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o aI. Flores da Cunha telegrafou ao

presid t Getulio Vargas pondo á sua

disposição 20 mil homens.
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Santa Catarina na intentona
ri*EH' .

Parece explicada a atitude via
len.ta IIfJS deputadosJoão de Oli
veira e Trindade Cruz

RIO 27-Segundo declarações do senador Morais Barros, o movimento extre
mista devia estourar ao mesmo tempo em diversos pontos do país.

O movimento se estenderia a Alagôas, Baía, Minas Gerais, Estado do Rio, Pa
raná e Santa Catarina.

Adiantou o mesmo senador que o combate no largo da Paz, em Pernambu
co, durou vinte e duas horas.

PORTO ALEGRE. 27 --- A Assembléia Legislativa
do Estado, aprovou por unanimidade, lima moção de
solidariedade aos Governos Federal e do Estado.

Abandonaram Natal

RECIFE, 28-05 rebeldes
abandonaram Natal em número

RIO, 27- Ha grande nume- de SOO, a bordo do Santos, do
ro de feridos entre os revoltosos L10id Brasileiro. Os chefes do
do 3' Regimento de Infantaria, movimento, depois de saquearem
muitos dos quais se encontram bancos e casas comerciais, toma
em estado grave. ram um avião da Panair com ru-

RIO, 27 -o projetil que Foram leitos numerosos prisio- mo desconhecido.
vitimou o tenente João Ri- neiros, os quais estão sendo trans- Só da agência do Banco do
beiro Pinheiro,' passou rente portados para a Ilha das Cobras, Brasil os rebeldes levantaram tres
ao' general Silva Junior, no fortalezas da barra e quartel do mil contos de réis. RIO, 27 -No 30. R. I. fi-
momento que esse general, I Regimento de Cavalaria Di- :abe-se de que os chefes do caram fiéis, além do coman-

O
. palestrava com os generais ·vicioharia. movimento no Rio Grande do dante, setenta oficiais que de-
João Gomes, Gaspar Outra Norte são o tenente Mola Cabral, rnonstraram grande bravura,
e Meira Vasconcelos, na es- A AVIAÇAO PERSEGUE capitão Otacilio Alves, sargentos ao se declararem contra o
quina na Avenida Pasteur OS FORAGIDOS Waldemar Coelho e Aldemiro movimento, prestigiando a
com a rua Ramon Franco. RIO, 27 -Mesmo depois de Co�rêa, te?e�te .Oscar �anderlei, órdem legal.

rendidos os rebeldes da Praia 10 industrial CI.ro MeneIes, que
.

Parte da oficialidade amo-
Os chefes do levante da d J ã t d I a tropa tentaVermelha ainda foram ouvidos não era comunista, e o r. o o ma a e a gum -

Escola de Aviação \Jf d
.

d C' f' t dalguns tiroteios ligeiros. Era a lVJace,o, tesoureiro os orreios ram. �glr no momen o a

esquadrilha de aviões em perse-
e Telégralos, I rendição, sendo entre!a,nto

guição de revoltoscs que se em, O sargento Waldemar Coelho, prêsos pelas forças do gbvêr
brenharam pelas matas, fazendo aco�panhad� de. �e.u coleg� AI- no federal.

disparos de metralhadoras, e sen- demiro Correa, dirigiram-se ontem

do, por sua vez, atacados pelos pa�a o aéropõsto. da. Co�dor á

fugitivos. paisano, tendo o pnmeiro .deles sa

Parece que os mesmos nao c�do uma p�r�belum, obrigando o

conseguirão escapar, pois as tor-- piloto a deixa-los embarcar, no RIO, 27-Entre JS pnslo-
ças federais estão cercando o que foram atendidos. neiros figura o cabeça do mo ..

morro. Momentos depois, o hidro le- vimento, capitão Agildo Ba·
vantara vôo, conseguindo o rádio- rata.

O preso Getúlio no quartel telegrafista de bordo comunicar o Ainda no quartel o repre-
do 3' R. I. ocorrido á agência de São Salva- sentante dos Dtaitos Associa..

dor. Contudo, antes da chegada dos conseguiu falar com o ca
do hidro á capital baiana já os pitão Agildo Barata, que dis
passageiros e tripulantes .haviam se: "Estou vencido. Fui prê
dominado e desarmado os dois so."

Quasi atingido o General
Silva Junior

..

Como se verificou
levante do 3- II I.

RIO. 28 - A7s 2,30 horas
da madrugada, os capitãis Agil
do Barata, Alvaro Souza Pedro
za, Alvaro Cour.irbo, sublevaram
um do batalhões do 30. Regi
mento de Infantaria, aquartelado
na PI aia Vermelha.

Os dois outros batalhões, recu

sando-se a tomar parte no levan
te, travaram curto tiroteio, entrin
c'iciradcs !lOS seus quarteie,
A's 4 horas da madrugada re

começou o tiroteio entre amotina
dos e legais do Regimento
A's 2,30 horas, logo após ter

irrompido o movimento, o delega
co Brandão Filho transmitiu a

ocorrência ás autoridades, que ini

ciaram de logo as providências re

!Jw:sivas, instalando o quartel ge
neral na vizinhança do Regimen
to, próximo a uma bomba de

gazolina.
Pouco depois de deflagrar o

movimento, achando-se no portão
de seu quartel o major Misael

Mendonça, foi esse oficial interna
do aaderir por um sargento, recu

sando-se terminantemente. Como o

sargento tentasse transpôr o por

tão, o major M;saeJ sacando o

seu revólver, alvejou o subordina
do, prostrando-o morto.

Imediatamente, uma rajada de
metralhadora atngiu mortalmente

• • 1 d bao major, que caiu ao SOlO e ru-

ços, com os braços abertos.
Com o tiroteio das a horas, a

larmou-se a população da V:ll

nhança pensando tratar-se já do

choque entre as tropas leg3:, que
houvessem chegado da cidade e

os rebeldes, quando eíetivamente

o tiroteio se verificava ainda en

tre os amotinados e os batalhões
fieis do Regimento. RIO, 27 - O Ministerio

Ainda pet:t madrugada, o 20. da Guerra, em um comuni
Regimento de Infantaria, em ca- C ado oficial, informa o se

rninhões rumo á Praia Vermelha,
I guinte:

passava pela Avenida Rio Bran- -«Os chefes do movimento
co entoando o Híno Nacional e sedicioso da Escola de Avia
vivando o presidente Getulio Var- ção Militar, capitães Agil
gas e o Brasil. berto Gonçalves e primeiro

Esse regimento foi o primeiro tenente Benedito Carvalho,
a chegar ao teatro dos aconteci- cujas forças foram abatidas
mentos. pelas tropas legais, evadi-

Daí a pouco chegaram ao 10- rarn-se do Campo, tomando
cal novas e numerosas tropas, or- destino ignorado.»
ganizando-se o quartel-general, RIO, 27-A rendição dos re-

com os generais Eurico Ga�par ° general João Gomes, mims- beldes do 3' Regimento de lnían
Dutra, chefe do Estado Maior tro da Guerra, desde os primeiros ria, da Praia Vermelha, deu-se,
do Exército, José Pessôa, Pan- momentos, esteve no local, dirigin-exatamente, ás 14,40 horas.
taleão Teles e Silva Junior, ini- do o ataque e comparecendo aos Dois minutos mais tarde o sr.

