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Marcha de Ari Barro-
so e Laraartine Ba-
bo. Orquestração de
Léo.

Coro

A vitoria ha de ser tua
Tua
Tua

Moréninha proza !
La no céu a própria lua

A lua
A lua

Nào é mais formosa !
Kainha da cabeça aos pés
Morena eu te dou grau 10!

I

O inglês diz : "Yes.

( my baby"...
O alemão diz : ttYá,

( corração
O francês diz : "Bon

( jour, mon amour 
"

Três bien
Três bien
Ti és bien 1

jí

ii

II

O argentino ao te ver
( tão bonita.,.

Toca um tango e só
diz : Milonguita.

O chinês diz que diz,
( mas não diz...

Pede bis
Pede bis
Pede bis.

I
is uma revista que aparece
ura modesto, porem leal e opo]

tuiio incentivo ao «Frevo».
Trata-se-precizamos dizer~-do pro-

duro de um grande esforço, de uma
enorme dedicação e, sobretudo, da
coragem com que enfrentamos as va-
rias dificuldades que surgiram, quan-
do nos resolvemos a publicar 

"A

Vanguarda Canavalesca/\ A idéa -

agradável ou desagradável ™ se rea-
Usou, não como desejávamos, mas
dentro das nossas possibilidades e do
apoio que nos foi dispensado pelos
comerciantes desta praça, aos quais,
antecipadamente, agradecemos.

"A Vanguarda Carnavalesca" é,
ainda, a primeira revista que se pu-
blica nesta cidade, sobre os festejos
consagrados a Momo. Procuramos fo-
calizar os aspectos mais interessantes
do carnaval em Penedo; publicamos
criticas, piadas, uma ampla literatura
de Carnaval, assim como clichês dos
trechos das nossas principais artérias
e praças."A Vanguarda Carnavalesca" e,

pois a revistado "Frevo", feita para
o Carnaval, para os Pierrots que so-
frem o abandono das Colombiuas ir*
requietas e provocantes, para os Ar-
lequins divertidissimos, e, afinal, pa-
ra todos os que, mascarando-se e
fantasiando-se nesses tres dias de
conciente e adorável loucuaa cole-
tiva, têm a ilusão de uma felicidade
efêmera como o éter das lança-

perfumes . . .

como [/- II

ELA

ÁUREO ALCIDES.

d^— -**âl

Samba de Ari Barro-
so. Orquestração de
Léo.

Solo

Quem quebrou meu vio-
( lão de estimação ?

Coro m- Foi ela !

Solo

Quem fez do meu co-_
( ração seu barracão

Coro — Foi ela !

Solo
E depnis me abandonou

Coro »- òô

Solo
Minha casa se despo-

( voou.
Quem me fez tão infeliz

Só porque quiz

Coro — Foi ela !

Solo
iFoi um sonho que findou

Coro *- ôô

Solo
Um romance acabou

Coro n- ôô

Solo

Quem fingiu gostar de
(mim até o fim ?

Coro — Foi ela !

S:

0

SeA:



A VAKGCABDA CABMAVAtBSCA
:BKVÍ8TA D© FKKVO

A tradiccional Rua do 
Rosário 

Estreuo
anno vae Proporcionar aos Fohoes desta .
um Carnaval - único 1 O "passo" será

gar"! Foliões, a postos !

Niloraonstro

¦¦<
*JWr""

: 

¦.'¦¦."

Esse Nilinho dei Góes,
com aquella carinha de
El Brendel, tera idéas
extravagantes e supera
humanas. Nilinho è ura
menino meio gordo que
usa chapéo á moda
Principe de Gaites e an-
da num "passinho" de
nambú chumbada. Já se
phantasiou de omelette
de camarão, mas não-
deu certo... Agora den-
tro da sua (delle) cabe-
ça anda uma idéa ce-
lebre. Nào dorme de
pensar. Remexe-se na
cama. como se estives-
se ou, cheio de sarnas
ou, em cima de milhões

SptCO percevejos... Porem,
não é nada disso, E' a
idéa fixa a atormental-o,
a roubar-lhe a santa
paz de espirito. Nilinho,
no Carnaval, vae se
transformar em uma
coisa, inédita. Vae ten-
tar, num jogo de magi-
ca ou espiritismo, con-
seguir um pouquinho
do Nestor Fraga, o ari^
dar rythmado do Men-
donça, o sorriso do J.
Britto Banco de No=
gueira, as pernas do Ro-
sevaldo Pereira, os ocu-
los do Brasil Pedro, e
um pedaço da festejada

"FREVO..."
Uersir.hns encontrados no bolso dss

cuecas durn certo FQMftU :

Dos seus banhos de verão
Inundado de suop,
Dr*. Oceano em vão
Ensaia mupehas de cor-

Até o Zeca Moraes
Thmbem vae eutrar na dauea
Vae s^hir nos carnavaes
Vestido de Saucho Pança.

Cieepo Silva doutop.
Seu Olhon doutop também,
Vão bpincap e com fervor
Mas ao som do xen-enen.#,

0 Áureo Alcidee de Castro
Áureo é Sem ser dourado ;
Carrega na fpente o mastro
Do Clube Macaqueado.

Nestor de Oliveira Fraga
Fazendas, Miudezas, Calçados,

Chapéos, Livros escolares, etc

Praça Floriano Peixoto n. 2
TRLRUR. - MBSFJRAGA

FE^VKDO ¦ A L A Q O A S

A Nova Lindâura
eSG DE @£^3

MOYSÉS CHAVES,
f -Fazendas, Miudezas, Perfumarias, Chapéos, etc.

AGRAUO E SINCERIDADE _

PENEDO - P^8 FloriaDO peixoto» 27 " ALAuUAS

barriga do Milton Leite.
Dessa mistura huma--

na, após uma dosagem
dos tie-taes do Manéca
Souto, sahirá o Nilo-
monstro.

LEO

Grandçs Moinhos do Brasil S/ft
RECIFE

Farinha de Trigo as melhores

RECIFE, OLINDA, ESPECIAlj

Representante, nesta cidade, flntonio fllayde.

Pharmacia S. Francisco |UJ Baiinga de
- do pHARMACEüTico pienuonça

Francisco Teixeira de Moraes
Ensina Português. Fran-

cês e Matematic?,Completo Sortimento de Drogas Produetos
Chimicos e Pharmaceticos.

Aviam-se receitas médicas com o máximo
escrúpulo.

Preços Módicos -.- 5eruico noturno.

PEftEDQ - TrBuessa floriano Peixoto, 32 - fiLF15afi5

Prepara alunos para exime
de admissão ao Cui'so

5eriado.

PENEDO — ALAGOAS

t.

lojjis paüLisTa
TECIDOS MARCA OLHO

1NECUALAVEL SORT^MENTO^^ TECIDOS DE SEDAS

PREÇOS INSUPERÁVEIS

A oartir do próximo mez, nas terças, quartas
e quintas - feiras, vendas de retalhos com

sensíveis abatimentos.
ALBERTO UUNDBPLEn & Clfí., UNíTflDft

PMAÇA FLOMAM© PIflIXOT©. S©
Penedo - Alagoas

PADARIA MODERNA
DE

José Detnefpio de Souza

Completo sortimento rie Bolachas, Biscoitos,
Manteiga, Conleitos e todos os artigos de

mercearia.

