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Terra se denomina disco
'J

solar.

0 Eclipse de 29 de

Maio de 1919

(Especialmente 
escripto para a

«Folha do Littoral».)

DISSE 

Aug. Comte que o gráo

de perfeição 
alcançado por

uma sciencia se podia 
medir pela

taculdade de emittir prophecias

e pelo gráo de exactidão com o

qual fossem estas realisadas.

Assim sendo, considerava elle a

Astronomia como a primeira 
e a

mais perfeita das sciencias, porque

as prophecias por ella formula-

das com grande antecedencia, se

realisam com exactidao tal, que

causa a admiração d'aquelles que

não estão a par de seus methodos.

Entre os phenomenos 
astrono-

micos susceptíveis de serem previs-

tos com larga antecedencia e con-

sideravel rigor, se acham os

eclipses. Os eclipses são plienome-

nos que se dão quando um astro

penetra no cone de sombra pro-

jectado por outro e pelo Sói.

Distinguem-se na Terra, os

eclipses do Sol e os da Lua.Os pri-

meiros se dão quando a Terra, em

seu movimento de revolução ao re-

dor do Sol,atravessa o cone de som-

bra projectado pela Lua. Em ou-

trás palavras, quando a Lua vem

collocar-se entre a Terra e o Sói,

quasi em linha recta. No caso do

eclipse de Lua, é pelo contrario,

a Terra que fica interposta entre

o Sol e a Lua, de maneira que é

esta que penetra na sombra da

primeira.

Os eclipses de Sol podem ser

parciaes, 
annulares ou totaes, con

forme a Lua, na sua passagem

pelo disco solar, o obtura parcial-

mente, ou deixa um anel não

encoberto, ou o esconde por com'

pleto. 
Os últimos eclipses, os to-

taes, são os mais interessantes e,

tião sendo muito communs, são

observados com bastante attenção

pelos physicos 
e pelos astronomos.

A razão desse interesse reside

na falta de conhecimentos exactos

em que ainda estamos actualmen-

te quanto 
á natureza do Sol, á sua

composiç&o, e á maneira pela qual

pode irradiar constantemente ca-

lor, sem que 
sua tempe-

ratura pareça 
diminuir sensível-

mente. O problema 
do Sói é pois

de grande importancia para nos-

so planeta, porquanto 
tudo que

se passa neste depende da acti-

vi d-ide solar.

O Sol é formado por uma immen-

sa esphera incandescente, cujo

raio é 10*) vezes maior que o da

Terra, e dista de nós, em me-

dia, de 150000 milhões de kilome-

tros.

A face do Sol dirigida para a

Examinado este coui uma lune-

ta provida com vidros corados

destinados a attenuar o seu brilho,

notam-se partes relativamente

escuras que são chamadas man-

chas. O contorno destas é habitual-

mente irregular e orlado por bor-

das mais brilhantes que formam

as penumbras.

Na margem do disco, e median-

te certos processos iustrumentaes,

longos de explicação, vêm-se ja-

etes de chammas avermelhadas,

denominadas protuberancias.

Nas condições habituaes, essas

protuberancias não são visíveis,

por serem muito menos luinino-

sas que o disco, que forma a p/io-

tosphera.

Quando o disco solar fica en-

coberto pelo da Lua, como é o ca-

so nos eclipses totaes, a luz da

photosphera desapparece, e po-

dem ser vistas os protuberancias

ao redor do Sol, assim como dei-

gada camada de gazes incandes-

oentes, pouco luminosos e de côr

avermelhada. A esphera desses ga-

zes recebeu, em virtude dessa co-

loração. o nome de chromosphera.

No seio desta se passam pheno-

menos interessantes que somente,

por occasião dos eclipses podem

ser estudados. Os dous methodos

usados para isto são o espectrosco-

pio e o pliotographico, habitual

mente empregados em conjuncto.

Quando uma substancia gazosa,

suficientemente aquecida, ou sub-

metida a acção de um campo

electrico, se torna luminosa, a sua

luz, examinada ao espectrosco-

pio fornece um espectro, ou faixa

colorida, discontinua, em que se

encontram raias ou linhas brilhan-

te^ características das substancias

em estado de vapor luminoso.

Se pelo contrario esses mesmos

gazes ou vapores estiverem inter-

postos no caminho dos raios lu-

minosos emittidos pelo núcleo do

Sol, ou pela photosphera, elles

produzem raias escuras que podem

ser vistas no espectro solar, obser-

vavel tias condições habituaes

A chromosphera constitue o as-

sumpto dos trabalhos executados

durante a totalidade, e, conjuncta-

mente com ella, uma especie de

resplendor, de forma variavel que

cerca o disco, e se chama coroa.

O conjuncto do eclipse reveste

aspecto imponente. No centro, o

disco negro da Lua é orlado pela

chromosphera rubra c pelas faixas

da corôa, de cor cambiante.

O ceu fica escuro como se fôra

noite, e apparecem as estrellas e os

planetas. Na superficie da Terra,

nota-se a diminuição da luz, só-

mente depois de 3/4 do disco solar

estarem encobertos, mas de então

em diante, a escuridão cresce

rapidamente e quando começa

a totalidade, é geralmente neces-

sario accender lanternas para se po-

der tomar notas.

Antes da totalidade, as sombras

projectadas pelo Sol parcialmente

encoberto, atravez das folhas de

arvore, se parecem com pequenos

crescentes lunares.

Vêem-se muitas vezes, passarem

pelo solo e as paredes de edifícios,

franjas alternadamente luminosas

e escuras que se deslocam em

certa direcção, e são chamadas

sombras volantes.

Quando a totalidade se avisi-

nha, os animaes domésticos dão

signaes de inquietação, como se

sentissem confusamente que se

passa alguma cousa anômala.

As gallinhas vão para seus polei-

ros, o gado se recolhe aos esta-

bulos e os animaes selvagens se

refugiam nos seus asylos habituaes.

Certas plantas, como as sensitivas,

por exemplo, e as suas congene-

res da família das leguminosas,

tomam a posição de somno, em

que as folhas se dobram e se jutt-

tam aos pedunculos.

