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PARIS / Janeiro, (S. I. P.) - Uma das meus Im

portantes organizações polonesas na França, &. saber,
a União

.. Católica, opõe-se enérgicamente aos métodos
de destruição das organizações dos ,emigrantes polo
neses pelos elementos, . inspirados pelo assim chama
do Goveruo de Varsóvia.

A atitude a União Católica foi caracterizadape-
10 dirigente da. União Católica polonesa da França,
Pe.,Dr. CegiélkeF em .sermão proferido no dia tI' de
dezembro do ano passado, na Igreja polonesa em Pa
ris.. O. orador criticou acerbamente as relaçÕes da
Rússia para com a Polônia e condenou as ditaduras,
tanto as direitistas

.'.
como as esquerdistas. O sermão

foi taxa.do como uma especie de declaração política
da União Católica,

No dia. 9 do mês passado, foi realizado um con

gresso dos padres poloneses católicos de todos os

territórios da. França, na localidade de Clamart, nas
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absolutamente inofensivo para
pele Eficiente proteção contra
PlCADAS DE MOSQUITOS 8

\)U tros Ü1B8tOIi.

palavras do seu Presi

para que sejam abertos
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:�:!tral ��� ��:�:� II Realizou-se ontem, em Munique, a sessão inaugu ..

a.vulso Cr$ U,30 � II ral do Primeiro Congresso de Judeus Libertados, �om a
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presenca de um representante pessoal do Presidente

O alf�M ..� ��� ��>pBiW'�lh:<i;;1\ê� do V@�� �@ ���,I;tmll

\rr'
"T.l �'t.:) t b Ih S..

ruman. l.'iO QlSCtU'.'l') Q") aner ura nos ra a os, o f.

p.�"'.:.f.=s�-\i"'B-N-A"'U-.-O-ü-ill-t-a-f-c�ir-;-,,'7-d-,;���F;;;;;�9:A6. �r. li.chinsil""'B;lr,inlDi:t:í�'l Gruenberg, Presidente do Conselho dos Judeus Liber-
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,",�=m�-====- ! tados, afirmou qne as proprtedades judaicas roubadas

Dunmento do ilreu ��.'<'I'�.".g.': tm.",�r;J�. ; ft"'; I"; !relos ?azi�taa pennitiríar� o fimmciamex:to de todas �s
� �III,I ui li' &' I jOrgaOlZ!lçOeS ue EOCOlTO uo mun(�o. Plelt.eou, a seguir,

II �'!tif6 I a instituição 18 lUU passaporte internacional para to-

ÇO .. II �tl�� e cGndecorados �Bela China Ides 08 jud,ew; ::-e� lar e
_

sem pátria, terminando com
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um apelo as NaçuBs Ünidas para que reconheçam o

ch;�'ra '

. �HUNG- KING, 6 _(8. E.) .: A ,�e�hora Chwng-Ijudáisrno como Ns_ção.
noI! I KhI-Shek condecorou 1 I) generais,soviétacos e,m Chan,g I O Congresso aprovou as-

RIO, 6 (8. E) Durante] Chun, e� nome do fo�ernoC��C1oni! ��hO�ma e aeldente, assim como um pedido
a reunião realizada na Doi-

teu ma,rI o, o genera rssimo . lang· :i.al·, ex,
. I "08 portões da Palestinas.

te de ontem, os membros, A�lr,ma!)do que Stalin "tendo acerto a rendição i �.:.._., a

da Diretoria elo Sindicato incondicional do Japão e agora estando entregando a I �� �lS'�CO � l <€ n S-t141 ·'ll� '1no'sdos Roteis e Similares do região - �f�udchn_ri.a :;- ao governo naci?nal cbi�ê3, IA " 1 " � oJl",,' tI a� »,(,;'li- -

H' d J. .

