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GOLGOTHA
12.0 AMO DE REPRESENTAÇÕES
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Jesus vo Horto

Majestosa peça sacra cm r? atos divididos em 17
belissimcs quadros.



PiOlili lililf
DE

João Marques Cunha
Agora sob nova orientação, a PADARIA TRi-

tt

UNFO está apla a servir ao enais
exigente paladar—Fabrica :

 O mellioi- I^íio
f  O melhoi' Bis^coito

A mollToi"- tSolaclia

e o ineguaSavei

Biscoito CcíicH-rVel"

Piio(|iie!it(!a(|Uiilp«rliora!
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o *ara com rapidez!
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Estética, bom gosto e elegância

Ao ^eíteua, 62,5
(Altos da Farmacia S. Antonio)
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siiríiii Oi, Oníi, li
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Divirta-se com um Radio
EDMILSON mota & CIA—Rua I^ajor Facundo, 394

concepta Relugios e quaiquep obpas de
ou>*ives.

O MhRTYR do GOLGOrA
Majestosa peça sacra, em 3 atos, ciivididos em 1 ̂
issimos quadros. A «Sociedade de Amadores Tea-
raes», apresenta ao culto povo cearense a historia su
blime da vida, paixão e morte de Jesus Cristo, com
todo recurso que é dado a arte de.Talma.

S Y N O P S I S
Orgamsada por WIlLiam ALCANTARA

primeiro ato
^  QUADRO

^ palacio, aguarda ancí-
dileto Ei-lo niio u seu cantor pi®'

inspirada lira, a tira-colo
Magdalena npdp ̂ f®^Pi'nxiina-se e beija a nmonpós animada'palestra o chegado tarde,

niio D^„_ " palestra em nua iUor,a„i nar&

&

(Personagens da peça sacra «O Martyr do Golgota»)

JESUS .
JUDAS
FILATOS
Maria
Samaritana
Boaneiges
Cadáz

Anáz
Safan
Madalena
O Bom Uadrão
O Mau Ladrão
Verônica

O Claudia
S. Pedro
S. João .
Flavio

Malcus .

Eliezer .
L" Doutor

Samuel Bel-Bèt

Apostolos, Anjos, Soldados,
Ponto; J. Ribeiro—Maquinista : J.
do Silva—Eletricista: Álvaro A.

JOSE DE OLIVEIRA
LIMA FILHO

JOS^ LIMA VERDE
Altair de Oliveira

Fransquinha Martins
José Ribeiro
Vitor Dupont '
J. J. Barbosa
Luiz Lima
Francy Curvelo
Ivonildo Amorim
Tancredo Lemos
Laura Marçal
Nila Silveira

Heitor Téofilo
Mauro Cavalcante
Ribeiro Júnior
Abel Teixeira
Álvaro Leão
Afonso Bruno
Ivsnildo Amorim

Farizeus e Doutores da Lei
Walter—Contra-Regra: Raimun-
Brasil—Cenaris : Afonso Bruno

Dê vida aiis seus cabelos, usando a afamada
Quina Petroleo «MALIBU»
Jl venda evn itodas as Lojas



Bo^^perãfí^s com direito a
— íilU

Não esqueça! O PEG« PIIITO formida.el

É O DO

_  A
álcool puro de 40 gs. venda íamSjem

O  V ^

travessa CBJSTO. 22 pppjE 25.00
^  ̂ ruiiwt

SMi^àOicTZS
''"^"^gton Varnish & Insulator

^ornpQny,
compra «lualquer quantidade de todos

® tipos do produto
e«-EsL Aveuio, Alberte l«e„omuce«o - 68

'■■ Postal, 465
telefone 21*43

Compre hoje mesmo um Radio í^ilvci-tono
Edmileon Mota cê Cia. —Rua Major Facundo, 394

da cintura uma corda. Momentos depois seu corpo balançava numa
figueira. Era o fim de traidor.

