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End teleg. LITTOR/At-

timado Vigário, de acceitar o car-

go que o povo dc Camocim e o

digno presidente do Estado aspi-

rava entregar-lhe para lionra nossa,

teve por fim que ceder attenden-

do ao appello dessas duas forças

combinadas em prol do engran-

decimento desta futurosa gleba.

Agora qu« o distincto e bem-

quisto Padre José Augusto tem

em suas mãos o nobre pôsto pela

primeira vez comprehcndido como

deve ser, 6 dever sagrado do nos-

so povo prestigiar meritoriamente

tão egregio patrício que hoje cede

seu digno nome para honrar com

todo o critério o titulo do cargo

cuja missão até então era por

bem dizer ignorada por todos.

Um Prefeito que

Honra o ceigo

JUSTA e espontanea homenagem

tem recebido constantemente, o

Revdo. Padre Josç Augusto da

Silva, do pôvo de Camocim, pela

sua recente nomeação de gover*

nador desta cidade.

A alegria geral que se vem no-

tando em todos os municipes é

por demais significativa, ainda

mais quando, se bem com a maior

esperança, o pôvo não acreditava

que seus desejos se tornassem tão

cedo cm realidade. Bem porem,

verdadeiro é o axioma que senten-

ceia na phrase—voz 
do povo voz

de Deus—e nunca teve elle signi-

iicação mais perfeita 
e satisfac-

toria do que neste momento em

relação a successão prefeitural 
de

nossa terra.

De ha muito que o povo desta

cidade, cauçado de sentir um pesa-

dêlo que não passava, 
clamava

debalde, por uma reflexão do poder

executivo do Estado quanto 
a

collocação de um homem capaz

nas rédeas de nossa Prefeitura.

O grito, porem, deste povo,

perdendo-se 
nas espumas das on-

tias marinhas que leva nossas

aguas até a sede dc nossa capital,

não chegava aos ouvidos do nosso

presidente e por isso tinhainos

que refrear a nossa bella aspiração,

agurdando outras eras, novas epo-

chas.

Desde, porem, de algum tempo

para cá, quando deste jornal come-

çámos a bradar contra a inércia

da Prefeitura pelas couáas que lhe

diziam respeito, a voz altiso-

nante do povo independente de

Camocim. começou a echoar o

nome bemquisto do Padre José

Augusto, como o homem digno,

sobretudo, paia diiigir os destinos

da nossa edilidade. O Camocim,

desenvolvia-se, precisávamos 
de

uma pessoa que merecesse fran-

camente o nobre titulo de Pre-

feito; necessitávamos de um braço

vigoroso para 
empunhar as redeas

do governo prefeitural. 
Certas

negociações foram feitas no sen-

tido, e, quando 
esperançosos aguar-

davamos uma resolução definitiva

cujo resultado fosse vigorar o de-

sejo geral dos camocinenses, um

empecilho se antepunha e conti-

nuavamos a marchar no mesmo

sonho illusivo, pregando 
o nome

do recommendado vigário Jose

Augusto. Entretanto a idéa popu-

lar estava bem próxima de tor-

nar-se facto e eis que, nSo obs-

tante as constantes recusas do es-

Phenix Camocinense

Por motivo do força

maior, i'ieon delibera-

do que, a partida dau-

cante desta sociedade,

a qual esteve marcada

para ser realisatla I1011-

tem fosse transferida

para o proxlmo sabba-

do 7 do presente 
mez,se-

g-undo comniunicação

da directoria que tive-

mos. Soubémos tam-

bem qne hoje serão

destribuidosos respee-

t i vos convites para cs-

se baile desta aristo-

cratica sociedade

rw
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Pie—nic

Previamente aununciado e por

todos esperado com viva ancic-

dade realisou-se finalmente 110 dia

do expirante mez, o grande

pic—ii c promovido pelo Club .4s-

trologico eventualmente organi-

sado para o fim exclusivo de so-

lennisar o bello plienomeno 
luno~

solar, isto é, o eclipse total do

astro- rei occorrido tiesse memo-

ravel dia.

Dizer o que foi essa festa ala-

cre não cabe nos moldes desta

ligeira chronica, pallida demais

ante as fulgurações inapagaveis

de epsodios múltiplos...

Com pequenas 
variantes o pro-

gramma foi executado na integra;

mas o que mais concorreu para o

feliz cxtto dít festa, ioi íi vivíi c

palpitante 
cordiadade que a tudo

presidiu, 
sem uma nota dissonan-

te siquer, 110 grande concerto da

affectiva sociabilidade. Muito bem.

Si alguma cousa, porem, faltou,

teve quando muito o valor de uma

nota musical menos afinada no

meio da harmonia existente numa

grande orchestração, e que como

succede na musica também foi

talvez percebido pela arguta au-

dição dos menos complacentes.

