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Ia e a
•........•.. Río--{C B)- A Gamara dos DBpütado8
,-'�ln:ovoh, dia 6 do ftuente, 8 diecr trniuação
(ia verba de obras e Equii:iatnellW do orça'

: '. J;m:Dl0. gerál da Ueíao, na. qual, entre c titras,
��. >

�IL
-

"

I eucout l'd_' 88 a dotação de nove milhões

I cl'uzeir�§I para as obras de CQD 9t1'nç110

IferroV'ía Blun1êUfiu-Haj1d.

de

da

.<'Cinto pessoas que se dirigiam para I Ira-·
'halho pereceram' afogadas no rhl ltàjaí..Dçú ...

<Iodas as vitimas trabalhavam 118 fábr,lca de
;Gazes' Medicinais .Cremer S.. D... Detalhes

sôbre o lutuoso acuntecimento
c

A população 'loca" foi abalada. na manhã de ôutern, com a

c- impressionante' notícia de que 5 pesscas haviam perecido afoga-
, daa ao atravessavam o rio Itajaí-Açú, na passagem de Itoupava :0 'If��I�:rtr:n: ���::; D'......,. Norte;' quando vinha.n daquele bairro para Itoupava Sêca,

I) crIme 9 l1 traiçãoTratava se de um grupo de operários ri operarias da Fábri;. Ião premiados..{ ca dá Gazes Mediciorais Crerner S. A.• que se dirigiam para o
I

........(itrabllho e haviam naufr.agado. no meio do ri� em .uma batêira O arauto -das a.sp!�Oç5e5 dO. VtU<a

"�".'
..".'. B�.r.tco.. cen.te. "-0.51"•.

A
.. o.tomo jose.Bento, concessionarto do

servlç.
o
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d In.,,..II7I1:11 ..... "e""'o's'lf"';3 "0 Dezembro ds ISlt6 • Dr. Ar.h.íUefl Bal!linK Diretur SSpous!\ve - ...gel "e "'_ "
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'fl sa na menciona a passagem. IJIoUl'lü!'llftU jJ ...... , u. ..
�_

.- i/ 'Das pessoas que se encontravam na fatídica hatêira, duas
�o

apenas se salvaram: o baleeiro Antonio Jôsé Bento e a srta. Comentaria Politico )i: Disque tone aF.milia,SclnvJ,nz; de 16 anos de idade. De posse dessas infor- _���__���=_���"_=��_= f=" ;o':�mações, nossa 'reportagem" se pôs em campo, afim colher detalhes O sr. José Grahl. antigo -, Ora, o sr. não deve

'I f�:.. j'%.Oftv.
·

.!:�mais' completos sôbre o trágico acontecimento que veiu encher maquinista do vaporsinho dizer iSSJ sr. Grahl porque J V �de luzo e dor numerosos lares blumeuauenses. "Blumenau", nestas funções, - isso não é a expressão da

d i i ifoi um dos cidadãos mais verdade. E ll�n�(lsine B a lInHea ;�.A TRA'GICA OCORRENCIA .
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.
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prestativos ao desenvolvi- ..... 1 tivesse.nos que \'0 ar
(: . '.Seriam 3.15 da madrugada de ôntern, quando 6 operarros menta das forças produto- ainIa, com medo das per-e operárias da Crerner S. A. chegaram à margem do Itajaí, em

ras do Vale do Itajaí, seguições (nirnruern do go. D"tir!ldft R relr�Itoupava Norte, onde residiam, para atravessa-lo. visto que se
. quando outro meio de. trans- vemo tem cor�,gern de di- ! n� I 'I ". U III Ui

"'"

dirigiam para a Fábrica em Itcupava- Seca, onde iam iniciar as I porte não pcssuiarnos para zer ISSO e si houver um 111'.I.a� d," ft 0.VI-pr lateativicades cotidianas."
escoamento das nossas ri- que apareça), sem poder U 'ii �AO balse.ro, Antonio José Bento, como de costume, iniciou . 1 •

b Squezas exportaves. atender os nossos III eere -

d t
a: trá vessía dos passageiros numa hateira. Entretanto, em virtude

Modesto, mas eficiente ses mais sagrados, então, li!) II edas últimas chuvas, o rio crescera rapidamente de nivelo tornando-
obreiro do nosso progresso ; era raso de mand ar as

.�. � II
ae extremamente' caudaloso.

no saudoso e bom' tempo eleições as favas porque Porto Alegre .. 12 (CE)-3'E.m vista disso, o baleeiro conduziu a bateira rio acima, 1
-

di d ge!ltQ .0 P'.-.,.D vai retirar de suaem que ser ionesto era nao eram 19nas e
.

v

.:, -.. C</pois sabia que
.

a correnteza a faria derivar durante a tra.
ser honesto na (Jura, o ve- . como a noss i de caráter I l' 1 t at 8

•

I
' .

d '"

ga.Pllfl. t.ocus 08 re r ovessri evaudo-a ao ponto de esernbarque. lho sr. Grahl merece todo honesto!
1 tTod

. ,
. c,. .

li I f da orrenteza dos orcceres que a »anuo-,

o avia, ao que parece, ava IOU ma a orça c
'nosso respeito. E depois, sr. Grahl, diga I

rpois, já no meio do
.

rio, a bateira derivava rapidamente, indo
E é por isso que lhe si não é assim que entende filaram o par-tido, já tendochocar-se corn o cabo da balsa que se achava submerso nas

pedimos licença para diver- e ensina á mocidade, filha tido esta sorte a eligie doáguás, virando em seguida.
gir da pregação 3nti-demo- deste beio Vale que o sr. sr, Getulio Val'ga.s.Os pass9geíros Loramatirados à água, onde afundaram. qua- cratica que vem faZetldo e seus companheiros trd- ��.i qu.. as.ique instantaneamente, com· e.xceção do balseiro e da srta.

b Ih B '1
'

'
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Iem conversas com nossa a aram para o raSl: 51

fugões
e Foge.Feiros a�.>••.'.': ....•

Jl1miHa S�WNan.s; que conseguiram. se agarrar· á bateira virada

I gebte, para que não votem: fosse caso de oerder (mas,
' te deSCia o no.

.

,

.

o. sr. Bornhausen governa- que não é). 'Inais valeria 'I' Carvão a.'
i"

• BRADOS DE SOCORRO
dor do Estado porque si- perder com honra que ga� f. O Sr. Heinz Guuther Kubicki, que re;úde nas imediações
não será perseguido depois _

nbar com a deshonra! .

I
do local' onde se Verificou a tragédia, foi acordado por gritos das eleições, €I;c. etc.

.

"Kodakdese13pet'ados dq socorro, vindos' dt> rio. Dirig' indo se á janela,
.

dpoude ver a batelra semi-afundada que derivavq na correnteza e 1�_il·I···· �"";-:"·;:P·;:-:-.·:=·��d":.;";e-···";';O;-C···�·� ::b::-;-;o::-'""":::u�:���':Tlllirlj I �;.���i{����:;oúr�:� :Cia. Ltd{(oq'os dois náufragos que a ela se agarraram. Os mesmos gritos de I
!!I. ...,. J8..... _ ...... .1"'1& .. ... _socqrrQ.'Ípram ouvidos pera sr. Theobaldillo P .;reira, vigia notur- 1111

b 68

I
no l;1a E F.S C; em Houpava Seca, qne se dirigiu para a barrdo- 1111 VENDE-SE LeTES 111111 Rua 15 de Iio;:e.� !'\r I

ca do ":0, acordando o sr. Antonio Peron, tripulante da barca III IUI\ ª
B L U lV i:.. -

_.,'Fortaleza. Este, incontinenti, embarcou numa canôa. e procurou No melhor ponto da praia. Em fmote B Hha.

li'l'alcançar a bateira, o que conseguiu, salvando c baIseiro e � jo- 1111 Informações com: Iodo Com. Argon I)d'l. 1:1 Rasnl!!!1i�dftvem Emilia. Schwaúz. 1111 Rua Paulo Zfmmermauu-]2 F'Jne 1287 I!
'

'9(n� u
,

.
BUSCAS NO RIO �m u ��.J� t'�rt·az.��.Emseguidat foi dado o alarme, que.atra.iu numer9sas P!1ss9as ....,_._ ����� ......_.._,._.����J �-.._.._. -

�U .

_ �oiJlpara o local do desastre. Lógo, tambem, foram iniciadas pesquisas ciâ e Abilio Oliveira,escrivão, grande r,.úmero de pessoas' s.:
. E!3famos com {J sr. Bornhau�com o objetivo de se e:Jcontrar 'as vítimas. Uma delas, a sra. camprirnia em redor do cadaver da sra. Emília Sasse, lamentandc
860 contra o cündidaiuraEmília S:lsse, foi retirada da água 3S 4.30, ficando seu corpo á sua sorte. Lamentações e soluços eram úm;idos de todos os Ade'rbal R".mü8 da RiI�a !n;ràrgem do rio para o exame cadavérico e demais formalidades lados naturalmente de parentes e amigos das vítímas, que olha,
Si 61guem ainda ignora isso,Vgais. vam 'desconsolados para o rio, como a espera de um milagre, é porque lambem desconhece

'. CONSTERNAÇÃO em que vissem ressurgir das profundezas das á.guas barrentas o
as flepiraçõps do Vale doAs informações acima foram coLhidas no local da tragédia, corpo dos enttS queridos,..

<

Hajaí dos quais somos mo-A' hora em que alí chegamos, em companhia do n:édico legista,
.

AS ViTIMAS
.

.

. deEto lHIlU,to mas dos ma:g
..........I�Á.._Dr ..... F.. austo Brasil,Leopoldo Jacobo.w.ski, co.mi.ssário de palí- São as segumtes as pessoa� que perec�:a� afogad�s. !A.;8iél sefviriDreF. Nesta fun-
�

S
- Adolfo Sasse e sua espOsa, D. Emllla �asse (cuJo C_�C I ção, chovll arroz ou chova

.'

Cc 80,.' A.·II DA.S· H ·1•• 1)···. ··RA··U·L ICA foi encontrado}, ambos de 43 anos de :dade. DeIxaram 4 hlhos
oanivete não arredamrs. ca�1" ; na orfandade;

..
o minho! Resptjitamos O JngoMarta Miche!, de 39 anos, casada com Carlos l\fIct�e!, limpo, dos adversarlop, IDas

de quem se ach�va separada .e. mãe de 4 ft!hcs m�!lO:ces; felix, não admitimos qHlj�ira,), parta
Eric�, Alzir,a e �auro que V1Vlam em st:a companhia e a quem ela de quem parti.r.prOVIa S�bslste�?la;. _. Respeito .�3 1e:s, s�nceri�--' Udo KlmCZ!Dskl, de 18 anos, filho d'J sr. Leoll'lrdo e de D. dade nas afU'ffiBçC8S, !eaHB.�
Carolina Kimczinski

de etc, eis o nosSO lema.
- Alice Shwanz, Doi�a, _:le 17 anos de

.. idad�, filha. do sr �a propl,gund'l c10Horal,
Emilio e Berta Schwanz e lI"ma .da srta. E!!uha Schwanz. que pregaremos cartazes do nosso
cooseguiu salvar-se em companhw. do balselro.

. c80difÍBtG e até rogamos queTodos eram opera.rios da Fábrica de Gazes �Iedicitlais a,) lai1;) del.e sefli colocado. oCremeI." S.A. e pereceram qUdudo rumavam para o serVlçu. At(� do lJOS€lO ilustre adversafw
a. hora em que redigiamos esta noticia, apenas o corpo de da,

sr. Aderbal Ra:nos.
EmUia Sasse luavia Rido encontrado. Poré'G1, no cartaz deet6

A ..
,

demais vitim�s, inclusive s�u espôsa. o Qpenrio Adolfo jOHwl, gÓ se prega ü retrato
Sas!Je, amda permanecIam desapareCIdas, envoltas em sua 11lor- do $f. lríneu BOl'nhaugen.
talha de água. Qualquer. outro Rerá rasgado

SINAL DE LUTO'
sem cuntemplação. porque,

A Fàbrica Cremer, n:to funcicnou àntern em lilnal de pesar alem de uâo podenna.5 ter
pelo infausto acontecimento, em que perderam a vida .5 dos duas CtiraE', terneID0S li ClJn�
dos seus mais z.ntigos e leaís servidore3. fusão, ..
...

'*** �r"'� -,.:��
�--=-=--.�--

«Cidade de BIumenau;>, associando se ás manifestaçoos de ADVOGADO: Ipezar que estão sendo dirigidas às familiar; dos inditosos oper"o
Dr. IrUun Balsinl Irios, apresenta-lh';ll; sentioas condolenc:as.