. a senhora Chíang-Xaí-Shek declarou que "ficou proÍLUJ-!
l� t
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d aneIfoh
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;nar.c.ara�n dainento impressionada" pela sua "grande sabedoria. dollec��a. (d'\,tl. �,,-� etc Ia a a e aman i:t pata ser

estadista", ! � Ir' fi • ii ��" � A:�� @CO,m"o.soefetuado o aumento do .' Ji,. .�.... 'v"",,,,, ""'ii. �\'lI". &

preço de café em chicaras I F !1m���.f.��iI'�� �-;'ii'\\� E II II ------! SIDNEY,6 (S, E.) - Anun-: gados ás pesquisas declarou o

devendo a classe obedecer

I.
J:,,,, ��� ��tdil���� !i!klU� LIiUriilHs I cia-se autorizadamente que cien-I seguinte: "A vida de toda pes-

as sezuintes restrições: (I) �
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'. . I' tistas australianos conseguiram i soa na terra poderá ser rnateri-

que" :s ehicaras
v

'pe(:��ena; I r�9���IUL�S laiSnOmamHerICan�� I pela primeira vez, estabe.lec�r I �lmente afeta?a, <:m r�sult:�?
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u I contacto com 9 sol, por meio do 'nessa extraordinária realização •

tent am uma cu agem mr- vxr (S E
. ,.; d O t t f' t b 1 id -

•
.

.'. t Ó.

• , Vli'as,hrington, 6 . -.) - Em- persa da balança do cornercio.j ra ar.
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con a o �l es a e eci ,0 po�
mma de 50 e as médias ce borá, em geral, ás repúblicas estatísticas ultimamente divulsra-Í Comentando a divulgação físicos australianos, especializa-
160 centimetrcs. CI.I.Óbicos; b) latino-americanas contem, neste das demonstr.am que muitas da-! da noticia, um dos cientistas

li-I
dos e�l rádio e p:rtec�!1te� .ao

que o preço de Cy$ O 30 primeiro ano de apos guerra quelas repúblicas possuem um. Conselho"de Pesquisa Científica

Para a c.hicara peql1en� e
com um saldo favorável a res- "def!cit" importante no que se l""'CA�e !. (Fv;d:1 ex�p�;or e "'pa
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��.,.,;;m-.'.. eqmvale.u_m em do,d�e�.. ' cebldcs do sol por CIentIstas

SÓ nossa ser cobrado pelos I r� E�ml���i� b�G�til�iSi ��!dD�I�j�� I Informa-se qu�.r:lmtos p�ses I au.stra1iauQs, que trabalhavam
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se propõem a SOllCli:z.r do .L>an-
em Sidnev. Esses sinais eramca �s com ol.,e�pe8as compro �f� It� ,'{II:;;�� ��Ui;�� � '" ��ri��I,jTht:rr:;P<'�, co de Exportação e Importétção I '" ..
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vact.as de. lllsta.lacões BUDe- ���. ·;d.·!. ��� ��.'�.·tlB� ti I �IU �ii[�ijlQ'[tl;1,� '&d'.�'- .. '.�' ,�'" ....'ld� u;n,a especte pecuha�. Ao
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�- ".'ii;i, �, cre lLO::> ou e�pLe::>.lln,-,� pa,,_ cor;trano dos ecos normaIS OU-

flOreS a 01'$1 O�,UOO,OO; c) pOLICIa o "Jourl1�I of Com merce", de Chicago, atràves de I fins ,de in?ustnalização. _Atual-l vidos quando foi estabelecido
que os estaheleCimentos que seu Bureau e� \Vashl?gtou, que acaba, �e ser aprovada a, noy,(! �em:e. � CItado banco telu em

I contato com a lua, por meío do
8!�rvem café em pÁ ou O"l' regulamentaçao para flxar os preços-maxlmos dos produtos Impor- clrculaçao somas DO valor de r�da:r o'" novo;;:t sinais eram

b.
�

.Lb tados pelos Estados Unidos, medida essa que visa. facilitar o co- 1)25°000 dólares, aolicadas em ""'oilda',,, so"'noras"
�

ge?adas na sumesa para co ral'ern ODre· ,.. .
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mercta mternaC10na, pro�egen 0, ao mesmo tempo, o custo de dIversos emprest1mos conceul os perfiri'" ou no inte-ior do sol
ço aCIma estIp.ulado, nao vida neste pais, a republicas latino-americanas. O���,'t d -/ -, d f'·�·
d d 1 f I O -1 1 b