Trauessa^Floriana Peixoto com Joaquim NBbuco
PÇNEDO -.flLflBQfiS



A VAW€UJABB>A CARSATAHC8CA BEVIÍ4TA I>© FREVO

Esta revista será amplamente difundida nas prin
cipais cidades do Brasil e de Alagoas.

m

A Evolução do Carnaval
.

Evoca tempos imemoriais:**
o reinado de Momo.

O entrudo Ue h.je, em
nada se parece com <# dos
nossos ancestrais. Foi sofreu
do continuadas evoluções. A-
penas, os «caretas» de hoje.
são os mesmos de ou trota,
a la/.erem medo ás crianças

O carnaval, tive origem!
bem inta-re&sante

Naquele tempo, consagra
va-se os tres dias, com um
único fim : era chegada a
hora da vindj.cta de inimigos
dos outros. R a. vingança pre
d léta era o quebfa mento de
viriiaças das casas dos inimi-
sados. Nisso, não consistia
crime algum. Os poderes pú-
blicos da época, íran.-ueavam
esse. belo divertimento ao
povo Tanto que, quando se
aproximava a época tio car-
naval, muita gente¦ tinha o
cuidado de despregar as vi-
o raças das janelas e portas,
evitando de*se modo a visita
vandàl.ca, dos foliões.

Depois, o carnaval l'ci *-*o-
frcmlo modificações e outias
modalidades menos ciuéiS de
se brincar . . • Vj\i quebra
de vidraças, pas>ou#.se a jc
gar água no povo !
zam com os jarros
che as dágua

-là nessa época, não eram
somente os inimigos que to
ma vam banho Todos sofriam
o choque du água fria . . .
Não sei se em Portugal, o
carnaval sofreu essa fase
dos banhos . • .

Rapidamente po-em, apa-
receu uma uianeita mais d*.s-
lima de se molhar o povo.
E veio A moda a clássica bis
naga de metal com as suas
seringadas menos irritantes
do que o jato do caneco
dágua.

Üissolvia-se na água com
que se enchia as bisnagas es
sencias aroma ticas. t\ *& ve-
Jies, em vez das essências,
punha se o suco de pimen-
tas. para fazer arder os
olhos dos que eram bisn***-
gados - Já aí, a policia fa-
zia valer a sua autoridade,
— proibindo tào estúpido abu *
so. alem de outros expedien-í
tes não men^s grosseiros.

O confetti 35-ÍXru posto j dos nosso? tempos
em príitic-i. nos folguedos às serpentina*»
c.irnavalescüs. porem, não sòjque se cruzam
se o jogava a mancheias a
Cabeça do povo, como tam-
bem se o cb-igava a come-lo
a pulso íVetiam *««>s punha-
dos pela boca a dentro do in-
di * idUi> . . .

Por fim apareceu o lança
perfume inebriante, sensuAi,

fl Uanguarda
Carnavalesca
Revista do Frevo

EXPEDIENTE
Diretor—ÁUREO ALCIDES;

Ainda 
"para" 

modernizar o Redator- OTON CARMO FILHO ;
carnaval,' temos o corso de, Gerenie-GRACILIANO OLIVEIRA
cairus e automóveis, e os:

pari. de
multicôres

no espaço.
agarrando-se tis janelas
sacadas dos sob iados.

as

bailo» à fa ni a/i a.
O «passo**», de oiisrem per-

aambucaiia, tornou*se o cum-

mmaawaaaanKr^tmvm-a^mtmamaaàtmaaa+afiaimmnmm^mmam *,wmwm * ^~—mm~**4**m*a^am >» a^a+^aT—^^^m^^^^^^m*"?^^^**** * ' * I " ' ' ¦ "*• •-**-••• q* ***'*.
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É X*S*S •; '...*'.' X^-fA" \S^S" í

Cada exemplar 500 rs.

Redação e ... oficina «*• : Praça
Uovnen ¦iador Peixoto

Toda c« rre«pondencia deve
ser remetida ao Diretor.

NOTA—?a ba d o. 2 de Mar-
ço circulará o segundo e ul-

; timo numcio desta revist»-.,
I ficando extintos todos cs com-
piomissos com o.-. nossos

! anunciantes.

E o fa-
e cuias

Praça Floriano PçiHofo, o ponto (entrai do
Freuo, onde muita gente boa ha de sofrer...

o arrobo do «passo». E' de amargar !

plemeivo ii dispensável do
! carnav-A brasileiro

E' hoje, o carnaval, uma
j época que se impõe e, nao
se acabara mais.

Nos tempos atuais, em
q*ie a luta p Ia vida, dia a
dia, se to» na tão insuporta-
vel. como é então que se vai
priv; r o povo desses tres
dias de indizivrl alegria ''¦ !

As m águas que sofremos

e. SILVA farmácia S
Produtos químicos e

PENEDO — Trau. Floriano Peixoto. 29

JOSE'
farmacêuticos

ALAGOAS

I I
SILVA & GALVÃO

FA^EHSíA^ POSS ATACA HO

durunt.-* um ano inteiro, de-
vemos dissipa-las na inc-m*
paravel orgia do Deus Momo.

Carnaval ! Maravilha das
l loucuras ! Tens o diabólico
i poder de transformar o mun-

do em um adorável inferno,
do qual, a gente não sente
mais vontade de sair . ..

Penedo, Fevereiro 1935.

HE11RIQUE DE MOBALHÃES

Telegramas : ftBUftS — Caixa do Carreio

Ruas Barão do Penedo n 1 e Comercio n

PENEDO-ALAGOAS

n. 8

I i

UM RAPAZ de vinte
anos, com a cabeça
cheia de cabelo, pre-
cisa de experiência •
mas quando chega aos
cincoenta, já cheio de
experiência, passa, en-
tào, a precisar de ca-
belo.



A VANGUARDA CARNAVAIK6CA .JBK.VIlft.TA ID© rKEVO

Sou veio, não nego. Mas porém no
não me troco pelo Ortiquio.

"passo"

FILETO...

I

£Í ^à

1^*^ AwSÊk.
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0 Sé Cemos
a água dc

Bloeo "Grau 10 i >

arizcna

.. "'7 # »5fw

ZÉ DE LEMOS -- Pianista, coirpo-
sitor, publicista, gaographo e
mathema t i oo. E' o director da
" j a z z tt 

que va9 abrilhantar os
festejos carnavalescos na Phi-
larmonioa, Actualmente, na qua-
lidade de funecionario da Poli-
cia, está fazendo um curso espe-
ciai para dectetive. Por esse mo-

tivo já comprou um
cycl o ped i co", dez
Biotonico Fontoura
tar io Moderno.."

"Manual En-
almanacks de
e um "Secre-

Adail Freire Pereira
Clinica medica de adultos, doenças de

senhoras e partos.

Consulta das 8 ás 10 horas e das Z ás 4 horas
Consultório : Trauessa Floriano Peixoto 29

Residência: Rua João Pessoa. 283 — Persedo

Enconirando-me com o meu
pregado am!g.i José de Le-
mos, nolei um* certa trais
formaçito na sun respeitável
pes.-o-t Transformação para
melhor porque e^tfl mnis
gordo,, mais sympathico e e-
legante. Imprimindo um ar
de gravidade, circumspecto
como um adjuneto de Promo-
tor d-» matio em pleno exer-
cicio de suas funeções, o Le
mos passou p >r uuri me-
tamorpliose ligeira, mas pro-
mi-sova . . .

