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-:- M a, n
Ninguem ignora os persistentes esforços'

ar mim emprega?os �e�de ". inicio da c�mP
anha .da successao presidencial da RepublIca,

�o sentid.9. .de que o prel:o �leltoral se man-:

tivesSi01< n�o�osam�nte ,no terreno �la, ordem e

da lei. .

1
,-' .

']amais. asc,enei para' a revo uçao, .nern sr-

uer profen UD_a paiavr?, de 'aI?eaça.. I
q

Sempre que as contl.rigen�léts da, Iucta me r
forçaram a· falar ao p_u�llc(l. appellei p,a�a, os
sentiment0s . d� cordialidade e as. mspira-.

ões de patnotlsn:<? ahm� de que a crescente
ç
altação dos', esplfltos .nao desencandeasse a.ex , ' .

Idesordem matena. .

Ainda mesmo qu�ndo per�ebi que a hy
p�rtrophja do ,executIv0, .ínteiramente ?e�.co
medido" 'absotv!a ,

os
. outros po�eres., aalgmla

va reginlen e assumIa. de maneira ostensiva a:

direcção da pugna elel.toral, em. favor da ca_n" /

.Iídatura de meu oppositor, tentei uma solução
concili'éltoría. . . _ .

As violencias. e perseguiçoes previas, co-

mo actos preparatórios da fraude, deixavam
evidente que após 'o pleito eleitoral, viria, com

a cUIDplicidadf' o
de um .congresso sem" compre

hensâo .dos
'

seus altos deveres, o ajuste de

contas' pelo sacsiíicio dos direitos de .todos os

elemt'ntos incorporados' á corrente liberal. _.

$�mpre (j)estiv�, igualmente, prornpto á re-
.

nuncia da minha candidatura, 'assumindo á res-'

ponsabilidade de. todas a:, accusações q.ue, por
certo, rscahiram sobre rmm, uma vez adopta
das. medidas que satisfizessem as legitimas as

pirações collectivas. cO,m a ac�eitação �os prin
cipios propugnad�s pt;la Alhança LIber3l,' e .

eucução, de .,provIdencIas que corr�spondessem
aos desej,os general;sados do povo brasileiro.

Esforcei-t'rÍe, tambem, para que a campanha
proseguisse rtMn iegi,�e,n de, g.atantias e respei
to integraes de todos os dIreJtos ,consagrados
peI'o suffragio eleitoral. "

Somente tal cFQ,J1ducta
.

permittiiiaque, após I
o 'pleito, pudes'Serri' os adyer�<:rios dar kalmen
te por finda a lucta, reconcIlIan:do-se, desde lo-

go, sem resentimentos. , '.'
Estive sempre prompto a étssumIr, com a

renuncia de quaesquer ,aspirações politicas e da

própria posição que occupo; a responsabilida
de integral dos actos, determinantes da lucta,
afim de que a collectiVIqade colhesse, assim, algum
beneficio e não se sacrificassem' interesses de
terceiros.' ,

Da inutilidade de·,minha attitude teve o

povo 'brasileiro demonstração fidelissima na far
ça 'eleitoral de 1. de Março.

.

Nos Estados que apoiaram ,o Cattete, os
c,üididatos a cargos electivos foram empossa
dos, ll'ercê de uma montanha' de actas falsas.

Quanto aos Estados libeútes, Parahyb2. te
ve toda a sua representação, legitim.}mente elei
ta, espoliada de setis direitos. Em Minas Geraes,
o Estndo. de maior coeffíciente ,eleitoral, o po
vo .não püud� 'votar e f()i uma especie de Lo"
teria o reconhecimento executado pelo Congress'o.

No Rio Grande po Sul, ,não houve a1chi
mia caf)az de alterar o. expressivo resulta'dó
daSi urnas. Não logrando (,S pseudos-candidatos
reaccionarios . -obter maioria em uma unica se"

cção' eleitoraL 'nem' os inspiradores da fraude
encontrar. apoio,. na integridade da Junta Apura
'dora "deste- Estad0. torna-se impossivel qualquer,
àdificio de calculo,' que 'alt�rasse o verdadei-
ro resultado' d'as urnas.

..'

., Alem disso;' o Rio Gréj.n,de, e outros Esta
dos' Alliancistas foram," pelo gover,no federal,'
tratados como veros inimigos, negando-s�-lhes
?té a solução dos problemas administrativos de
Immediato interesse publico, ,o.lvidado (). dever
elementé:t17 de collaboração n<;> regimen federati
vo, cOmo se os negocios, ófficíaes fo·ssem de pro
priedade privada, dependentes exc1usivamen.te
dél mupificienci;l doiS poderosos. '

;
. r;Apezar e?tretan!o de todos esses desrna_n

dos, não, devendo s�r juiz, em causa
.

'propna,
resolvi lançar o' mánifesto de 31 de Maio, em

que' entregava ao povo a solução do momento-
so caso."

,

,

Na Parahyba"foi ainda amp::dada e crimi
nosamente estimulada pelos poderes, pUDlicos
a' rebellião" do càngaço que determinou, como �
notorio, no miseravel assassinio do' immortal
JoãO' Pe,ssoa, candidato á vice-presidencia da
Republica, na' chapa, liberal. Grave erro foi,
sem duvída, . sllppor que "o desidio' él;berto em

torno da S,lccessà'o presidencial da Republica se

reSumia num simples choque de preferencias (lOS I

"

t O",�,,'

Ir'

a

, ,.

..

I ,I e

Dão fomos alia,ncistas, nem revolucionários.
Isso, porem, não obsta a que pres

temos, como bons Brasileiros, que sem

pre temos sido, a nossa contribuição,
mas-que modesta, para a História pá
tria, no dia em que se comemora o pri
meiro aniversário da adesão do 13 Ba
talhão de Caçadores e do nosso pooo á
Revolução, irrompida a 3 de outubro;
no Estado do Rio Grande do Sul.

Assim, pensámos emfazer circular
hofe o nus,sQ semanár.iq, com o tra::J'r
mos' para às suas eoldnas tudo o qi' ,

durante o período de 4 de (Jutub'ro a, ;) J
•

novembro do ano passado, se I!!Jli;
nesta cidade, . em Boletins, COil! , 'Fc'

rência ao grande movimento anli{,{a f;
.

que empolgou a Nação inteira,
Com esta resolução, brotada exp(Jl"

tânea do nosso sentimento de brasilidu
de, creinos que algum serviço -ha'vemos
prestado aos nossos maiores, quando
chegado fôr o momento de se coligirem
dados, para a lfistória da República,
que se está a reorganizár..

Pela colectânea que apresentamos
nesta edzçã'o ispeczal" se poderá ver o

modo correcto, ,pelo { qual se' portaraJn
as

.

autoridades revolucionàrias, civis' e
militares, ·durante o tempo em que a ...

··

Nação esteve em armas, contra o,go
verno, afinal, vencido.'

Bastara" pois, só esse facto, para
justificarmos a decisão de não deixa r
r110S que desapareçam, de todo, as pou'_
cus colecções dos «Boletins do Comité
Revolucionário de Porto União», cole
cções essas que sevãorareando, entre nós.

Mas, afóra esse motivo, as Infor
mações, que pensámos em reeditar, ho� ,

je, como valioso subsídio, que elas re

presentam para a História da Reyolu
ção de Outubro, dão-nos, ainda, conta
'de todo o movimento opel ado rzo Rio
Grande do Sul, com a mobilização e

imediata expedição das tropas,' que
marcharam. contra São" Pf!lulo, o que
constitue . importante documento com

probatór.io de como só aquela Unidade.
da Federação poderá aperceber-se, no
momento preciso, para a defesa da in
tegridade do Bt asilo

E,' pelo (:;xposto, um acto de patriotis
mo, este que nos .dispusemos a efectivar,
quando 'o País inteiro comemora, alegre e'

confiante nos actuais dirigentes, o séu pri-'
meiro ano de vida nova, com a vitóriá das
Jorças revolucionárias verificada após o CU1'-'

'to espaço de vinte dias de peleja.,
.

Isto é tudo o que pudemos fazer, como

Pigmeus morejadores do jornalismo de últi
ma classe. .

..

Olttros farão, por certo, 1'J1clis e melhor.
'

-

a'·ç a,o'"

II interesses pessoaes ..

Transtornou-se a.' ll},cta no leito' propicio .e
ampJo; que" nas proximidades do seu estuário,I hm�er� de receber ._a corrente ,impefuosa e

'.
ir

resistível das opinroes democraücas" do . nosso
povo e do eloquente protesto nacional contra a
deturpação do regimen político. '

. "

.Empenhados na,. con.ten�a, passàram '.05 ho
�ens dos dOI� partidos .. a. valer apenas;" pelas
Ide�s que. representavam, pelas tendencias col
lectivas quc nelles se "resumiam, e pelos ideaes
que propugnavam.

'

"

" Cornprehendi, desde o primeiro momento, a
magnitude .?O prel.lO, que, levado, ás' ultimas
consequ�nc.las, sena 'tbrço,sam'ente, decisivo pa
ra os destinos ,da "R�publica Brasíteím.'

.

Por isso: mesmo, julguei possivel
.

um en
tendimento, leal e. f_ran.po, que tivesse por ba-.
se a propria reconciliação ?OS brasileiros, pondo

..
de parte quaesquer considerações de ordem

·

pessoal. ,

,0'$ adversarios.porem, não queriam apenas
a victorra , eleitoral, obtida embora a 'custa de
todas. as artimanhas e á sombra .dos mais im ,

pressl,onantes ,e condernnaveis abusos, do ' po
d�r. 1" oram alDd� m�lls longe. os nossos oppo-

· sitores, no se'\} .IntUiU)', .de triumphar. Vencida
a ll1Jl.lhél, candidatura, pretenderam subjugar a'

l�r()Pr1�\ ,l}])erdad� .de CO,.\1SCI�n�Ia, a rlignidade
"". ( ', (J(IO brasIle.lro e o direito ..de pensar e

;.Ig']' -( "i.lh:o, da .leI. -'. .'
,

,

"J. quando .u: nacionalidade ,i.nteirà, depois
, 1\'.' '! !tosa victoría da fraude .eleitoral de
I' (1, "'i, l'spehívá que os íavorecídôs. ainda

!
-

() ("(lllcorrendo outra razão hOli�essem
, ,í' (",r('m�pta'r pr'uçlel1ci.a,

"

de dar ao'
"

�'.. "l�' 1.l"I('()('S de comesmho dec()ro ci-
.� ','.

" '
'

(lld.1S 'assistir;' constrangi-
,;" 'h.1 ,,'" tlO-, tripudio mais desen-

i,pi, ;tSi \ictil11aS da sa
,," ,clltrav:�i .fré1nêámente

,.
t"

_._
. _.

;;11 ",n �!;;,;;, .qual a pers-
I"él rFI/' '.'; "", ":i L<�que,·porvir J10S,"

,'�., ; tO' do ,actu.al estado
) I:J,tri.t 1110I"i'1', privado

n '

,
'

, ;,'!
. 1. ; ClI .tic,;:l� -.' "

. \ ,/).3�. f;m1into. O regimen
, ' ) de morte pelá su bver-
8,,\) "t) 'I/ lLtr. O predomínio das
oli!, " L,

.

'.U ,)«,[i sionalismo politico. As
f�['(,d - :�. �I: uli'upti\;_ei,s ela digr�idade n21-

CIOD,d, COI: � ,_d\é:Hf;<I:s. ,;I() :;;crvlço ,de guarda-co�
tas ,do caUQl1,,,lHO politico. ,A brutalidade a

·

violencid, o Su'lJOITIoO; o malba'rato dos di�hei:
{OS pubJicos, o 'r(�laxélm,euto' dos costumes e co-

• ' .l.,.LJ,

roando este scenélnu .Jesoladll:-, a advocacia admi-
nistra.ti�v<l .can?pear em todos bs ra]1108 da go
v�rnaçao publIca. " '

' ',,, '

.

"

Dahi, como cOlls�qllencía logic.a,::l desor
dem moral, ti desorg::ll1lsação economica a anar
chia financeira, o' marasmo, a estagnação, o· fa-
vorismq, a fallen'tia da Jlú;tiço. ";

.

Erúnip;\lei
'

ao 'poVb a deCisão da' con:te� .

e, e.;te, canç4do ,d!e s,offrer re;bella":"se contra o'>
'

,\seus oppressore.s. '

. "

Não poderei deixar' de acompanhaI-o, cor
rendo todos os' riscos em que a 'vida será o

menor dos. bens, que lhe posso úfféreter. .

, E,�,�!1mos, l1l!fe uma contia-revolução para
readquI�Ir.; a �lbef(;Í2�e, . pafél restaurar a pureza
'do .regImen repubhcano, pata a . n�construcção
naCIOnal. ,e

Trata-se dum movimento generaHzado, do
povo fraternizando 'com 'a tropa, desdé o n(lrte
valoroso e esquetid!) dos governos até' o .extre-
mo sul.,

,

A:mpamdos no apbiç. da opinião publica,
,prestrglados pela' adhesão dos brasileiros, que

, maior confiança inspiram dentro e fora do pa�
·

iz, contando com a sympathia das for,ças a:m'a
das e a cooperação de sua

-

melhor parte forte,
i pela Justiça e pelas' arD)as, 'esperamos que a

nação reentre na p'os5,e de sua soberania,' sem
maior opposição dos reaccionarios para évitar'
a perda inutil de vidas e de bens, abreviar a
volta do paiz á normalidade e instáuração de
um regímen. de paz, de harmonia e tranq]lifí
dade sob a egide da lei:' >"

'

E' preciso qu.e cada uIl) de seus filhos se

ja um soldado. da grande' causa.
'

O Rio Grande, de pé,' pelo Brasil ! Nãú�PQde
rás falhar ao ,teu destino hernico !. ..

'
,

GETULIO VARGAS.

(Bõ'leti)11 n. o 12, de 1.5-10-1930).,'
"
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Porto Uniáo, publica�
novembro de 1930

municou estarem jú os seguintes Estados COm êl.
causa: Rio Grande do Sul, Santa Catarim;, Pàraná' ��.OssaPernambuco, Ceará, Maranhão, Parahvb a Piauh.v 1-'. S'e· ll�as,
V·· -'" < r"lpee-se pOIS, que <I população dos Estados q'ue :z t"com nossa causa excede a 20.000.000,de habitantes ou' nS,aoda metade da população nacional. lillS

'. E como nos em que ainda se reconhece o im )a!
'

t.co de governo rebelde do Snr. Washington Luiz ha1 e fio.
des nucleos ele adeptos de nossa cansa, podemos affi�ran,constituir uma ridicula e pequeníssima minnria :

a qu
filar

apoderou dos destino do paiz c o domina; infelicltan,f .seha quarenta annos. o o,

. -:- Na cOlllmunica(�'úo fcitel pelo Coronel Góes �lonteiro, diz ia aqueI_le Chefe que os Governos dos Estados ',:
Citados tinham SIdo depostos e substituidos,

' )<1
- joinville acaba ele ser occup ado por nossas forsegundo cornrnunicaçào recebida do Dr. Paula Soares, ças

,

- \'lrú assumir o ('omnlill1do desta prrca o Cói-on ISaldanha. . e

Boletins de
dos

Informações do Comité Revolucionário de
no período 'de 4 de outubro a 5 de

:W:vJEllO I 7-10.930

� forcas revolucionarias conquistarll11! Lages, nes_te
Estad�, Stend� a policia que lá se achava Iugirl.i em direcção
• Florianopohs, "

d
- 1'1d

Florianopolis e a zona proxlIua am. � nao �e 111al 1,es-
, era-se a todo o momento, a adhesão das for-

tou maIS esp
ela Ca!)ih! em vista do cêrco que as nossas

r-as e 'o povo L. < ,

i . s estilo orga11lsanclo. d Rorço!
Continuam a passar para o Norte as forças o, ,10

"' d concentram-se milhares de nossos companheu os
\,ran e e .

todos os logares. 1em
)'l�is 'de 4.000 homens- já se apresentaram na zona (O

,

t 't do promptos para o combate e, em todo o Oeste Ca
(_ �n,.es a

'e ·to.la a população vibra de enthusiasmo e dispu-thai mens �
. .

f t/.·-
'Ira ter a honra de seguir para o « rOll r):- ." _'ta p'. A' ')opulação das duas cidades o Comité afflrma. nao

haver a �enor perturbaçã� de ordem p�endo todos c.onfi
'I soltltamente nas medidas que estao sendo tomadas

ar aos« .

id bli• . 11,0rmalisacão da VI a pu Ica.
, •p arn �IR' Inend'a-s'e contudo a maior parcimoIlÍl" afim tle

ecom· " .

'1'11� au<.;el1cía dos chefes, não venham as farru ·IaS a pas-
que, d

_

.

sar pnvaçoes. d d'

'o General Miguel .Costa, commandante a vanguar a

lihertadora, tem sido aclamadissimo em todo o percurso da

viazern que .ora effectua.
.

'

e

As tropas gaúchas, anciosamente esperadas no norte,
t· ti d a satl'sfarão de constatar a. alegria e o enthusias-
t'm Io·, . d d B '1
mo com que as recebe·o povo Itberta o o rasl.

NUMr=RO 2 7-10-930

(

_ .As forcas libertadoras, attingiram hoje, sem nOV1-

dade a Cidac1e de Itararé, em São Paulo.
,

_ O S· R. c., de Castr.o, cuja adhesão parecia duvi

dosa, manifestou-se hoje inteiramente favo_ravel. 9 comman

dante dessa unidade não qJ.erendo ad�erlr, retm;lU-se ten

do tombado o trem em que aquelle offtcml se retIrava, nas

proximidades de Jaguariahyva,
..

.. _, O 11' Batalhão, que hontem a nOIte e h0Jc de ma

drugada via.iou pela linha S. Francisco, atingio Mafra sem

novidade.
� O 5',.13. E., de Palmas, e as furças libp.rtadoras dQ

coronel 'Fidcncio Mello estüo effectuando o cerco da_peque
na fOr<;a'polióal que, Tugindo de Herval, anda perdIda �<!s
sertões de Chapecó. Espera-se a todo o momento, a nollcm

da rendição dessa força rebelde.
_ O Generill Gil de Almeida, . commandante da 3'

Reoii'1O l\lilitàr no Rio Grande do Sul e q�e estava preso
de;le o iIlicio da revoluçüo, acaba de adhenr ao movlmen·

to nacional libertador.
'

. .'0'. .. O 'Forte de Cor)acabana,. no Rio, enviou ultimatum
ao pre'sid-ente rebel'de, \\1ashington .Luiz.

'

_ São Paulo estfl senno invadido por Minas, Matto
Grosso e Paraná. Assim comprimi,do, indubitavelmente São,
Paulo não resi�tirá muito.

,-. Os Gencraes R.ondoo e Moreira conlllluam pr�,,{)s
sob palavra.

� O Forte ltaipús, em Santu,>, procura induzir iodas
as \lnidàdes á adhesão. Por isso, pLdemos afiançar que em

S. Paulo,� o 11l0vimento libertador �stá francamente em mar

cha.
� Por determinaçao do Comité Revolucionario acaba

de ser nomeado commandante da praça de Vallões, o nos

so Vl;uoroso companheiro cOfemel José August. Gomy, que
recebeu or-dens para castigar severamente os pertubador.es
da ordem e todo aquclle que procurar, por --!ualqller meIO,
prejudicar o movimentQ nacional.

� Todos os generos <tprehendidos por falta de since.
ridilde dos ne�ociantes, serao distribuidt,s gI atuitamente ií

popul,,(:ão� .

Igual procedimento ter-se-á pára os que forem apre
hendidos por motivo de exagg-ero de augmento de preç<Js.

�l':\IERO 3 /3-10-930

- Continuam ii passar para o Norte as forças liber
tadoras, vindas do Rio Grande do Sul.

- Acaba de ser nomeado delegado de P,)F_cia, (pro,
visorio) da cidade, o' Sor. Donato F. Messias, que estabele
ctm a Delegacia no quartel da Força Publica de S. Catha
rina, ·onele se encontra a disposicúo ,<111S interessados.

- O serviço de ::ialvo-condllrlQs, d'ora avante, será
fe.ito pelo Delegado de Policia.

•

- Foram tambenl nomeados delegados das praças de
Po('o Preto e Lan,a, deste municipiO, respectivamente os

Snl�s. Irineu de Araujo e Ponciano Araujo, os quaes assu

miram o compromisso de fazerem os serviços de alista
ll1f'nto de volunlarjO$ e manutenção da ordem.