ciando-se imediatamente o cêrco, pontos mais atingidos pelo tiroteio Getulio Vargas, presidente da Re
travando-se o combate que só rebelde. pública, penetrou no quartel, en

t',minaria com a rendição dos I Numa dêssas incursões á zona contrando ainda nc local onde
rebeldes. mais alvejada pelos amoti-iados, caíra, o cadáver do major Misael

Um dos primeiros a chegar ao caiu morto por uma rajada de Mendonça, assassinado por um

local ás 5 J 12 horas, foi o presi- metralha, que atingiu a cabêça, o sargento.
�e ite d'1 Rtpublica, em auto- capitão João Ribeiro Pinheiro,
movei acompanhado' dos capitãis que acompanhava o ministro da A escolta presidencial pren

deu revoltosos
Ubirajára de Lima e Garcia Nas- Guerra.
cimento. O côrpo daquêle oficial foi

Conta o "Diario da Noite" que transportado para os fundos da
em caminho, encontrando-se o pre- Escola Minas Gerais.
sidente COT. uma patrulha de dez Apesar disso, não desistiu o

soldados rebeldes, comandados ministro da Guerra de sua assis
por um cabo, mandou parar o au- tência aos postos avançados.
to, interpelando-os energicamente. Como a certa altura o capitão
Atónitos, perplexos ante tão im- Seter Ramalho lhe fizesse vêr
prevista presença do chefe do go- que aquele titular se expunha de
vemo, apenas um dêles teve cal- .nasiado ás balas dirigindo-se pa
ma para exclamar: ra o ponto mais visado, respon-

':'_Olha, o presidente Getulio! deu-lhe () ninistro que "o logar
Foi o bastante para que toda a do chefe era onde estava' o per i-

patrulha se rendêsse, Conlinúa na 4a. oágina

OS OFICIAIS FERIDOS
RIO, 27 - Foram feridos o cel, Eduardo Gomes, coman

dante do lo. Regimento de Aviação; o ceI. José Fernandes e o te

nente coronel José Henrique Ferreira, comandante e sub-comandante
do 30. R. 1.; major José Almeida Figueiredo, capitães: Luiz Ma
ximo Araujo, Arione Brasil e José Alexino Bitencourt e o 20' te
nente Joaquim Silveira.

OS FERIDOS E OS PRJ·
SIONEIROS

I

I

RIO, 27-A's 7,SO, o sr.

Getulio Vargas chegava ao quar
tel do Regimento de Aviação.em
companhia do general João Gomes
e oficiais de sua Casa Militar.
A escolta que acompanhava o

carro do presidente da Republica
prendeu um grupo de seis ou oito
revoltosos, que saíam do mato e

pretendiam atravessar a estrada.
° auto presidencial parou, ten

do o sr. Getúlio Vargas assistido,
á pequena distância, á prisão dos
rebeldes.
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I

,

I
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sargentos, que consigo conduziam
grandes embrulhos contendo mu

nição e metralhadoras portáteis.
Em poder dos mesmos, ao serem

prêsos pela policia de S. Salva ..

dor, foi encontrada avultada im

portância.
Em declarações á policia baia

na, o sargento Waldemar assumiu
a responsabilidade do movimento
na Capital potiguar, informando
que fôra o governador militar de
Natal.
° 2 I . B.C. foi reocupado por

cinco sargentos e trinta praçllS,
que ficaram fiéis ao governo.
° governador Rafael Fernan

des reempossou-se ás 9 horas.

OS QUE FICARAM
E'lS

"ESTOU VENCIDO. FUI
PRESO"

Tentativa revalucirJ
nária na Estada

'de Minas
BELO HORIZONTE, 27-Um batalhão do regimen

to de Barbacena tentou sublevar-se sendo imediatamente
dominado pelas tropas fiéis ao Govêrno.

Os chefes da tentativa foram prêsos.
O governador mineiro e comandante da Região já

determinaram o envío de tropas para aquela localidade.

Os oficiais martas

RIO, 27 - Morreram durante o movimento o major Mis
sael Mendonça, co.nandante do 30 Batalhão do 30 R. I.; o ca

pitão João Ribeiro Pinheiro, adjunto do Estado Maior da J a Re
gião; capitão Armando de Souza Melo, comandante da Compa
nhia de Guarda á Escola de Aviação: o tenente Danilo Paladino,
subalterno da Escola de Aviação; tenente Benedito Lopes Bragança,
da Aviação, o 10 tenente Geraldo Oliveira. do 20 B. C. e Mei
reles, do 30 R. L. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'" -L..�ta apr' xlrnan-
do se do coronel Fereira Fernan
d·., comandante do 3,0 Regi
môn'o de: lnfanlariê, qth' (OI
t iiPpoltado p"ra o HJspital MI
l;la: .

WO, 27 -Os
rebeldes desfibram,
pelas tropas leglis,
do Flamengo.

prISIOneIrOS
csco!tart s

20.\10 FOI MORTO O CAP.
S JUZA MELLO

�••n ...... _'"",""

�'1!!õt'�:A�'�

���.....;'�-;;����

RIO, 28-0 presidente Getulio Vargas apresentará á Cantara urn projeto pa
ra que sejam punidos todos os oficiais do Exército, Mari .ha e fôrças públicas, os fun
cionários civis e os corpos docentes, que tenham idéias extremistas. Este projete será
a ireser.tado j Câmara dentro em pouco.

z

Ia envenenar a comida RIO, 27 -O chefe de policia
S S A' V

do Ddrito Federal. capitão Fe-
._. ,.... L ADnR, 27 -

I M 'h
Ernb:ucaram hoj-, ás 11 hora"

ido u' er ordenou qUe sejarr
mantidos isolados e incomunicanp.ll 'Poccllé novas forças do

E it d P I'
.

desti
veis os ler.dos militares f! os

erC! o e a o ICla, com cStl- ..

f f
. ., ,

R 'f
CIVIS que oram eitos pnsioneíros110 a eC! e. '

N na manhã de hoje.
v momento do ernbarque.]

h,i prêso o cosinheiro de bordo, _

scb e quem recaia a denuncia de ORGAN1ZAÇAO REVOLUCIO-

que, em viagem envenenaria a
NÁRiA ISRAELISTA

c ornida.

I RIO, 28 - A policia deu
A LU T'h NA ESCOLA DE uma batida na séde da Or
l\VJAÇÃO FOI TRE- goniração Revolucionária Is-

MEFDA raetista Braraor, prendendo
vinte-e-quatro agitadores co'

munis.as.

