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S e m  C a c h o r r o !
Com a derrota do féro e negro bando 
Que a patria de Danunzio desgraçou,
Vitorio Emanuel— rei sem comando - 
A Badoglio, tremendo, se entregou !

Mas do império africano se lembrando,
— Da Abissínia infeliz, que massacrou — 
Badoglio ouve soluços, vê dansando 
A negrada inocente que matou ! . . .

E Vitorio retorce o seu bigode,
E suplica ao amigo, tristemente :
_ *  Estou mal, marechal, por Deus, me acode!»

Mas Badoglio retruca :— < 0 meu socorro 
Eâo te posso prestar, infelizmente.
Pois estou jd  no mato . . . sem cachorro! . . . »

X.

O Clube 14 de Junho 
brindou a seus associados 
na data da independência 
da Patria, com um grandi
oso baile realizado no s«m 
atraente salão de danças. 
L'êni-se tornado sempre de 
uma grata recordação todos 
«$ bailes que o Clube 
proporciona, onde se admi
ram o explendor do luxo, 
a ardência dos entusiasmos 
e o alto grau das distin
ções.

O de 7 de Setembro
deixou também por certo 
uma imagem indelevel na 

| imaginação de cada um, de 
No Pacifico os aliaJc* castigam pesadamente um ambiente, alem do mais,

A rendição incondicional da Italia causou profundo 
abalo na Alemanha, e si Hitler formar um governo 
fascista em território do Roich, levará a Península á 
guerra com a Alemanha pois os italianos já lutam para 
expulsar us germânicos de seu sòlo.

Os aliadas desembarcaram na SardeDba e em nu
meroso* pontos da Italia, acredita-se que os alemaes 
oferecerão seria resistência no vale do rio Pó e no pas
so do Brenner. No entanto é possivel que os alia
dos desembarquem no» Balkans, através da Albania.

** *
Na frente rusia cs alemães recuam com grandes 

perdas e cada vez mais os russos se aproximam 
da fronteira de soa patria.

Clube
junho

14 de

** n

os mpouicos. que primou pela cortezia 
ide um ambiente que soube 
(ser acolhedor e soube ser

emAs comemorações do dia da Independência 
Lajes, revestiram-se de brilhantismo.

Ue manha no 21 B. Rodoviário procedeu-se aohas- 
teamento da Bandeira, perante as autoridades, impren
sa e assistentes, e a leitura do Boletim alusivo a da
ta, pelo Gap. Ajudante, Joaquim José Colares.

A ’s 10 horas realizou-se grande concentração e 
desfile pelas principais ruas da cidade, tomando parte 
o 2- B. Rodoviário e estabelecimentos de ensino, ora- 
siáo na qual, usou da palavra o dr. Alidotnar Gonzaga 

Logo após a Prefeitura Municipal, inaugurou num 
gesto de louvável patriotismo, a placa que deu o co
roe de Rio Branco á rua Joinvile, tendo falado n<
ato o Prof. Osni Régis.

A solenidade foi assistida pelas altas autoridade* 
imprensa, escolares e grande numero de pessfias.

Lm seguida a S. Hipica, promoveu uma in 
sante conferencia na séde da Associaçüo 
onde o Tte. Rizental, disertou sobre Hipismo

Terminada a palestra o 1 to. Sombra presidente da 
Soc. Hípica, lau seu relatorio e fez-se a eleiçáo da nove

Diretoria.
A ’ tar ie numerosa assistência acorreu ao estádio 

do Lajes F. C. para presenciar as magnificas provas hí
picas, que all *e realizaram, em homenagem ao d;a da
lndepeudencia. m t ^----- -o.-cao cívica no Toatro Car-

GENERAL AMARO B1TENC0URT

Chegará nesta c dade na semana próxima, o sr. 
General Amaro Bitencourt, Diretor de Engenharia do 
Extrcito Brasileiro e um dos mais brilhantes oficiais 
da nossa gloriosa força de terra.

amigo.

LAR EM FESTA 
Acha—se em festa o lar de

nosso amigo, Sr. Nelson 
Amaral e de sua dis/inta
esposa, dona Aida Paim 
do Amaral com o nascimento 

'de mais um herdeiro.
j Felicitaçõss.

