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Majestosa peça sacra em 3 atos divi
didos em 16 belissimos quadros

' 1 . ' í



íífjftíp

íi''» í?
Vf* 1 i"

■í f N

/

A

í  i i

c♦ . •• '.*. ^.

iS'i,(i -rty. -.t ■ - , -'v.'

Dém preferencia ao

^crriços de Cobraníss e de
TransferêDcias de Fondos

Abona juros ás seguintes taxas;
Depósitos com juros sem limites

"  limitados limites Cr. $50 000,00

2 o o

3 o/o

COM AVISO PRÉVIO

de 30 dias
de 60 dias
de 90 dias

3 5 o/o
4 o/o

4,5 o'o

A PRAZO FIXO

"  de 6 mezes
"  de i2 meses

Depósitos a prazo fixo, com renda men.> al
"  de 6 mezes
■* de prazo maior

4 o/o
5 o/o

3,50/0
4,5 o/o

Radio SILVERTONE é o mais possante
EDMILSON MOTA & CIA.- Rua Msjor Facundo 3Ç4

LARANjADA AMERICANA
s6 NO O JANGADEIRO

O
Majestosa peça sacra, em 3 atos, divididos em
17 belissim s quadros A «Sociedade de Amado
res Teatrais», apresenta ao culto povo cearense
a hijtoria sublime da vida, paixão e morte de
Jesus Cristo, com todo recurso que é dado a
arte de Talma. ,

SYWOPSIS
Organisada por WÍLLIAM ALOANTARA

COADJUVADA POR RanDAL MiRANDA
PRIMEIRO ATO

PRIMEIRO QUADRO

MAGDALENA no seu rico palaclo, aguarda anciosa
a chegada de Boanerges, seu cantor predileto.
Ei-lo que chega, trasendo a tira-coio sua inspi

rada lira. Boanerges aproxima-se. beija a mão de Ma-
gdalena e pede-lhe perdão por ler chegado tarde Após
animada palestra em que Magdalena pede para que
Boanerges cante uma canção de improviso, cuve-se
vozes dando vivas a Jesus. Magdalena admira-se Q'a-
quelas vozerias dentro de seu palácio e dirige-se á
porta juntamente com Boanerges, Jesus surge e fala
a Magdalena e diz:

— Mulher toma a tua cruz e segue-me.
(Continua)

O melhor presente éo Radio tí lL VERTOiSE
ED.MILSON MOTA & CiA,—Rua M ijor Facundo. 391

SORVETES - CREmES"~Ê PICOLETS
só NO O JANGADEIRO
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MANTEIGA A RETALHO
SÓ NO O JANGADEIRO

JOÃO LE
ELETRICISTA ÍVSECAiMICO

Elpíricidade McGiüia «ra jSftral
ATENDE CHAMADOS PARA O INTERIOR

*

Fabricante do «Gazojjenio Brasil»

783

Para motores fixos

Rua Barão do Rio B.-anco — 783

fortaleza-CEARÁ

ticlio V

Procure em primeiro liigâr na

Farmacia e Drogaria
P A S T E u e

Não perca tempo meu amigo ..
c os preços ? Sem competência

llua Müjor Faumio
1^ "pr— -——

Ar ii»«|Ví I Ca*jUU'AV VtJD

® voz (Jo inundo ó n tneilna'MILSON mota f3i Cl A, —Rua Major Facuncio, 394

SILVE RTONE.avoz do mundo,é o seu radio
EDMILSON MOTA & CIA.—Rua Major Facundo, 394

LARANJADA AMERICANA
só NO O JANGADEIRO

O i^díártrjrr tio Oolgjotfai

PERSONAGENS:

JESUS
JUDAS
PI LATOS
Maria
Samaritana

Bonnerges
Caifáz
Anáz
Safan
Magdalena
O Poiii Ladrão
O Mau Ladrão
Verônica

Claudia
S. Pedro
S. João
Fiavio

Malcus
Eliezer
Primeiro doutor
Samuel Bel-Bét

José de Oliveira
Aloizio Rocha
José Lima Verde
Allair de Oliveira
Ivone Viana
José Ribeiro
Raimundo Agenor
Barbosa Primo
Olavo Pereira
Francy Ciirvelo
Olivio Caminha
Ivanildü Amorini
Izaura Vieira

Nila Silveira

Heitor Téofilo

Mamo Cavalcante
j. Ribeiro
José Cabral
J. Cabral
Afonso Btuno
Ivanildo Amorim

Apostolos, Anjos, Soldados, Farizeus e Doutores da Lei

Ponto: J. Ribeiro—Montagem : J. Walter-Contra-Regia; Rai
mundo Silva—Eletricista : Álvaro A. Brandão—Cenaiios:

Gerson Farias e Afonso Bruno

Divirta-se com uiu Radio SILVERTONE
EDMILSON MOTA & CIA.-Rua Alajor Facundo, 394^

SORVETES—CREMES E PICOLÉTtí
só NO O JANGADEIRO
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O maior e o mais completo sor-
tífnento da praç?, de bebidas na

cionais e estrangeiras.