- Por ordem ;10 Commandante da Praça acabam de
reen('etar seus servitQs as agencias do Correio desta e da
visinha cidade, ,que 'f-icarüo a cargo dos Sors. A.lfredo Ama-
ral e' TSJ11àel Borges de Macedo. '

,

A correspondencia 'ser� toda cE'nsurada.
- A cidade de Lages acaba de ser occupada pelas

forças do coronel Aristiliano Ramos.
,_ O Telegrapho Nacional reiniciará seus trabalhos

normalizando-se assim, o serviço de cOIT)munica\�ão.
As taxas serão as normaes e os telegrammas, se-

r[l(l passados para o,. pontos onde houver communicações,
A linguagem nos telegrammas. que serão censurados.

deverá ser clara.
- As forças do córonel Lamaison que· invadiram .0

Sul de Santa Catharina, apoderaram. se, sem difficuldade
dos ,municipios e ,cidades de Arilrangu<í, Laguna e Tubarão
e proseguem sua mar('ha vktoriosa eru direcção á ci1pital.
do Estado.

.

-- Em Ouro Verde o Major Modesto Luz, t<:ndo con

quistado a cidade, reintegrou-a ao regimen de ordem e mo

ralldade, qUe constitue o anhelo de todos os revolucionarios
dignos.

NUMERO .{ 9-10-930

Informam de Ponta G'rosea que a população dali, re

presentada por varios milhares de pessoas, recebeu o Ge
nem! Miguel Costa - um dos pioneiros do movimento liber
tario do Brasil- sob apotheotica e d<!lirante manifestação de
apreço.

.

- Desembarcou em Ponta Grossa, para seguir com
rlestlllo .a Süo Paulo o 9' Regimento de Artilharia e a For
(:a PúblIca do Paraná que receberam ali enthusiastieas ma
nifesta,ões.

- Com destino a Jaguariahyva embarcou em Ponta
Grossa, o Gencréll Miguel Co:-.ta, commandante da vanguar-
da que avan('d paJ_'a a fronteiri:l paulista.

.

_::;_ Os �oldados da Força Publica do Paraná e Santa
Catbilrina que dpsta cidade seguiram para o Norte diante
dos insistentes pedidos de inumeras senhoritas pdntagras
sense, qUE', em commissão especial, se dirigiram .

ao Gene-I
ral l\Iiguei Costa, fonüll postos em liberdade, incorporandD-'

se ao 9' RegJmen�l) de Artilharia que seguiu para Itararé.
:- .CommunJl'açÕes officiaes recebidas annunvrarn a

adhesão, ao movimento Iibertario, da aviaç[i� nacional.
_Quatro aviões haviam seguido para Minas parabombardeio e seis que se encontravam em Natal, adherirarn

f:al1C�lj]lel1�e tio movimento. O restante. da aviação ficou de
(Ida p?! nao querer-se subrncttcr ao servilismo do Cattete..

'1
,-I ropas de Minas invad.ram Espírito Santo pela zona

(a I11,Hta. '

- CIRCULAR DE PORTO ALEGUE (transmittida via
Palma�).- Snrs. Cornmandantes Corpos Retolucionarios do
Paraná. Emhusiasmo aqui cada vez maior. Concentração tro
l?as feitas normalmente. O destacamento do Maior Dornelles,formado de um G. A. P. e uma Brigada A. M. rumou a Pon
ta Grossa. A colurnna do Coronel Etechezoven Iórmada ele
umB�talhão de infantçlria, dois Regimentos deC. L' e uma Com
panhía M., encontra-se em marcha. O destacamento do Ce
neral Waldo�liro Lima, em Vaccaria. está prornpto a trans
por as f�ontelras de Santa Catarina. Além destas e das for
ças �1<? .Crenenil Miguel Costa, .que esperam nesse Estado e
de J rifino Correín que se acham no littoral catharinense,
varras forças. Irregulares jú transpuzerarn as fronteiras de
Santa Cat�nna. (Assg. Coronel Góes, chefe do E. ),1.)

- l' o� nomeado Prefeito Municipal ,da Cidade de Pal
mas, em e�IJo cargo se empossou. o nosso companheiro CeI.
Raphael Ilibas.

.
.

- Em virtude de haver adhcrido ao movimento na
cional recebeu ordens de continuar na Deleo·ac,a de Policia
de Palmas o Cap. Hermicio da Cunha Cezar� orricial da 101'
ç'a Militar do Paraná.

- Com l1tn ('ffectivo de 120 homens t" sob o comman
do do Cap. Mac Cord chegou hoje a esta cidade, prot�eden
te de Palmas, uma companhia do 5' B. E.

. Nen�uma casa cOI11ll1ercial poderá vender Jrtigosde ra.dlO, _ telephone�. telf'graphos € electricidade, sem prévia
Iwtoflsaçao do Gllbmete do Co,nméllHlante da Praça.
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. Aeol11pan.hado de seu Estado Maior passou por esta
cldade, em dlrecçúo ao :\forte, o coronel João Alberto,
COl11mandantc de uma Brigada mixta.

. .-. Seguirão ainda hoje para Mafra, todos os vol\1nta,
flOS CIVIS que se organisaram em batalhões.

- Rectificando a noticia h'ontem publicad<l. infor
mWl10S <lO publico que o ('ommandantc das forças quP to
maram Araranguií, Tubar[lo e Laguna, foi o Coronel Tri
fino Correia e n[lo o coronel Lmnaison, como foi j)uhkada.

çooperando com o coronel Trifino est(1 o c(lronel
Lilcombe,

.

- Tambem rectifical11f1s a noticiil da ildhes[lO rio Ce- ,

neral Gil de Almeidél; esse chefe militar continu>t preso á
bordo do "Collll1li:tndante Rippcr" em Porto Alegre.

- O Snr. Assis Cbatcaubriand, fill110S0 jornalista cario
ca que, em viagem para o .':iul foi obrigado a ficaI� em

Florianopolis, por ter havido um acciden te com o aviflo em

que viajava t.' fLlgido, como se noticiou, acaba de chegar'
á Ponta Grossa, onde foi recebido com o maior affecto.

O referido jornalista dirige os prestigiosos jürnae,.,
"O Jornal", do [{lO; o "Diario de Sáo Palllo", de São
Paulo e o "Estado de :'vlin:ls" dc· Bello Horizonte. todos
jornaes de granele eirclII[lç·ão.

' .

.

- J\visa-se [105 comlT,len:iantes que o fornecimen(o
de generos alimenticios será kito por meio de "vales de
arraçoamento" no valor de 35000 cada um.

Semanillmentc sqrão conferidos os
.

v<jles alie forem
apresentados e cladtt a reqllisic[1O do válor global cios
mesmos.

- Informilções do ultimo momento dizem que nossas'
forças occllp<)rilm hojç Colonia :Mineir[l e Santo Antonio da
Platina.

- Os rebeldes (do snr. \Vashington Luiz) dcstruirill11
lima ponte proximo ü Itararé.

-

.

� Em Jagnariahyva concentrillll-se as nossns força"
claquelle sector.

'

- Cape lIa da Ribeira. foi oceupilda hoj(' pelo (j'. de
Artilharia e ,I,') Regimento de Jnfilntariil (ilntignmente c-af,'il
dores).
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O Sl1r. Antiocho Pereira, Prefeito Municipal nomenclo

pela jltnta ,fevolltciollaria Militar, desta cid(1(k, convida
aos "nr s. credores âa Prefeitura de Porto enii=lo, a apre
sentarem, dentro de dez (10) dias, as suas contas, para
fins de balanço geral. as Quacs. ser�lo rece bielas no expe
diente da tarde (de 1 as 3 horas).

- Pel:1 -portaria 11. I, do Prefeito }Iunicipal desta ('i
gade, foram nomeados, 'em caracter provisorio, os i;nrs. An
gelo C:ontin, Juvencio Braga, }krcilio "GuÍlnarúes, Carios
l(ünzer, Alfredo .\!atzenbacker e Luiz I-lille, para proce
derem, com os actuaes hinccionarios, ao balanço geral e

arrecadação de bens, dinheiros e moveis pertencentes ú
Edilidade de Porto (fniáo, outro tantl) se f�lzendo com os
livros de escripta dç\ Thesouraria f' Sscn'.taria.

- O Snr. Prefeito avisa ao IJllulico .que ó expedien
te da Prefeitura 'sefú das 9 as II da manhá e de I {Is 3
da tarde.

-- Varios r-�dios interceptados do Norte para o R.io
Grande do Sul e'ivice-versa, annUnCi,'l1l o seguinte:

AssaSSInos do Presidente JO�IO Pessoa foram rc:tirados
da cadeia de Recife e linchados pelo povo.

.

- Os clestroyers «Pcrndmbuco» "Sergipe)). «Cearú»
e "iVIatto GrQsso)) que 'Se achavam no Rio, i(:aran a han
deira vermt:;lha e levantaram ferro, fumando a Santtls.

- En1 Palmas estão organisando um bata!hllO que
já esiá com um eHectivo de 500 homens. Esse batalháo
vae ser commanclado pelo cap. Herminio� da Cunha Cezar,
que a chamado do Presidente do Paraná, passou hoje por
esta cidade com destino ii Curitiyba.

� A -columna do Norte, sob o c011lmando do capitáo
Juarez Tavora, invadiu os E;"tados do Ceará e Maranhão,
nào encontrando a menor resistencia, antes pelo co ntrario
recebendo adhesões em todos os pontos que têm attingido.

� Causou
< consternação geral o desaf;tre que hon

tem occorreu ii rloite, ás 20 horas, com o 'trem que, con
duzindo o 9'. R. L, se dirigia á Estação.

Por indesculpavel disidia do manobreiro, o referido
trem vindo por linha occupada por dois vagões vazios,
chocou-se com os mesmos tendo ficado feridos um soldado
e um s·argento do regimento em viagem.

Máo' grado a gravidade dos ferimentos recebidos pe
lo sargento, os dois feridos propeguiram viagem com sua
uniuade.

� Passaram hontem per esta cidade, com destino
ao Norte numerosas forças libertadoras. Assim, o coronel
Gtehegoyen, com sua columna, o 9'. R. L e o 7'. B. C. ele
artilhada; o capitão Feio, da Brigada Gaucha, com lima co
lnmna e' o major f\ralljo, de Passo Fundo.

Elevou-se Ú '1.300 o effeetivo hontem encaminhado pa
ra o Norte.

I
� Foi reconb(;cido pelo commandan1e ela praça o

Batalhão Municipal, honkJll organisado. Para séde elo refe
rido BatHlhão ·foi orrerecida a Sociedade Cruzeiro do Sul
onde se acha aquartellado. Para 'commandal,o foi designa-
do o sr. Antiocho Pereira, Prefeito Municipal. ,

� O CeI. Góes í\{onteiro, chefe do Estado Maior com-
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ABAIXO TRANSCREVEiI,ros A cmcuLN{ DISTRI

�gW'i'Õ5{-/JlOp�PlDE ACADEMICA f{fO-GRÁNDENS{
,

"O I{i� (;randc do Sul, Santa Catharina, Paraná, Mat.t? Grosso, (_.oyaz, Pernambuco, Alagoas, Maranháo, Millas(reraes, ParahylJa e Imlltos outros Estados do Brasil, tm.P?lga(,los pelo rnOVJmento de rcgenera�'ão nacional, iniéia!vlctonoSamel1te _no l1?�ll1oravel dia 3, pairam neste mÓnle�,
to num v�rd�.d�lro clrculo de �erro, a tyrallia que pOr tar,to tempo II1fellcltou nossa quenda Patria. .

.Suas hostes aguerriclas e c1estemerosas, olhos fitos nograncllOso Eutu:o que nos aguarda, ainda não e 11(:0 rltrarambarreIras e macham sob as aclm'larõcs delirantes da., ll1Ü!.tidões. ABAIXO A. TmANIA. VlVA A REVOLUÇAo.»
� Para faClLJtar o servi�'(J de subsistencia o SI1l'. Com,mandante da pra(;a .�'aba de installar no quartel do n B

C., um ar,nla7:em de viveres. destinado ao fornecimento d«s
tropas em vJag�m.

_.A Estaçáo de «Calmon», na linha .')lIi tomou o nu.
me ri"; .«Capitüo Osmal1», em homenagem ao bravo e distin,
cto l1lJ!lt�ll� as�assJl1ado ha um alll10 em ClIr:tyba, durante
um comlCIO liberaI.

- O General Wanderley (Lavallcrt:) que havia sido
gravemente ferido em Recife por occasião da tomada da,
quella cidade, fa.lleceu dois d.ias depoia em vlr(.url.e dos, fe-
rrmentos recebidos. ,

. - A situaçáo nos tres Estados elo slil, nos' do, 'Nor
eleste e_ em Piallhx e �I:iranhão, onde to(lo (I povo aclheriu a
Cilusa Nac:onill, rema a maIOr ordem e o níl1is vihrant.� .en .

thusi<lsl11o.
"

,�l{a�lios �n.terceptados do }�{io . '1:!n!ll1é,'ciam a perspe
c�va som1ma .0ngll1ada ,Pela progr�sslva falta de viyercs _que
nao s'�nclo maIS remetlidos de .\Jll1as, como antIgartH�nie,
tonla ang'ustiosa a !"ituação rlaquella capital.
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� Reassumiu hoje o Commalldo desta praça o Snr.

Coronel ,AI:val�o Saldanha, commandante do 11 B. c: qu6
oecupoll JOll1vllle hontem, sem encontrar resistencia. .,

_. Passaram hontem ü noite, esta madrugada e lale
varias unidades cio Sul do Paiz: o 8'. R. L; o 7'. R. 1.; ó 3'.
B. E.; Cf 5'. R. A, .M. o 6'. R. A. 11. .e esperam-se, no deem,
!;.o destes diaS innumeras Qútras que segu.irão, immediata
mente, para o logar que lhes for determinado.

.
.

,

- O, Cap. Pinheiro, official da Policiá Catharinense,
cujo grupo,armapo andáva perdido pelo interior do munici,
pio de Chapecó, está cOl{1pletamente aniquilado. Sua forçá
tem sido dizimada pela fome que I> r'JgOF,)SO ('p-co de nos
sa tropa' lhe impõz e mui los de seus soldados tem deser,
tado compelJidos pela necessidade.· .

Dentro de breves dias pois, o proprio Capitão Pinhej·
ro ter(, de se render á eVIdencia dos aco-ntecimen.t9s' e se:
entregar. .

- Hontem á noite,. após a formidilvel tempestade ,qué
cilhio sobre a cidade, apparcceu ferido ('om um profundo
golpe na garganta um empregado fefi'oviario in,eumbipo da

. bomf}a-t!'agua.
,O delegado especial de policia 'tomando conhecimen·

to do caso, ordenou imecliata abertura, de illquerito embo
ra <lO que se presuma, o referido ferrovij\rio súicid(}U-se;,

- Pessoas vindas de F.lorianopolis, contam do enth�:·
siasJ1lo cios liberaes daquella cidade,' Tambem refercI!l °

desanimo dos goveJ:nistas ante as frequentes e inspphisma
veis victor ias da grande causa Nacional.,

,

' .',
. -'- Foi hontem feito o recellseamento dos_gener'os alI·

l,\enticios em stock na cidade. As requisições obedecerão
agora aos dados colhidos pela commissáo que levantou o

recenseamento referido,
EstÚo jit organisildos aqui os serviços de slibsist�ncia

para as trópas em transito e o hospital de emergencia, tam·
bem destinado a mesma tropa.

DO «O NACTONr,b, DE PASSO FTNDO. DO DIA 7
DO CORH.ENTE, TRASCREVEMOS ABAIXO UM TELE
GRAMMA CIRCULAR DO SR. DR. OSWALDO ARANHA
E UMA ENTREVISTA CONCEDIDA PELO BRll�fii\NTE
JORNALISTA ADALBERTO CORREA : - P. Alegre, 7 -

�ltlrchalllOS rapidamente para uma victoria integraI:
A situa<;ão melhora de momento a momel}t:). O nor\f

todo está em armas. Nossa's forças victoriosas altingiram a

fronteira de S. Paulo JnUe contamos �aliosas mlhesõcs,
Esse Estado e o do Rio estão convulsionados.

Os bancos da capital da Republica estilo fechadbs por
15 dias em virtude de decreto. Aviões armados para bom"
bardear.em Minas, acabam" de descer em Bello Horizonte
confraterni�(;llldo com revolucionarios. Destroyr-;rs manda�oscontra o 'RIO Grande, recusaram obedecer. Umdade da Ma
rinha que bloqueava Parahyba. adheriu, pondo-se em per·
seguição dos presidentes ele Pernambuco e llio Grande �O
Norte, refugiados no Itanagé. De todos os pontos elo póiUZ
chegam t'xplendidas noticías.

Nada nos dt'teré't.
·Bravos. � Oswaldo Ar,mha».

ENTREVISTA DO SR. ADALBERTO CORREA�«Lo
go de inicio já tivemos a certeza da victoria _final pela fu'
são expontanea e immediata do Exercito com ,.0 povo, .cm

quasi todo o territorio brasileiro. Houve pepção de algun�
oHiciaes que, pela causa ingrata que abrúçaréjm, qua'!5i nel�l
ofrereceram resistencia. Vamos �omo em uma marcha tn'

umphal, receben�o, flores e' acc'!amações. Até as n�ulhcres
querem ir para a Revolução. Apesar da immensa hnha de

composiç'ões em marcha, ficam pelas estações, soldados, ao:
milhares, desesperados p,)rque não podemos levaI-os. Se O"

merccnarios do elespota do Cattere, quizerem intentar u��n.sistencia hão de comer o pó da derrota (los campOs
b�talha. Estamos decidido� a acabar de vez com ,a esc�a:vldfto hranca desta Republlca que o e:xercrto",fez,. 'C0!11dil ellyantado palriotisn1o, e que elle mesmo a [:ora, nos aju a,
Silneélr.

"

e
Fizemo� tudo o que era pos!Sive!, dentro da orde�n i,da lei, !!offrendo até humilhações. para satisfazer OS dlr�otos do povo brasileiro. Agora C01110 estamos com a raz3, ,

(CcllttinlÍa lia -Ia, paginá)
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Monumento ao Dr. João Pessôa
CON'VITE AO' POVO

A Cornmissão abaixo firmada, convidai ao
povo das duas Cidades, para assistir á inau

guração do monumento ao Dr. João Pessôe, á.
margem do rio lquessú, és 4 horas da tarde /

do dia 5 de Outubro próximo- [sequnde-feirel,
obedecerldo ao,programma abaixo:
Ás 4' hores em ponto, ineuqureção do monumento.
Discurso do orador .de Cornmissão, fazendo a en-

,

. trega ao Prefeito Drovisorio.
Agradecimento do Prefeito.

Aos demais oradores, séré dada a palavra não
excedendo as orações de 10 minutos para, cada

orador. "-

Seguir ...se-he o desfile do grande cortejo' cívico,
que percorrerá o seguinte ilinererio: - Desfile ao re ....

dor do monumenlo, rua Prudenie de Moraes, rua
Maltos Costa, rua Visconde de Nacer, Praça Coro
nel Amazonas. rua. Visconde de Nacer, rua Profes ....

sor Clelo, rua 3. de Maio, (onde debandarão as

Sociedades e Escolas de União da Viclorie).

A organização ao cortejo ficará. sob a

direcção da, Cornrnissão.
Ao méio-die, será. dada uma salva de ti- .

,[OS, .11°, qlto do morro da Cruz.
, A Qoifr, retrete nas proximidades do mo-

numento até 6s 5,30. ,
\

'. Grande baile, no Sociedade Cruzeiro, em

beneficio das obras do monumento, lendo inicio
, ás 9 hores e terminando és 12 horas da noite.

A COMMISSÁO

Alfredo ,Matzenba'êher, Theodoro Kroetz e'Mathias Pimpão

�
• 1.1

-

Alfaiataria Mafzenbacher'
- ,D E -

't- ,

, �

AlfREDO, MAIZ[NHACH[R,':' ',:
. ,.;1 l. ,.

í
.

.

Trabalhos garantidos'�,
I

i. 'I.!
"

Corte moderno e ',:�
.

preços v.arrtajossoes. :]
I , I

•

,�.
.. PROCUREM'-NA ' i_ ,

7" ,\.

, !

I,

, f ' r

á rua 7. de') Seie,mbro,
)

, I

Viléla
OURIVESARIA·

,'''OIAS,� EST.t\TUETAS,
'ARTI'GOS �DE ADORNO.

