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Junior Detalhes sObre a cerimonia ,.. ... faia

,

" .Pêfa:hté aItas a�t6�idades sivis e militares, representantes do da população blurnenauense" no sentido de melhor desobrigar-se O" nny" edimcomerei,o•. ih<iuStria e iriiprensa, bem como de populares, re;;;1izo1i.� da tarefa que lhe foi' confiada, II lU U d'l
',' se na tarde .: de ontem a: cerimónia de posse do novo ,edil blume- A seguir foi assinada pelos presentes a ata da cerimonie,
nauensa.: sr,: Frederico Busch Jnr., previamente escolhida pelo', m- que de um modo geral tranocorreu num ambiente de grande que a escolha de sua pessoa para Chefe do Executivo blurnenau
ter\Tento� LuizGaliotti para o desempenho dessas elevadas funçÕes: cordíalídade, '

, ense se devia, por certo, ás suas tendencias <'pl'liticas. E acr eaccu-

"

Ao transmitir as redeás 'do governo -rnunicipal ao novo Pre- Após os cumprimentos de praxe, os presentes começaram a ltou:
• feito" o sr: ,.Alfredo Campos falou de improviso, desejando ao seu se retirar: Nessa ocasião procuramos ouvir o novo Prefeito, que -"Trago ordens rigorosas do sr, Interventor DO sentido de
sucessor .felíz e proveitosa adrninist.ração, O SI': Frederico Busch, já se achava entregue <1.5 suas atividades e que nos recebeu com me conservar afastado das competições partidar ias. obser-
em �teves palavras, agradeceu os votos acima. expressando, em a hurbanídade que lhe é peculiar. vando absoluta neutralidade nêsse setor. Essas ordens são e:;:ten'
segUida, seu desejo "de continuar merecendo o apoio e confiança A' nossa pergunta inicial respondeu o sr, Frederico B. jnr, sízas aos demais funcionarios da repartição, que nã o d,-'v·�m se

- � -��--��-'''�� __
.'

prevalecer, da autor1dade que lhes d�, as �ur:Ç0,:'S. que exercem

I' reV8Iver!· ;:��, 9: ::;:ze;::g::o:U::lõ� :,:�::;�,as, ,:�::!: .n,::�.�:;,:, :;:,:10'::::
Pomercde, allaz, Rio do !quactro administrativo do mumclplO,. . .,

Testo, está de pe zames.j
.

-"A questão da suhstiurlçào do secretariado e. ,:nt!�lW<:i1:E'S
�u.ando .tOOfl a maquíua O-II distritais - respondeu o eutrevislsdo ,�- ail1d�l n;1e. lO1_ P(�� num

[l�lal caiu .POJllep:;de é exce- estudada, tudo depe"ndendo de dete:.m!Il�das, Clr:;n5�,dlcl;;<S. com o

çao. fia ali um Intendente e tempo verei o que se pode fazer nesse setn.;dn.
um delegado que entendem .

A uma pergunta que formulamos sobre ;>2;1 programa de

ás lei ás ave!isas. ' , ação, o sr, Frederico Busch jnr. respondeu: ."
<

•

Enfim, 80 novo Prefeito 8· -"O convite que recebi do sr. Interventor Luiz Gollotti
penas desejamos uma bôa para assumir o governo deste muni:::}pio Cf}nsti[Ui�l p.'lr� rr.lm

observação do C!1SO. Apen.as uma surpresa, Ainda não tive tempo ue traça�. as diretr.izes � s�
lembramos: não haverá pleito rem see-uídas. Uma cousa, entretanto, p:JSSO adiantar: mirha ar.nu

honesto enquanto Iunclonart- I nistração será de absoluta economia, Tm�ito :!llbo.ra tenha /CC8:J�'
os desconhecerem suas fun do a Prefeitura no findar de um ano adrnmiatrativo, quanco pUl,-

BLUMBB-AU .. OUiir�a feira, H de. Novembro di> 191';,5 - Dr. Achm;� Balsini Diretor Responsavel _ Ano XXII- N. 43 çoesl I co se pode fazer nesse terreno.",
. ..'. . ,.._,�.:;., ... �i r. _

, Em seguido, o novo Prefeito, tonnn·-'_o a miciativa, nos «is-

t
III!

