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íLiiEHd mmu & cii.
Distribuidores exclusivos nos Estados de
Ceará Piaui —Maranhão — Pará e Amazonas

dos produtos do

Cortume Joáo
de PERNAMBUCO

Fabricação especial de

\

Vernizes, Vaquetas nacos, Ca-
murças, Pelicas, Mestiços, Va
quetas ao cromo, Bufalos, Be
zerros para forros, Cabras natu
ral, Pelicas para forros Raspas
envernizadas, Quadras tingidas,
Raspas e Quadras fantazias, etc.

â Major Facundo N. 92

^ Fortaleza-Ceará

o MARTYR DO GOLGOTA
(Personagens da peça sacra "O MÁRTIR

DO GOLGOTA")

JESUS
JUDAS
PILATOS
Maria .

Samarilana
Bôanerges•
Caifáz

Ai)ás

Safan

MADALENA
O born Jadrãü
O rriáu ladrão
Verônica
Claudia - . ■

S. Pedro

S. João
FUvio

Malcus

Eliezer
.1.0 Doutor .
Samuel bei-bèt

JOSE de OLIVEIRA
JOSE' JÚLIO BARBOSA
JOSE' de Lima verde
Altair Oliveira
Vvonêda Lemos
José Ribeiro

,  Alcisio Rocha
Andrade Júnior
Sousa Soares

clautenes :andrade
Josué Carvalho
Tancrêdo Lemos
Mundinha Lima
Walquii-ía Lemos
Heitor Téofilo
Mauro Cavalcante
Ribeiro Júnior
Alves Barbosa
j Cabral
Afonso Bruno
Josué Carvalho

Apostolos, Anjos, Soldados, Farizcus q
Doutores da Lei. Ponto:—J. Ribeiro;- Maqui-
'nista J Waltcn-Contra Regra:-- Raimundo
SiIva;-EIetricista:—Álvaro A. Brasi];-CGna-

riosi-Afonso Bruno.
1
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2, aríigos insubsíilmveis
pelas suas qualidacies

MANTEIGA

Itacolomy
E QUINADO

Perdizes'
Ageníes:

Vilemar Lopes & Cia-
Rua Conde D'Kii

(Edifício União) ' '■■S
— 2
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í K«dos.tlpe$
- DE

rt]el!\orj
a\eÍQs de sèda

il CARVALHO & CIA. LTOA.
i; Casa Fundada em J 907—Ceará

»"fllBlllíll(lllE

i: Bilhares e Acessórios, Co-
j: roas e Fitas mortuarias,
;; Tapetes e Passadeira para

escada. Capachos para eu-
i: tradas, grande deposito de
ii Artigos Religiosos em ge-
j: ral, Congoleum para todos
fi os fins. Discos c Grapho-
:: nolas.

Rua Floriano Peixoto, 789

JOÃO LEITE
IVIEO AIMIOOEL-ETPRIOISTA

Motores : Oleo crú, Gaz pobre e Gazolina
Algodão, Arroz e Engenhos
Filins e acessórios para Rádios e

Maquinas:
Cinemas:

Ampliücadores.
F>REÇOS IVl O DIC O S

Rua São Paulo, 445 — Ceará-Fortaieza
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Bons aperitivos com
^ direito a

— tira gosto —
Não esqueça'

O PEGA PÍMTO
formidável é, o do

-- alves --
P"''° de40 graus vende

também o
» ALVES22-travessa cRTro-a?

aguardem !!!

Direção de

B. Souza Soares
A i'evista do fan; con^
f's iniérpreies, descri-
ÇõcS o apz'eciações de
eada filme. — —■

AbsolüfameníB grátis

«nS

JOSE' LIBERATO
onde mande

_ ^onfeccionar
, ~~ niinhas roupas

litoalo Bappozo í lie
- 4

Contra gripes, resfriados e dores em geral
» « S A L I F I N A » «

o Martyr do Golgoíha
Majestosa peça sacra, em 3 atos, divididos era
17 belissimos quadros. A «Sociedade de Ama
dores Teatrae.s», apresenta ao culto povo cea
rense a historia subiinie da vida, paixao e mor
te de Jesus Cristo, com todo recurso que é
dado ? arte de Talma.

S Y N O P 8 I S

OrgânisBd& por AVÍLLIAM ALCANTAR.A
PRIMEIRO ATO

M
perceber
lena com

Primeiro Quadro

AGDALENA no seu rico palacio, aguarda an-
ciosa a chegada ae Boanerges, seu cantor pre
dileto. Ei-lo que chega, trasendo a tlra-colo sua
inspirada lira. Depois de amistosa palestra,
ouviram fora voses confusas, onde deixava-se

que davam vivas a Jesus de Nazareth. Magda-
um riso ironico, mostra a Boanerges desejo de

■5
(Co7it. na parj. 9)

Artigos r6Ííg'osos só ns "A SAMARITANA
Rua Liberato Barroso, 112
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Um aparelho "Gileííe 'comlOlaminas 10SOOO
sòna"A SAMARITANA" R. L. Barroso, 112
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JOSÉ JÚLIO BARBOSA

no papel de Judas
.üí* gripss, rgsfrcbííos e daras em geraí

q__^_L 1^ F E i W A
r^ros Cintos g Gravatas só na

''A SAMllRlTANA ' R. L. Barroso, 112
6
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~ SUCESSOR DE —

OLIVEIRA & CIA.