ExecutalTl-se, com pres-
I ,:ti

tez� e
1

perfeição, quaes-,
,

. quer, tra�al'_'os, em
ou,ro, prata e ou

('tros metais.
i""

SÉRGIO VILÉLA
, Rua Visconde de Nacer n. 7

,:" 'i'União da Vitória \

� �' '., ' ,

"
,

'I

Estado 'do Paraná
� /"

•

"

nesta cidades-

Q U E'-

A Rainha das Loterias, ,,'
J'

, • t

de que são concessi,o-

ná...,iosAngelo M� La Por

ta cl Cia., corre ás '

quintas feiras.

Cóínprem bilhetes da,j�,
afainada LOTERIA DO

',),

PARANA'.

Unico agente nutorizedo, �lâS '

duas cidades:

Teodoro Keppen ,�

9<.ua (j)rudente de 9Y[orais, 58 '"' (j)orto CUnião [
--'------�
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de lnlorrnacóes' do Comité Revolucionário de Porto União, pub]dos no período de 4' de outubro a 5 de novembro de, 1930

Boletins

(Cont:imwção da 12.'"pdgina)
o eornrnando do Snr. 1.:. Teu, Fr�nGisco de Üliveira ..

,

.. Embarqlfe de Officiaes-+ Seguem hoje, para" PontaGrossa para onde foram chamados com llrge�Cla os SI1·r�.1.' Ten. Medico Dr. Coraudino Duarte e Aspirantes Medi-
fõóilli Octávio Duarte e Manoel Ro.sa. .

,

)Agradtcendo os bons serviços pre�tados no .1 osto de
socccrro desta Praça pelos re íeridos 1: Teu. Medico e As-irantes, não posso furtar-me ao dever de louv,:r o 1: Te,:.Medico Dr. Corandino Duarte pela sua dedicação ao �ery+co ao qual elle empresta sua g:ánde compet�ncla profissional pela sua esmerada educacào e cavalheirismo dc., yeutratu. Este commando, sentindo .sJl1ceramente os_eu aIas tamente deseja-lhes todas as íelicidades de que sao dignos.,

DIA 25
Passagem de Tropas:- Passaram por esta. cidade asseguintes tropas: Batalhão Provi sono, com o eílectivo de'28p homens, sob? comn;ando do Snr. CeL Leopoldo daSilva' Legião "Juho dê Castilhos», pertencente a culumnaGal. João Francisco, com o effectivo de 200 homens, sob.ocomrr.ando do Snr. Cel. Antonio �Tllli:l Nova; l�m comboioconduzindo prisioneiros com destino fi Marcelino Ramos,sob o oornmando do Snr. Cap, Sandoval Carvalho de Albu

querque; BaÚllhão 'Provisório, com o effecti '70 de 577 homens sob o cornrnando do Sr. CeI. Gabriel TIgre; CorpoProvisorio, com o effectiv o de 330 homens, sob o cornmando do Snr. Major Heitor Valle; Legião «David Canabarr o»pertencente a colurnna do Gal. JOGO Francisco, COm o effecrivo de 200. homens, sob o cornmand.i do Snr. CeI. IsmaelRibeiro.
FLORIANOPOLIS CAHIU! O sr. CoronelAlvaro Saldanha recebeu o seguinte radiograrnma.-� Raiou a liberdade na terra barriga-verde!A's 6 horas da manhã entraram sob delirantesacclamaçõ es da multidãó, os oravos gauchos e' o'14 B. C., cooperando para isso a nossa ForçaPublica. O general Nep0111ucenü Costa e seu Estado Maior conseguiram fugir protegidos por dois destroyrs. O general Assis Brasil a:::;sumiu oGoverno debaixo de applausos delirantes da população e com grande acompanhamento de fogosde artificio. Os governistas fugiram todos. Estamos no encalço desse:!; cancros da nação, hojelibertada. Dr. Nereu Ramos foi o primeiro a en·trar na capital, depois dos concertos na ponteinutilisada. Viva a Revolução!
NUMERO 25 26 10 930
-- Circular expedida de Porto Alegre aos IntendentesMunicipais e ás Juntas Revolucionarias:
O coronel Paes de Andrade a�signou a acta de entrega de Itararé, declarando receber ordens do CommandoGeral da Revolução. O general �·'lores da Cunha occupouo campo da aviação e o general Miguel Costa OCCUpOLl acidade, onde recebeu o armamento e demais material. Ocoronel João Alberto occupou com a sua tropa a villa deCap\,!lla da Ribeira. As outras forças estão conçentrad.as�m Apiahy. Prosegue a marcha sobre S. Paulo,- Radiogramma de PonUI Grossa, ,dirigido .ao g�nefdl Tavora, chefe do E. M.. Forças Mllleiras ti Com111andantes dos Destaca'mentos do Exercito do Sul - Urgentis�imo: - O general Tasso Fragoso acaba de convidar o sr.,dr. Getulio Vargas para assumir o governo dú Paiz. Nessascondições, as hostilidades devem ser immediatilmente suspensas, salvo para algum nucleo que queira offereeer resistencia. - -(a} Coronel Goes, Chefe do E. M.
- Radiogramma de Ponta Grossa, destinado aospresidentes dos Estado de Minas, Paraná e Santa Catharina.-Urgentissimo: - De ordem do dr. Getulio Vargas, rogovos providenciar no sentido da cessação immediatq, dashostilidades, salvo para nucleos que não se submetan1.Outrosim, rogo as vossas ordens de desmobiljsaçãQ. jmme- "1diitt� da z(,na do interior. - (a) Coronel Goes, Chefe do E. M.,

- Estado Maior das Forças Nacionaes. Q. G. emPonta Grossa, 19 de Outubro de 1930. - Pelo presente i nsttumento e de ordem do Exmo. Sr. Dr. Getulio Varga�,Commandante em Chefe dAS Forças Nacionaes, nomeio oSr, Francisco Octaviano Pimpão Tenente Coronel em commissM:>, para commandar o destacamento encarreg;Hlo d<.' gLl<-lrnécer a via ferrea. -- Esse official jicarú directamen te subordinado ao Cml. da praça de Porto lJnião, com autorisação para requisitar até W9 (cem) arméls vVinchester. - P. O: (a)Coponhois, Chefe Gab. G. Q. G.
- Avisa-se ao commercio que em virtude ele terchegado ao conhecimento désla Delegacia de Policia, que'individuos sem escrupulos apresentam-se como fiscaes debebidas alcooli-éa�. que não tem outra pessôa designadapara este fim a não ser o sr. ClodOmiro Dias Coelho pormim nomeado e reconTiecido.

Porto União, 26 cle Outubro de 1930. Cap. Mathias PimpãoDelegado Especial da Comarca.
- RaJiogramma de Porto Alegre informit que já sefalla ',lirectamente pelo teiegrapho entre o Rio e--"aql1ellácapital. .

.

- O coronel Lucio Esteves assumiu provisoriélmenle• Ministúio da Guerra.

NUMERO 26 27 10 930
AO EXERCITO NAC:IONAL E AS FORÇAS POLICIAES DOS ESTADOS
Tendá irtom[lido simultaneaménte lWS Estados de Parahyba, Minas Geraes e Rio Granele -do ,sul, o movimentode caracter nacional victorio�o transformouse em poucosdias numa insurreição geral Jo,; brazileiros., IIIudidas, porem, até o ultimo momento, as forças fe·deraes, estaciona-:las no Rio de ]al\eiro e em alguns Estados da Federação, assim como as Milicia!> Polj.;iaes dasmesmas unidades, sii tardii1mehte tiveram exacto conhecicimento da situação real do paiz Assim, contra a vontadedos dirigentes do movimento, houve em alguns pontos daNação effusão de sangue. A responsabilidade por esse derratnarherltó de sangue, recahe exclusivamente sobre aquelles que o provocaram, isto é, sobre os membros -c[" gover'no deposto e os seus agentes nos differentes Estados doBrasil. PI.rece-me desnecessario que :08 dirigentes, da Rcvolução Bri.lsileira expliquem as razões determinantes dasua explosão porque os 1l10tlVOS foram taes e tantos quede um extre.'lIo a oütro da nação não ha quem os ignore..

As forças armadas. gtriumphantes fc,ram Cruelm'@ntefeT.ldas n.os .seus mais nobres sentimentos de patriotiSlflO ea!e de dIgl1ldadp humanél pelo governo deposto. O episodlo da luta cruel. contra o heroico povo da Parahyba, qpando .e pretendeu fazer' a alliança do Exprcito Nacional comos merf:enarios para (Ierrubar o governo ccn.stituido, €stá-muito recente na memoria. de todos para carecer, de serIe�brado; a ÓCCUP'IÇ�O mll.ttar �e Minas. Geraes, cujos objeC�IVOS eram ap.en�s ImpedIr a llvre mamfestação do suffraglO do povo ml11elrO� a concentração em Porto Alegre eloda� as ameaças felt'l1'l ao povo, cm nome rias classes 11Í'-

de Mello; 8' B. C. COm o cífectivo de 320 hOl11erlcornmando do coronel Octaviano Pinto Soares. 3'
s �ocom o effectivo de 400 homens sob o command� d
ltPedro Bittencourt; G. P. M. com 70 praças sob o c�do major Dr. Mattos Junior. rn

madas, pelo desatinado governo, não precisam ser lembra ..das para justiítcar a attitude das forças armadas da nação,pois um só argumento é suHiciente para provar que essaattituele era a unica possível: a nação brasileira queria omovimento e as classes armadas são da nação e não daquellcs flue as quizcrarn voltar contra .0 povo. Todos nós,pois! que synchronisamos nossa acção pelos !mpulsos. col- í NUMERO 28 �9 10 9
lectivos e as aspirações generosas do .Brasil, cumprrrnos . A VIAGEM DO PRESIDENTE GETULIO VAR.G
com o nosso dever, Agora, depois ria victoria, que é m31s. 'I Recebido festivamente em todos os luga.res
do povo do que nossa. portemos nus recolher confiantes aos passa, prosegue a sua viagem triurnphal, rumo a SPOJi
nossos 'ql1arteis, na' certeza ele que o governo que se 'I Rio d� janeiro, o grande estadista brasileiro sr. d�, ,
vae constituir sob a esclarecida direccao do sr. 'presidente Vargas. 1!l6
Getulio Vargas, saberá honrar os se{ts comJJrol�issos pa- i O DR. OVVSAi...DO ARANHA EM VIAGEM
re! con� 6 paiz. No que' concerne ás classes armadas tenho I O sr. dr. Oswaldo Aranha, que estava exerCI!
garantias seguras de que a sua cstructura será alterada i cargo de presidente do Estado do Rio Grande do :;nd
de Iorma que, technica, 'material c moralmente, dias pos- I ba de passar o .governo ao sr. dr. Sinval Saldanj,
snrn cJr_responde.·r aos ,.'.Iltos fl_·ll. s a ql.w.se destinam e para C'1n io en egl '(1 lcsti S P I e' U'

d 1 c c, 1" 11 a, com ( 1110 a . au o
:

n.10 lj.eiJ
o que sauQ- mG�ntl. asp' pela GI�açao )ra6Sll,elra. .

..

.

Iro. .. ao
" . em orita : rossa,2 de Outubro de 1980. FORAM PRESOS OS SRS. JULIO'PRESTES E
(a) Cel. Góes, Chefe E. 1\1.

PENTEADO
Circular do Exercito Libertador aos Cornmandantes

I
O T I' P d d dS!'. '{U io

. restes, can i ato o sr: Washi
de t opa s patrioticas (irregulares), expedida hO. ntern cle Pon á presidencià da Republica e ex-presidente de S.
ta Grossa.

Io sr. f citar Penteado, ex-vice presidente do me

Tendo cessado as hostilidades em virtude da victo- do, acabam de ser presos. ,

ri'! completa da nossa causa, presidente -Getulio. Vargas, I A presidericia de S. 8Paulo está sendo exerd
chefe do governo provisorio do. Paiz determina que seja visoriarncnte, pelo sr, general Hanstiphilo de ]\1(,
sUSi!enSR toda mar�ha de tropa irregulares, as quaes de-

. TUDO EM PAZ. NADA DE SANGUE.
verao, desde logo, regressar ao ponto de partida, onde Radio interceptado, procedente de S. Paulo.
aguardarão ordens dos respectivos presidentes de Estado. Em resposta ao vosso radio de hontem, esclar

(a) CeI. Gúes, Chefe E. .M. G.· ,.

trei-o ao general lzidoro Dias Lopes que assumiu
.

Acaba de ser interceptado o seguinte trecho de um cornmando desta região, o qual autorizou-me a d�c
radio procedente de Ponta Grossa: .-

...com autoridades c seguinte: - Tudo em paz. Nada de sangue. O genéra
a população ela gloriosa terra dos bandeirantes. Somente de Costro foi nomeado 'Ministro da Guerra. Dentro
razões de ordem militar aconselham 110 momento essa oc- cos dias virá um ge ncrat effectivo assumir o cornman
cupação toda pacifica.

ta região.' .

O coronel João Alberto tratará lambem da institui- Major Carvalho Abreu, Chefe S. M. D.
ção definitiva ,do governo cio Estado e. reorganização daForça PubllCil, a qual o presidente Getulio deseja que seja Um telegrammil do General P. Assis Br�sil��l:�:11i��?ada pelo general Miguel Costa que segue hoje Aos srs. AntonÍo Màttoso e Alfredo' Aro

O general ISi(10ro será o cornmandante geral das tro- r�l, o. sr. general P
.. Assis Brasil, -presidente' pr

pas de oCCllpação, tendo como chefe do Estado .i\Iaior o vfsorIn de S. Cathanna, endereçou o seguinte te
major Mendonça Lima. um dos mais distinctos officiáes do legramma :

�

Exercito. O presidenk Getúlio passará por ahi dentro de
Immensamente grato l)ela vossa

poucos dias
.. -Queira V. Ex. énviar-me .-sempre suas or-dens. AttenclOsas sauuações.- GOES, Chefe E. M. cação de que o brioso povo de Porto União vi

D_Q Bole;t>im Diari", dQ Commando desta IIraça ctoriou o meu humilde nome bondosamente. Co
transcrevemos o �eguinte: elk e comvosco congratulo'me pela victori(\ o

,'l.inda transcripção :de telegramma: - Transcreve-se
. N.é1ção contra os delegaçlos do,' r:attete arbi'....ar·l

·

o telegramma abaixo, recebido, hoje, ás '16 horas: Ponta ,"" ti
Grossa. Todos os Prefeitos, IntendentesMun;cipaes, Comman- Um appello cio sr. Mansuetto Bernardi .

dantes de Praças, Gnarnições- Unidades:
Director QO S� L é.

Communico, de ordem absolutamente expressada do Sr. CeI.Chefe de Estaelo Maior das Forças Nacionaes revoluciona- . Desejando este serviçl) reunir ,o maior hnm
rias que fica:--am suspensas «in totum», a partir de 23 do 1'0, possivel d(� documentos graphicos referént
corrente, todas e quat'squer requisições, havendo sido cas- á revolução victoriosa, ro�o-vos encarecidarri.en
sados nessa ela ta os respectivos poderes que haviam sido

�
conferidos a respeito. emhar-nos tudo quanto nesse Municipio haja si.

A inob>:ervancia desta ordem acarrdará graves e ex- publicado Gl respeito, élfim de distribuir cópias a
cepcionaes resPQn,.ab'lidades penaes, de"enclo .qualquer evist 1S e-]' ori1 'I es 10C'les ou e t

.

S
pessoa ou firma'i-( quem seja feita alguma requisição, de

r é i C , S rangelro e ,ifC,.nunciar tal crime por teJegramma a esta chefia que provio lher opportunam.en,te �s or:igina�s (o é1ICQ.\Vlihls�.
· t1enciará com ürgencia e ·0 rigor necessários á annulação toncu deste Estado, sendo obseçlüill encarnrphét'f
do rderido crime e immediata prisão elo deliqu�nte. (a) Ma- cada photographia respectiva. "

,.

· jor Elpidio Martins, Chefe do serviço de tintendenciiJ das Esperando, certo, não recus;iiels' VOSSÓ' COn.
forças revolucionarias.

"

curso. a essa iniciativa" que visé.J patente8'rj' em
Passagpm de trppas: - Passaram hontem e hoje, ásseguintes tropas: 2: BtL do 9: R. L com o effectivo de. 617 toda a sua belleza e grandeza, a maior cfQzadahomens, sob (I commando do Cap.. Florenc:;io J. Carneiro civica da nossa his taria. ' l, 0 !':,'Monteiro; 1: G. A. a Cavallo, com o effectivo de 130 ho-'

I
.

mens sob o commando do Cap. Paulo Pinto Pessoa; 12: R. O general sldoro no commando das'e. L C0l11 o eHectivo de 53 homens, sob f) com111ando do forças -de Q(cupáção .Ten. Artbu1' O�carLoureiro de Souza; Rt-'gimento «Siqueira Foi nomeado commandante das forças de
de Campos», com o éffectivo de 200 homens, sob, o com-

OCCIl\p'lça-o do Estado de S. Paulu', o ('OnheCl'dO
mando dQ Cap. João Pires; um comboio com aojmaes, es- �coltado por 12 homens, sub o commando do Sgt. Florlsber chefe revolucionaria sr. general Isidoro Dias Lv-Silve.ira, pertençente.ao 2: ç. A. Ia Cavallo; B. C. ,da Carta pes, que naquelle Estado -gosa de grande poplf;
Geral Úlr Brasil; cOm o �ffectivo de 600 homens, sob o com- I

.

I th'
mando de Tenente C01 oI�el Fernandes Costa. andal e e geraes sympa las. .12: R. C. L com o eUéctivo de 50 praças, 'sob o com- Jornaes empastellados em São Paulo
mando cio Ten. '\Valtber (rarner Ribeiro; 3: Destacamentoda Colu111nfl «GrJI Lima» com o efiectivo ele 1,100 homens, O pOVO justé'mente indignado pela maIleirsob" o' conímando do CeI. Ma;ximiniano de Almeida; I: Bt!. desabusada com que a imprensa ca�tetista p�
de Infantaria reser'la da Brigada Militar do Rio Grande do curava defender os abusos dos reaccÍonarios, e
Sul, C0111 o cfFe-ctivo de 850 homens, sob o COlllnlilndo do II S PI' t

.

TeIi. Ce!. A.gellorBarceilos Feio; 3: E'.:C. L com o eftectivo paste ou, em . au 0,1 os segmn es Jornae, c1e B2 hOlllêns, sob t) commanclo do 1: 'fen. Pctides Cunh:l; «Correio Pau1\stano».«Gazeta», «Folha dá Manhã",:1> R. c.l. l:Olll 'o e!fectivo de 4.'iO homens, sob o C0111111an- «Folha da Noite», «Combate», «S. Paulo-Jornal'f
do cio 1: Ten . .(vl}l1'jO Goulnrt:

.

«Capitah, haveno. o tambem dep.reda,do .OS segu,itr:.
Ed·ital -·De órelclll do Sr. Tenente Coronel C0111man-

1 I
dante' desta Praça prohibo termilúlntemen�e a vencla de be- tes orgãos pub lcados' em Ingua estrangeIra:bidas a!coolicas. .