Aguardenle — Agua Tônica—Cervejas —Co
nhaques—Quinadfiüi—Gins—/ígua Mineral—-
Guaranás—Malzibier—Champanhe—Wisks—
üoores — Vinhos Moscaíel. de Mesa e do
Porfo e tcdos produtos da ANTAÍíTiCA.

MãNTEíGA — BANHA — AZEITE—OLEO

ÇON^VAS-CIMENTO-SODA CAUSTICA

yijiinrin nn

Telegrama - C F.RVEJA - Telef.ine: 25-32

RüA FLORíAKO PílIXOTO, 402
(Visínho fias Agencias Duniop e Antártica)

I

Compre hoje mesmo um radio Sílveríone
Edniilson Mota & Cia.—Rua Major Factindo, 394 ■

Dôces — Biscnitos — Conservas e Vinhos
só NO o JANOADEIRO

Maguaicna totna agudas palavras muito a série;
surge no seu coração uma chama úe fé, uma cousa,
ainda não sentida. Rapida, volta-se para Boanerges e
grila-lhe com toda força dos pulmões:

--Boanerges, retira-te de minha vista eu sigo
jesus!

Foi um dos muitos milagres do Nazareno : A
regeneração da mulher pecadora.

SEGUNDO QUADRO

Jesus espera a vinda de uma alma que afastou-
se do seu redil. Momentos depois, cantando uma
canção em volga, uma mulher linda aproxima-se do
poço de Jacob. onde começou o seu mister. Logo
após ouviu, alraz de si, uma voz meiga que lhe diz^

— Mulher, dá-me de beber.
Na sua frente está a figura forte de um ho

mem vestido modestamente. Admirada retruca:
—Com 1 Tu! Um Judeu pede agua a uma mu

lher de Samaria I
Jesus depois de muito aconselhar lhe, consegue

salvar mais uma alma pecadora.

TERCEIRO QUADRO

Atendendo ao convite que tinha feito o velho'
Simão. Jesus e Pedro estão ceando em sua casa.
Assustada ofegaiite, apaiece na porta uma mulher
que dirige-se a um criado e pergunta se Jesus de
Nazareth está ceando, obtendo a resposta safisfatoria.

(Continua)

sTLVERTONE, » voz do inundo é o melhor raaio
Edmilson Mota & C a.- Rna Major Facundo, 394
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MANTEIGA A RETALHO
só NO O lANGADEiRO

IILOLIS 1)1! WTOS
ínsuperfivel produto,de exclusiva confiança

DE

Horte^ooio JVIottía Ola-

Apreseniam-se em vidros de 20 pílulas
prateadas

SOLTAS: —Em vidros de 500 e líüOO pílulas cada uma en
volta em papel roseo, impressos

Fxijain essas apresentações ! !

K E L O 0 I. O S
AJrovado — X^-OiTi^àraes® -

dnaist —IMicüo «e> iOr-aoori.®®

São os
Vidros para oculos ZEISS no

o, A 1%' o -V o
íólLVERroi\ E, a voz do inundo é o melhor

EDMILS >N MOTA & Cl»,-Rua Major Facuado, 394
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SORVETES - CREMES E PICOLETS
só NO NO JAGADEIRO

OSWALDO CRUZ

mos:*'te!íCsoio «fe dsi.

Acompanha os melhores preços da praça

Completo sortimento de todos os artigos
do seu ramo.

PRAÇA DO FERREIRA, 576
T E L E F O h: E °62 — Fortaleza

Zele pela sua saiide, fazendo suas
refeições no ,

i!â^]
Â\

Higiene, conforto e veníilação natnral
Restaurante Brasi!

