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'. 4, � '*** -1 I uorte-amertcano decidiu 'ajustar
Londres, 4 (A. P.) _..:-Sob o 'ti- as contas com Franco devido a

��I�����€�I:!�Sd��X��;,ao:��= ����������i��:\:����l�i�l:.��:= Base'
.

para fu'tu a1ust �e Aontasly Express-, um dos mais des- se: «Flnahnente, está "se 'rompraen
,

"

., rOS, J ,8 S
"

(i:li!
I

.

tacadas e respeítaveís pornaís in- Mudo que a pressão puramente ,

Irleses, publicou um 'editorial em diplomatíca não produz efeito
que idíz que a suspensão das re- sobre o menos neutro dos neu
messas de gazoUna dos Estados- tros, O gov�rno de Franco 'é res- .�

.

-_....:.
.

I iuterrogurlo se {\ gÜ'>2il'!':} !1o�i('
Lluldos. pod� ser interpretada (0- ponsavel por uma Iouga séri'� dé I \Vasllingtoll, 4 (A. P,) '--' O americano estava fazendo 1In1i1

mo 'um ultímatum a Franco. Di5- atos hostis aos aliados e' fa_voTúr- secretarto . de Estado, sr, 0)11- lista dos oficiais japoneses, lWC;

se o «Daíly Express;;·'.;ü governo I veis ao Eixo»,
.

dell-'lluH, declarou hoj-e que os Fillplnas, diretamente responsa
�_•.-:•.....o;+-.--,,�.-.-.�. x.-•..:......-.-4>-.-.-.._·.-. Estados Unidos estão procurao- veis pelas atrocidades infligidas

o,
.

K
.

V tI'
• do' recolher o maior '11Ull1""l"'''J de r-os norte-americanos capturados

8 wSneralS c'. arnov B
,

a ,Ubln unlrames.e 1 ���:��Ç��rfo.OS���1 Sp�.��i1��j\�·�� naquelas ilhas. Rl�";�r'àndeu o :;��.
, ti "

. cretarto de Estado que n50 pode-

N n j d �I
- amerícanos pelos [aponeses, Es- ria se referir especiíicamente no;a Ke aguar. fi f\ ema tas informações servirão de ba- autoridades niponicos das filio'.

r.�rj'nd�s;. 4 (A.•Pc) :-� Uma ú.l'-I ram �na r<!!agl�arda das. fVJ"ças se para futuros ajustes de, pínas, mas podia afirmar qU'3
dern do dia do Marechal Si:al1J!1 alemãs, A junçao dos dois eX'e� contas •. ; o governa dos Estados Unidos

I'l'�veJa qU3 'os exercitas dos ig.ei.I·citos se verificou 'na localidade Nesta conferencia co111 us jur- estão obtendo informações com-
'n=rais Kámov e Vatutin SE: uni- 'de Pwenidgoorka, '.' lÜllistas, o sr. Cordoell Hl�l foi pletas. Perguntadn S� o governo

o-+! '':
. +c c.. : .� +. .. .. .. .. G) x 0 .. .. -+ ... .. +: +: .. •. .. • .. @ ® .. .� .. ... .. ... .. ... ..

r.orte-amerlcano consultára a In

glaterra, ou íóra consultado p,*
'J'1, sobre as atrocidades dos [a-

Sob a
do MaL

bandeira
Badogllo

Kova York, 4 (A. P.) - Os 'ha�
vios italianos mobüêsados em

portos. espanhoes, acabam de ré)

ceber permíssão para se .faserern'
ao mar sob a bandeira do ]\'1!i�
rechal '

-,Badoglic.
+-.-.-+.-�-�--.,*��--(;-�

poneses Impostas aos seus prí-
sioneiros, IJ sr, �4).rdel! Hul1 de,� A Estonla ordena
clarou que os 011CH!is norte-amo

mobiüzaçãO geralricanos mantiveram-se 'em intimo t .'. . ...

contacto com os ingleses, em t:j,.. Zurich, 4 (A. P.) - Anuncia
• .'

