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Insophismavcl!
Quando dissemos quo o Executivo do

Estado nüo havia oxgotlado a verba
para pagamentos do exercícios findos,
tal dSo foi, nüo podia sor, não sora
contestado. Sabcnuo-to quo existindo
uni cifrão no parographo relativo ú
essa despeza, vô-so, desde logo, quo
tal verba, tal cifrão nfio podia ser ex*
yottado,

Inepta i; pois, a aí1irmaç*io que sc
tem feito nesse sentido, sondo útil pul-
verisar a protervia com a esmagadora
lógica dos algarismos.

Comecemos pelos 65o.0008000.
Dentro daquelle já citado cifrão, po-

dia o Executivo do Estado dispender
aquella importância, mas, illimitada-
mente autorisado, não o quiz fazer, o
quo rcsalta a lisura administrativa do
actual governo. Dahi então baixou os
Decretos de 7 do Fevereiro, 18 de
Maio, O dc Junho c 32 dc Junho,
isto 6:

ijo:ooo8ooo
i5o:ooo8ooo
_5o:ooo8ooo
100:0008000

05o:0008000

cm 7 de Fevereiro
u 18 de Maio
« 6 de Junho
« 22 de Junho

m

Positivemos ainda c por forma ini-
ludivel a applicação honesta e licita
dessa verba, estampando a seguinte rc-
lação :
O Thesouro Publico lio Estado, tem pago

tle Fevereiro a 24 tle Julho desle mmo
por conta da verba üt (Exercidos
findos) da Lei h. S'.)t de Ui de Outu-
bro de 1916:

A. Sousa & G.«, primeira pres- .
tação de 4 machinas iino-
typos para a Imprensa Ofll«
ciai (191C) 29:770$'00

Arthur Sottor Castello Bran-
co, de attestados dc medi-
çOes dc olras na Villa Mu-
nicipal (1006) (1) 1:800$000

B. dc Alencar Fernandes, de
fretamento da lancha "An-
tonv», de Manáos i'i Flori-
ano' Peixoto (em 1911) 1:200$000

Aluguel de casas dc duas
Agencias Fiscaes IwOSOOO

Vencimentos e pret das pra-
ças da Força Policial, do
mez de Outubro em 1915 Õõ:455$171

Subvenção ao estudante José
Coelho Valente do Couto
(de 1913) ÍWOSOOO

Viuva do dr. Porphirio No-
gueira, como advogado do
Amazonas, na questão do
Acre (190-1) 3:000-1000

Anthero Veiga, de assignatui
ras do «Diário do Amazo-
nas>, para o Congresso (em
1911 e 1912) 8G4S928

Dr. Ricardo M. Barbosa de
Amorim, de assignatura de
1200 apólices da divida do
Estado cm 1912 2:000$000

Dr. Ignacio de Moerbeck. de
abertura de uma estrada
para o Hio Tapajós 2:0005000

Conta do Telegrapho de Ja-
neiro á Março de 1913 1:2068490

Cyriaco Alves Muniz, Anto-
nio A. Lobato de Faria e
Alipio lí. Ferreira Meni-
néa, de assignaturas de
apólices da divida do Es-
tado em 1912 3:120$000

Gentil Ferreira, de juros de
deposito de sua fiança como
corretor (1915 e 1916) 1:430$000

Luiz Travassos da Rosa, de
juros de sou deposito (de
1906 a 1916) G:088$318

Banco do Brazil, de diversas
cessõ-s de dividas (de 1906
e 1907) 250:1648490

Conta de Araujo Diniz, de
fornecimento de medica-,
mentos em 1916 2298000

Carta de sentença em favor
de Luiz José de Almeida,
por conta 1:000|000

Vencimentos de funeciona-
rios públicos de diversos
exercícios (pagos aos pro
prios) (2)

Tarde sangrenta
Conformo noticiamos hontom, Josó do

Arlmalhéa Siquoira Cavalcante acha-so
preso no Quartel da Força Publica.

OscommnntarloH acerca do bárbaro n°-
sassinato do deputado Indio dn Maués
contiuunram ainda hontem, todos 1'oltoa
um condomnaçQo 110 inqualificável crhno
dc quo foi theatro o Café .'II dc Janeiro,

ti depoimento do criinlnoHO, ao ser co-
nheeldo hontom polo publico, provocou
acerba critica n c.ommnntarios vigorosos,
pelo rnvoltanto do suas alürmaçõos quo
os espíritos sensatos não acediam. -

lv.i.a peça rovcla, em suas excusas im -
minavois, o fclllo moral do Arlmathéa,

Foi gcrolincnto -epollida o cm logar
do sor eir.nsa a mruiorin de Indio do
Mau.';, principalmento affirma a nenhu-
ma dlgnidado do sou DBsa-sino.

Polo dr. delegado do segundo districto
foi remettldo ao dr. promotor do mesmo
disiríeto, por intermédio do respectivo
juiz, o inquérito procedido a respoito do
assassinato do deputado índio do Mnuéf.

Um delicto, quo so accontuou nos ulti-
mos oito annoB c quo nos foi transmiti'-
do por herança, muito e muilo tem con.
corrido para avultar a cifra dos crimes,
cm Manáos,

(juoremos nos referir a contravenção
penal prevista pelo artigo 377 do código—
uso do armas prohibidas—violação a quocorrespondo punição com prisão cellular
por 15 a 60 dias.

O uso de armas ú característico das ng.
gremiaçõas selvagens, ondo os direitos o
os deveres de cada um dos seus membros
não tem limites porfoilnmente demarca-
dos; onde 11 eff icacia.dessos mesmos direi-
Iob c deveres não repousa em instituição
de vigilância perfeitamente organisada.

Não fura o árduo mister de peronne vi>
gilancia ã sociedade, qual a applicação da
Segurança Publica'?

E si já temos essa Segurança que, quan-
do critunonaiuento exercida, é a unien
protecção tiíici' nte, porque recorrer ao
uso de arnns prohibidas que, sobre ser
selvagem, constitue delicto capitulado
em lei'.'

Neste caso confessaríamos descrer da ac-
ção da Segurança- Publica, o que é um
absurdo, porque contra factos não ha ar-
gumentos.

Merece, pois, o nosso decidido apoio a
rigorosa vigilância que a policia civil esta
exercendo, no sentido de punir severa-
mente os infractores do artigo 377 do Co-
digo Penal da Republica.

fi' mais uma providencia que muito
recommenda a administração do zeloso
dr. Freitas Bastos, digno chefe de policia.

Conflagração mutjdial

ESGOTISMO

Excav adora
frente franceza.

mechanica dc trincheiras, usada na

""Trez sobreviventes do vapor torpedeado
Belgian Prínce, declaram que o resto da
tripulação do 41 homens foi doliberada-
mente afogada pelo commandante do sub-
marino. Os barcos salva-vidas foram des
pcJaçados e a todoB os homens da tripu-
lação, com excepção do oito, foram tira
dos ob cintos-de-snlvação o reunidos dc
pois no convez do submarino. A tripula

rnoso, Fortunato Porto, C. Batalha, J.
Villa» Boas, M. M. dos Santos França e
Antônio do Carvalho.-Approvo.

—Taminé Moalcm & afaria Mocdsi e
Bento Rodrigues Cardoso.—A's 2,*, 3." e
4,a secçõis.

Embargos:
Foram embargados ob serviços que cs-

tavam sendo feitos á rua Barroso numero
ção do submarino desceu pelas escotilhas tavam sendo leitos a rua iiarroso numero
nue se fecharam logo depois c a tripula- ', constante do pintura do prédio,, e o da
que se fecharam logo depois
çâo do vapor ücou sobre o convez. O sub
marino Bubmergio-sc o apenas tros ho-
mens da tripulação do vapor escaparam á
morte. O 'jornal de Madrld, El Jicraldo,
declara que a Allemanha concordou em
abster-se de fazer a guorra aos navios
hospitaes, sob a condição de que os otlt

construcção de um muro a avenida Joa
quim Nabuco numero 346, aquelle por não
ter pago a necessária licença e este por
infracção do artigo 01, § quinto do Codi-
go dc Posturas.

Renda :
A thesouraria da Superintendência Mu

ciaes hespanhoeB garantissem tal quali-! nicipal llrrccadou n0B 
'àhB 

j/( e 1B do cor.
dade- . rente a8 ,|Uantias de reis 607S724 e reis

Terminou a conferência dos olhados |-._»«u.n .Ln^,t.,«*.,,..,,„
reunida em Londres. Resolveram-se quês

Recebeu o sr. dr. José Chevalier, digno
commandante da Legião de Escoteiros,
a seguinte o honrosa carta que lhe onde-
reçou o grande arauto da Defesa Nacio-
nal, o inspirado poeta Olavo Bilac:

«Rio de Janeiro 19-8-1917.—Exmo.
sr. dr. José Chevalier.—Instituto Universi
tario Amazonense.—Manáos.—A eommis
são Executiva da Liga de Defeza Nacional
recebeu os officios de v.exc, de 27 do mez
passado, sobre a aeção da Liga em Ma-
náoB e a correspondência da Legião Ama
zonense de Escoteiros cem a Associação
Brasileira de Escoteiros de S. Paulo.

E' com major enthusiasmo e agradeci-
mento que apresentamos a v. exe. os nos-
sos louvores e os nossos applausos pela
brilhante propaganda com que o seu ta?
lento e o seu patriotismo estão nobremen-
te empenhados.

Pedimos a v. exe. que, recebendo á se-
gurança da nossa consideração e estima,
transmitta as nossas saudações 003 bra-
vos Escoteiros da Legião Amazonense,
jovens defensores do Brasil. Pela com-
missão Executiva, (aj Olavo Bilac, Secre-
tario Geral.

toes com completa satisfação para todos i
os lados.

A Convonção Irlandeza designou um !
comitê para examinar vários planos do j
governo para a Irlanda.

Mr. Lloyd George, no dia 8 de agosto,j
declarou que a honra britannica estava!
empenhada em ver a independência da !
Servia completamente restaurada. j

O presidente interino da Republica chi- j
neza approvou a decisão do gabinete de-'
clarando a' guerra ás potências centraes.'

Foram communicadas as seguintes mu. ;
danças no almirantado: o vice-almirante ¦
Sir Roshlyn Wemyss foi nomeado segun-
do Lord do Mar, em suecessão ao almi> j
rante Sir Cecil Burn«y, empregado em ta-,
refa especial, Sir Grahame Greon, secro-1
tario do almirantado, foi nomeado secre-'
tario do ministério das munições e Sir
Oswyh Murray agirá como secretario do
almirantado.

Uma maioria do Partido Trabalhista,
numa conferência realisáda em Londres,
no dia 10 do corrente, decidio enviar dele-
gados á Conferência Internacional Sócia-
lista de Stockholm. Mr. Herndorson, se-
cretario do executivo, disse que era a fa-
vor duma conferência consultativa com
as necessárias garantias.

Com este fim foi adoptada a resolução.

787gU0, respectivamente
Visitantes :

Visitaram hontem o sr. dr. superinten-
dente da capital os seguintes senhores:

Pedro Bandeira, drs. Jeronymo Ribeiro,
Epaminondas de Albuquerque e Pedro
Mendes.

UU tuario .¦—Nuno Alves Pereira Car-
doso, üllio de Nuno Alves Pereira de Mel-
lo Cardoso, com 58 annos, casado, ama
zonense; Manoel, fllho de Manoel Lyra,
cem uma hora.

Registando esto follz acontecimento,
tardiamente embora, nuvlamos ¦'¦ família
Raposo da Câmara os nossos saudares.

Decorro hojo a data natalicia do inteb
llgnnto menino Walter Faria, Iilho do
estimavel ar, Raymundo ,!< sé do Faria,
chefe dn concoltuada firma Faria ei Irmão,
do Manacnpurn,

Vlsltnntes

O sr. Ahnlr Pedreira velo hontem cm nos-
sa redacção pedir- nos uma reclificação d no-
ticia que demos sobre o nasci mento da meni-
na Maria, publicada cm nossa cdlcção desse
dia. Disse nos ser a mesma menina de filhia-

gt) sr, coronel Alipio Fortes Castello
Branco, veio hontom á noisa redacção
agradecer a noticia dala pela A Capitai.
Kobro o fallecimento do sr. coronel dr.
Filnlo Pires Fcrrolro. Pediu nos s.s. para
tornarmos publico que sabbado, 18 do cor-
rente, mandará celebrar uma missa pelo
uternnrepouso dnquollo pranteado morto.

