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Correspondência de Curitíbanos

O Sr. Salomão C. de Almeida, distinto e estimado Prefeito Municipal do Cnritibanos, recebeu de seus municipes as mais inequívocas provas de apreço. Notável Comemoração
Aniversariou-se, a B do 

corrente, o nosso presado 
Prefeito Municipal, Sr. Sa
lomão C. de Almeida, o 
que constituiu notável acon
tecimento social, pela ex- 
pontaneidade e brilho in
vulgar que tiveram as ma
nifestações á respeitada e 
bemquista autoridade.

Já de há muito uma 
comissão de amigos mandara confeccionar em Lajes, 
por babil artista, uma foto
grafia do homenageado pa
ra lhe ser oferecida no seu 
natalício. Assim é que no 
dia 5 foi o Sr. Salomão C. 
de Almeida levado á Pre
feitura Municiqal pela refe
rida comissão, e, ali, recebido pelas autoridades e 
grande numero de amigos.

Ao penetrar no seu ga
binete, foi S S. alvo de estrondosa salva de palmas, 
tocando, nesta ocasião, a 
banda local. Leito silencio, 
usou da palavra o advoga
do Dr. Jorge Maisonnette, 
designado p2ra sauda-lo.

O velho e conhecido ad
vogado, com aquela fran
queza que lhe è peculiar, 
íez sentir, de inicio, que si aceitàra a incumbência 
dos amigos para ser o in
terprete dos seus sentimen
tos, era porque reconhecia que aquela manisfestação 
ao atual Chefe da Comuna, 
constituía um ato expontâ
neo de anrzade e gratidão.Lembrou os benefícios que 
á coletividade trouxe o Es
tado Novo, entre êles e a- cima de todos, a trégua das 
lutas politicas e partidarias, 
tão acirradas e apaixonadas 
em alguns municípios, em 
que, até, o direito á vida era inseguro. Referiu-se á 
absoluta tranquilidade de a- 
nimos que reina no municí
pio de Cnritibanos, c o m o  consequência da orientação 
honesta e criteriosa do  ho menageado, de absoluto res
peito á lei e aos direitos de 
todos, sem limitações vexa
tórias e deprimentes. Felizes os municipios comoêste, 
cm que a lei é igual para todos e da sua sabia orien
tação nascem a ordem e 
o progresso. Governante e

governados, cornung a n d o
num só sentimento de mútuo atacamento, trabalham 
todos pelo engrandecimento 
do município, do Estado e 
do Brasil. O Sr. Salomão de Almeida com a sua bon 
dade, o seu cavalheirismo, a 
sua habilidade, conseguiu o 
milagre de reunir em torno 
de sua personalidade, todos 
os elementos dispersos da 
política de Curitibanos, har- 
monizando-os e un i n d o-os, 
numa expontaneidade since
ra. Tal unanimidade de sen
timentos, só poderia ser conseguida por um espirito de 
escol, servido por uma inte
ligência lúcida e orientada 
c o m  p r o f u n d o  c o 
nhecimento do meio e das 
suas aspirações. Apazigua
dos os ânimos, harmonizadas as desintebgencias, unida a 
familia curitibanense, pôde 
o administrador em menos 
de tres anos, oriemar opro gresso do Município em nor
mas de escrupulosas arre
cadações das rendas, dupli
cando-as, em rigida aplicação 
dos dinheiros públicos, fa
zendo estradas, embelezando 
logradouros públicos e jar
dins, cuidaudo das ruas 
e calçadas, nada existindo 
que não leve o traço da 
sua personalidade. Depois de 
se referir a todos os atos da administração do Sr. Sa
lomào Carneiro de Almeida, 
discriminando-os, frizou o o- 
rador a notável significação 
que represenlava a manifes
tação ao homenageado e ter 
minou dizendo que si nada ti- vessesido feito na administra 
çào, só a satisfação de ter con
seguido uma paz segui a para o Município, ser-lhe-ia justo ti
tulo de gloria e se poderia 
apôr ao seu retrato ora inau
gurado, estas palavras: « O 
Pacificador», como p r o v a  
de gratidão de uma popula
ção inteira. Cessadas as pal
mas à oração do Dr. Jorge Maisonnette, pediu a pala
vra o Sr. Capitão Romeu Delayti que, em nome da Companhia Isolada estacio
nada nesta cidade, saudou 
o nobre Prefeito fazendo referencias altamente elogio
sas á sua atuação e dizen-