Mas, pensa o chronista que tudo

correu muito bem, não só quanto

a terra e as humanas creaturas

como ainda e. principalmente, 
no

. to-n r\ «irl^rnl nlamira. Ah!

que empolgante phenometio e que

grande maravilha é a abbobada

celeste com as suas leis ?

E o homem ? O que mais admira?

As leis da physica que regem o

universo ou o homem que ousa e

consegue não raro prescutar-lhe

os reconditos ?!

Maravilha...

Mas se assim é como compre-

hender que a creatura negue a

existência da fcausa suprema de

tantas maravilhas ? Deus ?!

Ah ! quem foi que ousou nomear-

vos pela primeira 
vez ?

Como sois grande, ó supremo

geometra 
do Universo!

Compareceu este empolgante

festival distineta assistência que

adiante vae mencionada:

Coronel Alpheu Aboim; coro-

nel João Nicolau; Dr. Hermes

Parahyba; André Pessoa; José

Felinto Cavalcante; José Nicolau;

coronel Severiano Carvalho; dr.

Lima e Silva; Chromacio Cabral;

Adhemar Sá Leitão; Moyses Ro-

cha; Vicente Aguiar; Ribeiro de

Miranda; Ulysses Korges; dr. Car-

los Oliveira; Themistocles Navar

ro; Francisco Nelson; Tenente Ar

thur Medeiros; Oswaldo Pessoa;

dr. J. Arthur de Carvalho; Fran-

cisco Lousada; Carlos Tavares;

dr Lemos Duarte; Francisco Fia-

iho; Santos Júnior; J. Carlos

Veras; Antonio Delmiro; Santos

Carvalho; J. Cavalcante; Alfredo

Coelho; J. Pinheiro; Nicacio Pin-

to, Saldanha Júnior; Francisco

Coelho; J. Brazil; J. Craveiro;

Venancio Prado; Jayme Medeiros;

Clodoaldo Motta; Clovis Motta;

Celso Motta; Antonio Aguiar;

Lily Frota; Silva Aguiar; Manuel

Vianna; J. Oswaldo \ asconcellos;

Hippolvto Navarro; Brisamar Ro-

cha; P. von Paungirtliem; ,T. Júlio

França; Antouio Carneiro; Campo

Amor Rocha; capm

Gizzi; Júlio Canario; Josias Car-

valho: João 10. Vasconcellos

Severino Macedo.

Ext nas. senhorar: Maroca Abo

im; Nenen Araújo; Nanna Tava-

res; Maria von-Paungartliem: Vir-

nomica, em seu regresso de So

bral. A illustrada commissão sei-

entifica vem chefeada pelo nota.

vcl astronomo brazileiro ilr. II-

Morize.

Mario Dias e Francis-

co Ponte.

Bacharelandos em direito

ACCF.ITAM CAUSAS CÍVEIS,

COMMMF.RC1AES L CR1M1NAES

Rua Cel. José Saboya n. —45

Sobral—Ceará
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Maio ! com as sua4* auroras

J. Baptistal perfumadas 
a cydialar essen-

cia- ti im si mas do cravos bran-

romaria piedosa, a innocencia

vestida de branco—emblema

da puresa 
dos seus corações

—vae homenagear com as flo-

res olentes dos seus risos, ca-

vatinando um hymno harmo-

nioso, uma dulcida prece 
in-

fantil. e de joelho ante o solio

angusto da Virgem implorar

compaixão e misericórdia para

o vicio e o crime.

Bemdicta rogativa ! E a Vir-

gem toda piedade e amor! at-

tende bondosa a suppilea que

o mundo faz pela bocca im-

peccaminosa 
da Innocencia.

Creanças adoraveis cujos co-

rações ainda não nodoastes no

virus do peccado, conserva®

sempre qual um preceito ma-

terno vossa adoração á Virgem;

as flores mais bonitas e olo-

rosas não têm encanto ante es-

sas que medram nas vossa fa-

ces, ante esses perfumes 
ine-

briantes que exhalam dos vos-

sos lábios quando em fervoro-

sa oração pronunciaes 
o nome

pulcherrimo 
dessa santisima

Auxiliadora da Christandade.

E todo festivo e encanta-

dor nos deixou Maio, o mez

em que o sino—coração da al-

deia—no harpejar do poeta,

numa orchestração de sons, ás

horas do sol-pôsto, quando 
a

; tarde vae se melancholisando

e os corações envoltos numa

saudade mórbida, o sino bim-

balhava numa vibrante alegria

em homenagem a miraculosa

Virgem que preside 
magesto-

sam ente os destinos do Catho-

lirismo...