— lima commissão composta doa estu-
dantes [Rnez Mendonça, Anna Cremonese,
Xatnrco Figueiredo, Arthur Lima, o Octa-
vio Padilha, esteve hontem cm nosta Re-
dacção, cm agradecimento ao que noti-
ciamos ha dias, sobro o extornato «Ruy
Barbosa», desta cidade.

Casamentos

Créditos abertos em 7 de Fe-
vereiro,. 18 de Maio, 6 de
Junho e 22 de Junho

279:5758324

049:8628821

650:C0080CO

1378179
,- Thesouro Publico do Estado do Ama-"zonas, em Manáos, 10 de Agosto de 1917,

/. B. de Faria e Souza,
chefe da 2.» secção.

» * .
Onde, pois, o credito exgottado a

que se alludc nas injustas apreciações
contra o governo ?

Era c é um cifrão o que o orçamento
consigna para exercidos findos e, então;
o Executivo baixou Decretos a propor-
ção que necessitava effectuar paga-
mentos.

O que aqui fica d insophismavd: é
a lógica positiva dos algarismos.

E emquanto a protervia so embara-
ça nas difficuldades de não compre-
hender que uma verba de cifrão não
pode scr exgottada, cega ficando diante
desla irrcductivol exposição, nós lhe
annunciamos que havemos de continuar
a desfazer as suas balidas, as suas in-
justiças e as suas calumnias, pouco se
nos dando das invectivas soezos que
caracterisam o desespero de causa dos
maldizentes incuráveis.

A seu tempo, volveremos sobre a
applicação destes cáusticos necessários
ú insistência aggressiva dos despeitados.

(1) Arthur Sotter Castello Branco, de
sua nomeação para exercer interinamente
o cargo de 3.o offlcial de tabellião de no-
tas desta capital, durante o impedimento
do serventuário vitalicio, que se acha
licenciado, 6 % sobre 30:OOü$0CO ....
l:800$O00 em sello de verba, pagos na l."
secção do Thesouro, no mesmo dia do
recebimento a 26 dc Fevereiro de 1917.

(2) Está incluído n'este titulo de ven-
cimentos a funecionarios-a folha dos
deputados ao CongreBso do Estado, da
pessão de reconhecimento em Janeiro de
|914, no valor total de 55:8008000.

Conflagração mundial
Communicaio offieial recebido por Mr.Dayii Brown

1. fl. Cônsul Britannico eni Manáos
Agosto 12—1917.

O terceiro anniversario da entrada da
Gran Bretanha na guerra foi commemo-
rado em todo o Reino-Unido e em todo
o império, por meio dc «meetings» publi-
oos e de discursos exprimindo a determi-
nação de se levar a guerra a um termino
victorioso. A mensagem. endereçada por
S. M. o Rei Jorge V ao Lord Mayor de
Londres diz:-«Combatendo pelos sagra
dos prineipios de justiça e liberdade da
humanidade e, com auxilio de Dòus, te-
mos tençõ8s de triumphar». <.

Mr. Lloyd George, dircursando em Lon-
dres, disse que se não.tivéssemos entrado
na guerra com todo o nosso poder, a fiuro-
pa encontrar-se-ia á mercê d'uma grande,
cruel, potência militar. O3 deuses da guer
ra ainda não tinham abandonado as
suas ambições, tinham nas apenas adjado
para a próxima opportunidnie. Não deve
haver mais próxima opportunidade. Tan-
to o Kaizer como o Chanceller falavam
com volubilidade a respeito da paz, mas
tartamudeavam quando se encontravam
coro a palavra Restauração. «Façamos, a
victoria tão completa que a liberdade na-
cional, quer das grandes como das pe
quenas nações, nunca mais posoa ser de-
safiada.»

Mr. Page, embaixador americano em
Londres, no seu discurso, disso:

«...A maior victoria pelo governo livre
quo jamais se alcançou, approxima se».

As estatísticas sobre a campanha sub-
marina concernente á semana terminada
em 5 de Agosto, apresentam 03 seguintes
algarismos:

Entradas: 2673 navio3.
Sabidas: 2796 navios.
Navios afundados: 21, de mais de 1600

toneladas.
Navios afundados: 2, de menos del60O.
Idem atacados sem suceesso: 13.
Nos 21 navios de mais de 1600 toneladas

mettidos a pique, estão incluídos dois que
não foram arrolados na semana preceden-
te. O jornal «Times», nos seus cominenta-
rios, diz aue os nnvios de mais de 1600
toneladas, mettidos a pique tiveram um
augmento de um navio mais do quo na
semana precedente e dois menos do que
na semana antes dessa.

A justa conclusão tirada é que depois
de dois annos de preparativos para uma
«Curta e gloriosa campanha», ae novo a
Allemanha fracassou em executar a tem-
po os seus planos,

Coronel Fileto Pires
CONVITE

Antônio G. P. de Sá Peixoto, José
da Costa Monteiro Tapajós e José Car-
doso Ramalho Junior, em homenagem
à memória" do coronel Fileto Pires Fer-
reira, fallecido na capital Federal, man-
dam rezar uma missa, na Cathedral,
no sabbado 18 do cadente, pelas 7 ip
horas e pedem, o comparecirnento dos
qúe lhe foram amigos, a essa ceremonia
antecipandos seus agradecimentos. 

'

Jury Federal
Realisou'se hontem, no Palacete da

Justiça Federal, a scBsão do julgamento
do sr, Alfredo Clodoaldo Vieira, denun-
ciado por crime de desacato á autoridade.

As 13 1/2 horas precisas, perante nu-
mero legal de jurados, presente o Pro-
curador da Republica, dr. Caetano listei-,
lita, compareceu o aceusado acompanhado
do seu advogado dr. Ricardo Amorim,

.0 presidente dr. Francisco Tavares da
Cunha Mello, juiz seccional,-mandou
fazer a chamada dos jurados, procedendo
em seguida ao sorteio dos que deviam
fazer parto do conselho de sentença, queficou constituído dos seguintes cidadãos:
dr. Manoel Miranda Simões, dr. Hermes
Affonso Tupihambá, Manoel Thompson
Quadros, Lucano Antony, Raymundo
Cantuaria, José Tristão de Salles, Canuto
Palhano, Alfredo do Carmo Chaves, Ma-
noel José Fernandes, Nelson Cicero Cruz,
Valentim Normando e Luiz Lima,

Produzio a aceusação o dr. Caetano fis-
tellita, tendo-se encarregado da defeza o
dr. Ricardo Amorim.

O aceusado foi absolvido por unani-
midade de votos.

Vida Acadêmica
A reunião de hoje

A's 16 horas de hoje reunir-se á a União
Acadêmica om sessão ordinária de dire-
ctoria, devendo tratar de vários assum-
ptos inadiáveis.

Da directoria actual fazem parte os srs
Paulo Eleutherio. Octaviano Mello, Cas-
tello Branco, Odilon Lima, Homero de
Souza, Eugênio Nascimento, d, Lasthenia
de Vasconcellos, Raul Antony, Brigido
Marques, Raymundo Cantuaria, Lucano
Antony, Singlehurst Daniel e Gaspar Vi-
dal Guimarães. O vogai Collaço Veras
deixou uma vaga na directoria, em virtu-
de de ter acceito a presidência do Centro
Jurídico.

Ghronlca Hegante
Anuiversarioa

glez.

FAZEM ANNOS II0JE ,*
As senhoras :
D. Clotilde Cavalcante de Britto In-

O Municipio
Expediente do dia 15

Despachos:
J. /.. Leite & C.*—Oomo requer. A 6."

secção para ob devidos fins.
—Eduardo Pinto de Almeida e Alfredo

Peixoto de Alencar.— Diga a 2.a secção.
—Luiz Melchor & C", Pereira & Simões,

Antônio da Costa Lima, Alfredo Cunha &
C,a e Emiliano Alfredo de Araujo.-A' 3.°
secção para attpnder.

-Augusto Sonres Braga, Maria Estabi-
liti, Epiphanio B. Braga, Coimbra & C",
Andrade & Irmãos, H. Perdigão & C.» (2)
-A' vista das informações como reque-
rem.

—João Honorato de Oliveira.—Certifi-
que ec.

—A Capital, Maria Aurora da Silva,
Francisco de Paula F. Souza, Chrisologo
Gastão do Oliveira (9)—Diga a 1.° secção.

¦ —Marques 81 Oliveira, Martins dos San-
tos & C.a, Arthur Guimarães <fi C." e Ma-
noel Belém de Figueiredo.—A's 2.» e 3-"
secções.

—João Cardoso 81 C.a, Amazonas Engi-
neering Company Limited, Andrade &
Irmãos, Rodolpho de Vries, Pelos! Ss To-

Effecluou so hontem o enlaço matrlmo-
nial do sr. dr. Sadi Tapajós do Alencar
com a graciosa sonhorita Maria da Gloria
Castro o Costa, filha do estimavel sr. co-
ronel Francisco Castro e Costa, direetor
aposentado da Secretaria do governo,

Paranympharam o acto: pelo noivo os
srs. dr. Caio Valladarcs o professor Ml-
randa Leão o pel a noiva o sr. dr. Crespo do
Castro o exma. esposa.

Os rocem casado» estão residindo á
Avenida Major Gabriel n." 4.

Ao jovem par, pertencente a famílias
distinetas do Amazonas, ó digno, por
todos os motivos, do consideração o
apreço. A Capitai, apresenta-lhe sinceros
votos do felicidades.

Bodas

Mais um anno dc casado festeja, na
data quo hoje decorre, o sr. Vicente de
Paula Lima' Verde, zelozo funecionario
municipal.

Nascimentos

No cartório do escrivão Elias Bonaion
foi registado hontem o nascimento de
Nair, filha de Joaquim Felix Pessoa,

Varias

Acha-se ba dias enfermo o sr. dr. Aris-
toteles Nogueira Guimarães, ajudante da
Inspectoria da Saúde do Porto.

Desejamos ao distineto clinico prom-
pto restabelecimento.

Morte instantânea

ção ignorada, tendo apenas sido encarregado
do seu registo. .

F- Pague-se cm termos, foi o despacho exara-
do pelo sr. inspector do Thesouro do Eíjido
na pctiçSo em que Benedicto Udelbcrto dc
Qoes, professor publico de Coary, solicita
para effeito de prescripção de vencimentos.,
attestado, sc o petlcionarlo esteve no exercido
de seu cargo no mez de julho ullimo.

D. Alberllna Vílella pagou hontem no
Thesouro do Estado, imposto de transmissão
sobre a quantia de quatro contos de reis, por-
quanto comprou a Ouilhermina Baptista dos
Santos, uma casa sita no bairro dos Tocos.

O Inspector do Thesouro do Estado mau-
dou a 2." secção para certificar a petição em
que Francisco Rebello de Souza solicita cer-
tidlo de seu credito ali existente.

Tendo a Directoria Ocral de Estatística do
Rio dc Janeiro, necessidade dc concluir em
breve tempo a estatística dos suicídios c ten-
tativas, oceorridos 110 Brasil durante o qua-
triennio de 1913 a 1916, solicitou ao dr. che-
fc dc policia com a maior presteza que en-
vlasse 03 casos havidos nests capital.

Verificado o que allega o requerente,
faça-se averbaçao em termos, foi o despa-
cho exarado pelo sr. inspector do Thesouro
do Estado na petição em que Augusto Cezar
Lopes Gonçalves, solicita averbaçao em seu
nome do credito da quantia de 9:9738000
que lhe cedeu o coronel Antônio Ferreira
Jardim.

O sr. inspector do Thesouro mandou que
informasse a 2." secção, a petição em que
Coutinho Annibal & C.» solicitou pagamento
da quantia de 8088000, proveniente do alu>
guel da casa onde - funeciona a agencia fiscal
da foz do Jurupary, relativo aos mezes de ja-
neiro a abril últimos.

Foi a segunda secção para informar a pc>
tição em que Gibilla da Fonseca Orana, soli-
cita averbaçao em seu nome da quantia de
5-481S780 proveniente de vencimentos dei-
xados pelo fallecimento de sua mãe.