Brazihan IUltn
Clipper

comuiiicado do
Consulad@ Italiano

o v o

Vice- A CIRCULAR DO ��·1.n\jISTE' ..
RIO DE GUERRA

o

Recebemos o seguinte comunicado:
«Floria iopolis, 28 de novembro de 1935-XIVu

Senhor Diretor de A Gazeta. Rogo V. S. de ter a bonda
de de querer cortezrn-nte- publicar no seu prezado jo na

que oficialmente de Roma se desmente a noticia de q: e
os italianos abandonaram Macalé, que não tem fun .lamen
to a�noticia de queos ablssinios retomaram Gerlogubi e Co

raheí; que não houve algum 1 penetração da parte do:
abissiruos na Sornalia Italiana.

Os italianos ocupam em todos as frentes as posí
ções indicadas pelos boletins responsáveis italianos .

Agradecendo desde já. queira aceitar, senhor dire

tor, os protestos ce mnha d.stinta consideração. Pel:
REAL V. CONSUL (Guido Zecchin.) O CHANCELLEf
NiccoIó GrilIo.

Foi ônt m distr l-uida á imprensa a s"gclÍnte:
«CIRCULAR ATOD·:\S AS REGIÕ�S - Radio·

gra 11a de Rio No 911. Pis. I J 1. D<ita 27. H()ras 2030-
Movimento sedicic 50, cornur i a completamente dominado,' graças
ação pronta e decisi va das t 'opas do governe. Os elementos encur

rala-los no quartel do 30 R. I. ren :leram se ante abravura das
tropas ela I a RegiãO Mditar. A Escola de Aviação, onde irrorn
oeu o movimento com identicos c .raterist.cos, foi conquistada de.
pois de rápida ação conduzida p :la; tropas do general Andrade.
Fica, asstrn, completamente extint i a aventura extremista que en

che de profunda indignação to ia a nação brasileira, sei v.ndo pa·
para demonstrar a repulsa que a todos inspira tamanha ignominia,
3��re o>. trah�dl)res da P�tri� cahirá � maldição de todos os pa
tncios e o ódio do Exercito br 15 leiro, que: continua viaian lte
na defesa da nacionahdade.- (aJ) Gen. João Gomes».

o

Oucris m aooderar-se do for
te de s. J 02,0

RIO, 27 - Soube-se, agoÍt',
que os rebeldes da Praia Verme-
11a, antes de serem cercados pIas
forç S legais, tentaram apoderar
S� do forte São João,
À resistencia encontrada no

forte. porém, fez os revoltosos d�
sistir-rn do seu intento e volta
rem para a base da Praia Ver
melha.

Passou hoje sobre est i c
dade o poderoso avião da
Panair, Brazilian Clipper.

ESTÃO INCO:\1UNICAVEIS
OS REBELDES FERIDOS

PRESOS COMO SUSPEI
TOS

RIO, 28--Esta manhã fo
ram prêsos no subúrbio de
Madureira, dez individuas
suspeitos como adeptos do
cumunisrno.

o QUE
------1 UM ESPETÁCULO DANTÊSCO

1

ERA ESPERADO UM LEVAN-
NO HOSPICiJ Te EM NlTEROIDISSE

RIJ, 28 - D.Hante u bornbar- RI
d d R I

0, 27 - Era esperado,elo o 3' '" tal era o barulho
em I'-Jiteroi. um

estabelecido pelo ribo r.bar d, s ca- b
movimento de

insu ordinaçã-;"nhões e pelo matraquear da fusi- Entretanto nada houve ate a-laria, que os loucos r colhidos ao
zora O, d P r

Ll .,

N' I " d'" g iverna ar ortógenes
nosplCIO acroüat , prox:mo o Gu' - ,

-

I b I d
., nnaraes, que estava aqui. parluarte re e a o, atmgirarn extre-I tiu

á 2 h da,
l' as oras madrugada

no estado de excita cão, soltando
un I h,

I'
,�

I 'I I n la anc a rara a capital flu-
�ntos a ucinantes, gumcnos agudís- '

,

I,mnense.-irnos, numa algazarra infernal,
, 1 d A

n 1m espetacuto . antesco.

A muito custo, a adrninistrncj;o I ASSISTÊNCU\ ESPIRITUAL
:onsfguiu conter os dC'éntu, has-I
tean-:lo a ban-' i a cruz-vermelha RIO, 28 -O padre Leoveg;j.�·
para previnir q;lalq'Jer imc'revi tO' jo Franco foi um dos primeiros

,a �ntrar no Quurtel do 3' R. l.,
lpÓS a rt'ndição, preotando assis
ência religiosa aos ferid::Js,

av.ões, (1

O CO\1ANDANTE DO
30 R. I.

pro, 27 -A luta cue se

des nrolou na manhã d� hr je no
. ,

d L� 1 d P'mr.n .r 10 n.sco.a c \ viação
Mil lvr foi tremenda. EO'lU'lnto

" ,

os SCU1C.CSOj p.ocuave m a t do

COM!SSA'RIADO DO
POVO

RIO, 28 - Falando ao sr.

Gdulio Varg -s o coronel L\fon
so Ferreira, comandante do 30
R. I. disse:

«Fique certo que empreguei
t0dos os meios para sufocar c

levante, até que fui imobilisado
,-lelos lerimentos que recebi. Se
nada acontecer, conte vossencia
;::om o meu conC'Jrso na defesa
do goremo.

RIO, 28- Era intento dos
I evoltosos comunista') do
nordeste, uma vez vitoriosa a

MOSCOU, 27 -As lojas' re?:�iiã_o, organizar um co

FOígsin em toda a Uiliào So- m:ssanado do povo.
viéka, das qt!ais só nente NOVO COMAND.\NTí':�
em Moscou existem 23 e que,

Mortos pela IJg::..lidade. PRISIONEIROS DESFILARMvl

G <AVE!\lETE FERIDO () :;egundo recente d-:creto se-
RIO, 28-0 corl,n.J DaJl- PELA PR\IA DO FLAMENG,.

COiviA!\iDANTE DO 3,0 R. I. 1'a-o fe'h'd l' f
tas foi nomeado comandan RIO, 28 -Hui�, ás 14 ho-

c et' a3 em & o. (j� C-. .

f' t S- J
- ras teve lugar o enterramento d ·s

vercij'O do l' 'd �

le ao ar e ao oa,), assu
1 .11) vln our!) c�,- " A

t d oficiais e plaças mortos nos com·

tão arJ'�ra "" ,1
' '/d' minGO o pOS o n<:sta ma ru-

b
. vcnu,) lIIvalli dS (Tar1a bates contra os extremistas verifi-

pe:o povo, qlle ceseja con-
I b " .

cados nesta capital durante o dia
verter SUJS mo�das estrall- crnlDO O

� r: H R de ôntem,
J'e'ras

' .