"

.. oc
'

•

'

••.• a radio alemã que o gowrnDd.IS ,15 tas .. s da gU2na 110 PacI1i.1 d'" U t
"

.

tude da gU"fY'• •• 'i.4 \MS oma �m Vll' 'i: d
co e na area asiatíca e que, na-

estar se aproximando das suas

tura lmente este assunto intef2s-1 fronteiras, ordenou a. mobllis<l!<
sa tanto aos Estados Unidos catl ção de todos os seus 110!1líeh:;i
mo a Inglaterra. .

. elltl'e 17 á 60 ,anos.
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1 'íJl�;'-' ::<•• : -�_.-- "sua impraticabilidade num re·!
.

5Dbre a gravidade de5s� fe-' balhadores rurais esiâc oassau- eficiente lem Que atiogir as CDU- t '·c'· '.

! -..............- .��' '-'�";;'T,';;,

�A ideia de estabelecer impos gime de despesas ascerirlet1tes nomeno fia ordem sociar, não do fal miséria que se quiserem sas. Ora, a causa imediata de I recurso. Lag'o, a mais aCO!1se
sobra tucros extraordinários foi por simples encarecimento das há motivo para discussão, Só vestir-se! terão Que passar fome, inflação são as emissões de pa· Ihavel das formas de combate
justIf;cada como medida de.com· utilidades indispensaveis ao hlli· tltio a reconhecem 05 ignorantes e se qUIserem cOmer regular. pel moeda· E' preciso que as ii inflação,.é a ces:"ão das des-·
bate á inflação, que é o mes- cionamento dá maquina gover- e os que discutem de má fé. mente, terão que viver nus ". As emissões cessem., pesas Pl!b!fcas stilítuâr!25, df::s c

mo que' dizér combate ao enca' I namenta!. Entre nôs, nesse respeito após duas pessoas informantes são Infelizmente no mes pa�sado, necessária;; ou adiáveis.
recimento da Vida.

-

')1 O fenomado inflacionário é o Congresso de Economia, não idoneas,. Pode�emas cilá-las. sen-I en.tra!am em circ�laçâo meus 498. Essas despe�as é qt..!E' .e�tãoCom efêito, inflação é um um de5locarr.ento do. nivel de há mais duas opiniões," do precIso. Nao (I fazemos ago-1 mIlboes de cruzEIros, em nq" p,esandü r!,1�s fll1anças pu!)!!cas
fen0l1!eno de depreciação mocl preços para Cima, havendo pr�' Toda'da, um fato concreto, ra por não havêrmos soíicHado Imeros re�ondos. Quantos mt- fed�rais e o.brígando () �ú.;,Jer!10netana que nas ]ransacôes co· 'dutos mais sensíveis a esse des· como, i!ustraj�ão de cúnseQuerl' autorização para isso. ihôes te! aO el1tr�do este mê:? n�c!onaI a03 recurso:,; mrlaclO
merciais, se .reveia peiã alta do! iocamento. Mas sem exceção das, é sempre interessante. Ten'

\
O fato. como f0dos sel1!em. o!i Quantos entrarao nos meses narios. Só as dr:sp,:sas d� gU!:I'

"!vt:1 de preços .•�endo os .atu- dos que pud\.' ser produzidos do alguem. ·.numa roda, no? de illcHscutivel gravidade. E' futuros?
. �

ra que erdrê !lÓS amJa s�o :l:'!.aIs preços um eleIto de ehun- em quantidade cauaz de anul9r, contado que assistiu no Norti;l I um 8feito da inflação. Todos Se as e!nl5S0eS de papel moe- lativamente 1!1signl!ic�ntes._ tiao
dapda de dinheirC! em circula pelo exces�o de' oferta, a ten· do paí� a .cena d� miserJa e de I países Tnflaciol'lados _o so�erarr;,' �a não cessarem, n_ão adiantarão d�riam para tr!p�i�ar ':. .�:r:i1�ção, o processo Iogiro de evitar del1çia aWsí!1, todos os demais fome, tao ImpreSStonantes como Mas, combater eft;lto naO d� IIDI;'ústos de ,espe�le n.enhum�. çao. Este rem�r.ho de_ p.:;:.aHza�ca?a sua alta seria a .retrii;ão do produtos são deslocados para as qúe a reportagem das revis- resultado. O professor Kafun pOIS estes so ierao efeito bene de despêsas e o mais ne�b:::a·. meio circulante. determinando niveis superiores em relação aos tas norte-americanas conseguiu pediu a extinção do Setor Pra- fico no caso de serem utiliza, rio. mais exequível e 1!l315 �rum· fe?.?meno �uversó Cham�,d<?, seus velares �rimmvos de per- fotogrp;iar na Í!1dia• na Africa 8 ços.:Ia Coorde03:ção da Mobi- d_?s Como �ec�rso para cessa- gente. Suas cO!1sequenClãS, atn'
deflaç,!o, ,}.IUê corresponde ir mula, uns maiS, outros menos, na Ohma, um Ilustre advogado l!zaçao EconomlCa, em carta çao das ermssoes· da que dolorosas p:ara a� claàsfrevalonzação .do diuheiro. "

! mas
em conjunto numa !lTOPor-1 e escritor, que é íambem fazen: que dirigiu ao Coordenador e Já vimos que os iml?ostos d.o� se.us usufrutuanos salJ pa!w

1\1a5_ os_ tn:oIlveniemes da, ção b�stal1te aproximada ,!a , deiro, declarou: - "Po�s" no iá divulgada oport�n.am�l!te p�r �obre lucros e�tra�r�il!atlos na CIa_I: e 1t1colZ.paravelt!lentemenosdeflaçaQ nao sao- menores que I proporçao ele alJl11ento do melO I Estado de São Paulo ii SItuação estar cansado e dlslJudmo oe tOima de sua msbtuu;ao legal ma" do que as Cri ulHsção que
os (ia infUtçãfi, sero contar. a, (;'ín::l.Ilanto,�'

.

•.
.

nfio é muito diferente, Os (m- ('Oll1hater ('ÍPitoq, \) comhatr não poderllll üonRHtuir aquele p:-re:ice. (Da <'fQlha d� ManM '),
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Sempre foi ,e continúa a se,"

elhoro
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! Ó mellwl' e mais recente filme Brasileiro!
O grito do Carnaval de 1944.:

tezas não
Divid

un- desfecho,
.
inesperado f

. Poltropas � 2,00. • Balcão 1,00

com um elenco maravilhoso sobresahindc-se Grande
Othelo, .Iaíme COB�a, Silvio'Caldas, Oscarito, Linda

Batista, etc.

'I'ristezas não pagam dividas é do "outro mundo"! EY
uma comedia ;ep'leta do bem humor que ii á mostrar

que já fazemos filmes jglll:lÍ� aos do estrangeiro!

II
I i

I RIO, 4 - O Conselho Tée- rente ano.
I •

II nlco de Aüetlmo da Ooníe- De acorde eom o que fwou
I I deração Brasileira de ües- deliberado lltlUW:ma Uongres-:

11'1: portes, resolveu' escolher aSI
tW B!.8sHeirn I]� Atletismo,

I' datas de 28 e 29 de outubro, o importante certame deverá
ii para fi realização do Cam· ser uísputsdo em Porto AI��
peonsto Braslleíro do' cor grc .

..
p

VIra ao

Procure o

f O t O A N A D O e (O. Schofzl
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VnJIEL INDUSTRIAL JOINVlllE (Marca Registrada)

hospitais, cofegins, etc. pela sua qualidade desinfectante
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC




