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Quem assistiu o comício do PSD em nossa cidade por cer-. filhos, procurou desarmar o sr, Nereu Ramos. Nessa ocasião. um I tados por verdadeiro grupo de bandoleiros. Nem na guerra assisti
to não deivou de notar os atitudes façanhudas dos membros da dos agressores encostou-lhe o revolver ás costas, ameaçando-o de! semelhante barbaridade."
caravana do sr, Nereu Ramos. morte se persistisse em seu intento. Fala o irmão da vitima: - "Nunca sonhei um dia que ás

Tinha-se a impressão de se estar assistindo um filme do A PRlSAo DO FACINORA portas da nossa casa batesse semelhant-. desgraça, Minha dor é
farveste, tamanha a semelhança entre os bandoleiros da películas I

O matador de Silvio Tambosí foi preso em flagrante imensa, Enfim, lastimo muito a situação do local, sabendo que os

e os componentes da dita. comitiva. Uma unica diferença: no pelo cabo do destacamento policial da tocaildade. A arma que mereceram nossos maiores favores em campanhas politicas
oeste americano os homens traziam suas armas assassinas oi. mos-I com que foi cometido o crime não foi encontrada em po- passadas, trazem agora, tanta infelicidade, Asseguro-vos que os
tra enquanto os nereuzistas traziam-nas subretíciarnente escondi- I der da assassino, existindo diversas versões sob o destino causadores da morte do meu irmão não foi apenas o assassino,
das sob as vestes. que lhe foi dado. Cumpre não esquecer aqui que diversos mas, também, seus indigitadores.

Quando um menino dirigiu do seio do povo um aparte a um elementos pertencentes a UD=� de Rodeio levaram ao cem- SlI. VIO TA:vl80S1
dos ?radores.. seus.companhe!ros s� ex�1tal'am a tal. ponto que heeímento 10 Delegado de poHcia que ?s. componentes d�1 SilviO 'I'ambosl, que pús:,:ula 23 a.lios.de idade �r,a. ca-
quasi puseram a tribuna abaixo. Convidaram depois, em termos caravana se encontravam armados. solícítando-lhe provr- � sado com D. Ida Iv\. l'vhmbfHH, deixando vruva e um filhlnho
insultosos, seus adversarios politicas a subirem á tribuna para déneles no sentido de que fossem desarmados. Q Delt>gado I de um ano e quatro meses. de idade.
travarem polemíca

'.' '.' .

'. respondeu que nada podia faze!> psís todos possuíam por- 1 O ASSt';.SSiNO
"

Graças a Deus ninguem aceitou o repto! te de armas.
_,. , .' I. Sobre Nicom:ed-es sn,va pouco consegulmns i!I?uI'sr, em

SIm, graças. aDeus, pOIS se algucm se atrevesse a tanto COMO REPERCVTIRAl\!1 OS ACQNIECIMENTOS I virtude do mesmo S9 acuar preso íncomunteeveí na.

estariam.05,sem duvida, agora, pranteando a morte de um blu-
� Os. fa�os que acabamos .de narrar tiveram .senli?a r�perc�s-I cadeia de Indaial. �abe.Be. el]t!'eian�ü�. que o mesmo dtrigía

rnenauense, sao na localidade, onde o extinto desfrutava de geraIs simpatra. um dos carros da caraváns nereuzrsta.
Não ha exagero nessa afirmativa. Os acontecimentos poste. Cumpre acrescentar aqui que Silvio Tarnbosi era',,:fiíhado do

sr.! Antes de Ilnullzar f'st:'!. nota, d588jfHTIOB alertar as an-

ríores, provocadas pela caravana sinistra, com seus revoltantes e Silvio Scoz, ex Prefeito Municipal e atualmente Presidente do Di- torldades competentes sobre a necessidade de se instalar

sens�cionais. d.etalhe�,. ates.tam de. um modo ?-.'?IOrOsamente el? r.etorio do Partido Social Democratt<:o em. Rodeio. A onda. de

II Un;t .Inquerito rlgoruso SObre
..
08 aconteclme':ltos acima de6�

quente, as smistras intenções do bando que VISItou o Vale do pezar e repulsa pelo lutuoso acsntecimeuto alastrou-se por todo o entoa e que se revestem de ampl : gravídade. Fazemos
Itajaí, manchando com sangue o brilho de uma campao.ha. que Estado, medida que os impressionantes detalhes da ocorrencia, iE.'SO em nome à