IULTIMA HOF.A Escritório anexo a
Foi encontrado o corpo da srta. Alice, em Gaspar, ás 1 J esta redação

p.orÇi.s d� m�uhã, seodQ entregue á sua família. f" > = ... __...""....
_,...,_�

.. ' .r·-��:n:=�i
,

anual Cr$ 60,00 IU . l'lemestr!11 Ori SÓ,O
.: 0.Iavulso Cr� 0,46 I.�. "

de it�J�i

E

o,

,

"Para Indústria � Lsvoul"#.;i � Residenclas

CO�élCio

Germano
e ladúslria

Stein
FíHl:ll - Blumen8u
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Conjunto Elétrico ,iREADY rOWER' ICom .motoras Diésel ((hd�nBaUOnal))
?ri (Je'!! R n-';A·'5 rnv Ae 50<)) dC;!ji;-!� 00 -p r.
M tl lo HD·91\-21 K\Y/ A: ti_;- 'v deLr;:-,�:U,l I'iY;;1.

T011108 nara pronta entrega
EJ!jiO".;[Ç!lO d. Rua Cruzeiro, 77 .JOINViLE

lutor ;,a,�õJ:l (I (:;111-3:8 dt'� 'Iheti c m: -

End. TcL:�F;rélfico·-LAB;L\.N�C.x. Postal, 50

JOINVILLE iOv!

OfeNce 11 f,1H.\ rlh;,tinfa Ireguez!a
um completo

8ortilTI:zen.to de
11rinq\.1.edos para filATA.t....

c ill grnude redução nos pre çr.s.

C t�'f'" do verdade ta
,

er i lClllelll"'Se zen-Lo iuna visita

sem compromisso á C&Sa \'oUinunr
Rua 15 de Nov, �o7o

BlUr�[tiAU
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g Ç�lt,2i�'1<II7�� J',?l���íf�!.'),r �i
l' il('� li.:;. '*-� "'? ..,.11 'V" s� U iL_ 11 � ilL< .1
t: Estabelecido com Vidraçaria e Molduracões ;�

,,' t� Esnelhos e Artizos para Presente. Rua 15·724 i�
��� ,�Marcenar!� Rua João Pessôa s/n. ��
-:

�f; .Aceita qualquer scrvlçr:;. de colocação de vidros de i}
: .qualquer espessura. :;
:' -·HLUt''\\ENAU- ;1
�':"���..:..:J�.;:::...:;.,,-.">��"�·.,:-;::";;;'''Â:;'·;';';:'�·:;:;��·';�·:''':.;��.� '':';'�v:;':;'':;:;'-::���
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I t chegaram os Radies SU6UjS de 5
,

Ina meu o e 6 valvulas e Bicicletas Suecas

ArvoreEnfeites
Natal

de

F. Domnlng, caixa postal, 10 Tiwl;ó

a�l.· n�fHo i"�í\"�ç;P-t!l�r.in') Rh!l�1 r . j�:ft��Bl�iUfÃ fH'ir0il�� �-�!n.,,..l '

Afcndt tHtlO!! ')� :;tnrlçuii df I �
I' Ovos p;iru iucub eão..!l' � ..'I:,,� r,"'" .,."t." r".. .<""'J,'�" h� .. v ...

Nl.qn''.'QuiDh''� fi!." U'TI dia.
i�fVI�fj:ll Ba��üG;a li !]atllm1!!l!H !vLf!'CCOS [ovans CO R'é'prüdutarcs.

II
r�J1F(1r-!1l! 139S �1

t'
.

I'�
,

d I

I�,,'!l, Experimen,
e Ctl;1,f' ms r ro cos, o illf tiOr ramo e avi-

I
8!!.o '! 1iP.l 5tll\llmhrfl. Ia ,CIJHUfa: uv es sudtss. iz 'Dtnl do mnlestíe s, diapenseu-

"--�_"---'--'»""--:--'--"-"" --.. do tada e qualquer vaelndçãn; dlIIlBr.1t!lÇão k'Jil; alta
I Faça seu anuncio I IH)i;�Ül'n (180 uVGS por enol.

neste Jornal \ fi Proprieturto: OSCAR PAllL, Ru.a Amaeonas-Biumenoú
q;"-��""""'tl"'ifI!"-í1f ,�. � .. -.,..�'l> 1����\i'!J:������:7.Jl�":1'm'!:'��-:"�t
({ Jornal de thUcifl�P)

_: São Faulo -

com suplemento em lingua
alemã.