Não houve expediente hontem nas reparti
íes estadoaes.

Alfredo Corrêa da Rocha, por seu procu-rador Alfredo Garcia, solicitou ao Delegado
Fiscal pagamento da gratificação como jui/*.
do 2.° termo da comarca do Cruzeiro do
Sul.

Hontem, ús i3 horas, quando o em-
pregado da serraria Villas Boas de
nome Antônio Mattos se dispunha a
fazer as suas refeições e na oceasião em
que calçava as bolas teve uma syncope,
cahindo ao chão.

Dado o alarme pelos empregados,
nada foi possivel fazer, pois Mattos fai-
lecera instantaneamente.

O inditoso operário contava 45 annos
dc idade; era casado com d Maria da
Gloria Fernandes, deixando de seu
consórcio um filho de nome Álvaro
com iG annos de idade.

VARIAS NOTAS
O sr. dr. Alcântara Bacellar, governador

do Estado, receberá hoje das 14 ás 16 horas,
na Secretaria do Governo, as autoridades e
pessoas que desejarem tratar de negócios re-
lativos á publica administração.

Assumirá hoje o exercicio do cargo de
chefe de secção de Agricultura e Industria
Pastoril o sr. dr. João Augusto Zany.

O sr. Antônio Teixeira, solicitou ao Dele-
gado Fiscal relacionamento da gratificação
addicional de 60 o/„ sobre seus vencimentos
como escripturario da Escola de Aprendizes
Artífices.

J. de Oliveira França e Gerechter & Lei
vinthal recolheram hontem a Delegacia Fis>
cal as quantias de 1:0008000 e 7:8408000,
para acquisição de estampilhas do sello adhe-
sivo- *

O Delegado """iscai do Thesouro Nacional
neste Estado, em portaria de hontem, deter-
minou ao pagador daquella repartição que
pagasse a d. Henriqueta Carvalho, viuva do
1.» official dos correios deste Estado, Augus-
to de Oliveira Carvalho, a quantia de ... .
2008000, afim de attender ao pagamento do
funeral daquelle ex-funecionario.

Pelos pobres
Da gentil menina Lygia Pinto Ban-

deira, recebemos 8i4 coupons de bond,
da Mandos Trantways, afim de resga-
tarmol-os náquella companhia, em ía-
vor dos nossos po*bros. Agradecemos a
caridosa lembrança da interessante Ly-
gia.

Circulará brevemente entre nós A Nota,
jornal que se destina a uma larga e ruidosa
existência, fazendo rir toda a nossa pacata e
grave população, com as suas scintillantes
secções humorísticas em prosa e versos, e as
esplendidas caricaturas devidas ao fino lápis
de gracioso artista.

D. Maria de Oliveira e Silva.
—D. Julia Velloso dos Santos Vieira,
—D. Olinda Freitas de Oliveira.
-D. Edyna Uchôa de Gusmão.
—Judith Bentes dos Santos Porto.

As senliorinhas :
Cnrolina Cândida dos Santos.

—Laura Lassance.
— Dolores Perez Jaumã.
—Maria do Carmo Braga.
—Anlonietta Coôlho' de Meirelles.

Ai meninas :
Zila Silva.

—Raymunda dos Reis.
—Qaárina doB Reis Mourão,

Us meninos :
Antônio Soares,

—Aimiro Brazil.
—José Roque do Miranda.
—Themistocles Amorim.
—Joaquim Menezes,
—Samuel Pernet,

Os senhores :
Dr. Saladlno de Gusmão.

—Eduardo da Motta Ribeiro.
—Joaquim Nascimento de Azevedo.
-João Dias Ferreira.
—José Baptista Ribeiro de Souza,—Joaquim Antônio dos Santos.—Roque de Albuquerque Peixoto.•
O dia de hoje marca o transcurso do

anniversario natalicio do sr. dr. Ephige
nio Salles, deputado amazonense á Ca-
mara Federal. Por eBte motivo, não poderádeixar o illustre representante do Amazo-
nas de ser alvo das manifestações de
apreço por parte dos seus amigos.

A Capital, envia ao estimado repre-
sentante amazonense, ob seus parabéns.«• »

O dia que hontem decorreu foi de Inti-
mao alegrias para o lar do sr. desembar-
gador Raposo da Câmara, integro presi-dente do Superior Tribunal de Justiça do
Estado.

Fez annos a sua exma, esposa d. Es-
mcralda Câmara, senhora de elevados
dotes de espirito e coração. A virtuosa
annivereariante recebeu valiosas provasdc amizade e distineção,

O capitão Eduardo Jansen, commandante
da companhia regional do alto Purús, solici-
tou ao Delegado Fiscal do Thesouro Nacio-
nal nesto Estado, pagamento por exercidos
findos de seus vencimentos,

O Delegado Fiscal do Thesouro Nacional
neste Estado, em portaria, concedeu trinta
dias de licença ao encarregado do registo fis-
cal federal de S. Salvador, Adolpho de Quei
roz,

Pelo direetor de despesa publica foi remet-
tido ao Delegado Fiscal do Thesouro Nacional
neste Estado, o processo de Cezir Cavalcante
& 0'aj solicitando pagamento da quantia de
OOSOOO' afim de cumprir a circular numero
20, de 22 de julho de 1908.

O ministro da guerra, communicou ao De-
legado Fiscal do Thesouro Nacional neste
Estado não poder ser concedido o credito da
quantia de 22:0008000 para transporte de
tropas, por se achar exgotada a dotação or-
çamentaria.

O direetor de despesa publica, communi-
cou ao Delegado Fiscal do Thesauro Nacio-
nal neste Estado que tendo sido julgada legal
a aposentadoria do conferente da Alfândega
desta cidade, fizesse annulação e transferencia
do respectivo credito para o, pagamento de
seus vencimentos.

Superior Tribunal de Justiça
Sessão ordinária da Câmara Civil,

em 15 áe Agosto
Presidente-0 sr, desembargador Souza

Rubim.
Secretario interino—Benedicto Paulino

dos Anjos.
A' hora regimental, presentes os srs. des>

embargadores Souza Rubim, Paulino de
Mello e o dr. José Tavares da Cunha Mel»
lo, procurador geral do Estado.

Por falta de numero não houve sessão.

O dr. Orlando Silva, na audiência de
hontem do dr. juiz municipal do civel,
por parte do Neves & Corrêa, aceusou a
citação feita a Raymundo da Silva Diniz,
para falar aos termos de uma aeção ordi-
naria, cujo libello offereceu e requereu
que sob pregão se houvesse a citação por
feita e aceusada, ficando assignado ao
róo os dias de lei para contestação, sob
penas de lançamento e revelia.

Apregoado, não compareceu.
—O dr. Francisco Gomes Malveira, na

audiência de hontem do dr. juiz munici-
pai do civel, por parto do Samuel Beni-
gno, na aeção executiva hypothecaria em
que contende com Benedicto Deoclecio
Alves, aceusou a penhora feita a este e
assignou o praso da lei para apresentar
os embargos que tiver e requereu que
sob pregão ficasse a penhora por feita e
aceusada e o praso por assignado, sob
pena de lançamento.

Apregoado, não compareceu.

O Delegado Fiscal do Thesouro Nacional
neste Estado nomeou o sr. Olintho Gadelha
Cavalcante para exercer o cargo de agente
fiscal do imposto de consumo.

A agencia aduaneira de Rapirran, em offi-
cio ao Delegado Fiscal do Thesouro Nacio-
nal neste Estado, communicou ter mudado
sua sede para o seringal denominado Orion.

Da senhorita Lucia Correia de Araujo, dis-
tineta professora normalista, recebemos um
amável cartão, agradecendo a noticia que
tivemos oceasião de estampar, referente á
mudança da sede do Externato "Ruy.Barbo-
sa", do qual é competente directora.

Pelo delegado de policia do 1.° districto
foi remettido hontem a Casa de Detenção em
Paricaluba o preso de justiça Joaquim An-
drade, que se achava em tratamento na Santa
Casa de Misericórdia,

Instrucção Publica
EXPEDIENTE*|DO DIA 14

Officios expedidos:
Ao sr. dr. governador do Estado, remet.

tendo, acompanhados das devidas infor-
maçõas, os dados referentes á Instrucção
Publica do Estado, solicitados pelo sr.
deputado Pedrosa Filho.

—Ao sr. coronel inspector do Thesouro,
communicando que d. Maria Carolina dé
Oliveira Lima, professora da Colônia 13
de Maio, no Cambixe, estevo no exercicio
de seu cargo durante o moz de Julho ul»
limo.

—Idem, remettendo os attestados dos
seguintes professores do interior :—D." d.
Raymunda Mello, Antonina de Oliveira,
Thõodolinda de Xerez, Julita Baptista
Ferreira, Maria Caminha da Silva, LiJjiza
Sarmento Pessoa, Joanna Mavignier P;ies
Lima, Ludovina Carneiro, Eudôvia Ra*
mos Cordeiro, Umbclina de Aloncar Dias
Pinto, Adelia Belmira de Souza, Maria
Eunice Bezerra dos Santos, Maria Rosai;»



Quinta-feira; lu de*ÁgoBto do 1017
EXPEDIENTE

A CAPITAL
RedscçJo e Administrado

avenida nn. niBRino, N.« nn
MANÁOS

Culxo jioatol n.« 1-A
Uudereço toleoraphloo — CAPITAL

ASSIGNATURAS
|>A(l»\ A CAPITAI. l'.MIAO INTBMOn

1 »,i,i.i . . 401000 l\ l «nno . . MIMO
6 niKM. . 20SDOO il 6 mez». . 25»'J0O

Numero do dia 200 ríls
Atrazado 500 réis

As assignaturas começam em qualquer dia
e terminam sempre em JO de Junho c 31 de
Dezembro.

Os pedidos de assignaturas ou de jornaes
para a venda avulsa devem sempre «cr dirigi-
dós á gerend» da " A -Capital" acompanha-
dos dos valores respectivos, em dinheiro, vale
postal ou cheque.

AVISOS
Os annuncios devem ser tratados directa-

mente com a gerencia, ou com os agentes
devidamente pela mesma autorizados.

Os originaes enviados a Redacç2o nSoscrJo
rtttituidos, ainda que nüo sejam publicados.

PALCOS E FITAS

A CAPITAL
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. INTERIOR
A emissão

HIO, 15.—ACamamcon-
cluiu hoje a votaçán ilo pro-
jecto dos

ra da Conceição, Izabel Maria Soares, Re-
elna Lectlcia Nogueira, Argentina Gurgel
do AbbIo n Silva. Raymunda fiolem do
llollo, rntilina flarboaa da Silva, Lina
Barbosa do Rogo Ilarroo, Albortlna de
Castro o Conta, isollnn Marques Garcia,
Thoreza Farias do Almeida Santos e Alda
Santos e dos ars. Francisco Xavior de
Ahrou OalvSo, 1'rotaslo Indopendento Rt
beiro da Silva, Antônio Fiúza Caminha,
Augusto Carneiro dos Santos, Joüo 1'ciro
Garcia Bonodicto IvielbertodeG<ies,Apo-
lonio Ármindo Malchor de Senna, Ray
mundo Nonato Ferreira Gomes, Theodoro
RodrigueBde Queiroz, Djodalo Perolra
Bastos, Augusto do Freitas Pinto o Do
metrio Torres Cordeiro, todos do mez de
Julho ultimo.

—Idem, communicando que d. Fran
cisca Bezerra de Freitas, professora de
Moura, esteve a disposição desta Directo-
ria, de IG a 81 dè Julho ultimo.

—Idem,.a commisBão escolar de Ita-
coatlara aútorieando a por a disposição
da directoria da Sociedade 5 de Setembro,
daquella cidade, uma das salas do grupo
pfipoliir

—Ao exm. sr. dr. director da Universi-
dade de Manáos, remettendo uma lista
afim de ser svtisfeito um pedido da Uni
versidade de Tucuman. *

—A' sra. directora Ao grupo «Saldanha
Marinho», communicando que por acto
de 11 do corrente, foi d. Veneranda Ma-
lheiro Borges, nomeada substituta Inte-
rina daquelle grupo.

Portaria :
Nomeando a normalista d. Clarice Ri-

beiro de Berredo, substituta do grupo es-
colar tCarlos Pinhoi, om Manacapuni.