..
e t.DdiJS 03 b.ra8uetfV.§ verdsdetramente

se desenvolvia num ambiente de ordem e tranquilidade, corno iam se tornando conhecidos. dignos que se sentem revl.'!wdos a.iJ�r:'" o §UCEHji,%o e espe-
convem a um povo civilizado, São esses acontecimentos, que le- TELEGRAMA AO COMANDO DO 32' B. C. rsm que a jusHç'i se mostre inflexível em sua missão de
vantaram uma onda de indignação em todo o Estado, que passa- Logo após os acontecimensos acima, o sr. Heitor Beninca, apurar a veriÍftd� e c(l.8tig�l.' C8 cuípadcs. 50 ássím pode-
remos a relatar em toda a sua repugnante plenitude. Chefe da VDN em Rodeio, passou o seguinte telegrama: lemos Iavsr a manha dei 'fiC;!). em nOS80 fOfOS de gente

A PRIMEIRA VITIMA "Sr. Comandante do 32' Bataihilo de Caçadores. civilizada pela loucura nglllntlria alia "gangster&" da

Depois da realização de um comido em nossa cidade, cujos I .

Blumenau
I politica nacional.

detalhes já pnblicamor em nota anterior, a caravana do sr. Nereu Caravana Nereu Ramos aqui em comicio politico composta I
Ramos viajou com destino a Timbó. Ali realizou outro comicio grupo armado puxou armas dando tiros e matando covardemente

Ina manhã de segunda-feira. As cenas que observamos nesta cí- um assistente que estava fugindo.
dade foram repetidas em Timbó. Os oradores voltaram a provo- Heitor' Benínca'' I
cal' seus adversarios convidando as a subir á tribuna. Um ude- Ao sr. Salvío Cunha, advogado residente em Iudaial foi 1nista o sr, Dr. Tupi Barreto, aceitou o repto. Mas não chegou a passado o seguinte telegrama:
explicar-se. Os capangas nereuzistas agrediram-no. violenta e co-

Ivardemente, produzindo-lhe ferimentos na boca. Não fosse a pronta "Dr, Salvio Cunha
intervenção da policia e talvez não houvesse escapado com vida. Indaial .

Dr. Tupí Barreto, Ia, vitima do bando nereuzista no Vale I Comunico-vos que a caravana Nereu Ramos está composta
do Itajaí. I

de bandidos armados, que mataram covardemente um assistente
EM RODEIO

. que expressava suas opiniões, Favor avisar correligionários para Loncres, (B. N. S) - I'No espace de 40 anos, a vtlo"
Se a .P?licia. tive�se

..p.l'?c,,:râdo desarm�r ,o� componentes da que saibam com que gente €:,tão lidan�?, i cidade de VÔ,) �t1ill0;:;_f,:;U. de .4-1 p.hra bOó milháls por hora'
caravana mmstra depOIS do mCldente de Tlmoo e talvez nos Mano Locatelll.

. lUZ o "DaBv TNegrapu", com,:,:'!] l!.1ndG o noíaveI feito do
fosse evitada a in.grata tarefa de registar os sangrentos aconte�

.

O SEPJJL'fAMENTO r wião bdtanico de oronu!sõCl li jito "Glostei' Me:teol"', que
cimentos que}>e Seguiram. Constituiu um espetaculo impressionante a cerimonia do Sé-! acaba de batel" o "r ec;rG ii de velocidade nO ar. "Os teeni-

Na tarde da mesmo dia a caravana do sr. Nereu Ramos puitamento de Silvio Tambosi. o primeiro martir da Democracial G08. de§el1hís�as e oiloto;;; l.H'itj";jlcos vêm dssempenhando,.
realizou outro comicio em Rodeio. A manifestação teve lugar em Santa Catarina. Cerca dé 2 mil pessoas acompanharam o \ desde o inicio da ririmeira giHHTl1 mundiúL um grande pí:'�

?�f�onte ao predio da Prefeitura Municipal. Os oradores, des�e o feretro da residencia do exti.n�o. até �� cemité�io cat?lico. Repre-I' psi no. dese.nVDIVim.�le.\.1.to d.S
.. '';8.1o'..:idarle a�l>ea" -, cOfiUnua

