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Avestruz

Dr. MARIO T. CARRILHO 
Regressou da Capital do Estalo no fim da aemana 

! passada, acompanhado de sua Família, o dr. Mario T. 
i Carrilho, Juiz de Direito cia Comarca.

Rio— Durante muito tempo o «Homem Avestruz* 
impressionou os cariocas, pois comia tudo, vidro, sol» 
pregos, agulha9, giletes, arame farpado, etc.

Ontem um desses come-tudo, que se chama Cles- 
si Demos com deeenove anos de idade foi submetido 
a uma prcva c ientifica e infolivel verificando-se en'ão 
tratar-se realmente de um singular fenomeno.

Os medie »? do Instituto Medico Legal, depois de 
examinarem Clessi submeteram-no a den.orada prov 
de Raios X.

As chapas revelaram a existência no seu estomago 
de verdadeiro deposito de corpos estranhos, inclusive i 
dezenas de pregos, agulhas, giletes, vidros, arame far
pado, com vestígio de terem sido engulidos recente- 
mente.

Um dos médicos declarou que Olessi possue uma 
mucosa espessa que reage ás contrações do organismo.

Cel JOSE ATANAS10
Retornou de sua viagem ao litoral catarinense, o 

Cel. Jose Atauasio, onde fora tratar de interesses.

• 'ASA HOEPCKE
A conceituada casa Hoepcke festejou ha poucos di

as a sua saida cia «lista negras, o comercio de Lajes e 
elementos de todas as classes sociais cumprimentaram 
sr. Rodolfo Lang atualmente na gerencia da casa.

Escritório de Locação de Ser
viços Pessoias

Agencia do Correio e Telegrafo no Borel
Com a presença do sr- Prefeito Municipal e altos 

funcionários do Correio, foi inaugurado domingo passa
do a Agencia do Correio e Telegrafo em Borel, na rc 
sidencia do sr. João da Silva Ramos, sendo Agente a 
seuhorita Maria Olga Ramos.

!E

Lauro L. Ramos
Encami-
federais,

Enc&rrega-se de redi ir requerimentos, 
nha papéis e paga impostos nas repartições 
estadocès‘ 0 municipais.

Endereço: rua 15 de novombro, n° 16.

Conferência
Vicentina

Gnerrilheiros gre
gos não aceitaram

o “Ufíimatíinf
Londres, — (Do Qreeb Information Service para Inter i 
aliado) — O governo grego no exilio anunciou quo os! 
alemães, fazendo ligeira trégua na luta contra os pa
triotas gregos, enviaram um ultimaiuin aos guerrilhei
ros da Grécia para que cessassem suas atividades até o

E n comemoração, a ves »era do dia de São Vicente patro
no da Com renci.i, D reteria resolveu comemorar o dia 18 dr 
Julho, do c r-nte a1 o, mai- um aniversário de sua fundação 
organisatt' o pregrama segui te: No dia 18 de Julho, uma mis
sa em ação de graças, celebr da na Catedral, a tarde deste n e 
mo dia, p> las 3 horas, inaug ;rni,ao na séde da Vila Vicentina 
dos retratos dos senhores, fi aado Ernesto Neves, fundador, sr. 
CuRadio Campos, organisador e Cel. Caetano Vieira da Cost. 
que na sua Presidência co struiu e inaugurou o Asilo Vila Vi- 
cent na. A’ noite, ás 8 horas,,festejos populares, roda, rif is 
leilões de p endas, galinhas e leitões assados, etc., em beneficie 
Jo Asilo e dos pobres validos pelo Asilo.

Para todos os atos convida-se, homenageados, famílias, 
confrades e o povo em geral. Os festejos populares e leilão terâc 
lugar na Casa Santo Antonio, á praça Cel. Belisario Ramos.

A Diretoria

rir. CELSO RAMOS
Depois u vó ms anos de 

ausência oteve em Lajes, 
onde vei » tratar de intere
sses comerciais, o nosso 
ilustre tíestimado conterrâneo 
o sr. Ceiso Ramos, Agente 
da Cia Costeira em 
Plorianori Jis, qual t»n
ua terr . it f >i ah. o íe

demonstrações de amizade, 
entre elas, o jantar, que 
lhe promoveu a Associação 
Comercial com a inscrição 
de grande numero de ami
gos do homenageado Fez 
t Saud; ior a
V ssociuáo . « ;■ io Vr

geu Furtado, ta > n u-i»u
i palavra : i ig de

Castro. O homen ge da 
igradeceu de i n; r vi o.