Armazeni de Estivas,

Ferragens e Miudezas

Itália P. Peixoto, 786
Ceará—Fortaleza

Elegância Cearense
132 - Rua São Paulo -13^
V. S. conhece a tesoura magica da cidade?

Procure o tal

Bezerra
8 -

4:

'  'A ■ ' <«■

:  • ' ^,í®

Terços, Medalhas, Crucificos e Novenas só
A SAMARITANA"na —. L. Barroso, 112

Contra gripes, resfriados e dores em geral
» ^ SAL 1 F E I N A - «

conhecer esoe tal Messias. Como que advinhando o pen
samento daquela linda e pecadora mulher, eis que apa
rece na moldura da porta a fi^íiira radlosa e meiga de
Jesus. Depois cie fita-la por alguns, instantes, disse-lhe:

—Mulher toma a tua cruz e segue-me.
Madalena toma aquelas palavras muito a serio, no

seu coração uma chama de fe, uma coiisa, ainda não
sentia. Rapida. volta-se para Boanerges e grita-lhe com
toda força dos pulmões :Boanerges, retii a-te de mmha vistO eu sigo Jesus!

Um dos inuitos milagres do Nazareno. A regene
ração da mulher pecadora.

Segundo Quadro

Sentado numa pedra, Jesus espera a vinda de uma
alma que afastou-se do seu redii. Momentos depois, can-taról|indo uma canção em voiga, uma mulher linda apro-

(Conlinva na pag. 13}

- 9

Contra gripes, resfriados e dores em geral
.S A L I F E I N A-

I  Inhas extrangeiras e nacionais só na

C í -t r»

f>íííq..;
íi:-va'i

■l!;vítrin';

ílli

"A SAMARIT/^NA" R. L. Barroso n 112 ^
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Ocolos de gráios e de

P^rfumckriaLS,
Arligos parei presen-

íes, Culelaria, eíc^

os MELHORES PREÇOS DA PRAÇA
NA

Casa Granito
Rua Floriano Peixoto n. 517

f 9

Calçados!
W! ̂  »*4 ■ X _Sortimento completo só e sempre na

CiSi TEIEZA
Preços e qualidades, sem confronto
EUA FLORIANO PEIXOTn ,

EorU.lez.i-g°™ N, 452

Ciclismo é Sande

«3^
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DISTRIBUIDORES:

Edmilson Mota & Cia.
rua major FACUNDO, 394
Casa Mnndlos -

fortaleza - CEARÁ
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FABRICA ALIANÇA
— DE —

G1-JS5^MA j» -
— U Ju —-

A Ol/lL. tt„TO^.

Rua Tristao Gonçalves iis. 282 e 290
A melhor labrica cie massas allmenlloias do

Especialistas em:

Pães, Golaciias, Macarrões, Bombons, e Pasiílbas
mXr sêrvmã mesma fí','",'" d"" P''S'MAEIOO, Eo-n- âu"í2:

Fone, 11-87 _ End. Tel. CUNHA

UIVI RERflEDío UROEIMTe ?

Procure em primeirc lugar na

DRWSRii p
e'^os°p^rtç?s J"®" amigo...

.... bem competência.

12
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Riiâ Major F^ciisiido, 53^

fídquira os seus oculos com vidros "ZEISS"
noCANCÂO

Capas para inverno e agasalhos para frio sd
na "A SAMAR8TAMA" H. L. Barroso n. 112

xima-se do poço de Jacob, o:ide começou o seu mister,
log^o após ouviu ati-az de si unia voz meiga que lhe diz:

—Mulhen dá-me de beber.
Na sua frente está a figura forte de um homem

vestido rnodestamenle, admirada retruca:
— Como! Tú? Um judéu pedes agira a uma mulher

de Samaria?
Jesus depois de muito aconselhar lhe, consegue sal

var para si mais uma alma peccadora.
Terceiro Quadro

Atendendo o convite que tinha feito o velho Simião,
Jesus e Pedro estão ceando' em sua casa. Asustadaofe-
gante, aparece na porta uma mulher. Dirige-se a um
criado e pergunta se Jesus de Nazarelh está ceando,
obtendo resposta satisfatória, vai sentar-se quando apa
rece Pedro acompanhado de convivas, ao Magdalena
retruca:

(Continua na pac/ ti )

13

CONTRA GRIFES, RESFRiADGS E DORES EM GERAL

« S A L I F E I N A »
Ãdmíh-a os seus ccubs eom vidros "ZÉSSS" no

C A N C Ã O
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ALFAIATARIA

XAVIER
de F. XAVIER DA SILVA

á RUA FLORIANO
Peixoto, 778-a (VisinFo ̂

Tinturaria Italia)
Atenção Cavalheiro ! Seja distinto e

elegante, vistindo-se na

lllilIlTlRii SlHER
Confecções ̂ fW^obedeeendo os melhores

brinde - Confecções de
etc. Preços

Maxima pontualidade na entrega
- 14 -

Contra gripes,

S A

resfriados e deres em geral

L I F E í NA

Adquira os seus oculos com viüros "ZEISS'
C A N C Â O

no

0

CLAVTEyKS ANDUADK
no </'' Madohout

- 15 —

J

Tarimbos ' CHACON", os melhores e os
rnnhecidos / Rua do Posario, 128

os seus oculos com vidros "ZEISS" no
C A N C Ã O

1í':,Vldlí,Í
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£«1 primaverase sempre'io"ro Tosfós"o pl^df

Av<rMir%A "inos paladaresAVENIDA D. LUIZ Rvii r-^
^ 541 - FONE 11-69

IVIATRI

"LjJlS Kliiiii/
üil Il2 IlElPfl ■■ Op3[ Jjujpj líl

^i3õi Wapsio Papá Oi-
Ouereis comprar barato?
< ■ a.

''Tc!ffo!d" "i'""'! Rianil!'M casa onde o mii

/c r.„- 1^®'® "ale um.<F. Pe,xo,„, 46^,
- 16 ̂

Contra gripes, resfriados e dores em geral

» « s A L I F E I N A »«

Perfumes dos melhores fabricantes só na
"A QAMARITANA" Rua Liberato Barroso, 112

—Como? Ma<,Mlalena, a pecadora na casa de meu
ami^^o Simão? Já iova daqui !

lesLis com autoridade i'epreende Pedro volta-se para
Ma^^dalena perdoa seus muitos pecados e oferece-lhe ura
lucrar no i'eino dos Ceus !

Quarto Quadro

oomaritana. inquieta aíruarda a chegada de Safan
sou noivo amado. Com toda alegria da mocidade Safan
^mrece na porta. Depois de mostrar quanto foi grande<l [J o I ̂  • r . . t , ̂ .-X .*-1 >ri A />. Cor» o oi crr\ D 11" O l"i r»

n seu amor nota na fi.sionomia de Sara algo estranhe.
q-,ra explica a sua transformação por que passou seu

ração e tenta persoadir Safan que para ele, também
ame a lesus. Antes e.-^tas palavras Safan cheio de ciúmes,
não mais quer ouvi-la, .sae jurando vmgar-se de Jesus
'e al-urn dia ele aparecer na sua cidade.

A Fé em Deus, venceu o amor terreno.

17
(Cont. na pag. 21 j

Dn Satdonetes, Talcos e Óleos perfumados
Tò'no "A sAMARITANA" R. L. Barroso, 312
^^j:^^,^7gri|pêZ^resíriados e dores em geral

S ALI F EI NA -«

fP-H.; , -j.

Q

J' i' •jldi-nií'

iWi-í j'; éJdiíi

,  i • '% 'j
'i. D.p. •» ^

K»



IrW-, i

Cotifrro gripes, rssfrsados e dores em gerai
Q A L 1 F E I N A

B eneficie a sua familia, Construindo um lar!
R ecupere as energias, Fazendo uma viagem de repouso!
A eautele-se contra os desastres, Fazendo um seguro!
Z ele por soas pequenas reservas. E„p„ja»do..s «li!««l=!
I nscreva.se, pois na BRazicea, para:
L ibertar.se de todas as Preocupações
E engrandecer o seu patrimônio

lCâiiÇcindouinrniiTif]n /i/-» u
mo de economia. ^^síicios, com um

Linhas extrangeiras e nacionais só na
"A SAMARITANA" R. L. Barroso, 112

Agencia Gera]
R- Major Facundo, 153

Edificio Saiim Sala 106
■— Telegrarr.a BRALEA

- 18 — Adqõh^

m

ANDRADE JUNIO^
no pcrpel de Anaz

-19 -

Contra g"Pes. resíriados e dores em geral
<5; A L. 1 F E I NI A-g^seus ocuTõs com vidros "ZEISS" no

C A N C Ã O
10
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padaria IMPAPriAT-
A gulodic0 torna-cip nrt-. — ■

«abnrpio rx prazer quando-aboreia o excelente PÃO da
cAueiente FAO da

P
se

adaria !rnparcia«
oeTpLZlo^o
Haçam seus pédidoc i ® torradinho-
qué serão atendido telefone - 11-71.atenoido, prontamente por ve-

ciclista

SILVERio ABREUWA humpoB POUPEI^ 1232

_íspingarda
Rua Barão do Rin d '

Arr... Branco, 954/^rmas c munições dp r.
pna. Artigos de viagem n ̂
monicas e Realejos i?'- Har-

s nossos preços são ps ingii^oi-ej da praça

20

Velas liturgicas só na "A SAMARITANA"
Rua Libui-ato BaiTOso, 112

Contra gripes, resfriados e dores em gera!

--SALIFEINA

Quinto Quadro

Quasi noite.
Maria Mãe de .Jesus, acompanhada de amigos aguai'-

da na estrada que vae pana Jerusalém a passagem do
seu querido fiitio. Ao longe ouvem-se voses que dão vi
vas Jesus de Nazareth ! Logo depois acompanhado de
discipuios e amigos aparece Jesus, que ao ver sua santa
mãe, saúda, com reverencia e amor, e lhe diz que segue
para Jerusalém, onde a cruz o espera. Dispidindo-se de
sua mãe Jesus segue com os discipuios rumo a cidade
que lhe foi tão cruel.