Icos e jasmrna ! Maio! com a

poesia 
encantadôra das suas

formosas tardes; tardes de

 novenas, felizes tardes para 
a

ginia Rocha; Maroquinha Aguiar; I 
juventude 

cliristão que vae ale-

1:_ í.vI^re 
e c]ieia crenças, ado-

rar num culto de veneração

a purissima

>V >V

Carmelia Motta Duarte; Franciné

Canario; Eh ira Parahyba; Laura

do E. Santo; Mariinha Chaves;

Doca Fontenelle Cabral; Mariinha
Virgem—emble-

Memcria Oliveira ; Alice Morei; 
| 
ma socrosanto dc virtudes ex-

Rosinlia Aguiar; Alzira Vianna; I celsas—que fulge como o ex-

Cecy Fontenelle; Mathilde Borges^ Iplendor dos astros num pie-

Ediça Cavalcante; 
'1 

otoinha I hi- 
^ogo ;vitar, no pequeno canto da

erro; Bmilia Carní.ro; jS^lunha 
. 

, qual um rama.
Sampaio; Manquinha Gouveia, Cu-I . 1

nhãsinhaCordeiro; Quininha Agui-Jlhete de noiva, enieitandí) gta-

ar e Maria Izabel Perales. [ciosamente a u.n lugar onde

Exmas. senhorinhas: Branca se venere com respeito a Ima-

Al.oimv Anisia Araújo; Argenti- da 
Esposa Santa do hu-

Ma-| - ., , . ,. « „„11,

Chicaras de porcelana 
de co-

res a 1$000 reis o casal tem a

loja «GATO PRETO»

CAMOCIM—CEARA'

na Ribeiro; Yolanda Araujo;

riinha Praxedes; Lavina Lima;

Lyla Praxedes; Noeme Araujo;

Stella Carvalho; Maria Aguiar;

Angelita Carvalho; Judith Araujo;

Mimy Carvalho; Santa Colyer;

Débora Sampaio; Julieta Carneiro;

Baybe Colyer; Cyra Sampaio; Ira-

cema Aguiar, Christitia Rodrigues

milde carpinteiro do valle de

Nazareth.

Maio ! com o seu encanto!

coma sua poesia! 
como per-

fume de suas manhãns alegres,

nos deixou !

O mez por 
excelencia consa-

icui* Afjuuu, v 
. • • 1 1 Af

Maria Menescal Carneiro; Beatriz 
| grado a pureza 

virginal fie Ma

Silva; Sarali Sampaio; Maria Ame- 
rjU) a Rainha Virgem do Chris-

lia Carneiro; Antonieta Rodrigues; I 
^ianismo, a protectôra excelsa,

Julieta Carneiro; Constancinlia | 
1

Aguiar; Odette Carneiro; Raymun-j° atnpaio c a esperança CIOS

dinlia Santos; Maria Lima; Guio-1 miseros moriaes.

mar Rocha; Asminda Pessoa; I Maio ! O mez festivo çjessa

Cotinha Aguiar; Rosa Araujo; I 
virginal Senhora, com as suas

Lygia Memória; Noemi Cavalcan-1 
p0mnas de privilegiado, despe

cSSH vSSJfô W™ 
"<» calendário, depoi»

da Perales; Noemi Carvalho; Fran- de receber as homenagens a

cinlia Fialho; Maria Carvalho; 
| que tinha direito qual Uttl con-

Maria Vasconcellos; Esther Rocha; sagrado especial a abençoada

Marion Cavalcante; Bembem Sil- —

va; Tlieresinlia Rocha; Laura Ca-

valcante; Maria dc Prado; Bella

Pinho; Doca Pinho e Mariinha

Santos.

NOTA—O estandarte que ser-

viu no prestito ficou em poder da

sra. d. Quinininha Aguiar, pro-

prietaria da «'Pensão Central»,

para mostrar a commissão astro-

Mãe do Redemptor da culpa

negra da mulher primeira.

Tardes de Maio! quando

no campanario o sino bimba-

lhava alegre chamando os fies

para prestarem 
homenagens a

Virgem Mãe !

Tardes felizes! quando em

Merecida dislineção

Conforme annunciamos em

| 
nossa edição passada, 

soube-

mos ter sido nomeado lente

i substituto de Direito Criminal

da Academia Cearense, o nos-

so joven 
e talentoso amigo dr.

Olavo Oliveira, primeiro pro-

motor publico 
de Fortaleza.

A merecida distineção com

que o governo 
acaba de pre-

miar a reconheci .a intellectua-

lidade juridica 
de nosso illus-

tre conterrâneo, enche-nos de

verdadeiro regosijo, pois, 
ve-

mos que o digno chefe do Es-

tado sabe com critério distin-

guir 
aqtieiies que, 

verdadeua-

mente, merecem pelo 
saber

e pela 
integridade de caracter.

Reiteramos ao distincto con-

frade e illustre amigo dr. Ola-

vo Oliveira as nossas mais sin-

ceras felicitações por 
esse acto

de muita justiça 
emanado do

egregio Presidente do Ceará.

VERAS &COMP^.

Vendem a preço modico*

copiadores para cartas com

500 folhas.
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AeradBCímtnta

O eminente escriptor brazi-

leiro, o Sr. Conde de Affonso

Celso, dirigiu á redacção da

«Folha» expressiva e attencio-

sa missiva de agradecimento

pela noticia auspiciosa do na-

talicio do egregio patrício.