Despachos de officios :
Dos professores José Furtado de Belém

Junior e d. Guiomar Borges de Menezes,
remettendo ob mappas de freqüência e
applicaçào dos alumnos de suas escolas,
correspondentes aos mezes de Maio a Ju-
lho do corrente anno—A' Secretaria para
os devidos fins.

Da professora d. Isolina Franco Ribei-
ro, remettendo ob mappas dos mezes de
Airil a Junho do corrente anno—A' Se-
cretaria para os devidos fins.

Do profeabor Elesbão do Nascimento
Luz, remettendo os mappas e attestados
dos mezes de Maio e Julho do corrente
anno—A' Secretaria para ob devidos üns.

Dos professores José Furtado de Belém
Junior, Joõo Pedro Garcia ed. d. Ray-
munda Mello, Thereza Farias de Almei-
da Santos, Luiza Pinheiro de Souza e Ma-
ria Araripe Monteiro, remettendo os map-
pas e attestados do mez de Julho ultimo.
—A' Secrptaria para os devidos fins.

De d. Raymunda Beatriz da Fonseca,
remettendo os attestados de exercícios
dos mezes de Outubro de 1914 e Janeiro
de 1915—A' Secretaria para 03 devidos
lina.

Das professoras d. d. Antonina de Oh-
veira, Olympia Cândida de Mattos, Maria
Nazareth Couto. Maria Nogueira Freire,
Honorina Alvares, Aurora Nogueira, Ma
ria da Costa Fernandes o Amasilcs Cavai-
cante, remettendo os mappaB e attestados
do mez de Julho ultimo—A' Secretaria
para os devidos fins.

Do sr. director do Collegio d. Bosco, no
Estado da Bahia, remettendo um questio-
nario referente a Instruecão Publica aüm
de sor preenchido—A' Secretaria para
providenciar no sentido do presente ofti
cio.

Do professor José Furtado Belém Ju-
nior, enviando uma nota de objectos pre-
cíbob ao expediente de sua escola—Ao sr.
almoxarife para attender.

Petição :
Dos srs. Lino Aguiar & Irmão, pedindo

para ser enviada ao governo, uma conta
de fornecimento de objectos de expedien-
te, fornecidos à esta repartição, na impor-
tancia de 2068000-Devidamente conferi-
da, encaminhe«se.

#
» *

Concurao da Eaoola Normal
Respondendo o officio de 21 de Julho

ultimo, em que o sr. dr. director geral da
Instruecão Publica transmittiu ao Gover-
no do Estado, devidamente informada, a
proposta da Congregação da Escola Nor
mal, no sentido de ser separado o ensino
de Hygiene da cadeira de Economia do
mestiça e Trabalhos manuaes, o exm. sr.
dr. governador do Estado acceitou as ra-
zões apresentadas pelo director geral, jul-
gando tal medida inopportuna e autori -
zou aquelia autoridade a annullar a con
correncia aberta e mandar abrir segunda,
nos termos do edital publicado.

Hoiitp._i.». Santos

POLYTHEAMA. - Roalizar-no-d, hoje,
nesta casa do dlvcrs» _b, a fosta artística
da feot<-jiiln bailarina llortoncln Santci,
o do sr. Raul Romano, ««.rotario dn
Empreza Tucotrol IS. Nunes.

Por cbIo motivo, teríi occusiilo a nossa
plalnu de nsshtlr um variado program-
ma, organtsado com muito capricho.

Constando do duas partos, sondo assim
distribuído: na primeira, corroni na t»>lp
um magnilico tralnllio da cone-tuada
fabrica Corona Film: «Salvo Deus! a
Rainha»", nrrebatador drama do grande
actualldade, cm cinco extensos adis; na
segunda, subirão a scena duas peças in
teressanteR: «A Fada dos Bosques», es-
plendida fantasia cômica o a applaudida
opereta «Soldados do Portugal» quo sora
levada em ultima representação.

-Brevemente teremos, Begundo nos

niinuncliim oi
vidado»: placards, importou lon no-

«E' loco», revista do costumes nmn/.o-
íicnscR de 1). Jota, niustca de Mozart Do-
nizotti.

«S A. II. O Príncipe Henrique»-des-
lumbrnutú o arrehatador drama de avon-
turas, interpretado por Bullalo, o homem
mais forte do mundo e Árias, o Principe
dos Acrobatas.

cO Fiacrc n ° 18», quarta o ultima se-
rio, 80I1 o titulo «Justiça».

«.Os Myaterios do Now-York», oitava
serie om 4 aclos.

(Portugal na guerra», film do actuali-
dade em 8 partes.«Civilisação», film do custo de quatromil contos de réis, quo foi oxhibiao 2G5
vezes no Rio do Janeiro.

sobre a omissão
300 mil contos.

Brasil-Bolivia
RIO, lã.— A embaixada

que 0 Brasil enviou á Bo-
livia e chefiada pelosr. Mel-
lo Franco cliegou aquelle
paiz, sendo recebida com
significativas festas.

EXTERIOR
A situação na Hespanha

MADRID, 15.—Hontem e
boje esta capital tem sido
theatro de grandes tiimul-
los, travando-se lueta entre
populares e a policia.

BIBLIOGRAPHIA

Recebemos e agradecemos o numero
75 anno 4»' do Asseham, jornal syrio
que sob a competente direcção do sr.
Isaac Iared defende os interesses da co-
lonia árabe no Amazonas.

NECROLOGIA
. Depois de longo padecer, finou se hon

tem, t>8 31/2 horas, nesta cidade, o sr.
commandante Nuno Alves Pereira Car-
doso, membro de uma das mais antigas
famílias do Amazonas, e cidadão muito
estimado pela sua nobreza de caracter.

Baldados foram os esforços da sciencia,
empregados pelo seu desvelado e compe-
tente medico assistente, dr. Figueiredo
Rodrigues, que attestou como causa mor
tit, nephrite aguda.

O extineto contava 58 annos de idade,
e era filho do fallccido capitão de mar e
guerra Nuno Alves Pereira de Mello Car-
doso.

Profissional competente, por largo tem-
pô cummandou i»mbarca.õ-s da antiga
Companhia do Amazonas após o que fui
conferente da oxtineta Ricebedoria do

«tado, cargo em que se aposentou.

Santa Casa dc Misericórdia
Mordomo de mez: dr. Argcmiro Pessoa.
Dire :tor do serviço funerário: Felix Levy.

Hospício Eduardo Ilibciro
Mordomo dc mez: dr. Bretisíau de Castro

Junior.
Azylo dc Mendicidade

Director de mez: major Raul R. Aranha.
Plantão medico ,» dr. Ayres de Almeida.

Contava, nesta cidade, largo circulo dc
amizades, conquistadas ja pelo sou nobre
proceder da cavalheiro, jà por ser exem-
plar chefe do familia.

Era casado, om segundas nupclas, com
a exma.- sra. d. Anna Thury CardoBO, dc
cujo connubio deixou dois filhou; Dio-
cones, com 23 o Adcoelis, com 12 annos
de idade.

Do seu primeiro consórcio, com a sra.
d. Vicentina do Castro Moraes Cardoso
são seus filhe s os Br-*. José e Nuno de
Moraes Cardo_, funecionarios públicos,
e a exmo. sra. d. Vicentina Cardoso Wea
ver, virtuosa esposa do cnpitão dn nosso
exorcito, dr. Hercules Eduardo Weaver,
presentemente em Barbacena Estado de
Minas.

O enterramento do prantea lo morto es-
teve a cargo da Santa Casa de Misericor
dia, da qual era sócio, e teve locar ás
16 1/2 horas, de hont 111 sahindo o feretro
da casan :!25 íi Avenidn|JoaquimNabuco,
sendo grande o acompanhamento do car-
roB e automóveis, conduzindo as pessoas
que foram levar a morada ultima, os res
tos mortaes do venerando cidadão.

Sobre o atando notámos grande nume-
ro de grinaldas e coroas com as s'guintes
Ín8cripçõc3:

Eternas saudades de sua esposa c filhos.
- Saudades dc sua irmã Lydia.
—Lembrança da familia Itocha.
—Saudades de seus compadres, sobri-

nhos e afilhado. Andrade Thurtj.
—ltecordações de hércules c Vicentina.
No cemitério foi avultada a assis-

tencia á ceremonia cle encominendação
do corpo, effectuada pelo reverendo irei
José de Leonhsa; grande foi tambem o
numero de pessoas amigas que apresem
taram condolências, hontem, íi desolada
familiaNuno Cardoso;entre outraB vimos
oasrs. capitão Sérgio Pessoa Filho, repre
sentante do Br. dr. Ayres de Almeida,
digno superintendente Municipal; dr.
Dorval Porto; coronel Conrado Garcia por
si e pelos srs. commendador J. G. Araújo
e commandante Sansão Valle; major
Licinio Silva, intendente municipal; Den
to Lemos; coronel Euzebio Caldas, João
Germano, Braule Pinto, Cunha Junior
e José Cardoso Fernandes. .

Pelo doloroso golpe que acalia de ferir | gentes dessa sociedade
a familia enlutada apresentam s a expres. j Agradecidos,
são sincera do nosso pesar. »

NOTAS MILITARES
TIRO N. 10.-A Sociedade n. 10 da

Confederação do Tiro Brasileiro, em re
união do conselho director, considerou
sócios honorários os exms. Brs. dr. Pedro
de Alcântara Bacellar, governador do Es
tado e coronel Luiz Marinho de Araújo,
commandante da Força Policial, por ser.
viços relevantes prestados á distineta as.
sociação civico militar.

TIRO NAVAL -Serviço para hoje:
Oflicial de estado, 2." tenente Demetrio

Hermes d.'Araujo.
Inferior de dia, 2.° sargento Tancredo

Lopes Braga.
— O cabo P.aymundo Meninéa está com-

mandando, hoje, a guarda ao Quartel do
Tiro Naval, a qual sora guarnecida pelo
segundo pelotão.-Para o segundo pelotão, haverá hoje,
iis 19 1/2 horas exercicio de infantaria.

—Pi _ne se, hoje, is 20 horas o conse-
lho director do Tiro Naval em sessão or-
dinaria.

SPORTS
Firmado pelo sr. Henrique Pinto,

1."-secretario, da «União Sportiva Por-
luguczao. recebemos um atlencioso con-
vile para a sessão magna que se reali-
zará em'a noite do dia 18 elo corrente,
em homeuagem á inauguração da nova
sóele e á posse dos iioyos corpos diri-

Religião

Será celebrada amanhS, na Igreja da I
Matriz, uma m'ssa em suffragio da ai- j
ma do sr. capitão Horacio Francisco i
Ramos, pai do sr. major João Ramos, |
funecionario do Thesouro do Estado, l
Esse acto religioso, que será officiado 1
pelo conego Israel Frerie da Silva, terá j
logar ás 7 horas.

O sr. Francisco Rebello de Souza,
presidente cm exercicio, do «S Ray-
mundo Sport-Glub», de S. Raymundo,
nos communicou ter assumido o exer-
cicio daquelle cargo, por ter sido para
o mesmo eleito.

Gratos pela communicação.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

26°6
29°4
23«0

N
1.89

Encob.
3.6
3.6

O Observatório Meteorológico
Registou ante-hontem o seguinte:

Temperatura media
máxima
mínima

Direcção do vento
Velocidade do vento (metros'
Estado do céo
Evaporação (mills)
Chuva (mills)

FORO E JUDICATURA
Tribunal de Justiça:

Sessão da Câmara Criminal:--À's 9 ho-
ras nas segundas e sextas feiras.'

Sessão da Câmara Civil:—A's 9 horas
nas quartas-feiras c sabbados.

Câmaras reunidas :—A's 9 horas nas
quintas-feiras.

Juizo Federal:
Audiências :—A's 9 horas nas terças-

feiras.
Juizo estadoal :

Audiência do Commercio:—A's 10 hòrns
nas segundas c quintas-feiras,

Audiências do Civel: —A's 10 horas nas
quartas-feiras c sabbados.

Dos Feitos da Fazenda Estadoal:—A's
10 hora3 nas terças e sextas-feiras."