«FallÍullé\», «Picollo» e "Diario Allemão».Aquelles que nãe> respeitarfl11 o presente edital fica-
Horrivel desastre

rãQ .sujeit()g· a multa de 100S000 a 5005000, seu eslabeleci_-m:cnto fechado e- vinte e quatro horas de prizão. Um menino, filhu mê,is velho. do telegraphi�Perto Unifio 27 de Outubro de '1930. (il) Cap. Mathias ta Luiz Antonio Corrêrt, em circunstancia que se
Pilllpiio, Ddeg-{lClo dSI ç��.=-. nüo. pôde precisar, foi attingidb por uma' mach�NtJMEilO 27

2a-l0-9:10 11<:1 da' Estrada de Fe!'rl1, que deixou o corpo dr.A P!\RTID1\ PARA O RIO DO DR. GETl'LIO VARGAS, mallograda cri:-lnça d!vididó em 'Vé)rios :pedqçOS.,. PRE.,?IDENTE DA I{EPUl3lJCA matando-a instantaneamente. Esse horrivel aCl)ftÚitcliogr�Jhíllla interceptado, procedente de Ponta Grossa: tecimcnto, que contristou profundnmente a nossa
C01l111l11uico avo ex. qll(� o sr. dr., Gehilio Varga::; partirá daqui, pOpll1lélÇão; oe.correu n� linha férrea, �as proximf-

hoje, via Sao Paulo, pma o Rio, onde vai assumir à Presi-
d t d d h 1 h .

oe
�deilcia da Rcpublica. Cnf(\lle! Goes Monteiro. Chefe E. M. clades. eSta Cl a e, o]e, a ora, ma:s ou men '1'O PRI,MEIRO DECRETO ,DA PASTA DA GUERRA - Do Boletím _Diariõ cio Cumm�ndo desta Praçt
A _Tl!11ta Governativa assignol1, hojE', (, seguinté Deçreto: transcrevemos o segUJnte:. \
A Junta Governativa d3 RelJllblica dos Estados Unidos l-\.PRESENTAÇÃO DE OFF�CIAL: -:- !=om procede!\"do Brasil resolve mandar clesincorporar os reservistas de cia (k Cufítvba, apresentOtbSe hOJe, o 20. 1 e:1. C"m. Adeh-primeira e segll;J.da cathegoria, convocados por Decreto de no llicetti, que aqui veio a serviço do 50. B' E.5 do corrente, :observando·se a ordem seguinte: primeira MOVIMENTO DO POSTO DE SOCCORRO: - E' à

turma de 27 a :�O annos, segllnfla turma de 24 a 30 annos; seauinte o movimento elo Posto de socc9rro desta praça,d�
terceira turma clt- 21 a 23 annos, hO�1tel11 para ho_ie. - Em tratamento. - Existiam 18. Ea.,

Rio de Janeiro, 25 de outubro ele 1930, 109 da Ini1<'- ;�aram:;, Tiveram alta 3. Continuam em tratament0 13.pendcl1cia e.42 ela RE'publica.
SEPULTAMENTO DE PRAÇA: - Foi sepultado h�n-Augusto Tasso Fngoso, João de Deus Menlia Barre- tem �s 18 horas, no cel1literio dpsta'praça, o cabo reservl�-

to, Jose IS.:Jias de Nor'onha e JOSé Fernandes Leite de Castro. ta do 7' R. I, Juvencio Mariano, victrmado por um desastre
,

- Do boletim dIario do Commanclo elesta praça, trans- de trem.
( .

C

crcvemos o scguinte: i AINDA APH.ESENTAÇÃO DE OFFICIÀL: - o�
Ainda apresentélção de official. - Com procedencJa de procedencia de Po,rto Alegre: a'presentaram-sie hoje os sr�.C"rityba, apresentolH'ie a este commandb. no dia 25 rio I:or-

. major Sabino Menn.a J?arreto e 20: te_nente r'eformado EueI!:
rente, (> 2: Ten. Com. elo 13 B. c., que veio a serviço ela F. des Gusmão de Ollvelra, qlte aql1l vIeram i afim de organt
O., Gllilhernlt' de .Oliveir.a. -

\ I
sar um posto de reabastecimento para as tropas em tran'

'� Official á disposição. - O f'r. Generi'll Commandante . 'silo e 20: tenente veterinario em comrnissão Joaquim CarO-
da K.6gião em te!egramma n. 21)2 de 27 do corrente, deter- 1ino PcixÇl,to, _vindo) d� Curityba" afil1?- de c;hefi�-r a Enfenl13;
mina qóe, o 2' Tel1. Com. elo '13 B. C., -Guilherme ele Olivei- I ria VetenJlana de so€corro aos <,IDll1laeS, delxados pel�
ra, fique á disposição deste Comm<lndo. t�opas em operações nestll praça., I

'. A"

Passe.gell1 ele tropas.-Passaram hoje por e--ta cidade, .

PASSAGEM DE TH.OPAS; Passaram ,")Or esta cJ(?aw
as seguintes tropas:�1' R. C. 1. com o effectivo de 330 ho- hoje as seguintes tropas:-columna General João FranCl�S�
mens sob o commando do cor,mel Pires Coelllo; 3' R. C. D. (',)m o eHectivo de 100 praças, sob o commando do C.3pltde
'com o effectivo de 370 homens sob o commandb do capitão Ramiro Moraes, columna Torres C�al1ler com. o eHectlV01(a
Alberto Barbedo; 8' B. C. com o effectivo de 260 homens 80 praças, sob ,o Comrnando do Major Torres Cramer e lV'ill
sob o commando do Ten. José' Prates Machado; Um com· jor Miguel Chl1nicburki, Chefe cJa Caixa Militar, com uno
b·)io conduzindo animaes com a escolta de IR bomens per.,tenccntes ao l' R ('_ T. sob o cOl11manclo do Ten. Aggripi no (Continúa na 16. páginlt)

-"'I'"
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Representações
Consignaçõe�
Conta Propria

, �
_

í

j i , ; Represe:n.ta.:n.te de:

> l' ,

Produtos Iarnraceuticos.da Companhia
Quimica Rhodia Brasileira e Novoter.á-

'.

• I

pica Halo - Brasileira.
�

, Alcol Aguardente em grande escala

',Ouerra Rêgo & Cia. Ltda.
�. .\

Alcol, Aguardente, arroz,
etc: em grande escala

M.' LOUREIRO &
�

CIA.

Chocolates BHERING - l)oces e
., Geléas. PRTMOR
,'d-' ;�. I. '

' .' .'

. . .Assucar cristal e refinado em

..L.'
<t

grande escala

----------------------�---

Uilaria marcola
Mobilias de vime, simples e estufa. ..
das, cestos diversos, cadeirinhas

Dasciment J , Filhos btdsm
Cofres, Prensas, Arquivos, Armarios

Mes..s de Aço.

,(

Ciso Bru·nsmick do Brasil S: R.

S. A. B. Industrial e .

Comercial
Loção e Agua de Colonia Roya(Bri�r,
Old Lauendei FVate, Agua de' Colónia
T(lil�te, L?ção Tonica Mousse-Duuie

Bilhares, Tacos, simples e Iantazia, Tabelas
Monarck - Bolas de marfim, Giz francês
Saint Martin , Giz americano Manhattan,
Giz nacional Jacaré, Pano belga Simonis,

Mesas para Pocker e outros jogos,
acessorios em geral

J

.. .DIEGO SORO. & elA.
Sardinha, Conserva Ceruera, Cognac

Pemartim, Moscatel Rebeca,
tamaras, Azeitonas, etc.

Madureira Simeão & Cie,
Cal.cados GALGO

I'

"--------------------------

• &: Hertzfeldt(f ch.nr1elirlg
==============�==�====��====

J I ('

--

. Tesouras I M P A Maçanetas -- Alças r Cabidesi->

ARTIGOS PARA INSTALAÇÕI�S SANITARLAS. ETC ..

'
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Desafiamos' sob a palavra de hOl�ra do Coronel Commandante deste Destacamento, que sejam desmentidas as ;notJ�las acima como o pretende fazer O' Governo da Re-publica.
.

O Cattete fechou os ouvidos á palavra -do Dr. Oswaldo Aranha, não acreditou q�le no Rio Grande do Sulfosse uma labareda braVla, .açoitado pelo rrunuano. Hoje ;'
e�s� labareda, .fei!o fogueira, <;tlastra-se e contamina' o' 13r'lsil inteiro, anniquilando e incinerando os desmandos dacorrupção e da fraude official. Elia será o fogo sagrado queha de depurar o regímen e levantar os creditas de nossaPatria.
ELOGIO AOS FFRROVIARIOS - CIRCULAR DO COMMANDO GERAL DAS FORÇAS REVO[UCIO�ARIAS

O Command» Geral das Forças Revolucionarias emoperações na Quinta Região Milítar, cumpre elementar de.
ver de justiça, procedendo como o faz agora, elogiando atodos quanto�, nobremente, eollocando-se ao lado da sagra.da causa da integração da Patria em sua verdadeira final].dade republicana, estão prestando os deus serviços, nas di.
versas modalidades' da capacidade pessoal de si mesmos.Não é sómente nas tricheiras que se prestam serviçoscombatendo-se de armas na mão ; no exercício tambern demultiplas actividades coopera-se por forma tão efficiente
como aquella par" à victoria dos supremos desígnios, tanto
como os soldados que combatem, são uteis em alto grau o
padeiro, o sapateiro, o alfaiate, o operaria em summa soobretudo os chauffeurs e os ferroviarios, aquelles que pre·param o leito das estradas que o cO"\duzem as locomotivas
que lhes produzem o calor, que lubrificam' as machinas e
os vàgÕ'es, que conduzem os trens, que transportam a' lenha e á água, que movImentam, finalmente, todo Q vasto
apparelhamento de transporte.

Todo o pessoal ferroviário que presentemente' esta a
postos ,nas linhas da Estrada de Ferro Sáo Páulo Rio Gran
de, nest-:l zona, e merecedor, nesta 0pportunidade, do elo.
gio deste Commando pela dedicaçáo com que cada vezmais se apega aos trabalhos a seu cal go, entre ge'ltos d� fabnegação e de expontan('idade que bem demonstram quea- Revolução náo veio mais que despertar as, energias la
tentes da nacionalidade.

Qne cada ferroviario, que cada operario permaneçano seu posto, porque a sua acçáo 'náo é inferior a do sol.dado combatentes; a conffagraçáo européa trouxe a fo:-mi
d�vel liçáo cujo desfecho foi o de náo se saber qual maisl1t!1 dos tres: o operaria, que fabricava al muniçáo, ,<)

.

que
il transportava, ou o soldado que a empregava.

-

. <!s .grandes exemplos de abnegaçáo, de -,:.olicitude, de
patnotlsmo, que pstáo a dar todos os funcçionarios da I

Companhia Est. de F. S. Paulo Rio Grande;' constituem
ne�t-: hora uma pagina commovente de �ossa redempçãopohüca. \}-

.

_:j ,

Para tanto estáo a concorrer as sabias directrizes ad
ministrativas do sr. 1: Tte Aivaro Barrosolde 'Souza Junior;'
e dr. Francisco Pereira, o primeiro Director Militar daquel-la empreza ferroviaria e o. seg,und9 Inspector Geral do res,�'.."pectivo trafego, os quaes compenetrad,)s dos seus cargos,

.'

imprimem aos seus serviços a admiravel efficiencia de sua.intelligencia esclarecida, do seu esforço, de sua actividade
multiplicadora de vantagens varias. .

E', pois, dever de justiça elogial-(.s. Que todos lhes fsigam o exemplo benemerito, secunçlando-lhes os esforços,nobilitantes.
"

" ", ",,'�. ,,:;;;,\,-:'.-4, 'f. \"" ,,'
" E' o -que ora faço no cumprimento indeclinavel � do '

dever do commando civico e militar, a todos ós 'fe'rro'víà:'
ríos que trabalham a �eus postos, concorrendo, agsinl';' pa-\'trioticamente, para a victoria rapida: e d'e;_isiva da' Revolu
ção, como soldados da mesma er)1zada,em que estamos em
penhados. .

' , II" ',p_
"

Quartel General, em Curityba, 12 d� Outubro de 193,Q
(a) PLINIO TOURINHO, General em, commissáo, ' ,"5.

Com destino ao Norte paSS<lrarll hoje por esta cid''i!-de as seguintes uniEiade: 1: R. Cavallaria da Brigada Gaú
cha com o effectivo, de 300 homens, commandado pelo Oa
pitáo Kruhm; 8: R. C. L com o effectivo de 400, homens,
commandado pelo Coronel Joaquim Ferreira d� Mello;' 7:;'B. c., com o effectiv0 de 374 homens, c:ommandado 'peJl:o
Cap. Frederico Buys; Centingente do 7: B. C. com o effe-'
ctivo de 220 homens, commandado pelo Capitáo Luiz Ba-r
reto Vianna; 2: R. de CiivalJaria da Brigada Gaucha, com.
mandado pelo Coronel Annibal Garcia Baráo; B. P., com;:9effectivo de 200 homens, commandado pelo Deputado Está
doai Dr. Glieerio Alves e uma CompaJ'lhia do 5: B. E., eOllí
o eUectivo de 100 homens sob -o commando do T;mente'
Homcro Abreu. '

--
(ê)

Boletins de lniormaçóes do Comité Revolucionário de Porto União, publicados no período de 4 de outubro a 5 de novembro de 1930
(Contil1uação da 4a. págin;) I a comrnunhão de interesses e (IS ideaes de' nossos Estados

e alto conceito tenho sua pessoa de concitai-o a grande C,,\lI
liberdade: todos, mulheres, velhos, creanças, jovens, só tem I sa, que empolga to�o o Brasil, AIfirmo:lhe sob minha. hon
um -estimulv, uma ideia: Luctar pela Revolução }» ra que com excepçao RIO, parte de Sã» Paulo,

_

Bahia, E.
_ Por acto do sr. Delegado E,;pecral. fOI nomeado I

Sant.i e Amazonas todos os demais J stados estao .em po
am<;lnuense e priI;neiro auxiliar da Delegacia de Policia, a, der das forças n!1CIOI}aes,. Espero aSSIm do seu patriotismo
contar do dia 6 do corrente, o sr. An�.onj(J. I).Ç1mcW::i,·'" ',", ,.{" -!''; f,q,l)..e CpJKOHiOl' .para ey,ltar .muíil ,<ikrr:amal11entc! sangue entre

_' Radio interceptado, de Porto Alegre annuncia o se-
. catl�ar2nenses e gauchos, irmanados pela vizinhança e pelasuinte: Uma tentativa de, desembarque de lorças em Garo- tradições. Governo. Inglaterra. e Norte Americano mandaram�aba ao Norte de �aguna, foi ,tc:pelll(�a por nossas tro.P,i:ts, �rPJad?res, p� ra �I�', c1� Jan�lro afim .,,,captd3r, 11ltere"se.sque' atravessam o Iittoral cat�ld�lllense. , ,

"

� I; '-, seus compct�notas, slgnül, evidente enh aquecimento autori-
, Na fronteira Paraná, regiao Catiguá oeste .Itar are, a dade dOITlJl1lO Governo J< cdcral.

columna Coronel Etchegoye,n, at�coü forças pal,lllstas envol-:
_

-

-: Aterraram em Curityha nt:111 dos can:pos de avia-
vendo-as e derrotando-as',l'ol feito tral:de nUJ?1ero de p!"I� çao: dOIS a,el'col�lanos «Breguet», vindos do ,RlO Grande do
sioneiros inclusive officiais e aprehendJClo muuo material Sul, os quaes vao ser encarregados do serviço de reconhe-
bellico. Parte restante 'Inimrga retirou-se. CImentos.

.Nossas forças já quasi todas concentradas fronteira ",- Na ordem do �o,.liInando en.1 Chcíe das Forças ll-
Paraná estão dando inicio operações .. , ,

_

bert�adoras para o ser':'Iço desses aVI?es con�ta que não de-
_ Cornmunicação hoje receblda annuncia que o Cii_P, verao fazer bombardeio sobre a capital paulista,Pinheiro pediu garantias ás forças que se acham em São - De Lages informam 'lll.e a colurru.a. so� o COl1'l-

joão para se poder apresentar, depondo as armas. ' mando do cor�)l1el Severiano Maia, ')CCUPOU as cidades de
_ O pae do commandante dos CIVl", que a�ompanha�l: Brusque e Itajahy, s,em o menor obstáculo, por parte das

o Cap. Pinheire, e que se encontra em Sao joào, garantll1 forças lega,es. '

.que se entenderá immeeliatamente com aquele oíficial, Iazen- - Vindos do Sul, pas�ou hoje por �sta _cJc1a_,de, acorn-do-o apresentar-se. '

.'. panhado de S�1l Estado Maior, o .Corone. Joao 1< 1',111CISCO,
_ A «Cruz Vermelha» aqui organisada p�r um gru- um, dos paladlll,08 do movimento libertador,

po de gentis senhorinhas. ela nossa melhor, SOCIed�dc! tem � O Capitão Adelino Moraes, acaba de cornmunicar,prestado relevarités serviços em sua humanitarta missao no de S. João, _q�e se apresentou ás nossas forças o .comrnRn-Hospital «Sáo Roque», desta c�dade. .
,

dante dos CIVIS, que acompanhava o Cap. Pll1helrO, bemO «Comité RevolucionarIa» local que mUlto se rego- como (. spu pessoal.
sija com esse gesto dignificante e'nobi!lissin;o das 'novas

. Inf?qna mais que o Capitão Pinheiro se apresentaráelt1issarias' do bem, agTadece os serVlços Ja pre,�tados es� allldR hOje, depon do as armas.
perando de todas o seu concurso para a magnah1l11a e bel
Ia cruzada.

,

- Os jornaes do Rio Grande trazem a 110ya de. um

patriotico gesto do General Rondon, preso no dIa 4 do cor
rente em Marcelino Ramos c actualmente em Port� Alegre,
na qual annuncia ter este telegraphado ao presidente \V.
Luiz, aconselhando-o a render-se.

.

- O sr. Donate F. MeSSIaS, ,Delegado, EspecJal ele
Policia desta cidade e director da 'SuccÍJrsal da Gazeta do
Povo, redigiu hoje a seguinte mensagem, que foi irradiada
para varias pontos Jo

_
Brasil:

«Até que emfim reIJentou, o ellornw lurunculo d.a po:litica nacional. O bisturi maravilhoso da revoluçáo ahI esta
fazendo a indispensavel intervellçáo. A cirurgia infallivel
dos revolucionarias invenciveis de roje, ha recebido o apo
io e o applauso unanime das multiçlões. 1-1. revolução - Ul1l
co llleio de salvar o Brasil dos patifes e dos ladrões que se

lucupletavam dos dinheiros publicas - vae marchando oe
victoria em victoria sem encontrar resistencia por parte dos
despotas de hontenl, que fogem espavoridos ante as c!ari
nadas reboantes dos libertadores do povo. De raro em ra
ro um grupelho de aud.:.zes, num esforço supremo mas in
teiramente inutil, offerece resistencia de algllns minutos pa
ra em seguida debandar eompletrlmc_:nte,<:lesorientado,. dado
o, ata'que decisivo e de peito descoberto' dos legionanos do
dever. Dia a dia as adhesões se avolumam formando um

exercito furmidavel, que marcha impavido. rumo ao Cattete,
E' enorme, incliscriptivel mesmo o enthusiasmo do PQvo
que vê nas forças libertadoras em marcha a espprança de
um Brasil melhor.

A revoluçáo está triumphada.
Viva' a revolução,
Viva 0 exercito.
Viv<l o Brasil' T.�dimido».

-. O ,sr. Major Mendonça. do E. M. de Curityba,
acaba de communlcar: «Acabamos receber seguinte tele·
gramma de Jaguariatiyva. Segue com)Joiú 140 prisioneirosinclusive cinco ófficiaes, sendo doi" exercito e 3 policiaesSão Paulo. Um oUiá11 vae ferido. Conven: provdenciar ali
mentacão prisioneiros chegaráo ahi com fpme. Foi aprehen
dido seguiD�e material: 9 metralhad(lras pesadas. 6 fuzis
metralhadoras e 80 mil cartuchos, além grande numero de
caminhões carregados de viveres. Etfectivo ir.imigos destroça
mos" 1iU' cerco, mil homens, mais ou menos, assim drstribu
ida; '100 homeÍ1s do 4' B. C" 600 legionarü,s de Ataliba
Leonel e 500 diversos corpos policia Sao Paulo. Moral ini
mígo completamente abatida. Major Agnello commanda um
destacamento e CeI. Sandoval outro, das forças inimigas,
fizeram juncção adeante Carlopolis tendo sido ambos com-
pletamente anniquilado'_. .

O' snr. Antiocho Pereira. Prefeito lVIunicipal; desta ci-
dade. pela portaria n. 8. resolve:

'
,

!l' Substituir os nomes das avenidas Adolpho Xonc
der, e Victor Konder para os de JOáb Pe�spa e Getulio Var-,
gas, répectivamente; da praça CeI. Hermenegildo Marcon
des para o de dr. Paula Soares e das ruas da Paz e da li
berdade para os de CeI. Alvaro Saldanha e capitão Caldas
Braga, em vis,t_a dos 'altos sf'rvi;Çü:: p[e$ttldCrs á oausa liberaL

;2' Resolve mais que seja ordê'nado aos srs. Inten�
dentes municipais, por me,io de officios que, em'cada dis
trieto/se façam denominações de JOão Pdsôa e Getulio
V1ugas {IS rliás que forem consideradas princil'aes.

