ciai. destacada no municipio de _ Bel-
lo Jardim, em companhia dos nldlvi-
duos Agostinho de Mattos e José Dal-
thazãr, 

"entendeu 
de revistar uni p°;

pular que, se não subinettendo, foi
ferido pelo mesmo policial.

A victima recebeu um ferimento de
bala, sendo o seu estado leve.

Esse facto oceorreu ás 1') horas do
dia 10 do corrente, naquella cidade.

O sr. desembargador chefe de po-
licia, teve hontem seiencia do oceor-
rido.

JUÍZO FEDERAL
O CASO DOS CAIXOTES

O despacho do dr. Antônio Vicente
Pereira de Andrade, juiz federal, pro-
nunciando os srs. drs. Themlstocles de
Paiva Martins e Souza Ribeiro, e srs.
Arnaldo da Cruz Ribeiro. Ignacio
Loyola Rodrigues e David Ribeiro Ju-
nior, íoi confirmado .hontem pelo dr,
Sérgio Loreto, juiz. seccional, que pio-
nunciou os quatro primeiros como In-
cursos nas penas do art. 21 da lei n."
211 de 30 de setembro de 1909, e
o ultimo no mesmo art. parag 3." do
Código Penal, tendo em vista o art. O
da citada lei n." 2110.

O.s autos foram com vistas ao dr.
Antônio Vieira Leitão, procurador da
Republica.

NOTAS FORENSES
JURY DO RECIPE

4." sessão
dr Manoel di

Não desespçrels pela deiwpra:
quanto nestes próximos dias será iliau-

jurada a filial da "A Primavera". As-
sim dentro em breve podereis com-

prar por preços iiio.l.eos, o que de me-
'hor e mais chie houver, n'uraa casa
decente e bem locallsa,da. Será alli
na Rua Nova n." '$7?, esquina da pra-
ça Joaquim Nabuco.

AUTORIDADES POLICIAES
PROPOSTAS

O sr.

Aiioivenarinn
Transcorre hoje, o natalicio dc

d. Alzira Pimentel, esposa do sr.
Manoel Alves Pimentel.

Por esse motivo a annlversarlante
deve receber os cumprimentos das
pessoas de suas relações,

. — Passa hoje, o anniversario nata-
llclo da senhorita Severino de Andra-
de.

fazem annos hoje 1
• t) sr. José Jiili.in Nello;

o sr. Oscat Thiiumuturgoi
- a sra, d. francisca A. de Dar-

ros Almeida', viúva do tenente Men-
rique C. B. Almeida;

-• a sra. d. Alie Paes liahla-,
a scnliorita Maria de l.o 11 dus,

filha do coronel Aiulias Justiniano dó
Relsi

a senhorita Julia Guimarães!
la senhorita Ignez Britto Tem-

poral, lilha do cVpitáo BantalcSo Tem-
poral;-- a senhorita'At.i,'ia do Carmo, fi-
lha do lailecidc.' sr.. Manoel Brazllel-
ro;

- a senhorita .Es1
fallecido sr. Cafeln

o pequeno Ai
capitão Emygdio \

a pequena Ete

Esta partida mereceu geraes applau-
sos dos prc.sentes que enlliuslastnados
vivaram os combatentes.

Finalmente, u ¦!." e iilllina parle.
disputarani-n'a os capitães Villar, Braz
ii Lourenço Lobo, vencendo o l." e
cm :>.." logar o 2." --50 pontos.

Durante t. (indo o torneio, foi of-
.'.'ivcedido aos jogadores o presentes,
i.1,1 copo de cerveja, no meio de cor-
ileal animação e enthusiasmo.

paia |i do corrente, está marcado
2." e grande torneio paia o qual sc
acha aberta 11 inscripção alé 19, das
II ás 11 horas e 19 ás 21, em sua sé-

. Coronel Santos Aranjo; 2."
coronel, bacharel A. Odilon
3," major Jovenclano de Mel-
capitão Francisco Villar /\.

DIVERSAS NOTICIAS
Como vagabundos, foram hontcni

recolhidos á "Casa de detenção , ,1
ordem do subiVldgado do districto
de S.".o José Aliredo Joaquim dos
SfllltOS, Antônio Jólí de Oliveira, I-ntr
(.onslantino de Souza e
guel de Barros.

Antônio Ml-

N. 317
mm

A ARTE EM"
PERNAMBUCO'

Não ha multo tlvemo: .„.,,,- ,registrar nessa secção alZ, ,Jn'le
tographlus d'arte; " m,lJ l,||l>-

liontem ilvemo-i ensejo nli<.llssimo, de observar âíaíinvil ,m'verdadeiramente adiiilráíels as

Santos

Clovis Wanderley.
José Cavalcanli Paes

Presidente;
AVoíeira.

Promotor, dr.
Escrivão, dr

Barreto.
Não tendo comparecido o numero

lega! de juiz. de facio deixou liontem
de ser i.nstíillada a <!." sessão ordinária
do jury do corrente anno. Foràiíi sor-
teados da urna supplenientar os jura-
dos seguintes:

Francisco Alves Lopes da Silva, Car-
los Bessoni Duarte, Antonio Martins da
Silva. Pedro Marinho, capitão Arthur
Hermes Gusmão Wanderley, dr. Vicen-
te André Gomes, Enrico Guilherme de
Souza Caldas, ílberto Dias Fernandes
Antenor dos Santos Pinto, João Manoel
Corrêa de Araújo, Manoel Bernardo
Carlos Ferreira, dr. Affonso de Albu-
querque Mello, Antonio AguillllO de
Campos, dr. Henrique Martins, Julio
Cardozo Ayres, dr, Antônio da Silva
Ferreira,

Continua multado em SO#O00 mil
reis, cada jurado que deixaram de com-
parecer e.adiados os trabalhos para o
dia 20 ás 12 horas.

Foi dispensado o jurado Demelrio
Cardoso de Mello.

PELA ASSISTÊNCIA/
>' ' ¦"'—-—

A Assistência soecorreu ante-hon-
tem ás seguintes pessoas:

A's 13 horas, Francisco Ferreira,
branco, pernambucano, com 19 annos,
solteiro, empregado, que- em sua resi-
dencia á rua. das Florentinas soffreu
um ferimento penetrante na região
plantar; foi ao posto e retirou-se;

— ás 11 horas Annibai da Silva
Rego, branco, pernambucano, com 3o
annos, solteiro, auxiliar do commercio,
que em sua residência á rua- José de
Alencar n.° 7 teve feridas confusas di-
¦versas.

O menor de 16 annos Antônio
Henrique, pardo, pernambucano, gaze-
teiro, residente, em Santo Amaro, hon-
tem, ás 8 horas, quando fazia refeição
teve uma espinha no esophago.

Comparecendo ao posto da Assisten-
cia, foi medicado pelo dr. Bernardino
Ramos, retirando-se em seguida,

desembargador Antônio Gui-
maráes, chefe de policia, officiou hon-
tem ao dr. secretario geral do estacio,
propondo para os cargos de subdele-
«ado do districto Espirito Santo, do
municipio de Afogados dc Ingazeira, e
l.° e 2." supplentes, os srs. Luiz No-
bre da Silva, Braziliano José de Car-
valho e Firmino Grigorio de Sant'
Anna, na ordem em que vão colloca-
dos.

PELA ALFÂNDEGA
O dr. Paulino Jucá, inspector da al-

fandega baixou hontem a seguinte por-
taria: . ,

376. O inspector em commissão,
lendo em vista a solicitação do officio
11." 127-1 do exmo. sr. general ins-

pector da região e porque assignale
o dia 19 do corrente uma data da
mais alia significação nacional, resol-
ve considera:' facultativo o ponto nes-
ta repartição naquelle dia. resolvendo,
bem assim, fazei ao meio dia, o haste.,-
mento da bandeira nacional, nara o

que convida e encarece o compareci-
mento dos srs. empregados ao acto ci-
viço.

As" afamadas navalhas Bengalla
"ecebeu o Novo. Chrisanthemo, rua
Duque de Caxias n. 241'.

NO' 'AS- MILi: \RES
ni, 

'da
Da ontem do .dia de non

1 " região militar, extrahimos:"FESTA 
DA. BANDEIRA

A forma do art. -Il7 dó regulamen-
tó 1. _.-.¦ 1 . e sem prejuizo do que
prescreve o. paragrapho i." em frente
¦10 quartel á rua do Hospicio, achar-
se-ão ás 11 3i-1, uma guarda de. honra
do 49 batalhão, unia divisão da 2.'
bateria do -! " Força publica, um es-

quadrão. de cavallaria da mesma For-
ca uma companhia das sociedades de.

:1a com-
as Anti-

11 ponto,
Pa-

sião

QUEDA
O pequeno José das Neves, hontem,

¦is 19 horas, quando se achava brin-
cando com oií.ios companheiros no
quintal de sua residência em Água Fria,
Beberibe, soffreu uma queda, ficando
com o radio direito fracturado.

Sendo conduzido ao posto da Assis-
tencia, alli foi soecorrido, retirando-
se em seguida.

QUEIXA
. A mulher Balbina Gomes de Olivei-
ra, residente á rua de São Jorge, dis-
tricto do Recife, procurou hontem ao
dr. Maia e Silva, 3." delegado da ca-
pitai queixando-se do individuo Ma.
noel de Moura Arauj-.i. que, sob pro-
massas de casamentos, a seduzio e
desvirginou, negando-se agora a re-

parar o crime que praticou.

tiro desta c pita!,- uma força
panhia de bombeiros, par
neiícias que. ao meio
alli serão prestadas au' glorioso
vilhão da nossa Pátria, por oce
em'que for içado.

Cinco minutos antes, as ditas uni-
dades destacarão as suas bandeiras
jíiue irão collocar-se, com as respe-
divas guardas, na sacada do meiicio-
nado quai tel, dcsfraldando-se no mo-
mento da continência, em que todas
as musicas tocarão o hymno da Ban-
deira, que será cantado por todas as
forças e pelas escolas que compare-
cerem.

A artilharia, por essa occasião, sal-
varii com 21 tiros.

Em seguida todas as unidades a que
iá se terão reunido as bandeiras- des-
filarão em continência, recolhendo-se
aos quartéis.

Antes da cerimonia da continência,
será lido o boletim da região, alju-
sivo ao acto.

A's 18 horas deverão achar-se em
frente ao mesmo quartel Iodas as
praças de folga, bem assim a banda
de musica do 49 batalhão, sendo no-
vãmente cantado o hyiniio da Baijdei-
ra, ao ser arreado; aquella hora, o
Pavilhão.

A taes actos devem comparecer em
uniforme de brim branco e armados
quanto'ao primeiro todos os srs. offi-
ciaes.

ALISTAMENTO
Foram alistados ha 2." bateria do

4." o voluntário Lourival Montene-
gro, e 110 49 batalhão, José Cordeiro
de 

' 
Benevides, José Moreira Garrei-

ro, Luiz Firmo de Souza Câmara, An-
tonio Fonseca, Antônio Francisco de
Moraes, Manoel Theotonio de Mello
Filho, Alberto do Nascimento e'Jor-
ge Jésuino da Silva.

TIRO 205 DA CONFEDERAÇÃO

De ordem do sr. instrirctor, são
convidados todos os atiradores, gra-
duados e officiaes a comparecerem
devidamente uiiiíormisados, neste
quartel ,ás 10 horas do dia. 19, a fim
de tomarem parte na formatura da
festa da Bandeira.

FOI f ÈRIPO QUANDO ROU-
BAVA

, 1 Prats, lilha do
o Prats;
trogildo, filho do

dos Santos;
vlna, filha do sr.

João Alves da Silvai
-- o pequeno ThamalrPiirgi., filho

do sr. Adolpho Gayoj'
a pequena Cai men, filha do eo-

ronel Lmz Banks dos Santos;
- o pequeno Waldemar, filho do

sr. Antônio Rangel.
Ni.nimontoi:
Veio ao- mundo, conforme partici-

pação de seus pae. sr. José Luiz Vi-
eiia de Mello e sufl esposa, d. Elei-
vlna Vieira de Mello, o Interessante
Humberto, oceorrido a 11 deste mez.

Somos gratos, pela communicação e
deJejamos ao recém-nascido, muitas
felicidades.

Soiréefl «...nçnnl-".:
Sociedade luso brazileira —¦ Con-

forme foi annunciado, realisou, an-
te-hontem, a sua lesta em solcnn|saçlip
á proclamaçiio da Republica, abrindo
os seus salões caprichosamente orna-
mentadoSi, a conceituada sociedade
"Luso brasileiro". '

Pelas 19 horas, realisou-se nma ses-
são magra, 

'seguindo-se uma conferen-
cia sobre a Republica e vários sócios
im.-.ripíos em trabalhos litierarios.'todos f,.i;.m muito applaudidos.

Antes de. termina;' a sessão littera-
ria a gentil senhorita Hilda Gomes
desfraldou o pavilhão nacional, em
fino tecido, offèrecendo-o á directo-
ria. da "Luso" e tendo neste momen-
torpor meio de 11111 discurso, pala-
vras de carinho para a mesma, que,
no seu dizer, era um laço de confia-
leruisaçáo entre os portuguezes e
brasileiros, residentes em nosso es-
tado,

Terminou a festa uma animada
"soirée," dançante ,que correu, no
ipeio t\.t maior cordialidade, até alta
madrugada de sexta-feira.

Damos parabéns á aci editada socie-
dade dançante da ru'a Barão Suassuna,
pelo brilho da festa dc ante-hontem.

• Mocidade club - Esta conceitua-
da sociedade dançante, que tem sede

i rua da Aurora, ; ropòrcionará, hoje,
uma "soirée" aos seus associados.

a julgar pelos esforços dos distin-
elos directores do mez, promette ser
de encanto :\ noute de hoje, na ''Mo-
.idade Club", qne é ^composta do
que ha de mais em destaque no- nos-
r,o meio social.

Fetitiv_.es:
\'o theatro Santa izabel haverá 110

dia 19 do corrente, em Homenagem á
Bandeira Nacional, 1I111 festival em
beneficio da "Liga pernambucana con-
tra o analphi".h'tismo", sendo repre-
sentada a interessante revista escolar
"De lá pr';; Cá",, pelos aliinmos do
"Instituto pernambucano".

A festa promette revcsíi.r-se de
brilhantismo, dado, o esforço empre-
gado para esse fini.

Agredecemos a "Liga" pela geriti-
leza dos ingressos que nos remetteu.

Coiiíc-ieiiimr,:
No primeiro dia 19 do corrente, ás

19 horas o bacharelando José Eucli-
desi realisará uma conferência sobre o
titulo "Valor sociogehico na evolução
da mulher"'. J

Esla conferência terá logar na. Fa-
culdade de Direito, tocando por es-
sa occasião unia banda de musica da
Força publica.

A entrada & tranca, não havendo
Convites especiaes.

Agradecemos o convite que nos fez
verbalmente , o intelligente bachare-
laudo José Euclides, para assistirmos
a sua conferência.

Co>lefcÍ(_ta o escolas:
Instituto clecirótéclinico — Acham-

se abertas na secretaria do "Instituto
electrotéchnico", á estrada da Ponte
d'Uclvôa, conforme edital publicatlo,,
as inscripções para os exames de ad-
missão e do 1." semestre do 1." an-
no.

Hoje, ás 10 iioras, haverá uma ses-
sã-); de congregação dos lentes .do
"Instituto eiectrotechnico", a fim de
serem organisadas as bancas examina-
doras.

Escola de odontologia de Per-
nambuco. — Acham-se abertas até o
dia 25 do corrente, as inscripções pa-
ra exames de 1." epocha.

Torneios :
' Grêmio • militar npciomil — Reali-

sou-se hontem o torneio de bilhar,
para execução da 2." serie do que tra-
ta o dispositivo do art. 29 dos es-
tatutos.

A 1." parte constou do torneio cm
que se empenharam os srs. coronel
José dos Santos Araújo e capitães
Leoncio Lobato e Plácido de Assum-
pção, sendo vencedor o coronel Aráü-
jo em 100 pontos.

Obteve o 2." logar o capitão Placi-
do.'

A 2." parte preencheram-n'a os
campeões tenente coronel dr. Alfre-
do Odilon Duarte, major' Joveniano
de Azevedo Mello e capitão Braz Fer-
reira de Lima. Triumphou o major
Joveniano de Meilo, em 100 pontos,
obtendo 2.11 logar o capitão Braz..

Muito disputaram a 3." parte os
Melioos valentes tacos major Jovenia-
valentes tacos .major Joveniano de Mel-
Io, capitães Francisco V. A. Alello e
José F. de Lima, obtendo victoria o ca-
pitão Villar, vencendo o parceiro por
1 ponto em 150. ,0 2." logar, coube
ao major Joveniano.

l." ¦

tenente
Duarte;
loi 4.
Mello.
Divemõnii ,
Theatro Moderno — Constituiu um

verdadeiro acontecimento ciiicmalo-
grapitlco i exhibição, hontem, dós
dois últimos episódios "0 documento
secreto" e "Unha com carne", da sen-
saclonal serie "O enigma da Alasca-
ra".

U elegante theatro "Moderno" cn-
cheu-se cotiipletameiiae. Todos que-
riam assistir aos desfechos do lute-
ressante c curiossissimo romance po-
llclal, que a "Provincia" vem publi-
cando Já cerca de tres mezes d'esli_
parte,

Podemos affirmitr a surpresa es-
:r.r.-ecéu muita gente, sendo o facto
vivamente comnieiilado por todas as
pessoas que acompanhavam o desen-
rolar da mesma fita. .

Ilojc, sabbado. continua o suecesso
dos' alludidos episódios.

Para segunda-feira, a empreza do
"Moderno" Já annuncia unia extraor-
ditiarla composição da '¦'•Fox-i-Jlm",

intitulada "As duas irmães", de Vir-
ginia Pearson.

Cinema Royal —¦ Boas enchentes
tem obtido o cinema "Royal" com es-
sa encantadora producção que está ex-
1'ibindo Intitulada "Processo Cleineii-
ceau"'.

Talvez não haja quem desconheça
todas as phases deste processo que
commovtu toria a França, repercutiu-
do tio osinmgelro a mesma emoção
pelos Ifclegran.mas e noticias dos jor-
naes parisienses.-Pois é o romance dc, singular ar-
iista protagonista desse drama que a
"Casar film" poz 11a execução ria
fita "Processo Clenienceau".

Hoje o "Royal" ainda a conserva
em seu cartaz.

Cinema Pathé — Exhibio, hon-
tem, as 9." e 10.° series da fita "He-
rança falai", que, como sempre, eau-
sou suecesso.

Para hoje está annunciado o mes-
mo programma.

Cinema Victoria — Passou hon-
tem em sua tela a grandiosa produ-
cção cinematographica "Direito ma-
terno", drama em cinco actos.

t— Cinema Popular — Muito fre-
qiieiilado fqm estado este cinema du
pateo do Mercado.

O programma de hontem agradou
immenso.

Não menos importante é o de hoje,
composto tias fitas "Concurso de
gymnaslica militar em Turim" . e"Serpente
effeito.

Viajai», tos:
Dr Pytliagoras

i.egresou.. ante-hontem
110 interior rio estado,
sua profissão ,0 dr.
VreiUi, cirurgiãa-dentlsia nesta
rie.

— i>r Henrique Çastriciqno —Pro-
cedênte do Kio, está de passagem
neste porto, para o Rio G. do Norte,
w rir. Henrique Castriciano, vice-go-
vernador do mesmo eslado e nosso
confrade ri'".\ Republica" de Natal.

EnviahiOs-lhe nossos Cumprimenteis.

venenosa" de magnífico

dc Freitas —
de sua viagem
em serviço de
Pytliagoras de

ciria-

Dr. Ray-

Uni irtdividud. deconhecido, em pri-
ctpios desta semana, na occasião em
qtle. penetrava na casa dá mulher Ma-
ria Senhorinha da Conceição, residen-
le na cidade de Água Preta, pam rou-
bar, foi enfrentado pela mesma, que,
armada de uma faca de ponta, fez-lhe
um ferimento.

• O referido individuo, "apezar de'fe-
rido. conseguio evadir-Se.

A respeito,' recebeu, hontem, com-
municáção o sr. desembargador che-
fe de 1'olicí^.

Passageiros sahidos para o sul no
vapor nacional "São Paulo", no dia
iii rio corrente.

Para Bahia — Dr. Joaquim Souza
Leão, Thos B. Auslin, Antônio Nery,
Annibai Paterson, menor Mariik Iz.a-
bel, Bertha Turker, Carlos de Souza
Menezes, Julió Romero Dias, dr. II.
Eevino Carvalho e sua senhora.

Paia o Rio -dê Janeiro — Sra. Fia-
vio Lyra da Silva, c uma creada, Ge-
neroza II. Ramos, linicsto Oiiericl;,
•Jr. Solon de Lucena, d. Gumercinda
Gonzaga, Luiz Gelsberg; Ernesto
Guid, Luiz A. Alves, Arigeniiniano
Haicy, d. Angelina Locieviini, -dr. Eu-
geniò Flavio Lyra Silva, José Sylves-
,re Caarvalho, sua senhora, duas ir-
maus e Ires filhas menores e Oscar
Siqueira Vianna.

Sabidos para o sul no vspor nacio-
nal "Pyrinuus", 110 dia 16 do corren-
te.

Para o Rio de Janeiro
mundo Lima Barbosa.

Sahiilos para o sul no vapor nacio-
nal "Ceará"; no mesmo dia.

Para Parahyba — Joaquim Garcia.
Para Natal — Coronel Luciriio Mar-

(ins, Irineu Pinheiro, Sergina Alves,
e 2 praças do exercito.

. Para o Ceará —Thos B. Auslin,
Ignacio Paes Barreto, sua mulher e 3
filhos, Manoel Pacifico Galvão, pro-fessor E. Gurgel, Oswaldo Monteiro,
A. J. Antunes, dr. Sebastião Ivo Soa-
res e pratico André C. Medeiros.

Para o Maranhão — Coronel Fran-
cisco Fernandes, Lauro Dias Vieira,
e Antonio Carvalho.

Para o Pará — Coronel Corbiniano
Cavalcanti, sua mulher, uma creança
e uma creada, W. E. Richard, Henri-
que Freihotes, Stanley Héwetson, An-
tonio Correia e um menor, Enéas da
Silva e Pedro Pereira.
j Para Manáos — Mme. Stanley He-
wetsoiue 2 filhos nienore^.

Fallecimentos:
Falleccu, hontem, pelas 4 horas da

manhã á rua S. Felix, 110 Campo
Grande, o estimado tenente Antônio
de Paula Carvalho, casado com d.
Anna Correia de Carvalho.

O extincto, gosava de sympathias
de todos quantos o conheciam, conta-
va a idade de 39 annos e deixa • de
seu consórcio, seis filhos menores.

O enterro teve logar hoje, pelas 4
horas da tarde, sahindo o fèretroda
casa acima referida, para o cemitério
de Santo Amaro.

Damos pezames á sua digna fami-
especialmente ao seu irmão onegociante capitão Francisco de Pau-

la Carvalho.

Acompanhado de mandado dc pri-
são eni flagrante, por crime de feri-
mento, deu 

'hontem 
entrado na "Ca-

sa rie detênçiln", si ordem do subde-
legado da Encruzilhada, João Vale-
liano Pessoa, vulgo "Cabeça".