Décimo Quinto Quadfo
í^adeado por dois ladrões, Jesus sofre as dores de suas fe

ridas. Ao-pe da cruz sua santa mãe chora. Jesus com uma bondade
infinita diz : . »

—Perdoae-ihes meu pai, eles não sabem o que fazem !
Logo depois, seu espirito divino voava para os céos, onde

seu pai celestiãl lhe aguardava. Tinha cumprido-se as profecias.
Oecimo SeK^o Gtu?«dlro

Caifaz e Anás temendo que Jesus desse cumprimento a®
suas palavras.

■—^Aó terceiro dia, verás o filho de Deus ressurgir dos mortos.
—Pediram a Pilatos que mandasse uma escolta de Sayões, guaidar
o tuniulo de Jesus, pois era bem provável que os discípulos fos
sem tira-lo e depois espalharem que o Cristo tinha resurgido.

Quasi ao amanhecer os soldados ouviram um grande estrondo,
acompanhado de violento tremor de terra, a pedra do sepulcro
voara em mil pedaços, envolvidos numa luz resplandecente, vi
ram aparecer Jesus.

Ante aquela aparição divina, aqueles infelizes fugiram apa
vorados.

Décimo Sétimo Quadro
No, monte Sinai, Jesus convocou todos seus appstolos e de

pois de mais uma vez pregar-lho o amor, a fé e a caridade disse :
—Agora vos deixo. Fazei o bem neste mundo, para que

tenha no céo o vosso guardião!
Nuvens o rodearam e aqueles felizes apostolos viram Jesus

lentamente erguer-se para os céos, onde está e mão direito do Pa.i
eterno intercedendo por todos nós até a consumação dos séculos

I ' í »i" , • V . f
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PADARIA IMPARCIAL

A gulodice torna-se um praz_er quando saboreia o
excelente PÃO da

Padaria Imparcial
a uníca que se acha aparelhada para fornecer Pão

macio, saboroso e bem torradinho"
Façam seus pedidos pelo telefone — 11-71, que serão

atenoidos prontamente por veloz ciclista"
f-* ík «A ík w X 3rk 1 tTn p a. 1" c i a 1

d9 S3LVERSO ABREU
SUA SENADOR ROMPEU, 1232

Âgencia Morse
Rua Major Facundo, 676

Kadios , Cotrcs e Ficliarios
HARMONiOS, Representações etc. .

Dispõe de uma oficina tecnicamente
aparelhada para montagem e con

certos de rádios

Telefone 1985 FORTALEZA-CEARÀ

Aliaialaria Gnerraim
-DE—

Trabalha sob medida, Obedecen
do aos mais modernos

figurinos da moda

Pre(os ao alancc de todos
Rua Llberato Barroso, 2o4

Fortaleza . Ceará
.» /ÍjT-. «>'*'

I
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Calcados
i h

Sortimento completo só e sempre na

Preços e qualidades, sem confronto

Rua Floriano Peixoto, 4iS2-Fortaiexa Ceará

Zi'lo pclii siiii siiiiilc, tazcnilo suas rcleiçOcs
lio

í,,f Oi

. lilo e ifenii oaliiíai

Restaurante Brasil
de Ciccro Alves Fei-eeira

Compre hoje mesmo um Radio Silx^oi-tono

Edmílson Mota & Cia. — Rua Major Facundo, 394

Relogios, Jóias e Óculos na

MOFi/V

abobada, para no dia seguinte ser levado a Pilatos.
Gargalhadas de satisfação acompanham a saida de
Jesus. Como um desvairado, .Judas penetra no salão.
De seus olhos lagrimas de arrependimento brotam.
Ajòelha-se, implora o perdão para Jesus. Ele estava
louco quando vendeu i> mestre, devolve o dinheiro.
Nada convence aqueles corações de feras. Tinha que
se cumprir as Escrituras.