O sr. Celso Kan s regres 
sou para Florianopolis, ter
ça-feira de maDhã.

Dr. CELSO BKANCq

Regressou do Rio, o di* 
Celso Branco, advogado 
ie9ta comarca, acompanha
do de 6ua senhora, progeni 
tora e irmã.

dia 4 de junho passado, ,tnas nãc abtiveram resposta.
Depois ds expirado o prazo, < 

uma campanha em larga escala para aniquilar as for
ças gregas resistentes, prosseguindo violenta luta nas
montanhas.

os nazistas iniciaram

Uib Eugênio Muller Filho 
Oscar José Muller 

Advogados
Rua do Rcsario, 116, - Rio de Janeiro

F oro em geral. Processos em todos os M inistérios. 
Legalização de jazid a s , aguas m inerais e quedas dd- 
gua. N uturalizações._______

Leia o “ Correto Lageano” Laboratorio Analise Clinica
A V I S O

Os Drs. Nobre Filho e J. Sombra comunicam aos 
srB. médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários e ao 
povo em geral, que desta data em diante passa a fazer 
parte da direção técnica do L. A. C. o Dr. Celio Ra 
mos e oomo assistente o Dr. Salvio Ramos Arruda.

Carta recebida
Laje?, em 3 de Julho de 

1943
limos. Srs.

Diretores do Correio La
geano

Nesta
Presadcs senhores 
‘ela presente venho exter- 
íar aVV. SS. meus mais 
sinceros agradecimentos pe
la publicação feita em o 
simpático »OORREIO 
LAGEANO», quando de 
minha estada no Hospital para 
tratamento de saude.
Mais uma vez grat ), as.> no
me muito cordial e atencio- 
samente.

Joffre Amaral.
OFENSIVA ALIADA

NA SECIL1A
Na noitesesta-feira par asaba 
(lo, as forças americanas, 
inglezas e canadenses inva
diram a ilha italiana de 
Sicilia

OFENSIVA ALEMÃ
NA RÚSSIA

Ob alemães Jataearam os 
ruesos numa frente de 300 
kms.que vai de O rei, 
Kursk até Belgorod. A *  

{perdas alemães são imensas'
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Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Dr. Nobre Filho, 

Dr. J . Sombra
Exames completos

de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, líquido ce- 
talo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacina autógenas — Exaiue precoce da gra
videz.

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça JoSo 
Pessoa)

LAJES — Estado do Santa Catarina. 

PREÇOS MODICOS.

Octavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 d e  N o v e m b r o  —  AO LADO DA FARMaCIA APOLO

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo- jfêfc
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Encamnha 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 í(|
2 horas da tarde ás 6 horas.

Oswaído 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
m  A DUCO
3̂;: ....

DR. NOBRE FILHO

O Xarope T o m  exerce açAo anti»- 
■èpilca quando at vtai respiratórias cei&o 
afetad&a pelos tocomodos provenientes 
de resfriados e acessos de tosse provo
cados pelas bronquites aguda, crônica 
ou asmática O Xarope Toas age bene
ficamente na gripo, na asma e na coque
luche. Na coinposlçáo do Xarope Toao 
eitáo aasoeisdos cientlflcaniente os co
nhecidos elementos guaco, agru\o, grln- 
délia e lebólía. Dá bons resultados na 
gripe, na coqueluche e na asma. Aoa 
primeiros distúrbios de um resfriado, o 
Xarope Tosb age çobre os broequio* 
N5o posnue medicamentos narcóticos. 
Por r.cu çabor e pureza de composlçho 
o Xarope Tose é  agradável de tomar. 
Pode *cc dado ató mesmo a criancinhas

• M I -

Multiplicando o trabalho t 
as fontes da riqueza 

nacional

indicações ExpjrimecU: o Xarope . « ■  
bojo mesmo í n  ioda* d  tarmiem*.

|
tf
£
—
I
I
u
#1

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

Atende a chamados a qualquer hora do dia ou da noite. 
Rua Mal. Deodorj

1

Aviso
A

Com um subsolo em que se encontram quasi todos os mi 
nerais do mundo, país de vasta extensão territorial, com varie
dade de climas e de terras prestando-se a todas as culturas, o 
Brasil somente de alguns anos para cá iniciou o controle e apro 
veitamento racional de suas extraordinárias possibilidades de 
produção.