I p
se que pretendia. em breve, reunir pUÍocEeamente os re!�re�"ni:":-

ma erla rocuram ..se tautes da imprensa locai, afim de receb 'r destes sug-c·swes SOI·te

! ',,' os problemas ligados as suas a�ribuiç:�k::; c responder perguntas de C.:-

M��ANICOS para a oficina
rater administrativo, que estejam afeta, "I seu go\'erno .. ,da u:>tna Salto e trabalhador�s I Rec hemos, é bem de ver, com ::.,::,,{ !:'(:lV�l ent!.!E'L!s:n,) :L

e'�ipiies' '�a dala fl·x�da para os sa:;r·ço_" de .co�slruçao: feliz Iniciativa, que é um reflexo �lo Cdi�'�"!' rr..: ,-,., e liberal .d,.)
.

h.f Ii\WU 1$ II da �ova usina de RIO dos

ce.-\ novo edil, te�t�munha.ndo SPU des:_io d: c .,,-,� �'� 1->1!:' _d,cJ� ::c;��o.�, dres
"

de Seus rnumcrpes, afim de melhor porier set vi-rr s. lrat,l-.,t:, rn

S. Pauto,' 14 (f. da M )_- Ha I "Apesar do enorme trabalho ,Mais adiante diz o entrevis- Paga-se bom ordtnad.o.. I duvida de uma idéia ainda inédita nesta zona. que aplaudi nos"a4gum pesslmisrne a re9peito! exaustivo mesmo, que pesa 50- lado: Apresentar-se no Escfltotlo da 1
, 'strl'�õ"'s

'

d 'b'j'dd d d Ib b ·d "A
.

Clt d I' fORr' 'LUZ á l,jSemie t;�.
.- ,as pOSSI 11 a c,s ': or em I\l�� I'

-e �o�sos om ros, c(,nsl era pesar aa _Ia a .e prallca Empreza "./,\ : '

A a- Confiantes de que o sr. Frederico Busch J í)r, r!a·") pr:",lp?.rcttedal para 1:1 reahzaça'J do f-!lel- '1enCli1e} a tarda que temos a

I
para .3 execucao de taIs tarefas meda Duque· de Caxlas, n' 7 f" o tOdo d� '" in-p"imir una orient<.!dio fecundil e nrovi:i·

tI..<
'.

d ri
,.

2 d l' O t" d 1 't d f .

I' (R d PI') Bl es orvos l:1 sen 1 � ,1. <
, ,

Y l!larCê O para. o a.la e, rea !�_ar.
. � Itulos o� e fI ON por parte .0 unCIOD8 {smo q�e ua as a.meHas, em 1.1.

tosa aoS negocias que lhe foram entri'!;;ues, "grildecemos as ;üen-
dezeMbro, Ha quem afirme que res. fillallficados medIante fe" fomos obrrgados a recrutar P"-I menau. 7vl

cõe recebidas e nos despedimos, formulanriu H1B 1_"ut(:S de urna f,:.-·
nã.o será pni:tlcamiílite .possivel; querímento, estilo serldo entre·

I
ra os serviços eleItorais. repito. r

-�------ .

r 1\1" I d Dl. .....

I' liz gestão como Prereito n' umclpa e .. u:nenaH.
até essa ..dat�. co�pl�taf tod�s gue� dom regWa�i��dei denlto considero vencíveis as dificul�

I I}
__o

os p eparailvos' tndlspensav.1s Ge nossas po&slbtl1dades ma

j daçfes
com que estamoS luhm- Sopa em Tabletes 'T l' d A I' 'if , .� rt"'-

�:��s:�U?e���}���:D:·>��or��)t��!t�fÍ3iS,
. do",

"V I" e egrJ.ma a. li. �� (le �)al!=

�ici��..�i��a::�e:�t\�!�t��iProclamação da. Liga Eleitoral Gatolica I! Um t,biele IdA u�exceJen" tos ao Chefe da leão
pas de muitos pa{Hdos, até que .

