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Telegramas

WACÜOM.IS
Política paulista: a sucessão pre-

sidencial; duas correntes opostas;
uma terceira que procura vencer
RIO, 9 — «O Jornal do Brrsil»

publicou uma carta vinda de Ca-
xambii, narrando que políticos de
destaaue diziam, a proRosito da
sucessão do sr. Altino Aranles,
iiaver duas correntes distintas e
opostas: uma, em favor do sr.
Cardoso de Almeida, outra do sr.
Álvaro de Carvalho.

Quanto ao 1',,argumentam que
tem larga visão de administrador,
e vem prestando relevantes servi-
ços na pasta da fazenda que ocu-
pa no Estado.

Quanto ao 2,realçam aexplen-
dida vitoria que conseguiu na ex-
pressiva unanimidade feita em
torno da candidatura do dr. Ro-
drigues Alves, e salientou a sua
nobre linha de conduta na poliu-
ca republicana, elogiando a sua
admirável correção e lealdade in-
vejavel.

Ha.porém.fortes trabalhos para
urna terceira candidatura que
busca triunfar, aproveitando-se
do choque das duas primeiras.

Trata-se da candidatura do sr.
Oliivo Egidio, que, embora sepa-
rado dos antigos companheiros
dissidentes, conta com a amizade
intima do sr. Altino Arantes.
Como o povo elege na Republica

Brevemente o sr. Muniz Sodré
irá á Bahia iavar ao governador a
lista de candidatos á reprezenta-
ção tederal, organizada aqui pelo
senador J. J. Seabra.
Uma carta política contra outra

particular
0 dr. Delfim Moreira escreveu

ao dr. Amaro Cavalcanti felicitan-
do-o pela ação deciziva e enérgica
que teve oa questão das carnes
verdes, defendendo os interesses
da indústria pastoril e dos consu-
midores contra a ganância dos
uçarrtbarcadores,

Explica que a carta lida na ca--
mara pelo sr. Nicanor tinha cara-
ter particular e apenas respondia
a uma pergunta teita sobre o seu
mudo de ver a respeito do mono-
polio.que o prefeito jamais pensou
em instituir.

Vapores para o Llogd Nacional
0 Lloyd Nacional tem em con-

strução,aqui,tres navios e um nos
Estados Unidos.

ESTRANGEIUO!.
Impostos contra os solteiros

LONDRES, 9.- A Junta de Im-
postos estuda a criuçào do impôs-
to indireto sobre os solteiros.con-
cedendo aos cazados a redução
de 25 libras sobre o imposto de
renda.

Fracasso de combinações
STOCKOLMO, ..-Fracassaram

as negociações para a formação
do ministério da coligação. Os
conservadores e liberaes exigem
absoluta neutralidade na guerra.
Uma ordem que cauza embaraços

ZÜRlCH,9.-0 comando supe-
rior austríaco está embaraçado
com a ordem do imperador para
licenciar todos os soldados maio-
res de 50 anos, sendo obrigado a
chamar 200 mil recrutas.
Um refratario ao serviço militar

NEW-YORK, 9. - Foi prezo o
vice-cônsul do México, Martinez
Rei, refratario ao serviço militar.
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Qual a melho. cerveja ?" ^SERRANA*, tipo Americana
3019—_3

O incidente Malvy, quo sa está
presentemente desenrolando na
França, ó um desses factos desti-
nados a preocupar o mundo.

Talvez seja pouco «preocupar».
Talvez «abalar» caiba melhor.pela
comoção que já está produzindo
e vai ainda produzir. .

Malvy, como sabem os leitores,
ó um ex-ministro francos.

Com o regime vigente na Fran-
ça, um ministro não é apenas-
como entre nós, um mero e irrés.
ponsavel secretário de Estado,por
cujos actos responde o presidem-
te da República, encamaçâo su-
prema do executivo, que é o mais
forte dos poderes, porque é o que
tem ao seu dispor e talánte o ar-
gumento enternecedor do çdm quí-
bus e o argumento contundente
do chanfalho...

Não.
Na Fiança, um ministro é, por

si só, uma larga e alta parcela de
poder. E', pelo menos em teoria,
um mandatário da confiança do
povo, que èle representa, indirec-
tamente,por via da confiança com
que o fortalece a maioria ocasio-
nal do parlamento.

Além de ser isso, Malvy era
membro do conselho supremo da
defesa nacional, restrito grupo de
governo civil—militar encarrega-
do de zelar mais que todos, ou
pelo menos tanto quanto aqueles
que mais zelarem, pela integrida-
de da Pátria, encarada assim ob-
jectiva como subjectivamenle.

Mais. Nesta segunda qualidade,' 
foi, emquanto ocupou uma pasta
ministerial e urna poltrona naquè-
le conselho, sabedor de todos os
planos de cuja execução depende
a vitória da França na luta imen-
sa em que tem empenhadas todas
as suas energias.

Pois é esse homem que agora
ó pulDlicamerile acusado do trair
a França, a que governava, forne-
cendo, por dinheiro, os planos
dela contra a Alemanha, que a
combate!

E quem o acusa .
Uma voz anônima ?
Não I
Acusa-o uma alta e possante

vóz: a do escritor eminente que ó
Léon D.iudet.que não tem fómen-
te a prestigiar-lhe o nome o pró.
prio mérito,mas também o de seu
pai, que era o grande Alfonse
Daudet, e o da sua própria mãe,
a mulher ilustre que é Julia Dau-
det, a carinhosa e piedosa com-
piladnra das Notes sur Ia vie do
seu glorioso marido.

Diante da acusação, feila por
Leori Daudet, em carta ao douto
presidente, oincarú.que faz Malvy?

Ele próprio, em plena Câmara,
detalha a acusaçã 1 tremenda que
lhe é feitas co h testai, d o-.a, aliáz...

Painlevé, o presidente do con-
sellio de ministros, interrompe-o
e precisa ainda mais os pormeno-
res da acusação.

A Câmara extremece. A Fran-
ça extremece.O mundo extreme-
ce, e, diante da acusação, indaga
atônito:

—Será mentirosa ou verdadei-
ra a acusação .

E' o que a devassa aberta vai
aclarar.

Se Malvy ó uma vítima das apa-
rèncias que provocaram a cólera
sagrada de Léon Daudet, está lhe
destinado talvés um martírio
como o de Dreyfus.

Se Léon Daudet, acusando-o,
não se deixou iludir por factos
aparentes e escarnou apenas uma
horrível verdade, então Malvy é
um infame como tem havido pou-
cos e não ha opróbriosque bastem
a cobrir-lhe o nome. —D. 13.

Que o mal tenha alterado profundamente o vosso organismo, se ó
FEBRE o vosso soffrimento, uzai logo o

y^p._rx :r^ TT_í»r-__nr_rT^.
que é um fobrifugo poderoso para combater as terríveis SEZÕES, inu-
meras e surprehendent.es, teem sido as curas verificadas com este
prodigioso remédio. 3108—23

Deposito-Pkarmacia America- de Izidoro Alves Pereira
Rua do Sói, n. 14— Maranhão

Pelo Lloyd

O cel. Mariano Lisboa cm palestra
com o nosso redator-chefe.

CHOÍOLATElEUGÉBAÜEir
Fabricado de puro cacau, garantidos
Excelente, finissimo, especial I...
O único que dá força.vigorando os fracos I II

A venda nas casas: LISBOA MACHADO,
Padaria DUAS NAÇuES, etc, etc, etc. »

3027-20
Em abandono...

Cauza lástima o estado deplorável
em que se encontra o Cemitério do
Cutim do Padre.