�.'çumpra-se. "
.

fr,efeitu'r,a Murlicipal de Porto' Uni,ão, 15 de Outubro
de 19�0. '

,,�, Do «A Gazeta do POVO», de CtÍrityba, de hontem,
transcrevemos: - «PARA O BRASIL. As torr�s' rl:,dió-te-,
legraphÍl:as de Bello Horizo(]te {rradiaram, 11óntem, o se-'

guinté'rnanifesto que foi apanhado; aqui. pelR Agéncia Ame
ricana': AvÍ'samos aos é\OSSOS companheiros de Rio· de Ja
neiro que todas as noticias transmiitidas pelas a.gencias ra
dias do Rio" de Janeiro sãg. inteira01ente falsa,s. O territorio
Mineu:ü está inteiramente.virgem de invasão inimiga. Todo
o Norte do Brasil está em máos de Juarez Tavora, Bahia
está' prestes, a render se. A coluinna do sul caminha verti
ginusamente rumo de S. Paulo, onde .rà.ráo uniao das nos
sas tropas q,u'e já clizin;am_ forças p3l!list?s. A!;i C'olumniJs'
revOIUClOnétnaS em operaçoes na fronteIra de S. P,aulo são
comp<{>stas de 8 mil homens, fi- aviões;' 5 cqnhões; a:do Oés
te que está neste mo m'(:! n t o ',em contactQ c,om o re
gimento de Juiz de FITa commandada pelo Coronel Aristar
cho Pessôa,' compõe-sé de 5 mil homens, 3 aviões c 8 ca�
nhões, Organisada outra columna com 10 mil homens quemarcharão diredániente Rio de' Janeiro» ,

� O Chefe do Serviço de Informações dô E. IV!.. em
Porto 'Alegré, transmitte o seguinte, em telegramma circular,
hoje recebido :' Um cilpitáo e 13 homens da fOrça policialcatharinense renderam-se ás forças do CeI: Elisiéfrio Paim
Filho' no Rio do Peixe. ao longo da via ferrea. Radias inter
ceptados procedentes 'de Buenos Ayres ;-.nnllnciam qüe di
versos aeroplanos [(;volucionarios voaram .sobrê o Rio de
.Tane�to, de onde lançaram milhares de boletins concitando
povo adherir revolução-. Adiantam os mesmos radias que o
Presidente 'rV. Luiz reuniu o ministerio .para tratar da situa
çáo. O Dr. Oswaldo Aranha secretario elo interior, no exer
cicio do Governo civil. e militar =d�ste Estado endereçouhontem ao governadoF de Florianopolis a seguinte concita-'
ção : Presidente Fulvio Aducci. Florianopolis. Assumi hoje
o. governo .civil e militar. por ter. o Dr. Getulio Vargas presldente E"lelte da RepublIca segUldo para a fronteira do es
tado São Panlo ondE' já penetraram victoriosamente nossas
vanguardas ..As circunstancias forçam:mel1 governo a orde
par o éltm)lle a Florianopolis antes sinto-me 110 c1evcr'dado'

NUMERO 14 16-10-930
Conforme havia 'Sido amplamente çlivulgado, chegou

a esta cidade hoje, ás 4 horas dR tarde o iJluslre estadista
Exmo, Sr. Dr. Getulio Vargas" le�itimamente eleito pelo po
vo no memoriJvel prélio que se fel iu a 'I' de Março.

Acompanhanck 'o gr,'nde bra. ;ileiro tambem chegaram
os seguintes destacados próceres da Campanha Liberal, que
empolga o Paiz, neste momento,

Deputado Federaes Maciel Junior, General Flores da
€unha, Joáo Neves d,a Fontoura e Simões Lopes, Góes Mon
teiro' Chefe do E. M� Corunel Caldino Esteves, ,Chefe do
Gabinete Militar, Casa Civil e Militar e r�presentantes c1á
imprensa.

AnI1ullciada a chegada d(,s illustres hospedes para as
·12 horas, desde cedo apresentava a .nossa URBS aspecto
sobre modo festivo, acotovelando-se na Praça Hercilio Luz
immensa multidáo, anciCrsá por avistar e festejar os desta
cados viajantes, qUê foram recebidos por eloquentissimas
demonstrações de carinh(1 f'. sympathia.

Em nome do povo saudou o preclaro estadista e slla
illustre comitiva o Sr. Jose Augusto Gomy, com palavras
quentes e enthl1siastas, responcj,endo em nome de S. Excia.
o Snr. Deputado Maciel Junior, que, recordando o papel de
desempen'hado pelo" glorioso Estado do Rio Grande do Sul,
na c�mpanha Liberal, affi.Dnou que a arrancada actual éra
mais que o epilogo da phase historica que atrave"sa a nos-
sa qüerida Patria.

. . . .,

:_ S. EXCia., e respectIve! comItIva, prosegmu, VIagem,
hoje mesmo, rúmo a Ponta Grossa,

..

, , =-; .De ,urna. proclamaçáo ,d,., Coronel Etchgoyen, dIrl-
'git1a 'a0s 'Rio,Graódenses do 'Sul,' oe hontem datada, e pi1ra,

maior àivl1lgaçáo, pl1biicamos o seguintp trecho: - «ç;over
nO,f\epublica procura illl1êlir boa fé seus soldados, dIzendo
tratar,se de um motiril ele camgace'Íros, e procurando occul
t,:II' a situaçáo do Rio Grande,. Paraná' e Santa C':lt�annrl,inteiramente lado causa revolutlOnana. - Seg'l,nda mforma
ç5es prisioneiros sáo eJles

. obrigados ,a marchar frente re

volveres el1costac1os ao peIto, - IDIllllgO dezmora]Jzados e

defendendo caU,ya contraria idenl povo e, em breve cederá
sob presáo nossas fOJ::ças. Viva o Rio Grande do Sul! Viva

<'o Brasil!
-Apresentou-se h�)l1tem" conforme haviamos� l:lO.ticiaclo

em Rio Capinzar, o C,(ipltáo Plllhelr.o e _a força polICial que
o acompanhava, conforrpe commul1lca�al) feita ao Sr. CeI.
Commandante da praça, pelo CeI. Barao.

_ COlnmunicélções vindas de Porto Alegre annunciRm
a rendição de Sáo Joáo Del-Rey e a occupaçáo dessa ci-
dadé "por"forças re:volucionarias 'mineiras., .

.

-Acaba de' ser nomeado governador de Santa Catha
rina-- o Capitá'; Arnoldo Mancebo, que desde o ínicio do
Movimento Nacional vinha exercendo o cargo de Chefe de
Policia do Paraná.,

. S: Excii:I. passou honten_1 em �_io Negro, com ,desti�o
a Joinville, onde vae orgamsar o seu g;overno provlsono.

-Em virtucle da nomeaçáo do CapIláo Mancebo para
o' cargO!) de Go.veI'l�ador de �anta Catharina" foi designado
pelo GeJoreral TourH!ho;'presldetlte 90 P?!"ana, :j)ara exerc�.r
o cargo de chefe ?e pOIIClR ,o capItao VICgas, dlstmcto ofIr-
cial do ,nosso glonoso eXerClÜ? ..

.

, �Varias aviões revolUCIOnaDOS Vll1dllS de MlI1as Ge·
raes ':evoluiram novamente sobre o I�io, dp Janeiro lançan
do 'proc!nmaçáo" concitando o povo. Ideaes n:vo]uçào.

-O Snr General João FranCISco PereIra de Souza,
commandante da Divisão ele Cavallaria Ligeira, vinda do
Sul e' que hOlltem passou por est�1 cidade, manclOH publi-
car o seguinte a vi::;o:

," •
, . . c 'EXI<:RCUO H.EVOLUCIONARIO.-DlVlSRO de Caval

lmi" Ligeira - pavendo cb:-!Sado_ ao conhecimeil�o. rl<-ste
Commanclo que, ante a moblllsaçao dE; elementos, ClVIS pro
cedida' com irregularidade, vem crealMlo um ambiente de
inquietaçáo, recommendo a�s chefes de forças e auctorida
des civis que usem da ll1iJXlma cauteHa e ponderação, nos
seus actos, de modo a restabelecer a confiança e tranqui
lidade deante ,elo actual movimento revoluciolldrio. Pois,
tratando-se de um movimento livre e expontaneo da Alma
BrasileIriJ, ningucm eleve ser forçado por medidas extremas,
visto como cie outro modo náo se pode comprf'heneler
a victor:a da Cau,;,a Nacional.

-

O voluntl:Íriado que tem se aprest'ntado e mais que
suffi'dente, não se justificando, portan(]o, a perturba�'áo
que est'á. sendo levada ao seio da população _civil, ondt; é
necessano que fiquem as reservas afim de nao prejUdICar
a ecollomia: do povo.

, Desta sorte, todas as arbitrariedades que forem com

mettidas seráo punidas, severamente, com as penas usa-,
.das em tempo de guerra.

-Circular do dia '14, da vanguarda revolucionaria:
«O primeiro destacamento das forças do Exercito do

Rio Grande do Sul soo o comman(lo elo CeI. Alcides Etche
gtiyen alêan\:o!1 na: ml:ll:há de honte111, dia 13 de Outul?r?,grande e deClZIva vlctona sob um destacamento da poliCIa-

paulista.
As autoridades legalIstas espalham boatos mentirosos

no intuito ele iludir. a boa fé de seus soldados, recruta
dos e forçados, dizéndo tr<\[ar-se acção sem importancia,púis sáo cangaceiros mal armados e mal dirigidos.

Esteja o povo paulista certo que os revolucioEarios
querem fi libertaç�o da.�atria· da politicalha pr0fisilÍonal,
que a depnme e InfelIcita.

Isso teremos, dentro em pouco conseguido.° Rio Grande rIo Sul marcha neste momento em
peso para confraternisar com seus irmãos paulistas.

NUMERO i5 17�'IG-930
A "Radio Educadora Paulista" annunciou hontem que

o Governo da Republica está procedendo o recrutamel\t6
obrigatorio, em S. Paulo e Rio, de todos os cidadáos apttl's ,

até 30 alinos.
. '-

Essa medida vem demonstr'ar positivamente o fraca�
so da tentativa feita pelo gover·iro Washington Luiz parp
a organisaçáo dos chamndos batalhões patrioticos, ao ínve�-.
so completamente do que està acontecendo (

com o Mo'v!
menta Nacional; pois os governos do Rio Grande e Paraná
já estáo dispensando 0 voluntariado que. a viva força quer
coml11ungar ('.\m o movimento patriotico da libertaçáo de
nossa extremecida I'atriá, em virtude do excesso de apre-.
sentações. '

- Para servirem a disposiçáo do COl11it� Re.vo)uct�
nario desta cidade, foram pelo Sr. Commandame da Praq/l,
nomeados, a contur do dia 4 do corrente; os seguintes d
vis: Antonio Mattoso, Jacintho Cunha, Theodoro Keppe,n,
Oswaldo Pereira, João Peixoto, -Edilberto Schmal e MUrlho
Franklin Aust, para exer.:erem respectivamente, os carg-osde Inspeclor Geral de Fornecimentos, Director .do Serv�çode Informações. e. Dactylographo, Encarregado do Serviço
de SulJsisteneia e os demais ty[lographos. \,

:
- Em D. Pedrito, o fazendeiro Camillo )\1ercio Per�l'

ra Juni(,r, offerec�l1 ,\() Intendente daquelle l'ilÍJnicipio, todfl.
a cavalhada existente em sua propriedáde, afim de ser uti-
lizada pelas forças libertadoras., , '"

- Passaram já para a .Jinha de frente para' uzo das.
forças que lá �e encontram cerca de d;ez mil cayálhos. ,1

- Devera chegar hOje a esta cIdade," acompanha!_!ode um destacamento. I)olrcial, o Maj(lf Adolphb 'Guimarães,
que foi nomeado Delega'do' Especial do Q� ç G. para trl;!t�r
da segurança e capturas no interior. ,principalmente nas
localidades de::-guarnecidas,como' sEjam Sá6 JO'ã9. Palm,as
e' Clevelandia. ,

.

, :
- Foi nomeado pelo Sr. Coronel Goes Monteiro, che:

fe do E. M. para o commando superior de toda a zona en":
tre Marcellino Ramos e Pont.:l Grossa, exclusive, o Sr. Co'
ronel AlVaro Saldanha, commanclante desta praça. '.I

Para maior divulgação, abaixo transcrevemos a Clr
cular que o nomeou: -«Chefe E. M. em Curityba e todos
Commandant6s Guarnições longo vi� fer�ea. Ç8ron�1 Sa,ldiJnha, cOll1mandante praça Porto Ul1láo fica ll1veshdo nO,
'col11mando superior de toda a zona entre M. Ramos e r.
GrasseI, exclusive, ficando sua disposição a t{opa encarre
gada guarda e vigilancia via fenea.» .

.

- Encarregados do posto de' soccorros 'das forçaS

(Collti1'l1ía na 8a, página).
t,
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Oleo S A L A DA, o preferido, '

,Chocolate B H E R I N G unico no gen�ro
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Boletins de Informações do' Comité Revolucionário de Porto União,' publica ..

dos no. período de 4 de outubro a 5 de novembro de 1930
ra os Seus. Vão para o sacrilicio. Offere.ceram a vida em I ,A.lbino Gaissler commadcíante do «I.guassú»,holocausto da Pátria. Levam bcnçãms de mâe. de esposas, I d d

-,

id d
.

d 1 R' 1 íilh d
.

de j I h
. . que 101 ao a' o o .outro seu bravo collella do

em transito encontram-se nesta. C.I a e, '::IP os e o
.

10 (C l.J ias, '
e _n�lvas e ,e Irmãos e os ap aus?s ent, USIé1Sti. P _Grande os distrinctos clinicos patrrcios Dr". I'clernaco Pires cos dasmultidõcs que íicarn. Lá ao longe esta a P�atrw an-:ar- ery; cooperou vauosarnente pela tomada da pra-e Alvaro A. de Oliveira, '.

. _ ".., .' ., r.ada �o p��te, da" tyramnia .'.
e do, d,�spotlsmo. Esqueletica.. çu de S. Ma tlleus." ,

,- Radio interceptado annuncia a adhes$tO d6fn�ItF\M;;, "'3.acI'If.iG�(la; af,ioÍ'lls'an1é', a 'espera dos que se baterão para O exemplo .do Lloyd e o de seus marinhei_do 14' B. c., de Floriauopolis, que pa!tlLl de Bigunssú em .1J;)(c�rta-la. �e,;sa Batalba Iormi.Ianda Iicarúo os escombros.
ros, frisam perfeitamente a cornprehencão de dedirecção a Blumenau, onde está senoo esperado íestiva- �, 1 econs:1l1l.1a. Appareçam os obrcl.ms da noY� cr�zada.mente.

. , '

.

'. '

E necessano, produzir, trn!)::llhar. Ate o solo.Ierido c rnais veres que lOc!QS tiveram pelo ellgrandecimento, - Ccmmunicação OfilCJ«1 receb d�1 de' .Porlg Ale,gre' fec�(ndo. Devemos off('I'Ccel', tudo pela patria. Os que ficam da patriu.informa que já passaram pela estacao ferro�wna tk Mar- devem contribuir também. Fomos, buscar a felicidade dcn- -- Pof acto de hontem do Prefeito Munici.cellino Ramos. com direcção 'a íronreu a . paulista, tlB trens

.'1
tr? da proprra desgraça. Pela incomp"chensào dos .horuens. ]�éd, paSSOI! a ter a denominação de Rua Siquel'r,',lconduzindo vinte mil e quatrocentos homens, dos quaes Nao .contlnuem os erre)s: Não pecam corupcnsacào ao pobre .

cerca de dezoito mi! já se encontram -na linha ?e frente. Brasil neste mr:ment?, Se algucm trabalha por ellc cumpre Campos a rua conhecida pelo nome de ParallelaAs forças a que se refere a cornmurucacao acima I ,e se.u. dever. Não eXige de .quem não po.Ic dar. Damos mais e o de Tte. Silvino da Nóbrega a Rua Affons�)procedem todas do Rio Grande ,do Sul.
,

. , . sacn�IclO p,elo bem ela Pátria. E' o mOl11,?nto\ que [lassa. São , Camargo, (da Cidade Nova)--O Exmo Snr. Dr. Getulio V?rgas transmittiu hon- 0S blav�s que se bat�e_nl,110 campo razoo Respeitemos tanta
_ As tropas libertadoras do Norte, sob o

tem ao .Povo Paranaense, por .0ccasJão de sua passagem abnegação, tfmto sacrificío.
. , .por'esta cidade, o seguinte radicgramma Circular. - O Sr. Prefeito Municipal c1e�ia ,'idade ,;irigiu em cornmando do General Tavo ra, proseguem avan.«Ao pOVJ paranaenses+Acabo de atravessa] o Esta- data de hontem, 110S snrs. Mathias Pimpáo e Francisco Ger- <,:0 por territorio Bahiano sem' encontrar grandeelo ele Sania Catharina, por onde passam nossas .tropas ,��no de $ouza,.o seg;l1lnte officio: - «,\(1 deferir o seu oI- resistcncia.sob constantes acclamaçõcs e cercadas do carinho elo povo, ficio que me Foi ('!1(iero::('ado para rcconstrucção gratuita _ Cornmuniram de Curityha que acaba deintegralmente viuculaclc it causa r�voluclDnana. do trecho da Avenida jo áo Pessóa, comprehendido entre rsNeste momento. com meu Estado Maior, transponho Ruas Prudente de Moraes e a Ccl. Amazonas, tenho u de- ser preso, com seu bando, o CeI. José Pereira,as fronteiras do g'lorioso Paraná. , , " ..

-ver de agradecer do 1�-;t1D10 d'alma á mmlÍfesta('úo que aca- que commandou o movimento sedicioso em Prin-Exulto, ao lembrar que estou cm telTltor!o ja dcfi- b ... �Ie dar de ,:,enera('ao, nesta homenagem, ao g-rnnele bra- ceza, contra o governo Parahybano.nitivamente liberto das garras de uma olygarchiu inteliz si ;elro e o al�xllto que, ttunbem indirect'!l1.ente l�rc"tais, a es-e corrupta.
,

,

tA Camara. tao nec(�s?ltacla do carmho, do auxilio e do eg.Iniciastes Paranaenses, dentro da VOSSfl propna casa, fon:o dos seus mt1I110pes.
a obra ele reg'e:leraçãO qu� precisa ser. fe,lta em Iodo o

, :- P;ml conhecin1eHto dos illteressados o Snr. PIe ci-Bra,;il, COI11 o concur.-;o do povo e da4 fO['ças armaelns. Jo..r lIl1lclpal aVisa que prorogou o prazo para apresenta('ãn,Trago-vos p6r isso, o testemunho do enthuslasmo das contas, VéU'a serem examilléldas, aÍ(' o fim ciG correntecivico com que o Rio Grande do Sul vem ae:ol:::p:'lOT1ando _ 111ez.
'

vossos passos, desde o lnlC.lO da presente lucta.
_.

-- Edital - O sr. Antiocho Pereira, Prefeito MUlllci-Recebei, pGr meu Int<�rmed!O, st�a saudaçao amiga. .pal" lembra ao� srs, municipes que (, t�rrninantementc pro-Recebei, tambem, os votos que fazemos para que hI�lldo latH:.ar as rLI0S CISCO, cascas de fructas ou quaesquervossa3 armas, continuem a cobrir-se de louros, na van- outros detnctos. Allln de eVltnr med]das repreSSIvas maisguarda elas Iorçãs nacionaes.. . . "energicas contra este abuso, espera que a observancia des-- De Bello Horizonte fOl transJ111ttJdo peltt vw \\ es- tél,prohibiçáo far-se-hú sem reluctancia por parte d()s habi-ter Recife aos banqueiros Americanos. e l"",.H1cezes o ,:e- tantes ,desta cidade.' "

guinte telegrmnl11a,
..