.

. práto ou chícara de Caldo ;
sejam impressas e dUribuidas' O povo sente se impaciente, e quasi sem poder 1'6- i (Boaillon, COlÍsomé) • Modo A Associação comerei-I} cüngre.tuLHldo-se peh. l:?l!U';�
as cedulas eleitorais a todos os sistir ao anelo de t.omar as redeas do &eu del:itíno, em I de usar: Não cozinhar, apenas. ai de Santus enviou ao Mi- otica atitude (ih'" g:(OI'�,Jsa§
mUllicipios do Interior, não· '", . .

d d '..;! , desfazer e dissolver em agua li nistro José Unhhres, prE.sí-! for_lias <"rl��dr�s, E�::�I.',O.!ja�.f9...._í.�cij·tl,l"i.�r'a-;';'·.'a<"�e'
-

......
'

•.po de';,:,.',p··o· rlerem sua,'s propnas maos, com ma.IS In epen enCla uO que f I I
�, � '.. , . I '�"'",n '-' I m '-' bem

.. quente. dente da RepllhHca (l SFgUW- e lZ 80 11 ÇU1.J U!\] i: uL, ",. I.,_!!:J ..

ser utilizadas nas eleitões no ate agora.
.

.. ! te telegrama: A Diretiltia da poHtica que '\leU! de gll.ti':üt:·.

P�Xjl1?dÓadia 2.
:t

'

p
.. '

'_
- A_ Liga Eleitoràl CatólicJ �:aba 5e lançaI a s��ui:tte pro"

C. ANTWEILER � Rua 7 SeLo I Assocít.ição Come.r�ial �e sar _0, Pa:�" Re�p;,1k�;�,.., �"'H,�t�
·

vUVI.,. 1!. respe,. O u' o. �es!_ clamaça!J sobre () momento pohtlco: .,' r ; ,.

"

.

lOO • C, Postal, 56 I SaDtos, cOllform� _dehbe�açao i ?�Ç�, 8, (;,"/ l:r':I..!.�llY ,�}:i::!;..,�:�:'deofe do !,nbunal Reb!�mal LJ_el .' "Na soa mensagem d� Natal de W44, íHlÇO,f O S�nto Pa" � tumada em reumao reshztidi'l' V!a!13. 1 \I !Ct:- ... ! ,O"'�',''-'''"'. ,

tor�� da �ao Paulo, entre. o.u�,as dre Pio XH. com mão inspirada, os p indpbs ge ais que animam
B I u m e nau

II tem a satisfação, de expi.'es-! Max B�rriDger Jun ror, l-
cou::.as, dIsse o que, segue, los povos de hoje� a !uz da t�trica. exp 'I íencia _da goen, a a D.OU" Santa Catarina - Brasil i Bar sua integ"al' solidarieda I SecretarIO.

,

"

co fmda com a vitOria prmndenç[al das ,·naçOeS democrattcas 'de 8.0 Caverno de V. Exa,' .--,---------

I' 11',-'g"" ,'."n8'"
, contra os tota;irario3.:

R' t d n
·

El"t' O 1Iil!Ilóffl!."'ffl Ui; ��""'1'!!=' d''''' �!.�.():' .•
"

. �;' va alitu�': 1�\�i����a a� �����: ��u����O�u�!��;!:;:�mHmau��� aGIOnamOn O B I1llBrgla i B rICa
'- l�ú\11ij �tn���!�?;.� �

':
,

"h'
.. ...,; atitude interrogadOra, critica e diferente. Inspirados por amarga Não qUeremos de qualquer

e,'m,- Ô serv,aç,·ao experiencía, opõem'íõ8 eles ao
. mon,opólio di.tatodal. Des�Jal� A 'TI�O N" '%/IV P /�.5 ! forma !'-ug�rir êU,P"vo P,.;-f;.;im

. uma forma de governo que S'f]a mais compat!vel com a dlgm· }-ll,_ VI ..,_; - J, .. � 4
Um novo

• 8r;_;j1ü . l:hslJ o q!il�

Wa�hltl íon. 13 (A. P,) _ Nos daíle e ljberdade dOs cida_Gãos. A� nações estão prorun�amente .