Pessoas que nos merecem fé, vindas
de lá, relatam, impressionadas, o abati-
dono em que jaz aquele Campo
Santo.

Os muros derrocados dão passagem
franca a vários animais que revolven-
do o terreno, põem á mostra as ossa-
das que ali repouzam.

O matagal que infesta o Cemitério
atesta a exuberância do solo, crescendo
a ponto dc alcançar a altura dc alguns
metros.

Diante do descazo do encarregado é
que os moradores na redondeza man-
ciaram pedir intercedêssemos junto aos
poderes competentes—o que fazemos
não sem nos revoltarmos pela atitude
deshumana daquele funcionário no
Cutim do Padre.

¦ —,-lyjVAVW——

A iluminação publica
O dr. governador da cidade está

mandando distribuir pelas principais
praças da capital cotnbustores de gazo-
lina, pretendendo auxiliar esta ilumina-
ção improvizada com candieiros de car-
burêto.até que tenhamos a eletricidade.

Aos desesperados, que não poderão
obter cura da Erysipeila, Eczèiia, Tu-
moi-eP, rjlceras e Keri ias embora de na-
tureza suspeita, recomendam notabilicla-
dos médicas da Capital da União o uzo
do incomparavel U_sufi«sto Heróico.

Vende-se em tndas as Farmácias e
Droiiarias. Preeo 33000. ÍVI44

Mario Valente
Depois de ter prestado exame de pilotagem,

c haver sido plenamente aprovado, o nosso
joven e já distinto conterrâneo Mario Valente,
foi nomeado 2- piloto de uni dos navios do
Loide.

Mario 6 um moço de merecimento que vai
abrindo caminho na vida, a custo de esforço
próprio, de muita coragem e de muita per-
sistancia,

Nossos parabéns á sua digna genitora.

Foi nomeado medico do paquete
«Bahia» o dr. João Vanzolino.

—O Lloyd Brasileiro criou uma li-
nha de navegação entre Belém e Büe-
nos-Aires, utilizando os paquetes «São
Paulo», aMinas Gerais» e «Rio de Ja-
neiro».

—A diretoria do Lloyd mandou ío-
tografar todas as peças quebradas dos
vapores ex-alemães.

—A mesma companhia vai instalar,
anexo á seção medica, um laboratório
de analizes, microscopia e clinica.além
dc um serviço próprio para fiscalização
do fornecimento de drogas e medica-
mentos aos navios da Empreza.

-¦~£____3<yff.Ç™.-=-~

Pagamentos
A secretaria da fazenda pagará hoje

os professores públicos.
<S_=— ,_M_—= »

Estrada de rodagem
A câmara municipal de S. Vicente

Ferrer autorizou o respectivo intendeu-
te a contrair um emprestimo.até 3 con-
tos de reis, para a abertura de uma es-
trada de rodagem da vila ao porto de
Jona.

Grande fabrica de confeitos, pastilhas de
hortelã pimenta, pastilhas de chocolate, cara-

meios, chocolate em pó, biscoutos, etc, etc.
de ERNESTO NEUGEBAUER

A primeira tio Itrazil
Todos os artigos acima, acham-se a venda

nas principaes casas desta praça,
a preços ao alcance de todas as bolçis I...

3026--I

Eslava brincando
Todas as vezes quo o Joaquim

de SanfAnna passava pela rua F.
Marques Rodrigues era provoca-
do pelo barbeiro Malaquias que
lhe dirigia os maiores insultos,
sem que o provocado soubesse o
motivo daquele ataque.

Hontem, á tarde, o Joaquim
zangou-se com a brincadeira e
cresceu para o barbuiro, que ven-
do a couza suja, saiu pelo quintal
e ganhou a caza da vizinha pe-
d indo socorro.

Acudiram populares, explica-
ram-seos querelant.es e lieou visto
que era graça, o Malaquias eslava
brincando.

Caixa Popular
Para os sorteios do dia 13, devem os

sócios predialistas pagar, até amanhã,
as mensalidades de suas cadernetas.

ííÇFRRAWA» a.xcrveja mais apreciada
^OLIinHIlH'-^ pela elite carioca por ser

MORTE REPENTINA
Um medico de bordo é en-

contrado morto num dos
bancos da Praça Deodoro.
—Pormenores,
tiontem, ás 18 112 horas, quando o

sr. Carlos Teixeira passava pela Praça
Deodoro, notou que, em um dos ban-
cos ali existentes, se encontrava uma
creatura sentada, que se conservava
imóvel, apezar de lhe haver elle diri-
gido a palavra por varias vezes.

Com o auxilio de uma lanterna ele-
trica.que conduzia, conseguiu verificar
que se tratava dum cadáver dc um
homem para ele desconhecido.

Momentos depois, varias pessoas
aíluiam ao local, sabendo-se.então, tra-
tar-se do sr. dr. José Leite, medico de
bordo do vapor «Camocim», de pro-
priedade dos srs. J. Adonias & C,

Scicntificada do ocorrido, a policia
compareceu imediatamente, tomando
conta de uma bolsa de mão e mais
objetos encontrados junto ao cadáver.

Avizado pelo telefone,o sr. José Can-
dido de Araújo, da firma J. Adonias &
C, chegou de automovel.onde se dera
o ocorrido, providenciando para a re-
moção do corpo do inditozo medico,
que' foi conduzido para a rezidencia do
sr. Eugênio Costa, amigo do extinto,
á rua Oswaldo Cruz, de onde saiu,
hoje, ás 8 horas,o teretro, sendo acom-
panhado por inúmeras pessoas e pelos
pioprietarios do «Camocim».

— O enterramento do infeliz medico
foi feito ás expensas da caza J. Adonias
& C.

O dr. José Leite era natural da Ba-
hia, pertencente a uma das mais dis-
tintas famílias daquele Estado, tendo
servido, durante muitos anos, como
medico do exercito.

Com o espirito contundido por pro-
lunda dôr moral, oriunda de desgostos
íntimos, o dr. José Leite abandonara
a sua terra natal, e por aqui vivia,
opresso por enorme pezar que lhe mar-
tirizava a existência.

Era um espirito culto de par com
um coração bondozo, e, na sua fisio-
nomia triste, lia-se o reflexo de uma
grande dôr muda, que sóe consumir,
a golpes, sem estrepitos nem gemi-
dos, c, assim foi que ele se finou, com
a resignação de um verdadeiro mártir,
sem ter ao menos, na hora extrema,
quern lhe assistisse á ultima agonia. ¦

Morreu só, como vivia, desdemuito
tempo. -***-

muito saudável. 3024-
•„i
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Um desacato
Consta que o juiz de direito de Cu-

rurupú, dr Benedito de Barros Vas-
concellos, foi desacatado pelo escrivão
que perante ele serve na sede da co-
marca.

O ilustre magistrado, ao que dizem,
comunicou o fato ao dr. governador
do Estado.

CHOCOLATE,
3021-yo só .via'«i:iMi'EH

PLANTÃO
Fará plantão, hoje, a farmácia

Sanitaria-Filial_ (antiga Chico), á
íua do Sol, n. 7.

Dr. Antônio Leite
Defendeu teze perante a faculdade

de medicina do Rio de Janeiro o nosso
ilustre conterrâneo dr. Antônio Pires
Ferreira Leite, a quem enviamos nos-
sos parabéns pela aprovação distinta
com que viu galardoado os seus es-
tudos.

soe

Contra o alistamento militar
Dizem de Belo Horizonte que na cidade de

Oliveiras numeroso grupo de mulheres inva-
diu a Câmara Municipal, apoderando-se e ras-
gando todos os papeis do alistamento militar.

1 O fato causou sensação naquela capital,
porquanto aquele serviço está correndo com
entusiasmo e regularidade em Minas Gerais.

O 12 de outubro
As forças armadas estão mi em-

penho de comemorar condigna-
mente a data da descoberta da
América.

Do programa, ainda em organi-
zação, sabemos que formarão os
batalhões federal e estadual, li-
nhas de tiro. Aprendizes Mari-
nheiros, seçòas de Cruz Verme-
lha, sendo provável que lambem
tomem parte nessa parada os
Aprendizes Artífice?.

iliflíL
Já e o prêmio que a CretÜtO MlltUQ

PrediãliA rua da Cruz'n-6r'vai (jistriDuir
aos seus prestamistas, no dia 1. do cor-
rente. li 56—4
I_al.ili.-ii.-He 1 Habllltem-Me .

LEITE MOCA NOVO
O preferido por todos, o rei dos leites condensados chegado pelo

. .. -«Wagland» —_.
3153-;A' venda nas principaes casas desta praça

Agentes - Jorge &, Santos

í.--'-.ríiJ_B_a*4
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O JORDAL
Redação o administração

PRA...A JOAO LISBOA, N. 4
End. Tb_.bgiufico--JOI.NAI_

-tlaranha»
-ASSINATURAS-

12 mezes i8$ooo
6 u$ooo

Numero do dia . . . 100 rs.
« ANTERIOR ... '200 rs.
Contrata-so a publicação do anúncios

por preços reduzidos.
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O DIA
Santa Eulampia

Lua nova, a li

E' nomeado comandanto em
chefe do exercito em operações
no paraguay, o general marque/,
de Caxias, 186G.

Salão azul
Fruto prohibido

Escravo dessa angélica tueiguice,
Por uma lei fatal como um castigo
Não abrigara tanta dôr commigo
Se esse allecto, que sinto, não sentisse.

Que te n.io dói, entanto, isto que digo,
Nem as maguadas tallas que te disse:
Náo t'as dissera nunca, se n.io visse
Que por dizel-as minha dor mitigo.

Longe de ti, sereno, irresoluto,
Irei morrer miserrimo, esquecido.
Mas hei de amar-te sempre, anjo impolluto;

E's para mim o fructo prohibido:
Náo pousarei meus lábios nesse 1'ructo,
Mas morrerei sem nunca ter vivido.

Adelino Fontoura.

Como poderei» prós*
perar na vida se não
gozais de bôa saúde?

Se não tendes saudc perfeita,
quarttas qualidades possuas m.o
lhes servirão pnra nada, pois quo
ficarcis na inipossiblidade de fa-
ser valel-as. Comesae por curar-
vos se quercis abrir passos no
mundo. Sc soffrcis dc alguma
das numerosas enfermidades que
tem por origem a pobreza do
sangue ou a debilidade do sys-
tema nervoso; se acliacs atacado
de anemia, padecimento nervo-
so, enfermidade do estômago;
para recuperar a saúde empre*
gue as Pilulas Rosadas do Dr.
Williams. Estamos certos dc
que, se perguntardes uma infmi-
dade de pessoas dirão que fica-
ram radicalmente curadas com
as Pilulas Rosadas do Dr. Wil-
liams.

Tornando-as ficarei*; também
curados.

zes, assim'como para a manuten-
çâc da união nacional, de manei*
ra que esta se torno uma real
força motriz. Entaotanto, não cri-
arenv.s obstáculos ao ministro
Painlevó».

Expulsão dc Gorki
O governo russo ordenou a ex-

pulsão do Máximo Gorki, por tor
escrito uma carta ao ex-Czar Ni-
colau hypotecaudo lealdade.

.,.('1•*•!>"*. ''j:<*- '->>/

afim do que aquelles que tam-
bem soUrem como eu soffri te-
nham sciencia de que no ANTI-
GAL, encontrarão .o medicamen-
to capaz de extinguir o mal; re-
alizar á cura. Sem mais, queira
V. S. receber os meus protestos
da mais alta estima e conside-
ração. Do Amo. Atto. Cro. Obo.
—Francisco Gomes de Azevedo
Arnarello.

Pará, 8 de agosto de 1910.
Travessa 22 de Junho n. 2*46

—Parú-Aiistides & Mello, Dur-
vai Cammeiro, testemunhas.

2877-_0

Ve».Ie-t_c «m i|iinlt|iicr pliar-
mi;-.•'¦•_ «I.-**.:. .-ii|»i tul.

Agentes: A. (IHII1S At Cia., run
da Estrella,. n 13—t- andar.

Deveis metter isto na cabe*
ça: Para curar o impaludismo
nada pode substituir as PÍLULAS
CAPPER. 3106-38
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Atluslii rjiie lem ümpm-iitiío
com mngnílíuoíj n-sullnrlus em
sua elinicii d JSlixirila t\'u(jiteirii
tio l*hco. Chuó. João dn Silva
Silveira.
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De tudo
A politica franceza

Os socialistas francezes c o novo
ministério

Entrevistado pelo correspon-
dente do «Observem, de Londres,
em Paris, o ex-ministro socialista,

. sr. Albert Thomas, declarou que
estava particularmente anciozo
por que a decisão do seu partido,
segundo a qual nenhum membro
deste entrou para o novo gabine-
te,fosse não interpretada pela Grã
Bretanha como o desfazer da»Uni-
ão Sagrada-para a continuação da
luta. «Ao contrario--acrescentou

—rezolvemos adotar agora uma
atitude independente, precisa-
mente com o fim de se conseguir
uma orientação mais enérgica no
que respeita á guerra. Daremos
todo o apoio ao ministério em
tudo o que fizer para reforçar a
defeza nacional. Em primeiro lo-
gar, pensamos que a escolha de
alguns novos membros do gabi-
nele foi determinada por puras ra-
zões de caráter politieo, ao passo
que chegou o momento em que
devia haver um verdadeiro gover-
no de guerra, não compreendeu-
do senão homens capazes de tor-
nara luta mais eficiente. Em se-
gundo logar, entendemos que o
governo deveria ser o primeiro a
propor, com toda a clareza, a po-
litica de guerra.Teuciono dedicar-
me a uma enérgica propaganda
para a adopção de métodos efica-

Moléstia de nariz
Exmo. Snr. Dr. Maxiliano Ma-

chado.
• São Salvador—Bahia.
Minhas respeitosas saudações.
E' com o maior prazer que

faço chegar ao seu conheci men-
to, uma estupenda cura realiza-
da pelo ANTIGAL, na minha
pessoa, que sofrendo de longa e
pertinaz moléstia no Nariz, can-
cro syphilitico, resistindo a va-
liados tratamentos prescritos pormédicos e entendidos, com a
surpreza para mim e admiração
de meus amigos, consegui res-
tabelecer-me, apenas com dois
vidros do seu excellente prepa-rado. Communicando a V. S.
mais um magnífico caso de cura
ten lio por fim, não só bem dizer
a hora em que V. S. lançou ao
commercio o seu preparado AN-'JTGAL, como lambem pedir-lhe
a publicação desta minha carta,

Ha_t^__iaig8Bwa.H_»-M_g«_flaitM_i->^t_w__»___
E' o grande medicamento conhecido no

Norte do Brazil por GOTTAS 1>A SAÚDE
devido ao sen optimoe effieaz effeito nas mo-
lestias do Estômago, do Fígado, dos In-
tostihos, cio Baço, etc.

'•' a Cura rapidamente:
cd.iU_-.Sj KIIPACIIAJIKX-
TOS, FALTA 1110'AH, FALTA
DE APKTÍTB, KNMÒO DO
MAI!, KX.lOO DA GRAVI-

DUZ, ENXAQUECA, VÔMITOSj rAUMTAÇÕKS, TONTUUAS,
l'1'.ISÃO DU VENTRE; UA/.1.S, CTO.

0 -ÍNTÇO que o fabricante offerece um pre-
mio tle 5:000§000 ItS, a quem provar que
o UAST1MC0L nuo curti os males acima.....

Approvado por decreto n. 10.821 da Direetoria
Geral de Saúde Publica tio Brazil
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- Cada epizodio pôde ser lido destacadamente —

2.o EPIZODIO
PAE E FILHA

IV

Onde se demonstra mais uma vez
que a riqueza nem sempre dá

a felicidade

Os quinze anos decorridos haviam
quaze transformado Eric Drayton: um
velho. O milionário, pois, que enri-
quecèra extraordinariamente, tinha os
cabelos brancos e no seu rosto nota-
vam-se os stygmas viziveis das cruéis
provações que tinham amargurado sua
existência. Se a desgraça caíra com um
rigor implacável sobre a vitima intima
do colono da ilha W... parecia que a
sorte quizera compensa-lo, em troca,
favorecendo com uma clemência ex-
cepcional todas as emprezas em que se
envolvera desde então. Xão houvera
uma única para a qual o destino não ti-
vesse sido favorável e nesse paiz, que
conta tantas fortunas fabulozas, aquela
que reunira no curso desses quinze
anos o antigo condiscipulo de Carlos

Legar na Universidade de H... passiva
por ser uma das mais consideráveis e
das mais sólidas. Porém o dinheiro
nunca cicatrizou os ferimentos do cora-
ção e os que tão dolorozamente haviam
atingido Drayton pareciam ter sido fei-
tos na véspera,

Durante esses quinze anos não se
passava um único dia sem que ele não
se recordasse das horas terríveis, no de-
curso das quaes perdera os dois seres
que eram toda a sua vida. Ao mesmo
tempo lhe vinha á memória a recorda-
ção da sua vingança e, muitas vezes, na
agitação das, suas noites febris, uma
obsessão, que se assemelhava ao re-
morso, o despertava bruscamente. Não
ultrapassara nessa noite o direito, que
parece facultado a todo indivíduo, de
fazer justiça: e fosse qual fosse a trai-
ção, o castigo que impuzéra ao culpa-
do, levado pelo copo de whisky que
ingerira, não fora daqueles aos quaes
um juiz não pôde recorrer sem tornar-
se, então, carrasco ? Então, para esque-
cer taes fatos, entregava-se ainda com

mais ardor ao trabalho e ao mesmo
tempo procurava realizar sua idéa, sua
cliimera .. Longe dc enfraquecer quan-to á consecução do seu plano, plano
que ha quinze anos acariciava, procu-rava ainda com mais ardor pô-lo em
execução. Graças á sua imensa fortuna,
começara a realizar seus projetos Po-
rém o que mais o alegrava é que conse-
guira interessar nas suas idéis um cer-
to numero de patricios, sedentos, como
ele, de justiça e aos quaes inculcára
pouco a pouco seu ardor c sua fé. Es-
tudando de perto os negócios do seu
paiz, esses espíritos esclarecidos com-
preenderam os esforços de penetração,lentos mas tenazes, de que o mesmo
era alvo por parte do paiz a que perten-
ciam os membros da T. P. P. Diária-
mente, quer na Europa, quer na Ame-
rica, viam aumentar intensamente essa
empreza, graças á implantação de seus
membros, de modo metódico e racio-
nal, em diversos paizes. A industria e
o comercio, bem como as cazas banca-
rias desses hospedes desenvolviam-se
cada vez mais. Não havia dissimulação
que encobrisse a gravidade do assunto:
havia um perigo iminente e os homens
experimentados, que cercavam Eric
Drayton, ouviam-no cheios de surpre-
za, pasmos, quando, com a estatística
na mão, lhes mostrava que havia cerca
de quinze milhões de indivíduos que
pertenejam ao mesmo paiz da T. I5. P.,
entre eles. Essas inquietadóras reliexò.s
fizeram com que esses homens estrei-
tassem ainda mais suas relações com
aquele que consideravam como chefe
Eric Drayton, e procurassem com ardor

realizar o seu «dezideratüm». Assim é
que sucessivamente a aviação, a nave-
gação submarina, a artilharia, os expio*
zivos, os armamentos de todas as espe-
cies tinham atraído incessjntemente
sua atenção e mais de cem invenções,
no decorrer dos últimos dez anos,' ha-
viam sido adquiridas á custa de mi-
lhões, por esses apóstolos do paiz. Não
dissimulavam, entretanto, a exiguidade
dos seus esforços em face do incessan-
te esforço da humanidade em multipli-
car os engenhos de morte. Não per-diarn, porém, a coragem e dedicavam-
se ajnda com mais fervor á missão quehaviam empreendido, se bem quecompreendessem que se aproximava o
momento e.ri que uma faisca poriafogo á pólvora, entregando o mundo
inteiro aos horrores de uma conlla,<Tra-
ção universal Aquele que com mais
fervor se entregava á tarefa era, sem
duvida alguma, Eric Drayton. Desde
que (icára sozinho no mundo, sem a
espoza e sem a filha, não tendo,portai.-
to, vida intima, o sonho que queriarealizar, tornava-se por assim dizer seu
único objetivo e a multiplicidade dos
seus negócios ocupava, no seu pensa-mento, lugar secundário. No entanto,
desde o dia em que Legar, separando-o
para sempre de sua espoza, ao mesmo
tempo que lhe raptara a filha, Drayton
não cessara de multiplicar as investiga-
ções para encontrar esta ultima. Suces-
sivamenie a policia oficial e 3 policiaprivada, tão numeroza nos Estados-
Unidos, tinham procurado descobrir o
paradeiro de Betina. Apezar, porém,do dinheiro ter sido prodigalizado, to-

das as tentativas neste sentido foram
inúteis e nenhum indicio, por menor
que fosse, revelara ao infeliz pai se a
filha vivia ainda, ou se devia chora-la
para sempre. Os hábeis policiaes só ha*
viam podido dar com a pista de Legar,
ao qual, por diversos modos. Drayton
propuzéra, em troca de somas fantásti-
cas, obter noticias da sua filha. O outro
respondera que toda a fortuna do mi-
lionario era impotente para restituir a
mão que lho faltava e que essa era a
única troca que aceitaria.

—Entregar-lhe-ei sua filha, declarara
o antigo condiscipulo de Drayton,
quando ele me houver restituido mi*
nha mão.

Uma manhã, quando o financeiro
abria sua avultada correspondência,
uma carta com o carimbo da Admini*
stração Publica, chamou sua atenção.
Vivamente ele a abriu. Seu coração ba*
tia apressadamenre. Mal lera, porém,,as
primeiras linhas, o papel escapou-se-
lhe das mãos. Continha o seguinte:

«Caro senhor.
Lastimo ter de previni-vos de que os

últimos esforços tentados para desço-
brir qualquer indicio a propozito do
desaparecimento da senhorinha vossa
filha, deram, como todos os outros,re-
zultado negativo. Nessas condições
achei supérfluo proseguir nas investiga-
ções e nesse sentido já dei as necessa*
rias ordens. Sem outro motivo, caro
senhor, assino-me sinceramento vosso.