I'
cr:..K. �Ai\G. O,A

L ,ouro e jOl1S em a.l- Conpareceram a estP. áto funebr�
t APREf:NDIDO T )D�' OAR,'v1A·

men OS e roupas, antes de Sé: RIO, 28-0 sariTento Aris- al�m do sr. Presiden1e da Re-
es t t k -r

o MENTO DA POLICIA. MUN-
go arem os S oc s. adas tides Hora, conl1eí�ido des- publica, as altas autO[idade� ci-

\.., ,. ,residente da Repúbli€a, as forrnas d -,

roulJ'1S
-

d t' t d' t d
CIPAL

t u san a -. por I', a e ir\.' ar e at!etis- vis e m:litares e grande multidão R
que compareceu ao qualtel dó quiri,1as avida'l1 "lie 'd B t f f

. dIlO, 28 -Foi cr leo3.do, esta

P 'V I' lU,
( _'_t , porq�e I

mo o � a ogo, OI

grave-I
e popu Jres. esta manhã, o reco1.hl·m.ento d,

filia elmc lia, ogo após ê �)rovavelmeljte nao poderao I m�nte fl fi .lo.
.

ren,Jição, dj)roximandu-se do co ser obtidas mais tarde. I HIPOTECARA\1 SOLIDA todo. � arma'llento da Policia
r,Jn I, Fe�reira Fecna�d;::s, cUJO ,Est� procura ,de artigos de I A 8a. BATERIA RECUSOU I'

RIEDADE

I
M_u_nJ_c_Ip_a_I.

_

esta 10 e grave, ammou'o con p!lmeira neceSSidade, que se-I CO.VlBATER RIO 28 -O 'd: n ,

palavras de pahioúmo p:la sua 'ao guardados, é em parte' .. .'
S Slll :catus \).�e-,

dcd;caçào. I exrlicada pe:o fátú de que, I RIO, 28- A 8a. Bataia, ran�s dh� Perna�buco eI'ddes�adCda. A Pu I:jC Ja fe·
1 ma vez fe.:had:ts as IOj'as recusor-32 a combater os re Jita. lpotecaram_ SO 1 ane eI e h '�A M- ch f d N f d C OU· .!)_'Jll ..,

Torgsin, as rr.oedas estran- beIdes, sendo, por esse 1110- ao e e
.

a açao, e::n ace o lQI

jeirás sómente poderão ser tivo, prêso o seu comandan- aluai mOVImento extremista, nhã
trocauas a tres francos por te, tenente Páes Barreto. DOIS MORTOS CIVIS

�.,�úsbiOit:��lgl;�ltO qUâ as com- AINDA PRETENDIA RE RIO, 28-0urante o; comba.. RIO, 27 -Oiornal A r'liDl"
P <E:�G�� ��b��ADA" ,: ra po em ser sr' TIR tes, foram mortos o opera�io Brau· nhã, órgão da Aliança Nacional

.

• "
.

CO" � ..
.

feitas a preços cor;'csponden-
'

lino Machado e o médico dr. Libertadora, dirigido pelo escri-PI o"edt.."t�_ d,_ POltO A!e- tes á3 taxas de antes da RIO, 27 _ Quando a maior Odilon dos Anjos, residefltes á tor Pedro Mota Lima, tirou. ho- S.-\NTA MARIA, 28
gre, p'êlo aVia0 da Condor, guerra. d f' d 3 R A A' t h dI' f'
lhegou hoje a esta Capital, (\

ponte o e diVa O o
. I. ia venidil Pasteur. je, uma segund edição qUe foi s qua orze oras e nOF, OI

V
Us cidadãos soviéticos que havia rendido, um pequenO'\!ru-

'_"-- - - c --------- cousiderada subver:i;va. pr! 5) o major MilCtim Cavalcan-
!-'.r. :ftr Kond,r. tel1Collt'S n s 'd C·ensura a' t'

r

d
1

B' d d
A d

d ,) oancos em po e praças, écomr'anhado dI) Varios exemplares dês3e ma-
1, re�urm'l o da nga' a, sene o

O seu es(�mbarqLle, COI11- m H?d t
,.' Ih'd' 'Ias es ral1jeira�. as estão célpitão Alil10 Barata ainda pre- I tutino eLe ,3ram a circular no

reco l o mcomunlcave ao quar-
r aret.:eram os deputé!du� retirando rapidalllc'llte para d'

.

I d mPrensa t I d B' d M
.,

I
'I r;nJade Cruz e Tiaf!o d

ten la reSIStir. ntervieram Jver- ,'entro da cidade. A Policia pro-: a nga a linIClp'l.

Ca 'ro, ambos da dissid'ência co,l1prarem tudo o que pudé- sos oficiais monslrando a insen- RIO, 27 - Fvi estE.'belecida videnciou energicamente para a Prefiram sempre o ine-
"'.1'

rem, enquanto ainda fôr tem, satez e inutilidade de qualquer I rigorosa censura á imprensa e ás '\premsão dtssa tiragem. fechan- gua'avel SABÃO TIO de
,

1
h pO I re?ção. I ilgenciôs de info:mações. 'o a r.�dação daquele jflrnal. Cur' ti ba,

� + Bm..mB BR..
·

••�1PII §3..�um� ..

custe) se a1'035 r dos

o povo invade as 10-
j1S "Forgsln"

gt:in.lçâo flél ao governo s::

opunl)a !enzam, nl(', cLeg:inJo a

l,avd JivfrsOS e'}ccnlros corpo a

co 0.

pela praia

Dr. Vitor
Konder

RIO, 28 -O capitão Arman:1o
.J.; Souza �"Lllo, comandante d l
co,npanhia de guardei á Escula
d," Aviação MIlitar, quando dN
lia, foi barbaramente assassinado
,)elos rebeldes.
O capitão Agilberto Vieira de

v1enezes e o '.enentc I van, acusa·
d, dessa morte, quando prêws
'lais tardf., declararam não serem

s seus autores e que, quanto ao

apilão assassinato, afirmavam es

u êle píêso por formal complO·
m'sso ao p-lano revolucionário,com
p Jmisso gu= éle ha�ia recusado
umprir, recolhendo-se ao leito.

.,

1
j "Virgem Especia

d:e Weizel & Cia. ··Joinville
I·a a· "
I a·· e

1
1

Lavando-se com o Sabão

--

(MARCA REGISTRADA
,

POup��8se tempo, dinl1eira e aborrecimentos.
'JMW$t!lB"'1:�� &W"tt�EM1'�E tt"ii""'B� f:IIii """.'"
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"Ocomunisrno é urna planta

maís medrará no Brasil."

t Vargas�-·.�':

exótica que ja1
�

+_" Bs:t#srmn
MM

29.m

RIO 28 - Após a terminação do movimento, os I tria e de farnilia não poderá identificar os seus destinos] conquistas da Revolução. Não me espanto quando vejo'
«Dlarios Associados» en'rcvistaram o sr. G(�tulio Vargas politicos e humanos com a ideologia bárbara que os faná- que o operariado considera que o governo do Brasil é e�
cue declarou o seguinte: ticos do credo russo querem implantar. Os conspiradores xercido por homens capazes de compreender e resolver

- «A rapidez e eficicncia com que as forças mili- comunistas não lograram organizar, nem de leve, o ope- seus problemas transcendentes. Meu governo só tem mor
tares dominaram os elementos comunistas, bem como a rariado do Rio, afim de coadjuvar no go'pe armado, Os Ovo de estar satisfeito com a solidariedade que de todos
declarada hostilidade da população civil contra os conjura- sindicatos operários hipotecaram. desde o inicio da luta, os pontos do país està recebendo pela decisão qne fef
dos, veio demonstrar como as doutnn.is extremistas e seus solidariedade ao governo, repelindo a hipótese de coniven- abortar o golpe extremista. A revolta produziu nas classes'
métodos de violencia sanguinaria constituem a antítese da cia com os comunistas militares em armas. A politica do armadas o sacrificio cruel e perverso de vários oficiais,
alma e dos sentimentos brasileiros. O comunismo é uma meu governo, tanto revolucionaria como constitucional, cheios de mocidade, de patriotismo e dedicação profissio]
planta exótica que jamais medrará em nossa sociedac!e.[tem si-lo de permmente desvelo pela causa dos obreiros. nal e envolve o melhor testemunho de que êles recusam se'
Essa sociedade, embLlida dos sagrados sentimentos de pá- Considero a legislação social como uma das melhores guir seus companheir0s, transviados na aventura comunista>}

voz politicas.

-1-- A�2· �

EàA 00 povo Sem quaisquer ligações ,

I ç
"IttI

a oProprietario e Diretor Responsavel JAIRO CALLADO Redator-chefe MARTINHO CALLADO JOR.
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o APOIO DO SR. EPITA
CIO PESSOA

RIO, 28 - O sr. Epitacio
Pes�ôa, ex-presidente !da Repú
blica, cumprimentou o sr, Getulio
Vargas pela extinção do movi
mento extremista na Capital da
República.

o " SA TOS " Prisao de UM EXTREMISTA EM
nosso Estado I

.

Ontem, ch��ou preso á está capital, um indivíduo,
de origem extranjeira, que prop 19a va ideias extremistas na.
cidade de jo.nvile.

DECRETADO PONTO FA
CULTATiVO

RIO, 28 - Pelo Governo da -iiiiiiiiiiiiiBiiiiiõiiiiõiõiiiiãiiiiiõliiliõi--- iiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
União hoje foi decretado ponto
facultativo, nesta capital, para os

hmcionarios, poderem comparecer
ao entêrro d05 mortos verificados.

S n. L-if''''.S!
ô.item.

H L.'v .

O MINISTRO DA GUERRA
PERNOITOU NO GABI

NETE
RIO, 28 - O Ministro da

Gueiía, l;aI. João Gomes, per
noitou em seu gabinete de traba
lho, dirigindo, pessoalmente, todas
as medidas encetadas no- comba
te aos extremitas do Nodeste e

da Capital da R�pública.

ETE·NDIA'
RIO, 28 - O paquete Santos do Lol.íe Br isile.ro, que havia deixa-lo Natal

com 500 sedicior os regressou aquela capital, tendo os rebeldes que nêle se refugia
ram se entregados ás autoridade legais.

EM L(ND�ES

espalhar boletins subversivos
em Joinvile

. JOIN�ILE, 27 - O capitão Mimoso Ruiz, delegado es-

pe�Ial. conse�ulU prender um individuo que mandára imprimir bo
letins subversivos, apreendendo ainda os originais numa tipografia,

A REPERCUÇÁO, EM O Governo do EstadoLISBOA,

Segundo apuramos, o sr. Diretor do Tesouro do Es
tado enviou ante-ontem circular telegráfica ás coletsrias de
rendas estaduais determinando o imediato recolhimento
dos saldos ás agências bancarias das diversas cidades do
interior.

Liga-se essa providencias á série de medidas toma-

LONDHES 28 - Devido das pelo governo do Estado, prevenindo uma possivel
ás noticias receb'idas nesta capital pc rt irbação da órdem pública.
sobre perturbações rr ilitares ocorri-

das no Brasil, os li�ulo:; brasile i- FRACASSCU A MiSSÃO lOS bom bei ros em
r JS de 1914, Sola assim como CRISTIANO MACHADO ' ação
os «fl!ndinQs» de 20 e 40 anos RIO, 27-0s bcrnbeiros do
tbt.ixeram

U

dois pontos, sendo co- RIO, 28.-Assevera .. se q��.fra· fv1ei�r compareceram com todo °

ados a 60,60 e 50, respetivc- cassou a missão do sr. Cristiano
seu material á Escola de Avia

IT.e te. Os de 1898. tambem Çolo, -Machado, no Rio Grande do Sul.
ção M!litar; afim de combaterem

P' rc.eram 1,5 caindo para 81. O �eputado mineiro foi. recebido
o fogo que ali lavrava com inten-

aqUi por numerosos amigos e co- �idade.
APRESENTARAM-SE AS légas.

AUTORIDADES I O fracasso de sua missão nãe

RIO, 27 -O capitão avia- depen�f'.u da hóbilidade do il�ls
dor Martinho apresentou-se ás au- tre politico, mas da na�ureza. m
toridades juntamente com dois pri- grata de que se r:vesllU. D,�-:e
meiros tenentes revoltados envol- sue Oi srs. Raul PIla e MaUrICIO

vidas no levante da Es�ola de I Cardoso teriam ponderado ao sr.

Aviação. Cristiano Machado que uma união

Tambem chegou preso numero- com o general Flores da Cunha

50 contingente de tropas da refe- sena a morte moral da Frente
'J E I Unica,
r.ca scoia.

LISBOA, 28 - A imprensa
segue cem grande interess : o c'e
senrolar do movimento subversivo
r.o Brasil.

Comandava os bombeiros o ca

pitão Edmundo Vasconcelos, au

xiliado pelo tenente Ciro Maizo-

Atacada a séde
i I�tegra lista

.

RIO, 28-No municipio de Lages, Alagôas, foi atacada,
esta noite, p:>r um grupo de comu ristas, a séde integralista local ha-
vendo forte tiroteio, com un morto de cada lado.

'

. RIO, 28- Fci chamado com

urgencia ao Departamente do Fes

soa] do Exército, o capitão T ri fi

no Correa, que serve atualmente
cm Ouro Preto.

RIO, 27 - As praças do 30
R. I. que participaram da suble
vação [racassada, choravam quan
do se renderam.

Declararam, nesta ocasião, que
foram enganados, pois julgavam
tratar-se de um movimento de

PRESO PELA POLICIA n t rreza diversa e só cola-
UM OFICIAL SUSPEITO bor-rem na rebelião porque re-

RIO, 28 - Na madrugada cc beram ordens de lutar. Den
de hoje, 'quando se achava de [re êles, um soldado deu o bra

guarda no Pavilhão Mourisco, o do de revolta, estabelecendo'se a

tenente da policia militar, Pena desordt:m illlcdidta.
Garcia, prendeu um oficial do E- Das tropas rebeladas do 30 R.

xército, o qual lhe pareceu s<"r .J r. só faziam péCrte recrutas. A

ten :nte Xexéu, apf(endendo em

I
maiO! ia estava no quartel da Praia se

roder uma arma automática. Vermelha ha vinte dias. ta

RIO, 28-0 presidente Ge
tulio Vargas quando entrou na

Escola de I�viação, ainda ali se

combatia.
O presidente dirigiu-se logo

para o sala do comando, onde,
ENCONTRADOS FERIDOS dai a pouco, reunida a tropa,
RIO, 28 _. Nas batidas que discursou dizendo que se sentia

deu ôntem nas matas da Penha, orgulhoso e empolgado do mais
perto da Escola de Aviação, a justo patriotismo, por vêr que, ao

patrulha do Exército prendeu um entrar na Escola, êle verificava
tenente e tres praças que faziam que ° primeiro sangue derrama
parte das tropas rebeldes e que do lôra o de seu comandante,
estavam feridos. num edificante exemplo aos suo

Essas quatro pessôas foram re- balternos.
O 10. R. I. embar- I colhidas ao Hos,?ital do Pronto "Esse sangue-disse o presi-
COU para o Rio .Socorro, dente-lavou a honra e a digni-
RIO, 27 - O Minist�r;o da I SOBEM OS TITULOS F3RA-

dade da Avia�ão MilitarR•
G'.lern informa_ que o 10. R. I.) I

SILEIRO') .