Que elixir teria tomado es-
se meu amigo ?

Teria feito, elle, como no
Fausto de Goeíhe. um pacto
com o Diabo para conquis-
tar qualquer [Margarida ?

Isto. não é admissível nos
dias agitados que se passam.
Nào hà mesmo um pequepo
motivo, para um cidadão
w.vgâhisar íactos diabólicos
que venham amparar con-
quistas amorosas .. A coisa
melhorou para nós homens
Hà,, no Brasil, suoer-loiaeào
de mulheres, conforme uma
estatística. Hontem, os ho-
mens corriam em procura
das Julieias Hoje. porem, ei-
Ias, avançam, com força, e
seguram o gajo p Ia casaca
e depois pelo papelorio do
casamento que. entr-» nós. é
uma espécie de becco sem
sabida... O camarada, após
o atracamento, sò poderá
escapir com a morte da
companheira (Que dolorosa
hypothes-) ! ou com nm jo-
<2-j ne gvmnastica duvidosa e
incerta que, por grande fe-
beidade, sempre deixa o ho-
mem aleijado .

Ura, meus senhores, já
me ia esquecendo do Zé de
Lemos. Voltemos, ao come
ço, como nos ensaios de
musica. Toquemos no bom
bo. Notando como disse, a
metamorphose do pianista,

¦ funecionario da policia e
compositor Lemos, acredit.au

j do não se tratar de um caso
jde üonjuanismo, perguntei

ao homem, que se está. re

Depois de varias
«conspirações», sustos,
gritos, lagrimas e sor-»
risos surgiu o GRAU 10.

Possue uma trinca ad-
miravel. E' tim bloco de
meninos divertidissimos.
Vejamos :

Edgar Castro, José
Barbosa, Valdemar Pe-
reira, Dalmo Peixoto,
Antônio Oliveira, João
Rio Branco, Olímpio A*
vila, Hildo Machado,
Hélio Lisboa, Luiz To-
maz.

Essas crianças vão
fazer muito barulho.

GRAU 10, a tempera*
tura está baixa ! Nós
aqui, depois de duas ho-
ras de trabalho noturno,
acusamos 212 graus, de
acordo com o termome*
tro de Fahrenheit, E'
vantagem ]

uov ndo, qual a raiz de pau,
sessão espirita, feitiço, b_^-
berragem ou xarope que
elle escava usando... A.lmi-
rei-me dessa invejável mu-
dança. Zé de Lemos, riu-se
e contou-me em confidencia
• Não há drogas, no meu
caso. Níij hà. intérceísão sei-
entifiea. Estou assim, porque
o meu bondoso amigo Cícero
Silva, petmittiu que eu, to-
dou os dias, mandasse bu9-
car uma carga da água do
Arizona Depois de seis ba-
nhos, eis-me surgindo
cinzas, como a Phenix
daria . • .

Que água milagrosa !
banhos admiráveis !

Levantemos, ponanto, o
nosso viva ao grande prutec
tor da ílumaniiiade, que é
o Or. Cicero íSilva.

Evohé !

das
len-

Que

X.
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Mulata, quando você passa perto de mimy
tenho ''chiliques".*.

CLAUDEMIRO.

As Queixas da Xandú
D. Chahdoca Márifi do A-

mor, respeitável sen hot a que
usa óculos e espartilhos em
pleno século XX, tem uma
creada, que se chuma Xandú
Rehouças Belo Melo.

E' uma cabocla dengosa.

minha humilde pessoa . . .
( *.vVie cabotino ! ) Recitava
versos e deu i»té para dizer
que o meu despreso teria
conseqüências traficas, inevi-
taveis, tremeu.his e des!»uma-
nas... Àlygava-nve qne mor-

cheia de quebrados, cheia rena cie anto .-olrer (te
de chiques. . com uns olhos
malicio>os e um cheiroztnho
de s^tpotf tnaduít». E,' um
pecadinho. Quando se mete
cm roupa nova, parece gente
fina, frente boa. Enche il
casa de «Rcyal I3riar4. ffl
tempo «pesado.

tanto ch rar... Porem, en-
controM resistência e, lèiii*
tamente. foi dando o fór»...

Quando ia tom indo ¦ili«*
vio... aparece o Paiva. Esse
o c-r. conhece. !£' baixinho;
vermelho, anda sempre a sor-
rir de tudo, inosiran iu uns

tam as calças curtas .. t Que
pernas ! ) Esse homem não
me deixa cm paz. Quando
nos encontramos, ele hea

Tem

Bòntem, á tarde, estava | dentinhos «tapados., de ouro |
na sala de redação de.-ta( Benza Deus ! ) Parece uma j
revista, recebendo ás üitimàs,criança. Um colegial i-ò fal-
instruções do m-ss-* diretor —
bom rapaz—quando ehi, a
Xandú, meio dvsponfiaad me
procurou..

tSurpteendeu-me, essa vi
sita, tratando se de ti ma
pessoa com quem nao tenho
intimidade. Afinal-, disse-lhe
(pie estava ao seu dispor..
Xandú, mostrando se triste,
contou-me o quê se segue :

—O Sr. e.onhece o Maga-
lhães '; Um rap Vz baixinho,
oe olhos azuis. Um tipo
bem parecido e regularmente
hcàbaÜi). Meio tristonho. pa-
íece, à primeira vista, uma
criatura calma. Urra espe-
cie de homem de ciências,
que se entrega a grandes co
üitações, viajando sempre
pelo pensamento. Mas, é
tun demônio vivo. Basta di

dansando alegrezinho.
frases elegantes, mimosas...
Carinhoso, o (íiab.nho !

Ela sorria, maaiiosamente!
Ksse Pai vinha é um «proíbe-
ma» único... Que «levo fa-
zer ?

— Do Xandú, aclm -jüè
deve procurar um especi t-
lista, no assunto. Os Srs.
Dr.*. .João Kamalho da Far
macia, Otori Silva, Cícero
Idem. Heracltto Otaciho e
Aresttdes Morais, teem uma
prática recomendável para es-
s;.'S «-casos--. Essas complica
das questõeá, resolvem-nas
sutilmenoe e por preços mo-
dicòa ..

C áÊÊIÊiÈÈh

yy j w

wmW*^T .'¦¦-' ^v

"T

Dr
me*
gi
de

João Caramurú Ramàio, o Faf-
oeutioü uiais nunoani tario do
cbo, Cientista notável. Autor
um livro sob o titulo:

Nevrose dos Povos",

"A

zer-lhe que, ha dias, tle me* Xandu se foi, qiiasi ale-
vinha perseguindo como sei gre...
fosse um general chinez... Ksse Magalhães, esse Pai-

As declarações se repe va, esses especialistas...
tiam. Cantava a belez* dal FRQ'ES FRANÇA

Escola Remington
Diretora : CAMILA LELIS

Rua João Pessoa, 172

A mar i 1 lo Sales REPRESENTAÇO ES
End. Teiegr. :-AMSALES

Códigos — RIBEiRO e MASCOTE

PENEDO ~ ALAGOAS

COMPANHIA CERVEJARIA BR AH MA — Fio de Janeiro.