Quanto aos homens ignorantes

das regiões selvagens, produz-se

entre elles verdadeiro 
pânico. Pen-

sam que as divindades infernaes

vão destruir o deus bemfazejo do

w
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Sol, e ptocuram se oppor a isto fa-

zendo toda a especie de ruido, co-

mo o rufar de tambores, o bater

de latas e o clangor das trom-

betas. O homem verdadeiramente

civilisado,porém não commettc ne-

nhum desses absurdos. Sabe elle

que se trata de um phenomeno

natural, obedecendo as leis eter-

nas traçadas pela Providencia, e

cujo conhecimento habilita os lio-

mens de sciencia a prever com to-

das as minudencias, aquillo que

parece ao vulgo, mvsterioso pro-

digio.

O eclipse futuro será caracteri-

sado por excepcional duração da

totalidade que alcançará 5m 12s

em Sobral, e Sm 14s em Massapê.

Em Camocim, que se acha muito

ao lado da zona de totalidade, a

duração será tnuito menor, e não

foi calculada.

A totalidade se produzirá appro-

ximadamente ás 9 h 0 tn, hora le-

gal.

II. MORIZE

'extineto 
está vinculada aos

mais importantes successos que

RAUL ROCHA.

ADVOGADO CRIMINAL

CAMOCIM—CEARA'

Perda sensível

O Brazil acaba de perder

um filho distineto com a mor-

te do illustre sr. Conselheiro

João Alfredo Correia de Oli-

veira, occorrido no dia 12 do

corrente, no Rio de Janeiro.

O eminente estadista que

tem o nome ligado aos feitos

gloriosos 
da Monarchia bra-

zileira, no segundo reinado,

occupou logar saliente nos

misteres da publica adminis-

tração, tornando-se uma ver-

dadeira notabilidade entre os

mais insignes homens públicos

que se distinguiram como pres-

tigiosos politicos e hábeis es-

tadistas no supremo governo

do magnanimo Imperador D.

Pedro d'Alcantara, de respei-

tosa e veneravel memória.

O sr. Conselheiro João Al-

fredo nasceu na Ilha de Ita-

maracá, (Pernambuco) em 1835

e doutorou-se em direito em

1858, na tradicional Academia

de Olinda, tendo deixado nes

se estabelecimento jurídico ras-

tros inapagaveis de um belio

talento, e sua these para o dou

toramento 6 um attestado ve-

ridico de seu brilhante espiri-

to vastamente illuminado por

uma intellectualidade de escol.

A vida publica desse preclaro

resultaram para a nossa histo-

ria a exterminaçâo desse hedi-

ondo crime que tanto aviltava

a querida patria brazileira—a

Escravidão—sendo considera-

do o principal fautor desse

feito nobilitante que apagou

esse borrão negro no cons-

tellado céu deste Brazil amado.

Contando apenas 25 annos

de idade foi eleito deputado

geral por Pernambuco, e no

desempenho desta representa-

ção firmou-se como um orador

correcto e eloqüente, chaman-

do a attenção da assistência

daquelle tempo Deles monu-

mentaes discursos que pronun-

ciou sempre ouvido com pro-

funda attenção o geral applauso.

Em outras legislaturas re-

presentou 
disi inetamente Per-

tyunbuco na Assemblea monar-

chica ate que foi escolhido Se-

nador em lS7<>, na vaga occa-

sionada pela morte do conSpi-

cuo estadista do Império o

Visconde de Camaragtbe.

Foi director da Faculdade

de Direito do Recife, em subs-

tituição ao venerando Sr. Vis-

J conde de Camaragibe, qife vo-

tava ao pranteado morto pro-

tectora estima eacendrada con-

iideração.

Em 1870, no gabinete do

Marqucz de S. Vicente occupou

a pasta do Império, continu

ando ainda no gabinete do in

clito Visconde do Rio Branco

que encontrou cm João Alfrc

do um elemento poderoso para

o combate franco ao elemento

servil. Neste gabinete foi vo

tada a humanitaria lei da li-

bertação do ventre escravo.

O Conselheiro João Alfredo

foi sempre um adepto decisivo

da exterminaçâo da escrava

tura, não somente na tribu-

na como na imprensa foi um

pugnador sincero e abnegado,

tornando-se um verdadeiro

apostolo do abolicionismo.

Em 1888 chamado a orga-

nisar o Ministério, acercou-se

João Alfredo de homens que

se notabilis?vatn pela sua illus-

tração e civismo como fossem

Thomaz Coelho, Antonio Pra-

do, Vieira da Silva, Ferreira

Vianna, Pereira Júnior e Ro-

drigo Silva, e logo trataram

de confeccicnar a lei que devia

ser sancionada pela excelsa

Princeza Imperial Regente D.

Isabel, —a Redemptora—que,

em feliz momento, assignou o

decreto que extinguia para to-

do sempre a escravidão no

Brazil.

Ficou então cognonnnada a

—Lei João Alfredo—a que

deu liberdade a milhares de

seres que viviam agrilhoados

ao jugo nefando de um senhor

despotico, quasi sem noção al-

guma de humanidade-

O illustre extineto presidiu

as então províncias do Pará e

de S. Paulo, em 18(>9 e 1885,

respectivamente.

Com a queda da Monarchia,

o egregio brasileiro afastou-se

da vida política, vivendo ex-

clusivamente da advocacia, e

sc a muitos rogos do então

presidente Marechal Hermes,

foi que se resolveu a acceitar

o elevado cargo de presiden-

te do Banco do Brazil, em que

se manteve com muita distinc-

çao.

Registrando o necrologio

do sr. Conselheiro João Alfre-

do, deixamos nestes obscuros

periodos registrada a nossa

veneração á sua respeitável

memória como de um dos mais

beneméritos brazileiros.

Drs. Henrique Morize

E

Domingos Fernandes Gosta 
-

Devem hoje embarcar a

bordo do paquete BAHIA

que vem especialmente buscar

por ordem do illmo. sr. di-

rector do Lloyd Brazileiro,

na barra <le Camocim,os exmos.

srs. drs. Henrique Moríze, il-

lustre director do Observa-

torio Nacional e Domingos

Fernandes Costa, asssistente

desse departamento astrono-

mico que em missão especial

vieram ao norte deste Estado

escolher os pontas adequados

a observação do eclvpse solar

em Maio proximo.