D'vÍ!ta-pe com um Radio SILVERIONE
EDMILSON mota & CIA.-Rua Major Facimdo, 394
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Doces — Biscoitôs — Conservas e Vinhos j
só NO Ò JANGADEIRO

rAiíir

A líder das Camisas, Tropicais,
Linhas nacionais e estrangeiras

Assim como CAMISAS E CIIAVATAS
Confecção Primorosa

0-40 ; S

BOM PARA OS CABELOS
I

A PÉLE

iSEPHL

SORVETES—CREMES E PICOLETS
só NO O JANGADEIRO

JBB 13? ]S A M

ík

VERDES MARES
A melhor agua minerai natural da Fonte

ÍRMÂOS MARISTAS

Empresa de Águas Minerais Ltda.

Av. Visconde do Rio Branco, 1454

FORTALEZA-CEARÁ

Ceará Elegante

E' a alfaiataria a quem V, S. deve dar
preferencia na feitura de
vos«as roupas, por ser

a mais perfeita. '

íSal>eío

ido

958, Rua Barão do Rio Branco, 958

INJõo esQixeçían:a
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Radio SILVERTONE é o mais possant
EDMILSON MOTA & CIA.—Rua Major Faciiiido. 394

LARANJÃDÃ americana
só NO O JANOADEIRO

Quando aparece Boanerges, que insiste em suas dt
cíarações amorosas, porem é repelido por Madalent
que vem implorar o perdão de Jesus. Boanerges rt
lira-se desenganado. Aparece, então, Pedro, acompa
nhado de convivas e retruca:

— Co.no ? Madalena, a pecadora na casa d
meu amigo Simão? Já fóra daqui !

Jesus com autoridade repreende Pedro, volfa-s
para Madalena, perdoa seus muitos pecados e ofere
ce lhe um lugar no reino dos Ceus !

QUARTO QUADRO

Sarnaritana, inquieta aguarda a chegada de Sa
fan seu noivo amado. Com toda alegria da mocida
de, Safan aparece na porta. Depois de mostrar quan
to foi grande o seu amor, nota na fisionomia de Sa
ra algo esiranho. Sara explica a transformação po
que passou seu coração e tenta persuadir Safan pan
que ele~"tambem ame a Jesus. Ante estas palavra;
Safan, cheio ce ciúmes, não quer ouvi-la e sae juran
do vingar-se de Jesus se algum dia ele aparecer n;
sua cidade.

A Fé em Deus,'venceu o amor terreno.

QUINTO QUADRO

Quasi noite.
Maria Mãe de Jesus, acompanhada de amiga;

aguarda, na estrada que vae para Jerusalém, a passa
gem do seu querido filho. Ao longe ouvem-se voze:

(Contiiiiia)
U melhor presente éo Kaijio SlLVEKTOiNÉ

EDMILSON MOTA & CIA.—Rua Major Faciindo, 3Q4

I
.'•j

LARANJADA AMERICANA
só NO O. JANOADFIRO

SlLVEKTONE, a voz do atundo.é o seu radio
EDMILSON M0TA3& CIA. —Rua Major Facundo, 394

que dão vivas a Jesus de Nazareth! Logo depois,
acompanhado de discipulos 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. Despedindo-se de sua mãe, Jesus se
gue com os discipulos rumo a cidade que lhe foi tão
cruel.

FIM DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATO

SEXTO QUADRO

Palacio de Pilatos, O luxo e a grandeza predo
minam no seu interior. Pilatos ha muno vive preocu
pado com os pequenos levantes da gentalha. Deter
mina, então, que Fiavio saia á rua desfarçado em Ju
deu, para ver o que há. Logo após vem a seu encon
tro Cláudio, que lhe conta uar estranho sonho, no
qual era personagem principal um homem chamado
Jesus de Nazareth. Pilatos depois de ouvi-la promete
nada fazer que moleste a Jesus. A volta de Fiavio muito
o alegra, pois diante de suas palavras, Pilatos fica sa
bendo que Jesus não é um desrespeitador de leis, mais
sim profeta, e, que assim, pode cumprir o que linha
prometido a sua querida esposa,

SÉTIMO QUADRO

Emquanto os doutores da lei procuravam Jesus
ele e os doze spostolos calmamente celebravam a San-

(Continua)

oTmeThor presente é um radio ÍSiiverione
T-» % F . • . . rr A -

Edmilson Mota & Qia.—Rua A^.ajor Facundo, S94
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SORVETES - CREMES E PICOLETS
só NO ü JANOADEIRO

Â Casa Jucá

avisa á sua distinta fi-egiiezia que

acaba de receber um grande e vari
ado sortimento de ferragens, perfu
maria, chapéus, camisas, lenços, fitas,
gregas, rendões. palas, br-incos, bo
tões de enfeite e gr ande variedade em
novjdades, para ser vendido por pre

ços baratissimo

Mão deixe de visitar a

a MA MAJOll Umm — 259

í

i.