THE GfcX) L. SQUiER M FG CO. - Bufalo N. Y. B. I". .-.

J. CASTRO _ Maceió. CIA.

S. A. FR GOR1FICO ANGLO — fâo Paulo,

LEÃO & COMPANHIA — Jaraguá - Maceió,

ANILlNAS E PRODUTOS QUÍMICOS DO BRASIL — Baía.

LAVOURA LTDA. — Recife. AYRES & SON Becif<
SOC. MECÂNICA PARA INDUSTRIA K

Campos. COMPANHIA AGRO FABRIL MERCANTIL - Pedra-
SERRARIA VARRKLA — Suo Miguel de
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Um conselho aos Srs. Foliões :—Façam suas com
pras nas firmas comerciais que anunciam

nesta revista ! ^

LOJA LOURDES
De Eütiçhio Lopes

GRANDE SORTIMENTO EM
Fazendas, Armarinho, Perfumarias, Miudezas,Chapéos, Sedas e muitos outros artigos de

novidades.
Especialista em lobjectos para presente.

CAIXA ^©gTTAíL BJ. 1©

Praça Floriano Peixoto N 35
PENEDO -J ALAGOAS

LOJA DO POVO
VARIADO SORTIMENTO DE

fazendas. Chapéos Miudezas, Pzpfumarias, Calçados,
AGRADO E SINCERIDADE PREÇO FIXO

CLAUDEMIRO ARAÚJO
MERCADO PUBLICO

Praça FJoriano Peixoto fl. 39 - Penedo - Alagoas

C A 8 A YANKEE
3 DE E

Themisfoçles Danías & Pilho

Fazendas, miudezas, armarinho
PREÇOS MÓDICOS

Praça Floriano Peixoto n. 47

Emppeza Penedense de Trans-
portes

PH O FRI ETÁRIO
MARIO VIEIRA DANTAS.

Sahidas de Penedo : segundas, quartas e sexias ás 9 horas da ma.ihã-
Sahidas de Maceió ; tereas, quintas e sabbados és 9 hopss da manhã.

PONTO DE PARTIDA '<

PENEDO : Rua Motorista Izauro Cunha
MfiCEtü : Praça D. Peú>o I i 572 Teleph. 473

Santa "Ritía & Cia.
30 - Praça Garnmendadar Peixoto - 30

felegramma Ferragens - Caixa Postal n. 5
Códigos RIBEIRO e PARTICULARES

IBf POS&TAISORIE© S>15 FEEEASEKS MM «JíffiASt. ...

Deposito Permanente de óleos, lubrificantes,
tintas, etc.

BANCO DO BRASIL - Penedo
TfiXPS PflRfi DEPÓSITOS :
COM JUROS - 2% a. a.
POPULARES - 3, l/2°/o a. a.
LIMITADOS - 3°/n a. a.
PRAZO F1XC - 4°/0 a. a. (prazo dE nm anno)
DE PiUlSO >> 3°/o a. a.
LETR-iS A PREMIU- 4°/0 a. a. (prazo de um anno)

A Administração tem a máxima satisfação
em aceitar, para exame, qualquer proposta
de negocio. Desconta e cauciona duplicata
letras de cambio e notas promissórias.

PR \ÇA. COMMENDADOR PEIXOTO

"A BRASILEIRA"
de Ev/EPalrio Lopes.

Variado sortimento de tecidos e armarinho.
Perfumarias, Chapéos, meias e calçatíns.

Frreos reduzidíssimos

Praça Flori;.no Peixoto, 6 - Penedo

Sapataria Colibvi
de Jfíaqiíim Yieetise de ?ouza

CALÇADOS MODERNOS

Praça FiorianD PEixcta, 4ô * Penedo
miu ^»« ——¦ ii ¦« ii  irOTrwcgro—nqg——mm

Maria Freire Leahy
Rua do Commercio n. 133

End. Teleg. lkMario LEahy";
Representações e CJoota Própria

Penedo Estado de Alagoas

Manoel Baptista Lisboa
ESTIVAS E MOLHADOS

CASA ]FÍLJRZ2>APA Mül S92I

Travessa Floriano Peixoto N. 22
Penedo -:~ Alagoas

PENEDO ALAGOAS

^x,ToTT,r^ PEIXOTO h CIA.
CÓDIGOS RibeÍFO e ft. B. C. 5 th Ediiíon Mascote 1 e 2"

PlLlftE5 :• BAHIA - TFav* das Prieaezas d. 17
MACEIÓ - Rua da Alfaadega, Jaraguá

Telegramma : Matriz e Filiaes - G5PEIXGTOS
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Desta vez eu me acabo no... "passo". Que
"coisinha gostosa' E' de arrepiar...

A M A R 1 L I O

0 BOLA PRETA e os bigodeiros
HAVERÁ' CISÃO?

Em marcha para o desejado acordo...

Ollvlo Reis & Irmão
Refinaria, seccos e molhados,

estivas, etc.
STOCK COMPLETO DE ASSÜCAR REFINADOa DE 

TODOS OS TICOS,

Apezar da maneira com que 
'

se eslá pncuranrio «tapar- a
verdade, ha, inpgavrlmente,
uma cisão no Conbeçidissj i»o
bluCJ BULA PKKTA, da au
tiiriá e responsabilidade de
vários foliões cia nossa sccie-
dade.

ja noticiada por um nossto
companheiro, cs>a cisão tor
n«L u se gravissima peias ali-
tuües inevogavcis das íações
apaíxoUrtdas

Por qtie es.«e barulho ?
Caso simples e razoável.

Manoel Agun.r, Hilaegardp
Mendonça e Zé Vieira, pos-
suem hndi>simcs «ti gudi-
nhos» o sào membr: s do
BULA PKKTA. Cícero rilva.
Zéca Mofítis, Fortuiiato (Jh..-
ga=> e João Freitas, não pos-
büindo b'godes, la/.em p-ut
do mesmo bb co, exigindo.

por sugestão do Cicero Sdva,
que os ftbigpâelros- sejam
r.-ispadiuhos.

Man- el Aguiar deu o fórn.
Grilou ! Chorou, a principio.
E, á surdina, iniciou uma
campanha contra o gesto do
Cie ro.

liai, como Tutu ras vitimas,
uniram so o Biklegar.lo, o
Zé Vieira e o Aguiar. Cons-
piraram. Houve 132 coníe
rencias uo S.dfio reservado---
cirOio Piaça Ftpri.ano Pei-
xoto.

/* tregi menti» dos os
deiroá», exigiram a retirada
do Arizona. Es»e, p »rem.
convocou os sem-bigod.s e
levantou um protesto, liou
tem iam publicar utn lindo
mhiiiftslo s< b o titulo —«Gs
btgodes feios, despresiveis,
ann-higienicos, se Tornaram

Endereço Telegraphico • OREIS
BECCO NOVO i Penedo - Alagoas

Alfaiataria Bahiana
de ARTHUR E. SANTOS

Brande sortimento oe casemiras, palm beachs,
brins nacionaes e estrangeiros.

