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0 nosso saneamento

QUANDO o Dr. Epitacio Pessoa

pronunciou o seu celebre discurso

no «Club dos Diários» o qual, hoje,

«stá havido como sua plataforma

governamental, achou de bom a-

viso estig-matisar certos pontos in-

diclinaveis de execução a quem quer

que fosse alçado a suprema mag-is»

tratura da Nação. E hoje que, o mes-

mo pronunciador de tal oração se

ré eleito para tal posto, a impren-

sa, em toda parte transcreve do or-

«jam official esses pontos que se di-

zem capitaes na plataforma do Dr.

Epitacio.

Um dellos é o saneamento do

interior e extincção de focos/le febre

amarella existentes ainda em al-

g-uns portos nortistas.

Isto de saneamento do interior é

tecla onde tem batido não só a

imprensa profana como igualmen-

te a douta, não só tem servido de

artigo de fundo a diários impor-

tantes, Como também de assumpto

ventilado em densas e massi-

.sas paginas de revistas scientifi-l

cas, quantas se publicam de Nor-j

te u Sul, e mais ainda : um livro-

catalogação de impressões, de estu-

dos feitos durante viagens pelo in-

terior, appareceu ostentando a ru-

brica do especialista em matéria

tal, l)r. Belizario Penna. yuatlto á

existencia de febre amarella, man-

da a verdade dos factos que

se tenham os portos nortistas co-

mo suspeitos maximê o extremo

norte, onde, não ainda faz longo

tempo antes de sua morte que o

grande Oswaldo Crux esteve tra-

tando de sua extincção no Pará :

depois accresce que as medidas

ptophilaticas do Norte, não for-

mim um cordão inteiriço como su-

ccede no sul, assim existem diversos

portos do Norte onde os navios en-

iram e sahem sem dar satisfação a

saúde publica loc.il, e isto succede

inuito simplesmente porque é cou-

na que não existe nos alludidos

portos.

Determinando as causas falemos

concretamente tomando como ex-

emplo o nosso porto de Camocim,

onde navios do portos outros do

velho continente e mesmo do

Brazil entram sem soffrer a mini-

ma fiscalisação sobre seu estado

wanitario.

Como foi que a grippe pneumoni-

ca tio rapidamente se desenvolveu

p«lo centro cearense do ofcite ?

Foi trazida 
por navios qtie 

aqui

entrara», sem ser visitados por

profissional que determiuasse o

isolamento dos (frippanos de

maneira que a grippe aqui se I

instalou e. encontrando o tretn de |

torro, rapidamente galopou e ititen-

cifícou-se por esse* sertões a dentro. I

Actualmente híi uma tcndencia

frisante a propagação de epidemia,

que, de regra, são oriundas do ori-

ente, onde a liygiene não vive,

porque o centro aziatico, porto

velhíssimo, c refractario ao mo-

dernismo.

E A. Cliateaubriand em artigo

de fundo do «Coreio da Manhã»

deu uma explicação muita razoa-

vel sobre a maneira de propagação

das epidemias na época presente;

dizia elle 110 alludido artigo que a

Allemanha mantinha juntamente

com a Austria-Hungria, onde, tam-

bem, a hygiene era um fa.cto, um

fortisimo dique, um verdadeiro

cordão isolador que impedia a pro-

pagação de epidemias reinantes

para o leste. A própria Rússia sem-

pre era disimada pelo cholera

que lá existia e existe de maneira

endemica e este momento em que
não se sabe das fronteiras geogra-

pliicas, nem muito menos lias san-

nitarias, nada admira que haju

uma irupção do cholera para o

Oeste europeu invadindo mesmo a

America.

Vendo deste ponto de vista, como

as coisas se passam, não constiiue

simplesmente uma preocupação do

futuro presidente da Republica, o

querer extinguir os focos de febre

amarella; outros constitua um de-

ver apparelliar todos os portos da

União tnaximé os do norte, para

de>te modo, não só impedir a diffu-

são tios alludidos focos, como li-

vrar o pai*; da invasão de qualquer

outra epidemia.

A lição da epidemia grippal de-

ve ser aproveitada; hoje começam

as inquietações com a febre ama-

rella, amanhã o cholera pode per-

feitamente nos visitar e. si nos en-

contra sem orgão sufficiente de de-

feza, pagamos o preço de nossa in-

differetiça em condições muito

duras.

rr

Mario I)ias e Francis-

co Ponte.
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0 Astro rei

t>aooa»«ao

Ao Atulré Pessoa

Approximando-se o dia ein que o

Sói ter;', o seu brilho obscurecido pela
merencoria lua, nâo é fora de proposito
recordar o culto dos astros entre os

selvagens, cujo sentimento religioso

entretanto marca um progresso digno

de nota sobre o íetichismo propriamen-
te dito.