'
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A ’ noite houve uma sei;.,— 
lo* Gomes o um grande baile no Cluba 14 de

J  null«

OR. RUBENS TERRA Bombardeio Naval
Transcorreu há poucos dia* a data natalícia iK 
Rubens Terra, advogado nesta oomarca.II erruno do amigos lhe ofereceu no Hotel Res r-s baterias d« 1_ polegadas de um enc.curaçado n< r;.e-americano rompem

i . i „<-0u da palavra o sr. IbraimGogo contra as posições japonesas em uma ilha do Pacif co pote« sntrr da* for-
ao, o homí^gtatJo »graíeoeu l í «  »■'■nada, « K M J .  nel» d .ambarc.rcma .„ c u P.rcm ,;V u ,o da I .W i o .» . )
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Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: l)r. Celio Ramos 

pi*. J. Som bra - Dr Salvio  A rruda
Exames completos

de

sangue, urina, fezes, escarro, pús, líquido co- 
falo-raquiano, liquido gástrico, etc., etc. 

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro (Esquina Praça Jo5o 
Pessõa) — Fone 133

LAJES — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS MODICOS.

Octavio Cordova Ramos
I o Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro — AO LADO DA FARMaCIA APOLO
' --

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de L o 
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federaes, 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

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

tnan-naisiiul

Leilão

Oswaldo Pruner
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 DUC.O
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DR. NOBRE FILHO

Clinica geral
_ Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas —

chamados a qualquer ha; do dia ou da noite. 

Rua Mal. Deodoro
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De ordem do Meritissimo Juiz de Direito da Co
marca, senhor Doutor Mario Teixeira Carrilho, serio 
vendidas, mediante alvará, no dia onze ( l l )  do cor
rente mes, na sala de a idiencias deste Juízo, nos ter 
mos do paragrafo terceiro (§ 3°) do artigo vinte e cin 
cof2õ) da lei numero quatrocentos e noventa e dois 
(492), de trima de Agosto de mil e novecentos e trin
ta e sete (30/8/1937), trinta e sete (37) cabeças de ga 
do vacum, avaliadas por oito mil e seiscentos cruze- 
roa (Cr$ 8.600,00), sequestradas a Euclides Qomes de 
Campos, na execuçSo de penhor rural que lhe move, 
neste Juizo, o Banco do Brasil Sociedade Anônima, 
por seu advogado Duutnr Fernando de Azevedo Espi- 
nola, para cobrança de maior importância de cicoenta 
e cinco mil cruzeiros (Cr$ 55.000,00).

E quem 36 interessar possa, compareça no dia, ho
ra e local acima designados á venda judicial, em lei
lão publico, pelo porteiro dos auditórios desta Comar
ca. Dado e passado nesta cidade de Lages, aos quatro 
dias do mez de Setembro de mil e novecentos e qua
renta e treis (4/9/1943)

— Eu, Joáo Gualberto da Silva Filho, Escriv&o 
do Civel, que o datilografei, subscrevo e também as
sino.

O Escrivão do Civel,
João Gualbarto da Silva Filho

W A S H I \GT\jN -(I A .j -  
Anuncia-se oficialmente qne 
os Estados Unidos, a Gr& 
Bretanha, a União Sovien- 
tica, o Brasil e o Canadá 
reconheceram o Comité 
Francês de Libertação Na
cional.

I  LONDRES - (I. A.) - Os aliados afundaram 90 sub- 
;marinos do Eixo nos meses de maio, junho, Julho, 
iinformou uma decIaraçSo dos sr*. Roosevelt e Chur-

I m n t t í t m m m m m m m m m m i M t í t  ; cmu .

x t m t s m m m m n m s m m m m m m m
Br. Cesar AvilauX I

ü
X i Docente da Faculdade de Me- 

dicina de Porto Alegre
«á Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur

gico da Tuberculose e do* defeito* coageoit 
• adquiridos.

Hospital de liamania.

Estada de Santa Catarina.
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W ASHI NGTON-(I. A.)-Mediante avenda de «ações> 
será financiada pelo povo norte americano a cons

trução de um novo porta-aviões, denominado «Sh?ngri- 
la», cuja missílo será bombardear novamente Toquio.

CliUNKING (I.A )-Podero- 
sas formações de bombar
deiros norte-americanos ataca 
ram Hongkung despejando 
centenas do toneladas de 
bt nibas sobre as estalaçôes 
militares niponicas.

WASH1NGT0N-(I.A.)- 0  
secretario da Marinha Knox 
revelou aos jornalistas que 
os submarinos germânicos 
não se tem revelado tão 
agressivos como anterior- 
raetíte e que o fato pode 
ser atribuído ao desapare
cimento progressivo das me
lhores tripulações nazistas.