Sem parle, deu,liontem entrada na
"Casa de detenção", á disposição do

1. desembargador chefe de policia,
a lim de ter o conveniente destino, o
louco Laurentino rie tal.

Conforme r_quisição do juiz de dl-
reito de Garanhuns, o sr. desembar-
gador chele ile policia fez seguir pa-
ra aquelle. municipio o Indivíduo Joáo
Correia de Araújo, vulgo "João do
gallo", que se achava recolhido á
"Casa de delenção".

Tiveram hontem liberdade da'"Ca-
sa de detenção", du ordem do sr.
desembaragador chefe, de policia,
Maivolino /Manoel do Nascimento; de
ordem do subdelegado dc Santo An-
ronlo, João Dias Barreto; (i! de ordem
do subdelegado do 1." 

'districto 
de.

São José, Francisco Alves da Silva,
Jovila Maria da Conceição e Dolores
Barbosa dos Santos; e de ordem do
subdelegado ria Bôa Vista, João Bar-
bosa de Alello.

O Thesouro do estado, a começar
de hoje e a terminar a 20 do corrente,
pagará aos funecionarios que não re-
ceberam os seus vencimentos nos dias
das respectivas classes.

De Barreiros recebemos, hontem, o
seguinte telegramma:

"Logar Juiz municipal abandonado
Juiz. supplente nega despachar provi-
deucias governador. —Viuval.ins".

Ma repartição gemi dos telegraphos,
acham-se relidos os seguintes despa-
chos:

Para Glycerio , Imperial 1119; De-
sá; Romualdo Camponez; Paiva Pen-
na; Julio Vasconcellos.

Remettem-nos:
"Loteria federal.—Pela agencia gera!

desi a loteria, foram vendidos hontem
os seguintes prêmios:
93670. ..... . 1:0003000

S93S .... 100JÍ000
16246 50,<000
17701 .... SOSOOü
17910 .... 503000

A agencia convida o possuidor a ir
receber o prêmio respectivo.

Prestou hontem exame 110 "Collegio
"Jesus Maria José", a gentil senhori-
ia Elisa Ribas de Andrade, recebendo
approvaçõès distinetos;

Parabéns;

Como gatunos, foram hontem reco-
Ihidos á "Casa de detenção", á or-
dem tio subdelegado da Bôa Vista.
João Barbosa de Mello; e á ordem do
subdelegado rio Peres, Alanoel Fran-
cisco do Nascimento';

Deram hontem entrada Ha "Casa
de detenção", como desordeiras, á 01-
dem do subdelegado de Santo Anto-
liio, Rosita Galdman, Bertha Ferreira,
Annita de tal, e Justiiia Mibt,vchi.

Seguiram hontem da "Casa de de-
ieueão" para o municipio rie Escada,
a fim de serem submetlidos a julga-
mento, os individuos Augusto José de
Moura e Francisco Joventinò Barbo-
sá.

Por pffensas á moral publica, deram
hontem entrada na "Casa de deter,-
ção", á ordem do subdelegado .de
Santo Antonio. Maria Rayniuiida dos
Santos, Jasmelina Maria da Conceição

Ouiteria Antonia.

tratando da phologranliia á_tuSão as chapas asslgnadi ' ''"

' ull. lamente algumas ^&is afflrmadoras do bello ô'sl! 
"

iios de creanças, 3Í0 ndmlrav 1.expressões agra,la,,u,,,,ir5^

cm ,e

reck. -¦ ' l-ul* Pie-

l,l^Sl!.lò'!^:!!';'...l";l:;il''il',l tem
pltlas
tratos de
as
do.

Nas figuras de senhoras. „..5 rc(..los de pessoas de destaque do mmelo, Luiz Piereck é ffep&Be occupa pelo seu «savoir-f,irc"
pelo seu talento, logar nqtáfel etttr-.s nossos grandes photogriplwAgora mesmo -
chareljiirios d1
>'o idmii ações

10 os •"••l:atos dos &teM ann,, ie», Vrrài!&,
, eiitliiislasmos,

Suas uhotographias ile |magníficas
me,''ilos ii

e confirmam ,(ie indo ,conhecido pfttjtoprat* aphu

i- um nome ciililie.Fugeiiie Buffet
cido no mundo artístico francez 

"
Criticas de nolabili.u.les con,n"jtlil

Richepin, Jules Clarello, Catíille ,\ ,,
des.-LeveriiM, Gastou Calmei',, , ,' 

"
sagraram como uma pei feita cantor"
uma verdadeira "cignle algerietinc"
como bem a classificou o primeiro es'criptor.

Um acontecimento para o l.ocif.será a vinda da artisla, para deleit 
'

nos, nas interpretações cie MussetDésoiilédc e outros. •'Paul
Eugenie Buffet foi recebida lidalgimente pela "Liga dos alliados" _hontem mesmo embarcou com dòsiino ao Rio de Janeiro.
Aguardamos a visita da notável cintora, auguranrio-lhe grandes tríiimnlios

em sua tournée em o sul do Brazil

FERÍDO A (ÍOI.PESWFOUCR

Ante-hontem, ás 8 horas, mi logar
Maus, do municipio da Victoria, JoVge
de tal, munido de uma fouce, fez vários
ferimentos em o vendedor de leite, ile
nome Antônio Pereira da Silva.

O criminoso estava alcooiisado quan-do praticou o delicto c não foi preso.

EM BELLO JARDIM I

Ila,

UMA DENUNCIA'

.0 sr. desembargador Antonio Gui-
maráes, chefe de policia, tendo denun-
cia.de-que, no .torreão da "Casa alie-
má", ultimamente incendiada nesta ci-
dade, existia uma estação clandestina
radio-telcgraphiea, cogita de fazer um
exame por profissionaes, hoje, alli,

conforme uos informaram.

A mulher Honorata Francisca drConceição, residente em Guahiraba
do municipio de Limoeiro, esteve liou-
tem na Repartição central da policia
queixando-se do sr. José Guedes, pro-
priotario do engenho "São José"', pelomotivo de ter se apoderado de oitoimil
pés dè.i-bsfcaxi que lhe pertencem.

A queixosa adiantou mais que 
' 

foi
tambem bastante injuriada pelo' refe-
rido sr. José Guedes. '

O sr. desembargador Antônio Gui-
marães, a quem foi apresentada essa
queixa, prometteu providenciar.

IJeram hontem entraria na "Casa
rie detenção", como gatunos, á or-
dem do subdelegado de Santo Anto-
nio, Marcolino Manoel do Nascimeu-
Io e Raymundo Alves tle Oliveira;. í
grilem do subdelegado de Santo Ama-
ro, Geraldo Alves dn Nascimento; e-
á ordem do subdelegado da Ejicruzi-
lWada, Manoel Joaquim dos Santos.

Foram Montem recolhidos á "Casa
de detenção", com a nota de desor-
deiros, á ordem rio subdelegado de
Santo Antonio, Manoel Felippe Nery;
e á ordem lo subdelegado do 2." dis-
Iriclo de São José, Oscar de Souza.

De ordem do sr. desembargador che-
fe de policia, foram hontem recolhi-
dos á "Casa de detenção", para o
Hospicio de alienados, os loucos
Fausto José rie Lima, Antônio Custo-
dio de Mello, Alaria Joanna da Con-ceiçao e Severino Ignacio de Souza.

LOTERIA FEDERAL
2_:S.¦' I3XT. — i-ni k? de novembro

de 1917. — 3." do plano 352.
(Telegramina recebido pela Agencia

geral em Pernambuco.)
15013 (Capital) . .
25067 ....

LUCTA E FERIMENTO
Na noute de 10 do corrente, no si-

iio "Baixa do Monde", do municipio
de Bello Jardim, o individuo Antônio
Paulo, achando-se um pouco alçppíi-
sado, travou lucta com João Carlos
Sobrinho, vibrando-lhe uma punhala-
da.

O delinqüente foi preso, tendo a
victima ficado em eslado grave.

Do oceorrido, recebeu hontem, com-
municáção o sr. desembargador che-
fe de policia.

TELEÜKAPH1STA
AGGRESSOR

O sr. desembargador Antônio Gui-
marães, cheíe de policia, acaba de ter
seiencia de que, 110 dia 13 do correu-
te, lia cidade da Victoria, o lelegra-
phista da estação local de nome José
Augusto, encontrando-se com a me-
retriz Maria Emilia da Silva, na nu
da Cabanga, daquella cidade, de qiiéüi
se tornara desaffeclo, por questões de
ciúme, aggredio-a, vibrando-lhe uma
cacetada.

A victima ficou levemente ferida e
o criminoso evadio-se.

ASSASSINADO COM UM TIRO

7890
50851
93C70 Vendida Recife

1S.OOO$000
2:000$000
1:000.$000
liOOOJÍOOO
1:000,?000

Premios do 200$0CÜ

75949 — 8-165S3750S— 47617
94372 — 

Prêmios de 1 00*000
2623 — 5390 — 5935 — 7927
9001 — 13953 — 15430 — 15619

27652 — 28039 — 46914 — 48678
55427 — 58939 — 69243 — 75259
77777 — 88903 — 93042 —¦ 9S797

Premios de 50$000
2031 — 8674 — 11580 -T" 12442

12706 — 16246 — 17701 — 17910
KS035 — 19604 — 21310 — 24860
24S77 — 26543 — 27002 — 28173
39358 — 42622 — 43C48 — 43S89
52474 — 53385 — 59182 — 60976
62141 — 63981 — 64706 — 67707
73393 — 74477 — 79958 — 81956
864-26 — 89191 — 90717 — 93066
95854 — 98275

ipp

!)14
oe;

1
J2C
i7C

c
tor
101
Terminações

Todos os números terminados
3 tèm ljouo.

José Maria era antigo desaffeclo de
Antônio Paulino.

Por isso, o procurava sempre para
uma lucta.

rto dia 12 do corrente, encontrai.-
1(0-0 110 povoado Canella, do muni-
cipio de Ipojuca, cíirigio-se a elle,
liesfechando-lhe uni firo rie pistola"Oomblain".

U projectií foi alojar-se na. região
uinliclical ria victima, matando-ii, em
acto continuo.

O delinqüente encontra-se
tendo do facto, conhecimento o ;
sembargaikir cheíe de policia.

ÊKAIW.5

preso,
r. dc-

Approximaçõe»
15012 e 15014 . . 100300o
25066 e 25068 . . SojiOO

Dezenas
15011 a 15Ó20 .' . 20JSOOO
:5f)6l a 25070 . . 10^000

Cun.tonns
15001 a 15100 ... 3?000
2Ü001 a 25100 . . 2$Ü00

LYCEU DE ARTES E OFFICIOS OE
PERNAMBUCO

Resultado dos exames procedidos no
dia 5 nesse estabelecimento:

Portuguez — 1." anno — Gaspar dos
Reis Moura, Ernesto Passos do Rego
Barros, d. d'. Alaria José Digna dos
Santos e Maria Francisca Alexandre dos
Santos, distineção.

Luiz Anacleto Campello, Durval Ba-
vid Pereira, João Baptisla (['Oliveira,
José Pedro de Souza Brazii, Alfredo
Gonzaga de Menezes, Antônio Carva-
Mio Paes de 

'Andrade 
e Iracema San-

tiago do Nascimento, plenamente g.
9.

Apollonio Guilherme de Àtháydè, d.
d'. Corinta America de Vasconcellos e
Irene Nyla de Mello Torres, plena-
mente S.

Romeu Assis da Costa jWanilerley,
Oswaldo de Souza Barbosa, Mig"1-'1
Cupertino da Silva, d. d. flerculana
da Silva. Herminia Domingos Montero
e Gemana da Conceição Leuthier, pie-
namente g. 6.

Felix dc Macedo Rego e Julieta Es-
tanislau da Silva,, simplesmente g. 5-

Octacilio Tenorio da Silva, tdgaru
Agapilo do Nascimento, Desaldo ue-
cio Brandão, João Santiago Barreto,
Severino Ramos Pereira de Lyra, io-
lon Paes Barreto e Sebastião Roem-
gues da Silva, simplesmente g. 3.

2.° anno — Deolina Alves da ..m>
Lydia Francisca da Costa, Odilon Vi-
dal de Araújo, Maria Anna da Concei-
ção e Maria Adelaide de Souza Bra-
zil, distineção.

Durval de Macedo França, AbmoeI.
Carrilho do Rego Barros, isaias .ac
Oliveira e Rachel llereira We*»-,
ros g. 9.

3.° anno - Ildefinso Marianoda Sil-
va, Manoel Alves de Mello, João rei
reira da Silva, João Monteiro e Ciai o10

Hypolito Bandeira de Mello, d sun
cção; Meraldo , Cordeiro Pires pie»'
mente g. 9. , >

Desenhos-de figuras e ornatos -- •

serie - Kainara de Britto José M °

Ratis, José Maria.da Silva, João e; f"
gelista da Silva Junior e M»™'^
beth Bastos, distineção; OscariM."
Silva Leite, Nathaniel Pereira;aa-;a
va, Manoel Pedro Ratts e Álvaro 1

tal- da Fonseca, plenamente g;- •:: .
2.» serie - Eugênio de MhWP

José l^ino Pupy Fillw, distni

! Hiccionarãb, hoje áe;-Comnu^

Reis
cção.

examinadoras de Álgebra,
mica c Esculptura.

piiysica,
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^É$mGA^1^...: „. primeiras lio-

ç«l»l'* .*e por esta
•ras <l» íí .n d que um capitão dc

_«'tlt0' .ndlennmenle possue, ti-

{m K„. IsISo da audiência federal
6 p,nrH.. «cerc do incêndio da De-

MIC) ".C,' ..mnloso e 110 qual lenta-

. .hoc:uih.ir_ •» •»' .,„„,,M,,.,ies desta

A PROVI NÇJA SABBADO, 17 DE NOVEMBRO DE 1917

. ?''???????????????? ? <> 4* + + *????*??

A,F c' óa m._ quando _„,,.
«IBÍ,hs !n í„te era o celoberri.no ca-
Sue P«g ípnelredo, acreditei
#° Ko stlpccdldo, pois sempre

.l"netn alludido capitão capaz des-
m^} _.._""' tórpNai ouelandas.
sas Itifíihln. quando tenclonava

No ^Áe-pdUe!-Sn),> bota esmagar o
ti1?!. ««« m
"°ra Jo.ii satisfação.,

me tentara mor-
. „ \:,M_mSto, oue uma das

^« ri covardes c calumnlo.as
vlcl,n -rò-s da vil testemunhai o sr.
JiSCVC, ra. d Ido .layme, num justo as-
ío,oníPd!ildádá oflendida, reptava
f?!''.iave pelas colun.nr.s do "O
" l,,isor' - n renunciando as ln.mu.il-

dades, responder f ni juiío pelos crimes
o nils-
Norte

^*wTuttW~W' e 317 do

fl* "os quac_ incorreu In.
^dlí- Silcameiite pessoas digna.
'-,, vid-, d. trabalho e honra o mis.-
ffi I jamais pensou imitar.
¦is.bc.il que (et o bandido?

,„ tem, com aquelle riso alvar de
,„l lombVoslano que iodos lhe rt-
. lecem, a falsa testemunha fingiu-
if m brio que nunca possulo, babu-
d0 "pelas 

solicitadas -d' "A União»

inus «adidas desculpas eniquanlo que,

io mesmo tempo, affirimva a veraclda-

i£ dc suas asserções.
v> o cum 1" do cynlsmol
Para que o publico possa avaliar dc.

..anto t capa/, tío pernicioso indivi-

2 o, abro aqui, antes de entrar na

i.rcciaçáo dos dispautenos contidos'no 
monstruoso depoimento, uma sc-

rie dc artigos, da qual este é o primei-
ro dissecando o cadáver moral do ca-

titio indigno, apontan. o-ihe os cri-

mes desde o furto da fabrica do Tibiry
ali' o assassinato covarde de homens
indefesos.

É' o que farei amanha.
Parahyba, 29 dc setembro de 1917.

(3440) João Victorino Vergara.
""EMPREGADO

Precisa-se de um rapaz de 18 a 20
annos, activo e de boa apparencia, com

pratica de commercio, para uma casa
dc negocio extrangeiro.

Os pretendentes queiram se apresen-
tar das 10 ás 11 horas da manhã na
sala n." 7 do edificio da Western Te-
legraph, 2." andar, praça Arthur Os-
car. (5443).

?

?

?

CASA MIRANDA
FazeiHltt., modas c confecções
SÂO LOURENÇO =

Sob a goroncln do d, Errestina Pugas,
tondo como auxi1 lares senho.Uns do ioco-
nhecido competência, obro às suns portas
iis exmas. fdmlllas dosta cldnrto o ourado-
ce, a's sutis distinetos pntrlclns, a honroso

 preferencia. 

*¦'. m. i. ¦& _% :%* 11. ,¦%.
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MADAMtí 
"LOU

vE*tnbèlecUi-ycom . leller do
nu ilni ú Rua' dn Aurora
ni 77 — 1 ° omlar, nvlnn
fts .nus ul-iiIís frégUCM. i^uo
iioabii do icceber um .min.
dl.slmo .ortiinculo (la .il-i'n o
l.nlio em todos os còreh,
próprios |>. iu bnilo ° pn.scio,
quo vende por preços du ver-
il. (leiro reclamo. Acccltn cn-
cotiiinomU. do vê.iüld ou p.ir.i
casamento.. Imptl.ndos, eu-.

CiiiilVi-cliiiin vcsUilosoinl. luu.m

UMÁVlSlTAAO a!eUERDE MDDAS

R, ddluror?, 77-1" «iidar

"Sorèt," a Maravilha
Para o Vigor Perdido

Uma Descoberta Extraordinário.
Nonlium outro iictuiloclmont o durantocincoenta annos iirodi/.lu niiilor offolto

¦obro o mundo iio ouo a. ücHeoliorta
dp "Elixir .Sorèt," qiii. <1 uma combina-
cao nova a scioncia moillcu, Esto Eli. ir

AVISO
__. |

—zz —*

táR^mmÍ^mWmt, 1

CHAPE'OS
Mlle. Annita aviza, que tendo feito

uma bella escolha de chapeos modelos
no Rio de Janeiro, convida ás suas
«entis amigas e f^eguezas a fazerem

i visita ao seu atelier.
Imperatriz, 2S5

A BOHEMIA
(543.8).

VENDÉ-SE
Por preço barato, uma caroça nova,

um cavallo, uma bôa vacca prenhe de
sete mezes e uma garrota, Ver e tra-
tar na avenida Martins Junior n. 4.
Sancho — Tigipló; (5445)

Vende-se uma .merciaria .optima-
nente Iocaliiada, em arrabalde da ca-
pitai. O motivo da venda e ter o pro-
príetario >e retirar para o interior.
Pretendentes podem se dirigir por
carta ou pessoalmente á L. P., no ei-
criptorio desta folha.

•
CALÇADOS PARA SENHORAS

Atlrahentes novidades em sapati-
nhos para senhoras em, verniz, bran-
co, amarello e beige, assim como em
setim branco, rosa, azul, inarron e
preto, encontram-se no "O Pé Chinez.
— Rua Barão da Victoria ti,' 53. —
Telephone n. 132. (4286).

"V. ü. terll n Imi ii iuuIh vii-.or do imc no
nua. juventude!"

produz um cffoito extraordinário sobro
todos os centros nervoso, do corpo,
auemontando a lon.-ii ticnltn.1 do ummodo surpreliendenlo, c restaurando-a
om muitos homoiiH qun ti.ni estado Im-
potentes por annos. "Soi-C-t" nilo con-
tom lngrediontes lnjurlosos, nom ean-
tliai-lda», danilana ou (jyaosqüor outras
substancias InufCIcavios tantas vezes
usadas pnra o mesmo flui. O Elixir eon-
tem Ingredientes vegotaos nuo são eom-
binados per melo do üm processosecreto. Começo a usai- ''IClixir, Ho-
rêt" hoje e realizo enllm que V. S.
possuo um viffor dn que nunca sonhou.
Goze uma ve/. mais a gloria do uma
perfeita virilidnde. VEllxlr Soròt" tam-
bem 6 usado por mllhar.es de pessoascom resultados notáveis para neuras-
thenla, fntlga mental, esgotamento ner-
voso, lastio, nervoso, o debilidade geral.Esta 6 sua opportunidade! Approvado
gola 

Dlreetoiia da Saúde Publica do-ra7.il. Fabricado por-Jean l.ousseau
& Co., Paris, Londres, Clile.ii.vn. Vendido
em frascos hermeticamonte fclxndos cm
todas as pharmacias e drogarias.

DEPOSITÁRIOS: — Granado & Cia.,
Drogaria Pacheco, R. Hess & Cia.,
Araujo Freitas & Cia., Silva Gomes
& Cia., V. Ruífier & Cia., Drogaria
André, Rodrigues & Rangel, Freire
Guimarães & Cia., Granado & Fi-
lhos. — Rio de Janeiro.

-í.

COSINHEIRA
.'Precisa-se uma bôa cosinheira

de media edade, desembaraçada, de
familia, para casa de casal sem fi-
lhos, no alto amazonas, ordenado
cem mil réis por mez e viagem
paga. Apenas convém pessoa de
condueta e de bôa saude. Enten-
de-se com M. P. Laurifzén, 35
(antigo 7). rua da Imperatriz, lo-
ja, sala de traz. (5453) .

£jC 
' ' .' li

LOPES ARAUJO & C.
Livram, nto n. 38

Gal de Lisboa.
Cal do Recife.
Cal de Jaguaribe.
Cimento 1'ortland.
Carbureto de cálcio.
Graxa do Rio Grande cm bexiga.
Graxa americana.
Gaxetade linho.
Oleo de Mocotó.
Oleo americano para liibiiiicação,

. 50$*000
Machina photographica Kodak

Gratifica-se a quem entregar na casa
Seixas Irmãos & C, ao caes da alfan-
dega n." 3, unia com film dentro, que
foi deixada num carro da Tramway
com destino ao Brum, na quinta-feira,
15 do corrente, de manhã, pelo sr.
Roberto Kerr, na occasiâo em que to-
mava o trem para a Parahyba do Norte.

(5449).
" 

¦•!••!•

mim

MADAME CARMEN
Cartomante brasileira, médium

clarividente
Consulta com clareza todo e

qualquer negocio commercial,
questões dc grande importância,
viagens, casamentos, politica e
vida particular.

Mme. Carmcn, por intermédio
de seus trabalhos dc cartomancia
está sempre prompta a esclarecer
aos seus clientes factos duvidosos
que possam embaraçar a sorte
para o futuro.

Consultas das 8 da manhã íís
4 da tarde e os domingos, das 8
da manhã ás 12.

Rua Nova ri. 237, por cima
da Casa Clark (entrada pela rua
das Flores n. 22).

Preço de consulta 5S000.
*—j—

Para
Olhos

Doentes

0 uzo diário de I.AVOI.IIO, a graide
descoberta, torna os olhos brilhantes e
sadios, dotados d.i riiesma expressão suave
e com farias pestanas, como os desta se-
nhora. Natlfi dc doença nem vermelhidão,
nem ollios fracos c lacrimejantcs; nada do
palpebras doentias. Milhares dc famílias
teem poupado costosos tratamentos com me-
dicos, por apenas lavarem os olhos enfermo,',
com-esta nova c notabilissima descoberta.