Aliás, esse culto, bem mais elevado

que o das pedras, das aguas, dos ve-

£clrtt:» C 4iC uwü «tlUiliACb, O» qUMC»
limitavam á adoração da terra em suas

manifestações naturalisticas, merece ain-

da hoje homenagens innumeras do

homem moderno, nSo só por ser o sói

o soberano timoneiro do nosso systema

planetario, que delle recebe movimento

e calor, como ainda e principalmente

por ser o sói a fonte da vida...

Comparando-se as tradiçOes do ho-

mem primitivo com o que sobre esse

astro dizem os naturalistas moder-

nos, chega-se a conclusão de que ain-

da hoje o culto solar nâo perdeu o

seu prestigio embora sob outra fôrma,

por 9em duvida mais de conformidade

com a evoluçío.

Ha um progresso notável no culto do

sói e dos astros em geral, mas nem

por bso deixa de permanecer no fundo

de nossa anctstralidade um que de

adoração naturalistira.

Sim, i com a mais viva emoçlo que
contemplamos o «ól nascente e o *eu

occaso empolgando a creatura com as

suas irisadas fulguraçfies, é fonte de

inspirações para espíritos de escól

como o grande astronomo C. Flamma-

rion.

E é o que se lê realmente na bella

obra desse grande mestre da sciencia

astronomica, intitulada «Deus na Na-

tureza».

Bella pagina em que o astronomo,

philosopho, descrevendo o crepúsculo 
j

observailo do cimo de uma collina,)

respeitoso, com a fronte descoberta

ante a face augusta do sói poente, faz

uma prece ao Grande Architecto, cuja

grandesa elle vê através das solemnes

manifestações da vida universal.

Ha quem diga, nio sem fundamento,

que a astrologia da Edade—Media njo

é mais do que um resíduo da astrola-

tria dos nossos antepassados.

E vent a proposito lembrar aqui de

passagem, que a astrolatria foi attribui-

da também aos proprios christàos, tanto

que Tertuliati® defendendo-os de taes

accusaçftes, principalmente de adorarem

o sói, disse que apesar das apparencias

exteriores da veneração pelo sói nào é

ao astro que se dirige o culto christSo.

Segundo Origenes, era necessário ado-

rar os astros, não pela sua luz material

mas sim pela naturesa de sua luz espi-

ritual.

Pelo exposto, embora dito superli-

cialmente, pois o assumpto é vasto e

nüo dispomos de espaço, vê-sc que o

sói identifica-se com a luz e está com a

própria divindade, o que aliás já foi

dito, entre outros pelo bello e fecundo

talento de farias Brito, o pranteado

philosopho cearense, quando, na t i-

nalidade do Mundo-, referindo o sonho

que determinou a architectura da obra,

cita a plirase que, partindo do seu

interlocutor occulto na sombra da noite

universal repercutiu 110 sen espirito

aturdido: .Deus é a luz».

F, cousa singular, ao mesmo tempo

um raio de luz solar, luz physica, in-

confundivel, atravessando o espaço pe-

netrava em cheio no aposento e incidia

sebre a fronte do escriptor, despertan-

doo.

Revelaç.lo ? Simples sonha? Quem

sabe ?!...

Seja como fôr, digamos como a voz

que elle ouviu: «Deus é a luz», e uma

das suas explendentes manifestações é

o sói.

Aguardemos assim o dia 29 de Maio,

em que elle por alguns minutos occul-

tara a sua iace das humanas creaturas

e estejamos a postos para entoarmos

hossannas ao seu reapparecimento no

espaço infinito.

A. ABOIM

de nasso Jardim publico e oxalá que
este gesto brioso venha mais incentivar

o animo publico de nossa terra para
esse emprehendiinento que vem preen-
cher uma lacuna na lista do:-, melhoramen

tos de que nossa cidade se recente.

A diversos membros da sociedade

camocinense vão ser destribuidas listas

devidamente rubricadas as quaes iremos

mencionando a proporção que formos

dando entrada das quaritias.
Até agora, acha-se em cofre a quan-

tia de RS 450ÍG00 já publicada em o

n. 6, deste jornal

Phenix Camocinense

Com o esplendor de sempre

e de par com a grande e ex-

pansiva alegria que se nota

invariavelmente nas festas des-

ta sympathica sociedade abri-

rã os seus salões no 
proximo

dia 31 o brilhante club «Phenix

Camocinense», elegante núcleo

de recreio desta cidade.

Tomará o 
patrocínio desta

festa, nosso distineto amigo

Mario Militâo, que t? o Pirec-

tordo mez 
presente. Pelo 

que

nos foi gentilmente scientifi-

cado. sabemos que a bella or

chestra Cine-Phenix ensaia

caprichosos números de mu-

sicas novas 
para esse baile

como sempre procede em todas

as festas da sociedade, 
pro-

porcionando aos convivas uma

audição esplendidamente agra-

davel.

liillietes da Loteria

<le S. João tem a veit-

da Victor Nicolau
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PROGRAMMA

Programnia das observações astrono

micas a sérem realisadas, no dia 2t de

Maio dc 1Q1Q por occasiao do edip-

se totaf do sol, pelos sábios astral*-

gos Camocinenses acima mencionados:

6 horas do dia

Partida d* "Club" da gare da e str a

da de ferro para a chacara do Sr. J. Otto

entre vivas, musicas, bandeiras e fogos.