Somos sinceramente reco-

nliecidos pela deferencia do il-

lustre auctor de «Minha Fi-

lha» e «Rimas d'Outrora», e,

conscientemente, aper.as fize-

mos a mais palpitante justiça

aos sallientes predicados 
in

tellectuaes do notável homem

de letras e meritissimo júris

ta brazileiro.

Correspondência

Por nos ter chegado á ult<-

ma hora deixamos de publicar

uma substanciosa correspon-

dencia de nosso representante

especial em Sobral relativa-

mente ao interessante plieno-

meno solar «pie se verificou

em 29 de Maio.

Na próxima 
edição da «Fo-

lha» publicaremos 
o que occor-

reu de sensacional naquella

cidade onde o phcnomeno 
foi

mais visível e observado por

comtnissões soient ficas verda-

deiras summidados astronomi-

cas, quer nacionaes, quer 
es-

trangeiras.

Confiteor
t

K£,\

KXj
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Venho contar-te, ó meu celest; lyrio,

Quanto é tristonho e grande o sentimento

yue vive neste coração sangrento

Todo chagado por fatal martyrio.

Parece-me que vivo num convento,

A ver a luz tristíssima de um cyrio,

12 a ou/ir a vóz, ó meu celeste lyrio,

De um lamentoso e fúnebre «Memento» !

Quanta amargura soflro, minha amada,

Quanta tristeza sinto quando, longe

De ti me vejo, ó sempre idolatrada!

Soffro muito por ti na solidade

E enclausurado vivo qual um monge

No mosteiro dolente da Saudade.. .

'V

-
U Folha social

em
\IAJANUES (Delegado 

especial, aqui,

DR. OLIVEIRA ROXO ,GrAn^.e 
em Viç09a*

Vindo do Rio da Janeiro, L 
° dlSno offic,al nos dls'

chegou no vapor «Fortaleza» 
*in£um com a sua visita,

o illustrisimo sr. dr. Gentil I PAULO BANIIOS—Aguar-

Homem d'Oliveira Roxo, mni-| 
dando o primeiro vapor 

para

to digno engenheiro chefe da 
^ ortaleza, encontra-se aqui o

«FOLHA

7\au/ 7\ fitoena

Um Enganado

&

No salão passeavam 
em prepa-

rativos «le uma «schottisch», com

os seus pares, Renato, Dr. Bran-

dão, Dr. Vieira e o professor

da freguezia

Renato tinha como par a moça

de vestido verde, que teve a

honra de saber—palavras sahidas

de sua bocca mimosa, exlialanrio

cravos do reino—eu sou «cabocla»

do sitio, chama-me Tony, moro

na «ccsta» do rio Solimões, num

logar chamado «Livramento».

Renato conversava com o seu

par com uma grande familiarida-

de, e este lhe correspondia com

a mesma somma de affectos, sem

essa ceremonia usual nos salões

da alta classe. O Dr. Brandão,

de braço com uma gentil troça

sympathica e «acaboclada», era

um par chic que datisava bem e

com uma certa elegaricia prepa-

rada para essas occasiões diver-

sivas. Era filha do festeiro, teve

alguma educação, em menina,

num collegio de Belem, e depois

de moça freqüentara um certo

meio social na capital do Estado.

Era um dos sete peccados que

levava um christão a fazer compa-

nhia ao anjo das trevas.

O Dr. Vieira, o correcto juiz

que era o terror da comarca pelas

sentenças justiceiras, ia dansar

com o seu par de sempre : a mu-

lher do festeiro, que cada vêz

mais realçava pela sua bellesa

oriental. Era uma linda mulher

joven, ardorosa e de uma sensua-

lidade indígena, em pleno alvore-

cer dos seus vinte e dois annos,

sonhando com amores lascivos e

tendo os lábios ávidos de oeijos

e fria realidade ! — terrível de-

sengano! acordando, encontrava

no thalamo «alguém» 
que já não

lhe aquecia o* lábios algidos

com beijos ardentes; já não

lhe acalentava os sonhos amo-

rosos ; era enfim, uma creatura

inútil que a martyrisava intima-

mente. Era uma formosa inarty-

risada ! essa moça que sentia to-

das as necessidades da carne...

Pobre creatura ! via-se na sua

physionomia sympathica, cuja pai-

lidez a tornava mais encanta-

dôra ainda, que soffria um mal

intimo, alguma cousa que a tor-

turava.

Ella, formosa e joven, na pri-
íuavera de todas as suas sensua-

lidades, via-se ligada a um patibulo

ignomínioso. Não era resignada,

e não sabia soffrer as torturas

que um matrimonio infeliz, um

contracto mercantil, mercenarisa-

do pela conveniência de uma po-

sição social, havia lhe trazido.

