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Expediente

A tFoIlia do Littoral» é impressa em

officinas próprias e publica-se aos do

mingos.

Nào se acceitario autographos que não

estejam legalmente responsabilisados.

ASSIGNATURA ANNLTAL 10$000
" SEMESTRAL 6$000

NUMERO AVULSO $200
" ATRAZADO $500

Annuncios e impressões, por ajuste pre-

vio, a tratar com o gerente da typogra-

phia Snr. Júlio Canario.

—São nosssos agentes: Em Crateús

1. Cavalcante Rocha.
—Em Sobral, Carlos Q. Aragão.

—Em Granja, Oualter Porto

—Em Fortaleza, J. Ribeiro Soares.

— No Parazinho,Antonio S. Rodrigues
—Em Viçosa, Aderson Cavalcante.

Massapê: Joào Lyra Cavalcante.

S. Cruz: Antonio Theodoro Soares.

Ipú: Edgard Corrêa

lpueiras: Hermogenes R. Moreira.

Nova-Russas: Leonardo Araújo.

Pinheiro: Prisinilau Camerino.

—Ubatuba: Francisco Gregorio Veras

Chaval : Francisco Porphirio Fonte-

nelle.

S. Benedicto: Cel. José Cândido do

Amaral.

PAGAMENTO ADEANTADO

ReJacção e Otticinas—Rua da Estação

End tele<f. L1TTOR.VIL

Phenix Gamocinense

Alegria.

essencialmente encanta-

as festas promovidas

Foi um festival que presi-

diu geral contentamento, no-

tando-se em cada sorriso fran-

co o desabroebar do formoso

petalario do roseiral aromoso

da

São

dôras

pela «Phenix Camocinense»,

nào somente pela distineção

da 
primorosa concorrência

como pelas gentilesas dispen-

sadas pela sua digna directo-

ria 
que se mostra incansavel

em requintar um trato affe-

ctuoso, uma gentilesa própria

de pessoas finamente educadas

e affeitas ao convivio de um

meio social finissimo.

Somos sinceramente reco-

nhecidos ao illustre director

dessa alegre partida pelo tra-

to cavalheiresco com que acu-

mulou tào atenciosamente ao

humilde representante deste

semauario que teve a rara ven-

tdra de fluir horas de um viver

ambicionado 
pelos que se di-

sem gosar de momentos inve-

javelmente deleitosos.

Parabéns a «Phenix» 
por

mais um explendido triumpho

radiante de encantos e ale-

grias.

REALISOU-SE honteni com

o deslumbramento festivo de

sempre o baile que esta sympa-

thica sociedade custuma offe-

recer aos seus associados, con-

correndo a este festival o que

o nosso escol tem de mais ele-

gante e aprimorado.

Os sumptuosos salões irra-

diosamente illuminados davam

a idéia de que, por algumas

horas, se estivesse em um paiz

sidereo, circumdado de raios

rutilos, em principesco sarau,

ouvindo-se o cavatinar archan-

gelizante de voses divinaes,

num blandicioso orchestrar

que dava a semelhança de ura

cortejo de aves canoras no dul-

cido concerto de um matinal

primaveril.

A deslumbrante assistência

que concorreu para .mais real-

çar o encanto da festa 
que hon-

tem realisou-se na «Phenix¦> foi

a mais selecta e quintescencia-

damente elegante.

Para tornar esse primoroso

festival mais encantador, ainda

exornando com a sua presen-

ça divinisante, esteve o formo-

so sexo representado por gen-

tis e graciosas conterrâneas

que, com os encantos da bclle-

za e a facinadora sympathia

que entre outros dotes 
possu-

em, exornaram essa festa, era-

prc^tnndo-!be 
um ínl^or extm*

nho pelo 
chispar estellantes de

seus olhares seduetores e um

perfume 
captoso que se des-

prendiam 
das pétalas setino-

sas que enfeitavam o aromado

«bouquet» de seus lábios todo

meiguice e amor . .

O sympathisado director por

motivo justo deixou de com-

parecer ao feetival sendo subs-

tituido por uma delegação es-

pecial que mostrou-se de uma

captivante amabilidade para

com os distinetos convivas que

com as suas presenças abrilhan

taram este brilhante festival

tio auspiciosamente esperado

Chicaras de porcelana de co-

res a 1$000 reis o casal tem a

loja «GATO PRETO»

CAMOCIM—CEARA'
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CINE-PHENIX

W

Hoje

O GANDIOSO FILM:

Hoje

Herança Fatal

DRAMA POLICIAL

5? E 6? SERIE

SECCOS E MOLHADOS

EM 1ACTO

Alma Cearense

isentes poucos dias apparecerá

impresso o primeiro canto desse

bellissimo poema da autoria de

nosso respeitável confrade e conhe-

cido poeta cearense J. Fortunato

Brandão.

Despensamos de dizer alyo do

inestimável valor literário d'ALMA

CLAKENSK, porque o nome que
firma essa encantadora pagina de

historia da formosa gleba em qttc
nasceu a «morena virgem dos

tabajaras», 6 bastante conhecido

como um intellecto cultivado lite

tariamente e um poeta inspirado e

artístico.

Tivemos a satisfação de publi-
car fragaientadamente esse lindo

poema em edições transactas; e

mais de um conceituado collcga

transcreveu tão primoroso? versos.

Aguardamo-nos para mais deta-

lhadamente apreciar o poema que
nestes dias apparecerá, e anteci-

padamente, annunciando o seu

auspicioso apparecimento, felici-

tamos ao confrade e melodioso

vate J. Fortunato Brandão, por
mais esse trabalho que destineta-

mente demonstra o v.tlor primoro-
so de seu ostro inspirado e doini-

nador.

Potiíiitti o*? ç/\Mr«"4o"V- S. d CiikiCU

dispensará ao valoroso poema de

Fortunato Brandão o merecido jui-
so, pois, é elle um trabalho de a-

cusado estudo e de flagante pátrio-
tismo.

A cinematografia submarina

já d uma realidade, graças á in-

venção dum aparelho devido

aos irmãos Williamason, nor-

te-americanos.

As primeiras experiencias

fotográphicas feitas com o fim

de «surpreender os segredos

da vida submarina» se devem

ao sábio francôs, M. Luis Bon-

than.

Eis aí os primeiros passos

para a revelação dos «mistéri-

os» intra-oceânicos e que nos

virão 
patentear muita cousa in-

teressante e curiosa e desço-

brir, por sua vez, as riquezas,

em especie metálica, que jazem

no fundo dos mares, si bem

que já bastante alteradas pela

ação corrosiva das matérias al-

calinas, istoé, do cloreto de só-

dio. E também para indicação

local e/ata, pormenorizada, de

todos os cascos de embarca-

ções afundadas de hà muitos

anos !

Por uma marcha natural o

cinematógrafo, a seu turno, se

devia encaminhar nessa mesma

vereda. Naturalmente, <> 
pro-

blèma para Cie se complicaria

um pouco.

«A falta de luz desde que se

decêsse a alguns metros da

superfície da terra, devia ser

a maior dificuldade a ser ven-

cida, muito embora a sensibili-

dade dos «films» 
já tenha sido,

nestes últimos anos considera-

velmente acressida».

«Enfim, anunciam-nos que

!

que a enriqueceu com estudos

oceanográHcos, de altos mera-

cimentos.

Os «escafandros» agora es-

tão melhormente aparelhados

para suas investigações subma-

rinas como grande, o poderosís-

simo aussílio da fotografia, 
que

lhes registará, graficamente,

todo o relevo dessas parágens

até há pouco tempo só conheci-

das e «palmilhadas» 
pelos vi-

ventes de barbatanas e guél-

ras. . .

Póde-se até levantar cartas

do relevo orográfico do fundo

dos mares, determinar-lhes as

altitudes e escrever-se com a

maior exatidão a oragrafía sub-

marina. Vamos caminhando pa-

ra isso.

«Le monde marche».

I C. Monteiro.

;í

Honrosa distineção

O Instituto Technico Indus-

trial, do Rio de Janeiro, impor-

tante agremiação scientifica,

cujos fins é cooperar pela nos-

Sa emancipação industrial, e

que conta entre os seus mem-j

bros eminentes representantes

da teclinica industrial do nos--

so paiz, acaba de conferir, por

beneplácito unanime, ao nosso

illustre amigo dr. J. Arthur de

Carvalho, estabelecido com La-

bo rato riu Chimico-pharmaceu-

tico nesta cidade, o diploma de

honra, em reconhecimento de

inventores americanos, os ir-'seus elevados méritos como um

mãos Williamason, encontra- 
profissional 

cios que mais hon-

ram já a solução elegante e per-

feitamente acabada de mu apa-

rôllío, graças ao qual podem

operar debaixo d'gua.»

A revista, donde respigámos

esses dados, dá «clichês» re-

presentando a «camara de tra-

ram a chimica pharmaceutica

nacional.

Essa resolução, que teve lo-

gar em sessão especial daquel-

le Instituto, foi promovida pe-

los conhecidos chimicos pro-

fessores Edmundo Silva e Alva-

Mario Dias o Franeis

co Ponte.

Bacharelandos em direito

ACCE1TAM CAUSAS CÍVEIS,

COMMMERCIAES E CRIMINAES

Rua Cel. José Saboya n. —45

Sobral—-Ceará

intuiu» du uilu upaiêlho (em ro Santucci, membros do Dire-

conjunto) a funcionar, mostran- ctorio deChimica Industrial do

do, desfarte, como se conse- mesmo Instituto, sendo, por

gue cinematografar o que se nccordo umanime, consignado

passa no fundo dos mares. na acta um voto eongratulato-

A fotografia submarina é 
(rio.

mais um agigantada passo para Ao illustrado conterrâneo,

estudos e esperiências oceano- 
j cujo valor profissional também

gráficos, nos quaes virá causar (muito admiramos, com muito

uma verdadeira revolução. iaprasimento apresentamos as

A oceanografia 
(ciência que nossas felicitações 

pela honro-

estuda as eousas do mar) está sa e merecida distineção que

sendo hoje muito cultivada por

cientistas de diversas partes

do mundo, 
que a éla se tOtn en-

trégado com amor e dedicação,

dentre os quaes se destacava

D. Carlos I, rei de Portugal,

lhe acaba de ser conferida.