O governo do presidente Qetulio Vargas legrou estabele- 
er essas novas e promissoras condições aparelhando e organiz
ando o Ministério da Agricultura de forma objetiva e pratica.

1 Dividido em zonas agrícolas, o território nacional vai sen 
do dotado de institutos agronomicos adequados ás diferentes 
regiões e aos quais se subordinam estações experimentais, de 
acordo com as necessidades das referidas regiões .

Temos, por exemplo, o instituto agronomico do Norte 
cuja superintendência se estende a toda a baciaafmazonica.

Aí estão, ainda, o Serviço de Economica Rural, o  Depar
tamento Nacional da Produção Vegetal, o  Florestal, o Departa
mento Nacional da Produção Mineral, o  Departamento Nacional 

Ida Produção Animal o Credito Agricola, etc.
Mas a obra mais relevante prestada pelo presidente Getu-

. , foi do de
pro'U-| iniciar a éra do palicultura, merecendo lhe a mesma atenção o 

café o açúcar, o milho, o arroz, o trigo, o algodão, o mate. 
Percebendo o erro e o prejuízo da monocultura, escravi-

nação a crise intermitentes ou á a-

Os nossos assinantes da
zona  — Borél, Raposo e io Vargas quanto ao fomento das nossas riquezas,

u w t m m m m  u » -  n t  i  ?

Escurinho, deverAo 
rar «empre os seus j rn us 
na Agencia do Correio, no d vi(Ja
Borel, recentemente inaugu (balança de um unico produto, o chefe do governo abriu novas

(possibilidades á nossa riqueza, multiplicou o trabalho e as fon- 
jtes de rendimento do comarcio brasileiro.

o erro e 
ecr nomea ca

5 rada

IBmwmmmmtmowMMaw.» (lç, ms amíK K k [t|lllDr. Cesar Atila Faça seus anúncios nes 
ta folha, que seus lucros 
serAo aumentados.

P| Docente da Faculdade de Me
tí dicina de Porto Alegre
H  Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirur- 
** gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
^  e adquiridos.

H  Hospital de Hamonia.

H  Estado de Santa Catarina.

itstammttHttmt twtmmtttitm t I

Faça seus anúncios nesta folha

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

de residência á Avenida Laguna, n° 40, sementee e mudaa garanti

das de repõlho, alface, beterraba, cenora, etc. Posaue também mu
das e sementes boas de lindas e vistosas flõres.

c < p

nc < a
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a vitoria
Rio l illl(1. A.) • Há um dever imperioso a ser cumprido sem 

^cilações por todos os brasileiros, na medida das suas possibi- 
idades. Trata-se da campanha das obrigaçõas de guerra 
,ue o Ministro da Fazenda está incentivando no país inteiro.
11 Par2 fazer frente ás despezas da guerra o Brasil lançou Salás 
r 5o de um plaro financeiro cestinado a arrecadar a importan 
cia" de três bilhões de cruzeiros. * jlM P

Evitando deliberadamente o recurso de novos impostos e 
náo querendo também utilizar o processo dos empresiimos obri- 
aitorios, o govirno resolveu emitir obrigações de guerra, até o jjHjjÈgl 
vilor acima, vencendo juros anuais de 6°/0 e nego 
bolsa como outro qualquer titulo de credito publico.

rv ------- £-------- - ’  '

Dr. José AntunesMédico
Cirurgia cm geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X, 

Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, Ondas curtas e ultra curtas.

negociáveis na
Dessa forma, foi lançado um apelo á economia do povol 
cobrir a importância em dinheirn inHicnPMCOl/pl ó dcfatapara cobrir a importância em dinheiro indispensável á defesa 

nacional, à preservação da soberania e à Icontinuidade históri
ca do pais.

As obrigações de guerra conforme o plano amplamen
te divulgado na epoca do seu lançamento, serão cobertas partes 
por contribuições compulsórias e parte por contribuições espon- 
aneas.

