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CASA ZUCACIOLY

Fátima Sampaio o. Solteiro, aconselham a
gurizada de Fortaleza a fazerem suas com
pras para o natal na ChSPi ZUCACIOLY.

Velocípedes, Bicicletas, Carrinhos, Trens e um
mundo de novidades na Casa Zucacioly, a pionei-:
ra dos preços baixos,

CASA. ZUCACIOLY

Guaraná Verdes Mares o melhor do Brasil!
—  ̂ Guaraná Só VERDES MARES

Cante as moite ile sua preíilecão coiiiptando o "Cantar Cearense"

CC
CQ
«s:

o

o
u

rx

"5
u

cC
=S
IX

O

>

S
X

o

O

Teatro da Piedade
HOJK: DOMINGO 18 DE NOVEMBRO, — As2Ü hs.

"Grandioso Show" com elementos da RA-
DIOFONIA CEARENSE: J. Júlio Barbosa, Clovis
Matias, Ismy Fernandes, Fco. Brilhante, Solteiro
c Fátima Sampaio, Zézé do Vale, Moreira Filho
e seu regional.

O espetáculo terá inicio as 20 hs. cm pon
to. Haverá farta distribuição de brindes c brin
cadeiras de auditório.

Enlrada: Cadeira Cr$5,00 — Banco CrS3,00

NOTA; Procure desde já seu ingresso, na Casa Paroquial
para evitar atropeles de última hora.

Não percam este formidável espeíaculo!!!
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[Fernandes só uliüza os carros do Posto

Grande.—Se V, S. deseja ulilizar-se com
Ká de um Luxuoso automóvel, é só discar
o N.o 33-98.

I^OSTO PEOtIF.NO CRA\'DE — Dispõe de uma irotillia de
carros pequenos para servir a V. S.

PoslQ hmu taiie - Fone, 33-98 Fiaça (ia [scola normal

Clovis Matias diz que o
Ginásio Rui Barbosa — o
mais novo estabelecimen
to de Ensino do Ceará.

"Entre todas as obras
pias, nenhuma se compa-
ra em piedade à criação

de uma escola",
Com uma organização didático—administrati

va, esta modelar e recem-aberta Casa de Edu
cação,—está destinada a prestar o mais valio
sos e relevantes serviços à formação intelectual
e moral da Juventude Cearense,
GINASIO nUI DáHBÜSA — CURSOS: Ininnli], Primário, Ad-
missQo e Cinü.sial. — CURSOS: De manhã, da tarde e da
iioile. Diretor proprietário — Proi. FRANUÍSCO JORGE ABREU
Avenida do Imperador, 3Z2 — Fone, 34-15. Dê a ,seu
íiliio um tületjiü moralizado.

uo CAMl^EIRO"
José Júlio Barbosa convida os seus amigos para fa
zerem uma visita a ALFAIATARIA "O CAMISEIRO
vista-se com elegância mandando fazer suas roupas
no "O Camiseiro" Alfaiataria Civil, Militar e Eclesiástica.

Rua F. Peixoto n. 695 — Fone, 21-06

.