MANTEIGA A RETALHO
só NO O JANOADEIRO

(Jorapre hoje mesmo um radio Süvertone
Edmilson Mota & Cia.—Rua Major Faciindo, 304

ta Ceia. Jesus ãepois de ensinar o perdão, a igualdade,
profetiza que um dos doze presentes, ia vende-lo. Urn
surdo rumor de revolta fez-se ouvir. Todos a uma,só
vóz perguntaram Serei porventura este desgraçado,
mestre? <Aquele que comigo mete a mão no prato, é
que me entregará». No seu rosto divino sempre mei
go, notava-se agora uma grande tristeza. Lentainente
entrega a Judas um pedaço de cão. Judas retira-se
precipitado. Uma revolta surda ouviu-se entre os após
tolos, Jesus os acalma com as seguintes palavras ;—
Meus filhos, meu reino não é deste mundo!

OtTAVO QUADRO

Os doutores da lei no Sinhedrio, tratam de as
sunto de importância. Despeitados, com um odio de
morte a Jesus, aqueles homens tramam o maior assas
sino que nos conta a historia.

Judas o predestinado, cheio de um odio incontido
sorrateiiamenfe penetra no Sinhedrio e ali perante os
algozes de Jesus, vende-o por 30 dinheiros de prata.
Acompanhado de soldados e sayões, Judas sae em
busca de Jesus,

NONO QUADRO

Jesus no Horto das Oliveiras eleva a DeuS' seu pae,
uma prece, pedindo que fizesse passar dèpres-sa aquelas Iio-
ras de amarguras. Envolvido de uma iuz suavi^^sima apare
ce um anio, que llies dá forças em nome do E erno Logo
depois acompanhado de soldados aparece Judas. Mostrando-
se arrependido tá um beijo na face ,de J-sus. Era o smai
cdmbinado Os soldados anoderaram-se de Jesus, atando-o
c^^rdas. Começa o sof.imento de Jesus Cástr !,(Conlinua)

bILVEKTONE. a voz do mundo é o melhor radio
Edmilson Mota & Cia.- Rua Major Facundo, 394
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AMEIXAS- PASSAS E NOZES
só NO O ]ANQADEIRO

ÍEPÜIS (ia faina diaria, repouse
horas felizes ao lado de sua

família em uma das afamadas redes do

lOejaoasilo cit? ííecies

.São Francisco
DE

FRAi^CISCO XAVIER NOGUEIRA.

Quarto^ .do Mercado Ns. II e

Pão de
/*.

uoco

A iiltima palavra na indusiria

panificação

PKDCUJMEM MA

Padaria Lisbonense
RUíf Or., Pedro Boí-ges, 157

'  l

í

SORVETES — CREMES E PICQLETS
só NO O JANÒADEIRO

r

I

SILVBRTONE, a voz do mundo é o melhor
EDMILSON MOTA & CIA,-Rua Major Facundo, 394

De onde estiver peça pelo telefone
^0 = 00

o medicamento que necessitar e a

M XJ JVl I "í I ̂

lhe remeterá comi a rapidez que a
caracterisa,

A. s*rx:fi£a.oií3i Iltiannk o irai-

tc-íi -iriíri. não promete para falhar.

Bazar ELÉTRICO
•  DE

iSs C^4o.

Completo sortimento de material eletrico:

lustres - ABAJOUT — GLOBOS- PILHAS -
LANTERNAS EVEREADY, ETC.

Executa-se instalações de luz e força pelos
menores preços da praça,

— Rua Floriano Peixoto — 615
PRAÇAi DO FERREIRA

IPOME SO-33



MANTEIGA A RETALHO

só NO O JANGADEIRQ-

Vestir- jjor vestir,,,

"vestirmos

toda í>fti-te

Mas vestir bem, com elegância, durabili

dade e comodidade de pieço só na

Alfaiataria A maneio '
Vísta-se coiiio lioinein c não como Jéca.''