Conscrvae os vossos olhos pelo uzo cons-
tantii J. I.AV0I.II0 e elles constituirão
o ponto mais ntrahcnte de vosso sem-
blante.

A' venda, com conta-golas nas rh.rnia-
cias, Drogarias c casas commcrciaer..

Granado & Cia, Drogaria Pacheco,
Araujo Froitns & Cia, Itio.

êaíon aos cffi/oôes
Wlmo, Plena Gil, proprietária do SALON DES MOniiS",

ú rua Sigismundo Gonçalves, ... jS , J.° andar, actualmente no
Rio dc Janeiro, avisa ás suas innumeras freguezas que, ua sua,
próxima volia a esta capital, trará lindíssimo sortimento de"Ui-
letles modernas c chies, ultimamente recebidos de Paris. Mme.
Ncna G;l previne lambem que continua a sc encarregar de
de qualquer encommcnda para a Casa de Mme. Simone, giran-
lindo a prompta execução e modicidad?. nos preços.

O "S&LON DES MODES"- tem bellissimo sortimento de
chapeos, bluzas evsslidos, o que ha de mais chio no gencro.

f 
"SALON OES MODES" —Rua Sigismundo

| Gonçalves, n. -18, — 1.° anclclar — RECIFE £
tH"Mt H'v-H"5"H»H' -^##-i. W-H- ^•5--|»J>5-f-f>5"l"S"5"l"l'-i";"!"5"l"5"l,'5"!',J*
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R. Hoss & C, Silva Gomca & C, Frei-
re Guimcrães & C, O. Rnnscl. V.
Ruífcr & C, Granado & Filhos, Rio
do Janoiro; Dalvino Sobral & C,
Pernambuco.

liiii"'
TERNOS COMPLETOS
Feitos pelo ulti-

mo figurino coraa
colletes brancos e
claquíss

ALUGAM-SE NA

lis

alfaiataria II
77, BUA U AUROiU, 77

(Antigo 4 3)

AO COMMERCIO E
AO PUBLICO

t-issoluçiío da firma A. Docckmaiin
& Cia.

Os .-tbiti.xn assignados, Amadeu dc
Oliveira Coimbra, cidadão brasileiro, e
Adolpho Boeckmann, cidadã» allemão,
coniníunicam ao conunercio e ao publi-
co em geral que, tendo mantido nesta
cidade, até 1907, uma sociedade dc
nome collectivo, para o commercio de
comml.sões e consignações; sob a fir-
ma A. lloeckniaiiii & Cia., niío foi cn-
tão o contracto renovado, tuas conti-
nuou ii sociedade a existir dc facto.
Agora, porem, em vista do ciado de
guerra declarado entre o Brasil e a
Allemaiiha, dissolveram completainen-
te a mencionada sociedade que entre
elles existia de facto, ficando lodo o
activo e passivo da extineta firma a
cargo exclusivo do ex-soclo Amadeu
de Oliveira Coimbra, retirando-se o
ex-socio Adolplio Boeckmaim, pago de
seu capital, desde 1." de novembro cor-
rente, e deixando de retirar lucros por
não ter havido accúinullação desde

que rebentou a guerra européa.
Recife, 9 de novembro de 1917.

Amadeu de Oliveira Coimbra.
Adolpho • Boecktnann (.585).

AVISO
Quem me avisa meu amigo é!'

Nfto se illuclam com as presta-
ções; quem compra fiado paga
dobrado. E' esse o motivo porque
a casa Esmeralda á rua da Impe-
rariz n. 227 resolveu vender a di-
nheiro, jóias por preços ao al-
cance de todos ouro 18 k. garan-
.tidos. Allianças 8$ooo, anneis de
fivella 12$ooo, ditos com pedra,
pretas de 25$Opo a 40?ooo, di-
tos com um brilhante a So;.ooo,
ditos com 2 brilhantes a 6o$000;
ditos com 2 brilhantes para se-
nhoras a'45$000; marquises com
18 brilhantes a 120&000, ditos
chovei, o a SoSooo, ditos phan ta-
sia a lSj-OOO, feiticeiros a ó$ooo,
brincos de medalha desde IOS
e 125sooo, medalhas Deus te
guie de (.$000 a l5$ooo, cola-
res 14S000, pulseira para crean-
ças a Í2$000, para moças desde
20'íSÕOÒ a S0$000, botões para
punhos desde 18$00Q, alfinetes
de. gravatas a 8$000. e. outras
jóias assim discriminadas: cor-
rentes para homem, medalhas de
santos, broches, teteias, sàutoirs,
figas, anneis para dentista, relo-
gies de ouro para homens e se-
nhoras, ouro 18 k., assim como
outros objectos de phantasia.

Ver para crer!, ..
Doura-se e pratêa-se a fogo,

fazendo-se concertos em 24 ho-
ras. Concertam-se relógios dc to-
do e qualquer systema, trabalho
garantido por 2 annos.

Compra-se ouro velho, paga-
se a 6S-4oo a oitava.

Isto só na rua da Imperatriz n,
227.

Casa Esmeralda de
A. J. Maia

—*

MERCEARIA
Vendé-se a mercearia sita á rua do

Rangel n. 73, esquina do Pateo do
mercado, optimo ponto de negocio;
a tratar com Rosa Borges & C, rua
do Apollo 158.

GÃLLÍNHAS DE RAÇA
Veiiileni-se casítes das raçus Ply-

niouth, pedrez e Qrplngliton (bran-
cas ü pretas) a tratar com Justlno Pas-
sos no Armazém de Pontual & Primo i
rua 15 de novembro n." -152.

(.596)

ÃosIncautos
Diversas pessoas vindas do in-

terior têm se apresentado em
meu estabelecimento."Pliotp-Ple-
reck" procurando obter noticias
de encommendas feitas a photo-
graphos amadores ambulantes
que, valendo-se do credito de que
gozam ps trabalhos tio meu ate-
Her se lhes apresentaram como
meus representantes, Protestando
contra esta exploração, aviso
pelo presente que nilo tenho em
parle alguma coutractado propa-
gandistas ou representantes, de-
vendo ser evitada a referida ex-
ploração.

Recife, 2 dc abril dc 1917.
Louis Picrcck.'"vende-se"

Unia fazenda n<> estado de .Sergipe,
á margem do rio S. Francisco, com
cerca de io.000 coqueiros plantados,
alguns já fructilicando, tendo tereno

'para se plantar mais uns 20.000 -pés;
com pastagens para gado vaccuni c
cavallar, optima. sallinas c terrenos
paia lavoura.

Informações com João d'Amorim
Junior, lio escriptorio da American
Trading Company of Brazil, edifício
do London & Urazilian Bank I.d., 2."
andar, sala ll. .i. (35S8)"blenòzil '

GONORRHE'AS
Verdadeiro especifico das aoenças

da Mucosa, gcnilo-úrlnarlo de ambos
os sexos.

FERIDAS
A POMADA MARAVILHOSA

Agenle antiseptico poderoso) como tal
actu',i, cur.iiido rapidamente feridas

du qualquer natureza, ulceras, dar-
tlnos, emplngcs, eezenins, boubas, sar-
na, romlclilo e todas as nffecções
locaes com que a pelle esteja compro-
in.liiil.i. »

Deposito geral — Pliarmacla Santo
Antutiio, praça (Ia Independência a.'
10. (5.109).

atou/m «PMm»» h*i\'-_*.» i

Dr.lÉMFii!
DOENÇAS l>.\ MULHERPartos
0,1. BAIIHILHO, parteiro
da maternidade do Hospita
Podro 2", professor do clinicn
do Partos da Escola doPartei-
ras do Pornambuco o i^ineco-
lonista do dispensario Lino
Braga, ilrdica-sc cspcci.il men-
to a

Partos o ii Doe. cas ila

Dc

Adeus Aos Callos!
El!Üso"Gets-It!,'

3Golta-em?.5.!.und._-ESâ. "Geti-ll"

Encsrrega.ie Do Reito. N&o M
í-nllm, Nunca!

,'.

"Na verdndo, nunca imiio compro-
linmlcr como 0 wiiti li» quom roaorro,
uoh procoflROB mn Ih dttffeolB c mui»
dolorOBog i|uu exl.tuitt, para m- livrar
liou cullos. I''ii/.i-in veiilmli-lro. om-
bi-ulluni iIub iIimIus coni auiUurua, l.r^

lioras di tardo á

II UDGliÇai

CONSULTAS
! ás fi lioras d-i

Praça da lndçpondan.ia n. li.

TELEPHONE N, S77

Residência:I

\

Único remédio infallivel nas purga-
ções antigas ou recentes: Blenoriha-
gias, Gonorrhéas, Gptta Militar, Cor-
riitientos chronicos, etc.

E1 superior a todos os preparados dc
sandalo, copaltyba, cnbebas, porque &
usado só externamente; não estrada o
estômago e dispensa outra medicação.

¦ ¦ l
:ij\'.-: m . 590 J
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SERRALHEIROS
Precisa-se ile serralheiros e tornei-

ros que tenham pratica de trabalhos
de usinas c sejam acostumados a vida
e accoiniiioilav.es du c.nipo. Paga-se
bom ordenado. A tratar no escriptorio
da "A Provincia".

DEPÓSITOS: — I'hnrm»cia Oriental
a rim Larga do Roziirio o Plinrmacia
S. Antônio, Pi-açn dn Independência.
A' venda cm todas as pharmacias.

Telenhonc 825

ASTHMATICO — CURADO!
Asthm.a, Empliysema, Bronchite

chronico e moléstias do coração, cura-
se, usando a solução anti-asmathica do
dr. T. Browrie. — A' venda na phar-
macia Santo Antotii"^. — Preço de cada
garrafinha 5$noo." 

dinheírcT
Dá-se dinheiro — sobre hypothecas

urbanas — compram-se casas, ouro
velho, cautelas do Monte de Soccorro,
brilhantes, moveis, èncarrega-se de alu-
gar prédios e pagamentos de impostos,
adlanlando-se dinheiro, encarrega-se
de inventario, escriptas avulsas, con-
tractos e distractos comtnerciaes e to-
do e qualquer negocio coiiceinente ao
foro.

A tratar no Pateo do Paraizo n. 1o,
com

A. Rtlllilro.

...,,,,.,,.:.;.,.,, ,,.•.;..§,
mvmm 800r-s.|
Uleo de júà Soo rs. \f.

•?• O maior preservativo
couro cabfllüdo

do

•;• Dcstroe a caspa o (orlale-
V ce a raiz do cabello, ovi-
4. tando a sua queda

T Formula dc P/N./0 FORTE j

¦\.\.J>-

Folhetim d'A PROVÍNCIA—Em 17 da novembro(97)a EN 1
OU

_ - O PALADINO MODERNO -
«rande e emocionante romance-cinema-americano

(Cada episódio, que pôde ser lido destacadamente, conslitue
um film a ser exhibido no T-HEATHO MODERNO)

15.» EPISÓDIOO documento secreto
ctor de policia, estendendo a mão pa-
ra o Mascarado — está preso I

— Preso eut seja! ... — articulou
.calmamente... Mas ha de permittir
que antes lhe entregue em mãos esse

papel, que contém a prova irrefutável
dos delictos comniettidos contra a se-

guíançá de nosso paiz, pelo homem
do qual os senhores se tornam incon-
sc-ientemente cúmplices.

E entregou ao. policial o fragmen-
te do docüméntOrsecrefo que -arranca-

ra com perigo de vida das mãos dos
emissários da G. S. O.

Mas, Subitamente,', do sitio onde es-
tava á' espreita, Legar saltou como
uma fera e atirou-se sobre o policial,
que já havia recebido p precioso pa-
pel entregue pelo A.ascarado.

cavai-

toda

m. XL"1UM TRAMWAY EM DISPARADA
- N'esse caso — articulou Bettina,

n,m ellergia — pôde ter a certeza de
1ue nao será preso!
trp. 

T?mel ~ disse o Mascarado, en-egando-lhe na penumbra um obje-° minúsculo que tirou do bolso. Si
fu 'ne fizer umterra com
Çao.

qu. i[apari*;a depositava no homem
rwiJ fallava tal confiança que não«lainou a miiiima explicação.essa occasiâo a porta abriu se. .

cor-
sageni ~ '""'""'"i U-1"UU-"IC Pas

niiii^1110'.1 de '.'"aginar o espanto do""ihonario 
v«TfiSuidS em\ compa-

nnein estava a filha.

signal,
a força,

lance o po"r
sem hesita-

tJLS?ia' 'Miss Drayton — disse coi«mente o Mascarado, dando-lhe pa:

nhia de
— Eni nome da lei — disse o inspe-

Apod;erar-se do documento, p.r.eçj,-
pitar-se em direcção á janella,
gat_a e desapparecer no e. terior, tudo
isso teve a duração de uin raio.

Já corria longe e os assistentes ain-
da não haviam dominado a estupefa-
cção que o fado lhes causara. O che-
fe dos "deteclives foi o primeiro que
se dominou.

Corram! precisamos alcançar cs-
te homem, custe o que custar! ,

Na occasiâo em que o seu subordi-
nado obedecia a ordem, seguido de
alguns- credos, o policial -voltou-se

para o Mascarado e, agarrando-lhe as
mãos, preparou-se para applicar-lhe
,,s algemas.

O Mascarado dirigiu a Bettina um
olhar profundo e as suas palpebras
abaixaram-se lentamente.

A rapariga cor.íprehendeu que che-
gara o momento de agir; e, como lhe
recommendara o seu protector, lan-
çou por terra o objecto que trazia
empalniado.

lni'iíiêdiatamente desprendeu-se do
assoalho uma fumaça tão densa, que
durante dois ou tres minutos os as-
sistentes se tomaram absolutamente
invisíveis.

Dissippda essa nuvem o Mascarado
havia dessaparecido..

Ah! exclamou o policial fu-
rioso, que fez a senhora, Miss Dray-
ton?

Bettina declarou severamente o
financeiro, explique-me, o seu procedi-
mento.

. ' cousa que se explica por si
mesma, respondeu a rapariga calma-
mente. Quiz salvar o homem em cu-
ja culpabilidade não acredito...

O melhor meio que tinha elle
para demonstrar a sua innòcencia era
o de aqui ficar.

Não ê essa opinião d'elle, nem
a minha! ...

A troca (le palavras limitou-se ao
já dito.

Talvez, si não pe)-des(Jem tempo,

4> a' vencia na •;•

Í>HlRMClA.StoiKT0llOÍ
T P. da Independência n. lü

.H.*.M..;.~.K«Mv-:--:--:--i-v--'H-- 
_

O "SALON DES MODES"
previne ás suas gentis freguezas

que fará um abatimento de 20 "|"

nos vestidos, para dar logar ao
novo sortimento que breve deve-
rá chegar.

TERRENOS A'' VENDA
Na EncruzlHiada; á rua Fredrico e á

rua Elvira; no Anibolê, na Gran Via,
lado do rio.

Todos muito bons e a preços com-
modos.

O proprietário quer liquidar.
A tratar com João Ramos, á rua

Frederico n." 27, ou á praça Arthur
Oscar, 217 (sobrado).

fosse possivel encontrar o' fugitivo,
que não devia estar longe.

Todos correram para o inferior do
"coltage", sem desconfiar de que o
homem que iam perseguir não estava
tão distante quanto o presumiam.

Logo que a sala se esvasiou, de sob
tim canapé emergiu cautelosamente
uma cabeça, voltando da direita para
a esq'uerdá o seu rosto embuçado.

O homem mysterioso julgara per-
feitamente certo que os seus adversa-
rios tentariam agarral-o, e que o me-
lhor meio de occultar-se seria na pro-
pria sala que elles abandonariam.

Com o ouvido attento, iinmobilisou-
se por um momento; em seguida, na
certeza de que nada teria a receiar,
sahiu da sala, e logo depois do "cot-
tage".'

Na occasiâo, porém, em que se di-
rigia para o local en* que o aguarda-
va o seu automóvel, os dous policiaes
a.istarai-1-n'p e, aos gritos, correram
no seu encalço.

Emquanto fu:;ia de seus adversa-
rios, com quanta força dispunha, o
Mascarado deparou subitamente á sua
direita com um espectafculO que o
enraiveceu.

Legar atrás de uma moita rasgava,
com os dentes a famosa prova de de-
licto que tlhe dera tanto trabalho a
conquistar! ...

A Liga Humanitária perdia a mais
preciosa das suas armas!

O .Mascarado teve uni gesto de des-
peito. Ao mesmo tempo, olhando pa-
ra trás. viu que os policiaes ganhavam
terreno...

I: nem um carro sur.gia no horizon-
t! ...

. Subitamente, na estrada, um ponto
negro se desenhou, tomando rápida-
mente nma forma.

Era um "tramway" 
que chegava.,,

Talvez esse vehiculo lhe trouxesse a
salvação!

Como si a Providencia quizesse fre-
compensar os esforços do fugitivo,
nessa occasiâo, o trem deteve-se c
todos os viajantes que o occifpayam
desceram.

Essa parada pcrniittiu ao fugitivo
alcançar o carro. De um salto, o Mas-
curado galgou a plataforma onde es-
tava o "waíthiaii", ao qual, üe re-
volver etn punho, intimou a pí.r' c-
cano em moviivento.

Aiemorisado pela -tr.eaça, o emjve-
gado cbedeceii, sem esperar os po-
liciaés qúe cõrriain céleres.

-- Parei Pare! gritavam os ageiv
tes.

.Mas. já o carro estava em mar-
cha: e apezar da agilidade de pernas,
cs homens, i-ão podiam pretender lu-
ciar com a do vehiculo.

Quedaram immoveis na estrada, ex-
ternando em pura perda a cólera de
que se achavam possuídos.

Entretanto, na plataforina, o condu-
ctor qiiizera reagir.

Çomprehendeii'do pelos grilos dos
policiaes que se tratava de qualquer
malfeitor, que era perseguido, o ho-
mem fez movimento para deter o car-
ro. Novamente, o revolver dw fugiti-
vo ameaçou-o.

Explicava semelhante altitude uma
razão capital... Ao olhar para a es-
trada, o Mascarado estremeceu.

Na alva faixa que formava a eslra-
da desenrola'ndo-se ao longe ó mysle-,
licsn defensor de Bettina acabava de
avistar uma mancha escura que au-
griierilava progressivamente, que o seu
olhar perspicaz distinguiu ser um au-
tòinovel dirigido em máxima vêloci-
dade...

Não havia a mínima duvida possi-
vel. Os que nelle vinham, si bem que.

Cirurgião dentista

DR. JOÃO GONÇALVES
Prof. da Escola de Odontologia

De volia do siu viai;. m á Kl.-
publica Argentina, diapse
r,o m-u consullorio de modernas
ítislaIlações cloclric.s para os
serviços de sua profissão.

Os tratamentos, cxir.cçõcs c
todos os trabalhos dentários _Sc
feitos inteiramente sem dor e
c.m resultado garantido.

PREÇOS MÓDICOS

R.BARÀO DA VICTO RIA N. 7 '
andar—Teleph. 513-Recife

VENDE-SE
Veijde.se todos os maehinismos do

engenho "Pirajuhy", sito no munici-
pio de Iguarassu.

Ditos maehinismos constam tle cal-
deiras, taxas de ferro, fôrmas para as-
sucar. alaniblques, etc, ele., tudo em
bom estado. O motivo da venda é es-
lar o engenho fornecendo a uzina. Os
si-s. pretendentes poderão desde já exa
randa. no primeiro andar e do prédio
randa, no primeiro andar e o prédio
do london S; River Plate Bank.

ARMAZÉM
D'A SERTANEJA

Rua cia Concórdia, n. 686
Grande mercearia'; f_.rtan.er_-

te sortida dbs melhores gêneros
alimentícios e dispondo de pes-
soai habilitado.

RODRIGUES IRMÃOS
Rua da Concórdia, n. 68C' TELEPHONE N. 010

COMPANHIA CERVEJARIA
PERNAMBUCANA

AVISO IMPORTANTE
Em vista dos recentes açontoci-.ne. •

tos, o sr. Albert Groscli. e foi substi
tttido tia gerens.a desta cervf.-i.ttia,
pelo sr. Henrique Oliveira com quem
poderão se entender os interessados,
ficando o mesmo autorisado a usar
dos poderes conferidos petos nossos
estatutos.

Outrosim, foram tambem dispensados
os outros empregados allemães, sobre
o destino dos quaes ficamos aguar-
dando instrucções que já foram soli-
citadas ao nosso governo, por inter-
medki do sr. capitão do porto, Rene-
ral do-districto c dr. chefe de policia.

Recife. 8 de novembro de 1917.
A directoria,

Manoel Ci. da Silva Pinto, José
Pessoa de Queiroz e Pinto Alves &
C". (5420)

ESTRELLINHAS TRES CRUZES
A rainha das massas para a sopa.

prefiram sempre marca "Tres Cru-
zes" que são as melhores. A' venda
em todas as macea.ias e na fabrica de
massas . ' Nacional, na rua Marcilio
Dias n. 112. (5312)

'iagjgaapwS-jgffagfc'
"Toruao ri-iii-i-iu-i-liliiM oh vosso» pên,

iiMiinilo •UliTS-IT."'

mundo oa calloa tfl.0 uoiikIvoís quo 8ií'i
forcados ft aiidar «io lado c fazor um
li.li.i-_s cnrotiiu. Ou enlfio npiille. m
halsanioíi nuo corroem oa dedoii nomlo-'
nu cm enrno viva o tornando-o. iloiori-
ilos; ou ainda ompi-.oãam cmplu»tro.»
Mim nú i.-i'Vi'in paru fa/.or ernueer o
i.-iilo; outros lovom a OBgraVatttr o a,
cavar os calloa tazouilo aangrar ob
lindou, f: oxíiuliilto, iü'io 0 Vorüado.'dl-.T.-1'1" 6 a mai-avlllin Bimpleii n
modornii para o.s calloa. Bastam í
solta», Kilo Bocea logo, Não ha dòr.
oBpalhafnto ou lncoinmodo. Cano,
cuIloBJdado nu vorrugn B0ltá'-80 e pula,
fóra. lia milhões a n11111<"n-s do posstaa
ip.in nno u. :itn outra oousa.1'"QETS-IT" 6 fabricado nor E. I_aw-
ronco & Co„ Chicago, 1_. u. A."ÕETS-IT" vendo-ao cm todaa aa
irogarlaa u uharmaclaa.

Furia Irmão & C. — D.lvino Sobral
<__ C. —¦ Pernambuco.

AÒ COMMERCIO IMPORTA-
DOR

Descargas dos vapores da Com-
panhia Commercio c Navega-
ção.
Avisamos aos interessados quo

as mercadorias transportadas
pelos vapores da Companhia
Commercio e Navegação serão
descarregadas no Caes da Compa-
nhia Pernambucana, passando íí
ficar immediatamente ã disposi-
ção dos respectivos consignatarios
. soli inteira responsabilidade d.?,
mesmos.