«b'go-

Casa especialista em roupas para homens.

Praça Floriano Peixoto o. 8Z - Penedo - Alagoas

|um atentado
civilização».

Aguiar < te. Cd
vide, publicariam

clamoroso á do bigode, dentro e íüra
ida historia dos povos*.

em re- Esse papelorio seiia divnl-
resposta gado hontem. mas. ji ultima

assim : «0 vaiar e respeito

i ¦ '^^^^f?^^^^}- ~'-:":-.i

l-.ora. a coisa tomou outro
rumo. Os foliões Eutiquio
Lopes; Dr. Figueiredo. A-
u ripi o i o B ^ rbosi as, A m a ri-
li.» ^aiesj Olrio Reis e João
Hamaio. procuraram evitar
ese «escândalo». Consegui-
ram suspender í»s publica-
ções jNJuiia agua de colônia,
acalmaram os rapazes. tó
tratam de s< lusionar esse
<c«so» de cabelos .. ou me-
lhor. . bigodes.

Ptocnrado pela nossa Te-
I porUgem, o Ur.• C»Ccro Ari-
zona declarou que os «bigo-

jOeiros» estão 
'melindra 

aos,
jquando podiam pintar os
cebelinhos de sapchn brati-
co,

Maneei Aguiar acha que a
pintura, que seiá a emenda,
saíra peior que o soneto, que,
no caso, sào os bigod*s.

26 Vieiia. está resolvido n
«tapar» a cara

Uildegardo se resolveu a
meter a cabeça tv-ena mas-
cara d<? papel, mas precisa
de um guia, pois é miope...

.. , ,-. ,jf, « >• -,-¦• ¦'.-• Tudo marcha para a fjrf-z;

e merecida homenagem prestada ão grande; educador- que [oi o Professor, Quant„ amores
A aprazível Praça, Jacome Calheiros que, alem de ser uma honra paraA 

tL cidade, pela sua elegante feição ™terial ^ 
amd. uma justa

Jaeome Calheiros. iVasdudes. vaidades.
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"Balança, coração, balança". Mas por favor,
não vá cahir nas mãos da mulata-. E eu sou

de circo...
JOÃO RAMALHO

Uma carta ao
Sr. Prefeito
Chegando ao meu co-

nhecimento que essa
Prefeitura dispõe de um
saldo dé duzentos e vin-
te mil reis, que servi-
rão para attender ás
pequenas despesas eom
os festejos carnavales-
cos, venho, confiado no
seu espirito de justiça,
pedir o que passarei
a expor: os habitantes
da festejada rua do «Ro-
sario Estreito» fizeram
um appeJlo a V. S. e
foram attendidos. O blo-

%d dos Tá...Tú, idera, ii
dem, idem ; a P. Fiori-
ano Peixoto, esta nem
pediu, e entrou no or-
çamento dos dois con-
tecos que servem para
auxiliar o "Frevo".. A
minha pretensão é lo*
gica e razoável. Expli-
eo-mQ. : estava em mi-
nha casinha muito tran-
quillo, quando o bloco
Tá,..Tú me convidou pa
ra cahir no "passo".

Ponderaram-me os ra-
pazes que se tratava de
um incentivo ao Carna-
vai e que a Prefeitura,
alem de ter interesse no
maior brilhantismo des*
ta festa, tinha auxiliado
o mesmo bloco. Assim,
para prestar esse bene*
ficio á collectividade,
atireUme com vontade
no "barulho". Sabe V.
S. o resultado ? Estou
todo pisado, os pès co-
mendo de esmola, um
horror. Tive que com^
prar um purgante para
a limpeza interna e

Edmundo Lopes
VARIADO SORTIMENTO

DE =z
Fazendas finas e grossas, Miudezas, Chapéos, etc.

CAI^A POSTA IL ST. IO
Praça Floriano Peixoto fl. 31 - Penedo - Alagoas

Uiüua Norberfo Moraçs & Filhos

NORBERTO MORAES
B8TIVÁ8 K ARiMARfJBBfflO

CASA FUNDADA EM 1901
Praça Commendador Peixoto, 18

Endereço Telegraphica Marafilhos
PENEDO i ALAGOAS

MOINHO IMPERIAL
DE

FORTÜNATO CHAGAS
Exportação de Cacos, cereaes e outros produtos

Códigos • RIEKIKO b MASCOTE
Kw». Tbe,r«radtico FOf&TíJCBIAG. AS

Praça Comendador Peixoto H. 117 - Penedo - Alagoas

melhor funceionamento
da "Machina devorado-
ra da Economia'' e, ain-
da. gastei outros cobres
com os reparos ex-
ternos. Que attestem
os Drs, Cícero Silva e
Francisco Moraes, este
meu assistente e «con-
fidente". E' portanto,
justo que V. S. to man-
do em consideração es-
te sincero e opportuno
pedido, autorise ao Sr.
Manoel da Cunha Góes,
digno thesoureiro dessa
Prefeitura, a entregar-
me duzentos mil reis
pela verba "auxilio ao
Carnaval", porque, co-
mo Èexpuz, sacrifiquei
meus lindos pés em be-

neficio do "Frevo». V.
S. poderá dizer que eu
devia ter posto os pés
na cabeça, mas não es-
tou acostumado a esta
gymnasticH e poderia
ser peior. C >nfiado na
sua generosidade, espe-
ro ser attendido.

Um Folião Camarada

NOTA »- Caso não
possa auxiliar-me com
duzentos mil réis, accei-
to até vinte e, em ulti-
ma hypothese, cinco
mil reis. Não me deixe
desamparado. Estou em
uma situação melindro-
sa. O meu endereço é
o mesaao.

O "Arco-íris" vae
fazer suecesso...
Segundo opinião de S. o

"Arco-íris" é ura mete.*
oro luminoso, em forma
de arco, apresentando
as sete cores do espec-
tro solar e determinado
pela refracção e refle-
xão dos raios solares
sobre as nuvens. Este
meteoro mostra o sol,
em certa altura, do ho>
risonte, dardeja os seus
raios sobre "umáhu vem,
que reveste em chuva.
As setes cores do arco-
iris são - roxo, anilado,
azul, verde, amarello,
alaranjado e vermelho.
O arco-iris é designado
tambem pelo "arco da
alliança.

Entre nós, porem, a
nossa reportagem con-
seguiu coisa melhor. Ar-
co-lris é um distincto,
elegante e sympathico"bloco", no qual vere-
mos í Sylvia Cavalcan-
te, Pureza Ávila» Lour-
des Guimarães, Alice
Guimarães, Cleonice Gâ-
ma, Lizete Andrade,
Neuzf*. Lima, Clelia Li-
ma, Célia Macedo, Ca-
rolina Oliveira, Antoni-
etta Oliveira, Erival
Menezes, Maria Pinho
Souza, Zaila Pinho Sou-
za. Santinha Correia,
Moreninha Correia, Ali-
ce Salles, Enaldete Cruz
e Helena Costa. Com
este conjuneto de bon-
dades e gentilezas o «Ar-
co-Jris», vae obter um
estupendo suecesso.

AS ultimas novidades
musicais encontram-se
no Ponto Central.
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Desta vez "sobramos". Nem nm nickel do
município... Tá que você fez, Alberco<..