Policia Civil
Delegacia do 1." districto.—Subdelega-

do de dia: Pimentel Junior.
Permanência; guardas de 1.» e 2.1» cias-

ae Craveiro Frota e Oscar Penha.
Delegacia do 2 ? districto.—Subdelega-

do do dia: João Martins de Souza.
Permanência; guardas de 1." e 2." cias-

se Renato Valette e Augusto Marques.
Dia a Inspectoria; guarda du 2." classe:

Raymundo Gomes Fiúza.
Associação dos Empregados do Com-

mercio
Director de mez '.—Carlos Coelho,

Jítravez da cidade

Como um galo faz um
ganso passar do Céo ao
xadrez.

A's 15 horas de hontem, no logar deno-
minado Céo, á rua Luiz Antony, conver-
snvam e bebericavam um pouco da arden
te janauacá, na|nv.;lhor harmonia possível,
o portuguez Maneei Pereira Ganso e o
nacional José Vicente da Costa.

Depois de varias libações, entraram a
discutir tobre a conflagração européa
muito calmamente.'

Momentcs depois a conversa azedou se;
Ganso louvava ob feitos doa portuguezes
nas linhas de frente e Vicente discordava,
dizendo que o Brasil sim, se estivesse
na dansa, bastaria o Minas Geraes, para
virar tudo a frege.

Palavra vae, palavra vem, o tempo fe-
chou e choveu murros a valer.

Ganso, para que Vicente ficasse saben-
do quanto vale um portuguez, tirou da
cinta um gato e .. zás, quiz engatar o Vi
cente pensando que eBte fosse pelle de
borracha.

No momento critico da festa appareceu
com muita fleugma o guarda civil Hen-
rique Bocha Filho, que trazendo Ganso, e
Vicente do Céo fel-os internar no paraíso
da 2.» delegacia.

MEMORANDUM

Chegam noticias do gra-
ves distúrbios em Hilbilo e
Barcelona, onde a agitaçffo
começou desde o dia em
que se manifestou a greveferro-viaria.

Por acto de boje o gover»
no decretou o estado de
sitio em todo o território
bespanbol.

GUERRA
A paz

ROMA, 15.—As condições
que o Papa Benedicto XV
consignou na proposta en-
viada aos governos dos pai-zes belligeranfes solicitan-
do a paz, são, entre outras
a de sc eslabcleccr a limita-
ção dos armamentos, a ins-

UtuiQffo do arbitramento
obrigatório, a liberdade
completados mares, recipro*
cas quitações e indemnisa-
ções, ea restituição mutua
dos territórios oecupados.

Telegram mas procedeu-tes dos paizes alliados infor-
mam que essas propostasforam mal recebidas pelos
governos, que regei tarão«in
liniinc» as condições que o
Papa julga acertadas para|acelebração da paz.

AVULSO
CRUZEIRO DO SUL, Í3.-Som motivo

Justificado mesa rendas continua retenelo
vorban dopartamonto funccIonnrlOB com-
nanhla rogional commorcio projudlcadoBha longoo sete mezes falta pagamontosituação anguutloíu. Saudaçõos.—Octavio
Oliva.

Mario Nerv. —Avenida Joaquim Iciliados neste município, a virem se in-
«_.,,.« «sr, screvor até o dia í de setembro do cor-Nabuco, a85.

Ldgard Castro.-
Josó Clemente n aü.

-Residência: rua

ADVOGADOS
Epaminondas de Albuquer-

que e Elviro Dantas Cavalcan-
te—Escriptorio: avenida Eduardo Ri-
beiro n. 90,° 1 andar.

Araújo Filho e Lima Aveli-
no.—Escriptorio: Rua Marcilio Dias
n. 39

Ânalio Rezende.—Escriptorio :
rua Guilherme Aloreira,—• Residência:
Praça da Saudade.

MÉDICOS _
Dr. Ayres de Almeida.—Con-

sulta todas as manhãs na Pharmacia
Barreira, ú avenida Ed. Ribeiro, i3.

Dp. Galdino Ramos.—Medico c
operador.—Consultas na pharmacia
Eliczer das 9 ás 11 horas e em sua
residência, das i5 ás 17 horas Resi-
dencia Praça S Sebastião n. 12.

Dr. Basilio Seixas.—Especialista
em partos, moléstias das senhoras c vias
urinarias.—Consultório particular á ave-
nida Ed. Ribeiro n. /19, das 8 ás 10 e
das 16 ás 18 horas.—Residência: rua
2/1 de Maio, /|8. Telephone, i/J.

Dr. Jorge de Moraes —Especia-
lidades: tratamento das moléstias do
uthero, da uretra, bexiga, partos, opera-
ções de grande e pequena cirurgia, ap-
plicações de electricidade medica, trata-
mento da syphilis pelo 606, 914 e
1116 Moderna installação de raios X
—Consultório particular á rua Ilenri-
que Martins 11. 25 das 10 ás n e das
16 ás 18 horas.

Dr. Franco de Sá.—Especialista
em partos, moléstias dos ouvidos, nariz e
garganta.—Consultas: Pharmacia Iíu
manitaria das 8 ás 10 e das iõ ás 17
horas. Residência: rua Barroso, 27, Te-
Iephone, 3/|.

Dr. Britto Pereira — Especialis-
ta cm moléstias das crianças, das vias
urinarias, ouvidos, nariz e garganta.
Tratamento da syphilis pelo 914,—
Consultas na Pliarmncía Studart da 7
as 10 e das 16 as 17 horas.—Residen-
cia: Rua Saldanha Marinho, 5o.

Dr. Theogenes Beltrão.—CH-
nica medica, cirúrgica especialmente
moléstias dos olhos —Tratamento da
syphilis pelo 606 e 914.—Consultas:
Pharmacia Studart das 10 ás 11 e das
¦7 ás 18.—Residência; Avenida Joa-
quim Nabuco n. 189.

Dr Aurélio Pinheiro.—Febres
e moléstias das crianças.—Consultas:
Pharmacia Lemos, das 8 ás 10: Phar-
macia Barreira, das 10 ás 11 e das iC
ás 18 horas.—Residência: Rua dos Re-
médios n. 18. Telephone n. a3,

DIVERSOS
Alfaiataria -AUX 100.000 PALE-

TOTS, á rua municipal n, 57, a
preferida em Manáos, acaba de receber
grande quantidade de pannos para bi-
lhares e mesas.

Collegio Leonor.—A directora
do Collegio Leonor previne aos srs. pães
de familia que de 1 ¦ de agosto em di-
ante, funcionarão nesse Collegio á rua
a4 de Maio n. 73, aulas praticas de
francez inglez, assim como aulas do
canto coral e dicção por competentes
professores. As aulas de canto coral e
dicção serão grátis aos alumnos desse
estabelecimento.

Leitões —No Asylo de Mendicidade
vende-se leitões Trata-se á rua da Instai-
lação 11. 5.

Professoras —D. D. Maria Britto
e Olinda Britto, residentes a avenida
Ajuricaban. i-A, leccionam, cm casas
de familias, musica, piauo, francez,
inglez e desenho,

Sapataria.—A BOTA INGLEZA,
4 rua Municipal n. 89, tem sempre,
para attender a sua benemérita fregue-
zia, variado e bom sortimento de cal-
çados da moda.

Tabacaria.—Charutos finíssimos e
de agradável sabor, tabacos de todas as
qualidades e apreciáveis só se encontra
na Tabacaria Paraense, á rua da Instai-
lação n, 5.

rente anno c, bem nssini a tolos aqtiol
les qno, tendo vinte o um annos ou mais,
ainda não cs üo inucriptos nos registros
militares, como determina o regulamen-
to para a execução da lei do alistamen
to militar.

Convoca tambem todos os interessa-
dos a apresentarem esclarecimentos ou
reclamações a bem dos sem direitos,
alim de qne a janta possa bem orienta
da ficar da verdade e dar as informa»
ções precisas o esclarecer o juizo da jun-
ta de revisão que tem de apurar este
alistamento.

Nos sabbados serão afiliados na por-
ta principal do edifício em que funecio.
na esta junta as relações dos alistados
durante a aemana.

A junta fucecionará todos os dias úteis
no edifício da municipalidade das 13 ás
16 horas.

E para conhecimento de todos manda
lavrar o presente edital, qne será a (lixa-
do na porta principal daquelle edifício e
publicado na imprensa, por mim feito e
assignado, o rubricado pelo presidente.

Manáos, 15 de julho de 1917.
Eduardo Pinto de Almeida,

Capitão secretario.

De ordem do exm. sr. dr. superinten-
dente municipal de Manáos, convido to-
dos os proprietários de machinas, cal-
deiraa o motores em geral, para reque-
rerem as suas vistorias do segundo se-
mestre do corrente anno, de accordo
com a lei nu acro 875 do 27 do março
de 1917, dentro do praso de quinze dias
u contar desta data.

Manáos, 6 dc agosto de 1917.
O fiscal de machinas e vehiculos

Walfrído Castello Branco Oliveira
Visto

Argemiro Yidal Pessoa (7 v.
Engenheiro chefe interino

Superintendência Municipal
De ordem do exmo. sr. dr. superinten-

dente municipal da capital, faço publico
na forma do art. 303 do Código de Pos-
turas Municipaes, que do dia 14 do cor.
rente em diante se procederá a correi-
ção dos cães que forem encontrados va-
gando pelas ruas da cidade, os quaes se-
rão recolhidos por 48 horas ao Deposi-
to, onde poderão ser reclamados pelos
respectivos donos, mediante opagamen-
to da malta e despezas de alimentação
qne tenham sido feita'.

Sexta Secção da Secretaria da Super-
intendencia Municipal dc Manáos, 9 de
junho de 1917.

O fiscal chefe,
Joaquim Antunes da Silva.

Exhumação de sepulturas
De ordem do exmo. sr. dr. superinten-

dente municipal desta capitat, faço pu-
blico que se vae proceder a exhumação
das sepulturas deste cemitério, relativas
ao anno de 1910 e que não foram perpe.
tuadas. São estes os números: de 7.495
a OOIIl de adultos; de 20687 a 21318 de
menores. Pelo que ficam convidados os
interessados, a vir perpetual-as dentro
do prazo de sessenta (60) dias, a contar
desta data, ou apresentar os documentos
das já perpetuadas, para effeito de re-
gisto.

Cemitério de S. João, em Manáos, 12
de julho de 1917.
O administrador, Manoel Machado e Silva.

EDITAES
Junta de Alistamento Militar
O dr. Antônio Ayres de Almeida Freitas,

Íiresidente 
da junta de alistamento mi»

itar.
Faz saber aos quo o oresente edital

lerem ou d lie tiverem conhecimento
nue nestt tini- foram instailndos os tra-
balhos desta junta e, portanto, convoca
a todos os jovens da idade de vinte an
nos, completou no anno anterior e doroi-

ANNUNCIOS

Brim KAKI
Deposito permanente de brim

kaki inglez, superior qualidade e
em diversas cores, só se encontra
na ALFAIATARI/V RAMALHO

CIVIL E MILITAR
Rua da Installação, 15 - Telephone, 208

MANÁOS
E' uma das cidades do Brazil

onde as familias calçam no rigor
da Moda!

Temos verificado os magnificos
calçados e modellos recentes e ul-
timamente chegados para a co-
nhecida casa BOTA INGLEZA!

O gerente, Snr. Leal, não se can
ça em procurar homenagear a sua
crescente freguezia, com os calça-
dos melhores e as mais recentes
novidades do Rio de Janeiro e São
Paulo.

Indicamos, pois, a quem deseje
calçar no rigor da moda comprar
os seus calçados na conhecida

BOTA INGLEZA
Rua Municipal N, 89. Caixa N. 68

Au les Jòlies Modes
Recebeu uni lindo sortimento

ora brinquedos do cclluloidc, le«
quês de papel desdo 1$, enfeites
para cliapúos, çhapéos enfeitados
e fôrmas om seda, palha o gorgo-rina, gorros para criança desdo
5$ooo, meias dc seda prelas, ar-
tigo francez.

Tudo chie, tudo bom, na casa
Madame MARIE

Rua Municipal, 63. — Tclephone 22a.

O leite condensado"MOÇA"
é o "deleite" das

Creanças & Adultos 1
ABSOLUTAMENTE PURO!

Sempre o melhor!

