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HONTEM E HOJE mente ferida, o grito de. miseri-

_._ ...

ÉJempo·de' se ir rebuscando
o que os nossos inimigos disse
ram de nós ao tempo em que
at'AUemanha, com os seus rom..

pautes, parecia querer arra

zªr o mundo com 38 avalanches
"de seu militarismo orgulhoso e

bárbaro, . i
.

Não IOl'mn""poncas as offensas
que tivemos de SlIpportar atira
das contra as nações, que ainda
Iuctam para "salvai' a civilisação
do jugo teutouieo.

O sarcasmo era a arma predi
lecta dos sonhadores' da victo
ria germaniea, que não encobri
"am O se u grande desejo de ver
a heróica França e a. justicei!',l
Inglaterra, a que se alliaram a

formosa Itália, e a Patria dQ$
Gamas e do imnioi tal O[ü'riões,
esmagadas pelo· l)eió do t.acã.o
da bota do militarismo prussia-.
no.

O próprio Brasil que acolheu
tantos frlhos desta Germania am
bieiosa do predomínio mundial,
dando-lhes terras para o traba
lhoe concedendo-lhes outros fa ..

veres, que lhes garantem urna

vida farta e feliz, rdo que abu
zum para enxovalhar até o nos

so pavilhão, cujf' cruzeiro tiveram
a ousadia de collocar abaixo da
cauda de um cão, não escapou
aos seus motejos e r: chincalhes,
pois, quando cornecaram as hos
tilidades e offeásas'" aos seustdi
reitos e propriedades, o estridulo
das gargalhadas sarcasticas, eeho:
ou por' lodos OEf cantos, ferindo,
como, pontas agudíssimas de
punhaes, 08 nossos corações de
latinos e patriotas. . .... .....

.

...

Quando se f:tll:1V<I então na
entrada .prúxilIJ a ...

d ,I oTande
.

He
púhlíca·.Nó,;te�l\.lrlíll·i;·�lia,.·no con
flicto europen, n;i.I"I occuItavaln
os nossos inimIgos o seu conten'

.. tamento; chega-ndo mésmo. ao

pOTlto de exclamarem� que isso
.

era o que a AUe111anha espeta;
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Inaugurado dia 1- de Maio
Rio de Janeiro, 10 de l\faio1918 I eorrente anno. Dispondo ,de

,

,�ntOl!io<Nrartins Lage magnificos aposentoe," 'vástos
'

,1.Iennque Lage salões e excellentes quartos,. Jorge Lage . 1 ••

• 1 e
'

cosinlia ,ue pnmelI'a OH em
,

.

o máximo aSSeÍÜ.

O ProprietarIo
.)tto TI"inks

ELIXIR DE NOGUEIRA
CuraI

fórma benigna" da
de modo a não

porque

Notas e Factos
Latelamento das .r
terias do pescoço.

lnílammações do ute
roo

Corrimento dos ouvi..
,

dos .

Rheumattsmo em ge
rato

l-"lIlchas da pelle.
Affecções d,
ligado.

Dores ne pei
to.

fumores noS

.........

ORESTES GUIMARÃES
..

Para 'a c.HpitalFedercl1, seguiu
no dia 20 do correute o tiro
Orestes Guimarães, Inspector
Geral do Ensino, que leva uma

car·tll· autographo do, Sr. Dr.
Hercili.. Luz, digno governador
do Estado, para o Sr. Dr. Wen
ceslhau Braz, presidente da Re-

, ossos.

Cancros ve� ,

nereos.

Gonorrhéas.
Carbunculos
Fístulas,
Espinhas.
Rachitismo.

. .

os mars senos
caso

Ulceras.
Tumores.
Sarnas.

CrY11as.
Escrophulas.
Darthras,
Boubas .

Boubons
e. finalmente,
todas as 010-

I e s.t
í

a II pro
venientes do
sangue:

CONSELHOS
. INSTRCCÇAO prJBLICA

Esfe lll:tg'no problema que
desde o g\}\'t'l'no do CoÍ'O.lel
Vidal Ramos tem sido �·neant.

iBADDE DEPORAIlVD lO SAnOU!