O .sr .. GetulIo Vargas quási
aquartelado em Belo Horizonte, RIO, 28 _ Com a recente

fOI 'ltmgld�, quar�d� ent�av.a na

embarcou nara est.i caj-ita], onde d Escola, cujos projetis atmgrram a
t" extinção a intentona comunista d Ichegará ás 19 horas.

os titules brasileiros subiram um
ois so dados próximos, os quais

foram socorridos pelos ajudantesponto na Bolsa de de Londres. _l
A IlVIPRENSA E. O PiÇESI- ne órdens do presidente.

DENTE GETULIO

PRISIONEIROS REMOVI
DOS PARA A ILHA DAS

FLORES
RIO, 28 - Calcula-se em

mais de 300 o número de pri
síoneiros extremistas, enviados aos

presidias da ilha das Flôres.

O PRESIDENTE ENTUSI- MOVIMENTO DE'" TRO-
ASMA-SE PAS NOS PAMPAS

RIO ALEGRETE, 27
Por ordem do governador do
Estado, seguiu para [:acequi,
o Cal anel Orestes Cal neiro da
Fontoura, comandando o 2.0

Batalhão de hfantaria da
Brigada Militar.

Assumiu o governo deste mu

nicipio, o capitão Manoel Rodri
gues, sub-prefeito e delegado do
primeiro distrito.

Duas composições num total
de 22 carros, seguiram, hoje,
ás treze horas, para Cacequi,
onde aguardarão ordens do gover
nador do Estado.

net.

Tambern acorreram ao local
os bombeiros do Realengo e de
Campinhos.

tecimentos.

ASSASSI'JADO UM OFI
CIAL

B. HORRIZONTE, 28-
O teto Benedito Bragança foi as

sassinado por um sargento quan
do sesteava no quartel de sua

unidade militar,

RIO, 28-As antenas e o

prédio onde Iunc'ona a Rádio
Clube do Brasil foram danifica
dos pelo bombardeio.

o transito na
ponte H. Luz
continua livre

CHAMADO AO RIO O CA
PITÃO TRIFINO COl<hEA

AS PRAÇAS REBELADAS

RIO, 28 - Todos os jornais
de hoje tecem elogios a bravura
e o d.nodo do presidente da Re
publica durante os ultimas acon-

Prêso sr. Caio

Sobre o boato que correu, ce..

Íére, hoje á tarde, nesta capital.
d�. que O transito na ponte Her
cilio Luz estaria interditado, con
seguimos saber que a corrente
posta em ambos as cabeceiras
tinha o objétivo unico de fazer

PradO
UMA GRANADAINESPERA com ques os veiculos não transi-

OA tassem com a velocidade além
RIO, 28-Uma granada atira- de 15 quilometras á hora-'

.

da por um avião d0 govêrno foi Esta medida da Polj('ia nã
J

d .

d
.. , o

por enJano o a.vIa ar,
.

atIngIr vem enterditar o t.âsito em nos-
dez soldados legalistas, fermdo-os. 5a

_ ponte. que c.ontinúa livre.

A RÁDIO CLUBE DO BRA
SIL FOI DANIFICADA

RIO. 28-Acaba de �er pr@so, na capital gaúcha, onde
encontrava em atividades subvers;vas, o destacado prócer aliancis·
de São Paulo, sr. Caio Prado Junior.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Festeja hoje a data aniversar:a
natalicia a exma. sra. d. Julia de

A1bu'luerque Pmto, virtuosa cor.

�nrte do nosso apreciado redator
clesportit·o, sr. Cpriano José, sub
oficial d" l\hrÍnha d� Guerra.

A PERSEGUIÇÃO DO
«SANTOS»

ESTRATAGENA FRUS
TRADA

,

a

Federal

do Integralisnlo em San
disposição do cornando
todos os integralistas

I

lta
o Chefe
Catarina colocou

da Guarnição
válidos

•

Provincial

O dr. Oton d' Eça, Chefe Provincial d is adeptos d i Sig n 1 recebeu ins-I íntegraistas catarinensr s,
truçõcs do Chefe Nacional dr. Plínio Salgado, mandando ficar de sobre-aviso todos os Essa órdem já foi ti al1"tnitida aos chefes dos núcleos d� camisas-verdes'

A VOZ 00 PC)VO

� A repercussão !Leiam a 2a.

�e !fi� �_.�����.�IJi'..r�� edição. U'lti-
�

t
.." mas noticias

no as ranJelro o bombardeio do quartel do
��������I����� I 3' R. I.

se

o movimento
revolucionaria

rosto, outro nas costas e o tercei
TRES SECRETA'RIOS DE ro com quatro balas de metralha-

PER: JAMBUCO dera nos pulmões.
A' s 7,15 horas chegou ao 10-

RECIFE, 28-0 governador cal a Artilharia Pesada do Pj:_
Andrade Bezerra, tendo em vista meiro G. A. P.
)5 últimos acontecimentos, acaba Colocada uma p�ça atraz do
le rlernitir os SelJS tres secretários hangar do Yacht Clube foram
de Estado, acusados de ativida- disparados dois tiros na pedreira
les extremi: tas 10 Pão de Assucar , visando os

São êles o d� Fazeada, da rebeldes.
Justiça e da A.jricultura. Os amotinados responde-em

Foram prêsos aqui. � tenen�e! 20m cerr�da carga de metralhá
viola Cabral, e o capuao Ütaci- ( dora. FOI, então, ordenado o

i') Alves, chefes do movimen' o Ibomb:ucleio ao quartel, sendo di.
m Pêfnambuco.

I rígidos
d ois tiros.

I �5 rebeldes ab.and�ni:lram Ja- A ambulancia da Assistencia
)oatao, rumo ao mtenor do Es- 'lão parou de trafegar, tendo con.

::ldo, em grupos di,persos. luzido á essa hora, wn sargfnto,
A policia continúa e efetua: dois soHidos do 3' f�. L e o ca-

inumeras prisões. pitão Airosl Brasil.

re t<:jO'l, ontem, a d:úa do
flniv,:-I sario natal!cio o sr. dr. Braz
L m nge, ilustre deputado á As
sembleia EsladuJI.