AUençào! Menção!
A conhecida casa

Nova Esmeralda
tem e m exposição os artigos

seguintes:

preta eCASEMIRAS—creme
azul marinho.

ETAMINES—bordados a seda,
com duas larguras; todas as cores
o qualidades as melhores.

CAMBRAIaS—lisa «Bisbs» e"Victoria", cambraia salpick.
MORINS—as melhores marcas

do mundo, como sejam : Esteili-
no, Favorito, Famosa. Khedivinl,
Booldog e Noiva.

¦ RENDAS - grande sortimen-
to: Valent, Valenciana, filo o gru-
purê.

ROUPAS FEITAS-branca a
de côr.

As exmas. sras. encontrarão na
Nova Esmeralda: blusas,
matinées, camisas, camisões, cor-
pinhos, calças, espartilhos finos,
perfumarias e muitos outros ar-
tigos que se encontram a vista e
ao alcance de todos.

VER PARA CRER
Todos a conhecida casa

Nova Esmeralda
Rua Municipal /19.—Teleph. 20,3

A

Samaritana
Acaba de receber pelo

ultimo vapor as seguintes
novidades da moda:

Blusas matinées, vestidos, for-
mas de çhapéos e roupas
brancas para senhoras, fali-
nhos e veslidinhos para crean-
ças, lençóes de Unho para
camas, çhapéos de sói para
senhoras, fazendas e muitos

outros artigos, etc.
Preços sem competência

Rua Municipal, 74



_ Quinta-feira, 10 do Agosto do 1917

Serviço geral de informações sobre o
mercado local

A CAPITAL

PARTE COMME Informações geraes das rendas publicas
e navegação

DOLETIM DE CAMBIO
Manáos, 15 Af/osta ,,_ 1917,

Londres
i;..s.\_ n.vsuAiUAs

Hinco do Draztl. , .
I.ondon Bank, . , ,
River Pinte Hsnk . .
Ohllger & 0.« . . .
Tancredo Porto & C».
Arma.cni Andresen. .
Vcntll«ri,CanavarrcC.»
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Valores slcrllnos ao cambio de 12 20/32 -Lbs. 181505,641 -Sch. 989,7 — Pena. 77,4.

Cambio
Os Bancos afll-aram, hnnlem, para o

mo.lrai nm do .uas rnrteiras as seRUin
los taxas:

Para o papel bancário a 90 d/v 1220/32,
c 13 d.

A' vista 12 81/32, e 12 3/4.
Para acohrança 1329.'.. o!3 d.
O papel particular foi cotado l 135/10,

Borracha
Rolclim da Revista Commucial:
Por ser feriado no Hio, nüo houve ta-

xa cambial o por isso passou so o dia
som movimento.

ISTATI.-TICA

U movimento verificado hontem pola
Revista Commerciai, foi o seguinte:

Entradas Borracha Caucho
Até hontom. 251542 102...8
Transito Pará.  255357 70839

Total
Em Julho

606H99 170387
1170853 674588

Total .... 1677752 858978
Igual período—1916 1446840 81.977

Differenças 230012 33998

Boletim dos corretores M. à'OU veira e
Hermes d'Araújo, do dia 15:

Por ser feriado no Rio, nSo houve la-
xa cambial e por isso passou-se o dia
som movimento.

Stock:
Fina, 44 toneladas; sernamby, 9 dilas

e s/caucho, 47 ditas.

Castanha
BBTATISTIÇA

Foi o seguinte o movimento verTica-
do hontem:

Entradas
Dia 10 ,
Dia 13
Dia 13

Total
Até hontem

Total.
Dejulho aj_nho_

Barricas
413

877
 500

1790
;""" 18720

19516
 110448

T .tal  129959
O stock em primeiras e segnnda. mãos

fica em 1790 barricas, ou sejam 1967
hectolitros.

Cacau
Regularcs negócios foram hontem elle-

ctuados neste produeto, ao preço de
610 réis o kilogramma.

Alfândega
Ã Alfândega enviou ã Delegacia Fiscal

uma conta de H. Balding & O \ na im-
portancia 480S000, de carvão fornecido
as embarcações aduaneiras, durante o
mez de julho passado.

O thesoureiro da Alfândega recolheu
hontem á Delegacia Fiscal a quantia de
25:7178190, proveniente da renda do dia
11 do mez corrento.

-Esta repartição despachou hontem,
as seguintes embarecções:

O vapor «Chandless», para Iquitos.
O vapor «Campinas», para o Autaz.
A lancha «Branquita», para o Solimões
—O r.ndimento de hontem foi o se

guinte:
Onro 1:035.8.7
Papel 2.9C48530

Total
Até hontom

3:9408487
261:5048720

—Por determinação dn inspector dos
ta repartição estão de serviço, durante
o mez corrente:

Armazéns ns. 1 a 4 o 15, os conferentes
Jovita, Canuto e Caldas.

Conferências internas os escriptura'
rios Olympio, Crnz e Silverio.

. Encommondas postaes o eicripturario
Olympio.

Serviço de exportação, bagagens, o in-
lamaveis o es.ripturario Silverio Car-
valho.

Avarias, oi escrlpturarlos Olympio e
Cruz

Itetu-iI-iloH, os escrlpturarlos Silverio
São Thiago.
Arqueaçflo, guarda-mór e conforonte

Canuto.
Paula, conforento .luvilu o escriptura.

rio Cruz,
Distribuição de despachos, o Ins ie-

ctor.
Correios

Ao- cofres da Dclo.acia Fiscal o tho-
soureiro da reputição geral dos Corr.ios
recolheu hontem a quantia de 3:323*826,
relativa a renda da aia 11 do corronto.

-Esta repartição recebeu hontem 2
mala<, sendo 1 da lancha uObidense» e

da agencia da rua dos Baròs.
—Foram expedidas hontom 6 malas

polo «Chandless», 3 pela «Branquita» c
5 pelo «Oampinas».

—Serão expedidas hoje ai seguintes
malas:

Pela lancha «Hilário», para Badajós,
ãs 15 horas.

Pelo vanor «Paço de Car.alhoi, para
Belém, ás 15 horas.

Repartição dos Tclegraphos
Pelo cocarregado da repartição geral

dos Telcgrapho6 foi recolhida hontem a
Delcgac»a Fiscal a quantia de 1768650,
proveniente da renda do dia 14 do cor-
rente mez.

Capitania do Porto
O commandante da lancha «Flexa»,

requereu licença para, cora a mesma,
trafegar deste porto ao do Careiro, por
espaço do 30 dias.

—Aotonio C. Souza, proprietário no
rio Solimões, pediu para ser sustada a
licença dada por esta Capitania, aos cor-
tadores de capim, em virtude dos mes-
mos terem invadido as suas proprieda»
des.

—Gomes & O, pediram licença para
fazer o vapor «S. Luiz», de sua próprio-
dade, subir á carreira da Amazonas Em
gieneerinfj e fazor no mesmo pequenos
reparos.

-Eduardo Paes do Amaral, requereu
a esta repartição, ser transferida a pro-
priedade do bote "Nazareth», da firma
Agostinho de Souza Fernandes, para a
do proprietário acima referido.

—Raphael de Sipueira, pedu lotação
mínima para 0 pessoal do cquipagem da
lancha «Rio Japurá», de seu comrnando.

José Monteiro da Silva, matriculou-se
nesta Capitania, como taifeiro.

-Fausto de Oliveira Pinheiro, pedia
licença para levar carga no convez do
vapor «Campinas», obscivando os §§ 19
20 e 21 do artigo 249 do regulamento.

Saúde do Porto
Mondes & C.a, communicaram a esta

repartição que a lancha «Hilário» segue
hoje, ás 17 horas, para o rio Badsj-4.

-Lloyd Brazileiro, communicou a esta
repartiç>» ^ue o vapor «Sergipe» é es-
perado hoje, procedente do Rio de Ja-
neiro.

—Mesquita ft C.', communicaram a
esta repartição que o vapor «Tupana»
sahiu de Itacoatiara hontem, ás 8 horas.

—Foram despachados:
O vapor «Ohandless», para Iquitos.
O vapor «Campinas», para o Autaz,
A lancha .Branquita», para o SolimOes.

Guarda Moria
Estão de serviço na presente semana:
Protocollo—João F. Soares.
Secretaria—João O. Mello.
Armazém 8—Antônio P, Leão.
Armazéns 11 e 12—Napoleão Mara-

nhão.
Armazém 15—Lygdio M. Cardoso.
Porta E—Manoel Secundino.
Porta F—Vicente Coragem.
Porta G—Vicente Salazar.

| Porta H—Patrocínio Barbosa,
I Porta I—Emiliano Rebello.

Pontão «Urd,- Manoel A. Garcia.
I Na plataforma dos armazéns alfande-
I gados—Francisco Soeiro.

I Estão de serviço hoje:
Permanência—Moysés C. Paixão.

! Auxiliar—Julio Olympio da Rocha.
I Visitas—Augusto Maciel.

Po.nollr-lnm.S An Orltto,
i.ih-oi iHiiini ii -Joaé ii >i -i e .Miii mu

Mello.
2.0 piihtu Muiiuot Mello e Silomào

A-ifO-Oi
No iiRerglpea-Poraovorando Maehado

o Ju-- - Tulios de Aquloo.
I'i om |it iil uo l'i'iy un ilio Nogncira.

Polioia do Porto
niir. .iiiini Iier.uh.no Camira, com»

mlasnrlo desla repartição visitou hon-
lem a lancha «Obldeoae», vlada lo rio
Branco,

—Mendes i- O.', participaram » fsta
repanlção quo a lancha «Hilário» segui-
rá tu je. iii 17 horas, para Badajói

—Lloyd Baazilelro, participou que o
vapor «Sorglpe» é esperado nojo, pro
cedente do Hio de Janeiro.

—Mesquita Ss C.\ com mu Icaram n
cita repartição quo o vapor iTupanat
iihlu do Itacoatltra hontem, As 8 horas.

—Foram despachados:
O vapor «Chandlsi», para Iquitos.
O vapor «Oimpinai», para o Autaz.
A lancha «Branquita», paraoSolimi.es

Pautas

Tucum em lio kilo .'i80oo
Uílooni ruma 387Õ0
Cocáo . .• SU30
Ditodoltalxo Ama/onaa 8730
Guaraná 7S000
Muyrapuama ISt-OQ
Jarína (uiarlltn vcgotalj 8-30

Movimonto do porto
ENTRADAS

Durante a semana do 13 A 18 do
vigorarão oa segulntos:

Associação Commerciai

Borracha Fedoral:
Fina kilo
Entre fina »
Sornamby »
Caucho »
ScrniunI»v de caucho • »

Borracha oitadoal:
Fina kilo
Sernamby »
Caucho »
Sernamby do caucho-
Castanha hect.

Alfândega
Borracha;

Fina
Entre fina
Sernamby
Gancho 
t-ornamby de caucho ,

Thesouro do Estado

kilo

Borracha:
Fina
Sernamby
Caucho.

kilo

Sernamby de Caucho.
Gêneros;

SOrVa mmmm.
Batata
Castanha..
Dita em ouriços _
Dita de Sapucaia
Dita idem em ouriços
Anil
Azeite vegetal
Manteiga de tartaruga
Dita de peixe-boi
Baunilha
Breu em pão
Cravo
Cumaru
Oarajuru _.,.
Couro salgado de qual-

quer animal...
Dito secco de gado vac-
cum

Dito de onça ou tigre
Dito de carneiro oo ca-
bra

Dito de veado
De qualquer animal
Estopa
Grude de peixe .,._
Mixira.
Óleo de copahyba
Peixe-boi em salmoura
Puxnry
Chifres...
Ossos
Gabello de animal
Pennas de garça
Pirarucu e outros pei-
xes -

Dito do baixo Amazonas
Piassaba em corda
Dita em rama _
Dita em vassouras
Redes fio de algodão su-
perior.