Os notáveis viajantes vieram

visitar a redacção da «Folha»

e agradecer a noticia que de-

mos da passagem de suas ex-

cellencias por esta cidade, e,

nesta occasião, tivemos a hon-

ra de solicitar do habilissimo

sr. dr. Morize o artigo que vae

incerido na primeira colum-

na deste 
jornal, 

sobre o

palpitante assumpto que tanta

attenção tem dispertado aos

sc«ertistas e ao povo que dese-

ja se orientar a respeito dos

pormenores 
do interessante

phenomeno solar.

Os distinotos viajantes de-

vem estar de volta para a ob-

servação do curioso eclvpse

em Sobral em meiado de Maio,

juntamente com diversas com-

missões scientificas extrangei-

ras que vêm especialmente

cxaminal-o.

Auguramos aos iilustres sei-

entistas magnífica viagem e

feliz regresso as nossas

plagas.

VERAS & CIA.

Vendem a preço modico,

copiadores 
para cartas com

500 folhas.
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Imposto 
*le 

incorooracão

° 
1390, de 2 de Outu- 11 cobrança do imposto á vista

das facturas, e conhecimentos,

Segundo

do direito,

nal não foi

des da Lei

Alguns commerciantes de

Fortaleza julgando 
inconsti-

tucional o imposto de incor-

poração 
criado pela Lei Esta

dual n

bro de 1916 e posto 
em exe-

cução no corrente anno pelo

governo 
do Estado, formula-

ram em dias do mez de Ja-

neiro p. passado uma cônsul-

ta ao eminente jurisconsulto

Dr. Clovis Bevilaqua, que so-

bre o assumpto deu parecer

em data de 1? de Fevereiro

ultimo.

o erudito cultor

o alludido tribu-

calcado nos mol-

Federal n? 1185,

de 11 de Junho de 1904, uma

vez que o Regulamento para 
co

brança do imposto em questão

taxa mercadorias ainda não

incorporadas ao commercio

interno do Estado, como aliás

prescréve 
a mencionada Lei.

E' sob este ponto 
de vista

particularmente que 
versa o

parecer 
do douto patrício,

inquinando o imposto de in

corporação de offensivo ao;

principios 
constitucionaes, por

isso (pie, a seu ver, para

xar de sel o, seria necessário

que 
«recaisse sobrs a merca

doria já 
recebida pelo 

impor

tador, e no momento em cpie

este faz delia objecto de

qualquer 
operação de com

mercio interno do Estado.»

Ora, basta uma leitura per

functoria do Regulamento

baixado pelo 
Governo do

Estado, em 
l> 

de Dezembro do

anno p. 
findo, para 

não dei

xar a menor duvida que

executivo cearense antes de

promulgal-o, 
sopesou bem os

seus dispositivos, em ordem a

não collidirem com a legis-

lação federal.

E nem se comprehende que

outro tenha sido o seu modo

de proceder, 
aliás evidente

nos proprios 
dispositivos

constituitivos do Regulamen-

to, tanto mais quanto 
é certo

que 
o Art. 5? do mesmo, diz

que 
a cobrança será feita na

conformidade das disposições

estatuídas n'aquella Lei Fe-

deral.

Tendo o governo 
do Estado

subordinado o mencionado Re-

gulamento 
á Legislação da

União que 
rege a matéria,

como comprehender que a te

nha infringido?

A nosso ver o alludido tri-

buto é perfeitamente 
consti-

tucional, pois é certissimo que

as mercadorias tributados só

o são depois de incorpora

das ao acervo das próprias

riquezas do Estado

Assim preccitúa 
o Regula-

mento e é o que se faz pra-

ticamenie.

Todavia, falia como mestre

e mais do que isto, como Pon-

• T"\ ' i - A «44
lliice lio iJiiCiLU, o CillIiACnwC

Sr. Dr. Clovis Bevilaqua, cuja

cerebraçâo projecta 
tanta luz

do alto de sua cathedra, que

precisamos proteger 
os olhos

pela 
certesa que temos

ser offuscados pelo brilho

inexcedivel de seu talento de

escól.

Se nos abalançamos a pu

blicar estas linhas 6 porque

audacia não tem limites-

incommensuravel

Não negamos a possibilida

de de alguma lacúna no

mencionado Regulamento, de

íacíl explicação aliás, tratan

do-se de um imposto nos seus

primeiros 
ensaios; mas con-

clue-se d'alii que o mesmo se-

ja 
illegal, vae uma grande

distancia.

Entende o illustre autor do

parecer que o art. 7? do Re-

gulamento tornando effectiva

to ao destino, que nos reservn

dias cruéis.

Dissiparam-sc nossas esperanças!

Resta-nos agora, como medida

de salvação, que os Governos mu-

nicipal c Estadual tomem em quan-

to antes medidas preventivas no

intuito de amenisar aterrivel calami-

dade que virá pesar sobre nós com

seu cortejo de horrores.

'jÍK
Folha social

¦

VIAJANTES

Í 

correligionários e admiradores.

No desembarque do distineto

magistrado a «Folha» se fez re-
te jornal o ílluttrado causídico .

Dr. Júlio Lima, que se encontra

nesta praça acompanhado da exma.

presentar.

—Cliesrou hontem de Fortaleza,

aggrava com isto as mercado-.dade de lembrar a decretação de

rias em tranzito, e conseguin- uma Lei prohibindo incontinente

teineute quando ainda nãoexportação 
de generos P^a fora

... 1 
, . , do niuiucipio; e ao segundo .i

constituem objecto de com-i 
COnstrucção urgente da Estrada

mercio interno. |,ic Rodagem, actualmente em es-

Não ha tal, porque, das duas tudos, que tem por fim ligar esta

uma: ou o Estado fede-I cidade a futurosa cidade de Viço-

rado pode tributar as mer- 
sobre a serra da Ibyapaba

adorias quando

Ao primeiro tomaremos ajiber- 
famili;\" aguardando passagem de no paquete 

«Prudente de Moraes»

um paquete que o conduza a Ma-ia senhorinha Dinorah Linhares,

A primeira medida trará como

consequencia iicar o município

com um stock regular de generos

que poderá ser vendido por pre-

nãos, onde reside.

Agiadecemos ao notável advoga-

do a distineção da visita que se

dignou de nos fazer.

— Embarca hoje para o Rio de

Janeiro, o engenheirando militar

nosso joven amigo >r. Viçar Pa-

rente de Paula Pessoa, que vae

concluir o seu curso scientifico.