Décimo Segundo Ourdro

Grande multidão acha-se na praça próxima áo
palacio de Foncio Pilatos. Km altos gritos pedem a
morte pára Jesus. Anás e Caifaz acusam-no. Pilatos
procura por todos os meio.s livrar Jesus. Nada con
vence a gentalha. Acabruahado Pilatos assina a con
denação de Jesus. Claudia aparece, vê que o Naza
reno está sendo martirizadò, cheia de compaixão, de-
volxe a Pilatos o seu anel e sua palavra.

Décimo Terceiro Quadro

Arquejante sobre o peso da cruz. Jesus cae em
(ContinuaJ

O Radio íí^ilvertone! é o preferido
Edmilson Mota & Cia. — Rua Major Facundo, 394

mmmrn



o lil»dio S I L ̂  E R T o N E é o preferido

Edmilson Mota & Cia. Rua Major Facundo, 394

Ocuias em dãversus lipoa só na j

II í> /V

ri

írente a casa de Samuel. Pede-lhe agua, pede-lhe um
asss-nto para descançar um pouco, pede-lhe que ajude
a carregar a cruz até ao Golgotha. Em nada é atendido.
Então Jesus ordena que aquele infeliz começe a ca
minhar até a consumação dos séculos. Uma daquelas
mulheres que acorapamhava o cortejo, cheia de ca
ridade, enchugava-lhe o suor do rosto e eis que no
seu lenço está gravada a imagem de Jesus Cristo. A
soldadeíca o levanta rompendo a muilidão aparece um mulher.

Jesus ao ve-la, diz!
— Minha mãe!...
Ante aquele quadro de lagrimas os únicos incenciveis são

Anás e Caifàz, que ordena aos soldados que retirem aquel
mulher.

Quanto nâo sofreu aquele coração de mãe I
Oecímc 6I^arto Otiiadpo

Fugindo de todos. Judas procura na mata um lugar para o
seu socego O céo escurece, os trovões retumbam os relâmpagos
wrtam o espaço. Judas procura esconder-se, tudo está contra ele.
No seu cerebro atrofiado, uma idéa sinistra brota. Rápido, retira

Continua

Radio de verdade é o SILVE RTONE
a vnz cio mundo

Edmilson Mota & Cia.—Rua Major Facundo,,394

Radio Sslvertone é o melhor o mais popsante.
Edmilson Mota & Cia.—Rua Major Facundo, 394

ROiogios Omega, Tissoft, Paragon, Dracanis,
Aramis, Cirsa, Eiitas na

entreea ajudas o pedaço de pão. Uma revolta surda
ouviu-se entre os apostolos. Jesus os acalma com as
seguintes palavras ;-Meus filhos, meu remo nao é
deste mundo!

Nono Quadro

ludas o predestinado, cheio de um odio incontido
sorrateiramente penetra no Slnhedrio, e ali perante os
aleozes de Jesus, vende-o por 30 dinheiros de prata.
A?ompanlmdo de soldados e sayões, Judas sae em
busca de Jesus.

Décimo Quadro

Jesus encostado numa pedra, eleva a Deus, seu
Continua

Compre ura Radio Silvortone, a voz do mundo
Edmilson Mota tfc Cia.-Rua Major Facundo, 394

Oíartige IVlfcizine
Fofies : .14-22 e 1423
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A no^a maxima da Pepfumâpia Nacional -

A venda em todas as lojas ' ^ í

pae uma prece^pedindo que fizesse passar depressaaquelas horas de amarguras, envolvido de uma luz
suavíssima apart ce um ;injo. que lhes dá forcas emnome do Eterno. Logo depois, acompanhado de soldados e gente da plebe, aparece jnúL Mostrando «p
arrependido dá um beijo na face de Jesus Era o s?
nal combinado. Os soldados apoderam-se de lesus'atand^,-o com cordas. Começa o sofrimento de Jesus

FIM DO SEGUNDO ATO
TERCEmo ATO

Décimo Primeiro Quadro
■  íf

A A Empurrado por Saxões aparece Jesus neranfoAnás e Caiíaz. Fazem perguntas a lesus dãn lu™Bt„, P„, nniVfíaz LVda eace™^ Z
{Continua}

Malibú
O parf„„e qye a mulher »u«ca esqaèiíe

A venda em todas lojas

Silvertone, a vrz do mundo é o melhor radio
Edmilson Mota & Cia.— Rua Major Facundo, 394

Concertes garantidos só na

gem do seu querido filho. Ao longe ouvem-se voses--
que dão vivas a Jesus de Nazareth ! Logo depois
aconipanhado 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 03 discipulos rumo a cidade que lhe foi tão
cruel.