Bilhetes da Loteria

de S. Joíío tem a ven-

da Vietor Nieolau

De Sobral

O ECLYPSE DO DIA 29

(DO CORRESPONDENTE)

Pode-se dizer que Sobral madrugou

na curiosidade do eclypse. Porque, des-

de logo cêdo, era desusado o movimen-

to nas ruas, e grupos esparsos acumufá-

vam-se nos pontos, de preferencia ás

praças, de onde o sol era mais visivel.

Muitos havia que desde o amanhecer,

com os seus pedaços de vidro esfuma-

çados, olhavam o sol, insistentemente. Se-

ria curioso indagar-se onde foram en-

contrar tantos pedaços de vidro, pois

quasi sem excepção todas as pessoas
vistas na rua, traziam seu pequeno <-Bt-

lescopio». Mas parece que dentro éfii

pouco, na phase aguda d® eclypse, o
? stock» esgotou-se e o recurso que sr

apresentou foi o assalto às vidraças. A

casa de um nosso visinho, na sua ao-

sencla, pois andava também vendo o

eclypse, soffreu um terrível ataque, e

uma das portas de sua linda habitaçãb

ficou sem duas laminas das maiores e

in ais preciosas.

Um outro aspecto curioso foi a affluen-

cia aos templos, que transbordavam

numa concurrencla enormissima de ho-

mens e senhoras. Inegavelmente a appà-

rição dos phenomenos celestes ainda in-

fundem muito temor nas almas simples e

impressionáveis.

Emquanto isso se passava no acampa-

mento dos astronomos os apparelhos

aprestavam-se para o momento do ecljr-

pse. O tempo amanhecera pesado e

meaçador, O sol, com um vermelho ca

regado, por traz de uma espessa cor^

na de nuvens, so a longos espaços pQ-
dia ser visto, nos rápidos instantes de

estreitas clareras. Havia em todos os

semblantes uma viva anciedade. Vinha

já de dias, com uma presistencia irritan-

te, a presença desse nevoeiro. O que se

desejava agora era que as observaçães

scientificas que iam ser feitas, não fossem

de todo prejudicadas. E a hora do ecly-

pse approximava-se. Precisamente, ás

7. 46, atravez de uns delgados farrapos

de nuvem, o sol tornou-se visivel, e o

primeiro contacto exterior do bellissimo

phenomeno foi observado. Nesse momen-

toa população já se adensava pelas pra-

ças, num vosear rumoroso, e braços sem

conta apontavam para o sol.

Os bonds minusculos da empresa

Tliauniaturgo, apressados e sacolejantes,

despejavam, a curto espaço, na Praça

do Patrocínio, onde a multidão se pre-
mia em volta do acampamento dos as-

tronomos brazileiros, desenas de curió-

sos. •

Dentro do acampamento, por entre as

leves barracas de pano vermelho, via-se

a andar de uma para outra, a figura alta

e symaptliica do dr. 11. Morize. O ceu,

entretanto, continuava toldado. Salvado-

ramente, porem, e graças a uma deter-

minante do proprio phenomeno, come-

çou a soprar um ventinho rijo, obrigan-

do as nuvens a deslocarent-se com mais

rapidez. Foi assim que inesperadamente,

o sol surgiu, ni*m largo pedaço de azul

lavado,quasi todo ja encoberto pela inter-

cepção da lua : era a totalidade do ecly-

pse. A luz tornou-se cambiante, a flutu-

ar pelo solo, numa rapida ondulação de

sombras volantes. Mais um instante, e foi

o bello phenomeno, a maravilha impol-

gante, que a todos deslumbrou!

O thermometro desceu, numa

rapida, visivel, de 29 a 26,8. Si

tivesse sempre ess» temperatura

acariciadora...

Como estava previsto, a obscuridade

durou pouco mais de 5 minutos, nessa

meia claridade oscillante da luz cres-

pueular.
O silencio fez-se absoluto, permittin-

do ouvir-se nitidamente os estalides sec-

cos dos detetores das machinas photo-

gt«ipSiivua, Jcüllu úu rtcaàitpcàinciiio. A^u-

ra o sol boiava no esp«ço, todo obscu-

recido e emmoldurado nesse bello circu-

lo de luz— a sua corôa.

E diversas estrellas, notadameute Mer-

curió, tornaram-se tão visiveis e brilhan-

tés, como ao anoitecer. Rápidos 5 mi-

nutos ! Subitamente, como um poderoso
arco voltaico que nas alturas emittisse

um enorme foco d« luz, o sol emerge de

de traz do disco escuro da lua, voltando

instantaneamente toda a claridade.