__ *

... Ttá

CUIDADO COM O
JACARÉ

Não sabemos, com
segurança, se o illustre
membro da família hi-
dro-saurios é um Ja
caré Hssú. jacaré pro-
priamente dito ou jaca-
ré tinga. A nossa re-
pcrtagem apezar dos es-
forços dispendidos, sou-
be que surgiu nas "Se-
te Casas'', um jacaré
interessantíssimo I

Precisamos dizer que
se trata de um bloco
carnavalesco que, corno

i soubemos, já mandou
[fazer a bandeira de
Iguerra e vae sahir em
scena... Jacaré, afinal,
é um bom palpite para

O futurismo tem co-ojogo do bicho. Façam

O folião Milton Leite,
na sua originalíssima
fantasia de Chagas e
Silva, deslocando-se no
«passo» da jacú, na rua

estreita do Rosário.

Futuristas

y &F \^P|

> jf
f« f3W

mo seu propagador um
italiano chamado Ma ri
netti. Já esteve, ha an-
nos, no Brasil fazendo
conferências... Aqui ap*
pareceram os "Futuris-
ras', que tem como seu
chefe o "Folião» Belar-
mino Netto, conhecido
pelo pseudônimo de Ne-
tinho. E' um fortíssimo
bloco. Ou vae oa que-
bra...

uma "fèsinha''.

Offertas
firestides dei Maralns, conhecido "tenor ala?
goarm. Está, actualmente, trabalhando para a

Carrapicho-Film na alta comedia kEu sou

Do conceituado La-
boratorio GouUrt rece-
bemos um exemplar da
marcha MAL DE AMOR
e do samba QUANDO
DERMOS O SIGNAL,
sendo a letra e a musi
ca da autoria do Snr.
EL. Gonçalez. Gratos.

do amor »» »

FREITAS & CIA.
CDmmissarios. Importadores e Exportadores

de Algodão e Lereaes

TELECR. ¦' CEREAES ' CAIXA POSTAL, N. 19

PENEDO - AJLA.GOAS

A Radiante 0 maior sortirnenío da praça çrn Miüdç-
zas, Perfumadas, Bijoütçrias, Calçados,

Chapéus, Meias, Louças e Uidros.

Fará corresponder á honrosa preferencia do distinto povo sanfranciscano, H Radiante instalou1
mais uma riquíssima vitrine onde poderão ser vistas as suas exposições.

Feios últimos vapores acaba de receber um deslumbrante sortimento de Vidros, Louças e artigos1
para presentes, Aparelhos completos de Louças e Vidros, Lustres modernissimos.

Biscoiteiras, Jarros, Fíoreiras, Licoreiros, Saladeiras, Cachepots, Estatuetas, Compoteiras, Fruteiras.
- PREÇOS DAS GRANDES CAPITÃES -

Faça o "passo" e compre n' A RADIANTE
BEIRlO, VIEIRA <& GDMPí

Praça F. Peixoto e Becco Novo (Esquina)
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O 'passo", sol, a chuva e o casamento
gam para todos...

JOÃO SOARES DOS ANDRADES

che-

O Carnaval em marcha
Uma reunião na Prefeitura

0 que ficou resolvido

Segunda-feira, IS do cor-
reri-re. à tarde, o gabinete do
i-r. Prefeito esteve movi meu-
tado.

iVatia se prendia ti politiza.
O Carnaval, no momento,
está absorvendo, em quasi
toda a sua totalidade, as di-
versas clas-es sociais.

i£ não podia deixar de ser
assim, porque, com-ò sabe-
thos é uma lesta " nacional
que se irradia, por todos os
recantos do Brasil, peneiran-
do desde a ca-a do capita-
lista, á choupana do poleta-
rio

E\ pois. a festa de Iodos.
Kão tem exceção.

Assim, previamente con-
v idades, compareceram ao ga-
binete do Sr Prefeitr., . s
fr-rs. GlVvio Reis. VinrUin
Mendonça e Argemiro Cavai
c«nte. da Diretoria da Asso-
cincão Comercial Odon C. r
reia, Juvencio Lisboa e CIau-
demiro Araújo, do nosso alto
comercio, e Áureo Alcides
representando a sucursal da
«Gazeta de Alagoas» e «A
Vanguarda Õafnayalesca».

Iam tratar da melhor apli-
caçào da verba de dois con-
tos de réis, destinada como
auxilio ao Carnaval, nesta
cidade.

Expondo que o Sr. Pre-
feito se havia ausentado, o
Sr. José Gama. Diretor da
Secretaria, declarou que es-

fava autorizado, de acordo
com os presentes, a estudar
a melhrr maneira de '«aplicar
o auxilio que o Município ia
conceder aos festejjs cama-
vaWcos.

Adiantou que In via rece-
bido, o Sr. Prefeita, um
abaixo-assinado de varias
pessoas residentes na rua
«Rosário Estreito», pedindo
nrp "áüxiTiõ"""pata o «Frevo»,
naquela tradicional rua

Após varias sugestões ficou
deliberado o seguinte : Um
conto e duzentos mil réis
para os festejos na Praça
Floiiano Peixoto ; quinhen-
tos mil réis para o «Rosário
Estreito» ; duzentos e vinte
mil réis para atender a pe-
quenos auxílios e oitenta mil
réis já entregues ao bloco
dos «T£t... Tií».

Ficou, ainda, resolvido que
o Sr. Juvencio Lisboa o o
Diretor desta revista procu
rássem o Sr. Cândido a u
drade. propondo lhe, dentro
da verba municipal, encarre-
g-ar-se dos festejos o a Praça
Flori ano. Procurado o Sr.
Cândido Andrade, este alegou
varias razões, não aceitando
o convite.

A nossa reporeagem foiin-
formada que os festejos na
Praça Floriano serão dirigi-
dos pela própria Prefeitura
Municipal;

Sociedade Algodoeira do Nordeste
Brasileiro S/A

Escriptorio Central : Rua Barão do Triumpho, 27
r andar - Recife

USINAS EM LIMOEIRO, TIMBAUBA, RIO
BRANCO, SANTA LUZIA.

Telegramma - S A M B R A
CAIXA POSTAL TV. 187

.Agente em Penedo : José Vieira Lima
Rua Barão de Penedo

Batucada
E' ura conjuneto de

felizes foliões que as
altas horas da noite,
quebrara o silencio com
musicas "sapecadas". E
depois ouvimos mudi-
nhas saudosas, acom«
panhadas por violões
habilmente executados
Mas, esse negocio de
tristezas, não dá certo.
Assim, vamos ouvir mo-
diuhas alegres, Papae
Noel tenha pena de
mim..

Agüenta firme, rapa-
ziada-

Té... Já
E' um bloco moço,

mas forte e cheio de
pretensões elevadas. O
seu porta-bandeira Na-
poleão Correia, sempre
se phantasia de índio, e
arrasta os "foliões" Jo-
ào Dido, João Marahú,
Arthur Rosendo e Eu-
ciydes Carlos. Apesar
de se transformarem em
índios, os "bambas" do
Té,.. Já não são antro-
pophagos, O velho Pagé
impõe respeito. E Pery
obedece. E a zuada é
feia !