FIM DO PRIMEIRO ATO

SEGUNDO ATD

Sexto Quadro

®  Palácio de Pilatos. O luxo, a grandeza predominam
no seu interior. Pilatcs ha muito vive preocupado
com os pequenos levantes da Gentalha, está taci-

Continua

Radio íSilvertoiie, é o mula possante
Edmilson Mota & Cia.— Rua Major Facundo, 394

Oíifíige iVIazine
Fonesi 14.22 e 14-23
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Compre hoje mesmo um RadÍD il \-of"tono

Edmilson Mota & Cia. — Rua Major Facundo, "r4

Crtncertos gai*antidos na

11 »"»I-;»

ire o progrej

ferencia aoí

micos que n

««f. ínberg
Afonso Bruno "

'^terpretajãy e sin^ão
Fariseu e Longuinho

O Radio S i L If E R ̂ n «iT , . , ̂
.. RTONEeo preferidoEdmilson Mota tê Cia

Rua Major Facundo, 394

Agencias em todo Brasil e sub-agen-
cias em todo Estado do Ceará

Fundada em 1937. Hutorii^ada e fiscaiisada
Píiio Governo Federai. Carta Patente 134. De-
creto 12475 de 23-5.l9i7 do Governo Federai

As vantaíjens que se
teios du BOLSA DE ESLABlLlbAÇAO S. A. :

l.'--E' a única corapanhia que corre duas vezes
por raez com numero aproximado ® ^ _

2-—Cada prestamista pagará (10$) deis mil reis,
para ter direito aos dois sorteios mensais, isto é,
dois prêmios de 16 contos de réis.

3  Tndenendente dos dois prêmios maiores ain
da se oTerece^ao portador de um titulo 16 hipóteses
do mesmo ser contemplado com prêmios menores de:
l:õOO$'fir Í0Ü0$000, 250$000 200$000 até a izençáo
do pagamento da mensalidade, como se explica na
Apolic^^e modo aproximalivo e inverso.
Para melhor informação ptmcure <> agente geral

Caixa Postal, 391- End. Teleg. .Faray» -
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II illii!! Iii villii nío íem idÉ. n-
iiie é e

Para que vossa «toilett» tenham ele

gância não depende somente da mo

dista, a qualidade e a padronagem dos
tecidos são de uma importância capital

ll lillllllill lllMflDIl
Com seu maravilhoso sortimento de
sêdas e fazendas finas fará de V S
uma mulher elegante e admirada...

(Em frente ae .Cine-noôerno)

Radio Silvertons é o melhor o mais poesamte

Edmilson Mota & Cia.—Rua Major Facundo, 394

Hoi-íi Certa
distribui seios Eipisi

turno, apreensivel, quando a seu encontro vai CIau-
^« II iim <2ctrRnho sonho* no QU&l orA

apreensivel, quanuu » ocu

(tio, que lhe conta um estranho no qual era
personagem principal um homem chamado Jesus de
Nazaretü Pilatos depois de ouvi-la promete nada fazer qu^rao este a Jesus. A volta de Flavio muito o
alegm, pois diante de suas palavras, Fiiatos fica sa
bendo Sue lesus não é um desespeitador de leis,
mais sim profeta. E que assim pode cumprir o que
tinha prometido a sua querida esposa.