«Deutsche Nachrichten»
Assinatu-a anual.Cr.S 120,00
Ag-e�1te: CnTO '\VILLE

Bt.;-rne'1<!l1 - Caixa Postal'g
ó

Rua 15 dto Nov. 366
:="--�-�-<" ... iI/:. -b.., .,�",,,,,.�,

'��!A 1{OD�� O§ �
hV",,!�N:,tl! Oi ! lfl� de'
h�),:. � rl�, �"f#l!Iliç:de

,

J::J.h".-'J'�(Ór. .<i M�Mhd
-i.:-:-. �J':f(ttffdt$ '''�f;.kt$MC�
! .....:l-CSf!'��li {"�c���-iE.�

if.�-��V�!.��� �;� A.fiO
mSIRmlHm:mn�:

�1rl$d(u!imlrn ,eh}., Uda

Oportunidadtl Unica a Urgonte
Por motivo de mudança a LIVRAEIA S. PAULO (Filial) com Matriz

em São Paulo cerrnrá Sl_HlS portas em 21_12--4rl� ruzão porqu,e vem moven..
_

\ do intensa campnnb n de 'J�t' gr;_u:�,�L_ _:. U'I:!:J:lÇj() .apús 5 anos de vígenclu, com
! doscontos e8p�-;C��lí� de, JOr �":_j t' ;30 (:10 t!1__ll'áHtG 0U dias,
1 Gutrosshn, Glj�ln�r3. a at:�nl;:]o ,.105 lLte.rEs8:u1IJS pal'a' n compra não só
,

do y;;..ferido estabeledJE';!.itü, 12,)fUü d(,. urn« ca-sa do moradic l1e tijolos à Rua
:'[illflS Gorais, J25, bem corno- de Ul.T1 _grtlnde terl'€UO para arroz em Ilhota
outro lr.do de> IVú.. ."

Tx.H:.::::: c.(uu Alfonso--F'la lE d�� ri{_l-;;"e!llltl"0.f &75�-wBLUlíEN ...\.Ir-,

!l

I!'I"'�C' .W � ,.
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CDUZEIRO

8tomenfll. 3 de

DElEtaSRO �e 1946 I
--I

Agua Mineral

Sulfurosa
·IL�,���(

D��""."" � .. �� ........

"-�\u--""-_,.. ...-_�

DIS'l'R["BUIDORES:
Prosüocimo d'o cia Ltâa.
HUIi 15 de Nov, 6S7
BI. UM E NAU

!\[i!;i tI'!i� 'e nliJO -iii:!,
�·NQ�ri

\t!.�1§ d�VE !&H��g

Vende-se uma nr.rnbs. cr-m

.rnoto r, de 2 e) DD;?, que PUX:J
! a té 25 m e trrs e elc vu ::)5.
I In!\}I'illHçüf:8 negra redcçfio.

Dr. Jtl'fé rvía{os - Em vtsí
t'i fi SUl irmãn, i.r. <1 el'hé>rson
,,' s tus, cirurgião dentista, eu
cnntfR-se ne6til cHllde, (I n de
se 'iemorllrá por alguns ..1!US,
:J Sr. Dr. JeHé Mntos, ilustre
('[iuf:iJico, residente na Ca-
taI redE'l'8!.

Socorrida a família do
ferroviário Este já deixou a casa onde!
se encontrava após receber 1.,500 cruzeiros

> :da Legião Brasileira de Issislencia

Natural da fonte Santa
lildrlia - Paraná

f> A Lourenco Owpp - Encon
r ra-se flc;t3ltl cidade, tendo
u os dado c prazer de sua

visita, o uusso distinto coes'

!f�dUiJno, SI'. t nurenco Gropp,
iúdustíüd em Curttíba.

t • 'F O R ç II
Motores Diesel Estacionarios

Eleclrlcos

do Americano S.
Mercado de Automóveis

BLUMENAU

Fundado» t
End. Tel. FRESHEL

John L; Freshel

"VIRl1E

}1O[I pa'S8 tompn B afJOrrüuÍmeuto
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