?ssi_&naelo pelos, snrs. Pl:esl.denles Prefeitura j\,rl1nicipal de Porto ("niAo. 17-0utubro 1930.GetulIo Vargas, do Rw Lrraude do Sul, OJegano lVlacleI. - .luyencio Braga - Secretario interIno.de Minas Gemes e José Americo de Almeida, da Parahy- •..___
ba: «A revolllçào brasileira está sob a direc�'ão dos gover-' �UMERO 17 19-10.930nos estados Rio Grande ciD Sul, Mill'as Ge�'a<;s e �arahyba _ O 8111'. ,coronel Alcides Etchego.ven. cOIl1Jl1andante

•
e dos antigos PreSIdentes da B,epublJca, Snr,:;, \\renseslall

d J I IBraz, EI)itacio Pessoa e Al1hh!Iir J3'ernarde.s que a,Uirmam d� vallgu<i1r a' _I )ert�ç ora, na frunteira paulista, tornou pu-
\V' b;ICO hOl1tem a segull1te reSolll�'[IO'; - «lndividuos sem es-

S09 palavra de 110nra que auctoridade do Presidente' '

as-
I 't :I dhingtonLuiz só está vigorando na capital federal, em parte da cru])u os e ou TOS a sole os o governo do Cattetc se compra-Bahia, em parte' ele S. l'aulo e no Rio de Janeiro., A revolL.lção zenl em derramar por torJa a zona occupada pelo destaca-

mente) de meu con1!'lélndo boatos tendenciosos 110 intuito <Iemanterá tod,)s os compromissos externos d(J paJZ assumHJos
até 3 de ontubro corrente, pelo, governo federal e pelos abater com l'ssa arma propria dos covardes o animo varo-
estados. A revolL!(:ão cuj.a victoria jil esUI assegurada, garan- nil de nossa tropa, convictél da victoria e compenetrada da
tirá a [-'ropriedade e todos os direitos individuaes assim e!ev?ção e da Ilobreza da causa qt:e defende, ,pela qual es-
como as instituições republicanas». _

ta dIsposta a sacllflcar a propna Vida; tendo tambem infor-
- Nossa vanguaJ,'da, composta do, 13' R. L, policia d,,) mações segufiJS que levas esses degenerados que acima dos

Paraná e \lm 'batalhflo de civis, depois de rellhidissimo interesses da Patria e col!cctividade põe apetite,;; 'de cupidezcombate aqlba de occupar a cidadc'de Itaraté, .em S. e ::trgenta�lsmo exercem fartmllente ·remunerados pelo Cat-
Paulo sob delirantes acclamações do povo. Ponta Grossa, tete a .esl2IOnagem na zona occupada pelas nossas forças, a
que a;;aba je nos transmittir €ssa commovedora noticia, 'esses llIdlVIduos eu prevll10 que os punirei de accordo COI1)aéha-se em festa, reinando indiscriptivel enthusiasl1l0 em as ,leis militares, fazendo·os fuzilar sUl11mariamente Cél:jO
toda a população. , persistam nJ s�u ,Papel _in�amal1,te de boateir03 e espiões.\' " , '

�' Do holet,lm DIano çlo Cón1l11ando desta Praç;;,'transcrevemos o seguinte:
DESTINO DE OFFICIAL: - Segue hoje para PontaO Sr. Coronel CeJmmandante dá praça élcabfl de rece- Grossa, afim, �e reul)ir-s� ao Q, G. dÇls forças em cpera�bel- a se"'uinte comhúíh'icaçflO: -- «As forças libertadoras ções o'sr. 'cáÍ)ltão AntonIO Alves de Magalhães, em obedi-do sul inlciarÇlm offensiva de toda fronteira de Sáo Paulo. e!lcia a. oIideI11 superior, visto ter de receber nova missão.Os reacionariós paulistas, cedein

'

terFen'ó em tod'a linha. já :i:<:ín cOllsequencia -assume o cargo ele assistente o snr.te'nelo aband:;mado a margem esquerda do «ltararé» deixall- l' Tenf'nte Julio dE' Castilho, na Costa e Souza, e o chefedo em nossas mà08 copioso mater�al ,bellicu e. gr;'lIlde nu-' da 'Ia. secção o 2' Tenente Esperidiáo Xavier de Azambuja, IlI).ero de prisioneiros . .As tropas libertadoras littotal, gargan- ,passando a
.

chefülr a 2a; secçào o sr. 2' Tel,ente f\risteu'ta de Annitapolis sób o commando do Major Can,illo, 1i've- Canrudo fIa Silva auxiliado pelo 2' Tenente Manotl Anto- Iram brilhante tri'l1mpho sobre as forças de Fabio Silva. Os nio TvIoreJra,'

réacíonarios .dispersados deixaram trinta e trez prisÍlll1eiros,. HORARIO DE TRABALHO: - O trabalho deste con)"vinte 'mil tiros, setenta fuzis e trez metÓlhadoras. O 28 B. C.
f

mando te;'á logar diariamente das B h'Jras ás 12 e de 14 emde Aracajú', ápós a tomada da cidade pelas forças do invi- diante.
cto General Juarez Tavora adheriu a B.evoluçüo Brasileira. - Com dir.ecção a: Jaguariahyva passou hoje por esta- Communicação recebida de Blumenau annuncia a cidade Um comboio condnzindo o Serviço dd Intendenciaoccupacão ele Tijll( as pel'a6 forças JillerIJdoI;as. _ Eegional, cht:fiarlo pefo Major Elpidio Marfins e ,um Grupo� Designados pelo Sn1'. Commandante da EE'gião", da Companhia de Metralhadoras da Brig'acla Gaucha, compara servirem á disposiçã� do Sr, Coronel Commandante. o efe<::tivo de 110 homens, sob tJ coml11anclo do cap. Anto-desta praça, eneontrql11·se nesta cidade os seguintes 'i_officiaes nio Avilla. .

dó exercito: Cap. Antonio Alve,; ele Magalhães, 'I". tenente _ Passou hoje por esta cidade com destino ao NorteJuliu de Castilho da Costa e Souza, C. segundos tenentes Espín- mais uma missãó medica composta (1'e 32 elelnentos, entredião Xavier ele Azamhuja, e Anstheu C. ela Silva. médico,s) aC<:l_demkos e pharma<.:euticos, sob '<I cheiia do, -- Tenelo sido apanhado em"rr'agante 'lLi�\J1do ve().�tiá, Tt�' Gel."Dr. 1homaz J'vlanantc,
bebidas alcoolicas no «Bar e Confeitarill Gloria» de sua '- Iilfonham de Rio Gb:lllde (10 Sul que havendo ter,propriedade, siJ.o a rua'Poudente, foi, por órdem do fI'. De- mil'!;lllo o prazD que o Governo dC�.:ie Estado havia dadoleg.:ido Especial, preso e recolhido ao xadrez. d,) qmi,tel da 30 ,de Santa Catharina para en [regar o Estado aos revolu-força IJlIblIca local o Sr. .Julio Ra(lowanski, qu<o' al�m' da· ':�cionarios sem (le�Tame d� sm�glle? o _presi(!;-nte Oswaldoprisão soffrerá ainda a multa de Rs. 100$000 e tera o seu Ar:'lOha Bommul1lca' oue )reknou ll1ICI<tr olfenslva contraestah�lecimento fechado durante 3 dias. ,Florianópolis. '

'- Pass-aram hontem por esta cidade o 9' R, C. I. côrú - O Presidente de Santa Cntharina, sr. Fulvio Aduc.o effectivD de 500 homens, cOl11l1landari-J pelo Tté 'Cei José' ci ,respondell So- telegramm�l ([lIe lhe dirigiu o sr. dr. ,OsPinto Barreto; 4: ESCjuadráo do 3' R. C, D. COIll"Q effccti,;ó 'walrlo Aranh<t, Pp�sideJlte do I\io Grande do Sul, eujo te,de 200 homens, comm,ll1dada pelo Tte. Palm!is e ,u'm comi legramma publicamos em nosso boletim de informações nr.boio de material bellico, com uma escoltn de 1il hom:e}lS; COIll-- 13; dcclnHmdo que abs\)lutamcnte não <kixar2Í o (_;o\'erno emandado pel,o Tte. Sabino M. de Souza. 'Ílem 'adherin\ <'10 'lllovini"ento que Ma c.mpolg;, a I\';rcionali-- Do boletim diario d? Sr. Coropçl Comm:mrlante da da()e.Praça, transcrevemos o segull1te: :, ,', Em vista ela attitude do Presideqtc Catharinr;I1SC o Sn[;, l\presentaçõês de OHiciaes: - Por ord�1l1 do Sr. Co- D,r. Oswalc!.o Aranha trnnsmittiu, hOI:l'em, o segulnte calJo-ronel 'Chefe do E. M., apresf'ntaJ'é\)'Íl-se· a '16 do corr�nle a grammà: "Presidel1te FlIlvio Aducci Não propuz, a sua reo-este Commando, às Srs. Capítão Antonío Alves de' Il'fagtt- di<:áo. Não lafla este aggravo nem ao cldacWo nem ao PrC'Ihães, l' tenente Julio de Castilhós da ('osta G SbUZ(I, 2' sidente ele Santa Catharilla. Scientifiquei-o da situação ge-tenente Espe'ridião Xavier de Azambuja. que vieram fazer ral do seu Estado e d(L)s nossos objectivos. COl'lfessb'lhe, sobparte ,.do 'gabinete (�serviços dcpendcntés elo ;coml11mldo" minha liontà, que, em 'sua situação" com a Ir'aior parte dodesta praça. : Estado em' poder das forças naoiól1C,is, Ol1 acompanharia oEm consequencia do item acima, fica estabeleeida,a povo na sua itilpressionante aclhesào ou renunciaria, porque'

seguinte. o�ganisação. parél <1(tender a direcf,'üo das diffe- ,no nosso regimen 1l[l0 se pó'ic admitir um governo qlle serentes mlssoes 'e serVIços: '. ,procure m,mter contra c prOl1unciarnente pacifico ou arma-ASSISTENTE DO COMMANDO: - Capitão A. Maga- . do de sua populaçáo, como sllccede em Santa Catharinalhães, com a missão especial 0(-' attender .as relaçúes espe- Nada faria com qué eu permancçesse em uma fllnccEIO maIlciaes Colln a populaçào boletim do cOl11ma,hclo e boletim de 'lida por uh1a minoria em armas ou com o auxilio de forçasinformações, ' ," .,. estréll1has j do meu Governo. l.lma vez que o meu Dobre'

1 a. Secção: - Organisçáo, disciplina, ir,strucçáo e mig- amigo não, quer attender ao mel! patrioticb, appc-1I0, S<:)[I for-!'Iões affectas ás tropas dependentes deste t'ommanJ.o.-'-Che· cado a oraenar a offenslva de vossa Capllal, recahllldo ofe:' 1'. Tenente Julio de Castilho da Costa e Souza. sangue, derramando so!)r" _

seu g;overno, Breve serú q,ue o2a Secçao: - Abastecimento das tropas em transito e que náo poucle a con('lta�'ao amlg-a, ll1sj)Jracla ela maIS si:ifamilias dos homens que\ estão em serviço na frente, direc- fraternid?de, poderá a força ela opiniào Catharinense arma-ção do armazem de campanha e serviç0 de transportes. dá para a regeneração republicana do Brasil. AltenciososChefe: 2' Tenente Esperidiào Xavier de Azambuja: Auxilia- sallCl",çÕes.«rs. 2' Tenente Aristeu Candirlo .10. Silvq, e 2' sargento. A. UM BELLO GESTO DO LLOYD P�\r�ANA-:Moreira. '

S l'Cotnmissiionamento; - Em �irtllcle cios bons serviços EN E. -

, endo tQll1ado parte sétlierite no ata-
prestados ii causa da Revolução fica commisionado, no pOS-\ qu e de Sãn 1'la theD S, () co nhecido com te. Pauli notO,de 20. Tenente Contador o 20, Silrgento elo 15'. B. C. FE'rreira, 'dó vapor "Pery» um dos mais valorososManoel Antonio Moreira.

e enthusiastas batalhadores ela Allianca Liberal- Com destino a S, Joãn, passou hoje; o 'Majór Adol- ,

pho Guimaráes, 8.companhado de um 'contigente de 3" ho- ",n'aquella localidade, a Gerencia do LI(Jyd Para-
mens da policia paranaense.' naense, resolven corno a premiar-lhe a dedicação- O sr. José Augusto Gomy, COll1mandante da praça ronsérval-o alli, á testa do movimento revolucio�de Vallões, dirigiu a Stlccursal da.GAZETA DO POVO des- nario onde ainda se encontrá sem soffrer 11Ye]'ui-ta cidade a seguinte mensagem:

d d 1No 'm0111ento que passa pl�alal1g-es de bravos deman- zo no os êna o que. rece)e da empreza em pagadam o campo ela luta em busca de I!brrd:1cle para si e pa- dos seus servicos profissioJlaes.

(Continuação da ôa, pdgina)
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,

18-10-9.30.

KUMEIW ii) 20-10-930
Foi hontell1 interceptado o radio EJue abaixo publi.camos e qlle -!1o,'l traz a perspectiva de já haver sido OCCLJ'pado Florianopolis pelas �'�orças Libertador
«Coll1mnnd,lnte (3uarniçàO Florianópolis. Prenda General Nepomuceno e remetta devidamente escol1:-ado paraCoritilJa. General Plínio Tourinho.»
-Commahdanelo duas grandes columnas de Forças Libertadoras, os Generaes \\'aldomiro Lima e Assis Brasil

OCCLlparam toda a região <lo conliúente catharinense.
'

__

-O Snr. Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre,D, Joao Becker endereçou hontem aseg uinte epistola: «Eminentissimo Sr. Cardeal Eugenio Pacelli Secretario Estadoda Santidade. Cidade Vaticano, Permitta vossa eminencialhe communique llrge,nte, seg'uintf�" em testemunbo verdade: H.evoluçào que simultaneamente ir;ompeu Rio Grandedo Sul e varias outros Estados do Brazil, não é origem nemde carncter
_ cO�11mtll1ist�: Desp�chos teleg[aphicos. affirmamcontrano, sao falsos dJfjamatonos, Governo ç Mllttar, Im

prensa e p.opulaç�lO, bem COI11J forças armadas condemnamr.epelleOl Idealogla methodos subversivos coml11unismo rU8-so: A revoluçüo jé't .vicloriosa maior parte Estados br.asilei-
1'05 é essencialmente politica, pois se propõe reinvindicãrsomcnte libertade direitos constitucionad. Vid& e bens r�
presentates outras na(;ões, gozam toelas garantias. Extran-'geir'ls' nüo Soffrf:111 nenhuma violencia ou con.strangimento,m�!s são esLJmados como sempre. Instíl>uições sociaes religiosas continuam a existir sem a menOI pertllrbacão. Com
b_aterites sáo animados sentiment<?s religiosos, ped.em capelIDes l11iiltares, que governo nomeIa accordo arcebisoo Cle
ro respeitado por todos résd com povo para que Delis abre
'[ie lucté'-. ::rodas cla,!ses soci;.,es irmanada.s el1lre si uniram
se ao m�vlmento gue r�ve�te ca.raete_r nacIOnal. _l'<epito .. qu�,',Revoluçao braSIleIra !1ao e conimumsta. Rogo vo:;;sa elnJ
nencia l<;var e"ta communicaçào altJ conhecjmerÚo Santo
Padre e CorpoDiplomalico junto S,1l1ta Sé, para qUe desfa<;a qualquer conceito erroneo ace:-ca actual situélÇão ,nos
sa. Acceite V, E. horiienagells me,] profundo respeito e
veneração. '

,

-O Snr. Cap. Arnoldo Mancebo, Governador de San
ta Cathari!1(", transmittiu e(11 data de ÓOlJtelll áb Snr. Pre
feito Municipal elesta cidade o seglÍinte telegramma: «Apello
vosso grande patriOtismo, afim seja regul,lda instrucção es
colas, partir segunda feira pia 20 corrente .•

- Estiveram nesta cidade varios habitantes da Colo-
'

nia :Maratá queixando-se ele um bando qúe por ali appâ-'
receu COl11Ille,ttendo saques c outras arbit�·iedades.

'

Embóra já tenbam sido tomadas energieas providelH,cias para por fim a taes abusos mas tratando-se de uma
localiclâde desguar:1ecida, devem os seus habitantes uni
rem-se para a defeza de !:)eus lares e haveres, pois todos
aquelles quê se aproveitarem da l'resente situaçà(l para a

pratica de actos condemnaveis, devem ser severamente cas
tigados

-Do Governndor Militar de TubaràO o Snr. CeI. Com
mandante desta 'praç-a rt;beu hontem o, seguinte radio: «O
povo de TLibarão congratula-se com todos habitan,tes oéste
Catharinense pela victoria da causa nacional. Tudo vae
correndo nornÍillmente esperando-se, que Florianopclis: se
ja entreg'ue ao Exercito Libertador elentro de pouco tem
po sem derramamento de sangue do nobre povo catha
ri!1pnse e assim res�aurado o, imperio da lei e dq norma-
lidnde, . \

Viya a Liberdade 1»
-Peb Sr. Coronel Commandante da praça, estão no

mpéldos desde o dia 10 do correnie, os Srs. l\1ie-ues, Rodrignes
Math..ias Michels e Querino Pansani, sub-delegéldo çle Polici.ade Vidlões, neste municipio, e l' e 2' supplentes, respectI
vamente.

-Uma grande columna de Forças Libertadoras par
,tiu de :\Iinas em dJr(�,'Ç'i'io IÍ Bahin jé't tendo ll1vadiclo o ter
ritario desse Estado.

-Os rel)f'lcle paulistr-ls que se ericontravçlm guarnecen
elo a fronteira desse Estado recuam vertiginosamente, em
Lodos os pontos cleante do élvanço decisivo e violento dos
libertadores brasileiros que marcham com enthusiasmo em

direcçilO é't Capital: ._
, -As forças sob o commando do general Tav,ora pro
�egl1em rapidamente a invasão do territorio bahiano sem

ellcontrar resistencia, antes pelo contrario, recebendo adhe
sões c festas pôr lodu os logares que- vão e transpondo.

-A columna de Libertadores MÍ'leir03 que avança
por Espirito Santo, acaba ele attingir á Capital �Iesse Esta
cio. ondç recebeu a adhes[to 3. B. B. C. que állI se achava
aquartellaclo. . '

'.

-Do Boletim Diario do Comm'3ndo desta Praça, trans-
crevemos o seguinte: ,

TRANSCEIPÇÃO DE TELEGH.AMMA, -Transcreve
se na integra o telegramma do Coronel Gocs Monteiro, Che
fI' do Grande Estado Maior: Só eleveis encaminhar para
frente as lropas que des,puzeram armamentú$ pt Outras for'
ças devem desolvidas até 2' Drdem JSt (Assíg) Coronel Goes
l\Ionteiro. '

DfSPENSA DE TROPA: -Em consequencia ficam
dispenséldos. até 2' erdem" os batalhõe�" «G�neral Miguel
Costa, (;etuIJO V(irgas e VIUa Nova do 11111bo. '

Este commanclo, attendendo, porc\m as necessidades
desta praça resolveu manter, nos Batalhões General Miguel
Costa e Getulio Vargas, 2 grupos de 45 hom,ens caJa um,
ficando o de Uni30, da Victoria, a cargo do SOl', Delegado
de Policia respectivo e o desta cidqde sobre a cfi'recção do
2' Tenente Esperdião Xavier de i\zambuja.

AGRADECIMENTO:-Tendo seguido hontel11 p,ar�frente os Snr". C<tJl' Antonio Alves de' Magalhões e l' 1 �nMedico Tclemaco Pires, agradeço a esses of[itiaes a valw'
,

(COIdi1l1ía lia l()a página)
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o COMÉRCIO

Porto União,
de 1930

(10)

de Informações do Comité Revolucionário de
dos no período de 4 de outubro a 5 de

I
I

Boletins

(COl1til1Uação da 8a. pagilta)

sa cooeperação que vinham
.
prestando � causa Nacional

junto a este Commando, sentido que monvos de ordem su

perior os h�)l.:.vessem afastado do serviço 'desta praça e do

nosso convivio.

NUMERO '19 21 10 1930

__ Deputado Baptista Lllza�·do. - Passou

hoje por esta cidade, com. destino á� :linhas de

frente, acompanhado de. brilhante cormtrva, .i) ar

doroso batalhador da triumphantc causa nacional,
sr. dr. Baptista Luzardo, deputado federal, pelo
zlarióso Estado do Rio Grande cio Sul.
b

'Agradec�ndo a grande manifestação .q�e lh�
fez o povo liberto desta ter�a, S. Ex. Iallou 11-

gei:ramente, dando e� seguida a palav�-a ao dr:
Raul Bittencourt illustre deputado libertador

riograndense, que' fez .vibrar a assistencia pela.
franqueza e eloquencla com que, descrevendo
o momento qll.e passa, soube vergast�r os POh�l
cos reaccionarios que tantos males tem caus.auo

ao Brasil.
__ O sr. Prefeiro Municipal recebeu elo Di-

rector do S. L c., em Porto Alegre, os seguintes
telegnlmmas: .

-Confirmo que to do o Estado do Espírito
Santo foi hoje redimido pelas forças mineiras.
Confirmo igualmente a libertação de mais seis
cidades e villas do Sul da Bahia.

_.O Destac2meílto ha pouco organizado em

Cuvabá pelo coronel Lima e Silva para o fim de
defender o Cattete, acabei de revoltar-se, assu

mindo o seu cornmandante major Rabello a pre
sidencia do Estado.

- O Commanclante da circunscripção mili
tar de Matto Grosso retirou· se com o 17: B. C.
em direcção á fronteira da Bolivia, visto appro
ximar-se de Campo Grande, séde da circunscrip
ção, forte cohlmíl8 revolucionaria.