Sétimo Quadro

Ob doutores da lei no Sinhedrlo. aguardavam a
chegada de Aoás e Cailáz para tratarem de assunto
1c impôrtauoT Despeitados, com um odio de mor-

continua

Compre um Radio Sllv»rtone, a voz do mundo
Edmilson Mota dl Cia-Rua Major Facundo, 894
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o melhor presOnte é um radio SILVERTONE
a voz do mundo

EdiQilson Mota & Cia. Rua Mujor Facundo. 394

Óculos em diversus lipos só na

H O K íV CC E 1:^ /V

te a Jesus, aqueles homens tramaram o maior assa^
smio qne nos conta a hiiíoria. ^^^lor as&as-

Oitowo Quadro

Emquanto os d.utores da lei buscavam nara
prende-lo, Jesus e . s doze. calmamente ppIpUt-o
a Santa Ceia. Jesus depois de ensinar o npínf
igualdade, profetiza que um dos doze presente?" ã
vende-lo. Ura surdo rumor de revolta fez se m. •
todos ha uma só voz perguntaram : Serei r. ouvir,este desgraçado, mestre?.^ e Jesus com sna^SiÍT^
de disse: — Aquele a quem eu der eoie ^ oonda-
pio será o traídos! No seu rosto divino 6emí?ígo, notava-ee agora uma grande tristeza, SámSTte

(Continua)

Radio de verdade é o SiLVERTOMr
a voz do mundo "«ORE

Gar-age IVlazino
;  14.32Í e 14:43

I

O melhor presénte é um radio SILVERTONE
a voz do mundo

Edmilson Mota & Cia. — Rua Major Facundo, 394

ReiugioSg Jóias e Óculos na

pois, cantando uma canção em volga, uma mulher
linda anroxima-se do poço de Jacob, onde começou
o seu mister, logo após ouviu atraz de si uma voz
meiga que lhe diz :

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

vestido modestamente, admirada retruca:
—Comol Tul Um Judeu pede agua a uma mu

lher de Samaria.
Jesus depois de muito aconselnar-lhe, consegue

salvar para si mais uma alma pecadora.

Tercairo Quadro

Atendendo o convite que tinha feito o velho Si"
(Continua)

Radio de verdade é o SILVERTONE
a vnz do mundo

Edmilson Mota & Cia.—Rua Major Facundo, 394

Gar-íage IVleizine
:  14-33 e 1433
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Deposito de Redes

F^rancisco
ancisco Xavier Nogueira
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A Nacional
A CASA DAS MULTIDÕES
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Cobertores
Colchas
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Toalhas e
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^íii 0*L

Para Sporl
Bolas de iodos ou lipos
Camísfis para qualquer time
TornuzeleiraSy caneleirasi
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CH RI ST MAS

\

II píilpal
Ipas leíías

Raul f.

Artigos para Ia Comu
nhão e veos para filhas
de Maria—Departamen
to do bordados e feitios

fome g§(SS

Visinho «A Cearensé*

CBRISTBIS
Ca RVa LHO

Proourp conheoer Silverione a voz do mundo

Edruilson Mota & Cia. — Eua Major Facundo, 394

A M
Fica á 3?ua Fioriano Peixoto, 507

mião, Jesus e Pedro estão ceando em sua casa. Asus-
tada. ofegante, aparece nu porta uma mulher. Dirige-
se a um criado e pergunta se Jesus de Nazareth está
ceando, obtendo resposta satisfatória, vai sentar-se
quando aparece Pedro acompanhado de convivas, a
Madalena retruca :

— Como ? .Madalena, a peeadora na casa de meu
amigT Simão? Já fora daqui!

Jesus cora autoridade repreende Pedro, volta-se
para Madalena perdoa seus muitos pecados e ofere
ce-lhe um lugar no reino dos Ceus !