Farmácia Vitalis
Drogas, Produtos Químicos e Farmacêuticos

OTHON SILVA

Praça Floriano Peixoto, 40
PEKEDO - ALAGOAS

Escola Alagoana de
CORTE B COSTURA

DK

$5aria das Dores £ima
Rua Fernando Peixoto, n. 75

PENEDO — ALAGOAS

Laboratório Lalka Lida.
Perfumes de alta qual idade. Cre-
me dental Lalka, sabonete Lalka,

creme Lalka pára embeleza-
mento das mãos. Pó de arroz Lal-
ka, o oreme dental Lalka dis-
tribue prêmios de 2$ a 2:000$.

Laboratório Goulart
ELIXIR DE INHAME

Depura, fortalece e çngorda. Pepíol para
tratamento do estômago. Uçnde-se çrrt

todas as pharrrtaçias.
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Na próxima edição publicaremos reportagens
especiais em torno dos bailes carnavalescos !

».
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LOJA IRACEMA
- DE - O DON COKEIRA

Casa especialista em phantasias, sedas, tricolines,
linho perfurnarias. calçadas, chapéas e artigos para
presente. E' um acto de legitima Lefesa comppar_ na
"Loja Iracema"', podendo verificar pela sua exposição a

Praça Commendador Peixoto, n. 29

§ndiscripçao-..
Um dos nossos re*

porters, casualmente
conseguiu ouvir, entre
outras cousas mais gra-
ves, o que se palestra-*
va num grupo de pira-
tas, maloqueiros e
outros typos.

Na oceasião em que

Dr. Francisco Moraes, conhf-cido e festejado
scieutista a'actor de uma obra em 15 volumes
"Considerações em torno da hygiene". Está
escrevendo uns livros de sonetos : "Oieo de
ricino e outros purgantes". E' ura «folião» ani-
mudo. Presidente de honra de um bloco em

formação - "Nos nada promettemos...".

o nosso companheiro de
trabalho peg «va o fio
da conversa, estava com
a palavra o Paiva, do
Consumo. Este dizia,
com certa irritabiliJade
na voz :

«De ura certo tempo

a esta parte, toda vez,
que deparo cora um ta
bjlelro com roletes, fi-
co po^sesso !

Ante o pasmo dos ou-
tros companheiros, jus-
tiüicou cora a voz mais
branda : •'Recordo-me
daquillo que me fez a
ca nua planta'1.,.

- Ora ! iáso náo é na*
da, retrucou o Dr. Car-
TosXMartins. Na minha
clinica, esses casos são
comuns de dois gene-
ros !

A irrigação é que
salva o plantio do can-
naviai !... da canna só-
cca...

ANTÔNIO CORREIA & CIA.

PROCUREM o "Bar Alagoano", de
Milton Leite, na rua do Rosário, du-

rante o Carnaval.

Descarocador de Algodão
Exportadores dn Couros. Pelles e Ceneaes

ÇO-IMMirQS :- asoascíais k bibekbo

Praça Costa e Silva n 59
PENEDO - ALAGOAS

1. Carneiro de Andrade Comissões, Consignações e
Representações.

Praça Floriano Peixoto — Penedo
Ci.odigos : Ribeiro e Borges

End. Telegr. Jocarneiro

Stock permanente da Cerveja Cascatinha, Guaraná e Água Tônica da Companhia Hanseatica e
F" artigos da Companhia nacional de Fumos e Cigarros.

Representante da Perfumaria Lopes S. A., da Fabrica de Vidros São Domingos S A da Fa-
brica "Orion" de São Paulo, da Linha "Bufalo", das Louças Esmaltadas "Fip'\

dos Pneus Continental, dos Caramelos e Chocolates Palmeira, dos sacos de papel «Automáticos',

de Madeiras de Pinho, Cedro para assoalho, Acapu e Pau Setim para forro «Maropa,

de Armas e Munições, Chumbo em canos e para caça, Fitas de gnrçorào e louisine, da Malharia
"Antônio Meurer" e do Cimento "Três Coroas''.
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Prato desta revista : — Salada ortográfica

Vida social
Certamente, os meus lei-

tores, conhecem o «Carioca»,
esse samba maluco de bom.
Jã ouvimos, primeiramente,
quando por aqui passaram
os «Turistas Bobeados», de»
pois em «Voando para o
Kio» e, açora, em todas as
sessões de cinema porque
a empreza «'Cine-Theatro-1-
dea!», comprou um disco
Ninguém pode dizer que o
"Carioca» não seja uma mu-
sica que ncs attrahe e arre-'pata; Todo mundo se mexe
ao ou vil a. RA uma coceira
gostosa !

E' um «quebrar» agrada-
vel ! K' um machucado da
«pontinha» !

Vamos, portanto, hoje à
matinée, passar esses minu-
tos de alegria. E não ê só
isto : Teremos um filme op
timo com situações intercs
santíssimas e, por fim, os
lindos olhos de uma crc*
atura encantadora e o «ine-
vitavel» bdjo, comj ponto
final de toda historia cine*
matographica...

Alem dia^o, queji è m ai
to assistiremos o magnífico
desfile de figuras distintas
que chegam e procuram u-
ma cadeira e ficam, sorri-
dentes, cheias de belleza,
emprestando ao ambiente u-
ma festividade humanamen-
te bôa. Preciso a dia atar que,
somente para vermos ao Ion
ge o «Caminho da Fortuna»,
Joaro de inicio, pagaremos
mil íjeisceutos reis,

80IRF/E — «O Marido
da Guerreira» — Iremos, á
noite, visitar o paiz onde as
mulheres mandam e os iio-
mens obedecem, sem haver
uma liga prò-feminism )...

Elissa Landi, sempre des
lumbrante nos dará, neste
filmo uma alta revelação do
seu talento artístico,

Após a soirée, é agradável
que todos procurem suas ca-
sas e adormeçam tranqüilos...

JIM

fiNNlUER5flR105
DALMO PEIXOTO — An-

niversariou, no dia 20 do
corrente o jovem Dalmo
Peixoto, figura sympathisada
na nossa sociedade e filho
do br, Arthur Peixoto e sna

Alfaiataria Ellls
BERNARDÍNO CRUZ

confecções de primeira ordem

Preços pDpuIarissimos. Sub agen-
cia da grande fabrica de roupas
•'Rener*' de Porto Alegre - Rio

Brande do Sul-

" doração (Za-
marada5'

Praça Floriano Peixoto, IM 46
PENEDO — ALA(;OAS

l). Zaohiraj

MELtAO -
s no dia 20

Sr. Ali iri o
fuoceionario'l'elegraphos,

virtuosa esposa
Peixoto.

ALLIRio
Completou ann
do corrente o
Mello, distineto
dos Correios e
nesta cidade

ZITA OK./VVO [}& O AH-
VALI:! > - *\nniversaríh hoje
a Exma Sra i> Zita Cravo
de Carvalho, espora do m*.
Carlos Carvalho alto fuliccA
onario do Banco Econômico
da Bahia.