7 horas do dia

Hymno ao sói, café

nos cajueiros.

e redes armadas

7 2s 10 do dia

Preparar telescopio e fazer altos e».

tudos de mechanica celeste, geometria rio

espaço, metereologia, magnetismo etc.

il horas

Passeio campestre, jogos familiares

j entre senhoras e senhorinhas, gyinAas-
I tica sueca entre cavalheiros, danças ao

ar livre, aperitivos etc. etc.

Continuando, de hoje em diante, este

jornal, activar o recebimento de fundos

para tornar em realidade o projecto de

um logradoiro publico nesta cidade,

empresa esta por demais penosa que
a «Folha do Littoral tomou a seu encar-

go e que, por conveniência de occasiio

foram por algum tempo suspensos taes

recebimentos, é, com o maior prazer,

que reencetamos este trabalho confiados

que somos 110 civismo e liberalidade

do povo quo comnosco respira a brisa

salutar que banha esta cidade, digna

do melhor esmero mesmo por ser uma

das partes do nosso qnerido Ceará

onde mais se accentua a tendencia para
o progresso.

De antemão sabemos que a Empresa

Cine-Phenix vai proporcionar em qual-

quer um destes proximo? dias uma

sessão cinematographica em beneficio

«Club 
Astrologi-

co 29 de Maio"

= *

Homenageando o curioso

plienomeno solar que se vae ve-

rificar no proximo dia 29, uma

commissSo composta de ele-

mentos qne se destacam em

nosso escol social, resolveu

promover um festival 
popular,

cujo local escolhido fei a apra-

sivel vivenda do digno cava-

lhoiro sr. J. Otto C. e Frota, a

um kilometro distante desta

cidade.

Abaixo 
publicamos o magni-

fico 
programma organisado

que, certamente, terá um êxito

surprehendente.

12 horas

Almoço á pic-nic tendo por Kiesas

as redes de tucum e o chio atapetado

de folhas.

13 horas

Plena césta com modinhas, monolo-

gos, cançonetas e prendas diversas.

14 In ras

Phatographias dos membros do "Club"

e do lccal.

15 horas

Lanche, desarmamento de redes, be-

céjar etc.

18 horas

Regresso triamphal «AU-FLAMBEAU»

com á banda de musica á frente.

Nota da vitiia hera

Convocada extraordinaria-

mente, reuniu-se hontem a

noute a Diréctoria do club,

em sessão solemne, a convite

do Sr. Presidente, qne abrin-

do a sessão com palavras cheias

de conforto, animando o espi-

i rito dos presentes, explanou

'em 
tom magoadò o destino

de todos nós ante o pher.o-

meiio do dia 29.

1 O Sr. Secretario por sua

vCz, (.oni eloqüentes palavras

mepbystophelicas disse que 
o

I fitu da reunião era para tratar-
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seda modificação do program- 
l ho*. Hoje pela manhã, qium-

ma da festa quanto 
a partida 

do lá estivemos, trabalhava-se

do prestito, que submettido cti vãmente. O Dr.Morize, com

a rotos ficou resolvido todos! quem conversámos, está bas-

reunirem-se no prédio da jtante preocupado 
com o estado

•Estação até as 7 horas do dia almospherico deste*; últimos

afim de tornar-se em marcha i dias.

após a primeira 
missa do dia, 

J 
Realmente, desde logo cedo

forma esta mais conveniente, vem se formando para o lado

para todos.

Assistência áGriança

Durante o primeiro 
e segundo

anno de existencia do ser hutna-

"o, nosso grande cuidado está

voltado para 
o tubo-gastro, in-

testinal, pela 
razão de ser esse

apparelho muitíssimo vulnerável

na criança; assim é tanto que no

f-omeço de qualquer 
affecção bron-

chica, verifica-se primeiro que tu-

do, uma svmptoinatologia g-osto-

intestinal; 
'quer 

dir.er a criança

apresenta liugua suja, ventre tym-

panoso 
e mais outras complicações

como se tratasse simplesmente de

uni embaraço gástrico*, assim sen-

do mais attenção deve merecer os

verdadeiros embaraço-gaslricos.

As maes, geralmente, passado

o momento critico de uma diar-

rhee tcni pressa cin clur a criíin-

ça alimentação mais abundante;

ili.iem que a criança está fraca e

que, portanto precisa 
é de Alimen-

to em maior copia; em corrobo-

ração deste argumento citam os

filhos dos caboclos que se alirncn-

tam de papas grosseiras 
e são cri-

anças sadias.