, QlusHo Ousdro

Samaritana,inquieta aguarda a chegada de Safan
Continua

O Radio >^ilve:R-tor»o é o melhor radio

Edrailson Mota & Cia.—Rua Major Facundo, 394

Oai-age IVltizine
Fones : 14-22 e 1423
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I»5lOCUREM ÜÍA

Padaria Lisbonense
Rua Dr. Pedro Borges, 157

Rua Barão de Rio Branco, 954
Armas e munições de caça e de
fesa própria—Artigos de viagem
—Uutelaria, Harmônicas e Reale
jos, Bicicletas e acessórios, Lâm
padas a gazolina « T I T U S »

OS nossos preços são os melhores da praça

Sílverfone, a voz do mundo é o melhor radio
Edmilson Mota & Cia.— Rua Major Facundo, 394

Hor-íi
está aí na Síua Floriano Peixoto, 507

A Espingarda

seu noivo amado. Com toda alegria da mocidade Sa-
lan aparece na porta. Depois de mostrar quanto foi
grande o seu amor nota na fisionomia de Sara algo
estranho. Sara explica a sua transformação por que
passou seu coração e tenta persuadir Safan que para
ele, também ame a Jesus. Antes estas palavras SafanCheio de ciúmes, não mais quer ouvi-la, sae jurando
^'|ngar-se de Jesus se algum dia ele aparecer na sua
cidade.

A Fé em Deus, venceu o amor terreno.

Quinto Quadro

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

Aguarda na estrada que vae para Jerusalém a passa-
Continua

R&dio ^ilvci'tono, é o mais possante
Edinilson Mota & Cia.— Rua Major Facundo, 394

Fones: 14.22 e I4'23
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A Drogariai e F^rma-Cia

Oswaldo Cruz
de Horlencio Moíía ^ Cia.
Acompanha os menores preços da praça
Completo sortimento de todos os artigos do seu Ramo

PRAÇA DO ferreira, 576

Telefone, Í262-For«aieza

O FI CT rv /V IVI 1:5 C A I ^

o Correia
Rua Dr. João Moreira, 70

Solda-se o oxigênio
Concertos e pinturas de automóveis em geral

F*i-eços wiinimoss

IV,

Ü

R E LOGIOS
Movodo — Longines — Cima

Mido e Drocones

Vidros para oculos *'ZEISS" no

O A IV C A O

GRAVATAS
O melhor sortimento pelo me

nor preço

no o CAMIZEIRO
o K.

lavaveis de sêda de 12$, 15$, 18$ e 22$
Kvta Flor-ia.no Feixoto, OOS



MOLDURA S. JOSÉ
Empolirante surtíinriito do vidros. Estampas,

molduras cm varas, ovais e catedrais

O maior soiiimeolo e os meircs meros
Rua Barão do Rio Branco, 958

Visirtho A ESPINGARDA

A Mercearia Peixoto

à »'ua Castro e Silva, IIOS com Sta. Terea.
avisa ás donaa de casa que apesap da

grande alta em todas as mercadorias en
tinua vendentfo todos os seos artigos

menos que qualquer ̂ákicúrré^t^^

Visitem a Mercearia Peixoto
par-a. taacer economia

riCiU,;

1#l

Produz o melhor pào

Assegura o maior rendimento

E aumenta os lucros do padeiro

Peçam preços aos grandes im
portadores diretos dos

moinhos :

Carneiro & Gentil
Telefone, 10-30

■ <Rua pedro Sorges, 155

Fortaleza-Ceará ,

lÉlii
KS"Í»'!iíS"í
1^1,1 \ j-* 'k f
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Colégio 7 de Seíembro
Entre os estabelecimentos di educação primária e secun

daria no Ceara, aparece em primeira linha o vitorioso COLÉ
GIO 7 DE SETEMBRO, cujos triunfos constantes são o re-
resultado do trabalho incansável de seu devotado DIRETOR
DR. EDILSON BRAZIL SOAREZ. Apezar de fundado
há poucos anos, já o COLÉGIO 7 DE SETEMBRO desfru
ta de otimo conceito no . seio da melhor sociedade do Ceará.

