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itUMBHAIId'iràreÍ dos que vêm muito
para dar aos que nada têm" _

':afirmou o sr. Aderbal Ramos,
candidato oficial do Governo
i.ti recente discurso.

" '

.
Seria ótimo, desde que até

�gota,se tem feito justarr-ente o '

contffrio, ou seja tirar .de querq
não tem .. ,

,

'[Disque fone 'il
l. t:)OO ll,
'iR OmOUSiDB : �ê al�D1I81 �1
;C�sal elegante furlou uma

,.

0·9 falor de 60 mil
'crúzeinrs,

R10, 17 (C B)
roam 7 de Belo HodzontelqUt. a 'policia está empe

',nh�da na cblltura de um 1m�l"tBrioso e elrgante casal, •.
, que, .fando o papel de. fre-
ç gU,f8€ls. fustou da Jo.�!b.ería
,T�,xeira custosa jóia. En- '

. q u�n to ';

o homem, irrep: e,.�
,:en�iveJmente ·trajad,9 con-

..

'\ eisava tom o .joalhoiro, no
balcão sobre' minúcias ar-

".---,-_--" - , ".

-"bsÜcasde determinada joiB,
<a clamá, Eurrl1piava r iquis
CE'imú brinco de br ilhaute ..

;!nó "valor dê .60 mil 'Cl':lzei-Ij;t"lD,s. Escolhidas algumas
�,�." "

'3, o' casul. re tirou-se en

:;;it; �. sorrisos e araabilídades
',' .' '. t

\eom o joalheiro. ,,'

'-w.....hj_._._.-.:t.��•....:...

l�dU:�I�;aJ: ,D�fred8 Ra·
jt ., ner ,filho
:f."

Infor-

;Jfs.téx'e,e,rr:nóssa cidade, pro$-,
sfgi.ui;ldó ,.

yragem para Porto J

,'.Alê,gr'p(' ".
,

o.! r. Al- !
,

frêd,o' R,êner -Filho, . figura de r-e-!
Ievo nos meios eeonomlcos e

,sóddis' gauchos.
.

o' "Partido Ir alhisla" de taea-
dor liberou apoiar o ea

capQz de ,'ealizar saas aspirações--'---_'__---�--M----�-

como
II' !!'I

'unlco

Os orgãos encarregados da propagando politi-a do
PSD no Estado estão alardeando antecipadamente a vitoria

_ de seus candidatos no pleito de IÇ de janeiro.
Para f les a cousa é tão certa que nem se dão ao tra

balho de esclare-er o pairo sobre uma porção de assuntos
que muito o iuteressa..

'

.Tudo o que fazem é construir frases bombásticas e' dia
tituidas de qualquer senso prático, que colocam em manche
tes vistosas nos jornais, julgando que com processo tão iogê
nuo e arcaico satisfazem a frme de

,

esclarecíruentos de que
o povo se .acha possuído.

Si não tEm argumentos melhores com que exaltar os
candidatos oficiais, poderíamos sugerir-lhes que procurassem
defende-los, ao menos, explicando ao povo uma porção de
causas que ele não est á com preendendo mo to be-n e que
podem SfT rezumidas da forma que segue:

- Porque 08 genafas de primeira necessidade continu
am subindo;

- Porque ha necessidade de se continuar aumente ndo
cada vez mais os impostos;

,

'-:- Porque continua desorganizado o sistema de trans

porte no pais;
- Porque o povo é obrigodo a ajudar a construir es�

tradas, si quer te-las em ordem:
- - Porque a banana do Brasil custa mais caro DO

Brasil 'que em Buenos .Ç\.ir(>1!;
,

,_;_ Porque os Estados Unidos, apiedando-se de nossa

sorte.• propoz colocar batatinhas no Rio a. Cr $ 1,60. desde
que 'o governo se comprometa a distribui Ia com justiça;

- Porque, enfim, estão acontecendo estas e outras
cousas cabuíosas, que está transformando o :_Jovo brasileiro
'dê pobre' que' era em miserável.

.

O povo tem O máximo interesse em ver esclarecidos
estes porques.

Si conseguirem arranjar justificativas para as rniserias
acima, então sim, poderão proclamar a vitoria de seus patrões.
Antes. não' E' contar com o pinto dentro da casca.•.11·

>

I'Sim, porque a cousa não esta tão facil como eles pen-
sam. Haja. vista o que sucedeu I a recente excursão do sr,
Irineu Bornhausen pelo oeste 'catarinense. O candidato ude

.

ni�tâ; teve a ,,�tisfação de receber adesões espontaneos e em

massa de, elementos de diversos . partidos, notadamente do
p, T. B. e do P. R' P.

Adesões espontaneas e verdadeiramente surpreenden
tes, pelo menos para os' do partido governamental .•.

Si eles se dessem ao trabalho de fazer um balanço concí
enciot o 'da situação, pOI" certo ficariam de cabelos arrepiados.
Mas si preferem continuar [ludindo-ae a si próprios, que façam
bom proveito.'