do sentir-se o orador gran-
demente satisfeito ao declarar que em S. S. sem
pre encontrou o apoio e amparo ás arduas funções 
que exercia no Município, 
quer como Comandante da Cia., quer como Delegado 
Especial. Em seguida falou 
o Br. Antônio Francisco de 
Campos, Secretário da Pre
feitura, que, em nome do 
Sr. Prefeito Municipal, a- 
gradeceu a manifestação 
que estava sendo prestada 
ao Chefe da Comuna, ressaltando a alta significação 
daquela demonstração de 
carinho e apreço, a emoção 
com que o homenageado a 
recebia e agradecia, e, ainda, a justa satisfação de 
que sua alma estava pos
suída, ao inteirar-se de que 
a oportunidade tôra apro
veitada para que os seus municipes declarassem pe
la voz autorizada e elo
quente do seü iuterprete, 
que os esforços dispendidos 
para o apaziguamento da 
familia cnirtibanense foram coroados de completo e i- 
negavel êxito. Por ultimo, 
usou da palavra o Sr. Dr. Belisário Ramos da Costa, 
integro Juiz de Direito da 
Comarca, que encantou a numerosa assistência com o 
brilho da sua palavra, di
zendo, em resumo: «que se 
associava às homenagens 
que se prestavam naquele dia 
ao Sr. Prefeito Salomão 
Almeida, por ser ela de in
teira Justiça. Em S. S.-sa- 
lientou o orador - tem a 
Justiça de Curitibanos encontrado não só um gran
de amigo, como um sincero colaborador de todos os 
momentos. Entre os que exercem funções de govor- 
no-continuou-e entre estos 
e o povo, devem mediar os 
sábios princípios da velha sabedoria antiga: a mutua 
compreensão e mutua solida
riedade, condições precípuaa para a boa marcha da administração publica. E taiH 
normas, via o orador fiel
mente observadas em Curitibanos, onde o povo e as autoridades viviam na ma
is perfeita harmonia, sem

falsos melindres e sem que
bra de dignidade, fazendo por isso mesmo, com que o 
Alunicipio atravessasse uma 
iase de invejável progresso e tranquilidade. Não devem os governos exigir dos 
governados-disse - mais d o 
que êles podem dar; não de
vem estes exigir daqueles ma is do que lhes é licito pedir, 
dentro das forças do erário 
publico e dos recursos eco- 
nomicos da r e g i ã o .  E 
após haver expendido vá
rios conceitos de ordem política, sociologica e econô
mica, concluiu o orador di 
zendo que se congratula
va naquele momento com S. Excia. o Dr. Nereu Ramos, digno e ilustre Inter
ventor Federal, pela esco 
lha feliz que fizera do no 
me do Sr. Salomão de Al meida para Prefeito de Cu 
ritibatius, fato que ali, ma 
is uma vez so positivava, na homenagem expontânea 
da seus amigos. A assiten 
cia empolgada pela bela ora 
çào que que t e r m i n a v a ,  prorompeu em calorosos a- 
aplausos- Durante todo o 
dia foi o nosso presado Pre feito cumprimentado por e 
levado numero de amigos e 
famílias. A’ noite foi ofe 
recido a S. S. um soirée dansante no salão do Clube 
Sete de Setembro, que te 
ve grande animação, pro longando se as dansas atè 
alta madrugada. Dadas as 
gentilezas da Comissão Or 
sranizadora e do casal Sarslomão Almeida, sairam ca 
tivos os convidados e ami gos q u e  foram cumpri 
mentar a digna autoridade, 
guardando todos indelevel 
lembrança do n a t a l í c i o  
tão feliz.

Do Correspondente.