Ditas ontre-ünas
Ditas inferioreB
Ditas de tucum ou ch-

raná omplumadas, fl»
nas

Ditas inferiores,.,
Ditas aem ponna
Ditas de tucum inferior
Ditas de mirity
Ditas de pussa e outras
Ditas de travessa
Sebo em rama
Dito coado
Salsa entaniçada
Idem por entaniçar
Toros ou pranchões de
cedro

Ditos de outras madei-
ras

Taboas de cedro
Ditas de outras madeiras
Ripas

kilo.
hect.
um
hect.
um
kilo
litro

kilo

um

kilo
um

kílo
lata
kilo

duzia

1

gram.

kilo

cento
kilo
duzia

uma

kilo

IgOHto

48750
3875'*
28000
18500
21400

483.0
28450
18500
28-30

168700

48750
38750
28000
18500
21400

48340
28450
1880o
28230

18800
18500
168700

84E0
1930ro
8G50
8300
8500
8500
8300

68000
8950
8950
8800

18600

18000

18200
58000

18400
18400
18400
8200
8800

168000
18600
8650

68000
8400
8 60-,300
18500

8900
18100
28400
8460

28500

608000
308000
108000

808000
608000
408000
308000
128000
128000
128000

8200
8200

.8000
18800

metro 8500

S6C0
8400

8100
810o

Do rio Branco, a lancha uObidense»,
¦om passageiros.

SAHIDAS

Parn o A"-t__, o vapor «Campinas»,
com os passageiros d. Leopoldina Parn-
polia. Ivim, Otinnia, João Bastou, sonho-
ra o fllhoa, João Coelho, Joaé II beiro,
.Insé T. dos Santos, Bento Pedro e 2 em
(eroclra classo.

—Para o Kollmocs, a lancha «Branqul-
Ia», com os passageiros Luiz Samuel do' Barros, Abel Rocha, Manoel Gomes,
José Pinheiro e Mareia Pinheiro.

Informes marítimos
NAVIn DO M '•. Ii|

Dos portos do aul da Republica, .. es-
perado hojo era Manáos, o paquete «Ser-
Kípe».

O iCcara» sahiu no dia 1 do Hio do
Janeiro, com destino a Manáos, ondo l:
esperado no dia 18 do (lucnto.

O «Acre» deixou o porto do Bio de
Janeiro, com destino oo nosso, no dia
8 dn corrento, sondo esperado no dia 26

NAVIOS F_.UV.AEB

A sahir:

O «PacB de Carvalho», para Belém,
hoje, as 17 horas.

O «Manauenso», para o rio Purús, no
dia 17, ás 18 horas.

O «Rio Jamary para o Madeira, até S.
Antônio, no dia 20, ás 17 horas.

O uMaieira Mamoré» para o rio Ma-
deira, até Santo Antônio, locando em
todos os portos de escala, no dia 21, ás
17 liorns.

O «'índio do Fra/il» para o Purús, no
dia 21, ás 10 horas.

O <S. Salvador», para Belém, no dia
21, ás 17 horas,

O «Horman», para Iquitos, no dia 28,
ás 17 horas.

A lancha «Hilário», para o rio Bada-
jós, hoje, ás 17 horas.

A lancha a Angelina-, para o Baixo Â-
mazonas, no dia 17, ás 17 horas.

A lancha «Rio Pixuna», para o Madei-
ra, no dia 18, ás 17 horas,

A lancha «Rio Japurá», para o Japurá,
no dia 21.

A entrar:

O «Francisco Salles», do Jnruá, hoje.
O «Tupana», de Mauéi, hoje.
O «Paes de Carvalho», do Purín, hoje.
O «Satellite», de Belém, amanhã.
O «Rio Jamary», de Belém, no dia 18
O «Acima», do Purús, no dia 20.
O «Oanutama», do Juruá, no dia 20.
O "índio do Brazil», do Purús, a 20.
O «São Salvador», do Madeira, a 20.
O «Matto Grosso», de Porto Velho, no

dia 20.

A nCotinha», do Acre, hoje.
A «ítala», do Acre, hoje,
A «Carioca», do Aere, hoje.
A «Soberana», do Javary, hoje.
A «Rivaliza», de Manacapurú, amanhã.
A «Bertha», do Madeira, no dia 20.

Recolhimento de notas
A Junta Administrativa da Caixa de

Amortização, em sessão de 18 de junho
ultimo, resolveu prorogar até 31 de de-
zembro próximo, o prazo para recolhi-
mento, sem desconto, das seguintes no-
tas:

108000 estampas 8.» a 13.»»; 208000 es-
tampas 10." a 12.*; 608000 estampas 9.» a
12.»; 1008000 estampas 10.» a 12.»; 200g000
estampas IO," a 12." e 5008000 estampas
8." e 9.".

As de 208, 608,1008,. 2008 e 5008, fa.
bricadas na Iag<aterra, conforme edital
da mesma Caixa, publicado no Diário
Official, de 29 de junho findo.

—Foi prorogado tambem, até 81 de
agosto próximo, o praso para recolhi-
monto, sem desconto, das seguintes no-
tas -18000 e 28000, fabricadas na Ingla-'
terra.

As de 1.000, estampas 6.» e 7.*, 28000,
estampas 6.» a 9.» e 58000, estampas 8.*
a 13."
- —Os desoontos a que ficam sujeitas as
notas acima, a contar de 1 de setembro
próximo, de accordo com a lei n. 3313
de 16 de outubro de 1886, são os seguin-
tes:

2 °/o até 31 de dezembro do corrente
anno; 4 •/- de janeiro a março de 1918;
6 °/o de abril a junho; 8 % de julho a
setembro; 10 o/„ de outubro a dezembro;
o findos estes prasos, solfrerão o descon-
to de 50 por cento.

Navcgaçío dc B. LEVY & Comp.
UNHA no ¦MADEIRA

Linha liiuieii.il pura o rio Madolra alé Sanlo Autonio, aurvida petui ex.elloul.i
pequeloi RIO MACHADO, MATTO UROSSO o BATEUTB, cora bella*

n.GoraraodaçooR para satisfazer Intoiramonto a qualquer viajado.

Oarantoao o maior accolo o explendldo paisidlo para amhii ai danes.

Paquete RIO JAVARY.-Esperado do Pará a 18, prosegulrã sua vligem
para o Rio Mídeira o escalai até Santo Antônio, no dia 20.

Paquete MATTO GROSSO-l-.porado do Rio Madei.a a 20, aahirá pnra o
Pará depois de Indlspcnaavel demora.

( Fretei Iftoaes aos da Companhia do Amazonas)
K-pedienlo e mui», ln.o.maçfles noi cscrlplorlos doi proprletarloi

B. Levy & Comp.
Rua Marechal Deodoro n. 27.

NOTA,—Pode-se aoB srs. passagoiros do ie munirem do teu bilhete de pai»sagom expedido pela Agencia, sob pena de pagarem mais 2', °/_ sob o seu valor.

Viagens mensàes ao Baixo Amazonas
Linha de Maués e Affonso de Carvalho sub ven -

cionada pelo Estado
Vapor TUPANA. — 1'ito magnífico vapor, com excellenlei accommodaç.e

para carga e passageiros, seguo nos dias 7 e 20 de cada mez om viagens de linha,
locando om todos os portos até Maués o Ilha Affonso de Carvalho.

Expediente o mais informações, no escriptorio do

Praça Tamandaré.
Mesquita & Comp.

PRIMEIRA LINHA
Paquete SATELLITE.—Commandante Britto Pereira. - Este amplo e veloz

vapor, com expleadidas accomraodaçe.os para passageiros, fará no corrente mez
uma viagem para o Pará o viço»versa, tocando em itodoa os portos de escala do
Baixo Amazonas.

Sahida do Pará no dia 11 o de Manáos a 20.
Frete e passagens a preços muito reduzidos, — Garan'e*e assoio e optimo

serviço para passageiros de anbas as classes.

Agente em Mantos

Rua Guilherme Moreira ns. 18 20.
Endereço telegraphico DOM I MAR

Armindo de Barros.
Oaixa postal, 384.

The Amazon River Steam Navigation
Company (1911) Limited

LINHA DO MADEIRA

O vapor MADEIRA MAMORE' seguirá para o Madeira, até Santo Antônio,
tocando em todos os portos de escala, no dia 21 do corrente, ás 10 horas.

Recebe carga e passageiros.
O vapor TUPY seguirá para o Madeira, até Santo Antônio, em. viagem de

linha, tocando em todos os portos de escala, no dia 28 do corrente, ás 10 horas.
Recebe carga e passageiros.

LINHA DO PURU8-ACRB
O vapor ÍNDIO DO BRAZIL seguirá para o rio Purús, em viagem de linha,

tocando em todos os portos de escala, no dia 21 do corrente, ás 10 horas.
Este vapor, alem da carga para os portos de linha tambem receberá para a

Bocea do Acre com baldeação em Cachoeira para os vapores de roda á popa, ha-
veado água.

Recebe carga e passageiros.
O vapor SAO LUIZ seguirá para o Purús, em viagem extraordinária, tocando

em todos os portos de escala, no aia 5 de setembro, ás 10 horas,
Este vapor, alem da carga para os portos de escala, tambem receberá para a

Bocea do Acre, a ser baldeada na Cachoeira para os vapores de roda a popa, quea conduzirá ao seu respectivo destino, havendo água.
Recebe carga e passageiros.

LINHA DO SOLIMÕES-JAVARY

O vapor SAPUCAIA segui-á para o Javary, até Remate de Males, em viagem
de linha, tocando em todos oa portos do Solimões, no dia 2 de setembro, ás 10
horas.

Recebe carga e passageiros.

Fabrica de bebidas e águas gazozas
DE ANDRADE IRMÃOS

Rua Leovegildo Coelho N. 24—Manáos

Fabricantes de Kola, Ginger-ale, Cidra, Refrigerna-
tes sortidos, e bebidas alcoólicas de qualquer qualidade.

O Guaraná Andrade
é uma deliciosa bebida e nãocontem álcool nenhum

EXPERIMENTEM

Loteria Federal
lais uma sorte|grande paga pela

0:080f000»
uBmfBm

Bilhete inteiro ».° 36727 Loteria extra*
hida no dia 21 do corrente

Com intensa e justificada satisfação communícamos aos nossos
dignos e constantes freguezes e ao respeitável publico em geral que
pagamos hontem aos exms. amos. e freguezes exmos, major Ray-
mnndo Brito Pereira e Lino da Silva Gomes o grande prêmio de
cincoenta con.oseoitentamil-reisquell.es coube no bilh-te n,°
363a7;

Durante tres, dias o bilhete premiado ficará em exposição na
nossa vitrina afim de ser apreciado pelo povo em geral. Abaixo vai
o recibo dos felizardos.

Recibo
COPIA

Recebemos do sr. J. de Oliveira França agente geral das Loterias Federa-
es neste Estado a quantia de CINCOENTA CONTOS E OITENTA MIL REIS,

prêmio que' nos coube por sorte em um bilhete inteiro n.° 36.27 ^a Loteria

plano 307-67. extrahida no dia 21 de Julho p. passado.
Passamos a presente em duplicata para um só effeito.
Manáos, i3 de Agosto 1917.

Raymundo Britto Pereira.P.P. de Lino da Silva Gomes.
Jacintho da Silva Gomes,

Testemunhas;
José Lourenço Barroco,
Augusto de Seixas,

io Moinho de Ouro
Torrefacção de Café

e Refinação de Assucar
Casa Especialista

em Café moido e assucar
refinado

Tem A venda o melhor Ç .FE muido
Assucar refinado

CII4 MATTE ESPECIAL DO PARANA'
Chocolate em pó e diversos bombons

Entrega aos domicílios de
qualquer quantidade

Rua Municipal n.' 9/i-Telephone n." 100

Grande revolução
OS CTGAKKOS,

AMALITA. e ZEZITA
Não teem riral. são os me-

lhores.
Fumar

MANÁOS
C30 v.

Apreciar
e Gostar

Todos os freguezes que fumarem
os nossos cigarros, guardem as
carteiras; está para apparecer uma
grande surpreza.

Todos a tabacaria BOEB

Empreza de Carruagens
ESCRIPTORIO

Rua Quintino Bocaiúva, 1

Agencia JPAX
Centro de publicações

Grande empório de livros de direito, medicina, litteratura e
collegiaes, Revistas nacionaes e extrangeiras. Grandes novidades
era postaes e cartões de visitas.

Variado sortimento em carimbos de borracha e manogramas.
Chie collecção de figurinos moderno?. Grande stok de romances
populares. Alta novidade em papeis japonez e crepon, A chegar bel-
Io sortimento de romances policiaes.