Samuel J. Ferguson, Attorney
Geral».

—(A seguir).

_____________________________________________________
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A casa mais ant ga do Brazil
FUNDADA EM 1842

RIDO „ „

Missa solemne
Coronel Alexandre Collares Moreira

Júnior
A Mesa Administrativa da Santa

Casa de Misericórdia, tendo de man-
dar celebrar a 11 do corrente, ãs 7 1*2
horas da manhã, na igreja de S. Pan-
taleão, missa solemne em suffragio por
alma do pranteado e benemérito Pro-
vedor d'aquela Pia Instituição, Cel.
Alexandre Collares Moreira Júnior,
convida para assistir a esse ato de pi-
edáde christã a familia e .amigos do
saudoso extineto, as corporações, aue-
toridades e o publico em geral.

Não ha convites especiaes.
Maranhão, 5 de Outubro de 1917.

Affonso Giffenig de Mattos.
3i45_! Vice-Provedor.

SEZONTSk

OS -TELHDS TEEM A PAL&VRA
Mello, Cunha & C. bateram o «Record- com a

descoberta da oitava maravilha-Mais um farol c lan-

çado no mar da ciência

Cinco anos de SUCESSO eqüivale a om século de Luz

Somente ha febres onde não houver

Q
(Formula do Dr. Silva Rosado)

Remédio eficaz para curar, ás primeras
dozes

(Sezões: febres intermitentes]
O SEZONAL

.prexenta-se sob a fôrma de D-agcas prateadas c encerra 
f£^^ Á^úS^* 

capazes de destuir logo no primeiro dia os germens que *™«"m
do, ao mesmo tempo, o fígado e o baço. d forrauia

O seu extraordinário poder curativo manifesta-se l«»»«tt0ffi^cB acCrca do im-
rezultou do profundo conhecimento que o inventor do ™Lg

' 
paludismo no 15rai-.il especialmente nas regiões do Norte.

CURAI-VOS COM O SEZONAL c- 
l'

EmpreZa PreÜal ÍP Norte Preparad0 nos laboratórios da farmácia Dermol-Pará
AUTORIZADA E FISCALIZADA PELO —- *

GOVERNO FEDERAL

Restilue, ao fim de 120 sorteios,
as mensalidaáes pagas

pelos prestamistas
Prédios entregues de 1912—1917

RS. •S-?0:_?«5,#000.
Rezultado do 50* sorteio,da 2* serie

(B), a que se procedeu, hoje, na sede
da Empreza, ás 13 horas, proporcional
a 2.000 sócios:
Premios de 10 izenções do pagamento

das prestações durante 6 mezes.
i. N. 1742.—Arcelino e Maria, rua -«

de Julho, sin. V VV
2 N. Í95-.~ Filhos do Dr. Francisco

Xavier dos Reis Lisboa Filho, rua Gran-
de

3. N. P82.—D. Hermilla Ribeiro Borges
Rosa, residente em Therezina.

N. 30.—Padre Antônio Bezerra de
de Menezes, residente ém Therezina.

N. 1121.—Manoel Pereira Rego, re-
sidente em São Vicente Ferrer.

6. N. 446.—Primitivo Josó de Carva-
lho, residente em Parnahyba.

7! N. 1923.— D. Esmeralda Moreira,
residente em Sta. Quiteria.

8. N. 1870.—D. Adelia da Cunha Car-
valho, residente em Therezina.

9. N. 1450.- Manoel Procopio de l.ar-
ros, residente em São Cento.

iò. N. 69— José Nelson de Carvalho,
residente em União.

Caza no valor de Rs. 5:0005000
N 1593.— Dr. Rosmino Fernandes de

Araujo.rua Coronel Collares Moreira, 1-8
Maranhão, 1 de outubro de 1917.

Claudino Netlo.
Fiscal do Governo Federal.

Adolpho Paraíso,
3130-1 Diretor-gerente.

SodêdãdedePeculios
(DOS VELHOS)

Alexandre Collares Moreira..lunior
e Carolina C. Cantanhede Vaz

Tendo falecido os nossos consocios
ac rna.convidam-se os sócios sobreviven-
Tes a virem contribuir com a quota de
rs. 48000 que lhes cabe para os funeraes
dos aludidos sócios, até o dia 1b do
corrente. ., ¦ ,-. „„ cn-

Previno que os recibos estão no so
braao á rua dos Afogados, n. 5», junto
ao Globo Azul das 7 horas da manha, as

da tarde.
Maranhão, 5 de outubro de 1917.

Horacio Couto Lobão,
3146-7 Diretor Tezoureiro

Advogado
Alcides Pereira -Rezidencia e es-

critorio á rua do Sol n* 17.
Expediente-7 ás 9 e 1 as 5.

Telefone n. t*

O rei dos leites condensados
continua vmdo com regularidade ao mercado insnpera-

vel pela sua pureza e mundialmente pretendo para a
alimentação das creanças

Fabrica-JM» eni»eciH-«*iiente pela

Nestlé & Anglo-Swiss Condense. Milk. C°,

e representado nesta praça por C—130

Jorge & Santos

Porque A SAÚDE DO HOMEM tem
aumentado dia a dia a sua procura ?

Porque A SAÚDE DO HOMEM é o pa-
raizo dos velhos?

Porque A SAÚDE DO HOMEM faz de
homens estéreis pais de robustas crian-
ças*!... ...

Respondam hoje mesmo, sem meditar,
sem peiguntar ao vizinho:

E1 simples:
1- -porque oferecemos amostras gra-

tis livres de portes, porque temos a cer-
teza de não falhar e cada pessoa que
uza uma dessas amostras, encontra ine-
lhora para seus males e mandam logo
comprar um vidro;

2-—porque todos os velhos que uzam
A SAÚDE DO HOMEM, sentem-se logo
mais fortes, mais alegres, cessam ns
tristezas aparece o aumento das forças
genitais, (izicas e inteletuais, como se
tivessem uzado ou procurado elixir de
longa vida...

3-—por que temos exemplos de cuia-
dãos estéreis, chzadós ha mais d," oito
anose hoje, süo pais de rutiustas crian-
i-.as. ,' 

A SAÚDE DÜ HOMEM não manda co-
locar cartazes nos hotéis, nos cinemas,
nas barbearias, não I Vai grátis purp? os
doentes nas cidades, nas aldeias, etc.
_ ern cada consumidor encontra um
propagandista expontâneo, porque ela
se impõe á admiração de todos graças
aos seus maravilhozos eleitos.

VELHOS I OUV1I Lédèòom atenção a
carta seguinte, para N<^™£o»
ni-ardes nm Irasco d'A SAÜDL DUVIIU
MEM. Mossoro, R. G. do Norte, 9 de ]a-
neiro de 1915.

—o—
limo. sr. Mello, Cunha & Cia..

Brejo—Maranhão. ¦
Acha-se em meu poder a amostra do

vosso optimo preparado-A SAÚDE DO
HOMEM, do qae fiquei satisfeitíssimo
em uzar tão bela invenção pela qual a
humanidade deve adorar como um
Deus da Saúde, pois é um debelador
dos males que se acham gravados no
organismo do homem. Dezêjo que Deus
prolongue vossa vida, para alcançar mi-
lhares e milhares de agradecimentos Ue
todo o universo, pelo tão admirável pre-
parado, que para os fins dos séculos na
de ser procurado como a serpente üe
bronze que Moysès erigiu aos israelistas,
por ordem rle Deus, que todos quanto a
viam ficavam curados das picadas cias
cobras e das pragas.