Que não' fiquem, todavia, amargurados depois, com a de.
cepção, '\ -anorrne decepção que jà está se formando nos hori
zontes da política catarir.ensr e gue em breve desabará sô
bre eles, com o ímpeto de. uma avalanche, mostrando-lhes a

estultice de se confiar nas âparencías e a inconvenieucia de,
cantar vitória antes do, tempo.
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maRIOimmciem ne�te
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Impresionante ilestação sã-
.

lenciosa em Livramento
. Em Livramento, R. G. do Sul eerca da d1!UHJ, �H
mulheres e crianvas reuníram-se em, frente fia Preíeitu

ra, ostentando a Bandeira, Nacional e com cartazes a,

dísticos com os seguintes dizeres; . "Qnerem@s�balh(9,
e temos fome".

.

O original comício foi aileuci-so, po:s qu� nin-

guem fa�l�o�l�l. �� ���=--
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Para Indústria - L3.vOUt'8. � Rem.deaciam
C01!ércio e 'Indú&@ria

Germall0 Stein 8[A
Filiai - Blumeuou ,;
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VeO;le"l!9:/POf motivo de vlu

Ji>IJl, uma bem afr(lgur
zadu,FtI,l;rl'fc&'iJe BHbãü, ,'de
':!'idarnente'

" ,_ registmdá
todos os,r/ei,tences.
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'1'[fij;.::: escuro 0U tu snc» pnt:1

dE' Dr.!f". para [ilcnh'J[!.l8 e tH01!hi:ri;:'b.

Agua Mineral

Sulfurosa
I'��'-'��=�--==-�====LAMBEDO
.-�-.:=��-..,_ . ....,.,....---

Noturoi da fonte Santa
E'lcídia - Perauá

DI:,TrunuloonRR
Prosaocimo <€ Dia Lf(Í(L.
nua 15 df' No v, fl87
BLUMENAU

,B.IJO 19 s�-'Nc.ve"Tlb. 588 ." Fone, 1901 B�urnenau,EXAMES DE'UP-.:INA: slm)11l'l' {assuear c' alhuminn) as r:�dju16ni�" qunlltat.ivo completo com dosngpm,ch;loreLo13, ksfllto", acido urico, uré« ele.' EXA1'viES DE FEZgS; coml'lelO, pesquiza de amebas, flagelado;,)oro!;' de v,ermos.�·(l\Ietqf.lJ)f3 de. enrinuecimcnto) digestão: carne, vl'1getais; posquizas de puz, sangue Or:UHél ele.,EXAMJ:i: DE.SANGUE:.jI.ll\LARIA---,- Pesquiza de H!'llHltozoado 11e Vl,vera!], forma''-'lIgndas fi croni
nil5. LUES, (silijil-t;z TIX'.çãO deJ[ilhn,]Cline. l\feinecke "te. TIFO: reação de Vidal. OI)�agE'm De: glicQse, acido ui-icp; hemoglobina. CÚlltagt'ffi de globulo5 vermclhos e bmnwA, Formula Lf\ucnc,itaria Hemograma- de Bh iling. TemIJ�de Co;igU!H\iíQCcléliRllgl'ia,.CU:nraghcernica. E.xAME DE SECREÇÃO: P;·squizll.-de gertllBnS \13011(1.'fle,jYrm::ttoz,oideBi atr·, trie:1101l1011aS. va-ginajs, etc, EX l\ill E DE ESCARRO: Pesquiza de bacilo de Koeh e
outros g�f_·mentl,ljrlel1mc.coeos ate, EXAME DO UQUfDO CEREBRO:-ESPJNHAL: Exame cltobae
terioseopi'g., reação de Klllru, Panny, Nonne ArpoU, elc,- EXAME DO MUCO NASAL: pesquiza de bacioli-i� lIlcl,iQl é a�jd() rr�iEtellt(,F (Hansen} etc. EXAME DE SUCO GASTRICO; Exame completo, d08iigern Ii!,� acipb lfi�ico, aci:ll-Íz Iivra !') combinada em HCI-Põsquiz1\s de sanguo or u lto, piocitos, hemáceas, EXAME lÚE ut:CERA: Ulrnn1ÍCJ:osGopia em campo escuroj pesquisa de espirochatns 'I'reponema Palida (sifihs).

IQ Laboratorio se aéha. instatodo para fOZIJT cüUura de quaqner germen e auto vacinas
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Brinquedos
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Presentes
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'O Banco I�aGiollal do COillercio
tc� o 'pl;a.zel' de participar aos' semi di: tít·

tos CH(�Dte8 e aI:njgo�. que, de segunda-feira,
dia 1;_: do corrente em dia n te passará a fun
eí -nar no sou novo eàiflCÍo, á -nH� Ui de No
vttmHro, J(: i r'Ji,l to ao í-Iotel· S. J u�,15. 3v2

r

-�

La.vando-se' com c sabão

"tlij(lEM ESPECIAljUA DE"

.ClA. ';WEtZEL ;INDUSTRBA't JOINViLlf' (Mar e:;, Hllg!fJÚ· ..d'�,

p6Upfl':Se ·tempo e aborrenimsnto
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