A "fORÇALUZ" avisa a. seus. cOI1��midore� qU,e, li . parl!r nos ac"mp:mhou �té . �Kje! E'

I� -1
.

r �>. <: d·... \' � _� �. c',õrtvencrdas de que se nao lhes tivesse faltado a faculdade de do dia J 4 do corrente (quarta-feira), VIgora. a o segumte norano paI a que !lossa popU!::Cili) ê.:ê (1í1l""muêlOS Ode-Ial, se ib que 3:>.t:, .",.
-, -,

t· 'd
,"

d d" I" d If
.

t d 'l'ti .

d" '" 'f' f". c'tlt.mticas amedcadas es!âoobStr- tontear.e e.mE'ndar a a IVI, ade 05 po eres pD íllÇOS, o mun o On1êCIf!!en o e}i1er.gm e e f.ca:( y
,", .' i�ia: ';';!:Je "ique ,,0 u;r�"lp JS ':!

.,' d d h

t p nf >- . �.I na;), teria Sido arrastado a desastrosa vOlagem da guerra· Numa NAO have, a fOI ça motfIz DIURNA das 6 as 18 horas. I sala o J:jrUí1O t ('utros. �QLl'.�"an O e per o 05 a.uals m;;i1" "

',' .•

1 Q t f· d! 14

l' B
.

b'''';� • d"" ,

.

O':" �,17c' 't' .. hora em que o povo se encon Ira dIante de deveres taIs como
I

o - uar a- eAra: ta., em s.a,a o rUfiO e o ca:1lj)os t;:m-
...s . o ,g v"rn.o o'b,D 100, '. ., • "

d 'h' � . li" O (l' h d I""o') . ,.
'

, enliuanto ,fa.zem cOflsuHas entie nunca enc(; ntrou talVez anter:orme�te, "? curso e sua Is.Ofla a.J31 . e. �spar In. a e -Ialal tH:m
. ' 'f_

'sisobre o tegime de F�rreI J3-0 sente-se profundamente desejOSo, ImpaCIente, e quase se)'1r! poder 20 6a ·fena. dIa 16,. em. ,
Afinai o Campos s<uu �<1:"

do:'· -" ',',- • t' ,':;' ""t·1 �� resistir o anelo de tomar as redeas do seu destino, em suas Indaial. Timbó,.Rodeio, lbnama e RlO do Sul (!inha do Intedor] o Bruno n3.o Saí?Iscussoes pos.e IOre�., � ... lrma . - . .

'j cl
.

d
• t> • l' b· d G '} -n •

d"se:,que as,consutas airyda estilti propms mads, com mais m.epen el'lC!a o que ate agora" mCll.iSl�e�. a.lr;o .0 .]!a�c!a \'�l, e�se �:.r!!g2;;o �(,cI10��:
na rnsErinidáf, mas é luni- coiga '.

'. _.

3 Sanado. dia ,7, em Prefdo. de:>.::jo t�e fU:1\?_' .q��,;
d . -' .� T � :â '1 .preC!tiam"se de d01S bons Is ralaçiies entre o Brusque nós nos propuzemos <.ldVO��: :

._ .7;;,ll'':<;IJdS'�t0.sll�O ...pod e,� s: V(:..� __.' -tipog'rafos>nesta f(.1ha,
v U lIf U 3' ) ss?unda-feim dia 1.9. em

.,rlt! ...ar
. �n �o.!"" uas

. oa_, P,OXl
. .....

. Bra4!'IDI e a Rrnentiu'!li BJumenau (OnclüsrQe o bairro do Garcia) I ""� .'

·

rl?�'S . SB_!Jil3 < c�sper�"se.• qae 11 Paga
se o'rdehado. � H :J Iii IIIIifJ!

fORÇA MOTRIZ NOlURNA haver á em todas as linhas, das De fi a 8 RUn�@ft;,i�
· algumas Te ..... ' ..