Boa viagem.

Seguo para o Rio dc Janeiro,

á continuar os seus estudos na

as mesmas

incorporadas ao acervo de

suas próprias riquezas, ou não

pódc. <j°s 
inferiores aos importados des 

g^a 

"Militar 

o Sr. João Baptis-

Dada a primeira 
hypothese, Praías do trabalho 

ta Mendes Ran8"cl-

claro esta oue teni o direito! 
^ra an 

? , 
i Com o joven estudante segue sua

claro esta, que tem o cureito » 

pov(1) Cy,tando assim o êxodo 
iosa irm;1 senhoritlha |angel-

de fiscalisar a entrada e a pro- (le n0ss0s infelises patrícios para £illha Mendes

ducção da? mercadorias toda fora de sua terra natal.

vez que as mesmas fôrem ar- Taes alvitres postos em pratica

mazenadas, pois sem isto seria 
comc«° ,lü fl^ell°' dara mar;

. , \ , r gem a se esperar os auxílios que
materialmente impossível fazer 

| 

®ertamente 
„ Governo Federal pres- 

Barbosa Lima, acompanhado da

i ao nosso Estado, maxime»»»; 
família,

seja dito de passagem—poste-1 quando vai ter a sua frente o illus- 
j 

IS1 ,lino "•

riormente, não sendo os lança- tre dr. Epitacio Pessoa, filho do|

nordeste brazileiro e

de suas necessidades.

DR. ATUALPA BARBOSA

LIMA—Vindo de Fortaleza, en-

contra-se nesta praça o sr. dr. A.

mentos mais do que 
um ser-

,-iço preliminar, 
uma base, pa-

ra evitar possíveis 
enganos

E tanto é assim, que, 
succe-

de, não raro ser cobrado o

imposto quando 
as mercado

rias já foram vendidas a ter-

ceiros, e portanto perfeita

mente na conformidade da

legislação federal.

Dada pore'm 
a 2? hypothe

se, então é que

promulgando a Lei n? 

, t , , mm f i I exercido
de 11 de Junho de 1904, fel-o 

mo(lo

paradoxalmente, 
o que 

não é|

fillio

conhecedor

OLYM-

paquete

Or. Remigin Aboim.

Por acto do Exm? Snr. Presi-

dente do Estado, de

rito, foi recondusido no cargo <lo

1? Supplente do Juiz Substituto da

Comarca da Capital, o illustre sr.

dr. Reinicio Ribeiro de Aboiin,

a Federação I que ha muito no exercício pleno das

Lei n° 1185|daas 
varas» p cuJa judicatura tem

DESEMBARGADOR

PIO DE PAIVA—No

«Prudente de Moraes» chegou

hontem vindo de Fortaleza, o

esmo, sr. Desembargador J. Oym-

pio do Paiva, que acaba de apo-

sentar-se como juiz supremo no

i Tribunal de Appellação deste Es-

• tado.

A S. E. foi-lhe feita carinhosa

j manifestação de apreço pelos seus

digna irmã do illum'.' sr. Mario Li-

nhares, conhecido intellectual bra-

zileiro, que com muita honradez

e competencia occupa o elevado

cargo de Delegado Fiscal deste

Estado.

A distineta viajante acha-se lios-

pedada na residencia de nosso ami-

go Oswaldo Pessoa.

ANNIVERSARIO.

CORONEL JOÃO NICOLAU—Ama-

nha será festivamente commemorado

na feliz intimidade de seu honrado lar o

auniversario uatalicio de nosso preclaro
amigo coronel J0.I0 Nicolau Ferreira

Cavalcante, cavalheiro muito bemquisto

e cordialmente distinguido pela popula-

çSo de Camocim.

Espirito progressista e coração mag-

nanimo, o cel. JoiSo Nicolau devido as

nobres qualidades de que é possuidor,
tem sabido captar a estima e sympathia

de todos quantos têm a honrosa satis-

façSo de com elle entreter ainisade.

E' um cidadão que gosa de geral po-

pularidade pelos seus actos de philan-
tropia e emprehendimentos que visam

engrandecer esta cidade que elle no-

mina de terra de seu berço.

Ao Cel. Jo5o Nicolau, antecipada-

mente, endereçanios-lhe apertado abra-

ço de felicitações juntamente com os

nossos melhores votos de dezenas de

anniversarios, sempre repletos de ventu-

ras intermináveis.

e

com integridad

honrosa.

digno patricio aprás-nos

licito suppòr, com o proposito 
I enviar nosso fórte aperto

de tornar a mesma cobrança| por esse acto de justiça e signiii

defesa ao Estado, por 
inexe-

sobre-

privei

E o Exm?. Sr. Presidente

do Estado, o homem calmo,

prudente e reflectido que (:,

como todos nós reconhece-

mos, embora acatando a pa-

avra do douto jurisconsulto,

respondendo á honrada Asso-

ciação Commeacial que por

cativa prova de confiança com

que acaba de ser distinguido pelo

benemerito Dr. João Thomc, lion-

rado Presidente do Estado.

nesse escuro cárcere onde de- nebre no mármore frio de um

linha tua ardorosa mocidade, tumulo.

crestando-se como a flôr lati-j Encoraja-te; quero ouvir-te

gue aos beijos calidos dum sol 
_ 
confiilencialmente; é mais um

sacrifício que te exigem, é mais

uma grinalda de cardos que

por se vae juntar a já pesada que

te diadema a fronte formosa e

macilenta.

Comprehendi. A linguagem

dulcificante e expressiva das

Victima do amor.

sertanejo t...

Não me julgues importuno,

comtudo, sinto-me ávido

conhecer a tua criminalidade.

A pai li dez de teu semblante

adoravel me inspirou uma sytn-

patliia 
fascinadôra que me

sinto feliz em ouvindo a tua

triste e commovente historia.