E’ precisemente para alcançar a rápida colocação desta 
parte do plano que está sendo desenvolvida a campanha patro
cinada pelo sr. Sousa Costa.

Dada a aceitação inicial tudo indica que dentro em pouco 
a emissão das obrigações de guerra estará mteiramente negoc;a- 
tía. Sobretudo porque diversas organizações bancarias, gran
des empresas e particulares ricos vêm realizando compras que, 
que, em muitos casos, somaram vários milhões de cruzeiros.

No entanto, o objetivo da campanha não é apenas assegu
rar a venda das obrigações e sim, também, conseguir que a 
compra das mesmas seja feita pelo maior numero possível de 
brasileiros. Tratando-se de um dinheiro destinado a fazer a 
guerra, do dinheiro da vitoria, è natural que todos os que an
seiam pela vitoria queiram levar a sua quota-parte ao esforço 
comum.

Para que a guerra se transforme cada vez mais em um es
forço generalizado da Nação urge que os brasileiros, sem dis
crição de classes ou posses, participem das medidas de mobili
zação nacional.

Si nem todos podem servir á Patria de armas na mão, pe
lo menos a quasi totalidade pode contribuir para a compra das 
irmãs que derrotarão o inimigo.

Abre-se, assim, na campanha das obrigações de guerra um 
um admirável campo de atuação para os jornalistas brasileiros 
cuja palavra esclarecedora muito há-de contribuir para que o 
movimento se revista do mesmo sucesso dos movimentos simi
lares já realizados nos Estapos Unidos, na Grã Bretanha e na 
União Soviética.

WSHINGTON-(I A .)-0 Pre-i ANKARA-(I.A.)-lnfonn içõ-do. Esse relatorio diz: 
sidente Rooseveit qne há1 es fidedignas revelam que o Os «franc-tireurs» danifí- 
mdicios de que Eixo preten desanimo cresce na Hungri caram 110  locomotivas e in 
le usar gasas toxicos e fez:a. Hospitais estão cheios cendiaram cerca de oitocen

de feridos e o povo tem a tos vagões em estações e 
convicção de que o Eixo entroncamentos ferroviários, 
perdeu a guerra. i totalizando 298 locomotivas

,e cerca de 2.000 vagões 
destruídos em consequência 

— ; de descarrilamentos.
«A crcuiaçao foi interron 

M KjX IC O -(I .A .) -A  Comissão pj(ja em 75 junções ferrovi 
Juvenil Americana anuncia, ariás durante doze horas, 
que a «Conferência Juve |em 31 casos, por mais de

seria advertência de que 
represálias imediatas e vio
lentas serão tomadas contra 
o pais que desencadear es
sa especie de guerra.

LONDRES (l.A.)-Wiilian Shi 
rer, autor dò Livro «Diário 
de Berlim» declarou que, 
quando compreender que es 
tá derrotado, Ilitler dara 
um tiro ca cabeça e quei 
Goebbls e Goering fugirão j 
pata algum país neutro.

nil pela Vitoria» será rea
lizada nesta capital a 2S 
de julho proximo, já tendo 
recebido adesões de entida
des juvenis de vários pai 

jses da America.

I

ESTOCLOMO-(1. A.)-Despa- NOVA YORK-ÇI. A.)-Os co- 
informam mentaristas militares das 

r á d i o s  narte-americanoschos de Berlim 
que mihtres de barcaças 
de invasão e pequenas em
barcações foram observadas 
ein todos os portos da Tu
nísia e da Argélia.

ANA POLIS-(I A.)- Maryland 
Ò Cel. Knox, secretario da 
Marinha, declarou que a 
iniciativa está agora com 
os aliados e que os Estados 
Unidos já estão produzindo 
seis navios por dia.

MONTEVIDEU-(I. A.)-0 go
verno uruguaio que rompeu 
bá tempos relaçõ6s com Vi- 
chí, declarou que as rela
ções amistosas com a Fran
ça continuarão através do 
governo provisorio de A r
gel.

manteem o pubüco emeons 
tante tensão, sugerindo que 
a invasao da Europa está 
iminente.