Presidente Franklin 
Delano Koosevelt

A 30 do tnès proximo passado aniversariou-se o grande defensor da Democracia Sr. Fran- klin Delano Rooseveit, presidente da Republica dos Estados Unidos da America do Norte.S. Excia foi alvo dc significa

tivas manifestações de júbilo pe Io motivo auspicioso de seu ani versario natalício, por parte de seus concidadãos e de todos os países aliados que veem, na sua figura empolgante, o defensor inconfundível das liberdades enobrecedoras da humanidade.
«Correio Lageano» felicita ao ilustre aniversariante.

Dr. Getulio Var
gas Filho

Faleceu em São Paulo, 
no dia 2 do corrente, vit 
ma de implacável mál, o Dr. Getulio Vargas Filho, 
filho do eminente Presiden 
te da Republica, Dr. Getu lio Vargas.

O desaparecimento do jo vem brasileiro causou grau de consternação em todos 
os círculos sociais do paia 
onde era conhecido e estima 
do também pelos seus do tes de coração.

0  seu corpo foi condu 
zido para o Rio, e a inhu 
maçào se deu no dia seguinte.Segundo telegramas e 
noticiários dos jornais, inu 
meros pesames foram apre 
seutados aos seus exmos progenitores e demais inem 
bros da familia ilustre.

---------------—>: <■ <! m «i m  ■*<------

0 Carnaval no Clube 11 
de Junho

Reina acentuada especta 
tiva em torno dos notáveis 
bailes carnavalescos, que o Clube «14 de Junho» or 
ganisará este ano, com o eficiente concurso do Jaz 
[«America», que está aguar 
dando, grande e escolhido 
repertório.Também o mundo in 
fantil, espera com ancie 
dade o dia da grande ma 
tinèe infantil.Como anunciamos, interes santes concursos ao tanta 
sias, em blocos e isoladas, estão sendo organisados, 
tanto para os bailes, como para a matinée infantil, 
jom finos e valiosos prêmios.

Tulio Feuerschuette
Despede se de seus ami gos, oferecendo sua residen cia em Tubarão, á rua Lau 

ro Muller, 29.
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Análise dos Serviços por Elementos -  Exercido de 1/43
Prefeitura Municipal de Lajes
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Prefeitura Municipal de Lajes, 31 de dezembro de
Oscar Amancio Ramos Contador Vidal Ramos Junior Preieito Municipal

Dr. José Antunes
Médico

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos
wjgAtende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado ípf 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, | f |  
Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultras curtas.
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Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirurl í  Ŝ co da Tuberculose e dos defeitos congênitos e adquiridos.Pp
| |  Hospital de Hamoniau
^  Estado de Santa CatarinaEstado de Santa Catarina

aa
sea

nti
mm

uts
síj

stí
ítíí

í

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



3* pagina CORREIO L AGE ANO

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Requerimentos despachados
Dia 19 de janeiro de 1943.N. 44 - Belisario Lópes do Amarante • Licença para abrir uma penao en índios -  Sim.
Dia 2o de janeiro de 1943.N. 48 - João Duarte da Silva Junior e sua mulher Ana Clara Kloppel Duarte - Transferencia de um terreno - Sim.N. t>l - lom peu V>eira da Costa -  Licença para fazer um cnu- ro em seu terreno • Sim, depois de dado c alinhamento.
Dia 21 de janeiro de 1913.N. 267 - Eugênio Augusto Neves - Verificação em terrenos 2- despacho: A informação a própria Carta de Aforamen- to provam claramente que houve engano do funcionário daquela época, no expedir a Carta ou a medição. Façam- se as necessários observações, anotando-se a área encontrada pelo Fiscal Geral e devolva-se a carta ao requerente.