•. . "- . . � " eXl o os e",_or.,.os os 1::>1-

ev�m e ,qua quer orma
. nov0.g ano, e. a o�a(lO 'pela Repartiçã.o de ,�dmlmstraçao , P Departamento ao �omerclü cos australianos prestará valiosa

r.eceber suovonção do Gü-l�e Pre�os (O, ...A,) fOI .apAeselhado em uma reumao da. Junta lrliOrmOU que,\ a� LotaI ,d.e contribuição ao conhecimento

vera.o. 0U de autarquias. 1 Lonsultlv.a
dos ComerCiantes Importadm:ea, cuja ,aprovação me- 1.0 I g.100.000 d� . dO.lares fa,clil-I cientifico do universo e do sis-

Ht"'�t .
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receu. tados em emprestunos a qUInze' tema solar abrindo grandes pos-
" �;, a me 1 a ln (11 ll1élJ o Declara aquela Repartição que a sua politica consistirá do- diversas repúblicas �latiilo-ame- sibitidades na esfera da astro-

SI�dlCat:) - tomado de :�van�e �m �on.t!.ol�� o,� preços de. artigos disignados. como de rica nas (não pelo Banco de fisica ciência que estuda a física
acordo com despacho do mf1�encla SlglllÍl,canva no comerCiO e no custo da vida norte- Exportaç::1o e Jmpor�ação se

e quimica dos corpos celestes.

p.refeito, amp�a.men. t.e div.ul. amer�cânos ;specI,d�nente �a�ue!e.s cas?s ef? que 0: .�::1,:��·ad�s pre- ?e�em acres;enta.r r:a1S r;,,,: �.'i"\:.'j . E', essa.a opinião de 17:n �os
gado pela Imprensa, tem ços_ dO,S �:,�a�ltos ,:",tr�t'�ge::o�� passau: ,m�ulr na e",�t�,b!lld:de. do. JO).ooo,ooo Isto e ce. ca u� ,)'� L cle�t1stas lIgados as �xpenenclas.
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me.cano h...e.ll,O t�latlv","m,.nL a produto" semelhan"es. Pu" outro �"
" lo fmal recordou amda que as

em .'\j IS <h eVl cU o lll"..'!.tlat0 IQ.lo dec1a-'1 'unHa esse 'nesmo orgão todrs f '" er"
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J os es orço;, S, ao t

•..•
J �f'1ld"',fl"'l�".,f!!� �.' ultimas mvestigações Ja pernlltl-

• �, I. mu,� O (e 3:1. eas�8 e�vJQa�o.s para restaurar e omenter a Importação de produtos � h • ..,,�fuÍH!.Jj _,.!1g",;;!I � ram aos cientistas medlr o calor
tracuclOnalt; com eVIdente e",tran�e1ros. . � � _

I � ��U�el[i. E!é�ricos I� do sol, que é calculado em um

prejuizo p3.ra O próprio pú- Estas m�dlQas farOlo part� do novo re?"ula.mento (l.e preços [li h@stahIH��rS!l d�. l� milhão de graus absolutos, atin-

blieo", dO.S. P

.. fOd.u.tos Iu;portad:s, ele aInda que seja necessano _algum i . ,. '", '- h.l.i.II0'ÍUdO ás vezer Ia milh.ões
de

t�mpo para a ela�o:,:çao d; todos os seus detalhes, entrarao em
l m<!Jme�dU I� ;·raus.

v1gor antes do reUllClO da lmportação em grande escala de pro- ,. Fone: LJ.i7 !� ':' . '.
mtrecisam"s6 de bons gra-. dutos oriundo de zonas até hoje excluídas de comercio com os

"",,,,=�=��:"=--" __ ,M_ �=,-=""""""""",

I Precisa-se tie bons men:mos

rr ficos. Otimo ordenado.j Estados Unidos, por motivo da guerra, t'Th.I"m,NCIEIi'1 NESTE DIARIO para trabalhar nesta folha
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proximidades de Paris. na qual foram tomadas várias
resoluções, sendo, em seguida, publicadas no periódi
dico "POLONIA FIEL". O Congresso de Clamart é
a continuaço do�· congressos· anuais dos padres, polo
neses, interrompidos durante a ocupação alemã. Par

ticiparam do último congresso cerca de cem pa.dres
poloneses dissipados pelos terribJrios da França, upO.
LONIA FIEL", no relatório do Congresso escreve:

"Foram largamente discutidos os assaltos mascarados
ao caráter católico das escolas polonesas no estran

geiro. Foi resolvido opor-se com toda a energia a

tais provas. O clero, todas as organizações católicas
e todos Os fiéis devem manter-se separados do comu

nismo quer aga ele mascarado ou abert'lmente. O
comunismo não despreza quaisquer metodos: ontem,

promovia sangrentas perseguições religiosas, e hoje,
.. aproxima-sé com um sorriso convidativo, mas S'"U5

fins permanecem sempre os mesmos, isto é. a luta
COIn todas as religiões,

estabe ..

"Na resolução votada e aceita unanimemente
durante o Congresso os padres católicos �poloneses
exprimiram seu pesar pelo motivo do unilateral rom

pimento da concm:àata com a Santa Sé, pelo assim
chamado Governo de Varsóvia, relembrando a seus

patrícios que, em vista da pressão da propaganda dos
mentirosos lemas comunistas sobre a vida a emigra
çJ.o po1onesa:- na França, é mister reiembrar a enci
clica do S"mto Padre, na qual ele adverte os cató
licos contra o ódio e' as lutas sociais das classes. Os
Dadres poloneses reunidos em Clamart, condenarem
�1a sua "resoluçãO e abuso., do culto divino para fins
de propaganda e maniÍestaram o seu compadecimen
to e sua dor, devido á pesada situação dos poloneses
no pais, exprimindo sua fé de que a Providencia Di-

vina dêvulverá a Polônia, a LIBERDADE, INDE·
PENDENCIA E SOBERANIA,

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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EspB�iali.znà8. em concertos IiJt.I>Uhi

. ��1Ii�'IW��",iL.:ffii�':(;�,�.g��� ��} fi l';�.?l:��'��!;�!;ii,r���t(li �lh� Maquinas de escrever, Matriculas á.b,:rté!8·--L.\)<��.O::,: VlDfli'l(; em um ano

RADIOS e (para maiores de 17 anos), Qu.lmica prd. industrial,;
. cOm viagens regulares entre Itajat -'- Santos Aparelhos elêtrícos: (a profissão de futuro}, [),·%nha mecau ica, Eletríc!d�:.-

'1'.
Rua 15 - 710 - Blumenau de. Matematicit, Taqlligrafi'l, CnilE·rei!l!. Línguas etc.

Caixa p@�1���:.1i� ElfJid, Tel��E". uGMidDu "-:�-�-,o$''''''.�-�-��-�:'''''''�: Ensino eficiente. Prot;pec!()s grt�tif: Dr. J ele-

No ball e DO, lat! mente j=errazc-Caíxa, ,,390� - E,. Florc,;l(':ii) {.h� Abreu,
t. " 'KNO'li 241�Tel. .)-7093 - S. PLULü,

-e±n±Ml!!

.
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.,; :" H�OjE . AliS 8,15 Hs.

Navio Negreiro··
Acomp, Ctnnpl. Naeional+Paramouat Jornal

Platéa 3,oo-1I2 e mil. 2,oo-Balcão 2,00-112 e mil. 1,50

SABADO A'S 8 I 15
-E-

Domingo A'S 4.30 e 8,15 Hs:
Garsen+-Walter Pidgeorr, no �fi!me do seculo>
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Em orimero lugar a saude
Quando a sáude periga, devemos lançar mão

do que h.á de melhor para salvá-la.
Na formula do eminente cientista ingles, Dr. Fred.
William Romano, se encontram cinco f.}reciosos sais
destinados a um unico fim: O combate á Sifiiis e

ás eniermidades oriundas de Um sangue (reumatis
mo, feridas. moléstias da pele tumores musculares e

ósseos, supuração dos ouvidos, etc.)
, A classe médica de todo pais aconselha o

valioso auxurar no tratamento do sengue, por se

tratar de um remédio de toda coníiança, unico de"
purativo qUI; obteve a classificação privilegiada de
"Preparado Cientifico".

Comece hoje mesmo um tratamento com.: este
preparado cujo custo corresponde a seu justo valor.