GENEBRA-(I. A.)-As rela
ções entre o Vaticano e as 
autoridades facistas na lta- 
lia chegaram a uma etapa 
verdadeiramente critica 

As autoridades eclesiasti 
ca censuram abertamente a 
política de Mussolini e ins
tam juntam aos fieis para 
permanecerem «ao lado dos 
ideiais do povo italiano».

Impressionan 
te balanço

24 horas em 17 outros e a- 
cima de 48 horas quando 
os efeitos dos atos dq sabo 
tagem foram mais acentua
dos.

INSTITUTO NACIONAL DE 
CARNES

Proseguem as de marches- 
no Rio, com vários reuni
ões para a criação do Insti 
tuto Nacional de Carnes.

C0D1G0 RURAL 
O Codigo Rural Brasi eiro 

que dentro cm breve será 
elaborado, continua a respe

Londres-(Do Free French ctiva Comissão, recebendo 
Press Service, para Jntera- j sugestões.
liado)-0 jornal »France ________________________ _
d’abord», orgáo clandestino, 
publicou recentemente um

Assine e anuncie no «Cor-jre âior'° s°br© as atividades
reio Lageano», perioJico 4,| J » i«  orga«i«çâo  cUüJjj 

s . v  tina desde janeiro passado
graride tiragem e vasta cir|até o mes de maio passa; 
culaçáo.

Faça seus anúncios 
nesta folha, que seus lucro 
serão aumentados

Faça seus anúncios nesta folha

■Dr Jo&o Ribas Ramos
Advogado

RUA CORREIA PINTO, t l .
l a g e s

Dr. Celso Ramos BrancoADVOGADO
Residência e Escritório: Rua Com ia Pinto, 9€

LAGES.

Atende chamados para as comarcas de S. Joaqain, Curi- 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.
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f endem $e
! Locomovei Semifixa Wolf ,força tnaxima 

non ■ ii \ de H. P, força tnaxima intemiten- 
te ■ . P. efetivos.

■comovei Chayton força de 24 H. P.
etet i v ’ s

I Locomovei Rausomes força 8 H. P. 
efetivou

1 Locomovei Rausomes força 24 H. P. 
efetivos.

1 comovei W V Lidgervood força 24 H P. 

I Locomovei Davey força 36 H. P. efetivos

Trafa-se com Oswaldo Muniz 
.ua 15 de Novembro n- 17

FRACOS • 
ANÊMICOS

TOMEMMl Mil
“SILVEI RA“ 

Gr«nd« Tônico

c i n e -t e a t r o
CARLOS GOMES

Programa para Domingo
Dia ’ 1 ce .Julho de 1943.

A 2 b ^ ra s :
><usacional filme de aventuras

no i ■ -Wcsi americano, com 
BILL ELLIOTT 
A v i n g a n ç a  d o  e s t e

3,15 horas:
Ouíro colossal filme de aventu 
ras. coin JOHNNY Mack 
Br wn:
NAO QUERO MORRER NO 

DESERTO
ás 4,30 horas:
Un a belíssima produção da 
M*tro, com James Stewart e 
M^rgaret Sullavan:
A LO.TA DA ESQUINA
Estas Sessões da vespetal, serão 
iniciadas, como de costume 
ccn n r  ccrrjil. nac.-Cere 
de Censura, são publicados nos 
cartazes do dia
Preços:
1.00

Poltronas 1,50
Balcão e 0.50

ás 8 horas:
Grandiosa Sessão 
De Luxo E Elegancia!
A »Metro» vai apresentar, hoje, 
ao publico de Lajes, o seu 
filme maravilhoso, deslumbrante, 
em belíssimo Tecnicolor, intitu
lado:

Dê-lhos des
de pequenos, 
p a ra  que os 
seus d en tes 
cresçam lindos 
e sãos, e ceando 
grandes lho 
agradecerão. 
L im p a , re
fresca a dá 
esplendor.

Divino Tormento
no qual vamos rever, com j 

i menso prazer e anciedade os 
dois mais queridos e admirados 
artistas da nossa cidade- os 
sempre lembrados:
.Teanette Mac Donald e Nelson 
Eddy
niciará^a Sessão um programa 

e complementos, com um Jornal 
brasileiro de atualidades 

da DFB.

m i)r. í. Costa Netto
t* -W . Alta Ciru rgia. Ginecologia, Partos CirurGia de Crianças  

Radiologia Clinica ( Raios X )
Operações de Hstomago. Intestino. A pendicUe. Fígado e Vi- 

as-Biliares. Bocio (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorro,das Rins. 
Próstata e Rexiira Utero, Ovário e Seios, Tumores em (jeral. Ci
rurgia dos Ossos e Articulações Cirurgia dos Defeitos Congênita, e

Adquiridos.