FIM DO PRIMEIRO ATO
PRIMEIRO ATO
Sexto Quadro

. Palacio de Filatos; O luxo, a grandeza predominam .
no seu interior" Pilatos h.a muito vive preocupado com
os pequenos levantes da Gentalha, está taciturno, apre-
hensivel, quando a seu encontro vai Claudia, que lhe
conta um estranho sonho, no qual era personagem prin
cipal um homem chamado Jesus de Nazareth. Pilatos

{Contínua na pagina 25)

- 21 —

Contra gripes, resíriados e dores em gera!

«  S A L 1 F El I N A »
Ádqiiifa~os seus oculos com virfiros "ZIESSS" no

C A N C Ã O
4A



xuosn PAnH^TR"" DO MAIS.luxuoso PAQUETE a MAíS humilde BARCAÇA

RA

Casa Arruda
com seus CALC4nn^ ç- ,-c

A Lider do Aríio-o
L. Barroso, 37

O ' ^DIS da faina diaria,
ladn horas felizes uo
das ar^ íamilia em urnu'  aas afamadas redes do

-Deposito de Rêdes-

S. Francisco
OUrtRTOS^Dn^^ Xavier nogueiraQUARIOS Do MFpon-rv,->^^hRCADO Ns. 10, 11 e 12

22
Ml

í! '-

A Nacional
Fazendas em geral

Cobertores

Colchas
Mosquiteiros
Roupões
Toalhas e

Mailot

Para Sport
Bolas de todos os tipos
Camisas para qualquer time
Tornuzeleiras, caneleiras,

chuíeiias, apitos, etc.

A Naciona
Em frente aos Correios e Telégrafos

/

- 23 —

W
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-CasaVicíor
3044.- Rua Major Facundo 44 364' ]

Rádios R. c. A. Viclor

RefrigeradoresWesíiagj^Q^g^

Geladeiras a Kerozene
Discos para Gramofones

Aiiíomoveis

Casa Victor
Rua Major Facundo N. 364 ,

Turibulos, Patenos e Hrandélás, só na
% <^AMARITAN/1"-R. L. Barroso, 112

Contra gripes, resfriadlos e dores em geral
S A L I F E í N A

rlpDois de ouvi-la promete nada fazer que moleste a
Ipsus^ A volta de Flavio muito o alegra, pois diante
de suas palavras, Pilatos fica .sabendo que Jesus não e
um desrespeitador de leis, mais sim um profeta. E que
assim pode cumprir o que tinlia prometido a sua queri
da esposa.

Sétimo Quadro

Os doutores da lei no Sinliedrio, aguardavam a che-
aadadeAnás e Caifaz para tratarem do assunto de im-
nortancia- Ei-los que chegam- Despeitados, com um odio
de morte a Jesus, aqueles homens tramaram o maior
assassinio que nos conta a historia.

Oitavo Quadro

Fmauanto os dontoros da lei buscavam para pren-
Hp-Io íesus e os doze, calmamente celebravam a Santa
reia']esus depois de ensinar o perdão, a igualdade,
pròíètiza que um dos dcze presentes, la vende-lo. Um

IContiima na pa<). 29]

- 25 -

resWodorc dores em gerol
I  F E I N A

hóstias e Tubos para santos olhos , -sd'ír"fl SAMflRITaNR" R. L. Barroso, 112 '?
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PRODUTOS

COLIPPE
HBMM——mtMiwwfrriMWMi; wmmwnmm

Para os seus dentes:... Pasta Colippe
Para o seu cabelo: Oleo e Petroleo Oolippe
Para o seu asseio em pral, Sabonete Colippe
Para a sua cutis: Pó de Arroz Colippe
Para a sua face: . • ■ • Roup Colippe
Para o seu bêbê! • • . Talco Colippe

representante para o ceará

Kanulfo Torres Raposo
Rua B- do Rio Branco, 651

CEARA-FOHTALEZA

-28
>  ■ *

Contra grÈpss, resffsfiCiüS
SAL l_F_Í^_í

e  dores em gere!

uira os seus ccuios com vidros "ZEISS" no
C A M C Ã O

surdo rumor de revolta fez-se ouvir, todos ha uma só
voz i)m'íu!iraram : - Serei porventura este_ desgraçado,-
mestre?—jE Jesus com sua bondade disse Aquele a
quem eu der este pedaço de pão, será o traidor .—No
seu rosio divino sempre meigo, notava-se agora uma
grande trdsteza, lentamente enti'ega a Judas o pedaço de
pão. Uma i-evolta surda oiiviu-se entre os apostolos. Jesus
os aò.Jma eom as seguintes palavras-Meus filhos meu
rei no não é deste mundo !

Nono Quadro

Judas o predestinado, cheio de um odjo incontido
Sorrateirflmpnte laeiiefra no Sinhedrio, e ali perante osaígóze r esüs Jentle-o por 30 dinholros de preta.
Acompanhado do soldados e sayoes. Judas sae em bus-
ca de Jesus.