BERLIM, 27 -C:,mentando ção radiografia com esta base, RIO, 27 -Numa trégua para

os planos revolucionários da Ko- cruzando desde seguuda-Ieira á recolher os feridos, penetrando a

rnintern na America do Sul, (I noite ao longo da costa brasilei- Assistencia no interior do reduto

Como se verificou o levante 'Deutache .}111gememine Zeílung em direção ao sul, onde aterrssa- dos rebeldes. Aproveitando a

do 3' R. I. diz que a organização mundial d. iá no Rio de )�n,eiro. O
. cO-I circunstan.cia, ,um sargento rebel·

Komintern existe desde 1921 to nandante do Idmglvel pediu a I de, ?e rdenLdade ainda desce
continuação da 1.1" página atirou suas rêdes sobre o mundo im navio alemão, que encontrou I nhecida, procurou abandonar o

inteiro. Depois que a Europa a- na rota, I 1 J quilos de viveres, j quartel descalço e desarmado.

prendeu defender-se contra os co- esperando que possa aterrisar, na
I Uma bala. de metralhadora alcan

monistas, estes procuraram outros I sua volta do t{io de Janeiro em �ou � refendo sargento, matand�-o
Cl"npos de ação. Depois de al- Pernambuco. Sinão, o Ora! Ze- Ime.dl�tatr.en�e, Ignorando-se SI o

c '\ "Içar consideraveis sucessos na Delin é capaz de voltar a sua ba- proJ�ttl partiu dos rebeldes ou dos

China, os comunistas moscovitas s � em Bathurst, na G:.tmbia bri- legais,
continuam seus trabalhos de de- ânica (ACrica) sem maiores dr- A ambulancia da Assistencia

composição, especialmente na A- ficuldades. I f8;olheu
tres feridos, send� dois

merica do Sul, onde 0:5 anragonis- rcaclde!; e um do Batalha0 de
dOem itidos Guardas, estando um ferido DJO-nos entre gran es e pe .iuenas re-

publicas oferecem uma bôa oca

.ião para seu trabalho nefasto. O
Brasil é consid.irado, pelo govêrno
Íe Moscou, CO"TIO um terreno es

,Jecialmente fertil para intrigas bol
chevistas. O g.)verno brasileiro.no
entanto, sempre esteve de vigilân
.ia, lançando mão dos meios di
cazes para enfr .ntar o comunismo.
'J Deuische Ailgemeine Zei/ung
elére-se nesta altura ao movimen
o dos Camisas verde, gue "Iutr
obretudo contra a .}1liança Na
dcnal Liber/adora,que navega eo

400 PRES03 DA ESCOLA 19uas comunistas".

DE AVIAÇÃO BERLlM,27.--03 jornais ;:]f-
nãis publicam largo noticiario 50'

R 10, 27- Aproximada- .

,

t
'

1 4 h d h'
bre m acrmteclmentos sangrento-,men e as oras e 0Je, .

I
.

d
chegaram ao quartel do l�e- 1 ,�ue se VIO 13m reg!�tra:1 o, nestes

últimos dias, no no! te d) Brasil,
gimento de Cavalaría de Po- onde comunistas tentaram apode-licia Militar cêrca de 400 prê rar-se do governo de algu.l: Es
sos do levante da Escola de

O t t· A'
-

MI t
tados.

e onou um I ro em, vlaçao I i ar. Luís Carlos Prestes, que chefia
U nl aln 19o I . o.) movimento c.omunista no Brasil, REC!FE, 27 - O agente do RIO, 28 - A «A Noite»

No ài:;trito J� B- J' d-
No encalço do ultimo grupo t' d d d'" LOI'd Brasl'lel'ro, nesta capI'tal, I'n- informa, em despacho do seu cor·

. ... ".m ar Im rabelde enClOnava apo erar·se o mgl-
rnuOJCI['1O de São Jüaglllm, no dia vel alemão, segundo infornlações �erpelado pela imprensa, informou respondent� da Baía, que qua'1d�
25 do corrente, o sr, Romualdo RIO, 27-A Policia encon- radiografadas ao dirigivel pelo go- de que o vapor «Santos», da- o general Rabelo se encontrava

Caetano da Luz, casualmente, dc.:- tra-se em diligencia nas adja- verno brasileiro. A noticia causou _lu�la companhia, utilizado pelos no Palacio da Aclamação, o:1de
tonou um tiro de revólver na pes- cencias do 30. R. 1., afim de sen�ação aqui. rebeldes na fuga de Natal, não pernoitou, recebeu um radio pe-
sôa de João Paulino. tentar prender um grupo de Segundo noticias chegadas aqui, poderá navegar por muito tempo dindo a sua descidJ no aéreo·

O sr d I >gado espe
.

I d p b Id á f d b 'I'
.

<em escalas, pela falta d", com- dromo do Ipura.. � e . cla e 0- re � es que est oragi o o governo rasl eIrO encara a Sl- , -

1·· I' .. I' I'a r nd u: fI t t
- bit I bu<_tl'vel a bordo. Desconfiando " procedencia:� �Ista-se pUle o amvers,ano /

le p e
.

e ,.em agran e, o au nas matas das imediações. .uaçao com a so u a ca ma, estan- ...

I13ta:lCIO do sr. dr. Hennque tor do disparo da arma. do pronto para cortar, dentro em PLlr sua vez, o Ministro da desse despachos, e comandante

Neto Vasconcelos L::s<a, Juiz I Os rebeldes desfilaram prê-; bréve, o mal pela raiz. MaíÍnhn, determinou rádio-teie-l d:l 7 a. Região comunicou-se com

F..:dcral em Minas Gerais. NÃO �O .....-.E
sos pelas ruas. graficamentt ao comando da es- u� amIgo de Ipura, recelJendo

.-,._" RIO, 27-A's 15 horas, des- LO\lDRES, 27 _ Segun- quadra que navega para o norte a Informação' de que aquele aé-
desembarcar: filaram pelas ruas da cidade os do telegramas chegados aqui, en- a caça do «Santos». reodromo estava em poder dos

O dr. Delegado esr)ecial d.. b ld d .[ R I f d d b O d R' G d d r belde"t '- re e es o _/ .., que oram ereça o, a pessoas rasileiras cruza or «10 ran e o e �.

Captura e Inve,tigações do Es�ado aprisionadus pelas forças lega;s, aqui residentes, a insurreição foi Sul», ein virtude dÇ!ssa órdem, já Diante diSSO, o general Ra-
do Paraná tdegrafou ao Chefe 03 oficiais r�beldes prefenram abatida. Em Olinda o governo é desviou SU'i nota, pretendendo al- be�o providenciou, afim de se-

de PoLcia des;e Estado, soiici- h I d
.

f
..

d J � P "d dmarc ar espontaneamente, ao a o senhõr da situação, e em Recife cançar Q navIO uglhvo antes ês- gUIT para '..Iao essoa, e on e

tando seus oficios no sentido d:� d ld d I I' h I t d'd b
'

- os so a o com quem utaram. os insurréctos foram en:errados 5e transpôr a In' a e luatoria .

ornou as me I as so re '" Sl�

ser impedido o de3embarque, em .

d tuação alcançando, depois, Rç·
qualquer porto d·) territorio cata- A sublevação da Escola -ia

nos quartels, esperan o-se sua

PRISÃO DE OFICIAIS cife.
,

d R b D h f.,viaça�o rendiçiio a cada instante.
AVI,\DORESnnense, o menor u ens J ms, t"\

q'le viaja no vapor «Itaqu·-ra». RIO, 2�-0 levante da. L- O ZEPELIN EM APUROS
com d stino a Porto Alegre. cola de AVIação deu-se mais ou

RIO, 27 -Foram prêsos na
Ao;; delegados de policia de menos, ás 3 horas da madruga- FRIEDRICHSHAFEN, 27 diretoria de Aviação os te.