PEREIRA CARNEIRO & Cia.
(5.430) Agentes

 i, i
~ 

__ à -

MADAME DAFNER
A celebre professora em scien-

cias occtiltas, grande media, car-
tòmaiíie, cliiromante scientista,
que lauta fama alcançou em toda

i parte do inundo que tem per-
corrido, como attestam as mui-
tas noticias insertas em todos jor-
naes das priucipiaes capitães da
Europa e do Brasil relativamente
aos innumeros triumphós obtidos
para as suas revelações tão sin-
ceras sobre qualquer ramo de ne-
gocio c de interesse particular ou
commercial, doença, etc, conti-
nu'a attender a sua numerosa
cliòntella na rua da Concórdia n.
.39, antigo loi.

Consultas de 8 da manhã ás 8
da noite.

Consulta usual, SSooo.
Consultas mais extensas, >:'-_.•!-'

lo$ooo.'

12 ANNOS DE PRATICA

WANDREJASILOLINS
Medico hydrother. pico, trata de

qualquer moléstia pelos systemas:
Kneipp e Kuhne. os mais adeantados
em frança c Portugal; Possue o licor
dc Kneipp para cura radical das hemor-
rhoidas. _.T_:>33i!aJMl

CONSULTAS: — de 11 ás 12 ho-
ras da tarde. — Rua do Rangel 184,
i." andar, antigo 5S.

Grátis aos pobies, nas quintas-feiras.

não lhes pudesse distinguir os gestos
excitando d "chauffeur", só podiam
ser os policiaes que não esmoreciam
no desejo de álcançal-o.

li, por isso, havia para elle urgen-'
cia em vencer a resistência do "v/at-
tman".

Confiante na sua estatura elevada
e na largura de seus hombros, este
tentou arancar o revolver das mãos
do aggressor, e entre ambos se tra-
vou unia lueta porfiada,

A uictic-.t do Mascarado consistia
em apóderar-se da direcção cio carro,
de modo a imprimir-lhe uma velpci-
dade que lhe periiiittisse fugir aos
que o perseguiam e que conseguiam
levar-lhe ,-aiitageni...

Em taes condições, o resultado não
poderia s.t duvidoso; alcánçal-o-lain
com certeza.

Essa convicção imprimiu actividade
ao combate. O cónductoir tambem
vira ii automóvel que lhes vinha ao
encalço, e iniiitó naturalmjente pen-
sava que nelle estavam Os que pode-
riam socsorrdr.

Si conseguisse prolongar a lucla, os
policiaes chegariam a tempo.

- Taça o que ordeno I disse raivo-
so o .Mascarado. Dou-lhe mil dollars
•i me obedecer...

- Nunca I articulou o outro, que
redobrou a energia da lucla.

.Mas. o seu adversário eslava prevê-
nido-. ii seu punho ergueu-se, indo
bater em cheio no peito do "wal-
tman". que perdeu o equilíbrio e
Cambaleou.

o .0111.111 tentou em vão segurar-
se a qualquer cousa. As sjias 

'mãos,

que se moviam para procurar um pon-
to de apoio, só encontraram o va-
cuo, e o homem cahiu iia plataforma
aos pés do seu adversário,.

- Desde que não esteja morto!,
murmurou este.

Rápido, inclinotise apalpou o corpo,
c verificou que, si com o soco o po-
ire1
no
do.

diabo não respirava, não estava,
entanto, irremediavelmente perdi-

—- Decididamente, senhores, mur-
murou satisfeito, ainda não será des-
ta vez que lhes cahirei nas garras!

Tomando a direcção do vehiculo,
guiou-o em máxima velocidade.

0 immenso carro voava nos trilhos,
passando como um bolido ante os traj
balhadores dos campos que erguiam
os braços, com uni gesto de pavor.

Que significaria aquella corrida lou- ¦
ca?- Não seria o diabo que o pilotava
aquelle "tramway" em disparada? I

O auto dos policiaes perdera a van-
tagem conseguida.

O Mascarado julgou chegado o mo-
mento de pôr uni lermo aquella dis-
parada.

A meia voz minha á ífrente, os trilhos
transpunham uma pequena ponte de
madeira construída sobre uma torren-
le, que corria numa exeavação de ter-
reno, tle bastante profundidade. Do
lado opposto desenhavaiii-sé as folha-
gens verdes de um pequeno bosque,
bastante espesso para proteger a fu-
ga do mysterioso personagem.

t) fugitivo resolveu parar o vehí-
culo próximo ao pequeno bosque, on-
de lhe seria fácil esconder-se.

Mas, pensando nesse plano, o Mas-
caiado diminuirá sem querer a veloci-
dade que imprimira ao carro, e subi-
lamente apercebeu-se de que o auto-
inovei já reconquistava certa vanta-
gem,

(Continua)

Este folhetim c o 7." do 15 episódio
que foi exhibido hontem, e o dera hoje
no. "Theatro Moderno"!í si

^ST*c'STS?t''1Si Lv A \\
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Fabricas, uzinas, enge-'^egO^(@0'GiSJfiS6gO
"" \íjZJ'Ê~^--~VmKjm<*i'~-' «_»«.-a_AI_»V-/^,,*-^*»'~™

I nhose embarcações ~

OBANDES 8TOCK8 DK MATE-
ftlflL APROPRI IDO DE^SU »K-

R1QB Q'UAb'10« D6_COM 5 0_*_
? ? DE ADATIMENTO » 4>

do o Inrmenso cie
— poslto da antiçja —
Fuudlçao 'VILLAÇA"

? I ADQ IRIDO P_R <- (Miranda Souza & C,"
ESTA' EM LIQUIDAÇÃO

Alamblques dc cobre.
Caldeiras diversas.
Carretas dentadas.
Correntes para embarcações de

Krande calado.
Tachas para assucar.
Tachas dc cobre.
Canos de cobre e latüo.
Gulnchos.
Tubos para caldeiras.
Machinas para cortar.
Metaes cm folha.
Polhis de qualquer tamanho.
Rodas para locomoveis.
Caboe de aço.
Transmissões de aço.
Âncoras de qualquer tamanho.
Serpentinas.
Torneiras de nivel e communs.
Motores.
Sinos.
Tornos para ferreiro.

Diversos outros artigos de vanta-
josa acquisição no actual momento.

Os interessados devem tratar seus
negócios com urgência para não perde-
rem a opportunidade que só se oífere-
ce pela necessidade de desoecupar os
armazéns da antiga

G8_ffRG5PeSafiftoS5!
•^-^¦-^•SjJJmam^m¦»-«J_<—- Vj^r -__=V—

ssimo reconstítuinte
MARAVILHOSO RESTAUR&DOR! RECONSTÍTUINTE SEM IGUAL!

Acliialmoiito nume-osos são os propnriulpa e fp.mulim que .'ippnreooii, por toda porte, como roconstltulntee daa forca, nbnli.lns
do organismo liumnnò I Mn« nenhum Im tjjp rico, tito ollloh. _ do resultado» mais «dmlravela quo n Solução AnltiftsthOf-lca ( * t
do dr, Jelforson. òtínl o rosimuMiluinto quoiso cbnipflü doa *jlyearo-phoi»pnafò8 ile «odlo, ohI, potassa, minjiiuslo u feno, dos o.trnuroa yy/n
lio kola o carno ; o cuaraiiii ? Nenhum, Bisln tinia Blmplna analyaodó.té!.produetos cliimlcos qúe entram óm sua compusiçflo para \rT\
clieRormoB .í conclusão lui^Icu de que a Solução Antl-Aatlinnica •'-. ò reconstítuinte unico que, ellleuy. e dlreotanionto aotúa _ * I
om todo o nosso srgahismo. O'Blycoro'phíi*pl*iito de sódio aue iio plasma, o do forro taos glóbulos.sangüíneos os duca! o potássio, iio /(**)
systomn nervoso a o de mngnosio, nus tecidos musculares ; a leoln como um poderoso excitante acui. sobre a libra cardíaca ; o extracto
de carne, uma das mnis antigas medicaçOos foi sompro omprogado com suecesso nus casos dá ricliitUrtio, dóblildudo, luboroulose, con-
valosconçns demoradas, dlsrrháas chronicas o no tratamento dos velhos. Pt-lpquo a Solução Antl-Asthenica ó ávida dos
NERVOS, dòs MÚSCULOS, do CI5REURO o do CORAÇÃO.

A Solução Anti-Asthenlca rouno todoa os olomcntos indtspcnsnvo^ a rcgoncraçüo do orgiulsmo, a coiistituiyào
dus tecidos c snullicaçilo do Banguo,

A Solução Anti Asthonlca combato poderosamente a fraquesa senil (dos volhos), a nòurastlicnla om suas diversas
manifestáçc-s, oBgo.tamonto physico, a doprci
anemia, a ehlorosls o a tisica pulmonar.

Fortifica 
"ds 

crcançns. Rübustcco oa

iito mental, iodas as formas dc

bort ilecc os velhos

aiilicnia iiouro-muscular ; o lymphntisrao, o racliilismo, a

iI
jovens,

Agente Fragoso
ESCRIPTORIO-RUA 15 DK NOVBMliRO K 2
«fK v «i 08,)

ahkmkvu «ani wX;» ^njf

Dc
io Balda o i

"iene,ilentes moveis, qu ulros, espolieis, Importanto
prõnsnp.sra copiar.'JoliçnH o,vidros, mobiliário.
lellins db zinco, forramciilas, canos de chumbo, ti'| .los"n,? V- l0.
tle., etc. ¦"•"«JNIqj

Domingo, 18 do corrente
Ao.-meio dia

Estrada dosHemedios.rliiiraraii .Oi) tm Alm.
Prixim i ao Largo da lJ az, confortável vivenda du ektno sr <1r •'}'l-

Raiigol. "'«Mobla,
An ninei) debtli d:, no dia "do leilão
*: ¦"' Ao correr du tt ai lelio

iiico.to.àd. o mais puro e poderoso ios foiiiiicantps!
j^vj LABORATÓRIO s Pharmacia São Sebastião -OLINDA

pi Deposita ios : Drogaria Faria ePhariuocia S.to Ant.nio. — R.cif", Pernambuco

FUNDIÇAOVILLÂÇA
Os ajustes podem ser feitos na fun-

dição ou nos armazéns deIlililIl&G.
Avenida Rio Branco-

__.__

VENDE-SE EM TODAS AS BOAS PH4F.MACIAS
v_~^ _-\.j-n iu. ._r-«w/~S/**) -, — ... ~r «Mrr***r'IIT~«T-**'L,*'"l'_T"**~**'r~—" *~ i/V*-.^9gS^cê_®3^_33_Dl_<âaíí25__cSoS

(3623)

"**' CívJ Mi)^ C_.

Urirs®! - - !#lfê!tò
S_l<Bp': ¦ :'ibtm^C
fev^lb J_ liil-. ""^ *'
&- VfikJr"!. " t ^ilMm
¥¦*«.»•«!_¦ xr$ ¦- '-P*yffl\iffl:$?5

5í.,k <&&.• WS^mMim '
&'•-.;;,;> i£.^mrmr1f<r.jM SSft Ml ¦;¦ \t:

m--*;¦?-£yí__3!_-*' ilBÇ'lft'¦ ¦ ¦-
«-"-•¦•To. cilascsereiWgíte
WÊm'.íise*. prej jov^W^fit¦-. 1

Appcritivo da moda I Nos bars, conícitariaj,
cales, botequins, armazéns. Teme gelado, quo
é delicioso I

Únicos depositários : Monrio _* C, Rua do
Botar/n, 133. v

Conceiaionsr/of; ConUnhn, [Vares a G.
«nu** Bueno» Aires, 06, sobrado.

DEPOSITÁRIO NESTA CAPITAL. —
M. M. ROLIM

li. íê?|!i§ri{i!
Modista franceza da Casa Georgetle

de Paris.
Rua da Aurora n.° 79.

Participa ás exmas. familias que para
melhor attender ás numerosas encom-
meudas transferiu o seu atelier para a
rua da Aurora n.° 79.

Ampliando o atelier conta com artis-
tas competentes para tailleur, toilet-
tes para soirés e casamentos, para
praia e viagem e tudo quanto lia de
moderno nesta arte.

Preços razoáveis
Executa ponto a jour em seda e al-

godão, phises até 25 centímetros.
Rua da Aurora n." 79.

1 2 tr. II r.lllll. Km p

ASTHMA
BRONCHITE, OPPRESSOES,
CURADAS"01"mi cos ESPIC

<i. bo* -'•• r. **•'-!.ii/.nro, Pa
.1 FF.PIC. limitaria

AVISO
Heraclito Lima, agente recebe-

dor n'esta cidade, dos jornaes"Diário de Pernambuco", ".lor-
nal do Recife" e "A Provincia",
avisa ao publico, que o preço de
cada numero é de loo reis, não
devendo ninguém comprar, por
maior preço, e para acabar com
o abuso da vendagem de 200 reis,
quem desejar os mesmos, pode
mandar na porta, da Chapelaria
Chie, em Maceió, pois para isto
tem permanente um gazeteiro es-
pecial. ..*—

EN"MONTARIA DE
<^_* GENHO
r*<M.i Vende-se a montaria do engenho
9tr-rf "Pedreiras", situado em Goyanna,

composta de uma caldeira de Eletcher,
com 80 tubos, uma moenda de 36
pollegadas, uma optima machina e sete
tachas de cosimento.

Para informações minuciosas, bem
.como conducção para o engenho, na"usina 

Santa Thereza, em Goyanna.«A«f_
<Ht

DECLARAÇÕES
jj A* .1.'. do Sup; Jrrli.', do k.

Beir. Loj.*, Cap.*.
"tíílcllarço UMI"

m
_«i';i

iftr'!í

INICIAÇÃO• mu.m.sESS.-. MAGNA DE

De ordem do Re.p.\ Ir-. Ven.-.
convido a todas as Lloj.•. rio Or.1.,
Mmaç.-. regulares e lir.*. do quad.-.

/.'•.. «para a Sens.-. Mauna de iniciação
í íi i>que sr verificará em nosso Templo á

Ru* da.Aurora, ás 19 1/2 horas do
dia 19 do corrente.

Or.-. do Recife, 16 de novembro
' '''. _e 1917.

O Secr.".

MONTE PIO DA FAMÍLIA
Sociedade de seguros dc vida. — Se-

de: làui Quintino Bocayuva, '1, 1" an-
dar — Caixa postal, 550 — S PiiM-
lo.
Convidamos os srs. sócios a ef-

fectuarem até o dia :>n do corrente
mez de novembro, no London & RI-
ver Plate Bank, de Recife, o paga-
mento das quotas 71, 75, 76 e 77, que
se acham em cobrança.

Terminado esse praso haverá para o
pagamento uma tolerância de 10 dias,
sem garantias.

São Paulo, 10 de novembro de 1.17.
Bento Campos

(5 M7) Superintendente

_*"**__• j*"*'* a?S/"'l_ "H3 Af**. « -o •>%. «0/*% /fi^. rf^Mf

Escriptor.. -- Rua 11^ de Novembro ir». 27''a, antigo _3

COMPANHIA INDUSTRIAL
PERNAMBUCANA

(Assembléa gera!)
São convidados os srs. accionistas a

reunirem-se em assembléa geral no dia
29 do corrente mez, :í 1 hora da tarde
no escriptorio da Companhia Indus-
triu] Pernambucana, no caes do Apollo;
n." «17, a fim de lolnar conhecimento
do relatório parecer da commissão ti1-'-;
cal, balanço fechado em 30 de Junho,'
próximo passado, e bem assim eleger |
a directoria de accòrdo com o art. 16
dos estatutos e commissão fiscal de j
accòrdo com o artigo 2''.

Recife, 12 de novembro de 1917
(5-131).

Dt jis ii iIr 'Ií tfifl
para Iplii ipti ¦ 1 Mme. CASTRO]

nno

í>n

VITALÍCIA
PERNAMBUCANA

Avisa que não ieni fiidamenlo Correntes de o.u

TO . iflp, _l) E íl ii corrente
platina, par.i relogins, anneis de

a noticia publicada pur Justo no
"Diário de Pernambuco" de 15,
de que ainda não havia sido pa-
gos os pecúlios correspondentes
as cola. já recebidas de ns. 75
a 84. Nada deve nessa pi ara oi
fora delia e quem julgar-se preju-
dícado com a presente publicarão,
queira protestar pela imprensa.

(5448) A DIRECTORIA

*¦ para o N .tal
.4n'asia, marquizes com brithanles, em

, Den istas. Professoras, biclus du chuouro t« plalina, ditos para Bacharéis, Engenhein
veiro, em plalina e ouro, com brilfiantes, alfinetes para gravatas, pulceiras com bailhan
tes, em ouro e plalina; ditas com rei gio, cruzas de ouro e platina, com brilhantes, me
dalhas de Santo, voltas de ouro, ann.isde differentes qualidades, caçoleia.. barretes em

Espccihlista.ei. Bcllé7.à,.çhllistá c ma».-.ugi.sla, diiecio-
do instituto dá Dahüi.riííi suc'cúr's»l do Instituln Mareei, dc

ail-. c representanlò do lusiiiulo uc Londres, dá cuusulta ura-
u ml lV belk-za.

. Püiihiiíii inulcnf» — o melhor produeto Pa''a branquea-
menlo da pelle tirar espirba«i, cicatrizes, signaes de variolas e
e rugas ; ú «juperkl tamliem par.» o desenvolvimento e eniija-
mento do seio —resullndo garantido ein 30 dias;

R.I.OVA 52, a.",de l As 5 da tarde

raro e muitas outras j«

'¦ 'mr7lill
VITALÍCIA PERNAMBUCANA
85." c SC." CHAMADAS DA SERIE A

São convidados os srs. mutualistas
a realisarem "até o dia 30 do mez cor-
rente", na sede social ou nas agencias,
conforme o aviso expedido, duas quo-
tas sinistraes de 15S0OO cada uma
pelos íallecimenlos de Maria Ferreira
de Barros, na cidade de Lavras, no
Ceará e de João Joaquim Correia e
Silva, na cidade de Floresta, neste es-
tado, respectivamente segurados pelas
apólices da serie "A" ns. 75 1 e lj-U.

Na falta de resgate dos correspon-
dentes recibos até o citado vencimen-
to, será concedido o praso de toleran-
cia de 10 dias e o de 30 dias aceresci-
do da multa de accòrdo com os parags.
1." e 3." do art. 13 dos estatuto';.

N'esses prasos de tolerância e de
multa, únicos para restauração de se-
guros independentes de nova inspec-
ção de saúde, fica o mulualista retar-
dalario suspenso dos dircilos decor-
rentes de sua apólice.

Recife, 9 de novembro de 1917.
Cornelio A. S. de Gouveia.

(5-121) Direclor gerente.
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CHARANGA DO RECIFE
A directoria desta sociedade, com-

mímica aos srs. sócios,"que por mo-
tivos imprevistos deixti de realisar

a matinée que esta sociedade preten-
dia realisar no dia IS do corrente.

A. Campos
(544S)) 2." secretario.

FÚNEBRES

MARIA AMÉLIA ROCHA DE SA' PE-
REIRA

(2." ANNIVERSARIO)

Commemorando o 2." anniversario
do fallecimento de Mai-ia Am>:lia Rocha
ds Sá Pereira, seus filhos, filha:, gen-
ros, noras, netos e sobrinha, mandam
celebrar misüis na capclli do Collegio
SalesiJiio, áa / hora:, dü dia 19 do
coi rente, e para a«istil-as, convidam
ieus parentes e amigos, de ante-rnlo
agradecendo aos que comparecerem a
este acto de religião.  (3627).
ímmiÈmaásmií&fú&sfflSi&mimisw

JL

FRANCISCA JOAQUINA DE OL1VE1-
RA CAMPOS

(90." DIA)
Manoel Arãò e familia coíninèmõ-

ram o 90.° dia do passamento de sui
muito amada mie Fí-.ncUct Jcaq_:i_i
de Oliveira Campos, fazendo distribuir
um pequeno obulo aos pobres que
para tal fim «se apresentarem, no pro-
ximo domingo, 18 do corrente, ás 7
horas da manhã, ná sede da Federa-
ção Espirita Pernambucana á rua da
Concórdia. (S. S i).

O agente Per egrinô, devidamente autoras ad 05 v»nd-
rá em leüãos o qu;© acim^ discreve par casit-a de quem
pertencei"".

o correr do martelio
(545')

Age;:cia—Rí;A MARQUEZ "O HERVAL N- 45

Primoroso
««a*

Primorosos moveis, inei.idio-io ni .no com ce|io le meHl, cordas er u
zajJas do celebre lnbricante Jnliús Fleurick, primorosa «uubilia de pau caria
na cor, com palha no encosto cm eaiylo Luij VV, importante cspelbo vene-
/.iano, todo de crystal, delicados poria bibelots, cxeelleuiü mobiliailo paru
quatro, to il leite americano;, qu-. or is, esplendido eiiar ía I òn ça s com suspen-
são e mármore, aparad' res som inaroiòre,"solida mo-a elistica oval com 4
'.boas, liio porta-chapáos, csplundidfis guarda-vestidó.'', corhÍTiodas, vidros,
iiorcclltinas, grupos, edeiras (lc faulasi... m icliina Singer, c.iinas «-le fern
para casados, solteiros e crciançis. ti.petes, biscuits, 1 violino, grande lote
Je rótulas e p irias e mdo mais A i uso clc uma faniiia de firio iratame to,

Domingo, 18 do corrrente
AO HEIO DIA.

Rua da Palma n. 51
Residência da exma. sra. d. Ber-

tha, filha do sr. Eduardo Augusto de
Almeida.

*
_•¦¦•¦*•.*<. •*• v'b í •;•¦;••¦;•¦ !••!•*"¦• 5- !-**••

Armazém

DK MOVEIS
Camas de ferro

-H-

.'•'r

.;. li 15 de.Novembro, 351 .;.

% Junto do JORNAI.DO RECIFE X
.{. Sortimento de mou is na- •{.
V cionaes e extrangeiros de T

ijiiúo tiwdc-no e botninca- .',-
', bumerifo bata iodas as de T

* *"^» pendências de nmo ct'\a, _•

% CAMAS DK FERRO %
T- ¦¦"•' •«*?*• inglezas e nacionaes, para •]•

Iodos os preces 'C
.}. Acceita enramtnendas de .%
*|* 

qualquer mobiliorio, ^a T
4. raiilindose p bom acaba- •*•
•i-
•{.

•H-f-I
4-

mento

'.W'H -H" :»;«i"*««.
.• .

Ànoüficío detalhado ab d

1 correr do martollo

LDlDigÜ,
'li. <} O

(r,424j

.Ji
Pateo do Terço 55, 1." nnder

Director — DK. GUIO" Dli SOUZA
Cursos: primário, prcparalorio e

commercial.
Corpo docc-ule constituído por 12

professores, com longa pratica do mi-
gisterio. Horário das (aulas: das 9 is 15
e das 19 ljá ás 22 horas. Preparam-
se candidatos a concursos em quaes-
quer repartições, federaes ou estáduaes
e á matricula nas escolas militares.
EsUo abertas as matrículas para en-
sino avulso e um curso da f.rias.

CURA
RADICAL-

MENTE

T"

RUA MARQUEZ D'pIJNDA, 24

AS MOLÉSTIAS DO FIGADO,
BAÇO ANEMIA, CHLOROSE,
FEBRES INTERMITENTES,™.