Docimo Quadro

Jesus encostado numa pedra, eleva a Deus seu pae,
uma prace pedindo Que fizesse passar depressa aquelas

[Confinna na pag. 51]
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Contra gripes, resíriodbs e dores eeo gerol
'  g fl L. I .E—E—i—M—A
' Leite rJp Matarv c Colonia só naeite R. L. Barroso, 112



A mulher bem vestida não tem
idade, sempre é querida e

admirada

Para que vossa "toilGtfHenham ele

gância não depende somente da mo-

dista, a qualidade e apadronagem dos

tecidos são de uma importância capital

ÂRainliaüModa
Gom seu maravilhoso sortimento de

sedas e fazendas finas fará de y. S.

uma mulher elegante e admirada ...

(Em frente ao
GINE-MODERNO)

30-

Bolsas para colegiais só na "A SAMARITANA
Rua Liberato Bari-oso n. 112

Contra gripes, resfriados e «foses em geral
A L I F E í

horas de amarguras, envolvido de uma luz suavissimà
íiparesse um anjo, que lhe? flá forças em nome do Etei-
110. Logo depoi-s acomponhado de soldados e gente da
Pieh , aparece Judas. Mostrando-se arrependido da um
beiju na face de Jesus. Era o sinal combinado Os sol
dados apoderam-se de Jesus, atando-o com cordas. Co-
ineça o sofrimento de Jesus Cristo .

Fim do Segundo Ato
terceiro ATO

Décimo Primeiro Quadro

Emniirrado por Sayões aparece Jesus perante Anas
e CaiSrFazem pergunL . Jesua, dão- Ke „„ rosto m-
sultain. Por fim Caifaz manda encena-lo "^ -a
para no dia seguinte ser levado a Pnaios. üaigamadasde saü^fação a?ompanham a saida de J-- Lon o ̂
desvairado ludas penetra no salao. De seus omos lagri•lias de a^rebtmdimento brotam. Ajoelha-se implora o
pordfo para Jesus. Ele estava louco quando vendeu o

[Continua na pog. 33]

3i -

Adquira os seus oculos com vidros "ZEISS" ito
_______

Bastas dentiíricias de todas as marcas só na
"A SAMARITANA" - Rua L. Barroso n. 112



cjtiGiin. c3,c

dade coirn ecosiomiai e
bos^i ^osáo é o

PEDRO AMÉRICO
pau 1*^ ir-i> —— _|-
«=3<aPíOES -FONE-

mmkm givil e Mium

A C egiao
Sortimento completo de

Artigos para militares
Bonets, Embir^as
MOUEA AlAZOlAS

739 - Eua Floriano Peixoto - 739
CEARA-FORTALEZA

-23-

Preções, Colchetes e Alfinetes só na

"X SAMARITANA"-R. L Barrosp. 112

Cosíírcs gripes, resfrsodos e dores em gerei
S A L H F E: í N A

nipst.i-e, flpvolve o diciheiro. Nada convence aauele? co
rações de feras. Tinlia qae se cumprir as Escrituras.

Décimo Segundo Quadro

Grande muitidão acha-se na praça próxima ao palá
cio de Poncio Pilatos. Em aitos gritos pedem a morte
para Jesus. Anás e Caifaz acusam-no. Pilotos procura
por todos os meios livrar Jesus. Naaa conveiiee a genta
lha. Acabrunliado Pilatos assina a condenação de Jesus.
Claudia aparece, vê que o Nazareno está Sendo inartiri-
zado, cheia de compaixão, devolve a Pilatos o sen- anel
e sua palavra-

, Décimo Terceiro Quadro

Arqueijante sobre o peso da cruz, Jesus cae, em
frente a casa de Samuel, Pede-lho agua, pede-lhe um as
sento para clescançar uni pouco, pede-lhe que ajude a
carregar a cruz até ao OOLGOTHA. Em narla é atendido

[Continua na pag. 35J
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Contí-a gripes, resfriodos e dores em geral
S A L I F E i N A

Adquira os seus oculos com vidros "ZEISS" no
C A N C Ã O



Colégio 7 de Setembro

Entre os estabelecimentos de educação primária e
secundária no Ceará, aparece em primeira linha n vdn-
rioso COLEÜIO 7 DE SETEMBIIO, cujos triunfos cons
tantes são o resultado do trabalho incansável He <;pn
devotado DIRETOR, DR EDILSON BRASIL SOÍREZ-
Apezar de fundado bà poucos anos, já o COlFPm 7
DE setembro desfruta de otimo conceito no seie d•
melhor sociedade do Ceará.

É uma destas instituições que nasceram para ven-
cer, porque dia a dia, a sua matricula aumenta, atiu-indo
cerca de 500 discentes,

Está o COLÉGIO 7 DE SETEMBRO de parabéns
pelas suas vitoriosas conquistas.