Xío me queiras mal, oh! re-

cluza martyri/.ada! não me

Que culpa foi atua, desditosa odeies se te dirijo a palavra

mulher? por entre as frestas frias desta

officio passara 
ás mãos de Suai Oh! perdoa-me! 

ainda insulto gradeíerrea.que traspassando

Excellencia aquelle parecer, 
e 

atua mizeria prevalecendo-me qual setta envenenada te vae

ledia ao mesmo tempo o a- 
^esta liberdade que gozo e que 

ferir o coração já farto de um

diamento da execução da Lei meimpõe uma autoridade cruel,

em questão, 
assim se externou Não teulio direito algum de

em um dos topicos do officio insultar-te, ea minha razão foi

que endereçou aos Senhores 
presa de uma brusca hysteria

Presidente e Director da As-Luc a pertubou 
fazendo-me

scciação Commercial do Ceará: agente passivo do insulto que

«O Governo não pôde adiar Le 
dirigi nesta pergunta que

a execução da Lei, porque está f,7< ao entrar neste cárcere

convencido de que ella é per- sombrio e infectuoso:

feitamente constitucional, e as 
Que culpa foi a tua, desdito-

condições financeiras do Es-1 ^a mulher ?

tado exigem a sua applica- Neste pallor inortifero que

soffriinento interminável.

Sí piedosa, perdôa compas-

siva a curiosidade de meu es-

pirito que quer consorciar-se

com a tua agonia,quer interpre-

tar a magoa dolente que es-

tiola a flor perfumosa e rubra

das tuas primaveras.

Perdôa mais esta crueldade

da miséria humana!

Eu te interrogo em nome do

soffrimento, eu investigo a tua

ção. Não evitará, todavia, em|se estampa em teu rosto amo-[ dor intermina, autorisado pelo

sustal-a immediatamente, se renado leio a historia lutuosa martyrio de que também te- minio do ser implume não achou

lagrimas, narrou-me o «mise-

rere» de teus sonhos de virgem.

Amaste: e esse cpie te fasci-

nou com os encantos de seu

amor, deu-te ingresso para es-

ta prisão, porque a lei é de

mais rigorosa não attenuando

os delicados extremos de um

coração que ama apaixonada-

mente no delirio ardente de

um amor indomável!...

Amaste. . . e desse amor que

não soubeste repellir as suas

seducçôes, viste fructificar um

ser espúrio e preferiste exter-

minal-o á semelhança de mimo-

so botão de olorosa flôr que

mão assetinada o machuca pa-

ra que não venha depois exor-

nar com o seu 
perfume e encan-

to a objectos nocivos. Assim

preferiste, e o acto do exter-

por sentença do Supremo Tri-Lje alguma consequencia da mi-

bunal for a mesmo Lei jul-Ueria humana,

gada 
inconstitucional, obri- Não é minha vontade desven-

gando-se 
ainda nesta hypo- Mar mysterios que se acham se-

these, a restituir o que 
hou>er 

pUitados 
nestes tumulos da

sido arrecadado».

Alpheu 11 trAboim

|vida, não; aqui íue trouxe a

piedadô, 
e longe de meu pobre

espirito esteja a iileia de me

nho sido victima da fereza bra- piedade em corações que já a-

via dos homens que se dizem— maram esão passiveis de fragi-

meus semelhantes!

Fala, conta-me a tua histo-

ria lutuosa: conta-me essa noi-

te trevoenta de tua existencia

inglória.

Aqui não tens em frente a

faser confessar creatn- tua dor um curioso vulgar.

A Secca

ras que penam neste estreito um mero capricho de curiosi-

Escreve-nos de Granja;

Ja não nos resta

guma de inverno.

Passou o 19 de Março —dia de

S. José — tradicionalmente espera-

do como a derradeira esperança do

povo, e com elle veio-nos a triste

realidade de um anno escasso de

chuvas, igual ao de 1915, de a-

margas recordações.

Collocados, por desventura nos

sa, geographicamente em uma

posição ingenita as seccas, vamos

mais uma vez pagar nosso tribu

inferno da existencia terrena, dade não me trouxe a esta mas-

Ainda que 
me contassem os 

jmôrra 
sinistra que apavora e

acobarila aos seres que transi-

tam em liberdade pela seara

da vida. . .

Abre teus lábios mimosos,

eu recolherei as tuas palavras

come se recebesse os soluços

agonicos de um moribundo

querido.

Fala, oh! martvr dos lio-

seus crimes; ainda que eu ou-

visse qual um «conliteor», o

que me valeria a tiiim também

esperança al-Jttiiycro íijLfcntc ciei frn(]uc/ci liu-

tnana. sem poder 
dar a absol-

vição a que aspiram essas en-

carceradas dos crimes myste-

riosos
t

Misera victima! que causa

lidades.

Basta! Que o soluçar peren-

ne de tua alma de môça e as

tristezas dolentes 
que engoi-

vam a belleza estellante de

teu rosto amorenado, sejam

um orenunrio nrovimo de umai. i.

aurora redemptora, e no azul

de tua existencia martyrisante

surja e rebrilhe num fulgor in-

término o sói aureolado de tua

liberdade . .

RAUL ROCHA

te levou a commetter o mons- meus da justiça; fala, que 
mi-

jtruoso 
delicto que a justiça 

im- nh'alma se ajoelha 
para que os

placavel 
dos homens da lei, teus gemidos a penetrem,

não reconhecendo attenuante gravem-se intimamente e fi-

[á tua fraqueza, te encerrou quem qual uma inscripção fu-

LOJA GATO PRETO

Compra pelos melhores 
p re-

ços do mercado: Couros espi-

chados — Algodão — Pelles de

cabras, de Carneiros e Cêra

de carnahuba.

Machinas de costura 
quali-

dade superior na loja GATO

PRETO.
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Commercio e Navegação

Pelos mures

Emp.eza Nicolau ô Carneiro

Vapor MONTE MORENO. Continua

cm obras no porto de Belém, devendo

chegar aqui somente em fim do mez viu-

doiro, segundo as ultimas noticias tele-

graphicas.

hyate cSÀO SALVADOR»—Acha-se

em Amarração em descarga e de lá con-

tinuará sua viagem até Fortaleza, sendo

esperado aqui no fim deste mez.

Vtmazon River Sceam Navgate

tioo 911." 
"Lild 

Company

Vapor FORTALEZA—Somente no dia

27 do corrente /arpará Jo Recife, com

destino ao nosso porto, onde é esperado

no dia 2 do proximo mez.

Lloyd Brazile'ro

Paquete «BAHIA'—Esperado do nor-

te hoje a noite e sahirá para o sul ama-

nltf ao meio dia, recebendo passageiros.

Vapor TABATINOA—Este possante
cargueiro sahido ha dias do Rio de Janei-
ro, com escalas por Bahia, Recife, Natal,

Aracaty e Fortaleza, é aqui esperado a

31 do corrente mez.

Paquete PRUDENTE DE MORAES—

Chegou hontem do Rio de Janeiro, e

sahirá amanha pelas 8 horas para a

Amarração, de onde regressará a este

porto a 26, sahindono dia seguinte para
o sul.

Vapor PYRINEUS—Este cargueiro é

esperado até o dia 31 deste mez vindo do

MaranhSo, em viagem para o Rio de Ja-
neiro.

V .V POR ES PA RTICIJ I.A RRS

Vapor MAMORIÁ—Sahin ante-hon-
tem de Belem, com escala por Maranhão,

Tutoya e Amarração, aqui chegando em

2 de Abril vindoiro.

Hyate MIR1T1BANO -Chegará do

Chaval,no dia 27 seguindo depois para
Tutoya, conduzindo carga. São agentes

e proprietários lgnacio Xavier & Cia.

ESTRADA DE FERRO DE SOBRAL

Termo de contracto que, nesta data, assigna Francisco das Chagas Vascon-

cellos, residente em Cratheús, para fornecimento de lenha á Estrada de

Ferro de Sobral, no trecho comprehendido entre as estações de IpúeCra-

tlieús, durante o anno de mil novecentos e dezenove.

Aos dezenove diasjdo mez. de março do anno de mil e novecentos e dezenove,

na sala da Directoria da Estrada de Ferro de Sobral, presentes os senhores Fran-

cisco Carlos de Oliveira, Engenheiro residente, no exercício interino do cargo

de Director e as testemunhas Antonio Luiz de Aguiar e Antonio Fernando Barros,

ambos residentes nesta Cidade, ahi compareceu o senhor Francisco das Chagas

Vasconcellos e declarou que, em virtude do edital de chamada de quinze de Março

do anno corrente, vinha assignar o contracto de fornecimento de lenha á esta

Estrada de Ferro de Sobral, durante o corrente anno, no trecho compreheudido

entre as estações de lpú e Cratheús.

Pelo senhor Director interino, Engenheiro Francisco Carlos de Oliveira, foi

declarado, em nome do governo da União, que, tendo sido acceita a proposta do

senhor Francisco das Chagas Vasconcellos, neste instrumento, denominado con-

tractante, publicada no numero trinta e nove—de nove de Março do corrente

anno do jornal local, «Folha do Littoral», por se achar de accordo com o

edital de concurrencia de quatorze de janeiro do anno corrente, publicado no

alludido jornal, numero trinta e dois de dezenove de Janeiro do anno corrente

e remettido ao «Diário Officiah da União para ser publicado na integra; es-

tabelecer preço idêntico ao que foi determinado pela Estrada, antes de aberta

e lida a proposta; e ser a proposta mais barata;—com elle assigna o presente
contracto, mediante as seguintes clausulas,

I

O conlractante se obriga a fornecer a esta Estrada, durante o corrente

anno, quatro mil metros ne lenha, em toros, mediante o preço de dois mil e

quatrocentos reis (2^400) o metro cúbico; entregue á margem da linha e trans-

portada para as estações em volumes de um metro cúbico rigorosamente medidos,

com assistência do contratante ou de seu representante, correndo a despeza

da carga e do transporte por conta da Estrada.

II

A lenha deve ser perfeitamente sã e das seguintes madeiras: ANGICO,

SABIA', JUREMA, CATINGUEIRA, PAU D'ARCO, E AROEIRA, contendo os seus

tóros as dimensões de Om. 5U de comprimento e de grossura variando de Om. 07

• Om. 08. III

O fornecimento mensal deverá ser feito pela duodecima parte da quantida-
de de lenha determinada rieste contracto. Si se tornar necessário augmentar o

fornecimento mensal, no decorrer do mez, a Estrada terá o direito de o exigir,

notificando o contractante com oito dias de antecedencia.

IV

De cada quantidade de lenha recebida, darão os encarregados da Estrada

ao contractante recibos parciaes que servirão de documentos para a conta do

fornecimento mensal, a qual será extrahida em quatro vias devidamente datadas

e assignadas, sellada somente a primeira via, sem prejuízo do sellode recibo que
recanirá nas quatro vias. V

O pagamento das contas processadas, será efkctuado pelo Thesoureiro da

Estrada, por occasião do pagamento geral nas estações do interior, ou na The-

souraria, em Camocim.

VI

No caso do contractante não fornecer a lenha necessaria no tempo devido,

será esta comprada por sua conta e por cuja responsabilidade correrão as differen-

ças de preço. VII
Além da quantia de cincoenta mil reis (SOSOOO) que constitúe a caução

inicial de habilitação á assignatura deste contracto, fica o contractante obrigado a

recolher aos cofres da Estrada, como reforço, para garantia e execução, a impor-

tancia correspondente a cinco por cento do valor da cada conta do fornecimento
mensal. A referida caução será restituída pelos tramites legaes uma vez cessada
a responsabilidade do contractante para com a Estrada; sendo, por essa occasião,
levantados e também restituídos os depositos parciaes.

VIII

Si o contractante deixar de cumprir as obrigações constantes deste coutrac-

to, ser-lhe-ão impostas multas de vinte mil reis (205000) a cincoenta mil reis

(50S000), sendo rescindido o contracto' independente de acção e de interpetulação

judicial, no caso de reincidência e revertida, para os cofres da Estrada, a caução
inicial assim como os depositos parciaes que, por ventura, já houver feito.

IX

O presente contracto só se considerará valido depois que for approvado

pelo Ministério da Viação e Obras Publicas e registrado pelo Tribunal de Contas;
ficando, porem, o contractante obrigado a fornecer a lenha nos termos delle,
até que sobre o mesmo se pronunciem os poderes da União acima mencionados.

X

A despeza decorrente deste contracto, correrá por conta da verba prevista
no artigo noventa e oito, paragrapho quatro, numero seis da lei numero três mil

seiscentos e setenta e quatro de oito de Janeiro de mil e novecentos e dezenove.

VI

O contractante fica obrigado a pagar no acto da assignatura deste contracto
o sello proporcional correspondente ao seu valor, calculado em nove contos e

ceiscentos mil reis (9:600$000) em quanto importam qnatro mil (4.000) metros

cúbicos de lenha a dois mil e quatrocentos reis (2^400) cada metro.