Só na Agencia FAX
Rua Henrique Martins, 8 (junto á casa Donizelti).

Caixa postal n.o 64a. (3o-y.

Grande deposito de gazolina
O melhor e bem organisado

estabelecimento de carros de luxo

para casamentos,
baptisados, passeios, etc.

Deposito da fabrica Michelln,
de pneumaticos e

câmaras de ar e demais artigos

para revestir automóveis e
carruenags.

Officinas de Alquilaria

Avenida Major Gabriel, 58

Fabrtcam-se carruagens
Deposito de óleo, graxa,

fios para magnéticos, geradores,
velas, e muilos outros artigos

próprios para motores.
Estopa alvissima e grande depo-

sito dos afamados líquidos
para limpar metaes, Kaoli e Rupí

Completo sortimento
de artigos para sapateiros.

TELEPHONE, 65

Esmera d* anseio Preces sem competência

Eapeciapdade em carro, de grande Chamados a qualquer hora do dia ou

luxo para noivos da noite

MANAUS —



uuinia-1'üira, Ui do Agosto do 1DÍ7 A CAPITAL

Alfaiataria Ramalho
CIVIL E MILITAR

Brando osiaboloGimonto do uniformes o ulonsilios miliiaros
DE MANOEL RAMALHO

Tora 8orapro um coraplolo Bortimonto do todos os objectos para
uniíorraos da Guarda Nacional, Exorcito, Armada, Linhas do Tiro,
Policia, Collcgiaos, olc, otc.

Especialidades: • Fardamentos o contínuos paizanos, ca-
sorairas, panos Onos, brins o dris do iinlio branco o do coros, botões
o galões dourados o prateados, bandas, drngonas, lalins, charlatci-
ras, espadas, cbalolainos, fiadoros, luvas, nnmcros, botões dourados
o brancos, bonots, kòpis o cliapóos armados.

Grando sortimonlo do galões, cintos do couro, vomis o lã, piatinas, canolilbo, Idiilcjoiilas, ouro om lios para bordar, soulacnes,
Irai ir is, ostrcllas, olc. Bonots para collegios, sociedades do musica,
bonda, correios o outras. Finalmonlo Iodos os artigos próprios do
uma casa dosto gênero.

EncBtvega-se de bordar a ouro toda e qualquer obra

IMPORTAÇÃO DIRECTA
Rua da Installação N. 15—Telephone N. 208—Caixa postal N. 224

MANÁOS- BRAZIL

Banco Commercial do Porto
AGENTES CAPITAL

Ventilari, Canavarro òO | Tres Milhões cTEscudos
Fundo dc ltcserva: Um Milhão e Trezentos mil Escudos

Ordens telegrapbicas e saques sobre todas as localidades de Portugal c Ilbas
Adjacentes, Hespanha e Itália, Possessões Ultramarinas da África Portugue-

za, índia, Cbina e Marrocos, ás melhores taxas da praça

©odos os saques são pagos á vista nas Oidades e principaes 1/illas

ENTREGA IMMEDIATA DOS SAQUES

Casa Canavarro RUA DOS BARÉS Numero"
fim frente ao Mercado

MANAUS Tclophone, 137 Caixa postal,

PHARMACIA LOPES
DU

Tclephope, 140 LOPES & Comp. Caixa Postal, 383

13, Rua Henrique Martins, 13-MANÃOS

Deposito de produetos chimicos e especialidades piiarmaceiiticas nacionaes e estrangeiras
--IMPORTAÇÃO DIRECTA -

CONSULTÓRIO MEDICO
Dr. Linhares <TAlbuquerque — das 8 ás 11 da manhãcdas3 As l\ da lardc
Dr. Aristóteles Guimarães — das 5 ás 6 da tarde.
Dr. Fulgencio Vidal —das ic ás ii da manha.

Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos
CAPITAL RS. 2.000:000$000

Deposito de garantia no Thesouro Nacional: Réis 200:0001000

SEDE: RIO DE JANEIRO = SUCCURSAL: LONDRES

Representantes em
New-York, Buenos Ayres e outras praças
Agentes em todos os Estados do Brazil

Anglo Sul Americana
Opera sobre taxas módicas

oíferecendo todas as garantias aos
seus segurados

Os pagamentos dos sinistros, bemeomo
dos pramios. serão sempre effectuados

promptamente, a dinheiro á vista
sem desconto

Agentes em Manáos A. SOUSA R. Theodoreto Souto, 7

ARMINDO DE BARROS
Caixa postal N. 384 MANÁOS End. teleg. DOMINAR

Agente e Representante do

LLOYD PARAENSE
Companhia de Seguros

Marítimos, Fluviaes, Terrestres e de Cascos
Sede:—Belém do Pará

Recebe borracha e outros gêneros do interior, prestando boas contas
de venda e executa pedidos sendo acompanhados de fundos ou gêneros.

18-RUA GUILHERME MOREIRA—20

Grande Liquidação
de fazendas, miudezas, roupas, confecções, etc, na

FORMOSA AMAZONENSE
São 600 contos em mercadorias para vender ao

preço das fabricas.

São morins, mesclas, chitas, voiles, etamines,
çambraias, levantines, organdys, gorgorinas, zephires,
atoàlhàdos, colchas, cobertores, chapeos, camisas, ren-
das, bordados e miudezas em geral que se acham ex-
postas com os preços marcados.

E' para dispor aos preços antigos; aos preços das
fabricas, sem augmento de porcentagem. E' para liqui-
dar o grande «stock» de saldos de. balanço.

fuem for economiGo não deixará de preferir a

Formoza Amazonense

Se quereis ter bom hálito e
perfumar o doce ambiente
que vos circunda, fumai os
deliciosos cigarros daf aba-
caria Globo o «nom plus ul-
tra» de todos os cigarros—•—¦ braziieiros ! =====

A maior e mais importante queimação de cal-
çados em todos os gêneros. — Calçados

finos, perfeitos e da moda
§ecçâo para homens ^t^Jg
borzeguins de magnífica pellica enver-
nizada e de chromo amarel'o com ca
nos do camurça e fazenda de cores dif-
ferenles, que o seu preço regula 208000
e 22S000 custam

| no BICHO 15$ooo
Mais de dez mil pares de borzeguins

ue pellica envernizada e chromo ama-
íello, de primeira qualidade, cujo pre-
ço é de a5Sooo

na nossa casa 18 $000
Magníficos borzeguins de pellica en-

vernizada e chromo amarello com ca-
nos de phanlazia, que o seu preço 6 em
qualquer parle a58 e 288000

nós vendemos a 2o$000
que

§GGçâo para senhoras Jua/Jheí
tos e cincoenta pares de sapatos pretos
e de cores, com salto de sola e salto a
Luiz XV, a 58000.

Mais de mil pares, dc feitios diffe-
rentes; temos todo em camurça branca
com uma tira e o salto Luiz XV
o seu preço regula 268000

no BICHO lo$ooo
Sapatos de camurça branca com vis

Ias de verniz, salto de sola e Luiz XV
a 108000.

Sapatos rasos, feitio pulseira, todo
de verniz e plnntazia, a ioSooo.

Mais de onze mil e quinhentos pares
de sapatos de pellica envernizada, razos
e abotinados, com salto de sola, cujo
preço regula em qualquer parte 228 c
á5$ooo

custam no Bicho 15$000
Sapatos de verniz com phanlasias ein.

za e beije, salto cavalleiro e de sola,
a i5$ooo!

§eçao para enanças £S _i__!
de números 18 a 26, a 3$doo.

, Sapatos de pellica amarella, de nu-
meros 18 a 26, a 38ooo. '

Borzeguins de lona com biqueira de
verniz, de ns, 18 a 27, a 3$ooo,

Borzeguins de verniz canos de fazen-
da, 5$ooo.

Botas de abotoar: camurça branca,
que o seu. preço é em qualquer parte
128000, pós vendemos a 88000.

Termina a nossa tabeliã
de preços com magníficos
sapatos de Kangurú, ama-
rellos, a 18$000. O mesmo
artigo em borzeguins, a
20$000!!

iecção para meninos e meninas
Sapatos de lona branca abotinados e
com uma tira, de ns 27 a 33, a 58ooo.

Sapatos de pellica marron, còm uma
tira, salto baixo, de ns. 27 a 33, a
108000.

Sapatos de phantasia, com pulseira,
de ns. 27 a 33, a ieSooo.

Botinas de abotoar, verniz com ca-
no de fazenda, de ns 27 a 33," a 128.

Borzeguins de verniz com canos de
fazenda branca, de ns. 27 a 32, a 12?.

Km
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O maior armazém de calçados de Manáos
é incont.estavelmente o Bicho Sapataria e é por isso

-a que vende mais barato.

9-Rua Lobo d'Almada-9
ARMAZÉM DE MOVEIS

DE
David Baruel

N.27 AVENIDA EDUARDO B1BEIRO N. 27
Constante e completo sortimento de mo-
veis modernos, elegantes e do mais fino
gosto, em peroba e canella. Mobílias es-
tufadas para sala de visitas. Mo.veis para
escriptorios, repartições publicas etc,

Chie, elegância e conforto. Preços sem competência

Garantia da Amazônia
too
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Sociedade de Seguros Mútuos
sobre a Vida

desde a sua fundação até 31 de Dezembro de 1916,
sinistros no valor de cerca de

Rs. 12.5oo:ooo$ooo
Sendo que, desta avultada

somma, cerca de

Rs. 2.8oo:ooo$ooo
Foram pagos antes de

terminar o primeiro anno de seguro
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Banqueiros, Filiaes, Succursaes
e Agercias em todos os Estados do

=== Brazil ==__

H, Perdigão &c.a
( Casa fundada em 1896)

Commissões, Procnrações e Seguros
Rua Marechal Deodoro Ns. 61 e 63—MANÁOS

Agentes e Representantes das Companhias de Seguros
Lealdade e

Brazil Seguradora e Edificadora

VALE CDEM TEM
Agencia das Loterias Federaes

BOLETIM MENSAL dos prêmios das Lote-rias Federaes que serão extrahidas nomez de Agosto corrente:

DIA DO SORTEIO

Quarta-feira
Qiinta-faira
Sexta-feira
Sabbado

• 6 Seguida*faira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta feira

10 "sexta-feira
íi Sabbado
13 Segunda-feira
14 Terça-feira
15 Quartafo ra
16 Q iinta*feira
17 Sexta feira
18 Sabbãto
30 Segunda-feira
21 Terça-feira
í?;í Quarta-feira
83 Quinta-feira
24 Sexta-feira
25 Sabbado
27 Segunda-feira
28 Terçav-feira
29 Quarta feira

PHEMIO PiSEÇO FRACÇÍO
MAIOR INTEIRO A 1*300

20.0011 2*600 Meios
1G:000S ?«600 Meios
15:0008 2*600 Meios
50:0003 6*590 Quintos
20:0008 2*)600 Meios
16:000» ?í600 Meos
20:0003 2yõ00 Meios
16 000? 2*600 Meios
15:0008 2*600 Meios

20O.OÜ03 25*G00 Viges.
20:0001 2«600 M-ios
16:0008 2*600 Meios
£0 0008 2*600 Meios
16:0008 2J600 Meios
15:0008 2--60O Meios
50:0:0I 13*000 Décimos
20:0008 2*600 Meios
16:0008 2*600 Meios
20:0008 2*6*0 Meios
16:0008 2*000 Meios
15:0001 2*600 Q úntos
50:0008 " 6*500 Meios
2>:00q8 2*600 Meios
16:000| 2*600 Meios
20:0008 2*600 Meios

i

Neste mez, além
dos tres magníficos
prêmios dos dias:

4-50:000^(000
18- 50:000^000 -
25-50:000#000
31-*-25:000#000

correrá no dia 11, a
explendida Loteria
de

_00:000$000
prêmio completo afo-
ra outros menores
do seu respectivo
plano.
Bilhete inteiro 258000
Vigésimos  18300

Todos á feliz agencia

VALE QUEM TEM
Rua Municipal, 75

Commissões, Consignações e
Importação

I ^ua ^>enreiro JCranha í^.

I. C°____L_.___L
I €(ndereço telegraphico — Oori

*

€[ndereço telegraphico —Oorbacho

Oaíxa Postal ISTum. 348 — MANÁOS