- O coronel OctaviQ Campos Amaral OCCLl'

pou
. Victoria.
Todos os quarteis das forças policiaes, e ba

talhão de caçadores com todos os (Ifficiaes infe
riores, praças, armas, munições e cavalhada, es

tão em nosso poder.
Todo o Estado do Espirito Santo t'stá do

minado pelas forças mineiras.
- Já se acham em poder das valentes tro

pas mineiras as seguintes cidades e villas da
Bahia: Monte Alto, Caetê, Guanamb:y, Urandy e

Condeuba.
.

- Forças paulistas que hontem se

raram .ie Muzambioho e Monte Bello {em
foram repdlidas de ámbas essas cidades.

-- Tropas Regimento Infantaria e duas com

panhias da policia paulista que haviam invadido,
por Cruze!ro, o sul de Minas foram completa
mente desbaratadas pelé:\s nossas forças comman

dadas pelo tenente coronel Gabriel Marques, em

Passa Quatro. Fizemos numerosv!.3 pri�;ioneiros,
entre os quaes o commandante Major Nepton,
mais 3 oHiciaes e muitos- feridos, inclusive um

capitão.
Apprehendemos muitos armamentos, metra

lhadoras e mil tiros.
- Radio interceptado ás 11,30 honls de hon

tem, procedente de Porto:Alegre e assignado pe
lo dr. Oswaldo Aranha, confirma a noticiü da a

dhesão das forças militares est;lcionadas em Boy-'
tuva (8. Paulo) á causa da revolução.

- Nossas forças alcançaram nova e definiti
va victoria, tomando de assalto a garganta elo
Tunel.
DO BOLETIM DIARIO DO COMMANDO DESTA PRAÇA,

TR ANSCREVE.M0S O SEGUINTE:
Commissionamento:- Em aUenção aos b(lns serviços

prestados pelos Sargentos José Alves Moço e .;oáo Maria de
Almeida resolvo commissional-cs at'S postos de 2; Ttes. de
Engenh�ria e Infantaria respectivépnellte.

Amda em attençao aos bons serviços prestados, resol
vo promover aos postos de 3: Sargentos os cabos AI varo
Rodrigues da Silva e José Pioli e aos de cabtis, os solda
dos José Santos e Amlré Candiclo.

Passsgem de Tropas:- Passaram hôn[em as seguin
tes tropas: Batalháo Assis Brasil com o effeclivo de 500
homens commandado pelo Sr. Coronel Toribio Gomes Cos
ta.

Um comboio conduzindo '120 nnimaes com a escolta
de 20 homens commandados pelo sr. coronel Octaviano Jo
sé da Silva, pertencentes ao 4: R. C. D.

1: R. C. L com effectivo de 89 homens sob o com
. mando do Snr. 1: Tenente Silva Madeira.

Um comboio cqnduzindn 174 animaes com escolta
commandada pelo. Snr. 1: Tenente Raul Pire;; de Castro,
pertencente ao 8: R. C. I.

E hoje as segllintE's: Um comboio conduzindo 120 a

nimaes com uma escolta de 20 homens do 3:�R. C. D. com
mandados pelo Snr. 1: Tenente Setembrinho Palmas.

2: Grupo de Artilharia a Cavallo Scommandado pelo
Snr. Cap. Carlos Fabricio com um effectivo de 15} homens.

1: Corpo-Legião Garibaldi com o effectivo de 500 ho
mens, sob o commsndo do Snr, Tte. Cel. Domengos Teixei
ra.

5: R. C. r. com o effectivo de 500 homens sob (, com
mando do Snr. Tte. Cel. Hypolito Paes de Campos.

Especial com o S11I;. Cel. Dr. Bal)tista Luzardo e seu

Estado Maior.
� No Norte de Minas, a,; nossas forças sob o com

manelo do ';apitã6 Qllirino, após tenaz resistencia, ocuparam
a cidade bahíana ele Carinhanha.

- SERGIPE. As forças d,) invicto general Juarez Til
vora tomaram Aracaju, onde foi deposto o governador Ma-
noel Dantes.

.

- SANTA CATHARINA. Em Florianopolis rev(l]tou
se () Batalhão de Caçadores adherindo á revolução.

- S. PAULO - Em telegréllllma ao ·presidente Ole

gario Maciel, o presidente Getulio Vargas <1ft a alviçareira

apode
Minas)

noticia de que as invencíveis forças gauchas romperam a
linha Paraná - Itararé - Paranaponema, accrescentando que
estamos agora no começo do fim.
ACTA DA ORGANIZAÇÃO DO COMITE' REVOLUCIO
NARIO. - Aos vinte dias de Outubro de 1930, na séde do
Comité Revolucionario de Porto União, ás dezesete horas,
presente 0>- Delegados do Município de Uniao da Victoria,
cidadãos Eurico Cleto da Silva, Durval Santos Leal e GII
my Junior e de Delegados deste Municipio, cidadãos Antio
cho Pereira. Prefeito !\lunicipal, Helmuth Müller 6 Alfredo
Matzenbacher, ao todo seis, l"oi organizado o «Comité Rc
volucionario» dos dois l\Iunicipios, cuja finalidade serà a de
orientar a politica revotucionaría, acautelando a ingerencia
de elementos de infiltração reaccionária. agindo junto dos
poderes constituidos pelo Povo Liberto, com .a responsabi
lidadc dos seus nomes e sob a chefia do Cormnanrl.inte Mi
litar da Pl"aça.-(A) Antiocho Pereira, Prefeito' Hchnuth
Müller, Alfredo Matzenbacher, Gorny Junior, Du;val Santos
Leal e Eurico Clcto da Silva.

- DELEGADO· DE POLICIA .- Em substituir-ão rJO
sr. Donato Messias e indicado pelo ·Comité Revolucionario,
de. accordo com ú Commando da Praça, assumiu, hoje, o

carg-� de J?ele_gaclo de Policia desta Comarca, o sr. capitão
Mathir.s Pimpão,

E' justo qne se destaque os bons serviços prestados
{t causa nacional pelo ex-DelegacIo sr. Donato Messias.

- Aviso ao commercio - Teudo chegarIa' ao conhe
cimento d'este Comm..nrío que alguns comrncrciantes pouco
escrupulosos, escondendo criminosamente suas mercadorias,
tem se recusado a attender os vales ás Iamilias dos solda
dos libertadores, torna-se publico que vae se proceder se
rias averig-rações a respeito, sendo multado em 1 :000$000
todo aquelle que aSSIm esteja procedendo.

Diíficultar de qualquer maneir« a causa da Revolu
cã.i, c declarar-se inimigo da Patria !
,

- Ao Comité Revolucionnr io desta cidade, ioi envia
do o seguinte telegramrna: Rectificando a noticia elo bole
tim n.: 17, sobre a tomada de S. Matheus, cumpre cummu

nicar illustre patricio, a bem ela verdade, sem :vislumLre
vaidade, que esta praça foi tornada por um pelotão do en

tão Modesto Luz, hoje Bat.ilhâo Siqueira Campos, pelotão
esse commandado pelo valoroso patricio Julio Carneiro Por
tes, coadjuvados pelos destemidos patricios Francisco "pe
reira, sargento Napoleão Miranda, Ernesto Portes e Joáo
Portes, sendo que ambas as pessoas citadas no boletim só
mente aqui chegaram após 3 h,)ras, quandc, tudo já se acha
valnormalisado. . .

Cap. Palma Rocha �Alchuery (Batalhão. Siqueira de
Campos).

- Por ordem do Presidente do Estado do Rio Gran
de do Sul, o capitão,tenente \\ligando Joppert, capitão do
l,orto e assistente naval da pr<::sidencia, transmittill 11')]1tem
aos vasos cIe guerril elT' uperações no sul do PaIZ, o se

guinte radiogramma:
Resolvemos largar I>1ina5 em todo o canal ele S. Ca

tharina. Lamentamos que o impatriotismo de nossos cama

radi1s. persistindo em luctar centra nossa popuiaçáo unâni
me ele lugar a esta pi ovidencia em legitJma defeza. pqreee
incrivel (jue só maruja brasileira, sacrificada em seus qua
dros, no material naval, nos seus brios, spja o unico I nimi·
go que resiste á illve�tida cI(, .povo br.asileiro, lnesmo assl'l'n,
justamente porque nosso movllnento e de frat�rnldade-; qu�c
remos dar. este aviso porque nada doena .·ltaiS a todos nos

do que sacrificar um só marinheiro ou um vaSo da nossa

marinha da guerra.
- CommUl.icam de S. Maria que, procedente dd ser

ra, chegaram seis officiaes <-tprisionados em. Herval, inclusi
ve o Capitão Pinlieiro. '

- B'oletim de Informações - O Comlté Revolucionfl
rio resolveu dispensar. o sr. Jacyntho Cunha elo sr::rviço da
redacção deste boletim, o qlle ficm-á d'ora avante a cargo
do sr. Alfredo Amaral.

- Com destino á fronteira (le Sáo Paulo, passaram
, hontem por esta cidade as :;eguintes furças:-14 R. C. I.,
com o eHectivo de 500 homens, commandado pelo m:"jor
I-lercio Lemos; comboio de material bellico, escoltado por
20 homens, commandado pelo tenente Hercio Borralho; For
ça General Paim, com o eHectivo de 300 homens, comman
dJdo pelo major Wenceslau Gostai; '1: R. C. L com o effe
ctivo de 80 homens, commandado pelo tenente Sllva Madei
ra· Batalhão Assis Brasil, com o effectivo de 500 homens,
co'mmanclado pelo coronel Tiburtino Gomes Soares; Com
boio de animaes pertencentes ao 4: R. C. L, escoltado por
20 homens; Comboio de animaes pertenceptes ao 3: R. C.
1., escoltado por 20 homens, commanclado. pelo tenente Se
tembro PI-Ilmas e 2: G. A, c., c.:.m o effectlvo ele 150 ho
mens, commandaelo pelo capitão Carlos Fabricio da

.

Silva.
- Aos srs. commandantes de praças, subordIhados

ao Commando Geral desta, avi�al11os que em virtude do
excesso ele servico no Telegrapho l'-Jacional e no da Estra
da, não nos será' passiveI tran::;mittir-lhes o nosso boletim
de informações por esse I'lelO, pelo que solIcItamo-lhes man

dar procuraI-os na séde do ComÍt{' Revolucionaria desta
cidade.
.

- O Snr. Prefeito Municipal recebeu u' seguinte tele
,yramma: «Presidente Getulio Vargas, chegou hoje em Cu
�ityba, tendo recebido manifestações que exc:_deram em im

pt:tuosidac1e tudo quanto se pode ,nli.l�lI1ar. J ada popLlla�(1O
ósUlva nas ruas para acclamal-o, cO!.Jf1ndo-o de tlQres.1;or
maralll todas as tropas ahi concentradas DU111' total 'nove
m.il homens. Cüvàllaria g<lLicha CI11 tr;ljes caracteristicos
despertou enthusiasmo; nEIO hú J11('1110ria no Pari1Jl<Í ele uma
clcmonstraçiío igua]».

N111lE RO 20 22 10 930
- Inslruc�:áo Publica.- Por acto do Sr. '.tenentQ - Coro

nel A. Mancebo, governador provIsorio do Estado ele San
ta Catharina, acaba ele ser nomeada Directora do grupo
(�scolar «Professor Balduino Cm-doso». desta cidaae, a pro-
fe'ssora normalista dona Maria Clar" Tavares. .

As aulas desse estabelecimento de ensino estão funcci
o'nanc1o regularmente..

-- Em Vallões fOI dado o nome de Praça João Pessôa
á praça a seguir á da Indepel1dcncia; e Dr Getulio Vargas
á rua HerciJio Luz e creada a rua Oswaldo nranha, que
estava sem designação.

- Boatos Terroristas - O governo do Cattete, na faina
ingrata de deiender a sua politica mesquinha � i!'1moral.
n[lo se cansa de espalhar por toda parte os maIS mfunda
dos boatos, visanrl.o, com isso, crear o desaDimo no seio
do povo e occultar I) pavôr que vae pelas hostes reacçio
narias, di<lJ1te do avanço fulminante do Exercito Libertador!

O povo, porem, que jil conhece as artimanhas costu
rneiras dos profissionaes da politicagem que ia levando o

regime {t fallencia, não <1[1 ouvitlos il taes cantilenas, e,
impavido, lia convicção da victoria infallivel da causa liberal,
cerra fileiras ao lado do s heloiros soldados ela liberdade.

Não há, püis, boatoi; por mais bem urdidos que se

jam: que logrem prejudicar a causa nacional, que a revolu
ç{Io triumphante encarna;

Essa é a verdade.
- Com o capitüo Pinheiro. da Força Publica' de S.

Catharina, que entregou-se ti '16 do corrente, em Bom Reti
ro, ao general Eliziario Paim, eniregaram-se/ tamlwm 6
oIficiaes e 60 soldados, bem C0l110 o f'élpitão Curio ele Car·

novembro
publica-

valho e 30 civis, sendo apprehendido nessa occasíão o seguinte: 4 metralhadoras .Hotchkiss. 4 F. M., 68 anim�e�arroiados, 73 armas .compndas, 15 a '16 mil tiros, 75 revol
wers e outros materraes de campanha, como barral:as etc

- Do Boletim Diário do Commando desta Praça'transcrevemos o seguinte: '

Passagens de '�:opas:-:- Passaram hoje a.s segu;ntes
tropas: 2'. Corpo «Legião Garibaldi com effecüvo de 150
homens sob o commando do major Sergio de Oliveira.

3· Corpo da Legião Garibaldi com effectivo de 200 ho
mens sob o commando do Sr. Major Villaça.

Comboio de anirnaes pertencentes á escolta Presidel'l_
cial com 17 homens sob o commando do sr. l' Tenente Deo,
doro Nunes. Corpo Provisorio com e effectivo de 230 ho
mens s,ub o cornrnaudo do sr. Coronel Vergilio Vianna.

I; orças do sr. General Paim com ,o effectivo de 120
horncn. sob o commando do sr. Coronel Leonidas Coelho
de Souza. Forcas do sr, General Paim com o effectivo de
200 homens sob o cornmando do sr. Coronel Abél de Arau
jo. Um comboio de anirnaes pertencentes ao 14 R. C. 1. Com
a escolta ele 47 homens comrnandada pelo "'r. Tenente Al.
vin» Marques Ferreira.

.

-- Portaria N. 11.-De ordem do sr. Prefeito Munici
pal, Antiocho Pereira, convido os srs. arrendatarios de Ma
tadouro, Serviço Iunerario e do Calçamento a apresentarem
no prazo de 5 dias, de 1 ás 3 horas da tarde. os contrac:
tos realisados com esta Prefeitura para fins de consulta-c
PI1�.)lIque-se e cumpra-se. -, Prefeitura Municipal de Porto
iJmão, 21 de outubro de 1930.- Juvencio Braga, Secretario
.. ntenno.

_

- Por taria n·. 13 - o sr. Prefeito, Antiocho Pereira
no, uso e gozo da� attribuições que lhe compete, tend�
sciencia de que varios açcuguerros, abandonando o Mata.
douro Municipal e�táo procedendo ii matança clandestina e
crunmosa no interior dos seus estabelecimentos lesando
ain da 0,8 c�fres rnunicipaes, previne q�e a partir da data
de _pubhcaçao desta sua portarra, interdictará, cassando de
finitivarnente a licença para frnccionamento dos estabeleci
mentos provadam<:n.te incursos na infracçáo supra indicada.

- O sr. Prefeito, Antiocho Pereira, 'endo recebido
queixas de �t1iciaes de barbeiro no sentido de por paradei
ro a iníraccao de funccionamento aos Domingos Ide diver
sas casas desse gemero, p:-evllle serão cassadas as licençasdas que, por ventura, el'ora-avante, não observarem, as leis
em Vlgtlr.

_

- O sr
..Prefeito, .Antiocho Pereira, �e,cundando a. ac-

çao �os J?r�feJtos anterIores, avisa que, desta data em dian
te" nao ,serao maIs publicados edltaes c?m rel,;lção ao gado
SOlt? pelas ruas da cIda�e e que os ammaes aprehendidos
serao sem outra formahdade._ pe stos el?, hasta Jiublica,
revertendo. o resultado do lell�o em benehno dos Hospitaesdesta localrdade, e com relaçao as cabr.. , serão as 111(-S
mas sacrificadas no Matadouro Mli-nicipal, sem obedecer
tambem a quaesquer outros preceitos de lei' ,

.

- O sr. Prefeito, Antiocho Pereira resolve no uso de
sllas attribuições:. Suspepdtr temperariamente, em virtude
d.? estildo pi �cans�lJno das fll1anças 111unicipaes as subven
çoes ao HospItal :::i. Braz e ao encarregado do Posto de
Monta de; Vallões. - Porto União 21 de Outubro de1930. _

Juvencio Braga, Secretario interinu.
-Circular para orientação das autoridades que repre-,.(

sentam a causa L�beral, recommendo que ajam com muita
prudencla e cnteno, assegurando todas as garantias ao
elemento da ordep: dà tr�balho e do progrdsso sem dis
tmção �e cor .polItlca,. pUillndo. severamente todo aquelle;
que qL1lze.r se aproveltélr da sltuação do mOmento para·
as suas vmganças pessoaes. Em tempo - Só tem autori
sação para representar a Legião Garibaldi, os snrs. Major
A.ldelino Moraes, em São _João, o capitfii.o ,Solpn'Coelho, emRlO Caçador, o coronel VJctor Rouen, em Bom "Retiro, coro
nel Joaquim, Torres e Bejine Primo, em Herval, quanto ao�

que se prevalecerem de meu nome, nada tenho c;ue ver com
o caso.

Em rbarcha, 22 de Outubro de '1930. - ElizÍario Paim
Filho, General Commandante ele Legiãa Garibaldi.

- Foi dispensado, a pedido, das funcções de primeiro
auxiliar e amanuense da Delegacia de Policia desta cidade,
o sr. Antonio Ramos, que desempenhou satisfactoliamente
os serviços que Ih!' competiam.

- Nota - .Até a hora de entrar este boletim para o

prelo não haviamos recebido o nosso serviço t�legraphico.
�l1MERO 21 23-10-930

Radio transmittido .pelo tenente Ernesto .Mel�her, che
fe do serviço de radio do 5' B. C., ·aos seus collegas do Rio
e S. Paulo: - Movimento revolucionaria está victorioso em
toda linha. Affirmo sub a minha palavra de honra a todos
os collegas que me conhecem que as noticias espalhadas
pelo 'sr. \V. Luiz, são vtrdadeiras calumnias. Todos aqui
bons e tudo n" maior ordem; Conto com o iiuxilio de todo,
o" collegas que tenham coração brasileiro.

Radio de Curityba, interceptado, e dirigido pelo ge
neral Plii,io ;rourinho, aos majores Maritmte, Amaro Bitten
court e Alcides Reis:

,.Movimento revolucionario integrando -o Brasil em

seus 'lltos destinos está em franca victoria. - O Exercito
em sua qUctsi ul1animidade acha-se ao -lado da grande cau

sa. - O Governo moribundo espalha atravez da Radi.:> r_du
cadora mentirosas infamias a nosso respeito. - Apello ao

patriotismo elos amigos em pról da causa nacional».
- Radiogrammas de:Minas interceptados em Curityba:
Tclegramma de Recife confirma a adhesão do 19 B.

G. da guarnição da Bahia, ;' causa revolucfonaria, o que
vem abrir <cis tropas libertadoras as portas da Capital, es

t<Indo (, glorioso Juarez Tav")ra_elella se .aproximando.
De João Pessoa communicam que reina grande anar

chia em Sáo Salvador. havendo o general Santa Cruz trans
ferido o seu Estado Maior.

- Tambeni de JOáo Pessoa recebemos commllnicaçáo
de que a flolilha do Amazonas se revo!tl)u e ameaça bom
bardear BelE'm. case essa cidade não se reuda.

- Um dos postos de radio revolucionario informa qu�
Florianopolis continua resistindo, achando-se porem agom
sante, sendo que os «destroyers» que ali se acham têm bom
bilrdeado Estreito e S. José sem o menor resultado.

-Actos do Delegado: - Por acto do Delegado de Po
licia, foram nomeados, hontem, o sr. Theren:.i( • .Ie-nacio �e
Medeiros para o cargo de Sub delegado de Pollcla do dIS·
tricto de Taquara Verde e os srs. José Corrêa Paá.ilha e

José Vidal para seus primeiro e seg'mdo supplentes, beI?
I assim o sr. Fernando Badotti para Sub-delegado de Po[J
cia de Santplmo.