Sem mais sou
De v. Ss. atzo. respeitador

J. Th. Barboza.
—o—

a SAÚDE DO HOMEM é receitado
diarinmente pelos srs. médicos, porque
tém a certeza de que ela não contem
absolutamente CÂNTIlARIDAS' n )m ou-
tra substancia animal nociva e é por
isso que CURA
Impotência (atéá idade de 90 anos) Nor-
vorsismo, Falta de memória, Ben-beri,
Terrores noturnos, Anemia, Insonia, Fal-
tá de apetite, Neurnstonia, Dispepsia,
Litnfatismo Adinamia, Poluções notur-
nas, Paralizia, Esgotamento nervoso-
Fraqueza cerebral, Furunculos, Fosfato,
ria, cansaços, Moléstias da espinha, Reu-
matismo, etc. etc.

Vidro pelo correio, 5.000 -End.
lelegr. LEONAM - Cod. Telegr.
RIBEIRO.
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Ideal Vienna
Leão
IpêcíãTPilsen

Porter (prsla)
Porter
faltada Ferruginosa>

são as principaes marcas da

Únicos depozitariòs ém S. Luiz

Bernardo Caldas, Oliveira Neves & C.
A SAÚDE DO HOMEM é formula do farmacêutico Benú da

Cunha e preíírad? nà FARMÁCIA PROGRESSO de

Mello Cunha & Comp.
r3REjO_MARANHÃO 2909-Cont.

PâBàENSE
a preferida pela sua superior qualidade

Agentes - C. S. cVOliveira Neves & Comp
Caixa postal 89 — Rua da Estrella, 29

2303-c.

-^TÜPS "8_f"^Í
: NjEt-à-i, I _fflT*%
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Jardim zoológico
O Tigre é bicho feroz,
Mas vae, com gcito, buscá-lo
K escuta que bulla vóz,
Garbôzo, te mostra o gallo.
Segura os dois com vontade,
«Sem menor hcsltaçilbi»,
lí, caso o conselho agrade,
Leva uo «embrulho» o leAo
4M«-«A«-I«4.

Zií Pbchinciiã.

A.s mães de famiiia devem dar a
Lotnbrigueira.áo larmaceutico chinii-
co Silveira, a seus filhos para livral-os
das terríveis lqmbrigas,

Propaganda agronômica
(Continuação)

O reino vejetal é, sem duvida, a fon-
te mais fecunda, mais pronta e menos
trabalhosa das riquezas de qualquer na-
ção; e, todo o cuidado em promover
este manancial de felicidade publica
será pouco á vista do imenso provei-
to, que dai se pode tirar.

Dos vejetais é que se extrae o sus-
tento dos homens, os seus vestidos, e
enfeites; os regalos da vida, os reme-
dios das enfermidades; a matéria prima
das artes; a agricultura; pois, é a ver-
dadeira mãi das artes, do comercio e
da navegação.

Debálde separou a natureza as terras,
iiiterpoudolhes longas extenspis de
mares; pois que os homens, impelidos
das necessidades ou verdadeiras ou fa-
cticias, rompem essas barreiras, e vão
buscar de uma para outra parte, ou o
produto dos vejetais para com eles tra-
legarem, ou os mesmos vejetais para
os naturalisarem e possuírem, potipan-
do-.e desta sorte, ao trabalho de os
irem procurar, e transportar de mais
lonje, todas as vezes que deles hão mis-
tér, e obrigando á outras naçõis a mu-
darem o comercio para os seus portos,
donde lhes provém uma riqueza iinen-
sa.

Para abono desta verdade, escusado
será acarretar exemplos estranhos,quan-
do temos tantos dentro do próprio
país: que riquezas não nos têm pro-
vindo das transplantaçòis das canas de
assucar, do algodão, do tabaco, do
café, e de outras muitas plantas ?

Que vantajens não tiramos- para a
nossa sustentação e regalos da mandi-
oca, da mangueira, da jaqueira, dos
dendèzeiros, dos inhames, dos coquei-
ros, dos amendoins, e de outras piau-
tas ?

Nenhuma destas plantas é própria
do Brasil: umas vieram da Arábia, ou-
trás da índia, outras da África, e o mi-
lho da America Sèntentriotial,

As utilidades reais que de semelhan-
tes transplantaçòis resultam, tanto ao
publico, como ao particular, tem obri-
gado a zelosos patriotas de algumas na-
çõis, que possuem domínios na Ame-
rica, a irem com grandes despezas, tra-
balho pessoal,e mesmo risco de vida, á
colônias alheias instruir-se no modo
de cultivar e preparar certas drogas, e
transporta-las; e seus nomes têm sido
celebrados pelos seus nacionais sábios,
e apreciadores de semelhantes açõis: tal
foi T. de Vononville que, arrostando
perigos imensos, foi ao México instruir-
se no método de criar a Cochonila
fina, e traze-la para S. Domingos com
a melhor qualidade de Upuncia (ca-
ctus).

Tal Isemberg, medico, que toi o
primeiro que transportou para as An-
tilhas o cate; e posto que esta trans-
plantação não tivesse então efeito por
causa da morte apressada, que lhe so-
breveiu logo depois de sua chegada á
estas ilhas, comtudo, veiu depois á
le-lo daí a 4 anos, na Martinica por
dilijèncias e fadigas de de Claux, que
a transportou com o maior zelo e cui-
dado, de modo que, faltando nesta vi-
ajem a água, da ração que se lhe dis-
tribuia todos os dias, repartia com
a planta, para que esta não pere-
cesse; tal enfim cte Poivre e outros
que por brevidade omito.

Mas, as transplantaçòis, que preten-
do se façam, não se devem limitar só
ás especiarias, antes devem ainda escen-
der-se á outras muitas plantas, e passa-
rem de umas Províncias do Brazil, e
de outras partes da America, pare que
o bem chegue a todos, e se multipli-
que.
fc.Dcsde o Rio da Prata até o de Ore-
noque, de que hoje nos achamos de
posse, não se encontra com facilidide
um palmo de terra que não possa con-
vir a cultura de algum vejetal, ou este
sirva ao consumo dos habitantes ou á
exportação.

Esta proposição cuja evidencia nem
todos alcançam, e que a alguns pare-
cera talvez paratléxa, principalmente
se se considera o grande espaço de lo-
gares sálios, que costuma havcr< em
terrenos de longa extensão, écom tudo
mui provável e verdadeira, como pus-
so a mostrar.

-A seguir.
Lincoln.

«IA TO rv Y»
A ÚNICA QUE HQNRA a INDUSTRIA"NACIONAL, 

a unica quo não tem compe-
tencia em qualidade, a unica que foi premiada
na lixpo/.içáo Nacional de 190S.

Finalmente a SUPERIOR entre todas as
marcas de MANTlsICiA PAKA MliZA, tanto
nacionaes como estnngciras, que vem a esta
praça. 5023—22- A UNICA SEM RIVAL -

Religiozas
Juizes que têm de fazer a festividade

de N. S de Nazareth, no Ótiteiro da
Cruz, em novembro próximo:

Os srs. Dacio Souza, José C Per-
nandes, José Zacarias, Francisco Rocha
e João Paulo Dias, e as sras. d. d. Ge-
orgina da Conceição, Margarida Sodré,
Dayse Sodré, Selvita do Lago e Justi-
na Santos.

—Foram transferidos para os dias
25, 26 e 27 de novembro próximo, os
festejos em honra de Santa Severa.

—Reunem-se, hoje e amanhã, ás 19
horas, respectivamente, os confrades
das Conferências de Sto. Antônio e de
S. José, da Sociedade de S. Vicente
de Paula.