58 EC

E�ped,içõe� '" l:>esJl'$chos
$i��Rt�li

.
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Ferreíra IJ(I�. 68/7';$

".Medicaçã& aueitiar
:no tratamento da

sífilis"
�_'-�-:S"""Ji-�-�-§...",�:-.

TOSSE,
BRONQU!TE

. f COQuELUCHE,
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Achando-se esta Companhia na ultima fase de liquidação,
resolvemos conceder uma R;.EDUÇÃO DE PREÇOS

I Até 50 @;O
no saldo de mercadorias ainda existente,
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Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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IPERÕGY-=VlR ISSiMO 'I
III lleSlJi'loChanta da Recebedoria do mstrUo fedflral (00. di! Fazenda] I

Escritorio:· TRA'iHiSA DO OUVI.m'm N"21 . 10 andar - R J O
i

���������������l�����4W�'__��1 I �-
= - ,=carrega-sa com Eficiencicr e Rapi.dez de :

li,' t 'Títulos declaratorios - Naturalisaçães - Retificação de
I Impostos - Registro de Comercio -'-- Pateates - Defesa

I de Autos - Oertidão de Renda - Serviços em todos os

-�-.;;:' I J.\iinistedos - Registro de Diplomas - Procuratorios - '

I C"nt'!.umidlU� Serviços na Policia _ Pormanencia de Estrangeiros - Re- U \ii i lU

I gÍstros de firmas comerciais e industriais no D.C.l. - Re-

I gistro Civil - Retificações de nome e filiação - EX'"J'e M�iSl'tOI'!l1l FDIGOR
l Certidões para embarque. I" !UI ii !jD n

AUTOMOVEIS , I Registro da Criadores - Serviços no fi 1 P. I E' t fi '·01 d f"Veja que lago .. e dep'�is veja,o preÇo �o DE soro "Di. i ,

, Reeehi�entl!!eq:!ntê!S DoM. da Fazenda. I I XIS a 'lua lua 5 JUB ur

�'ictú�ÊfO·ebE�'KÊ
. IlIo-� 411 Mas não i fRISaR
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,R _,;. Colaborações recebidas não

Consultas: das 10 ás 12 e das 14 ás 17 horas, I serão devolvidas e fica sua pu'

Atende exclusivamente dentro da especialidade .' bHcaç�,o .a crlterlo da direç�o •

•••••••• , "....... • 00 h' •••••• I - Cidade de Blumenau não
�""""'''''-''''''''''_''_''''.'''''''''''''''� -"'-'-'..�...._.,� _�,�

I se rasponsabllíza por conceitos

_. ..
.. !,.,,,,,,,�,,,, " ... , <=&�

....mltldos em artigos assinados.

'I' �-*-,,�--_;lt,�-tt.-!l>..'-:,,_:t<-.�-,.tiDr.. A SAN T A E L L A. . '-.

O!!!iomruill Des: Ps:::uMaêe Nacional de Medici!'H! lia
? �-

��'�S:'_"'if'
-

,_.j
O'niversiuada do B.Ill!il. I 'i

"

I A''! '�t',�
.

. uoo.�MeÚ1C[' por concurso do Serviço �\acional ,�e DOüUÇ!<8 illema15, l
: !!l.1 A ra _�-�-'Ex-interno da Santa (Iasa e do Hospital P8i'l uiátrico tio Rio j��

..

de Janeiro, Ex-médico assistente do Sanatório Rio dI'
Jaueiro4tla Capital Federal.

CLIMiCA MÉDiCA -- ESPECiA1!STA EM IJOENC1l8 NERVOSAS

CONSULTÓRiO • 8 O A P fi L I P B lã C B M f IJ l'
;Edificio Amelia Neto:
DãS 15 ás 18 horas

fI.ORLP.NÓPOI.IS

Extrato da malte "MALTEMA PURe"
,

'

�

PARANA

Dr, Egon Ag Krueger
- Medico OCUlista -eXTRATO DE MALTE uMALTEMAD com ôflpinafre a tomo:t&;

\ (Ex-assistente do Instituto Panido Surnier) de
- Campinas -

FARINHA DE TRIGO Ml-\.Ll'ADO "MALTEMAo

Consultório: Rua Candído LOpes, 50 [esq, Rua Dr. MudeÍ)
� - 10 andar - _

E>ISTPJBUIDOR AUTORISADO PARA AS SEGUINTES PRA
CA.S � BLUMENAU -IBIRAMA - RIO DO SUL - GASPAR -

ITAIAI TIJUCAS _c_ .Snr, WALTER W. BERNER . TELE
FONE 1.193 - BLUMENAU - EBr. SANTA CATARINA.