N. 581 -  Eugênio Augusto Neves e sua mulher Bernadete Krcbs Neves - Transferencia de terrenos -  21 despacho: Sim, de acordo com a informação.N. Sl8 - Maria José Arruda Vieira rep. p. s/ procurador Leopoldo dos Santos Webber -  Transferencia de um terreno - 2• despacho: Sim, de acordo com a informaçãoDia 22 de janeiro de 1943.N. 245 - Herdeiros de Amantino Xaxier Leite • Licença para transferir um terreno • 2' despacho; Indeferido; o terreno foi concedido, em 21 de julho de 1893, pelo prazo de 2o anos.N 738 - Eurachio Fiúza de Carvalho e lsmenia Alves de Brito Fiúza - Transferencia de terrenos -  3’ despacho: Sim, de acordo com a informação.N. 8o8 • Aníonio de Oliveira Waltrick -  Transferencia de um terreno - 2- despacho: Prove que està encarregado de requerer a transferencia.N. 49 - José Bernardo dos Santos - Licença para fazer um galpão de material - 2' despacho: Sim, de acordo com a informação.N. 52 - Proencio Artur de Andrade -  Licença para vender leite ambulante - Sim.Dia 23 de janeir2 de 1943.N. 630 - Pedro Assini e sua mulher Olimpia Lenzi Assini • Licença para transferir um terreno - 3‘ despacho: Sim, de acordo com a informação.N. 54 - Leandro de Araújo Vieira -  Licença para vender leite 
ambulante - Sim.N. 55 - Ana Mada/ena Grascher -  Licença para construir dois muros - Como requer.Dia 25 de janeiro de 1943.N. 57 - Conceição Inácio de Sousa - Licença para abrir uma casa comercial em Anita Garibaldi - Sim.

Decreto n- 5
de 2 de fevereiro de 1943

O Prefeito Municipal de Lajes, na conformidade do dis* posto no art. 5' do decreío-iíi federal n. 1.2o‘2, de 8 de abril 
de 1939, Decreta:

Art. 1‘ - Fica transferida a escola mixta Muinicipal de La jeado dos Eo íecos. distrito de Campo Belo, para o lugar denominado Pito Aceso,no mesmo distrito.Art. 2. -  Em consquencia do art. 1*, fica removida para Pito Aceso, distrito de Campo Belo, a professora «não titulada» 
Rute Silva.Art. 3- - O Presente decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de fevereiro de 1943. Assinado: Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal Asdrubal Guedes de Sousa Pinto Secretario

Laboraíârio Análises Clinicas
Direção Técnica: llr. Nobre Filho, 

Dr. J. Sombra
Exames completos

de
sangue, urina, fezes, escarro, pús, líquido ce- 

talo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 
Vacina autógenas — Exame precoce da gra

videz.
Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça João 

Pessoa)
LAJES — Estado de Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

LONDRES (I. A.) - Noticias recebidas da Finlandia indicam qu; a guerra se está tornando cada vez mais impopular naquele país.A-pesar-dos esforços do governo aumentam os protestos do novo que sente aproixmar-se a derrota da Alemanha.

MOSCOU (I. A.) - A Alemanha e países satelites jà experimentaram baixas calculadas em mais de 4oo mil homens ante o vitorioso desenrolar da ofensiva russa na frente sul.As forças soviéticas nessa região são comandadas pelos ge* i.erais Timocheno, Golikov e Vatutin.

Faca seus anuncias nesta folha

Besnaíadeira
Vende-se, por preço mó

dico, uma desnatadeira com  
pouco uso. Acompanha-a u- 
ma batedeira de ferro.

-GALERIA DA MODA- 2{&
2

Rua Correia Pinto, ir 0. Fone 87 
Filial: Praça Vidal Ramos Sênior, n* 11. Fone 1&6

--------------- - ---------------  $

Enorme e variadissimo sortimento de artigos finissifnos para senhoras e cava- ^
lheiros. - Exposição permanente dos artigos mais modernos, vindos do Rio e Î
São Paulo. — Preços comodos — 27 S

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lag*es

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Locação de Serviço, etc, etc.
Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 

Estaduats e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

0  cartorio está sempre aberto, todos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das2 horas da tarde ás 6 horas.