E' excessivo o contentamento ger^l

pelos excellentes resultados das observ^

ções astronômicas. '•

A Commissao brazileira apanhou ape-

nas 14 photograpliias durante o eclypse,

não tendo conseguido maior numero,

devido ao imprevisto desarranjo de utn

dos seus apparelhos produsido pela po-
eira penetrante que ha aqui.

1 Os astronomos inglezes obtiveram, ne-

queda

Sobral

boa e

^^8
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tretanto, 28 photographias, algumas deite conheci, vieste deslisando «'to

perfeita nitidez, e julgam ter reunido su-1 lado das palmeirinhas que. riso-

fiicientes elementos para a constatação I rthas como as tuas faces, te olha-

da famosa theoria da energia da luz. A|vamo 
^ubilo ruborisando o rosto

comntissao americana, da importante ins- 
innocente; acolheste-me

teus olhos escuros com tanta lir-tituiçâo scientifica, Fundação Carnegie,

de Washington está também inuito satis,, ..

feito com os resultados que obteve dâ.®«a, que julguei mterrogar-me...

suas observações. Suppomos que em So-1 ^ 01 isto;... mas ja nao .

bral só houve uma pessoa que não viu o I lembro de todas as occorretu .ias

cclypse: foi o jovem astronomo Daniel desse dia, o facto é que a tarde

Wise da mesma commissão, pois durante I foi linda e bôa, boníssima,

todo o tempo do phenotneno,achava-se a 5 
| [ftarx, adeus,

metros de profundidade, no porão do pa-

lacete.onde está instalado, a faser obser

Morreu aos 25 anno» quando

sua musa fidalga e elegante

começava a radiar intensa luz,

fitando íem 
estrophes que attestavam

^ ;í
Folha social #

vações de variações magnéticas. Consta

que as duas commissões extrangeiras, in-

gltza e americana, ainda permanecerão |
aqui por alguns diás.

Quanto á commissáo brazileira, sabe-1

inos que, logo que esteja terminado o]

«condicionamento dos seus grandes e di-

versos apparelhos, seguirá para essa ci-

da.le afim de regressar para o Rio, no |

primeiro paquete do Llovd Brazileiro.

*

Do teu

PETRONIO

Ao cégo do violin >

I # . M & 3

Para Raul Rocha.

Quero-te bem, meu ceguinho,

Amo a tua alma de artista,

Que importa o não teres vista,

Si enxergas bem teu caminlio ?

Nâ* foi tão grande, como se esperava,

a affluencia de visitantes das cidades vi

sinha.

Francamente, foi dahi que veio o inai-

or numero de pessoas. Vimos aqui, hos>

pedes no hotel Smart, o coronel Zeferino

Motta e sua grassiosa fflha, senhorinha

Clothilde Motta. No Hotel do Norte, pc-

rem era onde se encontrava a maior pai

te dos camocinenses. Sexta-feira ú noite,

na vespeaa do regresso dos mesmos para

ahi, houve uma reuniflo intima em casa

da distineta família Silveira Borges, que,

como sempre, foi prodigalissima em gen-

tilesas para com todos os nossos sympa-. ^ 
sonhand

tnicos visitantes. I ~ . , .A j ,•

Hoje, com a sahida das ultimas pessoas I Dentro da noite e do dia.

dc fora, a cidade volta á monotonia dei ^ Musica e a I oesia

sua vida costumeira, 11a desalentadora J 
l)c braços dados noivando,

certesa para a geração presentede que só

dagora a 116 annos, haverá, aqui, um ou-

tro eclypse egual ao de ante-hontem.

Vês um mundo mais formoso,

Sem odio e sem crueldade,

Sem resquício de maldade,

—-Eólio sonho ditoso !

A vida tetn dissabores,

| K vel-os ó bem cruel;

Repoisa a taça de fel

| Junto ao favo dos amores. . .

Tendo as visões mais formosas

Pela volúpia do ouvido;

{I
•

¦3D—

Sobral, 31 de 5 de 1919.

R R U Li ROCRR

Advogado Criminal

Residencia—"VUU Oriente'
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Cartas discretas

1

Mary

Recordar é viver duplamente.

Pois eu estou agora a revirar I

o passado, curioso, reflexivo, pa- cooiadores p^ra cartas com

rando ao sabor de cada reminis-l^p . 
fnlhac

cencia, de cada circumstancia até,'3 u "JUldw-

que logrou existir em tudo que se

Casando num sustenido

|Colibriscom as meigas rosas.

Conversando com o* archanjos,

Meigos sons de violiiios. . .

A' tarde ao vibrar dos sinos,

Beijando a face dos anjos.. .

Julgando a vida um carinho,

[Sem 
ver si a perfídia passa. . .

—E's feliz nessa desgraça

De não ter vista céguinho!

Bahia*

[a grandeza 
de seu astro de es-

col.

Deixou duas obras «Brado

d' Armas» e «Musa Bohemia»

Em 1869, nesta data, o ge-

neral Mena Barreto apoderou-

| se das trincheiras do Sapuca

hy. Duas bandeiras foram to-

madas neste combate e remet

tidas pelo Marechal em chefe,

Conde d'Eu, á Egreja da Cruz

dos Militares, no Rio de Ja-

neiro.