RO & GUIMARÃES
>E

e.i^s_M^l_fe\_ré_S&

Á___ÍÍ*Í? M S AJWM ]__R IM
IiBport-çã de fazendas ingl.zas e francezas —AMig«

l^ p ra homens e artigos para a h'n.t s

iJiiannptíQÜIIIQ10 ti íí 'IX
RuaDaque de Caxias ii.. 217

^^^S_f_«^M__l^^^^^

VKBrS
iir_______r^' >H-M____y!9

Uma. «nica
_:_s_>*_-í

suína _____»-"^ A. T«H
Pílula do Dr DEHAUí

do um

tomada de dois em dois dias n'uma das suas refeições

Vos conseroarô üe.bon sam
a evitará todas as aborrecidas 

¦conseqüência,

sangue impuro ou de uma má digestão .
Dores de cabeça, Prisão/3e ventre, -

-— Embaraço gástrico, Tonturas, Congestão.
0 dso Mil das pumas Dr dehaut _ a sauQe perpema a preço tarato.

A venda: Dr DEHAUT, 117, FaubourgSainl-Denis, PARIS
¦ E EM TODAS AS .HABMACIA&

a_B___M______MB_ ¦—BBBM



\ 
"¦' 

¦',.'¦ 
' 

¦:' . H "f

' N. 317*

....

•>
««*._, .__.«.» «at .«>.¦ -iwtPítaMMw

A PROVÍNCIAff SABBADO, 17 DE NOVEMBRO DE 1917

jr"**^ 
""gr INT E3V___A_

I^OI^lNrElOIJOO PELA
¦Im «&„ ^S-*»,^*-^ JL mJj*\m. JÊbwM

I Serpente ae

a&JLv

ral Cine
Kua Ilarfln da Vido hi, 20

fclv phon<\ 08—Cmlxa post»_-280
Endereço toleRrapüieo —SKSiO

ENTRAM iiiBCti 1 CiDOOO
BERTO SEST

matographica E
£
E
Lü

Casa Matriz -Hio il • .l.n.lrn
Suecursaes—S. Paulo Port i Alegre oTurim (lthlin'

\M$W& ?'

IdDOOO
¦ i»*;.-

II — SÉicioi f fiigraiBlaa---• il!
Continuação da colossal obra du Dumas Fillio,ni,iKÍsfr;ilmen|ü Interpretado por Frmícisca üerliiii u Gustavo SeronajIntitulado

110

. . _.:.T _,.,.,,;,,!Ç....».-. ... ~---~:.?;T:r.-r,-y'yy-^,.gf)

íff'y?*tí ¦ ' '¦' ¦ \^V0§W

.. . ¦ :•'.• I"•'¦•':v ^-ví.• ¦ *'¦ S$|lrí.¦..-"íí'- >v':'-'.'?'

2. è ulliraá serie
rNQ'ÍRpssÒ IdDOOO

Pedro Clemectíeau, R >'
cripto pe o pro rio autor.

t <*a"°""|""_
O nri mi n r.<.,¦ ''Ahtíjs de me re-olvcr u fazer o qup»,¦U UT J.3.D. .lOV... ., fii!i ]licl(.j. ctlIl.t.un(_i me de h.,, fé ao.J|SÇ__j

ii'.'.l alln , ií r.inçijo,'» «'óvsade, ;i solidai., d sciencia, ft lei, e, por (iín, ao « r™5rr(epenrtifrfiito'd'..C)uel!o que mo linha ofiVudióo c martyrisndo u indo — »""""1
islõ eu ptdi nm derivativo «os males que. nio. pude súppi rtar, o nâi obt'-
.i. uo n íoiici. resposta. A nnturtzH, num movimento expontâneo irr

Slsljvpl, assassino, (."iireiínc-riio _cin ivmisrfio uo demônio que me viixá-
va... listou ii pio parn o trabnílii', p, se rm- (o1 dadovivtT, creio que es-
quec.reí ci li piei- n i ti;i; esto Ji ¦..li.iin-.o parto d- .tiinl-i) vid.i, qiiii uno tó
iim por., n im. . Porque quando me examino, qu nelo fvif jnlyo, colidi lc-

r-.ii-c i ijir.pletaiiiente inuoceiil". O. casr s d< le. içiliinn ifftxa nAo exi.-
o.tii r.nrau.cnie no p'yi.:..: cxi.ieifi lambem pmm-q moral. Repentina-
•i eiilc, d'impioviso. Iní-ii-calo, insultado, luriitiú no> méiis mais «iiu-t ri"
d inaiii i ct-'peitavei.s'so[iliinenl'i... por nm eme a quínn nunca linha feio. s. -
i3ii bem. St ni'- r< dtsde logo conio qúe avordoado pelo choque, dep..o

deléhdl-mè e dcr.ubeio meu adversário..,"

,..'i..WjrsMl. ij

hMMMnBMW

.¦UaMiflM

frwi**""l»»*j 1

W*»i"* tf'
.íf ra sennan

5 actos deoxtrácrdinario desempenho artístico,
5 actos empolgantes e de bella énscenáção

IP6! yi ÍÔ IP Ifl*
IJUUUD

h io «on k

GH£*\

mm tsEE£! |
páii §

«¦H ri c',i'?ijm «iag

FIDlfl - 3?, S v. 2 i_; 8ÍÜJ '.*._/.....';'.

(jrü&tayo Serena)a figura principal;
det.cript? p?lo próprio axjtor

E—*•
0**C2
i--_-!-__-_í

asnían

P_^-9G_5___^

« Se ella tem esto born movimento, se veio espoiunuanientè e dé sua livre vontade ler comn-ijn, <i pi rqui
me ama e esqueço tudo. Nà > (aliaremos d rpa.isaJo, f,irem is co.no se no. v.sseinos lioje pala primeiri vez. O
passado én ete.rnidáde morta. E assim quo ella òliesar a. aicanoe d\ mã), anvbato-a ! O mundo dirá o qu.
muito bem lhe siprouvcr. Accaso seremos oi únicos distri mundo? Somos do's cnt;s á parte, geradores de lalt
c devemos amar-nos da maneira diirjrcnte dos oulros? S"l'ji o primeiro frico que tèhli.i pe.tlp«do a nma crent'
ra fraca ? Não sào as mesmas todas os landas d'ain.ir? A mulher peccou, o homem «ofFreu ; a mulher áir
pendeu-se, n homem nT.li" ii I»

*««=C-?

C^*^_t

^j*ri:.íit^aaKÍfi-.íit2

j»^' ¦•*'¦'''.-•' _T-ffis?S__®i»_.
íi __^i'Pi' 

'' •' '/'*¦''¦' '' '..;-'¦ 
.ífS-V^k.

>_$"''' 'y^-^^^^^^^^^K
1 Mm^B -ymm-h'^\

^fe*h':'>'*'^'í"W'"' *','fiv-%â^W':?-';''..Íí*v

èv' m-v ¦ *' ^¦¦" ¦** ; "'• i*.;'íT^'Vfr/') ¦¦j^yP^V ''.'" v*t.^.*t^Àa\

í!wft^feS?^S^Í?Ér% feí^Mti

s ^_W^^.-;'. ¦".¦ '^/^ ' :v*rW-* //W v«';l;;>i';.v-rf-!;•;¦ "¦ ym'S:^t& "¦¦'¦¦¦•¦; $&'¦*¦ §x,

I %^:^:S41^;^'"->;;^ 
'•#

«ft '^liíii'- 
'¦¦y.s.&^^iSfir

15} ^,|^S________I.1*^^

|SBÉ

lá' esti o lilttl de um drama, qne pelo seu

»Jio valor moial nos ccluc:.*, nos faz ver cia-

nmvik. o grande valor do amor de uma es-

i-osi li ili.sim> e o amor d'i.u mãe, cujo co-

ração amanlis.imo saoiiíica-ss pon'.' de sof-

frúr.a igrinir.ini.. tk* su* considerhda como uma

1 .il •;>, comianto que seu filh j nao soíl\.', ven-

Io dasm'Ji*JDar-ie stu lar doméstico pela ave

•gn.i.ção d i vr ladeira cul,>.ida c ue e a sua

noprla .sp s>, embora esli com .letles.e este
¦f,n ern o inh-iloto l'àzer'sei_ queri.1'» roa-

[i-.lo.riao. i*' ".i 'it ¦ depois de mil peripe-
cirts (fiu. nos ií x t èm >cioaadòs, conclue pela

I" licidade pi- n. desle l.r, que por ura instan

t-, ssteve .rentes a drs moro uar-.se.

VEfflEMTE
co Boííi

(_ i h \s n \ w . \ wUU fa ll»Ul

* i

Caixi postai 275-—-Trjepíioiie

¦«««Cí í ¦ 
161

_? 1' íili0 S5Q^

5i4.—'.:EiicL telef. Uníilmao—-Rua Nova*!
s d ii o a 1 '•¦¦-• ¦«-1111.1 -_. 11.' 1 i

<.

F.xlrda dos lilms cômicos da TVianglc Plays

4via m<Asiin«i—5í parles
_3 »í

illlls « ir ^

nfn^s!!,á _ /«3á r ÜlW 1
¦Mi 0

'7T"

Í_F ":'í II % •'•i '• 
iui__«._i__ _9

kmim Ry

IM

^^ B
s3 LIUIII-clI ili

;;^'«-V'

Lui^ ^cliBO-ber^ & C. nn prielarios da move-
lííria Elscjairate ac'ham de receber dss pri ¦-
cir. a t. f !vi.-:i.í do Rio áe J nürs c S. Pr-iro, u qua

.ha i'f ntíis íian em m v : ."dè (*. 1 cb• e (.ulr_H 11 a»
;d ir i. do páiz, pi:''" que conviil^ro dt)' srs. noivos e.
jexmi-. f^niil as'para ur?,?. vii ia :o seu c-t^bí-lecione nio

á r a Ui it ¦-> ds Victoria n. 301. j*í ra veri lico rei:': os m. -
Igniíiiioí? TT.nbiliftrios qua se hc ;u.n em ex^o.-içnf¦.

A inoveSaria Eieganto lem contr«tt>3
coai as fabricas do ".i' d<;Jaiieno e S, Pnulo, estando
appareHiada prra vender por p'eço muito nsurniJo
i 'i' Iv-it. • ri '.\ restaçõí!",

1 K

"tó sr%
G.. È

F&raoso roiP;ai)ce dt? pli^ritasticíis &vcnturiS riofuceb mar, Citação
gcüial du celebre escriptor

íí?^|

A diá ' ÍL 9" B. i »'lnikjwíis imiiíib pira m acurar o v^ionlesr* pra

s
iluá Itaiâo íla Vicioíií

ERG
-304 5300

POPULAR

-CONCURSO OF. GYMNí_STl \ MILITAR EM TUSIN

Seu tempo de execução: 2 annos Seu custo, sya mififeoerrr, artistas, ensce
natão: 250.000 ClOllars

Especialista em artigos para homens.
Peflumarias, machinas de costura e
fifamophones. :

• Completo sortimento era artigos
Para viagens, recebendo sempre novi-
dades da Europa e da America do Nor-
te.

Vendas a retalho e em grosso, com
descontos vantajosos.

V. F. GOUVEIA31 —• PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA
Pernambuco

CAL DE JAGUARIBE
Cunhi iz Cia. únicos proprieliviosQe. cal virgem Jaguaribe para o fabrico

o? assucar, cal branca Jagua.ibe para
MÇülr e caiar, cal preta commum e es-
Pecial caldeada com agua doce paraeonstrucções, encarregam-se de for-
neceri qualquer quantidade posta na
obra por preço sem competência.D<*Bpsito _ Cae» 4q lUmoí, 38 .

. |: Doença, rio tíst^ip^g ip.tç>'-'tin • gj
V.? Ácido Urico, Arthnttsmoe suas complicações, Rheurpafisinòs, >w

a via;; ur.inanas; cr.r-a certa e Sim BJenoírtiagias e todos os ír.alcs ila«
m radical pelo m

i BienrboiiAlo luk \\n\)»}fmAi) I
CAIXA ICSooo |

. | PharmaciaRangal-R deR.ngel 103,siitii|<*33 |
(3174) 9

ô©sa©a^^'^sss^©seaeôea^r_e®.5'eas<_.©S3a'e'tó@íS iseôess^ee

,,, .,, 1t „_.,,. • y.-_..-_________-_;wi_>>>A*:]f ¦.¦•.«&i*w -¦'.^?iJW-»i.'.wV.Tfc'_,i_A_-a.n—.^..^ ,. ' _;_' *. - -
i

(Mil ontos de réis,
! 
(^•••^'^•'^••^¦^^ '"^

<¦'$"''' 
..." 

-j^"-. 
'¦-¦

| SOLVAY.H.Y. fci íf

im fa i&M OsV-ccfssoriospara U& 
' 

(T 
*"J

v few™ insiellrções de luz, ^^"^ y*. m
/¥ I' TÉ} elecii i ca m ai s a fa ro a fr | ffl
\\ ^s-ís|í opsi mia blico ame- J?ff*™\ vo Prm¦# ricano. p^l^ <f àm
vL TSK-í__li_J V"s
¦¦? áfiè üníossggntas 

(fet^ 4;

f J^ Soou Ferrar-1C. \ €\
'é 

í| "ld,,(:v'-/0 Ft! ^:

2-;-i-j-í; Serpente venenosa

Polytheama
Gstabeleciraentp de diversões jniramcnle familiar

Espectaculos nas ler(,-a=, quinta., domingüS, feriados c dias santilicsdos
cj;n brind-.s no valor 15fl§000 por espectaculo,

t-Iurario—ás 7,1/2 nos dias communs c 7 lioris no. demais

Domingo, 18 de novembro
2—-3—'4—5-6 y-3—9 p.irtcs BERT Nl cm

Unic-is ^gentos

;| Ferreira IC.
Roà lihjàfl ila V (luif, 218

R|iailü,Cijií, 79
TELIPH03SE534

Acção drnmnticn de Viclorien iS;• r»l» u— Edição Criesar-Film, de 19.7
O vu to ina^ico que em tomo dc «i vem espalhando lia anno. as s.e itelli.íS

poderosas do _eu talento e as emanações .ubtis da sua graça as_im consuin-
mando a conquista do publico de Pernambuco, resiii's;e hoje, trinmplul, co-
mo àempi'', pnra affirmnr miin um i vez os scus recursos tio .irui„ qu.> n >s'a
dala não eunlifcou rival.

fil

INTERVALLO

[(pp mm (coiyiía)

f^HSaffl '*-*%$<¥<*'
ylhjtina imporio das novidadts!

i rça-feiia—Novo espo. t iculo de i uecesso.

Pn ços—(jüGoo adultos, "$400 menores
A EMPoE/A

*.'

| I L E 6IVEL
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OUDElvf ZZ.
ALPHABETICA

¦A UTOMOVÍL — Vende-se um usado
I em perfeito estado e barato; para
ver c tratar no beco do Camarão n. S.

1 enllironisacüo no lar do Sagrado~- commo pe JEsrs:.-.:

ÁGUA DE CÚRIA — Appllcada sem-
pre com optimo resultado no ar-

tlultismo, albumiiiurla, rheumatismo
chronlco, gotta e sobre tudo nas mo-
lestias dos rins, catarrhos chronlcos,
tia bexiga e do utero. E' de um gran-
de poder dluretlco, laxatlvo e dlgcstl-
*vo. Deposito: Drogaria e pharmacia
Conceição, de Cícero D. Diniz. — Rua
do Cabugá, ii. 18.
P_,._..._ !¦¦¦ _¦!—-_¦-¦-.

^TTENÇAO — Moveis, pianos,
cofres, lâmpadas, crystaes, vidros,
louças e todo e qualquer objecto
de utilidade, compram-se por pre-
çoss syperiorcs a qualquer parte
na Movclaria Paraizo, pateo do Pa-
raizo n. 1.

2682

j^LPINA — Muito recommendada
para combater com efficacia toda:
as moléstias do estômago. A' ven-
tía em toda a parte.

oooo

A TODOS aconselhamos para "Dar-
thos, Eczemas, Herpes, Empingens

o "Dermaii".

AGENTE PENNA — Para attender &
grande procura de seus freguezes,

acceita mobílias, pianos, louças, vidros,
crystaes e qualquer objecto novo ou
usado, para serem vendidos por muito
bom preço nos leilões que effectua to-
das as terças-feiras, na sua agencia
á rua das Larangeiras, 39. Pagamento
ao terminar o leilão.

ANÊMICOS — Chloroticos, usae "Ko-
lyohymbina".

A MA DE LEITE — precisa-se de uma
que sela de saúde; a tratar na rua

São José n. 49. (5360)

ARAME LISO PARA ALGODÃO 13-1-1
—Vende-se barato. Rua Bom Jesus

194, 1." andar. (S390)

ATTENÇÀO — Vende-se o seguin-
te:

Diversos trilhos de Estrada de fer-
ro.

Um mandrilho de 3 e 1|4.
. Uma talha patente de uma tonelada
quase nova.

Uma bomba 2 de diâmetro fabri-
cante "Tanger" para mel, garapa ou
água.

Cannos de ferro galvanisados de 1
á ..

Diversas chaves de 1 e 2 boceas para
apert r porcas.

Brevemente telha dc zinco em bom
estado.

A tratar na rua Padre Muniz n. 307,
moderno.

(5351)

pharmacias e drogarias. Depos.tos: Ph! jyiARCINEIROS 
— 1'rscisa-se na fa-

Santo Antônio, praça da Independeu-1 brica "A Constructora", rua da Au-
cia n. So, Drogaria Oriental, rua Eslrel-I
la do Rosário n. 1.7. (5160)

(^OLPES, aranhaduras .irritações da
pelle curani-se com o "Dcrinall".

flOSAM boa sàudc muscular
tomam "Kollolúuhina".

OI.RMoR.klIA.üAS externas esta
còm o "Dermaii".

os que

iiicnni

IJISTEKIÍMOI sofire quem quer pois
a "Kolyohimbina". cura-o radical-

mente.

TMPOTENC1A? cura-se* ünlilnii.liin »
com a " Ko-

Kiiliinibina.

fNNUMEROS curados attestam os ex-
cellcntes effeitos do "Dermaii".

JUSTOS, são os elogios que se fazem
á descoberta do "Dermaii".

conju. comNaJ;i mais suiili ne <lo que üolann.innr o nnnivorsnno
snthronisaç.onri lar do Coração c>fi» Jesus.

O "BOM PASTOR" distrjbüe GI.ATU1TAMKNTÍJ cornos seus nume-
rosos frc...ucze-i e aos c lb lico; erri (, irai llvr .s contendo lind.n plltilogra
vura« c que tratam min cosamciilisconio o | orque so deve cntlir.iiism o
Sigrado Cora.Sj do Jeítís no la.r catholico.

Envia também pelo. correio.

O BOM PASTOR
de EMII.VJ BALTAR—Rua dai T iaciciras, 31

flunto ao BAZ.-vK MILITAR)- R£CIFE (3692)

AMAS — Precisam-se de
uma para cosinhar, outra para

gommar e lavar. Rua do Hosp
687. (5403)

"AMA DE MENINO - Precisa-se.
Rua da Concórdia n. 970.

3 568
¦AMA — Precisa-se de uma que sai-

ba cosinhar, á rua da Matriz n.
146. (3-Hl)

^OS PROFESSORES — 0 Bom Pas-
tor, rua das Trincheiras 31, recebeu

lindas medalhos para prêmios escola-
res. (5433)

ALUGA-SE — Em Casa Forte, proxi-
ma a campina (travessa do Jasmim

n. 3), uma casa de duas salas, dois
quartos, cosinha, saleta, grande quin-
.tal, água potável. Trita-se no largo
do Carmo n. 15, 1." andar — Recife.

(5434)

DR1T1SII COLLEGE — Recife-Rua
Visconde de Goyanna n, S6, director

J. Anderson I.yle. Mantemos os se- \
guintes cursos-. Jardim da infância
mixto, primaria, commercial. e um de

PREPARATÓRIOS
creados de accordo com a reforma de .
iiisino e dirigido por .professores ha-
beis. Os preços das matrículas nesse
•urso são bastinte módicos ao alcance
de Iodos. i

Acceita alumnos externos, semi-ex-}
'ernos c internos em qualquer época. :

Todas as informações serão dada a jsecretaria do Collegio.

pAIXA ECONÔMICA
caderneta n. 78602.

Pen

PURA a fraqueza dos
liohimbiiía".

JUSTIÇA seja feita, a
na" revigora nervos e

"Kollohimbl-
músculos,

roftl li. 181.

jyjOVEIS — Compram-se moveis
na rua tle Santo Amaro ti', 22, Mo-
velaria Santo Antônio.

1917 N. 317~~lii|Siiii 
Coiomercio e teSpJ*

]\r_(jVl.:IS —: Compra-se e todo
qualquer objcclo cie uso cie íísá
ile familia. Kwi Duque ile Caxias
n.o.

MANCHAS da pelle?*"Dei mail".
tiram-se com o

Sede Rio de Janeiro
O PSQXikT

Capívary
Presentemente

parn

no noi (o ihiríí

MEDICAMENTOS — Puros e a pre-
ços reduzido., Pharmacia Moderna,

Rua Duque de Caxias n. 369.
2651

MI1NCA houve nem haverá melhor
remedio que o "Dermaii, na cura dc

Darlhos.

gÇOLYOHlMBINA — deseinvolve or-
seios ás senhoras.

KOLYOHIMBINA, "Gastrlcol" e Der
mail", são 3 grandes medicaincn-

losl

I EMÜREM-SE os chefes de familia
que em toda casa deve existir um

vidro do "Dermaii".

I YMPHATISMOl cura-se com "Ko-
"* lyohimbina",

í UPULO de primeira qualidade,
vende-se na rua de S Francisco,

antigo n, 72. (5326-

MILHARES são
lyohimbina".

jurados com "Ko-

MfJVEIS _ Compra-se qualquer
movei c objectos dc uso doméstico
e assim como casas completas por
preços vantajosos; na Cnsa Dé
Carli & O". Rua da Imperatriz n.
25. Paramento immediato.

/t- _-»

PRIADO — precisa-se d'iim que dè
attestado dé sua condircía na Loja

n. 3 e 15. rua do Livramento. (5-107)

c°-; SULTAS GRÁTIS -
do Cordeiro, o dr.

COMPRAM-SE — moveis uzados
cm qualquer quantidade c sem

competência cm preço; a tratar
.um Samuel Ramoá, no Mercado
de São José compartimento dc fer-
ragens.
WIT
PASAS

Ma Pharma-
Paulo Cor-

reia, medico, operador e parteiro — at-
tende ei consultas grátis de 8 ás 9
Horas da manhã.

EM
: amas, 

j jr.un-se duas
ara en- _0_ü3i quintnl co
licio n.' |cm__. _ tratar cc

'AMA — Precisa-se de uma ama, pa-
ra cosinhar em casa dc pouca gen-

te, que está actualmente passando uma
temporada na Casa Forte n. 1702. Dá-
se bom ordenado. Trata-se na rua
Bom Jesus ri. 163. (5446)

ATTENCÃO — Vende-se uma mer-
cearia com todos os aprestes: ca-

sa para moradia, água e gaz encanado,
livre de qualquer ônus e impostos,
para tratar na mesma; rua do Princi-
pe, 446. (3615)

ALUGA-SE — O 2." andar do sobra-
do n. 41 antigo, na rua da Au-

rora, com água e gaz, complctamen-
te limpo; a tratar na rua do Brum
n. 145, antigo 72, armazém de assu-
car. (5444)

AMA — Precisa-se de uma, para la-
var e engommar, na rua da Con-

cordia n. 662. (3631)

A MAS—Precisam-se de uma que saiba
bem cosinhar e outra para menino.