VUSIITÍE a

Alfaiataria Amando
E se convencerá do que afirmamos

215 - PIlAfA 1)0 FEIlilFJIlA - 215

FONE 12-67

LARANJADA AMERICANA
só NO o JANOADEIRO

SILVEKTONB. avoz do mundo,é o seu radio
EDMILSON MOTA & CIA.-Rua Major Facuodo, 394

FIM DO SEGUNDO ATO

TERCEIRO ATO

DÉCIMO QUADRO

Empurrado por sayões aparece Jesus perante Anás e
Caifaz. Fazem perguntas a Jesus, dãoJhe no rosto e insul
tam. Por fim Caifaz manda encerra-lo na abobadR, para no
dia seguinte, ser levado a Pilatos. Oargalt-ada® de satisfa
ção acompanham a saida de Jesus. Como um desvairaoo, Ju-
da? penetra no ra ao. De seus olhos, lagrinias de arrepen-
dimento brotam. Ajoelha-se e implora o perdão para Jesus.
Ele estava louco quando vende i o Mestre Devolve o dinhei
ro. Nada convence aqueles corações de feras.

DÉCIMO PRIMEIRO QUADRO

Grande muhidão acha-.®e na praça i rovima ao palac o
de Poncio de Pilaios. Em al os gri os pedem a m- rte para
lesus Anás e Caifaz acusam no. Plasos procura p r todos
os.meios livrar Jesus. Nada convence a gentalha. Acabrtinliado
Pilatos assina a condenação de Jesus. Claudia aparece, \ e que
o Naz-reno está sendo martirizado e cheia de compaixão, de
volve a Pilatos o «eu anel e a .-ua palavra.

DÉCIMO SEGUNDO QUADRO

Arquejante sobre o peso da cruz Jesus cai em frente a
casa de Samuel.Pede lhe agua. pede-lhe um assento para des
cansar um pouco é psde-lhe que ajude a ca regar a cruz ate
ao Golgota. Em nada é a endido. Então Jesus ordena que in
feliz começa a caminhar até a consumação dos séculos. Uma
r^uítier cheia de cari ad . enchurgaya-lhe o suor do rosto e
eis nue uo seu lenço fica gravada a imagem de Jesus Cristo.
A soldadesca o levanta. Rompendo a multidão tparece uma
mulher.Jesus ao ve-la, diz. (Continua)

O melhor presente é um radio ^ilvertone
Edmilson Mota & Cia.-Rut Major Facimdo, 394



SORVETES - CREMES E PICOLETS

só NO NO JAOADEIRO

ilIP

Arreios para charretes, Cin

tos, Hebenques, Celas, etc.

Travessa Imperial, 25—J. Tavnra

61 ri

iiiacia

íaia & Oiii.

Manipulação rigorosa e criteriosa

Drogas, produtos farmacêuticos de todas
procedências.

DEPOSITO DE TÓDOS OS PRODUTOS CATEDRAL

FLORIANO PEIXOTO, 207 —FONE 27 21

I
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AMEIXAS- PASSAS E NOZES
só NO O JANQADEIRQ

Divirta-se com um Haoio SILVEkTONE
• EDMILSON MOTA & CIA.-Rua Major Facundo, H94

— Minha mãe!..

Quanto não sofreu aquele coração de mãe !
DÉCIMO TERCEIRO QUADRO

Fugindo de todos, judas procura na mata um tugar para
O seu socego, O céo c-curece, os trovões letumbam e os re-
lam agos cortam o espaço Judas procura esconder-se, mas
tudo está contra ele. No seu cerebro atrofiado brota uma idéa
sinistra. Rapida, retira da cintura uma corda Momentos de
pois seu corpo balançava numa figueira. Era o fim do tiaidoi,.

DÉCIMO QUARTO QUADRO

t_adeado por dois ladrões, Jesus sofre as dores de suas
feridas. Ao pé da cruz sua santa mãe chora. Jesus com uma
bondade infinita diz para o.s .seus algozes;

— Perdoa-lhe.s meu ])ai, eles não saben o que fazem!
Depois de horriv.-is sofrimento.s o seu espiriio divino

voava para os céos onde eu paicelestia lhe aguardava, li
nha cumprido se as profecias.

DÉCIMO QUINTO QUADRO

Caifaz e Anás temendo que Jesus desse cumprimento as
5uas palavras'—«Ao terceiro dia, verás o filho de líteus ressur
gir dos mortos». Pfd ram a Pil "os que menda.'-se uma es
colta de Sayões guardar o tumulo de Jesus, pois era b m pro
vável que os discípulos fossem lira-lo o dep is espalharem
que o Cristo tinha resurgido.

Quasi ao amaiitiecer os soldad s ouviram um grande es
trondo, acompanhado de violento tremor de terra, a pen'ra do
sepulcro voara em mil pedaço-, envolvidos numa luz resplan
decente, viram aparecer Jesus.