E a esposa orphã do goso

não cumpria fielmente os precei-

tos impostos per um velho sacer-

dote em nome da Moral.

Infelizmente no catalogo social

encontram-se numerosas victimas

idênticas a essa creatura adora-

vel, vilmente sacrificada por um

pequeno ituerresse monetário e

talvez alguma posição falsa no

scenario da sociedade.

Pela mesma conveniência que

a levou ao sacrifício fazendo uma

creatura morta para a melhor as-

piração da mulher—o Amor, pelo

mesmo sentimento facilmente se

deixava seduzir por aquelles, em-

bora audacioso», dirigissem lhe

palavras de um apaixonamento

trivial. E assim praticava, porque

não tivera a liberdade de escolher

o eleito do seu coração, sujeitan-

do-se a imposições de família, tor-

nando-se então um instrumento

passivo de gosos alheios.

Pobre victima seria ella a pri-

meira? Não encontraria pares? Sim!

são muitas as ^elenas e os Me-

'neláus andam encontrando-se ao

dobrar das esquinas...

Eis a verdade, desgraçadamen-

te...

ROSALVO RESENDE.

1)U. LUIZ V1ANNA

ex-interno do servi-

ço de pelle e syphilis do

Prof. ltabello.

Ex-interno do Hospital de cri-

ança e da Escola de Menores.

Applica injecções de 914 ede

tífrtaro emetico.

Consultas das 13 ;is 15 horas.

Acceita chamados para os

lógarej servidos pela Estrada

de Ferro.

Consultorio, Rua da Estação—

Tendo recibido apparelhos

para exames de urina c sangue,

communica que está a diípo-

sição daquelles que necessita-

jrem 
seus serviços neste parti-

! 
'cular.

j Exame de sangue (sero

diagnostico da Syptii*

Iín) Reacçao de Lanuau 40$

Exame de urina 15**
x 

Pensão Urbina

CAMOCIM CEARA'

GONSTAs & FACTO<

! Foi recebido cfficialmente

(com 
honras de Chefe de Esta-

(do, 
o illustre dr. Epitacio Pes-

ísôa, presidente eleito da Re-

publica 
brazileira, 

por SS. Ben-

' 
to XV.

! 

-

Falleceu oo Rio, aBarooe-

1 
sa de Penêdo, em idade nona-

genaria. Era a veneranda 
pau

lista sobrinha de José Bonifa-

cio—Patriarcha da Indepen-

dencia—e amiga irtima da

Rainha Victoria.

Foi nomeado Bispo do Rio

Branco no Amazonas d. Ro-

berto Rodolpho, illustre e vir-

tuoso Abbade do Mosteiro de

S. Cruz em Quixadá, neste Es-

tado.

O distineto Benedictino vae

(substituir 
ao egregio e vetie-

rando d. Gerardo von Caloen

que resignou aquelle bispado

e vae residir no Mosteiro

Benedictino de S. André, na

Bélgica.

Em Setembro vindouro

por occasião da festa da co,

roação da padroeira do Reci

fe, a capital pernaubucana lios-

pedará 20prelados brazi1<nros

que vêm assistir esta sumptu-

osa festividade.

Quando o dr. P^pitacio Pes-

sôa visitou a martyrisada ci-

dade belga Malines, os sinos

da Cathedral, 
pela primeira

vez repicaram depois da guer-

ra e innumeras bandas musi-

caes executaram o Hymno

Brazileiro.

A Prefeitura Municipal está

dando inicio ás obras da ca-

sa da Camara activando-se o

sr. Prefeito 
para que esse pro-

prio de nosso municipio seja

concluido com a maior 
preste-

sa.

Na próxima terça-feira, a

Empresa do CINE PHKNIX.

fará exhibir, em repetição, o

bello film «CLEMENCIA em

beneficio do Jardim 
publico

em projecto.

Em principio de Junho em-

barcará o dr. Epitacio Pessôa,

Presidente eleito da Repti-

blica, a bordo do couraçado

francez «Joane d'Are,» com

destino a Lisboa e aos Estados

Unidos d'America. O navio

por uma distinoção especial do

Governo francez será com-

mandado por um almirante.

Ja chegaram as principaes

peças da lancha «Sea—Star, j

que deve ser armada nesta

praça de propriedade do co-

nhecido electrecista F. Ramos.

O congresso pernambucano

approvou o projecto mandando

pagar os deputados adeptos

do Senador Rosa e Silva, 
que,

em 1912, fugiram de Ptrnan-

' buco 
por não poder compa-

to digno engenheiro chefe da

construcção da Estrada de Fer-

rò de Sobral—Itapipoca.

O illustre 
profissional seguiu

para Sobral, em carro espe-

cialmente atrelado ao horário

de quarta-feira, onde iniciará

o trabalho terminal de expio-

ração e. em seguida, o de cons-

trucção.