Insuperável producto, de exclusiva fabricação

de Horíencio Molía Cia.
Apresentam-se em vidros de 20 pílulas

prateadas

SOLTAS: Em vidros de 500 e l.QOG pílulas
cada uma envolta em papel roseo, impresso

Adquira os seus ocuíos com vidros
n A N C Ã O

'ZEISS' no

Um 'Batatal" (Lifebuoy) por 1$500 só na
"A SAMARITANA" R. L. Barroso, 112

Então .Jesus ordena que aquele infeliz começe a caminhar
aiè a consumação dos séculos. Uma daquelas mulheres
que acompanh'iv,i o portejo, cheia de caridade, ericluiga-
va-lhe o suor do rosto e eis que no seu lenço está gra
vada a imai^era de Jesus Cristo. A soldadesea o levauta
fompsndo a multidão aparece uma mulher.

Jesus ao ve-la. diz.
—Minha mãe !- • • .
Ante aquele quadro de lag.imas os uniccs insenci-

veis sãoAnás e Caifaz, que ordena aos suld ,.ios que
■"eiirem aquela mulher. i

Quanto não sofreu aquele coraçao de mae !
Décimo Quarto Quadro

Fu-indo de todos, Judas procura na mata um lugarno,. uc pscurcce, 08 trovoes retumtamPafa o seu socego. U ceo nm,..,,-.. r,«,.nn-H.ia o seu Judas procura escon-
der.sVTdTestá°contra ele. No seu cerebro atrofiado,

(Continua na pag. 37)
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Exijam essa apresentações ! !

- 34 -

Contra gripes, resfriados e dores em geral
-s ALiP EINA-

Lampadas elétricas de^de 1S800 só na -
"A SAMARITANA R-L. Barroso

v'"!,' '''-.tia

WãM
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Vias-urinarias — Partos — Moléstias
das senhoras g pele.

RgsícI. : Praça José de Alencar, 921

Consultório— R. B, R. Branco n. 1028— Fona, 1752
"" CZ> rS3 ̂ 5 (LJ L.T" yy ̂5

De 9 ás 11 ■ 10 ]^g horas.

Casa Sto. Snlonio
Se a Senhora precisar de
Chapéos do Rio, Rendas,
Botões, Filas e Flores; pro

cure comprar na

Philco,
Zenith,
Victor,

Pilet, etc
Pela metade do preço da
pi-aça. Vendas só Á' DI

NHEIRO.

A casa que vende meias

JANETE e aparelhos

BORDA-SÓ.

F• Bastos & Cia.

Edifício Lopes, 2.o andar.

Rua L. Barroso, 45

sala 203, ou Caixa Postal,

n.o 372

Fortaleza —Ceará

-36
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Gonfrt gripes, resfriados e deres em
S A L I F E í N A

gerai

Papel crepon de todas as cores 1$200 só
SAMARITANA"—R. L. Barroso, 112

"ma Idèa sinistra brota. Rápido, retjra da cintura uma
corda. Momentos depois seu corpo balançava num galho
de uma figueira.

Ero o fim do traidor.

Décimo Quinto Quadro

Ladeado por dois ladrões, Jesus sofre as dores de
suas feridas. Ao pè da cruz sua santa mãe chora. Jesus
®om uma bondade infinita diz'unici uuiluaLic iiiiiiiii" V

— Perdoua-Ihes meu pai. eles não sabem o que
íazem I

Logo depois, seu espirito divino voava para os
'^èos, onde seu pai celestial Ibe aguardava.

Tinha cuniprido-se as profecia.

Décimo Sexto Quadro

Caifaz e Anás temendo que Jesus desse cumpri-
*^6010 as suas palavras.

{Continua na pag. 39)
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Çadernos escolares sò na "A SAMARITANA„
R. L. Barroso. 112

Adquiro os seus oculos com vidros ZEISS' no
C A N C Ã O



Tinturaria, Lavanderia e Chapelaria

ITALIANA
de ÂNGELO MARINHO

Lavam-se, tingem-se e refoniiam-se ciiapéus e ilt
mais pegas-do uso doméstico. Sm vigo a cargo de pro
fissionais competentes-

Atende chamados e faz entregas a domicilios gra
tuitamente,

TEl-EF^OIME IO

Ceará-R.FLORIflNO PIOIXOTO, 7í)'J.Fortaleza

— A Drogaria e Farniacia —

OswaIdoCruz
de Horíencio Moíla & Cia.
Acompanha os menores preços da praça

Completo sortimento de todos oa artigos do seu ramo

PRAÇA DO FERREIRA, 576

Teleíone 1262 — Fortaleza

38
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Confra gripes, resfriados e dores em geral,
g A L 1 F E J_N_A

Esmaltes para unhas e petróleo para o cabelo
só na "A SAMARITANA" R. L. Barroso, 112

-Ao terceiro dia, verás o fdho de Deus ressurgir
dos mortos - Pediram a PiUdos que mandasse uma
escolta drSavões, guardar o tumulo de Jesus, pois eraS pro^vaverqué os <liscip;.los tossem „ra-Io e depcs
espalharem que o Cristo tniha mivinm um eran-

Quase ao dT fe7r"
a pSâ do •sepulcro voara em mil pedaços e„v„,vidos

ram apavorados.

Décimo Sétimo Quadro

çimi Tesus convocou todos seus apos-No monte Sinai, . - pregar-lhe o amor, a
tolos e depois de mais uma \ez p s
íé e a caridade disse, mundo, para

—Agora vos cieixu. l ^ ̂
que tenha no °/°®i°e^TqueíS telizes apostolos vi-

Nuvens o uer-se para os céos, onde está

dir\!m dr^io eifroo intercedeodo por todos uôs
^té a consumação dos séculos.