" ��erJcal1�s .'.
' Da. Emb��xada da. �epubli- .22 ás 6 hnras (madrugada) I dft""'",mn.,a;Irn6'iJmi��· fomem. qualquer deslsao maIs .:.
_'

es. �rgentma l"eCebtlillOS a ILUMINAr:} O: _ func:onanhlOrmalmente, u�'llíiIiiItIHj,a >ii��\r]�\'Íl,,�
.co.ti.,crela d,_.entro rles�e' ·períüd,iJ 1 ANUNCIEM NESTE DIARIO Iseg,ulIlte i1.o�a: ....,

l , • \

.

<

• ,

Ir "'�!sl!��";. �iíifímmü�e<
.C. •.

r
_. �. �_'ali!�ijt� ®����!lL�w

.,.;... ,<. .

..
... .•... .,

A Emba!xada de Repubh-I Observaçao: l' o- forneclmento DIUrno está SU)::lto a mter-
·-'-"�7�-·-.-,,-4j--�--�o t--"'-*--.-<l-;;>-;?--(+--�-� ca ArgentIna comunica que,rupcão ao meio dia, provavelmente por mais de uma O) hora. W3shing!on, 13 tA P.) -- O

.Prado do RIO, La Menor seu governo continuará man-
.

18.',.
�<ere!ario do Traba!l;o ;:'su a

d' tendo com o Brasil as mes� 2' - Quinta-feira (dia 15) e dom: :�1 (dia fi· conhecer 'qtle haverà nos E:;.�a-
e Rapso_ la.

mas A.rnhitosas e tradicionais ça1ão ligfidas todas as liÍlhas. dos Unidos, na prox'm'i prima-
enCOrdfêN;e €i venda nas I relações existentes entre am· Blumenau, 13 de n9vemb!0 de' H145 vera ent�e 6 <:. 8 fí:il�,õ(:s :ie Ü'>
farmacias e Drogarias. bOB os paÍl:ies, EMPREZA FORÇA E LUZ SANTA CATHARn�A S/A. sempregado5, .'

__,..;.... """'";.,:.c...__;.......;....c.::� .:--�_.:....J-_ -------- ...... �-.- ......... -.._.------��--_ . ..:;...�...".-'--

refeito

u anual
sernsstral
avulso

ces 60,00
01'$ 35,00
Cr' 0,30

N
mario Matutino

I
\
r ,

I
I

não
es·Dilieul
as

i

I
I
I
I

I

i
I
I

o ,_ ... ' ...... ....,.
_ .� • ..., .........���"l;}

... �"
_
.... � � .. ",-" ... "

._:...:.�._:'")-;: �.. '>:_j;j:::.

oho da legaHdade, elltregando a Presid(,!ficia da Republica autorizada nilill Estad (J Hvre.
ao chefe do Poder Judkiario. A cena ocorrida nG Guana- Se o sr. GlJtulio Vargas tivesse a��["i!'H;,,!·.::-"-à� .. Hig/· pI;;�'
bar8 após a chegada do general Osvaldo de Farias, pIna te3sa renuncia, essa Dão devífl ser SQ.-H& {:!eins TfjJI'C)ijCll"
comunicar-lhe a reso1ução dris !orç8S armadas, foi a bo- tUDtee ds§ torc�3S Que Ü liepU8erhITl, Cà;:o c,;nt:-in';n, sü:L:l.

mologação desse ato rigoftOsamen1e legbl, pffiticado pt'lH o reconheciroéuto 'iudiréto uu tác.Hu de !�E<J í1.if_','íi'_; ((f.F' n;'í..t.'.
amenidade dos defensores da Constituição, da ordem in- !hE� assistia, Poderia �nv{lcà-Io pnste.r·íürn.1E:iltz; !H�rLi qU;)!
H�rna e da segurança. interufiolonal do pais. quer fim excmw, Tal como úCi)�!'erl2m os ,!�iiiJ eeimeHtn s,