A tratar Caminho Novo 1450, antigo
138.. (5230)

gOM NEGOCIO — Vende-se a mer-
cearia; .1 rua do Vigário Tenorio n,

163; antigo 29; a tratar na mesma.
¦! .'(359:')

ROMBA — Vende-se uma possante e
de manejo facillimo. Ver e com-

prar, no "Centro Agricola". Rua Im-" 
peratriz;279,-.antigo 73. (5322)

ROUBAS, feridas malignas, sarnas cu-
ram-Sffcòm o "Dermaii". .

RALANÇA DECIMAL - Vende-se
lima nova e bôa com força de 500

•kilos: Rua Joaquim Nabuco, 738. Ca-
punga. : 3570

DARRIGAS—de cimento vazias 1JJ500
- com barricões. Comora-se á rua

Bom Jesus 194, 1." andar. (5418)

r-^i-rrrtx^r»* •*". "a-r__Ti-_r.-| *

BOA" VIAGEM" — "Alu-

com grandes com-
m coqueiros e ca-

om o zelador Casu-
Setúbal. (5136)

PANCROS venereos, cortes etc."~" 
ram-se com o "Dermaii".

fALÜSYL — do dr. Cliristian, o uni-
co qüe éxtrae o calo em -IS horas.

Preço de cada vidro 15.00. Vende-se
em todas as boas pharmacias e droga-
rias depósitos: Pharmacia Santo Anto-
nio, praça da independência n. 50, Dro-
garia Oriental. — Rua Estreita do Ro-
sario n. 147. (5159)

COMPRAM-SE 
— moveis e . quaes-

quer objecto de reconhecida utili-
dade na rua de Santo Amaro ií. 22,
(antigo). Movèlana Santo Antônio.

pAIXEIRGS — Com pratica de fa-
zendas, precisa-se na Loja Paulista.

rua Nova, 3-13. Quem não estiver em
condições é favor não se apresentar.

(3632)

CONTABILIDADE 
— Guarda-livros

de uma importante Empreza dis-
pondo de algum tempo e de bons au-
•ciliares, encarrega-se de fazer escri-
ptas avulsas, cálculos de farturas ex-
trangeiras; correspondência, traduc-
ções e de todo e qualquer serviço de
dactilògraphla. Tem machina própria.
Informa Arthur A. Sampaio, rua do
Bom Jesus n. 226 1." andar. (3487)

J5ACURAU 
— necessita-se de dous

caixeiros e um creado. (5363)

Qf.IL.HO FIEL — Preparado do chi-
. nez Gore Fong, para lustrar punhos,
collarinhos, toda, e qualquer roupa
branca .Caixa $500 — Deposito geral:
Bartholomeu. '

pMSTA a "Koliohimbina" para dar
yigor aos fracos, ^_

ÇAL NOVA CRUZ — A melhor
cal viva' para o fabrico de assucar
é a cal dà marca "Nova Cruz".

Nenhuma contem maior i»rao c
menor peso por ser isenta de gra-
nilos.

15' a cal preferida pelos srs.
Mendes, Uma & C"., que respon-
dem em uma carta ao fabricante, o
seguinte:

Respondendo a carta supra, lc-
mos a declarar, termos empregado
na fabricação de assucar, em nossa
usina Catende, a cal virgem for-
cida pelos srs. J. Campello & C".,
tendo nos dado inteira satisfação.
(Assignado) — MENDES, UMA
Sc C".

Esta cal c vendida em barricas
de 100 kilos, na rua Santo Amaro
n. 139, fabrica de mosaicos, proxi-
ma á rua Barão da Victoria, antiga
rua Nova — Recife.

telephone n. 735. (4973)

QOMPRAM-SE — Trilhos velhos,
chumbo usado e canos galvanisadó
de lj_'n 3 pollegadas. Rua da Fan-
dição n. 15; Santo Amaro.

(3428)

a "Ko- %Y*

_____! J^^gfl::' ~<0g,
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PARIS

p^tilJRASTHENlCOS?himbina".
lomae "Kolyo-

QHÇAM os descrentesi "Kolyoliíin-
bina" 6 tuna grande descoberta

scicnlifica.

Mohsi i*6,.

O PAQUETE 
'.

iroim- .

I':s',^l'"i(, l]ü «*lr.toí 18 de .ovei
bro, aiihliil pura

0 SUL.

O nAQUllTIJ
"P1'_ 

CP1. Í.ÍJl

Esperado do sul « ;8 dc
pftra

íhy,
novembro,

Fernando de Nòroniih.

AsreelaiT.íções por flva.na, extravio on faltas, _(', _erfio aU
tendidas qupndo opresentadns por.escripto no uscr/plorio dcsi»
acencia dentro de tre. úina depois de lerniinadu _ ilcücar&a.
dus alvavenp.as ps

OPTIMO NEGOCIO — Vende-
se um cinema completo, composto
de moveis, cabine c installações,
tudo em perfeito estado e com
muito pouco uso.

A venda- faz-se eni prestações
pàrceílad.as pu outro qualquer ne-
gocio; a tratar na rua Duque de
Caxias ni 33, com J. Thlrrieá.

(5455)

QI'1'ORTUNIUADE ÚNICA — Ven-
de-se baratissimo, um Chalet, com-

pletamenle novo, com graiidè comnio-
dus, tem importante forno, banheiro
e poço instantâneo, quintal Kfande.
Rna Serena 26, Campo Alegre.

(3618)

QC.UI.TEM embora os
virtudes do "Dermaii'

sempre Iritimpharüp...

invejosos as
, mas ellas

ÓREC1SÂ-SE —de uma engommadel-
ra na Tinturarla Leão do Norte.

Pateo do- Carmo 144;. (5-154)

Pr_vinc-.se aos sra. recebederes quo n (:nlre(.<n d.s mtrea-
dorias íranspf rladas pelos vaporos da Companhia seru feita no
caes, lo(40 ajós a descarga das Hlvârtrjgas, correndo Icdci os
riscos por etnia da fn zenda.

Para cai gas, cuco .metidas, fretes, valores irata*ie como»

Pereira Carneiro & C.
Avenida Bio.Branco n..' sb, i: andar

Entrada pela rua d. Msr a Gesar
(liDlKICIODO HVNC) I)U) l.ECíFh

agentes

hftflM

pRECISA-SE — dc um menino com
pratica de mercearia-, na "Mercea-

ria Baptista", rua Tobjas Earreto.
(3635)

PRECISA-SE — d'um protlietico bem
babilitado, pagandò-se bem. Cartas

nesta redacção com as iniciaes M. F.
N. (3595)

DÀDARIAS — Para se conseguir fa-
bricaf bom pão, é usar o Lupulo al-

lemão. Não perca tempo, boje mesmo
mandem comprar ã rua Bom Jesus n.
194, 1". andar.

46S5

piANO — quem tiver um bom pia-
no para alugar, mande informações,

preço de aluguel, etc, para O. G. nes-
ta redacção.

0UVIDA .1 —
liohiiubina"?

mentem.

dos effeitos
comprem

da "Ko-
e experi-

rjjERMAIL. — Cura-se em poucos dias
, ulceras e feridas cancerosas.

0OENÇAS DAS CREANÇAS — da
pelle e syphilis — Dr. Adamastor

Amaral Lemos trata dessas especiali-
dades com exilo garantido no cônsul-
torio- ;i ura Duque de Caxias u. 216
1". andar, de 1 ás 4 horas da tarde.

Residência — Rua Augusta n. 559.

jPCZEMAS, Golpes, Pannos, , desap-
parecem com o "Dermaii".

p-MPREGÂDO 
— Precisa-se de um

empregado, activo, • trabalhador e
com habilitação para mercearia; a tra-
tar ií rua Pedro Affonso ii. 7 —Ar-
níiiz.m de molhados. (35í_)

gTMPREGADO 
— para balcão que

seja activ.i, de boa condueta; a
tratar á rua Marcilio Dias n. 36.

(36Jl>)

gsK*-SHi.5#_i-.-*' pilar..1"

M°T

pO' DE SERRA — Vende-se na "Ser-
raria Americana" a 800 réis ;í sacca.

Rua Dr. José Mariano n. 176, antigo
caes do Capibaribe 30. (5161)

,'3-ANNOS está discutido, só desappa-
. recém com o uso do "Dermaii".

CANGUEI RO

Guaj.ará
Esperado d) norto hoje, saliirá

para
Pai.í

e Manaus

™ 
fâ e

o paquet;

Rio de
Esi cr ido d i sul' a 18 i

sahirá para

janeiío
le novembro,

Peru.

O PAQUETE

Esperado a I9 dc novembro, sahirá
para

Maceió,
Dubla

Victoria \
> Kio de Janoiio

ü PAOUETK

I
Espirado (lo sul a 21 dc nnveinbro,-

saliirá para
Cubodcllo,

Ni.ial.
Ceará,

jMaranlião,
Pará,

• Siintarétn,
Óbidos,

Parintins,
Ítacoatiara

c Manáos

da

As passagens dc ida e. Vv.lt lem 10 „/. de abaliraenlo.
Ordeôs de embarque se fornecem somente até a vesptrt^

sahida dovppnr. ,
Js conhecimeiVios de cargas só serão acceitas a é a 'ttfie;

ra da sahida do yapf.r.'
carga, passagens, valores e intorinaçõts)

c com os atjenUs f.í'>_

AHERiéO KÍEZES & C.
RUA BO A PO ___!_«_ W. 30—r.

Para-
tratü-u

OR Aster com 70 voltes por pHOSPHATURIA? cura-se com "Ko

40 amperes com os respectivos tan
que e encanamento, quadro com um
ampenneter e voltermeter a areostato,
diversas ámpolas eniandescentes de fl-
lamento metálico do fabricante Ornar,
de _5 e 5o velas aranhas, rosetas, sup-
portes, caixas com fuzis, cabos e fios,
tudo em perfeito estado de conserva-
ção, vende-se; a tratar com Anacleto
á rua Duque de Caxias n. 12.

lyohimbina"

QUEREM ver os effeitos da "Kolyo-
^* himbina"? experimentem;

jMTERCEARIA 
— Vende-se uma ar-

inação collocada em um optimo
ponto, tendo a casa installação ele-
clrica, jjarantindo-se a chave ao com-
prador.

Para ver na rua Imperial n. 721,
aiiíigo 11. nt e Iralar com Cosia
Lima & C.a, largo d'A!fandega 11; 40.

(54.5)

QASA 
— Vende-se, troca-se, ou alu-

ga-se o chalet 11. 6, por detraz da
matriz de Afogados, tem bons quar-
tos, terreno arborisado e 6 de tijo-
to. A chave na casa junto. (3617)

J7NGENHOS 
— 1 caldeira. 3 taxas dc

ferro. 6 cannos de cobre de 4 me-
tros por 6 polegadas 3 torneiras de
bronze dc 70 m. 1 dita valvola de pas-
;agem de 158 in. 1 rhachjna para des-
caroçar algodão de 18 serras 1 ba-
lança centecimal dc mil hilos. 1 dita
decimal dc 300 kilos 5 léz de cobre de
70 111. I molor IS II P. I dito 6 II P.

1 virador 1 parafuzo para torno me-
cl.ianico. 1 dito para prensa grande.

Vendem Alberto Pereira & C. Rua
Marcilio Dias 11. 45 — Recife.

(5411)

ESTUDANTES quereis fazer bons
exames? tomai "Kolyohimbina".

JpRAQUEZA cerebral e fraqueza ge-
ral cíiram-se com "Koliohimbina".

M0VIEIS uza.dos — Coni-
pram-se lodo c qualquer mobilia-
rio de casa dc familia assim como
qualquer movei e objectos avulsos,
cofres cie; a tratar na praça Joa-
quim Nabuco ti. 27.

deQUARTO — Precisa-se de. um
^preferencia mobilado, para pessoa
de toda a'< respeitabilidade, que seja
bem arejado, com 'ou sem pensão, na
Bôa Vista ou Santo Antônio. Res-
posta a esta redacção a Z. X.

(3619)

QUEREM 
saber onde sc vende "Der-

mail"? Na pharmacia Moderna c
todas as outras.

w. R-M-S-P & FS-W-C ífc-
|_J IH^FOVAl M4!_SrÉÃ'WtPACKC1 Cn IHt |'*»C(fiC¦:ST„flÃiNAVIG*,.tl{Hr W

Mhikmmm&iÈZh co^akhía pc pacifico

1
m

I.fa mm imies 1 m mm
Víipoi* a sahir <3o R.O DE

y,JA!.f.ERO para a £uropa
•¦_

EÍAÇH1T1SMO?
himbina".

cura-se com "Kolyo-

>ACilADURAS dos seios? Curam-sc
com o. "Dermaii".

GãO y'J "I" os curados com "Kolyo-
himbina".

CA RN AS, Sardiis, Cravos c espinhas
curam-se com o "Dermaii".

Desenvolvimento, rigidez e reconstituiçáo
dos seios obtidos en dois mezes pelas

Pilules Orientales
QOTTAS DE LONGA VIDA — O uni-

co especifico para as moléstias do
estômago, baço, figado e intestinos;
como sejam: falta de appetite, más di-
gestões, dyspepsia, diarrheéas, vomi-
tos, enjôo do mar etc, etc. Preço de
cada vidro. Vende-se em todas as boas

^^^^^-vl:-'-' _i^___„______B-E8-------BM*^*****"^^ e

_ _5S&9Rlra_R&_r^

O MELHOR DESINFECTANTE
Nenhum rèceptaculo genuino que não tenha o nome do fabricante^WILLIAM pPIÂÍSí"""
Esta Casa não tem nada que ver com qualquer outro

., . -^^*a__k.T_r*_r___i_,_ív_=_-SB___
|aas imitações, algumas contém meia ag-ua c nenhum poder dr-sinfer.tante |COMMERCIAKTES SEM ESCRÚPULOS TÕRrtASJ A ÉR0HÉR I

LATAS; REPÜSEM CS RECIPIENTES fiT-STA. CLASSE.

Um busto de desen-
volvimenlo normal c de
fôrmas harmoniosas, uns
seios rijos e bem propor-
cionados aformoseiam a
mulher, contrariamente
aos seios llacidos e cahi-
dos, que apartam os
olhares mesmo das mais
bellas.

E'porlanto,umavan-
tagem e uma felicidade
poder auxiliar a natureza,
a fim dc obter o tão
cobiçado encanto de um
busto perfeito.

Para chegar a esse
resultado, as mulheres
iniciadas usam as Pilules
Orientales, que não lem
rivaes nas suas especiaes qualidades.bem
conhecidas, em restituir o desenvolvi-
mento e a rigidez aos seios que os
tenham perdido em conseqüência de
moléstia ou de muita fadiga, e em dar
ao liuslo agradáveis linhas.

para alcançar esses rcsul-
tados, e nüo silo raros os
casos em que umas sema-.
nas bastam para adquirir

um desenvolvimento
notável.

Uma Senhora assim
se exprime :"Ha 

quinze diaa que '
uso as Pilules Orientales
e com muito contenta-
menlo posso jà notar
resultados verdadeira-
mente maravilhosos."

Outra escreve nos
seguintes termos:

".. Um so' frasco de
Pilules Orkntales foi
bastante para que desap-
parecessem duas cat/f-

âaâcs que Unha aos lados do.pescoço c
para endurecer os meus selos.que estacam,
anteriormente, flacldos. Agora, jà possuo

.um busto que faz gosto eer,- eu Unha
perdido, no enlanlo, a esperança, dc
cil-o como d'anles. Estou inteiramente

Dois mezes são sulficienles, em geral, | entliusiasmada por essas Pílulas. "

Além d'isso, as Pilules Orientales possuem, uma acção muito benéfica sobre o
estado geral da saúde e podem ser tomadas mesmo pelas pessoas de débil constituição,

(J. Como não. encerram arsênico nem outras substancias nocivas, podem ser
usadas sem receio. ítf

Ha já gerações em que milhares de mulheres c meninas devem a essas Pilulas
a belleza do peito e lhes são muito reconhecidas. Algumas pilulas a engulir
cada dia, e nada mais. Esse tratamento muito fácil pode ser seguido em segredo.
J. Ratií. pharmaceutico, .45, rue de 1'Echiquier, Paríl. Fraico com indicações, em Paris Frs 6.50.
Aíenle Geral para os E. U. do Brazil: Alelis de Couraand.Klo de Janeiro, Caua do Coneio 433.

a As Piiales Orientales acham-se á venda nas principaes . harmacias e drogarias. .©

b! Sahirá do Mio de Janeiro,
i. com desuno a

I

i

Paqaetos paru «Tscü

)\ Europa
\(não locando etn Perriam-
fe buco) no dia 4 dc dezem-
Sibro vindouro.

|K i*a.qaet-t*s p.-ara 4 S.»r<>|>«

¦A Cablnes de luxo c camarote dc uma sô cama. Convcz, ao i
Klivrój^pafá café. Criados portu^uc-ci.. .
|S PASSflGEtyklS:-*..3 ólasso-para o Rio <1© Janeiro,^
»ida 200*000 ida o volia 300^000. \

,—.
_5»P?.ra tocliir, -m informacõo3 referentes a paasaãíns; fretes, cncommeiiuas.gj

etc , trntii-se com os agente. : WILLIAMS »S C-, EDIF1U0 P05'
Zé LONDON BRÃZILI AN BANK LT.D.-l." ANiUR--í!;r.tiana pila r*"*"

•i*__Sr'MSR_ÍSÍÍ_^

'TÕMIi.M " IColyohimbina" os que du-
vidam dos seus effeitos.

TODAS as moças para serem
devem usar o. "Dermaii".

bellas

J TMA .expeririencia ao NOVO'wRAD0K. 20 •— Imperatriz —
TOR-
20.

7 jfNICO remedio da cura certa é a
"Kolyohimbina".

TJSAE o "Dermaii", sempre em vos-
sas- moléstias da pelle.

y_ND_-SE — um bom piano Pleyel,
quasi nevo, na Casa Prealle, á rua

Imperatriz n. Hi.
¦M973

R/JOÇAS — Precisa-se serias, para
caixeiras no Buffet -Central. ' Paga-

se bem. '(3624)

WENDE-SE — A afreguesada quitan-
da da travessa do Carmo, esquina

da rua do Fogo, armação e o pontoserve para melhor negocio;, a tratar
na mesma, n. 8. ' (3(512) .

WENDE-SE — uma quitanda na rua
da Deíenção 11.. 611, livre e desem-

baraçada. Bons commodos para fami-
üa; a tratar na mesma. (3633)
¦yENDE-SE — grande sitio arborisa-

do. melhor arrabalde, bonds a por-
ta; tendo bôa casa com: quatro salas,
nove quartos, sotão, independências.

Na propriedade dez casas de pedrae ol, rendendo bom aluguel. Infor-
magoes, rua Concórdia. 'IV. 

(363-1)

VBNÒE-S- DOIS- PIANOS - Ven-
Vde-si- uni do fabricante PlM*

quasi novo, e outro do fabricante ua-
veau. A tratar no pateo do Cannc n.
181. ____--

uni lindo casal dc Be-
tratar no

(5405)

>VEMDE-SE
zerros de raça turina;

hospital Portuguez.

VENDEM "Dermaii" todas as boas
• pbannacias e drogarias.

com l
VENDE-SE uma vacca tourina

cria fêmea, çoin 1 mez de nascida.
A tríetar na rua do Amparo _n
Olinda. l

79.

VÍ.TALÍDDADB perdida, cura-se com a
"Kolyohimbina". ______——

ÊNÕÕiufES phllosopho (ni A.C.#)
"Dermaii" com opti*n°-X uzava o

resultados.

remédios cmphl'VAROPADAS são --- ,
* cos... o mesmo não se dá c^m
«Kolyohimbina". que é um rem
scientifico. .

do
YOHIMBINA? é uma das^"gjj.
1 

grande medicamento "Kolyomm

na"

YARREL, naturalista Ingl» «fJJ^
1 tre i7<;o e 1SS6 com niaravu»

effeitos o ."Dermaii". ,_.

7ANGUE-SE. - quem «ujg-g
Z verdade é que a " Kolyolumb>w
cura a impotência. ______^—¦

cura»-¦7G01ADA e outros ferimentos
se com o "Dermaii",
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N. 317 A PROVÍNCIA SABBADO, 17 DE NOVEMBRO DE 1917;

cão Costeira.
Xmha SUL IS-.ii.bRTE;
U^' ',. ,t--.. .M.-:.r|i-is entre

Scn'IV,";.',i'.i-lV'«'A'lé,;re

** * fhbMdii 17 d° novmnbro,
Sai»' '" '

P"1'' , ii lu.i. Vtc.icria, ,»\<) (M?:
U»6?1 ' '•-1 ..'-, !'.o,i.ih;íIIú. 'bilO
"''""'i.:; <„ GriVnile, Pilotas o
|.-|-allC'''-;n' lv
porto Aleprc-, _;_

PASSAGENS,„,._(».• ,in tnisságéiis serio ven-
""í&ÍSA^pi' 

CARGAS

. »jsvs ssatssüç
!f« Sehlaçto dos cmhecimentos e
ll aE« federal e estadoal.

|cfcon.piml>!a rito assume responsa-
A, ,do mailogro dos embarques,

Bi;«« a*'M qu,; °determi"
f ttn.-tai.lo pede-se aos srs. car-
ieJ,vin es a- máxima presteza na en-
'£,- 

de suas mercadorias a bordo,

(,, ile evitar prejuízos e.desgostos

|U"o mailogro dos embarques sem-

Hi 
IMPOKTAÇÃO DE CARGAS

ne accordo coin a cláusula nona

.«condições impressas, no verso do

niiieciinentii, as descargas serio ef-

«das pela agencia desta compa-
S, correndo as despezas do servi-
' 

ie desembarque das alvarengas e
: ntliiccã.» para terra por conta dos
:« consignatarios, e o risco por
«nli'dos mesmos senhores. _' 

ca se allendcm ás reclamações trez

ílas depois de effecluada a descarga,
para mais informações com o re-

fcresentanic da companhia.
pira ini. nn .".ções cem p

jiento da Gompa.uiiia ^Si fle F. Corrêa
IDIPJCIO DA EQUITATIVA, 1."

dnr, nula n. 1
Telephone n. 763

-.i-.v.:.-,-»—,,.., - ' --Tuanú^^

.nn-

INDICADOR
IRÜRGIÁ E VIAS

URINARIAS
Tratamento moderno

DH. ADAUCTO BRANDÃO
[•interno por concurso do Hospitn.
de Misericórdia dn Sio de Janeiro
Especialista cm operações, com longa
¦tica hospitalar, cura radicalmente:

Estreitamento», i-.yclrocelle, hérnias
quebradltras), tuimiroí, ulceras, fia-
ílnt,hnmorrhoidaii, -cálculos, (pedras),
j bexif--, s-íiig o fígado, fracturas, de-
ji-riidtn-.-'. c tod'.^ .13 moléstias doe

rnoi penito-urâuarjos do homem c
mulher, por in-occ:iso de absoluta

eguranfn fl-.innto i. vidi» e restabiileci-
lont-j dc ínenio.