39

T~ 1 nnTvs iirGCo dc novelo 1$200

sSrtRlIHíl'-- geral
Contra gripes,

S A

resfriodos

L I F E

e  dores em

í N A
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ss ANTONlO ALVES DE OLIVEIRA
Esmerada íabricação de Pão, Bolachas Avenida e Ce-
cy, Biscoitos e o superior macarrão "Duas Nações",
obedecendo aos mais rly,'orosüs preceitos de iiip,'ieiie

e com farinha de primeira qualidade.

Rua Barão do Rio Branco n. 632

End. Teleg. "DUA3NAÇÕES" - Fone, 1085

FORTALEZA—CEARA

íZsmrrsTi

taPíDKiitel
Álcool: litro .1 $800 Gf.

1$200 «sem casco».

Goma laca, Breu, Lixa,

Cola, Oleo de Linhaca,

aos mínimos preços

da praça.

L. Barroso, 231

IVSOL-OLJR/V

SÃO JOSÉ
Empolgante sortimento de
VIDROS. Estampas, Moldu
ras em varas, ovais e ca

tedrais.

O maior sortimento e
os melhores preços.

filiíO. ...
(Visiiiho "A ESPIN&AUDA")

40

Vesíir por vesíir...
Nós vesíimos em
ioda paríe
Mas vestir bem, com elegância, durabi-

jT' lidada e comodidade de preço só na

l-

Alfaiataria
Amancio

Vista comO
homem e nao como Jèca Visite a

Âlfaiataria
Âmancio

E se convencerá do que afirmamos

^13-PrfàÇ^ Ferreira-213
--41 -
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O Cavaleiro c
■■ noivo ?

Então faça suas
compras de moveis
nas seguintes casas:

Casas das Gamas
Rua a. Rio Branco, 879

A Mobiliadora
Rua B. Rio Branco, 827

Aos Noivas
Rua B. Rio Branco, 688

O alimento é o ossenci-
j; al para a conservaç.ri<t

da saúde. Quer tèr saú
de, íaça as suas relei-
çõos no

DO

Pratos á preços
populares.

Praça Capistrano de
Abreu, 025

(Ao lado do Palacio do Comsrcio)

Edf. Lopes 4.0 and. sala 402 A
Avisam ao Publico de Fortaleza, quo além da
ex])osição de l)rindes do seu escritório, onde
suas cadernetas são resgratadas as LOJaS
8S800 e TOPvKE EIPFPL, recebem as cader
netas ELPIS, trocando-as ])or GSüOO do mer
cadorias.

Comprem somente onde distribuem
SEU.OS -

-42 -

Adquira os sous ocuícs soiti vidros ZEiSS no'
f * A N C Ã O

Contra gripes, resfriodcs e deres em geral
S_A_LJ.F E í N A

Ot',

V,
r.f./

v

JOSÉ UMA VIU DE
vo papel U Pi latos

- 43 -

Jr " e dores em geral
Contra gripes, resfrradosS A U I F E 1 N A

'ilsÍ! '
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V. Sa. mora no interior?
V. Sa. mora na capital?

Não importa!
O seu restaurant deve ser sempre o

■ Reslaorant CBCATIiâ -
O melhor e o mais barato prato da cidade
Higiene-Atençao-Gonforto—Pratos desde 1$500
Vinho de mesa do R. G. do Sul 1 garrafa IS^OO
1/2 garrafa $600 — Agua Mineral garrafa $500

deSsrviços de msrmitas a dornicilios

Rua Dr. Pedro Borges, 121-125

Posto Fargo
Carneiro Ec Geníil

Abastecimento do üazolina. Lavagens a presão, Pulveri
zação, Trocas de oleo: Motor, Cambio e Diferencia]

Lubrificação de pinos e completos. Posto de lubrificaçàí—  . • . lubrificação.
Oficina Mecanica. Cargas de Baterias. Vulcanização de
Gamara de Ar. Concertos rápidos e seguros. Proficio-

nais competentes. ABERTO DIA E NOITE

RUA SENA MADUREIRA
(Em frente a Empreza Telefônica)

TELEFONES : Posto Fargo, 1629 - EscriEscritório, IO3O

MACARRAO Só

MPERIAL
E

nada mais —

DR OTTONI SOARE.-S
Do servoo «edico do Banco do Brasil

Diretor da Casa de Saúde e Maternidade S. Ramundo
f^ARTOS — doenças DEadultosECREANÇAS

n  Vo rasa de Saúde e MaternidadeConsultório - Na Ca^a

Praça Gastro Carreira, 439 - Fone, 1112
^  Dlarinmente de.2 da 1 da tarde.
j  — Rua Pereira Filgueiras, 52Residência. _ fortaleza

Fone, i-uu

M.,' R ' " ' .1' ,

Tf;t tv



Passou dos seis lacses ? !.

ili
Ksan^BBSÊ

Alimento ideal das

crianças, adultos e

convaiesceotes.

!  í
»

MaLFÊ^vill-iOS^ creaiçâo

dc^s Perfumarias Piiebo Lida

Disíribuidorcs: Vidal & Cia.