DÉCIMO SEXTO QUADRO

No monte Sinai, Jesu.s reúne todos
depois de ma-s uma vez pregar-lhe o amor, a le

Agora vos deixo, Fazei o bem neste mundo, para que
tenha o céo o vosso guardião! , , , ,

Nuvens o rodearam e aqueles felize apostolos yiram
lesus lentamente erguer se para os céos, onde está a n ão di
reita do Pai eterno intercedendo por todos nos ate a t
ção dos séculos.

seus aoosíolos e
e a caridade

coiuuma-

to

i
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Moldura Paraense
líTno^tófi-a^ - Vidros

I3^siI3eli:ios — ̂Xol(3itJLr*os

Objetos para presentes— Concertos de imagens

Tintas e artigos para desenhos

ARTIGOS RELIGIOSOS EM GERAL

Confecção de quadros e restauração de espelhos e gravações

Rua Floriano Peixoto, 643 —Pç. do Ferreira

FOKIE 1 g-<S©

CASA CRISTAL

manteiga a retalho
só NO o JANGADEIRO

Padaria Imparcial
A guiodice torna-se um prazer quando

saboreia o excelente pão da

F*ociar'l«i

a única que se acha aparelhada para for
necer pão inacio, saboroso e bem torradinho
Façam seus pedidos pelo (ek-fone — 11-71, que serão

atendidos prontamente por veloz ciclista

^•«cior-iiF» imsii3aT*oial
DE SM.TKKSO ABMIEHJ

Rüa senador POMPEU, 1332

Mante?n o mais variado sortimento

de louças, vidros, metais, brinquedos
e objetos para p^-esentes

Sementes de flores e hortaliças
SORTIMENTO COMPLETO

■A. OS ori oIJLiojTos tít*€;ç!»os

RUA FLORIANO PEIXOTO, 458 — Fone 27 33

ESTE OPUSCULO FOI OROANISADO E EDITADO PELO

PROPRIETÁRIO RANDAL MIRANDA

Procure comprar hoje mesmo na

Lífníria José rf o ilencar

é

Rua Guilherme Rocha, 278—Ceará
SILVERTONE. a voz do mundo é o melhor

EDMILSCtN MOTA & CIA, - Rua Major Facut;do, 394
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Dôces — Biscoitos — Consei-vas e Vinhos
só NO O JANGADEIRO

Colegiais!
Todo e qualquer tecido para
vosso enxoval, não comprem

sem primeiro visitar as

que tem todo e qualquer teciiio e vende

mais barato 30ü/o que leus concorrentes

A§

DO RICO E DO PORRE

^ ÍT'A f ̂

à tescflra pc toda Fortaloza coulicce

Eátetics, bom gosto e elegância

PRAÇA DO FERREIRA, 625

(altos da farmacia s. antonig)

em todas as suas modalidades
no

" Ponto Dentário "
RUA GUILHERME ROCHA, 276

4

For-G : 26 10 — End. Teí.: tVI I T O S O

FORTALEZA-CEARÁ
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SORVETES - CREMES E PlCOLETS
só NO Ü JANGADEIRO

UASA FUNDADA EM 1880

Tecidos por atacado e no varejo

Mantém stock permanente de
todos os tipos de tecidos, nas
mais ricas estampas e recebe
por todos os navicis novidades
diretamente das principais fa

bricas do sul do país.

íM.'

StCÇÃO DE ATACADO—Rua Major Facundo, 278

TELEFOME 11-77

SECÇÃO DE VAREJO -Rua Major Facundo, 266

FÍ]>aiTAIL.EaA-CEABlA'

úu
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lilMM E fiUSTfllA

TALHERES, PANELAS, AZULEJOS, VIDROS

E METAIS EM GERAL

E' melhor! Mais barato ! Mais economico !

Usem de preferencia o saponaceo

« F» A V A O »

FABRICANTES;

Siqneira, dnrgel & (ia. Itda.
Bairro Farias Brito—Fortaleza-Ceará

TEXENONE 23-85

Teleg - INDUSTRIAL



Malaría Iracema de BESERKA & SIJLVA
RUA Castro silva, 77 e o. rocha, 286 — filiac

o MAIOR EMPORIO DE MALAS NO CEARÁ—MALAS DE CEDRO, COURO. PANO COURO, OLEADO,
ENCERADO E ENVERNIZADO.

MALOTAS DE TODOS OS TIPOS E TAMANHOS PARA VIAGENS

—~ ACEITAM SE ENCOMENDAS E CONCERTOS

m- 2 ►