DR. RODRIGUES FER-

REIRA—Chefiando os ser-

viços de construçções de açu-

dagem no municipio de Massa-

pê esteve nesta cidade o illus-

tre e sympathisado engenhei-

nosso confrade da

DO POVO,» sr. Paulo Banhos,

que nos visitou.

SEVERINO MACEDO —

Visitou-nos o digno sr. Seve-

ri no Macedo, coinmerciante

na praça de Fortaleza.

PADRE DR. FROTA—Em

transito 
para Sobral, esteve

nesta praça, o distineto e ve-

nerando sacerdote Dr. João

Augusto da Frota, uma salien-

te illustração do clero cearen-

se.

CEL. MARIANO ROCHA

ro dr. J. Rodrigues Ferreira —De regresso de seu passeio

que com criteriosa competen- a Sobral, encontra-se nesta

cia dirigiu as constiucçòes dos praça o venerando sr. coronel

açudes «Parasinho» e «Var- Mariano Cavalcante Rocha, di-

sea da Volta.» gno progenitor do sr. Moyses

O digno dr. Ferreiriuha

vem acompanhado de sua joven

e virtuosa consorte.

Comprimen camos ao bem-

quisto profissional.

DR. C. ROSSAS. Chegou

de Fortaleza o illustre clinico

dr. Ces-ar Rossas, competen-

te Iuspector Veterinário com

séde em Sobral.

J. FEL1NTO CAVALCAN-

TE. De volta de sua via-

gem ás praças dr. sul da Re-

publica, regressou pelo paque-

te «Fortaleza,» o nosso distin-

to amigo José Felinto Cavai-

cante, recentemente nomeado

Administrador da Mesa de

Rendas do Estado.

Visitamol-o.

DR. BOLÍVAR BARRO-

SO. Como auxiliar technico

da commissão de construcção

via-ferra Sobral —Itapipoca,

esteve nesta praça o sr. dr.

Bolivar W. Barroso.

DR. LUIZ MARINHO. En-

contra-se nesta praça onde

vem servir como engenheiro

auxiliar da via-ferrea-sobralen-

se, o joven dr. Luiz Marinho

de Andrade.

Visitamol-o

TENENTE A. MEDEI-

ROS—De Fortaleza encontra-

se nesta praça, o distineto

official da milicia cearense sr.

1? Tenente Arthur Medeiros,

que vem exercer o cargo de

Rocha, digno 
presidente d"As-

sosiaçao Commercial de Camo-

cim.

SENHORINHAS ESTHER

E FRANÇA SABOYA—De

Fortaleza encontram-se aqui a

passeio as gentis senhorinhas

Esther de Sabova e Silva e

França de Sabova e Silva, di-

lectas filhas do exmo. sr. dr.

João Thomé de S. e Silva, dig-

no Presidente do Estado.

CORONEL IGNACIO XAVJ-

ER—Segue no Ibiapaba para o

Rio de Janeiro, o sr. coronel Igna-

cio Xavier, cwnmerciante na vi-

sinha praça de Granja.

CORONEL B. LOUSADA —En-

contra-se nesta praça o Sr. coro-

nel Bento Lousada, industrial no

Acarahú.

— De Granja acha-se a passeio
nesta cidade, nosso joven e digno

amigo J. Pereira d'Oliveiro Neto.

CORONEL IGNACIO FORTU-

NA —Acompanhado de sua gracio-
sa filha Zely Fortuna, que sc des-

tina ao Rio de Janeiro, acha-se

aqui o sr. Cel Ignacio Fortuna.

ANNIVERSARIOS

Ante-hontem commemorou

o seu natalicio o nosso distinc-

to amigo e presado confrade

Antonio Fernando Barros,

competente e criterioso Ins-

pector Telegraphico da via-fer-

rea—sobralense.

Ao confrade amigo reitera-

mos as nossas effectuosas fe-

licitações juntamente com os

votos de muitas 
prosperida-

des.

recerem as sessões legislativas

receiososdos excessos «pátrio-

ticos» dos salvadores 
presi-

denciaes. . .

Pelo vapor «Ibiapaba» che-

gou de Fortaleza a collossal

fita cinematographica PODER

DO AMOR, senuo t>iuLuuuniíi-

tas os mesmos eximios artistas

que trabalharam no SYSTE-

MA DE HONRA, que será

exhibido proximamente no

CINE- PHENIX.

E' um FILM de um grande

valor artístico e um dos mais

recommendados da conhecida

casa FOX.

Sua Eminência o Sr. Car-

deal D. Joaquim Arcoverde,

solicitou do Governo federal

a revogação do artigo do Co-

digo Civil relativamente a pro-

hibição do casamento de tio

com sobrinha.

Suicidou-se em Aracaju o ve-

nerando dr. Salustkno Prata,

integro juiz de direito de Es-

tancia. A morte do respeitável

magistrado echoou dolorosa-

mente em sua comarca onde o

pranteado extineto era geral-

mente estimado.