Foi nemeado primeiro sup

plente do juiz substituto fede-

ral deste município, o sr. ma-

| ]or Manuel Ribeiro de Miranda.

O rendimento da Prefeitura

j Municipal no mez de Maio

findo foi de RS 2:426$300.

Xo proximo 
numero publica-

remos o balancete mensal.

O distineto moço sr. j. l'e

reira d'01iveira Neto, pretende

| mandar installar na tradicional

Igreja a de N. S. do Livra-

I mento do Parasinho, no muni-

cipio de Granja, um apparelho

de acetvlene para 
illuminação

l da mesma.

K' um acto louvável o do

I 
joven 

Oliveira Neto, digno de

1 encomios

S. S. Bento NIl offereceu

urna sua photographia 
com os

diseres dc próprio punho

ao presidente 
eleito Epitacio

Pessôa: «Neste dia em que 
ti

vemos o prazer 
de conhecer

I 
pessoalmente 

o dr. Epitacio

tem registrado no painel dessa con* 
RQMCTAC & FACTOS

vivência que se vai estirando por'üuno,M^ 
** rHU,W£

tres longos annos. Mas c real-

mente agradavel recordar, e eu J Xo dis 5 do corrente reuniu

ALCIDES SOARES- 
J pess^a, que acaba de serelei

to prezidente 
da Republica

do Brazil, fasemos os melhores

votos pela 
sua felicidade, dr

sua família e de toda a Repu

blica, cujos interesses lhe cs

tão confiados».

O mesmo tez o Rei \ ictor

Emmanuel II também com

affectuosa dedicatória.

VERAS &COMP.

Vendem a preço modico'

O

estou inSístindo nisto como se tu

também não

perlustrar pelas reg

ria.

Bem, minha cara Mary, vamos

henderam, desde aquclle instan-

te <lc suprema felicidade em que

eu fui, pela primeira 
vez, á tua

capita nova e confortável.

Teus p-Tes, ii;i verdade, tiveram

um tão bom gosto cm mobilar a

nova residencia, ue que até os feli-

citei pela disposição artistisca

que ia cm cada inovei.

general

se a

VIAJANTES

JAYME MEDI NA—Em tran-

sito para o Porto-Yelho, fio Ama-

zonas, esteve nesta praça o distinc-

to moço sr. Jayme Medina, auxi-

liar do commercio nesse depar-

tamento.

Agradecendo as despedidas que

fez a «Folha» auguramos ao digno

iajante feliz itinerário.

CORONE.L IGNACIO FORTU-

NA —Veiu 
pessoalmente agrade-

er-nos a noticia que demos de sua

permamença nesta praça, o nosso

onerando amigo coronel Ignacio

Fortuna, conceituado causídico

na visinlia cidade de (Iranja.

— De Cariré onde é abastado

commerciantc esteve uesta praça

o sr. major João José' de Sá.

Do Amasonas onde ha alguns

innos se activava no commercio,

regressou o nosso joven conterra-

neo sr. Arthur Dias da Fonseca.

—Chegou do Amasonas o dis-

tineto moço Pedro Aguiar, que

lis]»etisou-nos a sua visita pessoal.

CONVALECENTE

Encontra-se em franco estado

de convalescença o nosso joven

unigo Manuel de Mendonça Lima,

intelligente e applicado preparato-

ri :111o.

Fazemos fervorosos votos de

prompto restabellecimento ao des-

tineto estudante.

ANNIVERSARIOS

O estimado e distineto clinico

Hygino Amanajásparaense dr.

Filho commemorou o seu anniver-

sario natalicio no dia 1 do cor-

rente.

Ao digno clinico que é uma

saliente i1lu*tração na classe medi-

ca paraense, endereçamos affectuo-

sos felicitações pelo seu natalicio

junetamente com os votos de in-

terminaveis prosperidades.

— Completou annos no dia 5 do

corrente, a interessante Mariseth

Fontenelle, tilhinha do sr. Francis-

co Fontenelle.

NUPCIAL

Consorciou-se nesta cidade o

estimado moço Alfredo Barbosa

com a senhorinha Francisca Isil-

dria Alves, filha do sr. José Fran-

cisco Alves.

Paranypharam o acto o sr. Os-

waldo Pessôa e o nosso confrade

sr. Raul Rocha.

Parabéns ao joven casal.

FALLECIMENTO

Falleceu no dia 4 do corrente

em Fortaleza o venerando ancião

tenente dr. Albino José de Faria,

um dos bravos brazileiros que mui-

to se distinguiu nos campos san-

gretitos do Paraguay,merecendo-lhe

por actos de heroiemos varias con-

decorações.

Era casado em segunda nupeia

com d. Euduvina Faria, não dei-

xando filho.

O respeitável extineto era tio da

exma. consorte do sr. coronel Al-

plieu Aboim, a quem sentimenta-

mos.