ÁLVARO BRAGA 5 o
uiversaria no dia 27 do cor
rente o Sr Álvaro Braga;
commerciant.e en Maceió., t
filho d ) commendador Ma-
noel Braga e sua digna espo
sa D Siella Braga,

SENHO RlT»-\ A NTO-
META OLIVK1RA - Anui-
versaria n > dia 28 deste a
distineta senhorita Àntoniét
ta (oliveira, dilecta filha do I
Sr. Fernando Oliveira, the* i
soireiip da Hecebedüria des* jta cidade e sua esposa' '

uifíjnnTES
FKANCOLINTO REIS - Vi*

ajou ate Joào Pessoa, (Para-
hyba do Norte) o Sr. Fraco
lino Reis, sócio da firma ' -'
livio Heis e Irmã., desta
praça.

Severino Mello - De
sua viagem ao sertão, já re"
gressou a esta cidade o Sr.

i Severino Mello, <idmini>tra*
dor da Recebedoria daqui.

- Mario Leahy - Acom-
pànhado de suas irmãs He-
lona e Afra L°ahy viajou pa*
ra Maceió o Sr. Marh> Lea*
hy do commercio desta praça

.'¦'.¦:. 

'.'''#"'' "¦ 
*

Consorciaram-Sí hõntem.
nesta cidade o Sr, José da

Cadetes Djoces
Conde Filho e Wal«

miky Conde
Após brilhante amo

de estudo, na Escola
Militar do Rio de Ja*-
neiro, chegaram hou tem
a esta cidade, era visi*
ta a sua familia, os jo-
vens cadetes Djoces
Conde Filho e Walmi-
ky O mde, lilhos do cap.
Djoces Conde, achando-
se hospedados era casa
de seu tio e nosso dis-
tineto amigo Abelardo
Brandão.

L. S. Marinho
Esteve hontem nesta

cidade, tendo viajado
hoje para Maceió, o il-
lustre jornalista e fes-
tQj^do critico ciHom.í»
tographico L S. Ma ri-
nho, ex representante
de "Cinearte* era PI >l-
lywood e redactor da
revista • Cine-Magazine"
do Rio,

Silva Correia e a senhorita
Colina Oliveira dilecta fil lia
di Si*. Fernand » < diveira
thesonreiro da Recebedoria
Estadoal.

Por esse motivo os jovens
nubentes teem recebido innu
meras fèticit íçõês de pes*o is
de sua amisade.

tt

Quem quizer que vá
nesta ''tapeação".

"Coração Camarada
é bonito o nome, mas...
Esse negocio de cama-
radagem, nos dias de
hoje, é para se descon-
fiar... Vamos denunciar
os "corações câmara-
das'', EiUos ; Aloysio
Correia, José Mathias,
José Rio Branco, José
Silva Cavalcante Moa-
cyr Castro, José Cavai-,
cante, Mario Torres,
Osmar Cavalcante, Al-
varo Heis e Manfrêdo
Góes. Este bloco tem
u ti bello titulo...es
Fotografia dos óculos
perdidos no "passo", no
Rosário Estreito, pela
travessa creanca •*-- Ma-
néquinha — e encontra-
dos pelo confrade Fer-
nando Mendonça no boi-
so do folião Abelardo

Brandão.

Correios e Te-,
legraphos

Inaügüroü-se hoje,
ás il horas, o novo
prédio da Agencia pos*
tal-fçlegraphiça, desta
cidade. Na próxima
edição daremos repor-
íagern minuciosa.

eORRIGENDA

No trabalho "As Quei-
xas da Xandú..." leia-
se que cabotina e nào
como sahiu.
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REMJNGTON
A melhor méqííina de escrever

Vejam os novos tipos silenciosos
S. A. CASA PRATT ' ^

Em Maceió — JORGE BARROS ,
Em Penedo - JOSÉ C. SILVA 
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FREITAS MELRO & CIA.

WÊmtwmmsmwtM

¦Tabrica de dalçaclos
k- ' .Ssperánça

r

de Evodio Sampaio Santos .

Especialidade^em calcadas em todas os

estylas. Conforto e durabilidade.
Preços baratissimòs

Praça Floriano .-.Feixoto 9o
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PENEDO
*.

*&' ,.rFASESÍDAS K MIUDEZAS
Compradores de algodão era caroço e rama

Fabrica de beneficiar algodão.
IbELO MONTE -r ALAGOAS

Az'A'Zz.."y W

armada Ramalho
DK

•Dr. Frederico Ramalho de Oliveira
V AREADOS ORT1M JE.N T O

de Dragas e Especialidades Pharmaceuticas-¦';' Hacionaes e Estrangeiras
PENEDO - Praça H,oriana Peixoto. n„ 115 -ALAGOAS

- .
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JOSÉ' C. SILVA
Representante - Cnnsignataria

S. A* Irmãos Levêr. S. Paulo. Sabonete
Carnaval, perfumes Rayal Briar S. A.
de Perfumarias J- <& E Atkinson, Lon*

dres - Rio.
Praça Commendaoor Peixoto.

Telegvamma - JQSESILUft \
Penedo — Hlagoas
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LOJA LI SBOA
DE JUVENCIO LISBOA .
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Perfumarias, Chapéos, Calçados, Ar-
marinho e Tecidos.

Lança Perfumes Confetes. Serpentinas e
outros artigos carnavalescos.

End Teleg. — JULISBOA
CAIXA POSTAI, N. 11

Praça Floriano Peixoto n. 1 - PcflEDQ

PONTO CENTRAL
5>K <CA®ÍI>II>© ABíI>»A3>3C ¦

A*

ARTHUR PEIXúTO
Representações

/Tercio Wanderley &; Cia. Ltda. Maceió,
Manoel Joaquim de Carvalho & Cia. Bahia,
Moinho da Luz Rio, Estabelecimento Na-
cional de Ahilinas «Brirn» S, Paulo R.
Peterson & Cia. Ltda. Kio e outros mais.

TKIRUKA9DIA .* FA IFISlSSSlE-

Caixa postal 17. Rua Barào de Penedo lot
FISSilKDO — "AIíACwOAS

tói-

Uariado e completo., sortimento de bebidas
e doces con.eiítfêv. cigarros,

charutos e fruetas.
Praça Floriano Peixoto

> •_...-.'.'• *
'PK0ilfi!>O - AMGOAi

Gonçalves & Cia*
$í. Importadores e exportadores de tecidos e sereaòs

GASA MATRIZ - Ffí OPRIA
CASAS FILIAES PENEDO E MACEIÓ

GodtgOjS Usados Ribeiro. Samuel e Pa.rticut.akk!
tkí.k«í3kam;a "Jfêlàipifl'é'r
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CAI2SA POSTAI^'M X
t ETA 3B A tit J. © Í>K P3C 3S 3K 3Í O . 
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CAFÉ BRASIL
3 FIIBIÜ

VINHOS, CERVEJAS, DOCES, QUEIJOS, LEITE,

QU ALH ADA. CIGARROS PHOSPHOROS, CHARU-

TOS-, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS
VENDE FILOZES.

Praça Floriano Peixoto
AI.A90A8

V.

LOJA PROGRESSO
...

DÉS .JOSÉ .^. COKB1KIA

fazendas, miudesas, -chapéos, perfumarias,
>l

st^ 'wts**mmwmmr--L-m<

meias.

Travessa Floriano Peixoto

FJÈ.M|BiIW> — A.LAÍÍÕAS
tf. **
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