L O S  ANGELES-(I.A.] 
representante Dodeparlam« 
to Nacional do Oafè 
Brasil revelou que as Naçc 
latino-americanas produtoi 
de cafè estão se preparan 
para fornecer grandes qu 
tidades de café aos pai: 
da Europa ' depois da s 
libertação pelos exercii 
aliados.

MOSCOU - (I. A.) - Durante dois anos de luta os 
alemaes perderam na Rússia 43.000 aviões, declarou i 
General Ehimacv.

g m i w m i t m m m w r o m m m m t w m t iça seus anúncios nesta folha

LONDBES— (1. A.) -  ■ Anun 
oia-se que os Estados Uni 
Jos constroem couraçados 
de bolso para eontraba 
lançar as unidades desse ti 
po aos japoneses. O «Ala» 
ka* seria o primeiro coura 
çado de bolso norte-ameri 
cano e deslocaria 27000 
toneladas, estando podero 
sameníe armado e poden 
do desenvolver alta veloei 
dade.
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OS QUO

0 Sindicalismo no Brasil
»  " t è Z L I Z poderosa Mtrutu

Fara críticos apressados, a orgsoisaçso sindical 
apresenta feipao combativa, quando, em verdade se ,s

f  í i l r  a d°  Í "T »  P'onssionalEs»a defesa r^ ide na inteira colaboração, entre 
capital e trabalho, e destes, harmoniosameute sintoni
zados com o poder publico.

É que, na couturbação dramatic i dos dias que cor
rem, tecidos e entretecidos pela amargura universal a 
função economica do trabalho se altúa na coordenação 
entre as classes patronais e o proletariado, para ga
rantia e conciliação de mutuos interesses

No mundo contemporâneo, como sabiamente afir
mou, certa feita, o P-esidente Vargas, o fundamento 
sociologico la vida ee.-n vuica reside ra soli tariedade.

A cooperaç&o oeutralisou a livre concorrência.
A mais bela manifestação dos priDcipins constru 

tores da solidariedade se enraíza á salutar formação de 
clara coneieneia sindical.

O sindiçalismo é a solid iriedade na desdita e na 
dor; na alegria e na felicidade; no trabalho e na pro 
duçao; na enfermidade e na invalidez; na velhice e na 
morte.

O sindicalismo é pois, a superior concretização das 
modernas democraci; 6 sociais. O s ndicato não nasce 
para lutar, mas lutai á, ern defesa de seu proprio di
reito.

E, nessa luta, encontrará, como seu9 juizes, o cor
po de uma justiça especiaüsada, onde tomam lugar re
presentantes do grupo, ou profissão, e do proprio E9 
tado.

A pobtica sindical é a formação de uma mentali
dade que se liberta pelo trabalho.

A ’ valorisação intensa do homam se casa á valo» 
risaçAo extensa do trabalho.

A carteira profissional, na estruturação estatal do 
país, é uma carta de direitos, de devores e de garan 
tias. O trabalho é fonte de permanentes prerrogativas, 
porque 0 laltece e dignifica o homem, em todos ob qu 
drantes e em todos os meridianos do país.

Sindicalisar-se é prestar e receber solidariedade de 
seus semelhantes, nas mais duras vicissitudes tJa vida, 
no mundo profissional.

Eis porque, nas latitudes brasileiras, a política do 
Estado Nacional se vem cercando, dia a dia, de cres
centes e inconfundível prestigio, pelo muito de verda
de social que encerra, em demanda de dias menos pe
sados para a vida dos que, sem preferencias ou distm- 
çõee, fazem do trabalho a razão superior da existên
cia. . \

(Agencia Nacional-Da Imprensa carioca)

Dr. José Antunes
Médico

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

íS S í para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, ãèfélifé tig Sii: ,3
Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, ondas curtas e ultra curtas.

iSíiiEài

m

iN o v a  oiretOTia nã STHipica l^agea-
na, de 1943-1944
PRESIDENTES DE HONRA:

Sr. Vidal Ramos Junior;
Cel Ga st Ao Pereira Cordeiro;
'"Presidente -  Ten. ■ » » " ros”,. '

Vice-Presidente —  sí- Cela0 llosa’

sr. Mario Ramos;
Cap. Nobre Pilho; 
sr. Virgílio Kamos; 
sr. JoAo tíamos;
Cap. José Joaquim Colares; 
sr. Armando Ramos: 
sr. Agnelo Arruda;