Barbosa Lima

 Associação Commercialldirector do Llovd Brazileiro

vibrasse» de prazer ao 
(legta ça para tratar de di- mandou especialmente seu se

as rt„iue. ( a . ei 

versos assumptos de interessts 
jeretario 

a Itajubá, afim de ex

do commercio local e desta I plicar 
ao dr Weneeslatt Braz c

avante; deixemos de querer saudar I gona. Na mesma reunião foi a-1 procedimento 
incorrecto

os nossos espíritos que se compre- 
presentada 

uma expressiva mo-1 seu cunhado Euclydes Fonse

ção de solidariedade e apreçolca, agente daquella emprez*

ao benemerito Prefeito Muni-1 cm Santos, o qual será demet

cipalrevd. padre José Augusto. I tido <io referido cargo.

No proximo numero será des-1 .

crípto o occorridò nessa sessão. I 
^ notável eecnptoi Game

D'Annunzio, tenente-coronel do

O nosso illustre conterrâneo I exercito italiano, recebeu ot-

Desde os cortinados da sala de I dr. Olavo Oliveira, no mesmo dem de voltar ás fileiras, Jul

frente, até os reporteiros que da-Miaemque foi nomeado lente Igando que 
fosse plano para

vain entrada ás ultimas depen* 
substituto da Academia de Di-1 evitar o seu discurso critico ao

dencias, se respirava uma c«ta|reito 
Cearense, collou o gráo 

tratado da paz, o mesmo escrip

graciosidade que nao era arjs o-1 j 
direito hor renunciou aquelle pôsto

cratica, mas simples e exclusiva-!«e uouioi cm uircito. 1

mente de bom gosto. ,

E aquellas lindas palmeiras Pelo sr. Enoch Passos toi-

bebês, enfileiradas, olhando umas nos ofiferecido, diversos brin-1Pinhal, cm São 1 aulo, o sr.

para as outras, onde a brisa brinca- 
des-reclamos da fabrica de ci- Pedro Prado, vice-prefeito des-

AGE NCIA MACEDO

Representante da Hagemeyer

Frading Company

New-york

Cimento Wtlas, Carbureto

V\mazòn, farinha de trigo

Gold-medal, soda Catjstica,

Breu, V\rame farpado e

liso etc. etc.

Suicidou-se em S. Carlos do

va mm maliciosa meiiruice,fazendo

farfalhar-lhes as bellas palmas dis-

tendidas sobre cuja superfície bri-

lhante, o sol quente do meio-dia

íaiscava scintillações fortes!

Lindo dia! nfio é verdade?

Como sabe bem á minha alma

de sceptico, o recordar desse apa-

rato de coisas ornadas, garridas,

coloridas pelo favor supremo de

um sói á pino !

Ah 
'. minha cara Mary !

Não; não é bem isto.

Como eu por um momento pen-

sei ser somente isto a substancia

de meu contentamento. E' sim,

isto e mais alguma coisa que era

a tua pessôa. Eu entrava, quando

tu vieste me receber com o teu

preferido vestido branco, confun-

dindo tua lourice classica com a

áurea fulguração solar; muito pia-

cidamente e modesta como sempre

-..•••Vv* ri-5 fi,-,"- P-
gctlios 

«iUuuLiii/w» ua ii i ia ia

minha & Irmão, de Fortalaza,

de que é o mesmo sr. repre-

sentante nesta zona.

Cidade. motivo <*ni

leidio foi a situaçao financeira

em que o mesmo se encontrava.

Faga seu pedido 
direito a Agencia Maçado.

líua mnjor Fiwuiulo n? 1Í57 FORTALEZA.

sasrens

A viagem de Recite á capi-

tal da Republica Argentina

será effectuado em 4+ horas.

A firma Handlev Page oro-

Em 1290 no dia d^manha.lP0*ao governo a conducçâo de

morreu na Italia, a formosa 
malas P°8taes em aeroplano de

Beatrice Portindri, a inspira-1^sua propriedade, levando cada

carta alem do sello respectivo

uma cinta adhesiva de 500 réis,

revertendo 10% a favor da

União.

As passagens daqui ao Rio

Em Belem, do Pará, falle-[Grande do Sul custarão

ccu em 1897, no dia de hoje, 285$000, com direito a 20 ki-

o inspirado poeta paraense lios de bagagem.

dôra de Dante. que, em tereô

tos geniaes, a immortalisou I

nos cantos admiraveis da «Di-1

vina Comedia».

Natividade Lima, um formoso

talento e figura de mais des

taque na literatura amasonica

A viagem será feita em 11

horas e 30 minutos, já 
tendo

sido encommendadas 18 pas-

Hoje reune-se a directoria

da LIGA MARÍTIMA CAMO-

CINENãE, em sua sede para

tratar de assumptos de inte-

resses desta sociedade.

Ja foi lançado mar.no Rio

de Janeiro, a barca 
' 
Pharol

de Bragança", que 
se destina ã

Praticagem tio Pará.

O nosso conceituado cOnfra-

de fortalexiense 
"Correio 

do

Ceará" transcreveu de nosso

semanario o artigo em que o il-

lustre astronomo brazileiro dr.

H. Morize descreveu o interes-

sante phenomeno 
solar que se

realisou em 29 de Maio.