Os exames, curativos e operações
ío leitos com a máxima perícia t
itelraiiiente som dôr, dispondo para
ste íiíistèr ile instrumentos e inslalla-
ões. apropriados que lhe permittem
slabelecei diagnósticos òxactos e tra-
tmentei etfiçaz.
Dispie d'ama¦¦•¦¦-.y- de' sande onde os

[oentes serão tratados com todo ca-
inlio e conforto.
Consultório - Ru.a .Duque de Ca-

ii. 216, f ai. lar,' das 13 ás 10 lio-
as. — ltesidencia - Caes do Capiba-

n. 
¦}(,.

.UNiCA MÉDICA DO
BERNÀUDJNQ RAMOS

;-iuterr.o dn clihicía medica do prof.
dr. João Garcez'

roe>, do hospital oc Sanla Izabei, na
BaKia

Dedica--:'; espucialménté a partos,
iiilestias internas de adultos e de
riaiiçus e moléstias de senhoras.

Consultas diárias, provisoriamente,
hi sua residência á rua Gervasio Pi-

n. 5-7, dás ll ás 17 horas. ¦ ¦

cteit. chamados por oacripco e a
QUALQUER HORA

TELEPHONE 231

|)R. FELÍNT.Õ WAN"
DERLEY- -
MEDICO

Ex-Intèrno da clinica de moléstias
«rvosas e mentaes do -professor TH-
emont, ex-auxiliar do consultório
Mdlco do professor Alexandre Cer-
íiíirá, da clinica dermatológica e
JPliiligraphica.

Dédlçii-se ás moléstias nervosas e
nüntaes, syphilis e molesiias da
lellè.

Consultório. — Rua Nova n. 15, l.°
ndiir

Consulta, dc i ás 4.
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Para a Anemia,
Indigestâo,
Depressão '

Muívosa'
Millmres cli. módicos eon-
kÍiIivih.) que o múllior. tillr
ínentüqtu! podo reccilar-pu
aua cliciilcíi i: o:

Sãnatòaen
o w/v/co Nu/mmvo

porque mnntem o energia e a
necessária actividade das for-
ças vitncs, especialmente nas
do nystcina nervoso

Venils-Nc cm Coilr.H un prin-cIpnoN pliiirimifliiNro lU-iiKiirliiN
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SCHOENE ft SCMILLINO
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OPERAÇÕES EM GERAL
e especialmente das

VIAS Gí-MITAI-S ,E URINARIAS
CLINICA DO DR.

PAULO DE AGUIAR
(Substituto do dr. Arnobio Mar-

ques no Hospital Pedro II).
Praça da Independência n.° 3, t."

andar de 2 ás 4 horas.
Recidencia — Coiíde da Boa Vista

n." 1-13 7. — Telephone n. 799.

DR. JOSÉ'DE BARROS
FILHO

MEDICO
Especialidade — Syphilis e moles-

tias da pelle.
Consultas de 12 ás 2 horas da tarde.
Consultório ¦— Rua da Matriz da

Boa Vista, n. 11.
Residência — Rua da. Matriz da Boa

Vj5ta n. 15. —.Telephone n. 317.

MARIA SEVERINA
Parleira e gyhecologista do Hospi-

tal Pedro II. Residência rua da Con-
cordia n. 183 (antigo 55). Acceita
chamados por escripto. (12C2).

ADVOGADO
BRITTO ALVE.5,

Escriptorio — Rua Duque de Caxias
n." 58, i.° andar.

Residência — Rua da Aurora 257.

DR. LINS E SILVA
Especialista nas moléstias das crean-

ças, vias urinarias, da peiie e syphi-
lis.

Consultório: praça da Independeu-
cia n. lõ, 1." andar.

De 2 horas em diante.
Residência

RUA VISCONDE DE GOYANNA
N. 177

DR. WALFRIDO LEÃO
CIRURGIÃO DENTISTA

Diplomado na America do Norte.
Dispõe de uni gabinete moderno

com uma aperfeiçoada e completa ins-
tallação de instrumentos e appareihos
concernentes á sua arte.

Consultório e residência rua lm-
peratriz, n. .11. /

Consultas de J ás <l horas da tarde.

vf-( fv í|-">: l\ V' Vi iZ

TRATAMENTO -SEM
DOR

"' melhoüo especial exclusivo do dr,
^Msitno Garbosü, cirurgião don-tuta.

^ralado cum a cruz de mérito e me-
. , dalha dc ouro™ «posição de Milão — 1915.viaja quasi amiualinente para a Eu-

m em estudos odontologicos.Reabiio seu consultório á rua Sigis
(''dü- QonS»rfes n.» 7.-1.» andari"r cim-i do armazém Grande' P.òn-««rada pc|0. oitão). Consultas' * as 5 luiras da tarde, aos domin-
,m e,';"-riados das íí ás 12 para os¦ l ç.gaíds no comiTiercio. Colloca
ini^ artificiaes, compi-ita- imitação
obtu»;¦*-**> PVMckçW a malhele,
aa nír ll esil,;'-"c gíahltn, amaina-

Po.cVíi'1"10'' '."crüstaçOeí e blocos de
riieii a' 'Jurf'' «'nmlnlo e outros
cús)' 

L'h lv''eciosos (trabalhos massi-
Wrk) T1""! Sl'ln chaPa' (Bridííe-
sem «,'u es :l P'vot' coroas de ouro
Pies 1, ' de,ll^'«ras duplas ou sim-

'«iiiiL ?-M"'^- Substitue em 2o
Woric " "'"-''rados em Bridge-
,!'-'"Hdun deinonsttrãti concerto dc
cMeii», .,' !)0r |,,;,is'' quebradas que
se il" , ,os "s trabalhos dè pròthe-
taáa'nffurculatl^s ei" illil bcl11 mon"
moder, n« 

na' c'"de ,iisPl',e dbs mais

^ AO ALCANCE DE TODOS

CLINICA MEDICA DO
DR. RAUL AZEDO

1 Especialidade: molesiias internas. •
Consultório: Duque de Caxias —10
Residência: Caxngí;
Consultas de meio dia .ás -I horas

da tarde.
Dispõe dos appareihos mais aper-

feiçoados paia o diagnostico das mo-
lestias do coração e das artérias.

MOLÉSTIAS DÕ NA~
RIZ GARGANTA E

OLHOS
DR. ARTHUR DE SA' FILHO

Com pratica idas melhores clinicas
de BERLIM e" tARIS, serviço dos
professores Kll.LIAM, I.RUII.L .- PAS-
SOAV, LÜMBARD, I.ERMOYEZ e
CASTEX, ex-inlcrno da cHnica de
moléstias do nariz, garganta e ouvi-
dos da Faculdade de Aledicina da
Habia — Dispondo de moderno instru-
mental e dos mais aperfeiçoados ap-
parelhos eleetrieos communica aos
seus clientes a reabertura do seu con-
sultorio.

Consultas de lo ás 11 l|2 e de 13
l|2 ás 17 l|2.

Grátis somenle de lo ás 11 da ma-
nhã.

Consultório: Rua Nova n. 15, 1.°
andar. Residência: rua do Progresso
n.° 1. 12o7.

CLINICA MEDICA DO
DR. FAUSTO PINHEIRO

CONSULTÓRIO — Rua Floriano Pei-
r.xot'ó (antiga.Imperatriz) n." 84, 1."

andar. '
CONSULTAS —de 2 ás 4 horas.

4o11

DR. A. C. VIEIRA DA
CUNHA

Medico operador e parteiro
Dedica-se tambem ao tratamento

das moléstias dss ouvidos, narii e
garganta.

Consultório —Rua Sigismundo Oon-
{alves ii! 102.

Residência — Rua da intendencia
n." 49 (antigo 3).

Telephone n." 806.
Consultas — de 1 ás -I horas.

Ch«niE.dos n qunlçiuer lior»
(4(')9l).

CLINICA DE OLHOS
DO DR. iSAAC SALAZAR

Medico.oculista. cx-inlerno do pro-
fessor dr. Abreu Fialho nã clinica de
olhos da Faculdade dc medicina do
Rio de Janeiro, oculista dos h-.-spi-
taes Pedro H e de Beheficèiici. Por--
lugtjeza e o.:-auxiliai do dr. Pereira
da Silva.

Consultório: !'ua Uuque de Ciúa.
— 1." andar.

Residência — Rua Pavssmln' n,
682.

Telephone — 655.

, 'M-!Í/:i:i,;-rii.'i:.'l-difi'r.:ii-.ii:,l]lll!ai!ifVi!;'iii:iiirrn-Hii!ii>i;iri.i íiiiirròsru :-.| \

m^wÊSmm^^mm
X'X 

'¦¦ «h;ííi's \l&me$f*™ W. '-¦ ¦%:¦ ,>¦' \ i;U^í ";ÈXi^mx^mràxxwk Ifel
^i Kk'-mr '" :-ú v"™"

;.í :,X^?:X'f .,,-i.'.v---"«v':'-"'w-^v^
1>* -*.'>"? "

• ¦

ül _í.->r--•"'--. ..r\ '///-O -V 'Cl-i-^:!

. / ;S^<^>^ \W/>'X-xÂ. --X »'C'" ^iS^^^^^X^/x^^rj^;^wm
íli*»»" -t- . ... ,-,... .. ... .-. a — í."' I-.-HlV.il>--

mii-<'-;. t r-jv - ^f^í^CT^""^^ ii*ík*I
SiílCIr^^áSSíJSw; -; ¦ <\'-- í'--,:.V-\)--:-^:--~:./i''li|.!eili;--.;¦ 1 m mm^wm

-%\®z^&^'&\z*:&i*z^ 1
\^*m»1a*m*1%l&Jm*X\l.l.im)mXt*'rt

1.1 "' íl
m a 81 Í3 ¦& Ei À Sl m S íl Sl

iiliillli IlllUlwmm m
.Rua da Imperatriz, 8

ri

DR. SAMPAIO JÚNIOR
MEDICO

Recentemente chegado da iiuiopa
com pratica nos hospitaes de Paris
especialmente no seiviço cünlco do
professor Chauffard.

Especialista em moléstias do figa-
do, rins e coração.

Tralainetito da syphilis' pelos pro-
cessos mais modernos.

Acceita chamados a qualquer hora
por escripto.

Consultório — Rua da imperatriz
n." 49, I." andar de 1 ás 3 l|2 horas
da tarde.

Residência —¦ Rua da Graça n. 21.
iy 78

(íSZÚ

O Auxiliar Doinastleo
na Cozinha c Uar.:';:,:T,
Chio e Parceles . *£**•, »m#á8fc%

ADVOGADOS
-— OS DRS. —

Sòbastiio do Regei Barros
r Souza J-ilhi.

Cominunlçam a seus amigos e c.liéu-
ics que transferiram seu escriptoriü
para a rua 'do Inípeiildor 11. -132,, 1."
andar, entrada pela avenida Martins de
Bttrròs. (4ijíi()).

BACHAREL RENATO
PHAELANTE
ADVOGADO

Na redacção d' A LUCTA,
de 9 horas ás 3 horas da tarde.

DR. ODILON GASPAR
Cirurgião e -gynecologisla do hospi-

tal Pedro II. ¦ Especialidade: cirurgia
geral, moléstias de nelle e syphilis,
doenças de senhoras e creanças.

Consultório e residência: rua da
Imperatriz n. 24 t.° andar.

Consultas: de I ás 3, em sua resi-
dencia: e de 3 i|2 ás 4 l|2 na phar-
macia Moderna. — Rua Duque de Ca-
xias.

CLINICA DO DR.
MONTEIRO DE MO

RAES
Ex-interno do Hospital Santa Iza-

bel, no serviço clinico do prof.. dr.
J. Adeodatu, da Faculdade de Medi-
cina da Bahia, ex-auxiliar da Saúde
publica da mesma capital e medico
eífectivo da Assistência Publica do
Recife.

Dispondo de bem installado con-
sultorio e de completo material, no
que diz respeito ás suas especialida-
des, dedica-se:

Doenças da mulher (parte medica
e cirúrgica) PARTOS, SYPHILIS, 1110-
lestias do ESTÔMAGO e dos IN.TES-
TINOS.

Tratamento racional e moderno da
SYPHILIS, em qualquer das suas ma-
nifestações, (methodo do prof. Gou-
gerot, da Faculdade de Paris, pelos
saes de mercúrio, pelo 914 de EHR-
L1CH e pelo 1116 de MOUNEYRAT.
segundo indicação technica.

Lavagens do ESTÔMAGO, segunde
os processos de Beurget. llayent, Le-
moine e Malhien:

RESIDÊNCIA: — Rua Visconde de
Goyanna, 73.

Telephone 4 27.
Consultas de 1 ás 4 da tarde.
Acceila chamados, por escripto, a

qualquer hora. (252).

MANOEL HENRIQUES
WANDERLEY

ADVOGADO
Escriptorio: Duque de Caxias

1.* andar.
Residência: Paysaíidu', 1 D.

CLÍNICA MÊDÍCÃ"
DR. FERNANDO SIMÕES

BOSA
Dr. Fernando Simões Barbo

volta dò Rio, aclia-se á disposi
seus amigos e clientes.

Residência: Bemfica, 8 —
lena.

Consultório: Duque de Caxi
(excepto ;is sexta-feiras).

58,

Conserva tudo limpo ÊJ^Smí
brilhante com facilidade <: rapidez. |í$|jí

j Economiza trabalho c não desper-' WÈ
dica. xí^^-T.ÍT'^ *•

A venda nas drogarias, mercéai ias e Iojus de ferragens.
° -Marcado EpEH M0RGAITS SONS CO., New York
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O ELIXIR BIOGENICÒ DO DB. BYRON ú i.vbáso paraizo c não
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CLINICA MEDICA E
PE PARTOS DQ DR.

03CAR COUTINHO.
Pn/teiro do Hospital Tcdio li

ESPECIALIDADES: Partos, moléstias
de senhoras e creanjas.

TI P? !
S a n 11s. I i r tf í.1 fi /i si i i!Miiyllllillj Ui , I! litllil

Teéín-cotaçõeíi d?;-.ir.ias to dispor d^s'.i-iitè:'
ressadôs^parà-*
íecidos.

Vaselina
Óleos mirier.ai'3 '. t

Folhas de Flíiijüres
.Sr^"*'1'-"3 «acti-ecMirios

Dro.BOft eprpduoios cii.raiiiíi,'?,
Kerfiíjenc, iírcu, (itüsolibãi flfl.,, «lc, Ac. j 

"r
Rs(?!.ijialistvi-, en. R'Eci)iis.isnj.(>'s' i»ni« <;uslqu.ir IüI-tíchi iram <t lavoura, T

etc, etc. : motores ã e:;pl-.jsao>; tp:uÍ>Uslâo inte nus. manchos. fl\-o> e por- 
'^

tate-s, pára s induslriü e-i)i»»rn!: Hfltsriacs pira co^sttii^Oéà dflpyiites '
Bstrttdas de feno e du roià^us.; >nr* ponslracçCós do ibcalros, fabricas
azinus, arm«ze«s, etc, cjc.

Transformadores, il.vuauius c. rpótòrcs clècfricos.
Serviço rzpido e garantido

Rèpresoptairies em PH)fN:*Ml)UCO e ALAGOAS

lOIlfflflM. "PSIOTEWÊ
SEGUROS MARÍTIMOS;« TEJíFt.íiSTBiSS

Sede emroíotas—Ria Granrts ilo SplirÉaiá m 1 ü. jássiro k;M)
autorisada «funecionar nm ioda í:;?n.ui!ica-Caria Patçnto

n. l!—.Oeposilo no Thõsòürò Fiderjal üÓÒicyoÕffiOÒÒ
S|3 làccèitá seguros, terrestres: sobre prcdlòs,moveis, mer-
^2 cadoriBB eíc, etc.
HU Müi-itiinos : .sobro todos os valores sujeitos h -. isen do mar.
ju| Estado lloáncelro da Coafefinhia em 31 de de^cuibro de

2.ooo:oooq:ooi)
2!)0:'.)27(1_Ü80

. ., (5.4ol!.-lJijii.liii
sei ijimsrra? pagos 3:43!:437(T.íl(3h
lü "i^dendos diitribuidos 1.277:'/'5ü(j'.t:(lü
yjjlft Agentes e.-r. PcrnaDibuco

l DA NOVA & ÍX
| Rua [áo Vigoro Tenorio n. 113( anino 19)
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& anemia qu« vos tortura ? •«*,,
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WILÜAMS ã C.

fiüA DO BOX JESUS % 3tí

SANTOS", que encon Lrureis á viçada mis Pbarma» #
''.,;ps e Drogaria». •.
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0 cinema das celcbrldí.des-ExIilliiçno dos uietliores ü*n__-0 _2a;clnoem» da elibuciiaí-Ü mais amplo e mais arojado-A tola mal* ...'.Iila-Orchei.*» iob a regência de Mmo, Valle

Hoje—matinée ás 12 horas—Soirce ás 18 horas
Aci-larar-se-a1 o seqredo do

ENIGMA DA MASCARA
t) in.tís cuyeiiboso c nllr.ilieiitc ciltc-folliolilil .ile hojo cdil.ido

O desfecho inesperado i a melhor solução do mais lindo romance ! Momentos de angustia, esperan^ alegrias, surpre*

za. alê a filial VICTORIA*. .. „,, p.nn
Os dous últimos episodias esclarecem por completo a identidade do i\irt-*_fiuALiu,

15. capitulo -O DOCUMENTO SECRETO-2 actos. Ki. capitule -UNIIA COM CARNE-2 netos.

Termino o famosa lucta ontre o GARRA DE FERRO o o MODERNO PALADINO DO BEM.
Conhccei-si-, o segredo dn acçílo benoliba do Protectordos Fi*|,cos- As „.,is «ibiim om« aventnMs ilesabrochando em

Intensa alerria.-Uma lucta terrível-A ferida róveládora-Golpo theairal impi*eVhto-Os gaze*, nsplilxinn cs - Um bond em

d iP rada-( ii da do tramway de umn ponte -Uma caçada humana- O micróbio da velb.ee-A descoberta de Brngrnnnn-V,e.

Uma d" sua mnldade-Cem snnos n'um mlnuio-Mascárados emtoüos os eantoi-A victoria formidável do MASCARA RISOà.f.0.

A-runrdom-0 novo lilm em ü series, II episódios c 22 parles, que será axbibldo somanalmento -A MALHA RUBRA

(O Stjffi. oTcripto po? Mauricl Lobhnc (o intui* de Arsenic Lupln) -melhor que MYSTERIOS ! - Mais sensacional que
EN IG -_A' ,

Segunda-feira
çK-."S!^s^*^;iass^K

Virgínia Pearson
O su

bridado do .
rio.a nctiin

A encantadora sereia dos olhos languidos o amortecidos, no mais notável trabalho cinematographico, da
FOX-FILM. mundial!

As duas irmães
7 partos dc novas o vibrantes emoções. Virgínia Pearson ja conta um admirador °'n cada espectador, porem nn»

te drama, no qual encarna um duplo papel, fazendo viver duas irmrtes de indolo o fc.tio diffci-onles, de coito' con»___?,.!*
a plaloa .1 mariivllha o ao delírio, tal a correcvi.o e a impeccabilidade do desempenho 

fecundada pelas prodigiosa.!**
Jane e Kntharine l.ee o do grande gala Walter Uw, dí a deslumbrante peça uma vida toda nova, cheia de imponência\,?
tosidade. Km todos.os centros cinematograpiilço. do mundo, a presente gigantesca concepçflo loi julgada o melhor,,™?
du inimitável fubrica Fox-Filih. '

Brevo-M gloriosa Paramount D'Luxo e Paulino Frederick vos deliciarão no film om 8 actos A VÍBORA ou n»
MADONA. 

"

Airiiardem-A TENTAÇÃO, por. Glades Droclnvell. ENTRE DUAS'.VIDAS, por Genevieva Hamper- NO Pai?,
TORMEN.TAS, por ivlary PicYord. Tarnb.m Alice Hrady c Robert Warwick e finalmente todos os bons filma '
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EMPREZA PATHE' O cinema tradiecionatmen!

O ponto chie da sociedodlc 1-ecifJ

II 014 Hoje Depois
I. strie—--NAS TREVAS

Uma noya epocha para o prudjlectb Puthó
Apresentação solemne do formidável

drama de aventuras policiaes, completamente inédito :

Outro suecesso da inimitável c querida

Gênero Jockey da Morte
3 series apenas—3 e.poctaculos de sensaçõeu*viclenta's,ai-ie o t;r ndiosidade

Quem será a PILHA DA NOITE? E' um» ósbeíta e linda «parigá afi*
liada ao crime, ;is aventuras mais arrojadas e estVHiihasi As sitas tormas cí-
culpturaes e abundante*', o sen olhar tentador e vivaz servem dc Mlractivos
aos incautos que lhe cabem nas molhas, .Sempre provo, adora na exccõtri
ca dama chamada O BAILADO DO DELICTO, que executa -emi-núi, att-
Iraho a m umn ccliuite de adoradores. Durante o espesso véo da noite, en-
coberta pelas tl*ivas. rouba, assassina e desapparrce sobre a protecção da
sombra do incógnito, do insondavel.'

Sé a astucia do homeoi O immensn, n asricia da mulher é infitidn I...
Eis quem 6 a celebre FILHA DA N01TR que vos reserva momentos de
emoção. Tenebrosos leitos dc un. bandido de s«ias, que não hesita deante
dos maiores o.bstacuros para clict;,'ii- ao lim collimado; O reci rd da audácia,
rio sangue (ria, da audácia sobrehumanaí' 

A Filha da .Noite
. t ido quanto ha demais surprehendente ni irenrro—QUEM VENCERA' ?'

A mulher sinistra ou o detective a.üiiin? QUE.M VENCERA' ?
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11 Brady

actos .mpolgantes

ALICE DBADY

MATERNIDADE ú um drama mòdopno dc acção intensa o,desenrola n'uin ambiente dc eletrancia requintada.
Alice Brady na MATERNIDADE tem ocensião da cpreitl

erm magiiilicas toilettes e luxuosos robes de interior,
Foi no drama MATERNIDADE que a excelsa actriz Allceüi

perdeu, na emocionante scena do incêndio, no hospital ¦
dos seus formosos cabellos. '

EM DEZEMBRO- Recordações dos MYSTERIOS DEM
YORK com o

PERIGO AMARELLO
Sensaccionaes series da aventuras policiaes no mesmo genero,

GiaMfi taoMtâ]
Ponindo anti-sypbilitica do dr, Severino

Cruz
Cura radicalmente; Darthros, feri-

das, tinha, eezemas, uiceras antigas,
emplngens, herpes, sarnas, cancros ve-
nereos, syphiliticos, etc.

VENDU-SE — nas principaes phar-
macias.

Deposito geral: Drogaria Oriental
Rua Estreita do Kosario n. 3 — Pre
ço 2?ooo.