Falecimento
Coronel Jitãu Kela

Faleceu,em Manaus, onde exercia o cargo
de tabelião, o nosso conterrâneo, sr. João
Reis.

O finado gozava de grande estima na ca-
pitai do listado,que escolhera para rezidencia.

A seus parentes os nossos pezames.

O pôvô reclama
Pedem-nos chamemos a atenção de

quem de direito para a.s surras que
quazi diariamente leva uma creança na
caza n. 49, á rua de S. João.

Cólòquio entre dois amigos:
—Por estes dias vou fazer um pic-nic I
—Sim ?... Não me convidas ?...
—Como não... Serás um dos primeiros.
—Levas ceiveja ?... qual a marca ?...
—Ora, isto não se discute, está claro que

sim e será BOHEMIA; por ser a melhor mar-
cado mercado. 3025—'21

Secretaria da Fazenda
Movimento do Caixa Geral:

Dia ;;
Arrecadação 211301 $862
importância dispendida 15:3893223
Saldo existente u)ó:uSS$S6)

A luz elétrica
Consta que até o dia / 2,já estará fun-

cionando novamente a luz elétrica for-
necida pela uzina que o listado man-
tem no quartel do Corpo Militar.

Em Santa Catarina
Comunicam-nos de Florianópolis

que o governo propoz ao orçamento
um aumento de 10 q. nos vencimen-
tos dos funcionários do Estido devi-
do á sua excelente situação financeira.

Os balancetes
Remeteram á secretaria da fazenda

os balancetes de agosto os coletores de
S. Antônio de Balsas, do Riachão, de
Carolina e do Grajahú. O de Guima-
ráes remeteu o do mez de setembro.

Milhares de pessoas curadas com o
grande depurativo do sangue «Elixir
de Nogueira» do farmacêutico chimico
SILVEIRA.

Teatros 6c cinemas
Teatro Cinema S. Luiz

Paz o programa de hoje nesta elegante sala
de espetáculos da E. T. C, o .film» «Os
Vampiros».

As 8' e 9- series desta película, intitul.id.is
«O homem dos venenos», em 6 longos e bem
trabalhados atos, lem, como as demais, a
formoza "Mlle." Muzidora dando-lhes realce.

Domingo —Em «soirée»,Bertini interpretará
«1'edora», a magnífica concepção de Victorien
Sardou.

A crise de tranpòítes
O «Correio da Manhã», em artigo

de fundo, trata da talta de transportes
que está trazendo enormes prejuízos ao
comercio.

Pede ao dr. Antônio Cirlos, minis-
tro da fazenda, que empregue todo o
seu prestigio para forçar o governo a
concentrar as forças e abordar resolu-
tamente o problema.

lÜLUU
Cura tosses, Bronchites, Influenza e mo-

lestias do peito, em 48 horas.
.%' venda em todas an hòan Drogarias e Pliar-

macias
Deposito geral: Pharmacia do índio—Porto Alegre

Crônica social
Aniversários .

I loje—A senhorita Francisca Abreu;
O sr. Francisco Borges de Ang.lo, opera-

rio das oficinas tle enc.ulcrnaçáo da ílpogra-
vura Teixeira;

O major José Pinto Dias de Souza, agente
fiscal do.s impostos do consumo nesta capital.

Caza men to
Sobre o consórcio do nosso conterrâneo sr-

José Pinto da Veiga, recortamos da (.Folha
do Norte», de 4 do corrente, a seguinte no-
licia:

Itealiza-se, hoje, o enlace do sr. José Pinto
tlll Veiga, escrevente juramentado do Cartório
de Protesto de Letras, com a gentil senhoiinh.i
Aliene de Azevedo Valle, filha do sr. Lib.tuio
Valle, funcionário da Port of Pará.

No ato civil, que terá logar ás j i|2 horas da
tarde, no palacetc do Foruni, servirão de teste-
munhns: ao noivo, os srs. Llbanio Valle
1: José Leal Martins c esporas e o dr. Ilnptis-
ta Moreira; á noiva, os srs. Emilio A. de
Castro Martins, dr. Maximino Corrêa e espo-
za e senhorinha Id.ilin.i Bueno; e no religiozo,
que se efetuará logo após a ceremonia civil,
servirão de p.iraninlos: .10 noivo, os srs. dr.'
Victorino Cabral, senador José Pinto Ribeiro,
d. Maria Emilia Lobato e coronel Anllienor
Bezerra e consorte; á noiva, os srs. José
Leal Martins e Francisco Xavier d.i Silva e
suas respectivas espozas.

Os noivos darão recepção no palacetc n.
57-C, á avenida de N.iz.irelh, rezidencia do
sr. José Leal Martins.

ANTÔNIO CORRÊA LIMA
Cirurgião dentista

Diplomado pela Faculdade
dé Medicina da Bahia

Com longa prsitict»
(ie Mim giiroflrittjto

3128-C.
Hua da Palma, 22

Eliezer lamciicláy
O NATURISMO

Iniciou-se, incontestável mente,
entre nós recifenses; u propagan-
da cio naturista.

E com a próxima fundação do
«Núcleo Naturista de Pernambu-
co», terão mais incentivo os tra-
ballios nesse sentido.

Isto è devido ao espirito abne-
gado, em verdade estoico, do sr.
Eliezer Kamenetzky, que.afustan-
do-se voluntariamente do doce
conchégo do lar e da pátria, vai
pelo mundo fora levado por um
sentimento único — o do amor á
humana espécie, na fecundação
de uma idéa unica — a de indicai'
a todos que a vida aetual da hli-
manid ide é, em realidade, o quese podo chamar mui propriámén-te —- uma vida civilisada a barba-
ros costumes,—repellidos em ab -
soluto pela mais tênue luz da Ra-
zão.

Já vai tendo, felizmente, regu-
lar aceitação no meio rècifense a
doutrina da vida natural.

Com a de .14 do fluente, .profe-
riu o sr. Eliezer a sua 2; conferem
cia sobre a questão, havendo sem-
pre comparècirnentò dé grande
numero de pessoas,entre as quais
muitas de nossa elite social, ou-
vindo todas, inleressadamente, os
argumentos convincentes do con-
ferente que, na ultima das vezes
em que fallou, leve opportunida-
de mencionar a pratica, que vem
fazendo de ha dez annos e meio,
da alimentação natural,apenas t >-
cando raras vezes em pouquissi-
mos legumes ou hortaliças, e isto
mesmo sem que passem pela ac-
ção prejudicial do fogo, salvo o
pão integral, mui superior ao nos-
sm; alimentação essa executada ao
lado das demais praticas nàturis-
tas—os banhos de sol e de água,
exercicios pliysiccs„uso de sanda-
lias, etc. Praticas que, inclusive a
da alimentação,apezar das dificul-
dades com que tem lutado paramanter, em virtude de sua cons-
tante perigrinaçãp por estranhos
paizes, lhe hão dado não só a cura
de males de que padecia, como-
ainda um notável vigor physico e
moral.

Corno testemunho de tal, mos-
trou o sr. Eliezer aos cireumstan-
tes um valioso premio—uma me-
dal ha de ouro — a que fez jús o
mesmo por duas sucessivas e bii-
lhantes victorias alcançadas so-
bre dois sportman carnívoros no
Estado de São Paulo, em percur-sos da capital ú cidade de Santos,
separadas pela distancia de 80 ki-
lometros. Assim, o sr. Eliezer é
daqueles que juntam á palavra a
ação; ao argumento, a prova.