E'- utha destaã instituiçbes cjue nasceram para - vencer, por^
que dia á dia, a suii matricula aumenta, atingindo cerca de
500 discentes.

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

PILÜl.lS l)E ilJTOS
líisuperavel produto, de exclusiva confiança

de Horíencio Moíía €c Cia.
Apresentam-se em vidros de 20 piluiaa

prateadas

SOLTAS : Em - vidros . de 500 e 1.000 pilulag
cada uma envolta em papel roseo, impressos

Exijam essas apresentações ! !

TODO MDiOiPilTJ
Mas Quem pmiat de ver
dade com economia e

bom gosío é o

PEDRO AMÉRICO
Ktvxa F*ocli-o iBorg-es — FONE —

Um remedio urgenle ?

Pu:
Não perca tempo meu amigo...

E os preços ? Sem competência.

Rua Major Facundo, 538

[>



Artigos para sapateiros
o MAIOR SORTIMEIÍTO

Oi; melhores preços nu

EMPORIO DE COUROS

Barfio do Rio BrancOt 1109

BEZERRA & MOTA.LTDA.

Não precisa exigir!
Peça ao seu fornecedor

íí

Café Universal
5)

o café que toda mercearia faz questfio em
vender, por ser puro e saboroso

Produto da "Faloiricja, Universal»»

Joaquim Tavora, 2406 — Fone 25-14 '

F^eg-a F»into, SÓ dO MundiCO

O Radio Silvertone, a VOZ do mundo

EDMILSON MOTA é CIA.-R ua Major Facunclo, 394

ve-se vozes dando vivas a Jesus, Madalena adraira-
8e d'aquelas vozerias dentro de seu palacio e dirige-

•  .« se a porta juntamente com Boanerges, Jesus surge
6 fala a Madalena e diz:

—Mulher toma a tua cruz e segue-me"
Madaliena toma aquelas palavras muito a serio,

j f no seu coração uma chama de fé, uma cousa, ainda
' não sentia. Rapida, volta-se para Boanerges e grita-

lhe com toda força dos pulmões:
—Boanerges, retira-te de minha vista eu sigo Je-

c  sus!
Um dos muitos milagres do Nazareno. A regene

ração da mulher pecadora.

Segundo Oundru

Sentado numa pedra, Jesus espera a vinda de
uma alma que afastourse do seu redil. Momentos de-

Covtinua

]VÍaz:ioo
Uoneís; 14—2:^ o 14-.-23

ÍÍ» I U VU K ' V O i>í E

a voz do mundo, é o melhor Radio

Edmil.son Mota & Cia. -Rua Major Facundo, 394

n, .í vil

;  i . KiS
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PRODUTOS

COLIPPE
Pila 011! Éieii.Juli Coiíppe
Paiaoi[Élo;Oli!oPi!tÉo Coiíppe
PanoimioipaliSÉDele Coiíppe
Para a m riilis; Pó de fliroí Coiíppe
Para a i lace;... Roíige Coiíppe
Paraoiliêliê:....íal[o Coiíppe

REPRESENTANTE PARA O CEARA i

Ranulfo Tornes Raposo
Kua do Rio IKranco, (>Sl

Ceará—Fortaleza

mm

iÉa
'J »»[t

Radio SiLííERTOME, a voz do mundo
EDMILSON .AIOTA & CIA. Rua Major Faciiado ^94

c-,: .-: -'WYí

IBii

JOSF) DR OLTVKIRA
Expressão maxima do Teatro Cearense que interpreta JESUS

Porque o Radio SILVERTONE é p melhor ?
F ;.-'"«an Mota & Cia. Rua Major Facundo. 394
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Posto Fargo
Carneiro & Gentil

Abastecimento de Gazolina, Lavagens a pressão, Polverização,
Trocas de oleo: Motor, L-ambio e Diferencial

Lubrificacão de pmos e completos Posto de lubiificação. Ofi-
cina Mecanica, Cargas dc Baterias, Vulcanização de Gamara
de Ar, Concertos rápidos e seguros. Proficionais competentes.