Ora, isto é puro engano, por-

que um simples caso que se ob

serva, não é sufficientc a derru-

bar uma concepção já largamente

experimentada:

O filho do caboclo é, incontes-

tavelmente. um pouco mais resis-

tente no tocante á alimentação

groceira, 
do «]ue o tilho do bran-

co social, o branco da cidade, o

cercado de conforto; porque quan-

to mais o homem busca o con-

fortavel, tanto mais a natureza

se lhe torna hortil, hostilidade

que não só encontra solução no

trage, como também na alimen-

tação hvgienica.

Ainda assim considerando o lio-

mem rústico, o caboclo, um tan-

to mais resistente do que o bran

co ou melhor; considerando o des-

cendente do homem sem confortc

rnaií resistente do que o filho do

homem de confortq, a mortalidade

de criança é maior como provam

as estatísticas, entre aquelles que

não tem nenhuma noção de hvgi-

ene alimentar que criam os filhos

com papas grosseiras e mal cosi

das nos primeiros 
inezes de exis-

tencia, do que entre aquelles que

adoptam uma alimentação metho-

dica; de accordo cuin a idade hvgi

enica.

Dr. Luiz Vianna

DeSobral

A questão 
do ponto de par

tida da estrada de ferro para

Itapipoca tem desviado iutei-

ramente a atteneção dos so

bralenses do grande e impor

tante phenomeno 
celeste, que

dentro de poucos dias terá

logar.

\ ^ f f -» 1 £11
cslàauti c a

aqui assumptos absorventes

inevitáveis.

Entretanto, as commissões

scientificas desde já ha a

guns dias trabalham, e as ins

tallações para 
a observação

do eclvpse de 29 do corrente

estão quasi 
terminadas. A com

missão brazileira, chefiada pe

lo eminente scientista Dr. II

Morize. diversamente de que

antes tinha assentado, fez

acampamento á Praça do Pa

trocinio, onde já estão levan

tadas quatro grandes 
barracas

e uma larga base d£ alvena-

ria para 
a in^tallação dos appa-

ingleza tam-

do nascente um nevoeiro den-

so, persistente, que ameaça se-

riamente as observações de

um completo insuccesso. Seria

um lamentavel desastre. E a

ameaça é tanto mais assusta-

dôra desde que e' sabido que

os phenomenos 
de eclvpse só

lar so podem 
dar se na phase da

lua nova, justamente quando

torna-se mais variavel o nosso

estado metereologico.

A commissão

bem se preocupa com essa

desastrosa eventualidade, pois

seria perdida 
a occasião mag-

nifica de ser verificada a

theoria de Einstein d gra-

idade da luz.

Somente os americanos es

ão mais a cobe/to do qualquer

embaraço, visto como as suas

observações de magnetismo

errestre e electricidade at-

mospherica não serão profun-

damente prejudicadas pelo
">ossivel 

estado nubloso.

As installações desta ultima

commissão estão montadas a

dois metros de profundidade,

nos baixos do palacete 
do

deputado federal, cel. Vicente

Saboya, onde se acham hospeda-

dos os scientistas extrangeiros.

Espera-se aqui grande 
atlu-

encia de curiosos de todos os

pontos 
da zona, e a cidade já

se prepara, para ter, embora

mesmo o eclvpse venha a ta-

ha'*, uns dois ou tres dias de

ida intensa c movimentada

Campeonato Sul Ãmfi-inano

# # # $

O resultado dos jogos 
rea-

Usados no domingo passado,

no Rio de Janeiro, conforme

telegramma que nos toi mos-

trado por um amigo, foi o se-

guinte: 
— Natação — Os brazi-

ieiros venceram os Uruguayos

e Argentinos—«Fosthall»—

Os brazileiros venceram os

Argentinos por 2 a 1 goals—

Pelo resultado que temos

noticiado, não resta a menor

du>ida de que, os Campeões

do anno de 1919 serão os

Brazileiros, retirando assim

a taça do Campeonat , do

poder 
dos Uruguayos, que 

fo-

ram os Campeões do anno

passado—cujos jogos 
tiveram

logar na Argentina.—

política

•21—5 — 1019.

A.

VERAS &COMP.

Vendem a preço módico'

copladores p^ra cartas com

500 folha?-

Folha social

lisação, o illutre e distineto dr. Carlos

d'01iveira, digníssimo director da Estra-

da de Ferro de Sobral.

A. FERNANDO BARROS Em vi-a

geni de inspecçio telegraphica regres-

sou do ponto terminal da Estrada de

Ferro de Sobral, o nosso digno con-

frade A. Fernando Barros.

PARTICIPAÇÃO

O nosso distinto amigo dr. Francis-

thilde Motta Borges, virtuosa c° de Lemos Duarte e sua exma. con-

TT1 sorte d. Carmelia Motta de Lemos Duar-
consorte do sr. Ul\sses o 

te, gentilmente nos communicaram o

ges. commerciante nesta pra-jseu enlace realisado nesta praça em 10

ç^t I 
do corrente.