XII

O presente contracto terminará no dia trinta e um de Dezembro de mil e

novecentos e dezenove.

E por convireni as partes contractantes nas clausulas supra mencionadas,
lavrou se este contracto que vai por ambos assignado e pelas testemunhas
retro referidas. E eu, Francisco de Lemos Duarte, Secretario da Estrada de
Ferro de Sodral, que o escrivi e subscrevo-o. (a) Francisco de Lemos Duarte. Ca-
mocim, dezenove de Março de mil e novecentos e dezenove, (aa) Francisco
Carlos de Oliveira, Francisco das Chagas Vasconcellos. Antonio Luiz de Aguiar.
Antonio Fernando Barros. ( Estava sellada com o sello de estampilha federal no
valor de trinta e três mil oitocentos e vinte reis, devidamente inutilizado pelo
primeiro signatario Fracisco Carlos de Oliveira.

Está conforme ao original. Visto

Secretaria, em 20 de Março de 1919 Directoria, em 20 de Março de 1919.

(a) F. de Lemos Duarte (a) Francisco Carlos de Oliveira

Secretario

Vapor Fortaleza

Este magnífico vapor -perten-

icenti a conceituada e tradicional

(«Amaion River Steani Navgat-

tion ''11. 
Ivild Company» com sede

em Htlein do Pará, e que pontu-
almente estaciona em nosso porto
todos os mezes, tivemos o agrada*

vel ensejo de visital-o na ultima

viagem que esteve aqui, cm tran-

sito para o Recife.

Fomos lidalgamente recebidos

pelo seu distineto comtnandante

o habilissimo piloto sr. Arthur de

liemos Pinto (pie nos fez percor-
rer o vapor, mostrando-nos to-

«Ias as suas dependencias. I)a vi-

sita que lisemos ao luxuosa e con-

ortavel «Fortaleza», consciencio-

samente podemos affirmar que é o

melhor vapor que faz a linha do

Pará. não somente pelos vastos

commodos de que é dotado como

pela sua distineta oficialidade

que, alem de peritos e criteriosos

são também cidadãos educados de

fino trato que sabem com distinc-

ção e fidalguia tratar os que via-

i;un a bordo de um navio que of-

ferece as melhores vantagens de

confortável commodidade aos seus

passageiros.

O sr, commandante Arthur Pin-

to que em Camocim gosa de muita

estima e sympathia,agradecemos o

attencioso acolhemento que nos

lispensou na agradavel visita que
lisemos ao vapor «Fortaleza» 

que
•ompetentemeiite 

commanda, igual-

mente a sua disciplinada ofticiali-

lade que se mostrou de uma gen-
ilesa captivante para comnosco.

Director-interino

BftNCO DO BRVVZÍL

ENDEREÇO TKLECRAPHICO—SATELLITE

Matirz—Rio de Janeiro

Capital antorisaòo 7o.ooo:oooSooo

Capital realisado 45.000:000$000

Agencias em todas as capitacs e cidades mais importantes dos

Estados

Succursal em Camocim

Recebe dinheiro em deposito abonando as seguintes ta-

xas:

F.in contas correntes com retiradas livres qualquer quantia a começar de Rs. l:00fSS
2 o/o ao anno. Em conta correntes limitadas de SOSIOO até 5.000800, com retira
da livres 1 o/o ao anno.

— A PRA^O FIXO —

Deposito a prazo de 3 a (> mezes

Deposito a prazo de 6 a 9 mezes

Deposito a prazo de a 12 mezes

KMPRESTIMO

" 
„ ao anno

4, o/o ao anno

5 o/o ao anno

Desconta saques sobre todas as praças do paiz, bem como sobre Montevidéo e
Uuenos-Aires. Desconta e redesconta letras da praça e faz adeantamento sobre co-

branças ás melhores taxas do mercado.

COBRANÇA

Encarrega-se de cobrança 110 exterior e 110 interior do paiz mediante pequena
coniiuissão, para o que está apparelliada com Agencias e correspondentes nas

principaes praças do extrangeiro e do paiz, inclusive no interior deste estado, on-
de acaba de constituir correspondentes.

A cobrança sobre as localidades acima será feita mediante a com
missão de 1 2 0 0 e mínima de 4SOOO inclusive a commissão do cor-

respondente.

1)K. LUIZ V1AWA

Ex-iiitrrno do Hospi-

tal de SyphilLsdo

Prof. Rabello.

Ex-interno do Hospital de cri-

ança e da Escola de Menores.

Applica injecções de 914.

Consultorio, Rua da Estação—

Pen^So Urbina

CAMOCIM

Dá consultas de 13 as 15 ho-

ras.

Acceita chamados para os

lógare» servidos pela Estrada

de Ferro.

Agradecimento

Maria José Magalhães e

seus filhos, ainda 
¦ 

sensível-

mente acabrunhados pelo do-

loroso golpe porque passaram

com a morte de seu esposo e

pae Adolpho Celso Magalhães,

vêm pela imprensa agradecer

sinceramente a todos quanto

generosamente compartilha-

ram com a grande dor que sof-

freram com essa perda.

Outrosim agradecem a todos

quantos enviaram-lhes cartões

e telegrammas de pezames, os

que pessoalmente cumpriram

com esse piedoso dever, e a

quelles que fiseram a caridade

de acompanhar os restos mor-

taes á sua morada de sempre.

Camocim 10 de Março de 1919.

PINTORES E CAIADO-

RES—Zarcão, roxo-terra, ro-

xo-rei, ocre, crtí alvaiade, atu

rello canario, verde 
paris, pôs

preto, seccante clialet, rece-

beu o GATO PRETO.

CAMOCIM — CEARA'

Medicamentos soberanos

-DO-

Pharmaceuiico J. Arthur de Carvalho

Ex estudante de Medicina, ex interno do Hospital de Miscícordia do Rio de
Jaue ro, t x-par»n i-vuiieo da Santa Casa dc Santoi, ^3. Paulo}, ri socio da 5-'o-
ciedadc de Madicinn de Pernambuco, e*-0'0prietai 10 da Drogaria e Pharmacia

dos Pobre» do Kecite.etc. etc

Gottas Artliur de Carvalho ou Gottas Esto-

lliachaes—Medicamento 
prompto e effieaz em todas as moles-

ias <lo estômago e dos intestinos 
quando occasionadas 

pelas más

digestões. Cura os empachamentos em menos de 20 minutos e

evita sempre as perturbações das digestões.