-*-
ARMAZÉM

D'A SERTANEJA
Rua da Concórdia, n. 686

Casa de molhados que vende
mais barato no Recife e possue
gêneros de primeira qualidade,

além de pessoal compelentissimo
para bem servir á freguezia.

RODRIGUES IRMÃOS
Rua da Concórdia, n. 686

TELEPHONE N. 610

16 dc novembro do 1917
Cereaes, Cambio, Assucar e Algodão.

Pide a primeira pauina.
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Um alimento completo para meninos de peito ul
II para as creanças. '| '
JyL TJm" substituto inestimável para o leite das mães. m
UU .sWm. | I
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pílulas ferruginosas 1
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^1*) Previne-se aos anêmicos que as ver- f|
>m dadeiras Pilulas Fe ruginosas são as de 1

SIL VA SANTOS I
:m A' venda et» todas as pharmacias e drogarias m
y^ ¦ ¦ mn» -mr ¦ imr-tMMMH ^v .

gre Únicos depositários naste estado *. ÜH

| FâRIâ IRMÃOS & C.,a 1
JS Avenida Marquez de Olinda — Recife jjj
t.JtmÜ ______'tbjS. __k
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Mercado de estiva
Desconto ile /0"/_

Alfazema, kilo
Alhos maunça . . *._¦••• • •
Arroz nacional sacco .10,3000. a
Arroz carolina arroba
Alpista, arroba . . • • • •
AzÍbIIp lnl" is&a
Bacalhau caixa . •
Banha de porco, kilo
Batatas portiij-ueza, caixa . . .
Canellíem pó, libra
Cebolas do Hio Grande ....
Cebolas portuguezas, caixa sem

existe nei» • -, • •„„*„„„*„ *
Cerveja preta dúzia. . -*',*>''0U a

« Brahma, caixa ....
t Antarctlca, caixa. . . .
p Pernambucana caixa . .

Cognac, caixa conforme a quali-

2M0.
02OP

S?6000
175000
i..í;ooo
50/1000

. íoosooo
25000

nno há
85500

246000

405000
4450011
525001'
435001

1005 a 1205000
.12<_00l) a 125501
125000 a

dade .
Chã preto, caixa. .
Chã verde, caixa de
Chouriça, lata
Comlnho kilo
Cravo kilo
Hervadoce, kilo
Kerozene. caixa de
Manteiga ingleza, libra sem exis-

\ ("¦ 11P1S • • * ' * * * * *

Manteiga nacional kilo . 4C500 a
Old-Tnn nglez, caixa. . . .
Pimenta da Índia kilo ....
Phosphoros de cera.

:< » madeira ....
Xarque do Rio Grande kilol£400a

« t « a Prati sem exis-
tencia.

Viuho Alcobaça 1/10 .
Queiio Prata, kilo. .
Queijo do Reino, um
Folha e louro .kilo
Farelo de trigo, sacco. . . •

-( algodão « . • • •
Farinha de trigo nacional e extra-

traneeira, conforme a quali-
dade sacco .... 38000 n

Farinha de trigo extrangeira bar
rica. conforme a qualidade" 70<M>00 a

Queijo Palmvra, um -
Vinho do Porto, caixa conforme

aqualldariede305000a. . . .
Vermoutli italiano, caixa . • •
Whtskv. inglez. conforme a qua-
cidade de 755000 a . . ¦ . •
TelasgranHe.*.. cui'" • • ioi B
Vinagre extrangeiro, 1/10 -.« •
Velas pequenas Rio caixa 1355C0 a
Viuagie nacional 1/10. . .

í4g00(i
85001
4,.5().
45001'
45000

ÍG.j.. i0

55001,
405000

45OOO
005Õ0C
85500(1

I56OO

005000
nãu' ha
nno ha

25400
8Ú.500
7CO0ÍI

441001'

75(1-001!
85000

80500C
465000

805000
505000
505000
145000
íoinoo

20:710
(E540
(114 t'i
(C150
(1M00
(E430
<B320
ffiROO
(E220
fl:.->70

lffiOOO
2(E100

(D090
3114(10
2(_4.-)0
2IC230
1C450

(KBsn
0:010
(1:210
(Cl 10
fl',480
ffi400

Pauta hemanal das mercadorias de pro-

docçao r manufactura do estado sü-
íe'ta. ao imposto ">e exportação.

Semanadc 12 a 17novembro dc 1917

Aguardente (cachaça)', litro . . . JJ™
iool, idem ®iiQ

Algodão cm pluma Oli rama Kilo
Vssucai' refinado ile I.»
Assucar refinado ile 2.» .

« ilu usina .....
« branco ....
« crystal
« somenos ....

« demerara
« mascavado. . .

Bagas de mamona. . . .
Borracha ile inahgabcira .
Dita tle maniçoba. . . .
Caroi-os dc algodão . . .
Ceia de cnriinúba: . . .
Couros seccos espichados.
Couros seccos salgados. .
Couros verdes 
Ouro, gramma
1'i'ala, graiiiina
Farinha de mandioca kilo.
Milho Kilo .',,...
feijão kilo
Arroz pilado kilo. . . .

Os demais produetos acham-se ná pauta
geral.

Terceira secçao da Recebedoria do esta-
do dc Pernambuco, em i) de novembro de
1017. Approvo. O administrador, (as-
signado)—Lacerda ile Almeida.—O che-
fe (assignado). Bernardo Lins.

lmD"**tação
Do vapor nacional "Pyrineos", e.ntrado

de Tutoya ç escala em" 14 e consignado
ju Lloyd ilnizilciro.

Carga dc Amarrcéão
Arroz piíai)o--200 suecos a L. Barbosa

& C.
Drogas—l caixa a V. k. & Guimarães.
Films-I caixa a Alberto Sestini.
Garrafas vazias—47 caixas ã Compa-

nlila C. Peniainbiiciiná,
Manteigi—2 caixa, a Amorim Fernan-

iles & C.
1'ellcs-lli fardos a II. Brazi & C.

Carga do Governo
Çàibilretó—(i tubos á Capitania do por-

lo de Pernambuco.
Ca ga dc Camocim

Garrafas vazias-2 saccos a Amorim
Fernandes & C.

Mercadorias—1 caixa a Antônio C. Kl-
beiro.

Valor
Dinhciro-1 lacrado com 23:577(_130 s

Leão & C.
Carga de Aracaty

Arcos-2 atados n A. de Carvalho & C,
Tecidos-0 fardos n Andrade Maia & C .

I caixa a Hátij «raiii Muyorcis.

Do lugar americani) ' Fred W Thur-
lnw'", funde»' o no lamarão eg IG e con-
signado ao Uovd I.r.izileiro.

Carvão de pedia—101)5 toneladas .ao
Lloyd Brasileiro.

Do vapor frarcez pSamara", entrodo de
Bordeaux c escala em 15 e consignado a
Dom. de Sampaio Ferraz^

Carga de Bordeaus

Azul ultramar—0 caiyas a V Nunes __
C ^.'ligos de algodilo—1 caixa á K. Cra-
ck & G , 1 11 V Nunes *t C. Agulhas e
pentes de celluloid—2 caixas á ordem.
Algodão miiníiliiçtlirado—2 caixas n nr-
dem. Anilina—4 caizas ã Companhia
Paulista, artigos para guarda chuva'-. 32
caixas a Li Basto & C. Artigos para cha-
péo de sol e bengala—2 caixas 11 II. M
Costa & Filhos. Artigos dc livraria—1
1 caixa a ">'. dc S iuea & C Agita mine-
ral —15 caixas a Stoèrel & C Accassorios
paia gelo—1 caixa a 15. Billion Ar.igos
de metal branco—3 caixas a ,1. & Trajano.
Agulhas de aço—1 caixa á ordem.

Botões—3 caixas a .1. P. de Queiroz & C.
Bobinas para machinas electricas—1 cai-
xa a S. de C du Port de Pernambuco;,'
Uniões— 1 caixa a F. Nonos & C, 1 a C
"astos & C, 0 á ordem. 4 a A. Costa & C ,
1 a A. Campos & C. Bengalas—1 caixa a
V. Nunes & C.

Couros—2 caixas a F. Nunes & C. Ca
cliimbos—2 caixas a .1. R. da Fonseca &
1:., 2aM. Colaç. Í-C, 5 á ordem. Co-
roas mortuarias—1 caixa á ordem. Co-
gnac—200 caixas a L Iiarboza, 50 a A
Fernandes & G. Cbapéos—2 caixas a F.
Nunes & C., 2 a A Costa & C. Cnatões
portacs 1 caixa a VÃ Continental Compa-
ny Chocolate—41 caixas n G Pery A-
Lima. Colla 1; gelatin 7 caixas a VA C.
Tiailing Compaiiy. Couros paia chapéo»

1 caixa a S Rodrigues & C Camizas—1
caixa a M. Ferreira & C Confeções e
modas—1 ciixa a .1. Abramente. Crê—2
caixas a R. M. Costa & Filhos. Cutila-
ria e quinquilherin— 2 caixas a A. Silva
& C. Cordas harmônicas—2 caixas a N.
Fonseca & C. Chapéos para senhoras-1
caixa a M. Mi Fiúza; Chapéos e galo'S—
1 caixa a .1. A. Motta Guimarães. Gar;
relas—1 caixa a Morenos.

Essências -1 caixa a Delestre Jayme.
Estatuetas—2 caixas á ordem Escovas e
pentes—2 caixas á ordem. Echapes de
seda—2 caixas á ordem. Envelopes e pa-
pcl—1 caixa a K. M. Costa & Filhos.

Farinha alimentícia—10 caixas A. Fer
najides & C. Fazeódas—1 caixi a ordem',
1 a Coelho & Pinho, 10 a 1*. da Silva, 1 a
Conte & C, 1 a C. Neves. Fruetas secca-'
—30 a L. Barboza 12 a I". Ferreira & C.
Flanella e outros artigos—1 caixa a Irmã
Frement.

Impressos—1 caixa a M. A. dns Saiitos.
Juntas de borracln—1 caixa ã urdem, 1 a
J. P, de Queiroz, 1 a J. lt. da Fonseca.

Mêrcadoría's-87 caixas a L. Barboza
íi C

Nuvalha -3 caixas á ordem.
Pelles —1 caixa a P. Ferreira, V a C.An-

drade, 1 a Ayres dos Heis. Papel para
impressão-3 bobinas a S. N. da Fonseca:
Perfuma ria-3 caixas a C. Neves, 3 a Coe-
lho 4 Pinho. Papel par,-! cigarro—0 cai-
xas a Azevedo & C, lti a Moreira & C.
Porceiiana—1 volume a F. Gn-ca. Pro-
duetos chimicos—7 caixas a Companhia
T. Paulista. Papel e instrumentos d:
musica, 5 caixas a lt. M. Costa & Filhos.
Pó de arroz—1 caixa a .1. P. de Queiroz.
Piuceis—1 caixa á ordem. Porceiiana-2

caixas S. Guimarães. Perfumaria —1 cai-
xa a F. Nunes & C, 4 a Ji I*. de Queiroz;
3 á ordem. Pentes—l caixa á ordem. Pa-
p_l regfins c outros artigos- 8 caixas a R,
-I. Costa Filhos.'

Tecidos—2caixas a A. de Britto & C, 1
n J. da Fonseca & C , 4 a Bernet & C, 1 a
E. Brack _. C„ 1 a J. P. de Queiroz & C,
1 a Olhou Mendes, 1 a R. M. Costa ü Fi-
lhos, 1 a .1, Abrainento, l«a Co lho & Pi-
nho.

Vinho—.caixas a Thomaz Cumb.r, 30
á ordem, 7 a M. P. Lauritzen. Voales—3
caixas a F Nunes & C. Veos para noiva
-1 caixa a A. Campos & C, 1 a .1 P. de
Queiroz, 1 a A. Cosia;

Carua rig I.êixões
Artigos para pintura—2 caixas a I.. C.

Azeved >. Artigos dc seda-5 caixas a D.
Murillo Brandão. Alho—17 volumes a
15 Guedes íi Duarte, 27 a .1. F. de Curva-
lho & C. Amostras de correia—1 fardo a
•I. Porto Carrero.iS: C. Artigos de seda,
linho e algodão-5 caixas a D. Murillo
Brandão.

Bagas de sabugueiro—2 caixas a C. Ta-
vares & C.

Fechuduras—2 caixas a Manoel Almei-
da & C, 7 a M. da Silva Moreira & C, 7 a
A. Silva & C . 8 a Dubeux & C . 22 a M.
Suiza & C, 4 o Sã Leitão ít C , 3 a A S

arneiro. Facas e outros arligos—3 cai-
xas a A. de Carvalho & C.,2 o J. Coelho
& C. Ferramenta grossa—29 caixas a A
de Carvalho & C.

Gesso em pó o pedra-17 caixas a A.
Ferreira & C. Galões de olgodão—2 cai-
xas a F. Vuues & C.

L.oucas-25 a E. Hosa. Legumes-2.i-
caixas"a A. Fernandes & C, 50 a A. OliO
veira, 18 a Abrantes & C , 41 a E. Guedes
& Duarte, 13 a .1. Constante & C , 15a I-
Almeida & C. 20 a Dubeux & C Louça1 e
outros arpgas-1 caixa a L. Hàrbosa & C

Falha d_ milho-2 caixas a Moreira &.

Plantas medicinaes—12 caixas a S. Bra-

Uvas—21 barris a Gomes & C, 15 a M.
L. da S. Carvalho, 15 a .1. P Marlius __
C, 10 a Maia & C, 20 a D Barboza & C,
20'a Guedes íi Duarie. .

Vinho-50 caixas a D Oliveira & L , 200
a C. Barbosa & C, 5li a F. Rodrigues 00
a L). C.r.lozo & C . 330 a P.Val nte. 2_(> a
F. L. Rocha. 158 Dubeux & C .10 a M.
Ramos, 25a S. Martlrelll, 120 a S. da Fi-
gueira & C, 400 barris a L. B*-'*bos-i &G .
40 a A. Marques de Oliveira, ií a 1'. Mi-
nes & C, lá'i?.a F. Blmeida & L, 170 a
Dias Maia &C. 70 u C. Lima &C„_ 4a
Soares &C. 570a F. Ferreira & C
.lovo Di iuS.TI) a D. Cardozo & C., *a o A.
Fejnandes-:C.- 100 barris a L. Barbosa &
C, 1 0 a S. Caldas & C. 10*1 a Dubeux i-
C.' 211 a F. Ferreira & C, 100 a S. Caldas
& C. 20 a J. I'. Martins & C, 100 a F. Nu-
nes íi C.

50 11 .1

J.1M11S Von Sòlisleri & C, 2000 saccos
com 150000 kilos de assucar crystal e Ros-
sbacli Brazil Company, 72'.) saccos couros
seccos espichados coni 6989 Uilos.

Para o interior
Vapor "Itatinga", pira Porto Alegre:
Eduardo Amorim & C 500 saccos com

30000 kilos de assucar usina; Antônio do
R-go Lima 20 toneis 100 litros de álcool ;
A. Jovino da Fonseca, 200 sacens '12000
kilos de assucar usina ; Leão & C, 300
saccos assucar usina e 100 ditos assucar
branco 24000 kilos e Agostinho Cosia &
C, 80) saccos 48000 kilos assucar usina.

Para Pelotas:
Miranda Souza & C, 500 saccos com

30000 kilos de assucai* usina ; .1. F. Mar-
que, 50') saccos 30000 Uilos dc assucar
usina ; A. Jovino da Fonseca, 200 saccos
12000 kilos assucar usina e Leão íi C, I0Ü
saccos com U0'0 kilos de assucar usina

Para a Bahia :
.1. Octaviano Almeida íi C , li fardos

com 800 kilos de fio de algodão ; Joa-
quim Didier, 3 fardos com 7!).. kilos dc
raspas õe so'a e F. X. Gue es Pereira 22
volumes, contendo moveis.

Para o Rio Grande do Sul :
A. Jovino, da Fonseca, 100 sacens 0000

kilos de assueir usina ; Leão S C., 100
saccoo com COCO kilos de assucar usina e
Agostinho Costa & C , 20 1 saccos co*-
12000 kilos de assucar usina,

ara o Rio de Janeiro :
Arthur B. Guimarães. 2 caixas com 30

kilos de feijão ; F X. Guedes Pereira, 2
volumes, contendo espelhos ; Ant.nio do
Hego Lima, 10 toneis liOOO litro de álcool;
Joaquim Didier, ti caixas com 1 8(1 kilos
dc vaquetas, 2 caixas com 78 kilos dc
pcllicas, 2 fardos eom 478 kilos de cou-
ros prenu-ados c 4 tardos com 100!) kilos
de raspas dc sola -, Oscar Vieira & C, 11
toneis com 0751 litros de nlcool ; Scheu-
ker íi Rodrigues, 250 caixas com ilnoo li-
tros de óleo de caroços dc algodão e Leão
& C, 500 saccos com 30000 kilos dc assu-
car mascavado.

Para Maceió:
Santos da Figueira & Cí, 4 caixas 300 kl*

los dc massa dc tomates.
Para a Victoria :
D. Gonçalves &C, 00 caixas com 2100

litros de oleo de caroços de algodão e
Suitos da Figueira & C, 5 caixas cum 300
kilos de doces.

Para Santos :
Santos da Figueira & C, 48 caixas rom

3996 kilos de massa de tomates j ,1. Octn-
viano de Almeida & C., ti fardos com
2439 Uilos de algodão c Joaquim Didier,
(i calxs com «65 Uilos de vaquetas e 1

Vapor "Itapura" para Macau:
A; Girott Sé G.í li caixas com 250 kilos

de caiamellos e chocolate.
Hyatc "Bom Jesus", para Mossoró :
Leão & C , PO saccos com assucar mas-

cavado e 30 ditos assucar usina com 6000
Uilos.

Para o Aracaty:
Companhia F, de Estopa, 1 fardo com

500 Uilos de saccos de aniagem.
Cuter "Lidador", para Natal :
Doureiro Barbo a íi C , 1 caixa com 18

Uilos de queijos e 503000 kilos assucar
crystal.

Barcaça "Amadv". para Penedo :
Pinto Lapa & C , 10 pipas com 5100 11-

tros de aguardente.
Vapor "Ceara", para o Maranhão :
a. Gomes Fonseca, *B5/3 assuenr some-

uos e 05/2 assucar usina com 11700 Uilos.
Vapor "S Paulo", para o Rto de Ja-

neiro :
Companhia G. dc M. cm Pernambuco,

G2 toneis com 37200 litros He álcool; An-
tonio do Rego Lima, 1(1 toneis com (iliOO
litros de alcuol e Ernest Holland, 33 cai-
xas com U8S litros de oleo de momona-

Para a Bahia :
.1. Tiburcio, 85 saccos eom 0378 kilos

de algodão em pluma
A.-.^eciíaMÇdES

Roofibf.<iorio ito estado
Do dia 1 ao dia 13  453:8G2<_980

Uia 14 :
Exgoto (E
Exportação 23:422(1:200
Estatistlca '_ 1;193(1'5*'0
Diversos impostos 27:013(E180
Saneamento 3:9281.80''
Agu» •__ 1:3G7<_730

Exportação 
EM 14 DE OUTUBKO Db 1917

Para o Exterior
Vapor "Charklow", para N. York :

fardo com 211 kilos de couros preparadosr "Guajará", para Itacoatiára :Vapor
Agost nho C ista & C, 120/2 e 20 saccos

assucar crystal e 20/2, 20/t e 20/8 assucar
branco cora 15800 kilos.

Para Manaus :
Carlos dé Britto & C, 2 caixas com 80

kilos de massa de tomates e 105 ditas
7287 kilos de doce . e Antônio Didier, 20caixas com 1403 kilos de doces.

Total  510:863(_450
Em igual periodo do anuo

de 1916  64fl:356C170

Differença para menos  135:492ffií20

Caixa econômica -
Movimento de hontem:

Entrada de deposito  20:8405000
Sahida de deposito....  14:0625000

Saldo para delegacia  0:778501)0— E' director de semana o sr. coronel
Minervino Fernando Costa.

•Moins marítimas
VAFCHES ESPERADOS

icz de norembro"Maroim", do norte ir17"Trafalgar", de New-York a 17.'•Guajará", de Port" Rico a 17."-«io de Janeiro',, do sul a 18.*• "Brazil", do norte a 19. ..."Camocim", do norte a 20."Cururupú", do iiprt- a 20.

V A PO RES* A S A H I R'
Mez dc noaembro

Portos do sul, "Maroim", a 17.
New-York e escala, "Trafalgar", a 18.

I Porto Alegre e escala, "Italinfia' a 11
Pará e Manáos, "Guajará", a 1!)
Rio e escala, "Brazil" a li).
Pará, "Rio de Janeiro a 1(1.1 aMaranhão e escala "Comocíin ," J
Pará e escala, "Cururupú", a 'ii.

ANCORADOURO INTFRNOj
Cruzador nacional "Floriano", i**.****
Escuna ingleza "Czarina", (icscarrcfiit
Lugar nacional "Eclypse" dcscarrefli
Lugar americano "Fred \\. Tinir»

descarregando.
Pontuo nacional "Natal", lastro.
Vapor inglez "Strabo", desenrreg.
Vapor nacional "Santos" cx-"**"»'"
carregando. „ ,

Vapor nacional "Curitiba cx- 1
burg", a carregar. „..

Vapor nacional "Barbacena ex- 1
drun", a carregar. ...

Vapor nacional "Caxias" ex-"»»»»1'
ra", a carregar. „., . ..„

Vapor nacional "Bagc" ex-".Sierra 
*

da",, a carregar. „ ,
Vapor nacional "Leopoldina *¦*•

cher", a carregar. _ .1
Vapor iVglez "Noisemau , »PPar-

telegraphlcos. „„„,i,
Lugar inglez "Sawson", descarreg
Vapor nacional "Itatinga", earreg»»*1
Vapor nacional "Capivary'. '«'"

gando c carregando.*. , w
Vapor francez "Girafa", arribado V

concertar as machinas. ,5,
Destrover nacional "Piauhy i.»WE
Vapor francez "Kanguroo , arriuau .

concertar as machinas. n „(W
Vapor norueguez "Talisman ,*.»»«»

Porfo do Recife
Entradas

Rio de Janeiro e ei«W8 *«-«gj
rueguex "Tolismau", de 1 78 tone
equipagem 22, commanda A
toffersen, carga vanos gcucros, 

*q

Brothers íi C. „mí.r-ic_ 110 "í
Norfolk. 33 dias- «,*K£& * '

W. Thnrlow", de 1045 toiel ao« .
pagem 9, commandante Ch s 

,
bert, carga carvão ; ao uuj

Maceió'4 diãs-harcaça «'^,3
sentação dc Maria , < e 

f , LW
etini^emlrm^v^^rf
carga 546 saccos de assu*-." •

Sahí./ns ,$
Buenos Aires e escala-va»"' » .n,

mara'*, commandante U. u-
ca vários gêneros .tí.M.Pâlí

M„ece*óePenedorlanç.a» 
o0a|.sr,

mestre Manoel J. dns Sam*».
rios generos.' 

Pequen» çjh^se"
Na pequena cabotagemj"j|5gS*dg

barcações á vela, »»£*¦?»&» dtfl
versos portos do estado, e* ^^
chadas para os mesmos pou»
cações.