Motivou o suicídio a ceguei-

ra incurável de que fõra o dr.

Prata acommettido.

i 
O dr. Epitacio Pessôa, em

Pariz, foi um dos signatarios

de um telegramma congratula-

torio á excelsa Princeza bra-

zileira D. Isabel, em coinwe-

moração a data aurea de 13 de

Maio. em que aqueila soberana

concedera a redempção do ele-

mento servil.

E' provável que no 
proxi-

mo dia 10 seja levado no palco

do CINE-PHENIX, o drama

—O (iRILIIETA, desempe.

igan

I# ^
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Comiaercio e Navegação

Pelos maiv»

Empreza Nicolau Carneiro

Vapor CAMOC1NENSE—Saliirá até

o dia 20 do corrente mez, este excelente

vapor que acaba de passar por grande

melhoramento, otterecendo regular aconi-

modação para passageiros e cargas.

Virá sob o commando do conheci-

do piloto J. Affio Pedreira.

Hyate SÃO SALVADOR—Deve ter

sahido hontem do Recife, com destino

ao nosso porto, escalando por Fortaleza,

ficando aqui esperado até o dia 19 do

corrente.

Lloyd Br&Jlelro

Vapor IBIAPABA—Entrou hontem

do Rio de Janeiro, e aqui permanecerá

até depois d'amanha, regressando para

o porto de onde veio.

Vapor P1R1NEOS—Tendo sahido do

Rio de Janeiro, a 27 é aqui esperado

até o dia lã do corrente.

ftmazon River Scenm Navgatey

tion 911." 
"Lltd lotnpao

Vapor OYAPOCK—Deve chegar aqui

amanhã vindo de Mossoró, regressando

para Belem, no dia seguinte.

Vapor FORTALEZA—Sahirá de Be-

lem, no dia 6 do corrente, ficando aqui

esperado a 10.

VAPORES PARTICULARES

Vapor NORTE—Esperado amanha

de Belem, para onde regressará depois

da indispensável demora.

Companhia M*»r<inhense

Vapor TURY-ASSÚ — Deve chegar

aqui de viagem do Maranhão até o dia

8 do corrente, seguindo depois para

Acarahú, Fortaleza, Aracaty, Mossoró e

Recife.

JACOB 

KOSINSKI

nhado por 
intelligeotes amado- da ou mercearia quem pre-

res aqui domiciliados sizar dirija carta a esta Re

Em seguida será represen- dacção C0H1 &S iniciaes M

tada a chistosa comedia UM p,

ADVOGADO KM APUROS

que trará a platéia 
em cons-

# tante hilaridade.

O dr. Barbosa Lima, direc-

tor do Lloyd Brazileiro, pediu

ao Ministro da Viação que

conseguisse da Congresso uma

penssão para 
a familia do bra-

vo e inditoso commandante

Santurnino í urtado, do \apor entregal-a 
ao snr. José

«Macau,» assasinado pe os 
jjjcojau Cavalcante, que se

allemães. ' r;j gratificado.

Aviso

A dias perdeo-se nesta Cida-

de, uma piteira para cigarro,

fingindo na parte dourada um

casquinho de burro tendo o

boccal de tartaruga aiuarella.

Quem a tiver encontrado po

MVVCHINflS E MATER1WES

para 

todos os ramos das

AR.TES GRflPHICflS

icBPoeTOÇQO e eepeeseryroçõo

Usa-se os Codigos BRAZILEIROS—UNIVERSAL

RIBEIRO e A B C. 5.Edição

. 
„ 

• 
— OO - 

¦

TeüePhone noPTs n.

Endereço Telegr:—KOSINSKI

Rua da Wlfandega 148 Rio

Em data de hontem em 1883,

foi inaugurada em Sobral, a

estação do telegrapho na-

cional ligando essa cidade a

Fortaleza.

Aviso

O abaixo assignado iaz pu-

blico de que 
de hoje em diun-

te não attenderá aos fregue-

zes que 
dezejem comprar pe-

quenas quantidades 
de lenha,

e previne 
a todos os que 

abu-

zando da sua confiança teem

retirado em seu nome feixes

e cargas de lenhas, o nào con-

tinuem fasendo, a nao ser qne

dejesem vêr os seus nomes

publicados 
nos jornaes.

Camocim, 22 de Maio de 1919.

FRANCISCO ROZENDO DA CRUZ.

Vende-se

Um sitio com 80 a 90 pés 
de

coqueiros, com uma caza de

taipa coberta de telha, agua

permanente, 
bons terreno*» 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

porto 
do Lima.

ik ki UbUi AA ww i V -1 » J

PENSÃO TH1ERS

Instalada em vasto e arejado prédio a práça da matriz

Déspõe de confortáveis acommodaçòes para 
hospedes com

famílias e pensionistas.

Mesa fasta e variada

PREÇOS MODICOS

Os domingos e dia« Santo; algumas novidades para 
os

apreciadores, de docôs bolos' cafés, refrescos, sandwches etc.