Somos gratos ao illustre col-

lega pela deferencia.

No Rio ha pouco 
houve um

concurso interassante de gas-

tronomia. Foi classificado em

primeiro 
logaro commerciante

Américo Santos que comeu

«somente» 18 pratos, 2 sobre-

mesas e bebeu 3 garrafas 
de

vinho.

O segundo foi obtido pelo

empregado federal Abelardo

Andrade que 
comeu 1 kilo de

carne e meio de macarrão.

Comeu pouco .. aqui hagen-

te que 
duplica a partida.

No Senado brazileiro vae ser

apresentado um projecto 
con-

cedendo um einprestimo de

cincoenta contos ao governo

bahiano para comprar mobilia-

rio para as escolas, visto os

alumnos sentarem-se em caixas

kerosene!

Falleceu no Pará o Desem-

bargador Augusto Olympio de

Araújo Sousa, Procurador Ge-

ral do Estado e, lente Cathe-

dratico na Academia de Direi-

to Paraense.

No proximo 
dia 15 do cor-

cente assumirá o cargo de Ad«

0



Cotniíiercio e Navegação

Etnpreza Nlcolau ã Carneiro

Vapor CAMOC1NENSE—Sahirá até

o dia 20 do corrente mez, este excelente

vapor que acaba de passar por grande

melhoramento, ofterecendo regular acom-

modação para passageiros e cargas.

Virá sob o commando do conheci-

do piloto J. Affio Pedreira.

Hyate SÀO SALVADOR—Ainda n2o

ha noticia de sua partida de Recife.

Lloyd Brasileiro

Vapor PIR1NEOS—Tendo sabido do

Rio de Janeiro, a 27 é aqui esperado

até o dia 15 do corrente.

ftmazon River Sceam Navgatey

tion 911." 
"Llld Compan

FORTALEZA—Sahirà a 12 de Beleiy

com destino a este porto e aos de For-

taleza e Recife.

Cctnpaúhia Maranhense

TURY-ASSU'—Entrou hontem do Ma-

ranhão e sahirá hoje com escalas, devendo

d'aqui se destinar para o Recife, esca-

lando pelos portos do costume.

CURURUPU'—Até o fim do mez de-

vera aqui chegar este vapor, seguindo 
j

daqui para os portos do ccstume.

. VAPORES PARTICULARES

' NORTE—Devia ter seguido hontem

! para o Chaval receber um carregamen-

r OLHA DO IJTTORAL

JACOB

to de sal, devendo regressar aqui no dia

11 do corrente para proseguir sua via-

gem até Betem.

Hyate EUCLYDES— Está a cargo no

Racife devendo aqui chegar «té o dia

20 do corrente.

Notas a recolher

A Junta Administrativa da

Caixa de Amortização, em reu-

niào de 30 de setembro, do

anno fiado, concedeu «nova

prorogação» (até 
30 de Junho

de 1919).

10$, estampas 8? a 13?; 20$,

fabricadas na Inglaterra, e

estampas 10? a 12?; 50$ fabri-

cadas na Inglaterra, e estam-

pas 
10? a 12?; 500$, fabrica-

das na Inglaterra, e estampa

8? a 9?.

ministrador da Meza de Ren-j

das do Estado, o sr. José Pe-

linto Cavalcante, recentemente

nomeado.

Hontem foi pôsto em liber-

dade o artista pernambucano,

J. Bezerra Leite, ex-director!

chilographico do 
"Correio 

de

Macau''.

O sr. Bezerra Leite encon-

tra-se actnalmente em Parna-

hyba, onde, em defiza legitima,

foi impellido a commeter o cri-

me pelo que 
foi condemnado.

O conhecido artista residiu

muito tempo nesta cidade,

Na Bahia o «médium» Ocri-

dalio Vieira, sendo interpella-

do sobre a eleição presidenci-

al, disse que certa noite foi

despertado pelo 
espirito de d.

Isabel Vieira fallecida ha 10

annos, que lhe fez esta declara-

ção 
'. a Aqui na Bahia, até o

mez de Dezembro, haverá se-

ria revolução de gravissimas

conseqüências. A respeito da

presidencia 
da Republica, os

anjos trabalham em favor de

Ruy Barbosa».

O diplomata Olympio Ma-

galhães 
substituirá na Embai-

xada da Paz, como chefe, o dr.

Epitacio Pessoa.

Na próxima 
semana, o Dr. Luiz

Vianna começará a fazer a vacci-

nação contra a variola nas esco-

laa desta cidade, depois o mesmo

facultativo marcará em -eu con

sultorio a vaccinação publica.

no lugar Gamileira, no distric-

to de Barroquinha.

Uma salina com armazém,

também neste município, no

porto do Lima.

A tratar nesta redacção.

FUMEM ACACIA BEBAM

VERMUT1N TERÃO

SAÚDE E MOCIDADE.

Aviso

O abaixo assignado faz pu

lbico de que 
de hoje em dian-

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 cai gaá 
Jc Icshir,, o não con-

tinuem fasendo, a não ser qne

dejesem vêr os seus nomes

publicados 
nos jornaes.