Antonio Martins Lage, fIeu
rique Lage e Jurge Lage com

municam a esta praça e fi quel:n
interessar possa que em co�b
nuação da firma Lage &Irma,os
unieo socio sobrevente da r� fe-,
dda fil�úla, 'acàbüm de orgauisar.
uma nova sociedade em nome

conectivo, sob
-

a-mesma
-

,�.e�o:,
minação, cujo objecto C?IlS!stlra
no commercio de commissoes e

consignações, na compra e ven

da do carvão de pedra) sal, ca

fé e outros generos de pr?due
ção nacional ou procedencia (�X

traag=ira, na exploraçao de
armazéns trapiches, saveiros e

-embarcações miúdas do trafego
dos portos, nas operações sobre
titulos emittidos pelos armazena
geraes, e ainda, na" exploração
de salina, de, accordo com o con

tracto archivado na tIunta Com-
mereial €ln 2 do corrente osb

-

nr. 76.903.

MOLESTIAS DO PER TO

Aos que TOSSEM

Aos que SOFFREM

EM TRES DIAS,

! TOSSE DISSIPA-SE
COM o

OLIVEIRA JUNIOR
p nue E EXHilR �EMP'i{E

"GRINDELIA OLIVEIRA ,JUNIO;�H

A Ven(fa em qualquer nhipmacia-f! nrogaria

Xarope de 'Grindelia
�--��.----------,�----,

em todos os pai
zes civilizados

RECOMMENDAM

Emulsão de Scott
Ê a recómmenda..

ção mais merecida.
que se poderia. ter...
J16

COIUlnt�"t� in I

NlIl�In() :\: CVIlTO Ti]' Lo.NGO P.RAZO,

CONVEN CIONAES

l;ONTA PROPHIA All(1lras - nare14
C�fnfo; me donmt' r.�o Bnnadc

e lOl,::rn"'.(tl ptlo� �l iS. Ior..
n:tiidas f ermudes fa\'Mes C'
Ui,J::> :::!flnçntn, re::;pt:divaHlúnte
dirt'c:c;rl,'s Jo � o JmpiH'dal" e
,,' A f{1 .nda • dl' J\'\aceiô, o padre
Ritl) �')ilvaJ declara que l.'.Ur(lll..se
dé' ulc�r��\'ô s na g:' r'lr�. ,ta e uma
i\ r 1':1 de CiH;H:t('1" t' ::" t·roso na
I�.l �: z; cem o EUx' ({ iH� NO�
(i� L!!{r\, du Plico. Ch�:(). Jn�oda �iilva Silvt:ir;l. .

Grande. Hotel e 'I'ribuuaes Ferleraes
trata dl� q{HteSiluer Ilegodos
junto ás . repartiçõcà plllJrcas
e Ministérios.

Escriptorio A, veuida
Branco n: lH7. �Sala n, 47).
OAPrrAL' ]"EI)EHl\L
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da Antonio Pedro de C\:quei1'3
e t;t);lZH) rvpreser.ta n te::, d. } 1108'

80 ]��taL.O junto á Co 111mssão

Demarcndora de lirn i tes entre

este e u do Paraná t: (k (�IlJH
commissâo Fi faz parte () Sr.

major Lebou Regia.

.Pelas famiJias dos nossos
marinheiros

Subscreveram até esta data na

Iisiaque abr imoa em henef cio

das fumihas dos nOS60:;; mari

uheiros, partiram para guerra,
o� Rl'H:

Dr. Pellroda Silva
Ildclíouso 'I'eixeir.i
Ernesto :rvr endtl

10$000
5$000
5$(fOO
5$000
5$000

S( gl'P�io 3Ü$ÜÜO
. Francisco lV1nrgHl'ida;e 5$000
Üesar Silveira 2$000
A h lio Chaeon 2$000
II t'llry Grotmalll 4$000
J(ú,o�. l\lü.ller 2$000

1$000
1$000
5$000
2$000
20$000
42$000

Ri:Httlo Sievt'I'f. ·20$000
....-a..��a,i!

lHO$OOO

Mallot'l Bal reto
Cunha Silveira

Erwim Seh uuide r
Leaudro L!Hlgo
I.":t'l
FrtHlerico Müller
Iro do Sul

.--:lOlllfllH R�.,

BOA �lEl)lJ)A .....