1.l11C�O. começaram a sere�.aparteados. por um grupo de bnga- sent�ntes da UDN dos mUl11ClpH:>S vl�mho e na. Capital, do Es�a., o jornal. Deve ser Iemhrsd.o que os, tr-:ba�hos Bonre. l_11?t.;"
de:mll:as. Contudo o comlCIO prossegma normalmente, do fizeram-se representar na cenmOOla funebre, Antes oe cheg:,ti" I re!l d9 turbín8.g a gaz e de .:c"u:;-popüla;:ao hH'uill aqm HliCt-

AMEACA :TERRIFICA ao Campo Santo, o féretro estilcionou no local onde SilvlO 1 adas em 1933 pels comüdür() dn ,!\,r FrlH.lk WhUtle, e os mo-

Os apartes dos brigadeiristas cresciam de intensidade até. Tambosi daiu filftPO pela ?ala assassina. Diversos ora_dores usa-! tores que bü�e-.r1.im o "!'8coul" fonnH lt1bricadoB de Bcordo

i.{ue em dado momento, segundo testemunho de diversas pessoas,11Fam da pal�vra nessa ocasIiio, prestando uma derradeira. ?ome-' com seus principios b3.B!CDS.
os chefes da caravana, perdendo as estribeiras, pediram para que llagem ao Jovem e valoroso democrata, roubado ao conVlVlO dos

. _

os aparteantes fossem identificados, afim de mandar marca-los a seus propugnava. pelos seus ideais de liberdade e justiça. Falaram
--------�-----,-------�---- -_-

ferro em braza quando subissem ao poder, em numero de ordem, os srs. Dr, Tupi Barreto, Conego Tomaz r
-

i �5ç;:"i\C}"'tiIPtjail1. seO COVARDE ASSASSINIO Fontes. Dr.Osias Guimarães, Dr.l'vIax Tavares do Amaral e

Dr'll SO�)â em Tablet�s I AU" \ií, t·· .' '.. .'

Apezar da ameaça, os oposictonístas continuaram nos apar- Henrique Rupp Junior..
.

.

i�·
§

teso Em dado momento. os chefes da caravana, perdendo a ca;l�1 Ao baixar a sepultura, o Vigario da Paroquia local fez uma
j "\'.H I 1':Il i· MECANiCOS pera a oficina

ma, ordenaram que se

a.brisse fogo contra o grupo
O. Assistiu.se,: comovente prá.tica, exal.tando as V:i:.tudes do e.xtinto como homem

I'
.

�,I I P da usina Salto e trabalhadores
então, urna cena verdadeiramente lampeonesca.. Os componentes honesto e exemplar chefe de falUlha. '" I para os ser:r-ço3 de .cons!rw;ão
da caravana, de revolvers em punho, investiram contra o grupo INDIGNACAO E' REPUL�A

U t b' t dá -I'rli-' � da nova U"lr:3 de RIO dos Ce-
brio-adeirista, dístrib�1Í!}do coronhadas e disparando suas armas, O "Cidade de Blumenau". que se fez represe ntar na. cedmo- m a lê e

.

um exc\ � ;;_
�. dros,

...

CI
-

d'
. prato OU chícara de Cddo

UI' � .... _grupo atacado dispersou por todos os lados. nia funebre, procurou ouvlr lversas pessoas que presenCIaram a
íBouBIon Consomé) • Modo J .. Paga-�� bum urd::.nad�;. ._Foi em meio da desordem que se estabeleceu que o sicario tragica ocorrencia, colhendo impressões, Vejamos o que dizem os

d. "' usar: Nã.o c

.. t..J._.7i.U
·

..••.t.!..
a·•·..r .•.s..

pt;nns.\1 AP.reSBníaf-::;,e_r.lp'LL.Us.Zcrno.f1(.� �aNicqmedes Silva aproximou�se traçoeirámente de Silvio Tambosi, entrevistados: d=sfazer e dissolver én aguá i Empreza fUR\."... .