Tratam ento Mcd-cu t  u n ir >ica dn Tuberculose
Puímoiar

fDÕql

CONSULTO RIO: 15 de Novembro 21. (Edif. da Telefônica) Das 3-G 
No HOSPITAL das 8-10 

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 195 
Lajes S,a- Catarma

sUllc

pÇq
dQq

dÇc

, JTcfj KnTnTõT

dÇg
Farmacia Carvalho

p Q q
DÇa
c»Ça Em frente ao Hotel Rossi
DÇa
oÇa Rua 15 d e  N o v e m b r o
D^a
oÇa
oÇa A MAIS BARATEIRA

Sf .1a

ça seus anu cios aqui
oÇa
pÇq
o>a
o)a
o$a
oÇa
DÇa
oÇa--T=ScAa
pQd
dÇq

o n i a
A s m a

A liviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita — 

Mondoco — começa u circular no sangue,aliviando os ucpskos o os ataques da asina
ou bronquite. Em pouco tempo é possível . . . .  * cíli *dormir bem, respirando livre o facilmente. 
Mendaco alivia-o. mesmo que o mal nsja 
antigo, porque dissolve e remove o mucu.
que obstrfte as vias resDiratoria*, minando 

ado sua s
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a sua energia, arruinando sua saúde, la- 
zendo-o s e a t ir - s o  prematuramente velho. 
Mendoc. tem tido tanto êxito que se ote- 
reoe com a garantia de dar ao paoiente 
respiração livre e tactl rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma em pou- 
tos dia*. Peça Mendace, hoje mesmo, em 
qualquer farmácia. A nossa garantia é a 
sua maior proteção.

M e n d a c o ' r - ~

WASHINGTON- (I.A.)- 
Antes da guerra, o Japao 
conservava a melhor parte 

:,ie seu exercito na fronteira 
| mandehuriana, diante da 
Rússia. Outro grande exer- 

: cito niponieo se encontra na 
1 China meridional. Das 100 
divisões niponicas, apenas 25 
se encontram no sul do Pacifi
co, trinta e tres se encontram 
na fronteira russa ou na Korea; 
e outras trinta e duas estão con
centradas na China. As forças 
russas estacionadas na fronteira 
da Mandchuria são tão formi
dáveis, que os japoneses se vê- 
em obrigados a colocar no mes
mo setor trinta e três divisões, 
ao passo que as tropas do ma
rechal Chiang Kai Shek, embore 
mal eqnip&da, obrigam os nipo- 
nicos a parallzar outras 32 di-

EZASJAPONESAS
visões,
A produção aeronautica japonesa 
é muito pequena, e os caças 
americanos tem contribuído 
íncessantemente para reduzir os 
efetivos da aviação niponica. As 
cindo divisões aereas amarelas' 
foram reduzidas a 4, um quarto, 
das quais se encontra na Mand
churia e 1/8 na China.
Verifica-se, portanto, que são 
três os pontos vulneráveis do 
Império do Sol Nascente: a 
marinha mercante, cujas perdas 
têm sido consideráveis, a avia
ção e sua posição na China. 
Quando for iniciada a ofensiva 
em grande escala aliada contra 
os japoneses, o Japão será 

i compelido a retirar tropas da 
fronteira russa a-fim-de enfren
tar os ataques aliados.
Hitler, encontrando-se em agual

situação em 1941, resolveu 
atacar a Rússia, a-fim-de ficar 
com âs mãos livres, mas 0 
resultados não foram muito en 
corajadores para os japoneses

os

Escritório
Sob a direção de Lauro 

L- Kamos, vai abrir"se á ru 
a 15 de Novembro, n° 16, 
um Escritório de Locação 
de Serviços Pessoais, ° 
qual encarrega-se de redi 
áir requerimentos, encami 
nhar papéis e pagar impostos 
nas repartições: federais, es 
tadoias e municipais.
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