No intuito de evitar a pro,·
pag·ação da infl uenza, que, com
('Hraekr epideru: co está g-rfl
s.ud ) no Rio e outros E:sta·
dn:-; iuclueive o nOSSd e de que
ia há alguns casos aq ui, .0110S"

80 amigo dr. Oliveira,

.

"

digno (' hcfe de pl):' da. do
Estc.td o.

O iutelligcnte patiicio, que
já honrou as nossas columnas,
teve a delicadeza de VIr,

acompanhado do nosso amigu
Dr. Oliveira ;::)cbrinho, á nossa
tenda de trabalho onde perma
neceu algum tempo em agrada
vel'palestra, informando nos das

condições em que deixou o mil

rnercio que �p »r-hn va quasi
que pavalizm'« (1, \ ji '(I :10 receio
de que estfl\ iI : i)"lli'{o pelos
iuaus elt'nlt'l11oi'< !IL!'. infelizmen
te ainda infestau: u quella loca-
lidade.

.

Pela disti fi cção que nos dis

pensou enviamos á S. Exa. os

nossos agradecimentos.

nos subúrbios de Valen
ciennes.

-De Amsterdam r-omrnuni ..
cam que 08 alletnàes tr�u�fe:ril'am
o seu quartel para Hruxellas.

,

-Communicam de Pariz que
desde meiado do rnez de Julho ..

que George Dumas e::;tt-: Iullando
nas sessões da Sorbonne sobre o

Brasil. E' necessario diz Dumas,
offerecermos inteiramente o nos'
so paiz as pessoas como os bra
sileiros, que nos amam tão ple-
namente.

.

.

-Informam de New-York que'
o senado americano approvou
uma moção determinando qt1€
os Estados-Unidos só se prece
eupem com a paz depois que a

Allemanha fôr completamente do'
minada pelas armas.·.

.

-Commnnir.am os ultimas te- ..

legrsmmas de Londres que as··
forças allemãea tiveram ordem. .

de resistir a todo o custo, mes-
.

mo com os maiores sacrificios
da margens do Mesa. Esse

.

see
tor é reputado pelo estado mai-
or allemão como de grande im
portancia,
-Oomrnunicam de Copenha

gen que explodiu grande revoln-·
ção em .Sofia, tendo travado nas

ruas d'aquella Capital sagrentos
combates entre a policia, tropas
e operarios adeptos dos ideias
bolehevikistos. O numero de mor-

Eser�"cm,uot<; do I�(]deio:

l llmo. Sr, rrl'daetor.

o Capitão FcarwÍsco Fel'ITei"
ra , d'g'lIo l)degado R; ';2.iuual,

:.w� 8t"guinlp:., iI' rll'08
.

CHI). ])1 fq�«(U(i R(Jg!ünal ..

.

··I::ijnhy
.

-Sei(:Hli � i6atisi"eito
B1iH1utcnçfio owkm,. gal'ant;(Í(l
direito

.. povo
. maniféstações

patriot:eiIS.
...

.

(A i:;lsignado) .

J.( .aé
.

Boi teux :

OAPITÃO· PEDIro GO.MJ�S

Segue, hoje, VÜt terrestre,

pant o Rio de Janeiro, ..

o 1l0S

so.amigo.� l�ornpáHhei.r(r, o sr,

Capitão, J ()8é Pedro Gomes,
digno' caefe {lo Traf('I);o do Es

"

4-"
�'.-

trad. dé F{Jl'i I i .·�.lllta CHthH];i·
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,

fi 'f{esidencia :

Senador Pompe'o - Pará
,

Curado com o Eflxlr de Nr,
fueim, do Phàco. Chea.. João di
Silva Silveira, de dartbro$ rJti
pernil.
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