OURITYBA

Aparelhos de Radio
da R C/),. Vital

de Iodos os tiDOS e tarnsnho-, fiE>

Ce.aSG do Aft�et."'icdn@ S. A.
Meroado de AufornÓvele j

Rua i 6 I}' 48'1 I;�&ijjiW��.ç���@!'liQ"f4lIiMfi�

-e-

Qr. Julio H. Zadrozny

ADVOGADOS
comunicam aos seus prezados clientes e amigos que

transferiram seu escritório para o prédio da
Matuu Oaiarinense de Seguros Gerais
á Rua Bom Iletiro, 2 - I: andar

Caminhões de 1/2 até. .10 toneladas.
CAMINHONETES

Legborn Branca rIa mais alia pDsfilr3
Ovos para incubação

Frangos de i a,'4'mêses
Reprodutores de 4: mêses

Oferecem as seguintes garantlas e vantagens:
Iilhas de galps importados do Americano "Hanson",
peuígré paterno de mais de 300 ovos

Proprietário do aviaria.
Osear Pahl Rua Amazonas defronte ao 32 B.C.

Blumenau-Santa -. Catarina.

�,.': :;
�i��""
0J A-O E NOC!VO AOS ANIMAiS OO�,ÚSTICC::';
$� ..,Z:;S;iliUtiStt!�··�.'f::.�<;:��i!&'E��.:.-:;�"T�

II���������������

Sociedade Beniliciadora· de
�Jadeira§ .'Ltda.

Telefone' 1248 _. Rua 7 rle Setembbro

fUf'llf:cedores de P1\adeiras em Geral

ForroPauUsta. Encantonelras de QUalquer.Espécie.
Alinhamento. etc, ':>lôl

Espacíalíd'ada: Soalho Marca Stronel

I

)0 mECHOR DOS m�LHOREst:

)�;:�;�:;o��;���_co\!!,·.

Dfieina RADIO fUIIE
Atende todos OI! serviçol! de

Radias receptores

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC
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Ideiu �{;�!];ril t:J
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lEmp. p. G. Busch 101'.)
- Quinta-feií"3, A'E; 8,3D·� ia'

Assinatura
ESTRE'A DE

��tí'iift{í���� �pt�i4�rt:e�!fil
111 ��UUa�f"iàfiM$ ti e.;�r�;j���011�·�

Recita de

(o maior ator brasileiro)
- EM-

O'il'fl���l m'A\d� g�éI'@Z3
g����F�� �ITH1:�1 � �l�,.w�
(Trissan Bernard)

Do moderno repertorio frarrcez, traduaido por L.
Palmeirirn

Platéa Numerada Cr. $ 10,co-'--BaIcão 6,00
Amanhã: 2a' Recita de Assinatura, cem a enizraçadissima

comedia de Jose de Alencar:
em fm��if��E;j�G.fl ��.� ff��'A���i�51 �"WdS:!i:!�ki.llílti� f'l�-:.J;! .... P�.i.H::L:;:,tj�,""",

Babado: dia 9, «O Avarento», de Mali�re-3;1' de Assina
tura. - Domingo, dia lO. «Deus lhe P;:;gue') de Jar.lcy Camar

go-la' Bxtraordinaria- - Segunda: Dia li, «Serão Homens
Amanhã» de Dartes e Damel=da' de Ass. Terça-feira- Dia 12,
«Maria Cachucha" de Iuracy Camargo - 53' de .í\ssinaiura. -

Quarta-feira-r-Dia 13. «O incrível Dr. Bonei;>-DESPEDIDA DA
COMPANHIA.

pois conserva e dssinfeta. a ma roupa

Andreza Campos da Luz
Digitalizado pelo Arquivo Histórico José Ferreira da Silva - Blumenau/SC