:*5o
>>V3
>Wo

Cr. Celso Ramos Branca
Advogado

Residência e Escritório: Rua Correia Pinto, G6 l
Lages. \

Atendo chamados para as comarcas de S. \c
Joaquim, Curitibanos, Bom Retiro e Rio do Sul. c

Sementes e Mudas de Hortaliças
O sr. Josè Schweitzer tem sempre á venda, em sua casa 

de residenóia á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas garanti
das de rópôlho, alface, beterraba, cenora, etc. Possue também mu- 
dase sementes boas de lindas e vistosas ílôres.$1I f

dÇc
DÇa
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Oswaído Prufier
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16
Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co
mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
A DUCO

0 Esperanto é reconhe
cido como linguagem 

lí| clara
Recebemos, e com prazer publicamos o oficio abaixo:CLUBE ESPERANTISTA DE FLORIANÓPOLIS.
Circular no. 1Em 9 de Janeiro de 1943 Exclentíssimo Senhor:Temos o prazer de comunicar a Vossa Excelência que, nesta data foi fundado e instalado o CLUBE ESPERANTISTA DE FLORIANÓPOLIS, cujos intuitos são o desenvolvimento das relações morais, culturais e sociais entre as pessoas dignas e cultas, especialmenie com o Estrangeiro, por meio da lingua internacional auxiliar.Essa lingua, publicada eml887, no espaço de tempo de 11 lus- tros conseguiu uma divulgação de que n3n hà símile na hi-tòria tas outras linguas internaciona

is. O ESPERANTO é reconhecido como linguagem clara pelo Oovêmo da União, stnríc também a linguaauxiliar oficialmcnte adotada (com largo emprego)pe- Io importante INSTITUTO BRA vILEIRO DE OEOGRAFIA E ESTATÍSTICA na sua correpon- óência para o exterior do paiz.O Govêrno do Brasil, em lei especial, reconheceu de UTILIDADE PU’BLICA as atividades 
e- inlfuencia cultural do Esperanto.Nosso Clube reune presentemente dezesseis sócios fundadores, alguns dos quais velhos es- porantistas; uma de suas finali- uades práticas é a instituição regular de cursos para principian- cs e de aperfeiçoamento.Esperamos, pois que V. Ex- cia venha a encarar com simpatia a noticia da fundação do Clube que vale como uma afirmação de ideais pacíficos e construtores e como uma repulsa serena à injustificável e inadmissível proscrição feita ao ESPE- RANTO pelas hordas imperialis t is que hoje tripudiam em san gue sôbre a cultura do Velho Mundo.Muito atenciosamente. Antonio de Pàdua Pereira.PRSIDENTE Giovanni P. Faraco. 

SECRETARIO.Ao Excelentíssimo Senhor Diretor do «Correio Lajeano»
LAJES

Faça seus anúncios 
nesta folha, que seus lucros erão aumentados !

s da
Issoivido
amenfe

Funciona de acôrdo com a nova Regulamentação do Ensino 
Secundário, que porporciona ao candidato, obter o seu diploma do 
bacharel em apenas 1 ANO.

EXPEDIENTE: das 19,30 - 22 horas.
EDIFÍCIO DUARTE. Rua 15 DE NOVEMBRO

L a g e s .

Ou ataques (Icsesperadores e violentos da 
18! r e bronquite envenenam o organismo, iruam a energia, arruinam a saúde e de- •il.tim u coração. Em 8 minutos, Mendaco, nova fúrmulc médica, começa a circular » .vingue, dominando rapidamente os ata- ;sdo •* primeiro diu começa a desaparecer a dificuldade em respirar e volta j st»t’o reparttdor. Tudo o que se faz ne- 'rssutfo ê tomar 2 pastilhas de Mendaco ia ioí*mvGcr e ficara complôtamento livre . ,m« ou bronquite. A uçfto 6 multo /.pída mesmo que se trate de casos rebel- e enMgos. Mendaco tem tido tanto qa ‘ se oferece com u garantia de ’ tr ao ,'ti' íeaíe respiraçAo livre e facil ra- .!.•*,*nr.e e completo alivio do sofrimento \: a'<!:*.a e.n poucos dias. Poça Mendaco, 