Referiu elle, então, entre outras
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LOMBRICOIDE INDIANO
E' infallivel na expulsão dos vermes (lom-

brigas).
A' veutia cm tiniu* Os liòna Dro-

garlag c 1'liuruiaciu*
Deposito geral: rharmiu-iit do Indi»—P, Alegro

Casa de Penho fes
Au.oria.u_ln a fuiiocioitnr por neto «loi Govebruo a

Estudo, dc 89 do Junho de 1917 ;"?|
ijpiiipreatinaoM sob penhores de Jóias, Títulos 'íãM

vuis, Ouro, Prata, Pedras preciozas, etc. ' °-
Avaliador por nomeação do Illmo. Sr. Dr. Secretari

de Justiça e Segurança Publica, Antônio Manuel Durans ctím»oflicinn de ourives, á rua Grande, 41 A. ' °h
Operações todOvS os dias úteis das 8 às 5 |)ora8 Á'
tardo. V

Epaminondas de Moura Ferro
Rua da Madre de Deus, 14

Maranãho 3iom9
justificativas do vegetarismo.o fac-
to,reconhecido pela sciencia como
natural, da alimentação frügivoza
do òrangbtárigo, do górilla n do
chimpanzó, ao lado do éstabele-
cido eniuiciadp scientifico da mo-
dorna anlliropologia, que lirmo.u
definitivamente a iliooria segundo
a qual vem a ser o homem— um
macaco aperfeiçoado, tendo ambos,
o homem e o macaco, a mesma ana-
iomia interna e o mesmo funecio-
namenlo phgsiologico.

Combateu o mestre naturista a
aliegação, filha da ignorância, de
possuir o homem dentes cani-
nos,--citando que, o orangotan-
go, o gorilla, etc, tambem tôm
taes caninos, sem que se alimen-

•tom esses primatas de outra coi-
sa que não sejam vegetaes; por-
que, —acerescentou mui judicio-
samente o conferente —, não ha-
veia por ventura fruetos e veje-
taes, em geral, cuja mastigação
não suja os dentes caninos? Mui
fácil seria citar alguns, lí a Natu-
reza, a Sabia, de tudo dota os seus
lilhos, cuja ingratidão aumenta
na medida de sua civilisação...

Pròséguindo, o sr. Eliezer fez
referencia de raças que se alimen-
Iam apenas de vegelaes, ou que,
ao menos, fazem consistir em ve-
getaes a base de sua alimentação.

Mencionou,por exemplo, os liu-
clhistas, que, em numero de mi-
lliões de indivíduos, banem porcompleto á alimentação cadaveri-
ca animal.

E, entretanto, como diz o gran-de philosopho, psychologo, es-
criptor o hygienista Trine,—«um
soldado indiano vence, em média,
a soco, ;> soldados inglezes».

Jullio-1917. ,
Paulo de Altamir.

(A seguir)

O sr. Eliezer Kamenetzky, ten-
do de partir no dia lf.,com desti-
no ao norte, aviza âs pessoas queo queiram consultar sobre o Na-
turismo, que contimu a atender,
das 12 á-i 15 horas, a quem o pro-curar na rua da Palma, n. 8, onde
as suas consultas, custam 5$Ü0Ü.
Na rezidencia do doente, a.s 

"con-
sultas são ao preço de lOi-jiOOO.

ESCUXAI-ÜÍB
Sob este titulo,o sr. Eliezer Ka-

menetzky tem á venda, na tip.
Teix., um folheto ao preço de 500
réis, onde se encontra um dos
seus mais belos trabalhos sobro o
Naturismo;

Mares e kios
A ENTRAR

Do norte
«Pará» n

Do sul
«Bahia» a
«Manaus» a

U

15
2i

A SAIR¦.oíisr^015"^00*1-»
«Rio Branco», para Caxias, a 10 ás 19
-S. Paulo», para Pedreiras, a U, Ad22 horas. ' ' us,

; «Ruy Barbosa», para Mearim,. a 12as 21 horas. "

22 horas" 
Ant°nÍ°* Para C:aXiaS, a 13; às

«Fragoso» para Pindaré, atò ao En-gonho Central, a 13, ás 22 horas.
Desde o dia 1 que está em viagempara a Amazônia, via Leixõos e Usbôao «Manco», da Booth. '

0 «Bahia, deve ter deixado, hontem°oP°r<° le S. Salvador, com destino aô

O «Atalmalpa>>, vindo de Liverpoolfica esperado no Pará de 12 em diante!

No domingo, 14 do corrente.circtila.
ráo 3- n. de «O Domingo».

Sois cazado ? Não tendes filhos?
Uzai A Saude do Homem que fazde homens estéreis pães de robustas crian'

Ç'11_J ._ ' ¦ C.-,o.,Piano
Izidoro Silva, á rua da Pai-•ma, n. 12 d, tem um pianocm perfeito estado para ven-

der. 3155-5
™" 

GASPAR JOSÉ' DOS REIS 
""

0_ irmãos (auzentes), os afilhados eamigos do extineto üaspar Josó doslieis, vêem, mais uma vez.por este meio,agradecer a todos que acompanharam
os seus restos mortaes ató á ultima mo-rada, o aos que compareceram á missado 7- dia, rogando-lhes ainda para as-sistirem a missa que em intenção de suaalma mandam celebrar na Igreja da
Conceição, no dia 10 do corrente, ás li
1)2 horas da manhã, trigesirro dia de
seu fallecimento, hipotecando desde jáos seus agradecimentos. 3154-1

Oliveira11 I ienes

Quaes são as maltas cervejas ?
—Ainda pergunta ?. . Ora, está mais qne

provado serem as da Companhia Cervejaria
HOlIli.MIA, que não tem competidores.

3020—22

0
Aceitam consignações de

gêneros de produção do Es-
tado, bem como de taboasde
cedro, bacury.paparaúba etc,
cuja conta de venda, será,
fornecida immediatamete e
aos melhores preços do mer-
cado. 3Ü50 -10

Rua de SanfAnna, n. 88

lioipliia Ivial laranlieose
n. I'ara Caxiaso vapor «Rio Branco» sairá no dia 10, ás 7 horas da noite, Reaebe passa-gens a encomendas até ás .") horas da tarde.

Para MearimO vapor <rRiiy Barbosa» sairá no dia 12, ás 9 horas da noite. Recebo passagense encomendas até ás 4 da tarde.
P<»ra Pindaré ,até ao Engenho Centralu vupor «Fragoso» s\irá no dia 13, ás 10 horas da noite. Recebe passagens eencomendas ate as 4 horas da tarde.

Maranhão, 10 dc outubro do 1017

Maranhense
,. o , Parao En§enho Centralo vapor «S. Josu» sairá no dia 10, ás 9 horas da noite. Recebe 1 cargas até o diad, as 5 horas da tarde. B
,, B'_' Para Pedreiras

n a-,.WiT 1>aill,°" sair:i no dia u> às 10 horas da noite. Recebe cargas atéo dia 10, as u horas da tarde.
f. Para Caxias

ai, in Vap"r. ? Am?ni0,) sairii "o d'a U, ás J0 horas da noite. Recebe cargas01a iu, as .> horas da tarde.
Marannâo, 10 de outubro de 1917.

Uoyd

IU SO 1

JJJ

Deve ser usada pelos anemicos.neuras-
Ihenicos, pelos que soffrem do estômago
pelas senhoras que amamentam.

A' venda eiu toda* aa liòao Pharma-
cia» e drogarias

Deposito geral: Pharmacia do Indip.—Porto