DIRETORES DA ASSISTÊNCIA MEDICA 
Dr. Carmo8Íno Camargo;
Dr. Aeacio Arruda;
Dr. Celio Ramos;

COMISSÃO DE PROPAGANDA:
Diretores «Guia ."errano*;
Diretores «Correio Lageano»;
Diretor Técnico da «Voz da Cidade»; 

CONSELHO TÉCNICO P A P A  PISTA, OBSTÁCULOS 
E CANCHA RETA:

sr. Hilário Lenzi; 
sr. Silvio Ramos;
Ten. Orlando Rizental; 
sr. Raul Castro Arruda;
Ten. Paulo Leal; 
sr. Raul Pinto Arruda;
Ten. Aruoldo Mazza;

DIRETORES DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA:
Dr. Milton Marques;
Dr. Belisario Ramos Neto;
Dr. Salvio Arruda.

MOSCOU-(I. A.) - A co
missão russa de investiga
ção encontra-se atualmente 
em Orei, investigando os 
crimes cometidos pela3 au
toridades nazistas.

Calcula-se que serão exa
minados n ais de cinco mil 
cadaveres de civis fuzila
dos pelos alemães

NOVA YORK (I. A.) Uma 
recente investigação do Ine 
tituto Gailup revelou que 
83„/° da opinião norte-ame
ricana são favoráveis a um 
quarto mandati do presi
dente Rous6velt.

pQq |
ípÇ>o1
[pôõ]

' l g

Se aenies e Mudas de Hortaliças
[p<>q| 
I pQq] 
IdQoJ 
[dOo ]

O Sr. Josè Schweitzer tem sempre á venda, em sua casa 

de residência á Avenida Laguna, n° 40, semente* e mudas garanti- 

21a] das de repôiho, alface, beterraba, cenora, etc. Po*aue também mu-
|PÇO [ I pÇq|

EB(»Ça] dase sementes boas de Hildas e vistosas flftres.

Faça seus anúncios nesta folha

Orador
Cronista Esportivo 
lo Secretario —  
2° Secretario —
lo Tesoureiro 
2o «
Bibliotecário

Dr. João Ribas Ramos; 
Dr. Henrique Fialho; 
Prof. Jader Marques; 
8r. Wandick Silva; 
sr. A ií Furtado; 
sr. Plinio SchmiJt; 
sr. Wilson Neves;

CONSELHO SUPERIOR DELIBERATIVO:

Dr. Celso Ramos Branco

Ritfttdeneia • Escritório: Rua C »rr«ia  Pinie, 66
LACKS.

A tend* chamados para as comarcas de S. l&aqnísR, Cnrt- 
tibanos, Bom Retiro « Rio do Stil.
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CORREIO LAGE A NO

A cerimonia da entrega de diplomas aos oficiais 
que concluiram o curso da Escola de Estado Maior do 
Exército deu ensejo a que mais uma vez fôsse foca- 
lisada a missa) de relevante importância que incumbe 
ás rVças ar.n iiis  b'asileir as nas atuais circunstâncias, 
como defensoras da soberania e da integridade terri
torial do Brasil e responsáveis peio comprimento dos 
compromissos assumidos pelo nosso pai# para com as 
NaçOes Unidas.

U Exército, tal qual a Marinha e a Aviaçao, o- 
rientado pela ação construtiva e patriótica dos seus 
chefes, nfto tem poupado esforços para atingir o grão 
de aparelhameoto indispensável ao eficiente desempe
nho de todae as tarefas que lhe sejam confiadas, por 
mais árduas e trabalhosas que sejam.

No momento em que, conformo ressaltou o Presi
dente Qetúlio Vargas no seu discurso de ontem na 
Escola do Estado Maior, o Brasil precisa, mais do que 
nunca, dos serviços, capacidado e dedicação do Exérci
to, afim de honrar os compromissos que tomou e as
segurar a sua propria defesa, o povo brasileiro sabe 
que pode confiar no Exército de hoje, digno herdeiro 
das gloriosas tradições simbolisadas no nome imortal 
de Caxias.

'Onde quer que se faça mistér lutar e morrer pe
lo Brasil, alí estarão os nossos soldados, impávidos e 
dedicadcs no cumprimento do dever, valorosos u herói
cos, integrados na sublimidade da sua missão, sob o 
comando de uma oficialidade de que nos podemos or
gulhar, pelo seu apurado preparo proficional |e a sua 
sólida formação cívica.