T, • .. , 
• I Ao digno cazal agradecendo a delica-

atabellS. aos annt\e S "jdesa 
da eommunicaçio, angurarnos-

lhe intermina e feliz existencia

ANNIVERSARIOS

—Completou annos no dia

22 a senhorinha Clotilde Mot-

a, dilecta filha do sr. coro-

nel Zeferino C. Motta.

—No dia 30 do corrente

commemorará a data de seu

natalicio, a exma. sra. d. Ma-

FALECIMENTO

antes.

—Km 21 deste mez foi o au-j

niversario natalicio do distinc-]

to e notável cansidico cearen- Falleceu em Sobral, em

se dr. Sebastião Moreira de avançada idade, a veneranda

Azevedo, (pie, no foro de For- matrona d. Mariana Augusta

taleza, é o advogado de mais no-

0 Propagafídista

Associação Con.me;cia!

de Csmocim.

Esta util Associação sem-

pre 
empenhada na causa d<

bem commum desta zona nor-

te do Estado, tendo em con- tado.

sideração as aperturas da

quadra 
calamitosa que atra-

vessa o Ceará, dirigiu aos

Ktmos. Drs. Ministro da \ ia-

çâi e Presidente do Lloyt

Bra :'eiro um telegramma so

licita vloo abatimento dc 3(K,'

nos iret^.s de cereaes embar

cados em seus vapores para

os Estados ílagellados, aiim

de por esse meio, poder 
o

commercio importador adqui-

rir os cereaes por preços 
mi-

nimos e dal-os ao consumo

da pobreza 
ílagellada na base

directa d<> preço 
da compra.

O Exm? l>r. Barboza Lima,

digno Presidente do Llovd,

veio pressuroso 
e solicito ao

encontro da Associação comi

o seu telegramma abaixo trans-

cripto, informando já haver i

mandado ser p 
isto em pra-'

tica essa medida de alto des-

cortino patriotico, 
obervando

porem que o referido abati-

mento não será aproveitado

pelas cargas exportadas pela

praça 
do Rio de Janeiro por-

meada e saliência entre os se-

us collegas.

Registrando o natabeio do

conceituado jurista, 
endereça-

tnos-lhe aifectuosa? felicitações

e muitos votos de prospefidades 
uma

e triumohos na carreira (pie

tão dignamente se tem salien-

de Mello Barrtto, victimada

por 
antigos padecimentos.

A respeitável senhon er..

bastante estimada na socie-

dade sobralense pelos seus dig-

nos predicados que a tornavam

creatura respeitável e

VIAJANTES

Dr. CARLOS d'

! Era a pranteada morta avó

j de tiosso distineto confrade sr-

jDeolindo 
Barreto Lima, re-

dactor- proprietarl 
^.'fA 

Luc-
OLIVEIRA Acompa- 

t a qUem endereçamos o
n.iado de sua joven e gentil consorte w

retjressou da Ibiaptba onde fôra em fisca- no^so Cartão de pesames.

exportadas desta capital não

estavam gravadas com refe-

rida sobre-taxa não aprovei-

tando portanto suppressão

feita.

Cordiaes saudações.

Barbosa Lima. Pt. Llovd.

Convém notar <pie cargas miterio e em todos os suburbi

os, já removendo os grandes

morros de areias que defeituam

á rua do Egypto para obstruir

o rego da travessa Dr.

Privat, vulgarmente conhecido

pelo do 
"Portuguez."

Outros melhoramentos o dis-

tineto Prefeito emprehenderá

brevemente, sendo que, nestes

dias, tratará dos alicerces 
para

a construcção da casa da Ca-

mara, á praça do Bom Jesus.

pie estas não estavam sobre-

carregados dos 30% que 
vêm

de ser supprimidos.

Agradecendo e applaudindo

esse acto digno de louvor do

illustre e benemevito Presi-

dente do Llovd Brazileiro,

os referidos

Surgiu nesta cidade um m-

teressante orgam destinado a

inblicação de reclamos sob a

intelligente orientação de nos- 
jamos a seguir

so amigo I*. 1 revia, esforça- 
^eiç^rrammas.

do representante de importan-j 
pjj.os.

tes firmas cominerciaes do sul

da Republica com o titulo—O

Propagandista—que se edita

quinzenalmente.

Ao esperançoso confrade que

se apresenta na arena iorna- mccim, attendendo situação .

listica com um programma 
utii 

precaria população 
flagellada 

C111P°' ptimaxa por_ um jorna-

d classe a q..e se destina, au- solicita Vossencia abatimento 
llsta íle «conhecido mento,

guramos 
vida longa e prospera. 30% fretes cereaes embarca- Í'01S' 5"an. 

0 redactorje co-

dos Llovd aiim pobreza poder 
l1roI>rietano do conceituado or-

adquirir preços 
modicos. t-ra,n 

«Corre.o Paulistano,»

Voh-

GtiNS » AS & FACTOS
— !¦¦¦¦ ¦ Ül | li «IMMIIII1—11 Ml —————————

Poi decreto de 27 de Maio

de 1H82, s(»b o numero 8557,

d<> magnaniino Monarcha D.

Pedro 2?, foi approvado o re-

gulamento para o serviço da

construcção e trafego da Es-

trada dy Perro de Sobral, o

qual 
foi posto em execução em

1? de Julho do mesmo anuo.

Xo dia de hontem, em 1883,

deu-se a libertação dos escra-

vos existentes em Fortaleza.

Poi uma festa siunptuosa

com que se commemorou a

extineção da escravatura des-

se município.

Na data de hoje, em 1889,

falleceu em Fortaleza, o nobre

Dr. Antor.io Caio da Silva Pra-

do, então presidente da pro-

vincia do Ceará. O illustrado

Drs. Ministro Yiação

Barboza Lima.

Associação Commercial Ca-' Paulista-lue era uma das sali-

entes íntellectualidades de seu

«Correio

mantinha com grande

Aviso

O abaixo assignado faz pu-

blico de que de hoje em dian-

te não ottenderá aos fregue-

zes que dezejem comprar pe- 
^ ^

quenas quantidades de lenha,

e previne a todos os que abu-

zaiulo da sua confiança teem

retirado em seu nome feixes

e cargas de lenhas, o não con-

tinuem fasendo, a não ser qne

dejesem vêr os seus nomes

publicados 
nos jornaes.

(.gmocim, 22 de Maio de 1919

r 1 yt niaiiLimia cíitii irranoe coinoe-
OeUUUUU CfeLd llllOiUlauO *

cogita fazer este fa- 
te»cia ;l Pafte scientifica e lite-

enaltece vo®so desse jornal.

patriotismo. . 
I . 

0 

j!lustre. 
dr- P,;a,lu

Saudações. j 
sitou Camocim em Outubro de

sencia ja

vor que 
mais

Importantes limas commer-

ciaes desta praça enviaram uma

petição ao sr. Prefeito Muni-

cipal solicitando que esta res-

peitavel auetoridade ordenas-

se o fechamento dos estabele-

cimentos commerciaes aos do-

mingos. Estamos informados

que o Revmo. Sr. Padre José

Augusto, em despacho no ex-

nediente de hontem deferiu a

justa pretenção do honrado

corpo commercial camocinen-

se.

Applaudimos sinceramente

a decisão da digna auetorida-

de municipal.

Não se reálizou, como annuu-

ciámos em nossa edição aateri-

or, a sessão extraordinaria da

camara municipal desta cidade,

por convocação requerida por

trez vereadores.

No primeiro 
vapor a chegar

de Portalesa virá o dr. Plinio

Nunes que 
vem assumir a chefia

da construcção da Estrada de

Rodagem de Granja—Viçosa.

O disciplinado tenente da

policia cearense João Vieira,

foi nomeado delegado especial

Movses Rocha—Presidente

Raymundo Mendes—Secre-

io.

1888, 
quando cxcurcionou pelo.^ala

Cratheíts.

norte do Estado.
Foi nomeado Prefeito Muni-

Moysés Rocha, P. Associa-

ção Commercial Comocim.

Respondendo vosso tele

Jaz sepultado 110 cemiterio 
cipalde Viçosa, oRermo. Padre

publico de fortaleza em 1,111 
José Carneiro da Cunha, dignis-

1 
simo Vigário dessa freguesia.

significativo mausoléu..

O Revmo. Sr. Padre José

Augusto, muito digno Prefei-

gramma 
tenho prazer informar to Municipal, tem sido incan

yd haver mandado supprimir savel em tratar dos#iuais in-

data 6 e 8 corrente sobre-taxa prescindiveis melhoramentos

30% para 
viveres destinado 

| 
desta cidade, 

já mandando

Foi nomeado adjuneto da

promotoria publica deste ter-

mo, o digno dr. Joaquim Ar-

thur de Carvalho.

Segundo as ultimas uoticias

FRANCISCO ROZENPO DA CRUZ.1 Estados flagellados secca. 
'promover 

limpesa geral 
no ce- telegraphicas será nomeado len-

*
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Comisvercio e Navegação

Feios mares

Empreza Nlcolau Carneiro

Vapor CAMOCINENSE—De Belemj

onde acha-se nos últimos serviços de

melhoramentos, é esperado atê o dia 15

do praximo mez de Junho, em viagem

para o sul do paiz.

Hyate SAO SALVADOR—Cheg*u

hontem em Recife devendo de lá sahir

no dia 30 do corrente com destiuo ao

nosso perto.

Lloyd Brasileiro

Vapor 1B1APABA—Deve anchorar

em nosso porto depois d'amanha, pro-

seguindo sua viagem até Amarraçio de

onde partirá eni viagem de retorno

para o sul com a escala do costume.

Vapor PYR1NEOS—Talvez amanha

effectue sua sabida do Rio de Janeiro,

com destino a Camocim, onde fica es-

perado por cerca do dia 12 de Junho.

^mazon River Steam Nav^ate

tioü 911." 
"Lild rompany

Vapor FORTALEZA—Procedente do

Recife, deve entrar depois d'amanhâ,

sahindo no dia seguinte para Bclem.

t£ substitutc dc Direito Crimi

nal, o nosso talentoso e joven

amigo dr. Olavo Oliveira, que

ha pouco fez um concurso bri-

lhantissimo e que occupa com

illustração e critério o cargo de

primeiro promotor publico 
de

Fortaleza.

Embarcaram para o Rio de

Janeiro, os illustres represen-

tantes cearenses drs. Moreira

da Rocha e Marinho de Andra-

de.

O «pic-nic» que a sociedade

camocinense vae levar a effei-

to na próxima quinta-feira, 
dia

do eclypse solar, promette ser

por demais aprasivel visto os

elementos que a compõem e

portanto 
a boa ordem a ser

mantida. Ficou determinado

que a partida, que tem de ser

da Estação da Estrada dc fer-

ro terá logar meia hora após

a primeira 
missa do dia, de-

pois de reunida a comitiva.

Pelo conhecido musicista

Francisco Mourão .foi offerta-

tado a 
"Phenix-Camocinense"

um bello dobrado de sua com-

posição intitulado—ANDRÉ

PESSOA—e, segundo ouvi-

mos, servirá de «ouverture»

para próxima partida 
daquella

sympathica sociedade.

Hontem finou-se nesta cida-

de o conhecido octogenário

Alexandre Corcino—um dos

nossos typos mais populares.

, 
DR. LUIZ V1AXNA

ex-interno do servi-

ço de pelle e sypliilis do

Prof. Rabello.

] Ex-interno do Hospital de cri-

ança e da Escola de Menores.

Applica injecções de 914 ede

tartaro emetieo.

Consultas das 13 ãs 15 horas.

Acceita chamados para os

lógarej servidos pela Estrada

de Ferro.

' 
Consultorio, Rua da Estação—

' 
Tendo recibido apparelhos

para exames de urina e sangue,

communica que está a dispo-

sição daquelles que necessita-

rem seus serviços neste parti-

cular.

I Exame de saujjue (sero

diagnostico da Syphi-

lis) Reacção de Landau 40$

Exame de urina 15*

Pensão Urbina

CAMOCIM

ASSOCIAÇÃO COMMEKGIAl

DE CAMOCIM

De ordem do snr. Presiden-

te desta Associação convido

aos snr. Directores e Supplen-

tes a comparecerem á sessão

ordinaria da mesma no dia 1?

de Junho p. vindouro que se

effeetuará no logar e hora do

costume.

Chamo outro sim a attenção

dos Snrs. Directores e Sup-

plentes sobre o que 
dispõe o

n? 1 do Artigo 22 dos Esta

tutos da Associação.

Secretaria da Associação

Commercial de Camocim, em

24 de Maio de 1919.

Raymundo Mendes de Souza.

SECRETARIO

Attenção

Venancio Lopes do Prado,

tendo bôas terras no lugar Can-

galhas, com aguas franess arren-

da-as a qualquer pesada que dese-

je escapar gados.

A tratar com o mesmo em Ca-

mouim, rua 1Í4 de Maio,

Vende-se

Um sitio cotn 80 a 90 p<5s de

coqueiros, com uma caza de

taipa coberta de telha, agua

permanente, 
bons terrenos pa-

ra plantar 
e criar e para esca-

par gado 
em tempo de secca

no lugar Gamileira, no distric-

to de Barroquinha.

Uma salina com armazém,

também neste município, no

i porto 
do Lima.

I A tratar nesta redacção.

Vende-se

Uma armação em períei

to estado de conservação

própria para 
lojas de tazen-

da ou mercearia quem pre-

sizar dirija carta a esta Re-

dacção com as iniciaes M.

P.

Aviso

A dias perdeo-se nesta Cida-

(de, 
uma piteira para cigarro,

fingindo na parte dourada um

Icasquinho de burro tendo o

boccal de tartaruga amarella.

Quem a tiver encontrado po-

dera entregal-a ao snr. José

Nicolau F. Cavalcante, que se-

rá gratificado.

Francisco Trevi

f>omniissões, Consignações e Representações

Representante do Dr. Eduardo França, em todo o Estado do

Ceará.—Agente das afamadas marcas de manteiga «Iinperia»

«Renascença» e «Faceira».

Depositário do aperitivo «VERMUTlN/>, a melhor bebida do

inundo.

Dispõe de armazéns proximos aos trapiches, de carga e descarga.

Acceita agencia para compra o venda de generos d» qualquer
natureza.

End. telegrr.—Trevia.