Viuva Thiers

CEARA' CAMOC!

Francisco Trevia

Commissões. Consignações e Representações

Reprezentante do Dr. Eduardo França, em todo o Pastado do

Ceará.—Agente das afamadas marcas dc manteiga «Imperia»

«Renascença» e «Faceira».

Depositário ilo aperitivo «VERMUTIN»,

mundo.

a melhor bebida do

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

Acceita ag-encia para compra e venda de generos dc qualquer

natureza.

End. telegr.—Trevia.

Rua da Estação

Codigo Ribeiro

Camocim—Ceará

Attenção

Venancio Lopes do Prado,

tendo bôas terras no lag» Can-

galhas, 
com aguas francês arren-

da-as a qnalquer pessoa que dese-

jc escapar gados.

A tratar com o mesmo em (1a*

mocim, rua 24 de Maio,

Vende-se

Uma armação em perfei

to estado de conservação

própria para lojas de fa*en

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 precizas, aguarda com muita atten-

ção as ordens de sua amavel freguezia.

Ipú—Março-1919

Rodolpho Gomes do Prado

SABOARIA STE1LA

DE

G 1 Z ZI © Cia

Grande estabeleci-

mento a inaugurar-

se brevemente»

Adaptado 
para 

o

preparo 
de 

todas as

qualidades 
de sabão

rivalisando com as

melhores marcas do

Paiz

Compra 
qualquer

quantidade 
de sêbo

derretido aosmelho-

res 
preços 

do mer-

cado.

End*-teleg-GlZZl

PRAÇA 1)0 MERCADO—CAMOC|M—CEARÁ
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üicolay &. Carneiro

CASA BANCARIA

FUNDADA EM 189-

Importadores, exportadoes, Gommissionistas e consignatarios

SECÇflO DE COBRttNÇVl DE SAQUES

AGENTES DA

COMPRADORES DE TODOS OS GE

MEROS DE PRODUCÇViQ DO PM7

•standard 

oil company or brazil'

Proprietários da EM PREZA DE TRANSPORTES MARÍTIMOS

E DO TRAPICHE STELLA

Agentes da Companhia COMMERCIO E IVAVFGAÇAO e de vapores ehyates de emprezas 
partictitares

agentes dos seguintes bancos E DAS SEGUINTES C SAS BANCARIAS:

London & Brasilian Bank Limited

Banco do Brasil

Banco Nacional Ultramarino

Banco Hollandez da America do Sul

London & Rirer Plate Bank Limited

Banco do Pará

Banco de Credito Popular

Banco do Recife

Banco Auxiliar do Commer< io

Banco de Alogôas

Manáos : — Tancredo Poito & Cia.

Belém : — Moreira, Gomes & Cia.

A. F. de Souza & Cia.

Cortez Coelho & Cia.

MaratihSo : — Oliveira Neves & Cia.

C. S. dc Oliveira Neves & Cia.

Ceará : — Salyado Rogers & Cia.

I'cria Fròres

liio de Janeiro : — Zenha Ramos & Cia.

Enri. Tflleg.—STELA Códigos: RIBEIRO, TWO IN 0£ s A, B. C. 5" Ed. mslti.

Estado 
do Ceará C am ocim

VMfredo Pessoa Cavalcante

COMMISSÕES. CONSIGNAÇÕES

E CONTA PRÓPRIA

Encarrega-se da venda de 
productos

deste Estado.

KEROZENE

a

BRSNDILLA"

End. telegraphico—S I 6 M A Codigo—R I B E I R O

RUA DA 
QUITANDA, 

3

CAIXA POSTAL 1.391

RIO DE JANEIRO

Wmerico Pinto

e 

gasolina 

"Motano"

Productos da STANDARD OIL COMPANY OF BRASIL

AGENTES E DEPOSITÁRIOS

NICOLAU & CARNEIRO

Representações, 
informa-

ções 
e compras de contas

de terceiros

Ciixi postal 17 = End leltg. AME DIC

NATAL

RIO GUDE DO NORTE
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Pensão Central 
CD

- DE -

^ QUINIXHA AGUIAR ^

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

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

contento do mais exigente hospede.

Areeitam-scí pensionistas.

CAMOCIM SEARA

Preparado do Phamaceutico

chifiiico Francisco Giffoni

Uroformina

(Grannulado efíervccente)

Cura insuficiência renal, cystites nephnztes ure-

thrites- catarrhos da bexiga e inílammaccão da prós-

itata. Evila a urennia, as infeccões intestinaes, dissol-

ve as areias, os callentos biliares.

Vinho reconstituintc ilc carne, quina e lacte phosphatc de cálcio

Poderoso remineralisador das cellulas do organismo.

EXITA O APPETITE

ENRIOUECE O SANGUE

FAVORECE A FORMAÇÃO DOS TECIDOS

Vende-*e na Drogaria 
"OBâVES"
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