ABERTO DIA E NOITE.

RUA SENA MADUREIRA
(Em frente a Empreza Telefônica)

TELEFONES: Posto Fargo. 1629 — Escritório, 1030

Eleíricisíf^ Mecânico
Motores:

Maquinas;

Cinemas:

Oleo cru, Gaz pobre e Gazolina
Algodão, Arroz e Engenhos
Films e acessórios para Rádios
e Amplificadores.

F>l^I3ÇO« iMonicos
Rua Sã(i l'aii!o, 445 - Ccará-Fortalcza
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BEBAM

Verdes Mares
A melhor agua mineral natural da

Fonte dos ■  O

Irmãos Maristas

íin lE 101IBIIS U.
Âv. Visconde do Rio Branco, 1454

FORTALEZA-CEARÁ

ESTE OPUSCULO FOI ORGANIZADO £ EDi
TADO FOR

RANDAL MIRANDA

o MfiR i^ecebe em suas DO MAIS lu<

xut^so PAOUETE ar MAIS humilde BARCAÇA

com seus 0ííJ.ÇAOO3 fimos e confortáveis
CALÇA D0 EWAJ'^ nobra CSÜSADÃO AO

MAIS humilde PROLETÁRIO

A Lidar do Artigo R. L. Barroso, 37

Ixíocli^ig^uics da.

ALFAIATE DIPLOMADO

Cíi<nfecciona-se com perfeição e presteza
^oiío e c)iuaic|uer serviço concerneiíte s arte

Preços os mais rasoaveãs

192—Rua CôíisellHiro Lilierato Barroso —19^
FOBTALíESA—ceabA

vTi!!wWW

iPiiiiaM
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Vesíir por vesíir...
Nos vestimos
em íodâ parte

Mas vestir bem, com elegância, durabili

dade é comodidade de preço só na

Vista cofflo homem e luio como Jeca
vií=»irt£ ̂

Alfaiataria

Amancio
E se convencerá do que afirmamos

213 — Praça do Ferreira — 213

IS&I

iffnq?

a & Ury
ASSOCIAÍD>OS DA

Ceará Cleo feietal, Ltda.
escritório :

M'eiiii)a Jlbrrto Nepomiiceno, 125/1B1

End. Teleg. - B AU R Y

1 íBiíiili! M nellin piw
iGE>.iG£>

Oititlca --- Caroço de Algodão



Moldura PARAENSE

Praça do Ferreira, 643

Grandé estoco**© t8e IVioldusr-ss i^Gcebeu a

?\oldura paraense
RECENTEMENTE

\2i€y ./* í^oIdi^cí o Ct-is^tro

Preço eçjpGcial para oa revendedores

A Casa São Pedro
manteon as meShores marcas, como sejam:

I Tabatinga—Felizardia —Fio
de Ouro - Our^ Branco-

I Granirina Cliampagne —
Imparcial—V*«vó

PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

Rua Cel. Bezerril, 604 — FONE, 28-21 — FORTALEZA

Antes de fazer suas compras

visitem os armazéns de

L(!ite Barbosa & üi-
CCasrt ttsjTclriílrt om

lMaDtsm stock permanente de todos os tipos de teci
^ Hno i. i/■>íiPtfi nnr tOuOS OS

í
otuv;A- poriiiaucuiu uc -do9,^ nas mais vicns estampas e recebe por to^os os

navios novidades diretamte das principais lauiicas
do sul do país

Leite Barbosa & Cia.
Rua riaiop facunôo, 270

Caiiva Posíal, 83

For TA LEZA-CEARA*

K
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CHRISTMAS

II piilpal m de i
pas lei as paia [leaosL

e [em-flacides.
\rtig(iS para l.a Coaii?-
nlião e vcos para fillias |
de Maria—Departamen
to do bordados c pont

RAUL F

FOKTE SSiSa

Visinho « A Cearens

iminHi
CARVA LH'