Dentais, a que havia de renullc:a oe renunciar o sr, com li SUli desWuiçáo pura e sImples ao P;;:l(,l qUb .UéI.U'.
sr. Getulio Vargbs? 50 se renuncia a urna função, um car�Q, para, ficou·lhe barrada manobra [UiU'''': ..

um mandato a que se tem direito. Não éra esse pot3J.tiva- O sr. Washingtol1 Luiz tambeill lê11 c;epnsLi. ;rJ::". não),
mente o seu caso. O �eu direito à Presidencia. da Republi· assinou qualquer dücumentr. de renunei;i., élP,-c",",( (ie ti'Ê
eH. cessara inteiramente desde que terminou o periouo pa�a ainda alguns riias de mandato, qu!', "G8t\, eio;, i.'L: pürrei�
o qual fo�a eleito pelas Ctlmaras em 34.. f!t pl'orrog!":lçao �amente ie�Him�. �o;,que ou��:rg-�,,� ��.li:!�S';'; .. ?' ,:'rJl, ek.iç::L'3 .

desse perwdo .. porum d�creto de Bua autorIa' QU pO!' um ttpnradú PdÚ Ct.'ne;ftlSSO. O ei, G-;I!Ll:! \',":gt'",., iH ..... tui o

gesto de auto determinr.ção �ão ti�ha �eub.um \Tutor !eglil:lherdei fO do seu lng�r" dê,V_C ..s,:r "I,:;P.�:::�,l::�" ü,;:..,J:�:;�':!,1;� �i':Era ·nul� à todo e oualque.r; tempo.
.

..

..... � seu exemplo, reco!h:::nàr;-"e a t.1 .. ,,, c"�":,!nc,,"_' 't .,:.1 .• ' vi! , ü.c}
Essa nulidade ê que roi decretada, 11 29 dt outubro t tOB'ào Dalal, COUl() �em feito o t':.{:;J;'C0;UBi.,tB, iH! LHíL;'i) ('XI-

_ uitiIDo',.pela Nação �n;,'1 aI'Ill�S; 9tH' pou€!"ruais alto nUIDsIUú em '1.1:0 se conserva, e ctmw o l'!!z i�HU.)'H I'g(;[:, .. il�h',� �ariuha e ti AerODaut!cR, tmhios e C{'f�SOS, Se 1evanta!'a�1 de�HJêr.8,ll'i8? Era fi': couEclenci"a, jurídica dOs bl'I:IEiieiI>l�g I 1:1" l:'i3gu81pndo. SE!. ql:er, com. � �i.';_;.� ,'1:1,:'1:;, Yl�-!?�(::" /? �'/:�r' :s

ealli!-, aglndo nelas �ua.6 fOfÇa'S 8.rruadas; Neni:mma SIi!1Ção illUlS i fi)rçaJJ que o eleyarum e (! e.p�l�tti.,l.!.11 '-'" i-' ."".L " .. d «d hn
,""" .
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,Armado'na esquina das ruas

1 de > etem ro e orn· etiro

I
Choco�at·es

BaBas
C@rcmelos
Pralinés

Artlgós de NiZit(��1
Caixas Fit�ntasias

etc. etc-

II.
:"0·

'. HOJE tia. feira ãs 8,15 Ias.
Esperudns pelos Amf1n·o Pn.grama Prenetteamente

das 'EffiliÇ,Óes FOI tes:
l' Cornpl. Nacional
2' Uuíversal Jornal

3- BENGALA� "O l\·m�mo DAS
FE.'tL:1.S", -- D'H!Umeuta.

Cla.Ltda.

Novo Edifício Peiter

Travessa 4 de
..
reverei ro, 3

I
[rio exítante e origios!!

I �.Ãhe!lM"tiih;;lerT;;��;"·
em

i fa�taeHc;) fi ii?, desenrclurío nos domtníos da. "DE:,usa.·

\ Brasc,' 1 .essa nglâa.. c.m que sonham as erIRUf;9§ e'. .os

! scurtos cobiçHmU! .

I Plaíéa ;),00 - 1:2 e mil. 2,vO ._- BaICãD 2.0Q. e 1.50
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