Itajaí, São Francisco, Laguna e
da. - Causou sensação aqui 1 sor- nentes aviadores Dinarte Reis

Imbituba foi determinado o não
O comandante GeSsa unid ..de, te dJ dirigível' alemão GraJ Ze-.

e Carlos Franca.
desembarque do referido menor.

coronel I vo Borges, sa-1u pela

es.,
pdin que ao chf,gar á costa bra

tradi Rio-São Paulo, pedind.) sileira numa da suas habituais
R li e 1n g "n tz o auxilie da Vila .Militar e pro- viagens entre a Africa e o Bra-

- videnciando para a vinda do sil, viu·se obrigado a e.vitar o

LANS p, -\Rl\ BOR-D-AR Grupo Ec;cola de Deo:loro e do porto dt' Pernambuco-Recife, em

Re6imento de Campwha. vista da rebelião comunista ali
O combate com as. forças le- estalada. Não podendo aterri�ar

gais foi iniciado ás 4.3 O horas da em Recife, o dirigível deixou cair
madrugada e terminou ás 7 ho- a correspondenc'a trazida da Eu
ras, tendo os rebeld.!3 se dispeí- repa em Maceió,' de onde será
sado, depois de atearem fogo tlansportada por aviões do 51n- Mais forças
em tres hangares. dieato Condor para as demais

Durante o combate, foi morto ci-lades do Brasil e do sul de ; FORTALEZA, 27 - No
o �enente Paladino, das forças le- continente americano. O dirigi- vapor San/arem, s�guira[l1 hoje
galS. vel e�tá em constante comuOlca- para Recife 500 homens.

fr-H.EC'lmEt-HO:LOURA5 E m JREHA5

Dom Neça,

Em sua residencia, á rua Blu
nenau n. 20, faleceu o i , tem o sr.

Renato Lopes Rego, 2' escrtu

rario do Te-ouro do Estado,

Elisabete
�o, á frente de seus comandados. n
Daí a pOUCO.i i istantes Q caj i

:'10 Seter Ramalho, ao lado do
ninistro, era atingido por um pro
eti!.

Depois de iniciado o ataque,
parte dos rebeldes retirou-se do
[uertel para os môrros próximos
.ierrnanecendo no quartel um gru
p) sob o comando do capitão
Agildo Barata.

Algumas horas, após, O> amo

,: a los di! [óra do quartel. intei
ramente c'. reados rendiam-se ac 5

legais.
A's 14,40 horas, os rebeldes

do capitão Agildo içavam a ban
d_:ira branca da rendição, sent'o
concentrados na Avenida Prtsteur,
-m número de 500, que, cr.m

os 2:10 anteriormente aprisionados,
perfazem 700.

Não sabes como fiel bem em ti
um "terninho á paisana".

Deres somente usar uniforme nas

aulas.
Não quero dizer com isso que este

ultimo te torne menos linda.
Absolutamente não!
Tudo que usas fica bem. Eu é

que sou mais simpático ao "paísa
ninho".

Pt r :;untanio•• ,

--':01110 foste de baile?
-Eslava bom?
·_')eí quem í'c m sentido...
-Não quero diter quem é "este

alguém que sempre chora,"
-Tens muita vontade de saber?
·-Só direi pelo meu telefone e ínfe
lism ente não o possuo.
Amanhã. enviarei um bilhetinho

á Alice Pedrzíra, por teu íntermedío.

mI55A

ReaiiLOu-se, hoje, na Catr�da i

Ylctropolitana, d missa do 30
lia. em sufragi,) á ai -a do vene

rando cidadão Nicolau p. dão Rei
i Z, mandada celebrar pelos inte

zralistas catclicos do nucleo de>;.
ta cidade.

Dep. Braz Limonge

Via aérea segu u, ôn
tem, para Jolnvile
o dr. Chefe de

Polícia
o dr. Claribalte GaIvão, Che

fe de Policia do Estado, seguiu,
mtern, á ta d" em u:n dos aviõ es

Ia Ba,e d� Avi:'lçào Naval par:>
'São Francisco, afim de ú'ti .. ar os
trabalhes Têabado� ali e em Juin
v;]e PI ó-sduç.ão do caso dos e:;ti·
vac!()res em parêde.

S, s" ôlltem mesmo, viajou pa
ra Joinv;Ie, devendo regressar a

estd capital hoje ou amanhã.

AI'!IUEP.5ARI05

Casualmente

'1', an>corre hoje o am versapo

nôtél!icio do estimado conternmeo

�r. Alvaro FragobO, funcionario
du J Jizo dê Menores, desta ca

vtill.

j\niversaria-se hoje o jovem es-
.

ludar.te Fernando Luz, fjlho do
H. dr. Abelardo Luz, deputado
fedual por este Estado.

.

As tropã s que atacaram
a Escola de Aviação

Festeja, hoje, o seu aniv<::rsario
natalício o jovem Lourival Ra
mos, dedicado impressor deste
dialio.

fRZEm AtiOS H01E:

o sr. Agenor Nunes Pires;
o sr. Evandro Margues, funcio

nario da Contadoria do Estado;
a menina Mária de Lourdr.s

Laus, filha do sr. João Laus,

RIO, 27 - Para sufocai o

Vindo de ltajaí, utá nest:i ca

pital o �r. João Corrêa de Amo
rim, funcionario do Tes�uro,
l xercendo as funções d(! coletor

I
A'

I.aquela cida�e,

ALICE, AMELlA, AURORA,
MARIA, MARINA,

MARGARIDA
venda nas bôas

casas

BANCADA LIBERAL NO
CATf.TE

momento sedicioso, irrumpido na

Escola de Aviação M 1'l1r, f,)
ram utilizadas as u'1idldes que
guarnece;n (1 Escola Militar do
Realengo, Vila M;litar e 1,0
Regim?nto d� Artilhalia de
Montanha, que agiram fulminan-

Enconl r!l,-se entJ e nós
Max Amaral, advogadc,
rós de Ri9 do Sul.

o sr. dr nA;) tam rival. Gr.al�de :iortl
nJS fo- mailh de Cates firmes,

o gal. Goes apres3ntou-sefv1ARCAS:

RIO, 27 -Esteve, ôntem,
no Cate te a bancada liberal
gaúcha que apresentoJ sua

solidariedade e apoio ao sr.

G�tlllio Vargas.

temeate.

CHE6Am UH5 ...

Dr. Max .}1maraJ

RIO, 27 - O general Góe3
Monteiro apresentou-3e ao Mi
nisterio da Guerra dssumindo o

seu posto. O mesm,) fez o ma

Jor Juarz Tavara.
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