Seu effeito maravilhoso e surprehendcnte tem feito com 
que

todas as pessoas que delle faz uso, seja um 
propagandista fervo

roso de tão precioso medicamento.

Cancroina — Medicamento admiravel para matar o cancro

syphilitico 
por mais rebelde que seja, bastando applicar 4 on 5

vezes no máximo.

Uleerilia—Remedio de effeito prompto nas ulceras de mau

caracter, sem ser 
preciso a intervenção das dolorosas injecções

le tartaro emetico.

Calloilia -Tópico de bom effeito 
para destacar as camadas

endurecidas da epiderme 
que constitúe o callo dos 

pés produzido

pelo attrito do calçado.

Tonico Prior — Locção antiseptica que fortifica e estimu

la os foliculos pellosos, fazendo brotar novos cabellos Extingue

por completo a caspa.

Elixir anti-asmatico — Admirável medicamento para

combeter a ASTI1.MA, ainda mesmo a mais rebelde, quando

delle se faz uso mais prolongado.

Deixam de ser publica as as inúmeras cartas de agradecimen-

t<» recebidas de pessoas curadas por tão admiravel medicamento,

(imitando somente a publicação de um cartão do Dr. José Sa-

boya de Albuquerque, muito digno Secretario da Justiça, cujo

critério; rectidão e justiça é proclamada por todos (pie o conhece'

Eil-o: «Antigo Joaquim Arthur

Mando-lhe este, para que você me envie pelo primeiro portador

seis vidros do Elixir Anti-Asthmatico, de sua fabricação. A pes-

soa que m'o pede, um amigo de 8. Quiteria, encarece muito a

efficacia do seu medicamento, e, pelos termos com que o elogia-

apesar da amizade 
que me mostra ter, parece que até deseja que eu sof-

frade asthma, só para ter o gosto de ver-mc curado com o seu elixir.

José Saboya de Albuquerque.»

(Firma reconhecida)

OBSER\ AÇAO — Apesar de n unca ter sido feito reclame do ELIXIR ANTI
ASTHMATICO, as conceituadas casas de Nicolau Carneiro e Albuquerque &

Cia., desta cidade, têm recebido diversas ve?es telegranima do Rio de Janeiro, pe-
dindo este precioso medicamento, o que só pode ser attribuido á influencia do

nosso distineto patrício Cel. Vicente Saboya, que muito admira a acçâo deste

remedio.

DEPOSITO GERAL:

Laboratório Chímíco-PhamaceuUco do

J. ftrthur de Carvalho
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4 FOLHA DO LITTORAL

Nicolau Sc Carneiro

CWSft BWNCWRM

FUNDADA EM 189$

Importadores, exportadoos, commissionistas o consipatarios

SECÇAO DE COBRANÇA DE S"AQUES

AGENTES DA

COMPRADORES DE TODOS OS GE

MEROS DE PRQDUCÇAo DO PIAZ

(<

STANDARD OIL COMPANY OF BRAZIL

>>

Proprietários da EMPREZW DE TRANSPORTES MARÍTIMOS

E DO TRAPICHE STELLA

•Agentes 
da Compaühia COMMERCIO E NWVFCAÇWO e de vapores ehyates de emprezas 

particulares

AGÉNTES DOS SEGUINTES BANCOS:

London & Brasilian Bank Limited

Banco do Brasil

Banco Nacional Ultramarino

Banco Hollandez da America do Sul

London & Ri*er Plate Bank Limited

Banco do Pará

Banco de Credito Popular

Banco do Recife

Banco Auxiliar do Commercio

Banco de Alogôaa

%

E DAS SEGUINTES CASAS BANCARIAS:

Manáos : — Tancredo Poito & Cia.

Belóm : — Moreira, Gomes & Cia.

A. F. de Souza & Cia.

Cortez Coelho & Cia.

Maranhão : — Oliveira Neves & Cia.

C. S. de Oliveira Neves & Cia.

Ceará : — Salgado Kogers & Cia.

Bons Frères

Rio de Janeiro : — 7<euha Ramos & Cia.

End. Teles.-ST ELI A Codigos 
• RIBEIRO, TWO IN ONE e A. B. C. 5l E d, inelh.

rCamocim
Estado do Ceará

Wlfredo Pessoa Cavalcante

COMMISSÕES. CONSIGNAÇÕES

E CONTA PRÓPRIA

Encarrega-se da venda de 
productos

deste Estado.

End. telegraphico—S I 6 M A ('odiíço—R | B E I R 0

RUA DA 
QUITANDA, 

3

C<AlX* POSTAL 1.391

RIO DE JANEIRO

Américo Pinto

Representações, informa-

ções 
e compras de contas

de terceiros

Ciin postal 17—End leltt AME IqO

NATAL

RIO GRANDE DO NORTE

KEROSENE

"BRINDILLA"

e 

gasolina 

"Motano"

Productos da SPANDftRD OIL COMPANY OF BRASIL
«V

AGENTES E DEPOSITÁRIOS

NICOLAU & CARNEIRO
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Pensão Central

- DE -

^ QUININHA AGUIAR 
^

Confortável, arejado e espaçoso 
prédio, á Rua Senador Jagua-

rybe, onde se encontra asseio, mesa farta e variada, tudo a

contento do mais exigente hospede.

Acceitam-se pensionistas.

CAMOCIM
JEARA

Preparado do Phamaceutico

chiisiico Francisco 
Giffoni

Uroformina

»«•

(Orannulado effervecente)

r. . V•V-i

Cura insuticiencia renal, cystites nephnztes ure-

thntes. catarrhos da bexiga e inflammaccão da pros-

tata. r.vila a urennia, as infeccões intestinaes, dissol-

ve as areias, os callentos biliares.

Vinho reconstituinte ile carne, quina e lacte phosphate de cálcio.

Poderoso remineralisador das cellulas do organismo. ,

KXITA O APPETITE

ENRIOUECE O SANGUE

FAVORECE A FORMAÇÃO DOS TECIDOS

Vende-se na Drogaria 
"CHAVES" 
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