Rua da Estação

Codigfo Ribeiro

Camocim—Cearu

SABOARIA STBIA

DE

G 1 Z Z I © Cia

JACOB 

KOSINSIK

MftCHlNVVS E MATERMES

para 

todos os ramos das

ARTES GRVVPHICflS

icdpobtoçõo 
e eeppe5en>TQçõo

Usa-se os Codigos BRAZILEIRQS—UNIVERSAL

RIBEIRO 
e A B C. 5. Edição

• 

.. 
;; roo^=- 

:

TeQePhone 
DOPTG d. 4G29

Endereço 
Telegr:—KOSINSKI

Rua da Alfandega 148 Rio

Grande estabeleci-

mento a inaugurar

-se 
brevemente»

Wdaptado 

para 
o

preparo 
de todas as

qualidades 
de sabão

rivalisando com as

melhores marcas do

Paiz

Compra 
qualquer

quantidade 
de sêbo

derretido aos melho-

res 

preços 
do mer-

cado.

End. 

- 

telegT- OIZZI

PRAÇA DO MpRCADO—CAMOCIM—CEARÁ

Hotel 

"Rodolpho"

Rodolpho Gomes do Prado, aviza ao publico em geral que

transferio seu hotel de Cratheus para esta cidade, em cujo

prédio com acomodações precisas, aguarda com mnita atten-

ção as ordens de sua amavel freguezia.

Ipú—Março-1919

Rodolpho Gomes do Prado

Gl

GIZZ1

D

o



FOLHA DO LUTOU Al.

üicelau 
Sc Carneiro

CAS<A BftNCftRlft

FUNDADA EM 189'

Importadores, exportadoes, commissionistas e consipatarios

SECÇ^O DE COBRANÇA DE SAQUES

COMPRADORES DE TODOS OS CE

MEROS DE PRODUÇÃO DO PM7

AGENTES DA

"STANDARD 

OIL COMPANY Or BRAZIL"

Proprietários da EMPREZft OE TRANSPORTES MARÍTIMOS

E DO TRAPICHE STELLA

«Agentes da Companhia COMMER.CIO E NftVFGKÇttO e tíe vapores ehyates de eaoprezas particulares

AGENTES DOS SEGUINTES BANCOS: E DAS SEGUINTES CASAS BANCARIAS:

London & Brasilian Bank I,itn;ted

Banco do Brasil

Banco Nacional Ultramarino

Bauco Hollandez da Ainerica do Sul

London & River Plate Bank Limited

Banco do Pará

Banco de Credito Popular

Banco do Recife

Banco Auxiliar do Cooimercio

Banco de Alogôas

Manáos : — Tancredo Poito & Cia.

Belém : — Moreira, Gotnea & Cia.

A. F. de Sovza & Cia.

Cortez Coelho & Cia.

Maranhão : — Oliveira Neves & Cia.

C. S. de Oliveira Neves & Cia.

Ceará : — Salgado Rogers & Cia.

Boris Fròres

Rio de Janeiro: — 7, -nha Ramos & Cia.

End. Teleg.-SIELA Codigos: RIBEIRO, TWfl IN 0: 8 A, B. C, 51 Ed. malh.

Estado 
do Ceará C am ocim

Alfredo 
Pessoa Cavalcante

COMMISSÒES, 
CONSIGNAÇÕES

E CONTA PRÓPRIA

Encarrega-se 
da venda de 

productos

deste Estado.

End. telegraphico—S I G M ' 
'odigo—R 

I fl E i R 0

RUA DA 
QUITANDA, 

3

C*1X* POSTAL 1.391

RIO DE JANEIRO

KEROZENE

"BRINDILLA"

e 

gasolina 

"Motano"

Productos da STANDARD OIL COMPANYOF BR/AS1L

AGENTES E DEPOSITÁRIOS

NICOLAU & CARNEIRO

Ti

Wmerico 
Pinto

w

C/D

a

u

3

Representações, 
informa-

ções 
e compras de contas

de terceiros

Caiu postal 
17 = End leieg. AME OIC

NATAL

«IO GRANDE 
DO NORTE
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Pensão Central O)

DE

^QUINIMIA AGUIAR

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

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

contento do mais exigente hospede.

Accetta rn-sft peiision Istas.

CAMOCIM ZWk

Preparado do Phamacetitico

chiisvico Francisco Giffont

Uroformina

(Orannulado effervecente)

Cura insuficiência renal, cystites nephnztes ure-

thrites. catarrhos da bexiga e inílammaccão da pros-

tata. F.vita a urennia, as infecções iniestinaes, dissol-

Ve as areias, os callentos biliares.

Vinho reconstituinte de carne, quina e lacte phosphate de cálcio

Poderoso reinineralisador dai cellulas do organismo.

EM T A O APPETITE

ENRIQUECE O SANGUE

FAVORECE A FORMAÇÃO DOS TECIDOS

Vende-se na Drogaria 
MP.MYES"
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