>. « ui qualquer farmácia. A nossa Tiunlu» è d  sua maior protcçÃo.
s í c a l t a  c o m  

a  c n m a .l e s a d a  « o
Doença de Heine Me- 

din cu Paralisia Infantil

Reinicio de 
atividades

Rio, (A. N.) —A Comis
são Je Preços reiniciou su
as atividades, com a pre
sença de todos os seus membros, entrando assim 
aquela Comissão na segun
da fase dos seus trabalhos, 
que é o das pesquisas e fixa
ção dos justos preços das utilidades para todo o ter-Todas as medidas preventivaspara se evitar o aparecimento de ___ ,doenças, devem ser aplicadas com uo máximo interesse.Segundo estamos informados/ existem neste Estado vários ca-, sos de paralisia infantil.Embora não haja razões para alarmes, os conselhos médicos que estão sendo divulgados como necessrios á defesa dc organismo de cada um, devem serj aplicados.Assim é que, dada a gravidade que poderá assumir o estado sanitario nalguns lugares, quanto á paralisia infantil, os cuidados preventivos recomendados por alguns médicos de P o s t o s  de Saude do Estado, são os seguintes:| =  Pingar nas narinas das crianças, três vezes ao dia, solução de argirol a 3°/o (para adultos a solução deverá ser de

õ o /° ) ;II — Evitar poeira, muito sói, etc.
III — Evitar reuniões (cinemas bailes, aniversários e todos osi demais lugares onde haja a- jutamento de muitas pessoas);IV — Man*er o máximo asseio, tanto corporal, como da roupa e dos aposentos da casa ou hotel.

“ Nova E’ra „
Completou a 26 do mês pro- ximo passado mais um ano de útil existência a nossa distinta colega «Nova ETa», que se e-

Destinados 
aos Áero- 
Cíubes

Rio, (A. N.) — Dentro 
em breve deverão chegar aqui cerca de duzentos a- viões adquiridos nos Esta
dos Unidos, por intermédio do Ministro da Aeronáutica, 
com as importâncias provenientes de doações que lhe foram entregues e destina
dos aos aero-elubes di s Es- tados.

MIA MI (I. A.) - 0  General Souza Ferreira falando á imprensa declarou que o serviço do saúde do Exer
cito brasileiro cooperará no saneamento da Região Ama
zônica, onde | está sendo travada a «batalha da borracha.»dita na prospera cidade do Rio do Sul, sob a direção enérgica do sr. Pedro Paulo Cunha.Si bem que um pouco tarde, enviamos, mesmo assim, as nossas j efusivas felicitações a nobre co- ? rande tiragem  e vasta  cir lega de imp.ensa. jculação.

E’pocas do pagamento de Impostos e Taxas 
á Prefeitura Municipal de Lajes

JANEIRO — Imposto de Licenças.
FEVEREIRO — Primeiro semestre do Imposto 

sôbre Indústrias e Profissões.
MARÇO

ABRIL
MAIO

JULHO

AGOSTO

Taxas de Fiscalização ços Diversos. e Servi-

— Imposto Territorial e Aforaraento.
— Primeiro semestre do Imposto 

sôbre Exploração Agrícola e Industrial.
— Imposto Predial e Taxas de Liirpesa Pública.
— Segundo semestre do Imposto 

sobre Industrias e Profissões.
NOVEMBRO — Segundo semestre do Imposto so

bre Exploração Agrícola e In 
dustrial e Taxas de Limpeza Pública.

Cinc Teatro Carlos Gomes 
Empresa M. A. de Sousa.

Programa para Domingo, 7 de Fevereiro de 1943.às 2 horas: Preços CrS l.EO 1,00 0,50
O P U M A  D E  T U C S O NFilme de aventuras no far-west.

ás 3,15 horas: Preços Cr$ 1,50 1,00 0,50 
Lobo Entre LobosEsplêndida produção da «Columbia»

ás 4,33 horas: Preços CrS 1,50 1,00 O Conde De Uma filme stnsacional da «Melio».
0,50

Chicago
às 8,30 horas: Preços CrS 3,00 2,00 e 1.50 

Um Orande e Bela Produção da «Universal» Um dos mais aplaudidos filmes do Ano!Paixão e V in gança
_Com um elenco notável, de artistas co isagrados, destacando-s:L O R E T T A  Y O U N O

r o b e r t  p r e s t o n ,
E D W A R D  A R N O L D  e outros.

Iniciará UmAssine e anuncie no “Coi- 
reio Lageano” jornal de

a Sessão:
Um complemento Nacional do DlP.II) JORNAL PARAMOUNT 

UI) Oaleria de Arte -  DESENHO COLORIDO
Aguardem! _________
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