:
a 1"1,;:;-

assestando�lhe violenta pancada com a coronha do revolver. Si1- -"Não se pode concebei que um bando armado venha J;i. ...

bem nueí'tte. � i meda Duqu� di;
. C�Xlas, 11', 'I

vio, que procurava fugir na ocasião, cambaleou e tentou prosse- uma cidade ordeira como esta assassinar. friamente cidadãos hoc - � I i Rua dtis !J[,Jrr;ewls;, em BlU�
guir em suafega, Cerei'! decinco metros adiante recebeu o tiro nestas. Mas esta é a verdade. Todos estavam armados e f'izerarrt ANTWEILER - Rua 7 SeL, ti �emitl, 4'12
mórtaÍ; Avancou. ainda, .'10 met.ros, para tombar morto, div.er.sos disparos, asssassinando um dos presentes:' - Dissse é ."', - ''''0 - O. Postal,56 '1'1 ��.-----�-------�,_.-_--_.-

Ao ser baleado Silvio se enCül1t;;ava cerca de 100 metros sr. Ródolfo Fava;
.

lU
�

dQ loçar Qí:\de se rea.lizava o comicio. o que mostra a distancia Declarou-nos o lavrador lVlaximiliano Cani! toAcho que a c�� B

. .

n à II II N� b3.:t ;; Ilití: \"''L� . '.
cQberta. pelos agressores at;;az de suas vitimas. ravana do sr, Nareu Ramos era constituída. de bandidos, Mais I \_ '. t E: N· CI TI , "

•.•. Silvíq :rambosi foi atingido por um projetil de arm.a de fo- que bandidos: fascinm:<is 1'.' .....

.... .: .'. .'. ..•
S,H1!a ça�3.ri!1a - Brasil

� I n[lU' d€ve í'újtf!.ll
g�. que; em trajeto ascendente, p!=netrou na região costal direita, Declarou o sr,' Errí.ilio da Veiga, barbeiro no lugar:"- A __..... w��"""""=�----::':::::.�"'::=----

.
.

__

.�:-::-'�.�
.. _ .

.

lo.·..calizando.·.;.88." 'TI.'.a :reg....
í

..

ãÓ péit.ar.aI e.sq.·uerd.a, apo$ atingir a arteria turma do Nereu cometeu aqui. ve.rd�d
..

� e.
iro tar

...
b
..
a

..n.·smo. Ap{!� o � d fi� 1Il�;"'l'i Prado do Iüu, Lá, .Lvlüllot

puIm�t\i'f;f�lecend':'nos braços de um companheiro, sem ter pro- comício. correram atraz dos bngadelrlsta.s, agrectmdo-o8 e dlspa- Agua ��e t,u �ii«l (I
nunclado pai!.!;V!.,.alguma... rando tiros," I '" ""'" ""J11 _ '"' �,� •..���""h"" .. ,"i" ", 'H"_'..Il_

.

��N ,. I' r ""SS
.

.
' li!.!Ii,li !1f;,':' .8' ,.xI tL 13 =._ h

L.�l h.
.
.L'ílPR....:.·· lQNANTE Al1rmou o pracinha. Luiz l{erdl.)o .1\1arcópi, cunh,�do da .vI-1 \'S1Im -

O pai d<; vitirnií. SL'. J9ao 1.'ambose, indo em �fl("'""!'t\ .;lA!> i i: .....w U'[;'_.LC. 1. •
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" Sociedade Cooperativa de Crédito de Responsabilidade Limit·i:u!a
".

-Registrado no Serviço de Economia Rural do Mínisterio da Agricultura sob nr. 1.197

Matriz em Slumenau

Co!tã MatI'iz. & Sucursais
Agêl1cias'e Escritórios

AI'érico.Stamm
.. ;Dlretor-Gerente

BLUMENAU, 9 de Novembro de 1945
Oswaldo MoeUmann

Diretor- Presidente

-----,,_.--
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Urna bem iúi}!aiada loja de
tecidos Inctuslve rasa e terras,

sH��da no centro da 'Wâça de
Taló: .. j .

Tratar com o prcprielario
Henrique Faber Scbr..

Taió _... Rio do Sul

Perguntam�me e eu também me pergunte:
Uo que é que há com o campo do Palmelrae?".

De mim, Irancnmente. não sei o que possa
dizer. talvez· que haja uma caveira de burro.
ali enterrado, Mas tambem esníesso q,H3 tenho
um pOUCo de culpa no cartorío ...

O caso é quê todos 08 bons patmeírenaes
não podem deixar de pensar, Mm certa trtsteza,
no ryest1no, não menos tríete, hoje reservado ao

campo de um clube que tantas vezes soube con

firmar, de medo tudtscutlvel, o. titulo que lhe
cabe, tradicionalmente, no Iutebót de Blumenau.