O Brasil apresta se para satisfazer, em qualquer 
emergencia e onde fôr necessário, os deveres d# sua 
solidariedade irrestrita e resoluta cora as Nações U- 
□ idas.

Si hoje a nossa participação militar está limitada 
á guerra defensiva, amanha poderá exigir um estorço 
maior, levando-rms a intervir em batalhas decisivas 
fóra do nosso continente. .

E ’ um motivo de tranquilidade e do con^entamen-* 
to civico, para o nosso povo, a Certeza que tem< s to
dos, do que os nossos soldados, marinheiros e aviadores 
estão preparados para quaisquer eventualidades.

A. N.

msmiaaaaaasm
Dr. J. Costa Netto

Alta C iru n iia . G inecologia. Partos. C iru rg ia  Ge. C rianças. 
°  R ad io log ia  C linica (R a io s  X )

Operações de Estomago. Intestino. Apendicite. Fígado e Vi- 
as-Biliares. Bodo (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins. 
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e Seios Tumores em Geral. Ci
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congénitos e

Adquiridos._________

Tratamento Medico ê*Cirúrgico da Tuberculose
Pulmonar_ _

CONSULTOItlO: 15 de Novembro 21. (Edif. da Telefónica) Das 3-6
No HOSPITAL das 8-10

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 195 
Lajes Sta. Catsrina

Farmacia
Em frente ao Hotel Rossi

Rua 15 de Novembro

A MAIS BÄRATEIRA
Lages
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1 bilhão de cru
zeiros em letras 
emitirá o Tesouro

Rio, (A.N ) -  O presidente 
da Republica assinou os 
seguintes decretos: suspen
dendo a intervenção do 
governo na empresa Nave 
gaçSo Hoeptcko S.A. e 
autoiizaudo o Ministro da 
Fazenda a emitir até o li
mite de ura bilhão de cru
zeiros, letras do Tesouro 
vencivfcit> 180 dias.

UM OOS MMOHL3
P1 . .0EL0  8 I Af*. -j H-JV.'.NlDAOE:

1 .UÍ. IL IE o  s e u  
" t k a t a m e m 'O  c o m  o

Í Ê Í M È É & h

0 Miicus da 
Dissolvido 

Rapidamente
Cs nUou«i d^MMrpertdorcs • vlolMtas d* 

c bronquito «nveoenam o orgaakma, 
ij’*. itn c eurrgí*, arruinam a taúde a de- 
’Hlam o coração. Era 8 minuto«, Maedee^ 

‘-'>va fórmula mfdlea, começa a elrotor 
i > «angu», dominando rapidamente oa at»- 
'i'-**- I>r«do o primeiro dia começ* a deaa- 

a dificuldade am reaplrar e volla 
• «ono reparador. Tudo o que m  faz b«- 

*r+wÍQ é temar 2 paatllhaa da Mando«« 
’“■* refeições e fleará completamenta livre 
oa um « oi bronquite. A aç&o é multe 
r&p!ci* »•".mo que «c trata de e&aoa rebãí- 
•■'c • antigo*. Mondoco tem tido tanto 
Êxito qii» «e oferece com a garantia de 
1nr no paciente reeplraçio Urre e fccll ra- 
v:dr.rií;nte e aompleto alívio do eoTrtmento 
a aaina em pouooa diaa. Paça Mendace, 

IjoJo meamo, em qualquer farmácia. A noeaa 
garantia 6 a eu* maior proteçio.

a. c  ©  —

A Diretoria de Sociedade Hípica Lajeana concita 
os seus associados e demais interessados a treinarem 
os seus animais para realização de uma prova hípica 
cm homenagem ao Exm# Sr. Gen. Amaro Soares 
Bitencourt, Diretor de Esgcnharia do Exército, que 
chegará a esta cidade naj próxima semana.

Lajea, 9 de setembro e 1943.

Ten. J. Sombra, presidente da S.H.L.

Dr. João Ribas Ramos
Advogado

BONUS DE GUERRA

Üoncorra para a vitoria do 
3rasil, adquirindo Bonus de 
luei ra.

RUA CORREIA PINTO, 11. L A O ES

Bc-lhos dos- 
cte pequenos, 
p u r a  q u o  os 
s e u s  d e n te s  
cresçam  iindos 
e rãos, e cuando 
g randes lho 
agradecerão.
I . im p a ,  re - 
íresen a dá 
esplendor.

“ j w eyiaiHRj
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