Eiia Castro e Silva 162

- 46 -
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Ccnf-,ra gripes, resíficcSos e dores em geral
" A L í F_E_Í_N_A_

Baralhos para jogar na intimidade só na
"A RMMAKTTANA" Hua L. Barroso, 112

•^OSÉ RIBEIRO

no papel de
Eoanerges

^<í.<

SOUZA SOARES

no papel de Safan

toalhas e Camisa de meia só na ' R SAMA-
--^ÍTAMA"—Rua Liberato Barroso n. 112

gripes, rssfriados e ̂ deres em geral
S A L I F" E I N A

— 47



LOjA S. FRANCISCO
Rua S. Alencar, T2

Miudezas em geral

Rendas, fitas, Botões, Elástico, Perfumaria

e tudo tudo a Casa que concerta meias.

LOJA S. FRANCISCO
(Visinho a Nacional)

Rua Senador Alencar, 72

Pão Prêto
de Farinha integral
H ultima palavra na industria de

Panificação procurem na

RVh Dr. PEDRO BORGES, 157

-48-

PADARIÂ ROYAL
de GERMANO NUNES

BOULEV/IRD visconde C/lüIPE N. 5271

Especialista em PÃES, BOLACHAS e IHSOOlTOS

'  Chania a atenção de seus freguezos que para melhor
®6rvir aos mesmos, tem sempre pães quentes e as deli-

eiosas bolachinhas de manteiga para chá e café

""^"Tnrrmi I '"i iiiiiiiiiiiiiiiwi ii i ii»iiiri~iTT^i iiiii im

Que calôr!!! Que sêde !!!

E' verdade! !!

Atualmente o sói é causlicante e o calor è intenso.

E só se póJe refrescar -o corpo e saciar a sêde to
mando a inegualavel.

ipsi de Sâo (jeraldo
AGUA do GARCIA, encontra-se nas mercearias,

"íN píifp^ htirSi otc*

S-^Pusito: rua'CONDE D-EU N. (323 - FQNE 10G3
^J^taleza Ceará

i
, "- Cl

. V.. ;• .-iÇ.VP
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ÍUV

DE

CARLOS DREHER FILHO & CIA. Rio G. do Sul

(Bento Gonçalves — R. G. Sul)

VINHOS

SECOS

VINHO
DOCE

VINHOS

LICOROSCS

Branco LIEBFRAUMILCH Cx 12
LIEBFRAUMILCH «■ 24
DSEHER
DREHER

l:

Gfs.
Gfb.
Gfs.
Gfs.

TINTO DREHER
«  DREHER
«  BORGONHA

24
4S
12

Gfs.
Gfs.
Ets.

Branco DREIHER doce

Moscatel DREHER

Reserva DREHER

COGNAC DREHE.R

12

12

12

12

BAGACEIRA DREHER «  24

Gfs.

Gfs.

Gfs.

Gfs.

'Gfs.

Ajentes distribuidores para o Ceará

F. M. FREIRE & CIÀ.
RUA CEL, BlZERRtL, .>514

igfy.t- — 50

Boopas todo iiiuiido faz
Mas fique certo

e bem certo!

Qucni faz a sua roupa com
economia e clcgancia c a

alfaiataria
SANTA CRUZ

Clovis Maios

Só visto SC acredita

Rua Caslro e Silva, 93
- 51 —
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Of. Ileiíor Filia PMiieii»
advogado

(Cobranças em qeralEncarrega-se (Acidentes do Trabalho
(Liquidações de indenizações

Rua Major Facundo, 265
FOí\í£, 15-32

■^Íríy-l

'Sii

(í-

I

BEBAM

'VERDES MARES"
A melhor agua mineral natural

da Fonte dos IRMÀOS MARÍSTAS

i MM i
Av. Visconde do Rio Branco, 1454

Fortaleza

62
lU,

Ceará
i

SEPARTAMENTOCOMERGIALdePUBLIGIDADE

(D. C. P.)
Sob a direção de José Júlio Baiboza sR. Sousa Soares
ANÚNCIOS para Imprensa. Revistas, Carta

zes para cinemas, teatros, nas estações àa
R. V. C, 0 nas principais cidades do interior

anúncios em Bars, Cinemas e Restaurante
tia capital e do interior.

Qualquer serviço comercial de ti
pografia, CARIMBOS DE BORRA
CHA E CLICHÊS EM ZINCO e MADEIRA

Serviço de redação moderna, para ANÚNCIOS
originais e inéditos, grátis,

Grave bem na memória.- — nós fare
mos o SEU ANUNCIO tratar com José
JuIio Barbosa na TIP. CHACON-Rua do
Rosário n, 128 ou na P. R. E. 9
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Amoral A GRANQE NOVA 3
O tamanho pq^ra bolso e opnra bo

iirrfo á o<
porá dures cie cabeça, azias,
coiicGS e ioníuras. Estes males
podem «iíucar a você ou a um
seu cmigo, rcpentinajnente,
ncj rua, n'uma visita, no
seu escritório. Quem traz
Elixir Corsa no bolso traz

W;rii{»vU;r,

H- *< ']
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