Vinte e seis anos são decorrtdos e o cam

po do atual Palrnelras contínua quasl o mesmo.

Euqunnto Isto, vejamos o Olímptco, o Aimoré. e

uttímamente, o Guarani.
E' também verdade que se procurou fazer

algurr:a cousa, neste ano. Surgiu um �'1ivro de
ouro", e muitas, bôas intenções. Nla8. de bôas
intenções - dizem - o inferno ssrá repleto.
Parece que o ouro do tal livro ficou euíerrujado,
e o Palmeiras prefere dar banquete em casa

aíheía, que na sua, ecltada, Só cabem segundas
dlvisõ es ...

E tarnbem filio é mentira que o campo, afio
nsí de coutas, não é do Palmeiras, e que, ape.
zar de 'dois 'pedidos, feitos com todas rormaítdn
des Iagaís, a propriedade desse mesuro campo
lhe roi negada. .

Mas, o Otímptco recebeu dez mil cruzeiros
e o C N. Amoríca está em vias. de entrar na

marmna.. e com muita j ustíça.
E� OU não é caveira de burro ... ?

Vende-se '3 casas de madel
Ta ria rua Tarnandaré; 1 Radio
General Elctric de 8 valvulas.
Tratar com a. viuvá l(och,· rua
S. Paulo, li9. 596-óv2

L. REIS.

n oe o
33 jogadoras para a Sal6ÇãO Brasil

·

A lista é grande e consta de trinta e. tres jogadores ou ... it�

ja tres quadros, assim distribuídos: arqueiros: Oberdan - Cajú -
Ari e Rodrigues - zagueiros-direitos: Domingos - Augu$l."{) e

;-,Elton - esquerdos: Haroldo - Norival e Sspolio - tMdi�di.
reitos: Bigua - Bauer - Procopio € Ivan - centros-medlosr Da_
nilo - Rui - Ávila e Tulio - medíos-esquerdos: Jaim�: - Nt:t,
renha e Bigode - pontas-direitas: Ademir - TesourhlÍHt eClau
dia ;..- meias-direitas: Lelé - Zizinho e Otavio - centre-avaates;
Heleno e Leonídas - melas-esquerdas: Jair e Tim - poata-es-
ouerdas: Lima e Chico.·

'

.L

DEZ DIAS DE CONCENTRCAo EM S. PAULO

.1
.

A rapaziada patricia, conforme & sabido, deverá atuar a 16

I de dez.
�

.

smbro viU.douro
no Pac.aembú, enfrenta..

n

..�.,o. OS .A.'rge.. utlW!i
.....
�.

A fim de ambientar devidamente os jogadores no nosa-p c1hna,
.

I especialmente os de fora, a C; B; g, _já deter:n�l){)tí que b:;i�a.. u..�à.

II concentração dos mesmos na Pauhct"la, no rmmmo de .�� dHt.1-,

'1

inbL
Em dias do ultima semana correu em nossa �idade um

«Zum-zum" de que a direção técnica do Palmstras irií!:
rneníar em sua equipe titular, a desiarajja ata-rlireita, R�
zínho da esquadra de aspirantes. E ná lre:trl.o de ollférn éaStl>;:;:
elementos, que. não hã duvida, sãn duaS pramessas do 11oss�

I pebol, foram submetidos a um. (; teM: 00; time principal.
Segundo fomos Informados por pessôss que ·Vfesenci�ramG

aludido treino, Renê e Lazlnbottversru íHuaCã'o simpl-e-smeme fiQ

íavel, reveladdo serem em futuro bem próximo, (10m �tttenneo-s
craques do nosso «soccer>:

Q�artal!!lfeira-ás 8,l5
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.uMârcaremos nossos adversários com ferro' em braza,

nalevras dos chefes da caravana do Partido Social
"

."
.

IAo
.----------------�

Dernocratico, quando
quando subirmos ao poder"-;

de sua' passa�'.

P
I Preleitura ficou se

a
··

.•gem por
",,;

I 81umeU8U, 21 d�.
ROfembro de t945

.",

d· 'D'" ""
.. ,

e " .'
.
", .

.

.

!'!:

� e _ .... ,

···
.. IIID.·eD,au

·

a 30 o praza para a

dos lilulos eleilrrais
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