Camocim, 22 de Maio de 1919.

FRANCISCO ROZENDO DA CRUZ.

MftCHINftS E MATERWVES

para 

todos os ramos das

ARTES GRftPHICftS

kdpoqtqçqo e peppesenTQçõo

Usa-se os Codigos BRAZILEIROS—UNIVERSAL

RIBEIRO e A B C. 5.Edição

OO

TeijePhone noeTsn. aàw

Endereço Telegr:—KOSINSKI

Rua da ftlfandega 148 Rio

PENSÃO TH1ERS

Instalada em vasto e arejado prédio a práça 
da matriz

Déspõe de confortáveis acommodações para hospedes com

amilias e pensionistas.

Mesa fasta e variada

PREÇOS MODICOS

Os domingos e dias Santo; algumas novidades para 
os

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

Viuva Thiers

CEARA CAMOC! M

Francisco Trevia

Commissões. Consignações e Representações

Reprezentante do Dr. Eduardo Krança, em todo o Estado do

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

«Renascença» e «Faceira».
«

Depositário do aperitivo «VERMUTIN», a melhor bebida do

mundo.

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

Acceita agencia para compra e venda de generos de qualquer

natureza.

End. telegr.—Trevia.

Rua da Estação

Codigo Ribeiro

Camocim—Ceará

Vende-se

Um sitio com 80 a 90 pés 
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

Hotel 

"Rodolpho"

Rodolpho Gomes do Prado, aviza ao publico em geral que

transferio seu hotel de Cratheus para esta cidade, em cujo I

prédio com acomodações precizas, 
aguarda com muita atten- 

j

ção as ordens de sua amavel freguezia.

Ipú-Março—1919

Rodolpho Gomes do Prado

SABOARIA STELIA

DE

G 1 Z ZI © Cia

Grande estabeleci-

mento a inaugurar-

brevemente»

ÇVdaptado 
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 DO MERCADO—CAMOC|M—CEARA

El

CI

Ei

K1

o

c



fOLHA DO LITTORAL

üicoiau 
& Carneiro

CftSft BWNCTRM

FUNDADA EIV! 189*

Importadores, exportadoes, commissionistas e consipatarios

SECCAo DE COBRttNÇVi DE SAQUES

AGENTES 

DA

"STANDARD 

OIL COMPANY OF BRAZIL

COMPRADORES DE TODOS OS GE

NERQS» DE PRODUCÇHO DO P1«AZ

>>

Proprietários da EMPREZ<ft OE TRANSPORTES MARÍTIMOS

E DO TRAPICHE STELLA

•Agentes da Companhia COMMERXIO E NflVFtiflÇttO 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 At Hiver Plate Bank Limited

Banco do Pará

Banco de Credito Popular

Banco do Recife

Basco Auxiliar do Commercio

Banco de Alogôas

E DAS SEGUINTES CASAS BANCARIAS:

Matiáos : — Tancredo Poito & Cia.

Belcm : — Moreira, Gomes & Cia.

A. F. de Souza & Cia.

Cortez Coelho & Cia.

Maranhão : — Oliveira Neves & Cia.

C. S. de Oliveira Neves & Cia.

Ceará : — Salgado Wogers & Cia.

Bons Frères

Rio de Janeiro : — Zenba Ramos & Cia.

End. Telee.—STELÀ 
Codigos: RIBEIRO, TWO 10: e A, B, C. 5a Ed. mslh.

Estado 
do Ceará C am ocim

lfredo Pessoa Cavalcante

COMMISSÕES. CONSIGNAÇÕES

E CONTA PRÓPRIA

Encarrega-se da venda de 
producios

deste Estado.

End. telegrapliico—S I G M 1 odigo R 1 B E I R 0

RUA DA 
QUITANDA, 

3

CK1X* POSTAL 1.391

RIO DE JANEIRO

KEROZENE

"BRINDILLÂ"

e 
gasolina 

"Motano

Productos da STANDARD OIL GOMPANY OF BRASIL
f^s ...

AGENTES E DEPOSITÁRIOS

NICOLAU & CARNEIRO

«

fl

d

Américo 
Pinto

Representações, 
informa-

ções 
e compras de contas

*

de terceiros

• •• & Caixa postal 
17 = End teleg. àME 01!
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Pensão Central
O

- DE -

^>1 QUININHA 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.

Acceitam-síí pensionistas.

CAMOCIM CEARA

Preparado do Phamaceutico

chimico Francisco Giffoni

Uroformina

(Grannulado effervecente)

Cura insuficiência renal, cystites nephnztes ure-

thrites. catarrhos da bexiga e inflammaccáo da pros-

itata. F.vila a urennia, as infeccões intestinaes, dissol-

\ e as areias, os calleníos biliares.

Vinho reconstituinte de carne, quina e lacte phosphate de cálcio

Poderoso remineralisador das cellulas do organismo.

EXITA O APPETITE /

ENRIOUECE O SANGUE

FAVORECE A FORMAÇÃO DOS TECIDOS

Vende sa na Drogaria líHAYc^"
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