-Portaria N. '12-Fica, por acto de hoje, dispensado
o sr. Antonio Caeta.no de Oliveira Silveira, do cargo de
Fiscal do Matadouro, Xarqueadas e de feitor de turmas. Re·

vogam-se as· disposições em contrario. - Publique-se e cum

pra-se. - Prefeitura Municipal de Porto União, em 20 de
Outubro de 1930. - (a) Antiocho Pereira - Prefeito Mu
nicipal.

-Portaria N. 14-0 snr. Antiocho Pereira, Prefei't?
Municipal, por esta sua portaria, no gbzo ele 'suas attribUl
ções, resolve: - SusDender os effeitos da resolução n' 36
qllf' manda conceder' ao sr. Nic01a Codagnolle o abatimen-

(Cmdim'ta 1la .12a. página)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4-10-931 o 'e o M E R C o

Duvoi.sih1.
,

,

,', de ,': "

,;

·

FRANCI' CO DUVOISIN "FILHO .:
·

�., PÓRTO UNIÃO, ",,' .

,-

'

'Ruâ 15 �e Novembro, 9 ',- ,S. CATARINA:-�
, .

,�,
'�,

, ,:=..-.
.-

�
, "==n

'

== ,

C"=,
�
....,__
�'
,C::J..:) ,

c::a..:::»

,�
--

'CC
==

.
c.::::=
--

'c.....,:,
�

. ===

.� ,

,

C'C
�
.-

:---==z'
. a...,::)'

. _e='Z '

Confe)itaria,
,

Bar Res.taurant e
Salã,o �de Bilhares�

, "

Torrefacão de café
'

. �

Moinhó Tesóuró

�
DIARiaMENTE: - Crêrne �e Nata' com Moran�os

AIS DOMINGOS:- urrasco.

'i
, �------__--I--�--__----.--��----

" ' ' I, � _

•

" ,
'.

, "

�,-; .
"

-

',' ."

_ �1 '. j 'j c··

'.' ,.) _',

,

"

�
,

! i
_

I

. '.'

, , ,

I

!,", _.l !

' ....

'fI! 5
.c= .,,10;' ,

;, " \ ,\ .� ,
'

,,'c· ,. ,\",
, CD.,
I ........ ,

.��", I
'_

� , ,

II,e'nç',a-o'
li
_ AVisamos." �o r�sp:eit,�vel publi�

r '.'

. 1St" ·
"

.'
,

'II CO qae esfa em fUn?iOnamen- ,

�
to, em nossa casa um excelente a P é?" r e I h o

I

. ,CfD
,.I I .Ó

RADIO -VITROLA

D E �

F a. r a. 'h ', •. ::,.,,;' '".,

"

- J;.: T_ t" . I
.'-

I
", J• ;1, I

",.. I � 1'<:: :...l,;, <l,r

, .I . .i,i.:. .i

, ,_:... !
'-r

; f I I (1

J,,;i

.

I J ," t -;.. J

�

j I �
, ,I I;

"

'Variado ,stoc de CHAPEUS d� cat)c;,ça e de 50,1 -'
.

",,' 'cailnisas, gravatas e rne,i as.
'

,.' (

, ' I

.",

)'
'. Execute-se 'quaesquer obra, sob medido, em 24. horas. ,'J'

"

,

,
• t :

.

'

�UNICO D POSITARIO DOS Af'=AMADOS;' 1,"",
, I' .:

" _:� .CALÇADOS '« F O X »' _:_

I
,
I' I ,I , l

...j I >.' l ,I �

. ","
..',

;PREMIADA NA EXPOSIÇAo DO CENTEI\lARIO � 1é�2 :'1..:
,)

�':,
"

"

> •

•

I í : ',' '
.

J. ,.
" , ,

. �
\

I
, ;' "'.' '.

'

,:' '9
.

"

z

1
.

(

'Encontram�se sempre calcados feitos, nesta
I j:' :;:. c�asa;' e 'nos melhores fábrican1�es Paulis-, ",' ':

; 1 J
' ,� ,; í i

tas e ,Rio ....grandenses. ' , ',' -";
«,

u

\ l

" Calçados de passeio, pa�a hornen IS:� à 16$000;, ,I
I. "

'..
'

,

para senhoras. a 25$0100.
. '". " .. I

, '-
- Rua Prudente de Morais,' 54 ,.,;, Te .lefone,

'

48
' 1

.

"

p .

o 'r t O Uni ã. o JW:__
.' 5 e n 'I â

.

C fi i a. r i n fi ·

"

sue ·E S S 'o R

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



de Informações do Comité Revolucionário de Porto União,
dos no período de 4 de outubro a 5 de novembro de 19,30

I guarnição 00 IÜo sob o commando dos generaes Alvaro Ma
riante, Leite de Castro e Malan Dangrone. Tambem se re-

to ::le 40 por cento sobre a decima urburia, durante cinco I voltaran as unidades da esquadra ancorada na bahia da
annos, do seu predio sito á Praça Hercilio Luz, onde func Guanàbara, sob o commando do almirante Carlos Frederico
ciona

'

o Cine-Theatro Palácio, "!-e 20 de Ju�ho de 1927 - Be- Noronha.
los motivos seguintes: - Ser lei de excepcao, e, lCI'ontsegum- A'

�evoltarall1-se tambem as Fortalezas e Escola de

temente, profundame_ntc lesiva aos Interesses co ec IVOS e vIaça,;"
_

. '. .

á Thezouraria Municipal, .. i' r..:. fi/.,..." u " 'i" '. F ormidavel massa 'p�pl1lar esta afflumdo, l:este mo-

Nomear o snr. Jj�sé·· da' 'trindade,. par;a'; exercer 0';- mcnto.
_

rumo ao: Palacio do governo entre delirantes ac-

cartro de Intendente Distrívtal de Taquara Verde.
.' cli\I!Jélçoes.·, :'.

'

b

Demittir do cargo de. Intendente Districeal da mesma .,. farias as sirenas dos jornacs e das fabricas estão api-
,

localidade, o sr. Antonio Luiz Cordeiro.
, '. tanrlo.

'.. .

Demittir do, cargo de 'I' Fiscal o sr. Domingos Nunes Sobem mllhares_ de Joguetes. Há um de lirio geral!
Rusa.

' ,

. ,
\

VIva a Revoluçao !
. ,

Nomear o sr. Antonio Bevilacqua para o cargo de ,Ma,nsuettc }3ernardl
Fiscal do Matagouro e Xarqueada, com a percentagem de.

.., (Director S,. T. C.)
. . "

'15' 010 sobre as' rendas desses I:stabeleclmentos, ac_cumu- - Outra inlorrnaçáo de o.ngem revolUCIOnarIa diz que
I' nela também o cargo de l' FIscal, em substituiçào ao espera-se que a capital da Bahia cahia dentro de poucos,a Do'min 0'0" N'unes Rosa com os vencirnernos previstos dias em poder, dos revolucionarias.sr. 'o � -' ,

.
_ .

na lei orçamentaria. .' ..

- A,s tropas naclOl':aes estão C(\l11 a moral muito ele-
O sr. Autiocho Pereira, Prefeito Municipal, nomeado vada, aguardando impacícntemente o momento opportuno

leia Junta RevolUCIOnaria, auzentaudo-se tempo.rartamente, de cahir sob�e o adversano.
.heste município, passará o respectivo cargo, ao sr: Hcllmuth .: RadIO d�. forte 1mbuhy:,Graças! VIva a Revolução!'!

Müller, o qual prestará a p�omessa legal.
_

Nestor Passos preso. no prrmerro R. C. �. ,

Approvar o acto do Intendente de Valloes: sr. Fran-. VIva o Brasil t Acabamos com a tyrannia rernante !
cisco Rudininski, denominando uma das .ruas dessa localida- Vamos brasileiros ! Caminhamos para � futuro de uma .na-
de - Dr. Oswaldo Aranha. �'{iO liberta das garras dos tyrannos ! VIVil e Escola Militar.

Revogam-se as disposições em contrário. e toras as gUilfnições do �lorioso Exercito e Marinha.
Publique-se e cumpra-se. . _

-R"diogramm;;l de Ponta Grossa, endert-cado' ao dr. Sá,
Prefeitura Municipal de Pu rt« Unrao, 23 de Outubro Inspector geral da Sorqcabmia, em S, paldo ':

de 1930 - Juvencio Brao:a, Secretario interino. Confirmando o meu telegramma d'O 22 do corrente,
_ Do Boletim Dii.l�io do C()mmancto desta Praça transe informo-vos que, cm virtude da victoria final da Revoluçáo,

crevemos o seguinte: ,na Capit;,l Federal, sua ultima etapa, seguirá breve para o

PASSAGENS DE TROPAS - Passaram hOje.as se- Rio, via Sorocabana, trem conduzindo Dr. Getulio Vargas,
t,!;uintes tropas: Regimento Siqueira Campos �com effeclivo presidente eleito- da Rep.u�lica e, commandanle em chefe
de 600 homens sob o commando' do sr. cap. Edgard Dutra. d"s forças naclonacs .. Sollclto assIm franca c absoluUi pr<:·
Comboio de animaes pertencentes ao 2' H. C, 1. com a es- ereIwia. Sauc]ocões.
coita de 6 homens sub o commando do sr. Sargento Nero
Silva. 5' R. l\. M. a Cavallo com o eEfectivo de 100 homens
sob o commando do sr, 1 Ten. Poty. Um comboio de arlÍ·
maes com escolta de 28 homells pertencentes ao 8' R. C. L
sob o comri1ando do sr. 2, Tte. Espiridi;_j,.1 d(� Medeiros, 3a.
Cia. do 5. R. A. �V[. com dfectivo de 104 homens sob c'om
maneio do S'.1r. l' Te:). Péculo Brasilip.ne Marcene�

APRESENTAÇÃO DE OFF[CIAL: - Apresentou-se
ao Snr, Commandante da Praça, o sr,2' Tenente Joào 1\la-
ria de Almeida. .

,

RECTIFICAÇÃO: - �assou por esta cidade o '12, R.
C. 1. com effectivo dp 500 homeJ1s, commandados pelo Snf.
Coronel Octaviano ]0sé ela Silva, e não um comboio con

duzindo '120 animais com escolta de 29 homens pertencen
tes ao 4. R. C. D, conforme Boletim n. 4 idem II de 21 (l-!

Boletins

(Continuação 'da '10. página)

corrente.

NUMCRO 22 24-10-930

A VICTORlfo,... Radio interceptado da Escola Militar
,do Realengo - Urgentissi'J1o. - Depois de uma longa cha
mada, foi transmittido o .�egllinte do Hio:

Fortalezas, Exercito revoltadosl Guarnições revoltadas!,
Viva ti Revolução! Escola Militar Revoltadal Povo prompto
arlherindo! Toelo povol Polida fazendo fogo no povo! Povo
reagindo galhardümente contra policia! Fog.) das fortalezas!
VIva a Revolução! Povo prendendo legalista na aveniela! Pe
lo telephonp avisam que povo prende legalistas! Aqui, Es
_<:ola MiMar! Fogo na cidade! Avancem pnra o Rio! Eio tJ-
mado! nvancem! -

A's tf(�pas da fré!41te (Rãdio interceptado) Major Grn
ciliano envia felicitações ás tropas da fn�nte pela prísáo do
tyranno do Cattete e adhesáo á nossa causa pelas tro

,pas da Capital Federal e Marinha.
WA ;w

�UMERO 23 24-10-930

- Ao norte do Paiz as fo"ças nacionaes contimwn,\,
victori(lsas. - O invicto general jlJarez Tavora marcha pa
ra S. Salvador pelo eixo da Via Fenea Aracajú Alagoinhas.

- Cunfirma-se a adhesão do 19 B. C. que segw� na

vanguarda elas tropas do general Juarez Tavo'ra.
- Juiz de Fóra esta sitiado pelas tropas nacionaes e

não tardará em cahir en .. nossas mãus. , ,

.

- Em Santa Catharina os des"troyers (oIltinuam a ati-
rar sobre o littoral, sel'n cau,;ar prejuizos pessoaes .. Não fi
Zeram mais tentativa de déserhbarquc. Flobanopolis' acha-se

"

. cortado do continente, sem luz e sem recurso", hCl [r;éS dias.
,

:;_, Todos os prisi<!lneiros e desertore6 perrepistàs Sé'iÕ

\Unanim�s em declarar haver f0111e e desanimo em S. Paulo.
.

;. ,_;_ Na' frente Itararé mantcn::;os estreito contacto com
Os perrepistas, que tiroteia'll1 e bOI'llpardeiam com .<lttiJhar�a .

'nossas posições. 'c. ,.
,.

,"j t
- Um avião inimigo que voou sobre as' nossas tro

pas, descarregando inutilmente sua metralhadora, fúi aba-
.

tido, cahindo nas proximidades de nossas linhas, na alturo
hOfté de [tararé.

.

- Em outros pontos da fronteira prosegue a pcne
traçáo de nossas forças !la terntorio paulísta, um tanto re
tardada pela indemencia do tempo:

,

.

- OutritS noticias' sobre ,1S operações nesta ,região,'
espalhadas pelo Catt€te, são absqlutamente fçJlsqs. ) ,

- Radio interceptado de uma das estaçõê's aUldmatj
cas argentinas: - O almirante BeHort Vieira, que comman
da a esqlJadra,que opéra, em �Iguas de Florianopolis",orde
nou de novo. ú bombardeio de pequenos povoados dó con-
tinente catharinense.

I

.

- A populdçáo de! S: Catharina está indignada por
esse acto.

,

- Annuncia-se que o comacado S. Paulo parti0 para
o norte do BrasIl, de orvle se entende que cooperará em

operações com as forças legaes contra os rebeldes.
_

- Radio interceptado directamente do Palacio do Cat
tete, dirigido ao Coronel Góes Monteiro: - Revolucão trium
phante Rio, sob o commallJo. do General Menna

'

Barreto.
Palacio do Cattete sob o meu commando.
Viva a Revolução!

.

(Assig.) Setubal I' tenente.
.

- Informação de Cl1rityba, procede:lte do Palacio do
Go",�rno:- Não tenha '�ais c\ridado. Caus,a é victonos(l. Jlli�'d.e }o,ra rendeu-se

.. O RIO em peso adhenu a revolução. O'pre,- .

sJdcntf� da Rep,u.bllca, preso, �ntregou-se ao general Cmti,
nho, responsabtlIsando-o pela sua vidil. A cielade do Rio
está em franca confraternisaçáo com as tropas que, com
o general Tasso Fragoso, achavam-se no collegio militar
em franco apoio ao Brasil Novo.

O movimento rev _,Itoso está victorioso em toda linho.
Junta,governativa in�tGlJada en.l .Realengo es�á a (es

ta general fasso, que InlClOU o policl·amcnto na
\ Capital

Federal, tendo tomado n direcçáo do :tvJinistcrio, da Guerra
e E. M. Exercito. Povo delira pelas runs J

- .Radio interceptado do. Rio: - Capitáo Dilarmando
commUl1lca em nome da Junta Revolucionaria ter assumido
� direcç�o (lo Q. G. de accordo ordem recebida e pede
lnstrucçoes. .

- Circular urgt;nte .procedente de' P. Alegte, dirigida
aos Intendentes MUl1lclpaes e Juntas Revolucionarias' do
Paraná e Santa Catharina.

Diversos radias "int<:rcept:lflos noti('ialil o lev,m(c da

(a) Fernando Pereira.
- FaLI todo o Brasil. - Radiogramma programma

procedente ele Villa Militar e rccebiJo dirertamente do l'
regimento de Artilharia Montada: - Congratulações cama·

radé)s e patricios pelo aelvcnt) ela paz de nossa terra. Se- Ijamos unidos para termos um Brilsil grande, poderpsol el
feLiz.

Il' R. A. í'v1. adheriu, cantando hymno Nacional! Viva
o Brasil J '

Fortes eleram salvas ele quinze tiros Brasileiro" elo Isul a norte que sempre viveram em abandono, &lorificam ,.1
liberdade. MaIS uma vez: VIva o Novo Brasll. Cattete esta
sob o commanelo do primeiro tenente Setnhal. E' provavel
haver a aclhesão de Sáo Paulo. O g-enf'ral Nestor Passos
conseguiu fugir.

,

,Circular geral procedente do Rio de Janeiro: - A
sérIe do governo f(.i transferida para'o Palacio Guanabara,
aonde já se acha funccion::melo normalmcnte.

(a) Cap. Dilermando
- Radiogramma do Rio dirigido ao genefiJl Azevedo

Costa etn Juiz de Fóra: _O' Scicnte vosso comll1unicé'.do in
tcrmedio Dr. Brochado. Nesta data telegrapho cOll1mando
forças m'indras no sentido de sustar progressáo operações.

(a) Cap Dilermando.
-RadIo do Rio ao governo de 11inas: - O general

Azevedo Costa acaba de declarar solidarieelade ao movi
mento victorioso nesta Capital.

Solicito urgentes providencias no sentido de serem

sustada::; as operações militares, tudo fazendo evitar des
prestigias aqueJla alta patente do exercito, lealmente ('mpe
nhada pela ordem e a tranquilidade do paiz, que é o ideal
Iiberal.-(a) Cap, Dilerm8ndo, Cmt Q, G,

-Actos do sr. Df!legado:-Peio sr. cap. Mathias Pim
pão, Delegado Esp�cial d��ta Comar:.a, foram _nomeados os

srs. Sizenando, ASSIS, auxIlIar ela DelegaCIa; Joao Jacob 'Val
ter amanuelTse e Clociomiro Dias Coelho, continuo e fiscal
de 'bebidas alcoolica_s.

Tambem foi nomeado o sr. José Luiz da Siqueira pa
ra primpiro supplente ele sub-delegado de Lança.

HYMNO «JOÃO PESSOA

La do nertc um beroe altaneiro
(�ue da Patria o amor conquistou
F(.j um vivo pharol, que lr.gelfo
Accendeu ,e 'depois se apagob.

Estribilho
JOá0 Pess/)al Joáo Pessoa!'
Bcctvo filho do sertão
Toda Patria espera um dia
A tua ressurreiçáo

João P.es�oal ]oáo,'Pessoal
.,,0 teu";vúlto '7.aron'il \..
Vive ainda! Yive ainda!
No coraçáo elo Brasil

Como um cedro que tomba na malta
Sobre o raio que em cheio feriu
Assim ·elle ante a furia insensata
De umIeroz)nimigo cahiu

" .

Estribilho
.1oáo P�ss'?a! .TOi'ío Pesspa!

Parahvba oh! rincão pequenino
Como-grarJde,esse h0111el11 t� fez
Hoje em ti cabe todo o des(Jno·
Todo o org.l1lho da nossa altivez,

�UMERO 24 25-10·930

A TOMADA DO RIO DE JANEIRO
Logo Que se t.spalhou pe1a cidaele a nóva auspiciosa.

de que no Rio o Exercito, a Marinha, as Fortalezas, a Bri
gada MiLita�, o Co:,po de B(�ll1beiros, emflm, toda a guarnj ..

ção ela Ca;Htal Federal, haVIa St; revoltado, tomando essa
cidade c prendendo o sr. \\T. LUIZ, a nossa população, apos
sada de intensa alegrw, promoveu uma grandIOsa passeatil
extraordir.ariamente cOllco\Tido que, partindel da S')ciedade
«Cruzeiro elo Sul», se dirigiu á residencia do sr. CeI. Alva
rc Saldanha bravo Commandánte desta Praça c do glo·
rioso "13 B.· c.", aqui aquartelado.

Ali chegada, depois de acclamar calorosamente o sr.

CeI. Saldanlw, acclamações essas que tambem abrangeram
a sua exma. esposa, fizeram-se oLlvir, eloquentemente, I)S

srs. dr. Carlos G. Krüger. cap. José Julio Cleto da Silva e

um offici:ll elo 13 R. A. M., cujo nome náo nos foi passiveI
anrwtar.

Respondendo, falou, agradecendo a manifestaçán, o
, snr. CeI. Saldanha, que ein phrases repassadas de intenso
patriotismo e pela sinc('ridnde c,om que ilS exprimiu, com
moveu. profundamente' a enormc multidão, que acolhen as
suas ultimas palavras, entoando o hymno que tem o Tlc:me
do immortal JOáo Pessôa.

Em seguida, o povo dirigiu-se;i Praça Hercilio Luz
onde falou enthusiasticamente o snr. DonalO Messias.

,

Abrilhantou essa passeata civica a ex:ceIJente banda
do "13 R. C. 1".

- O Sr. Donato 'F. Messias. director da Succnrsal da
«Gazeta elo Povo», elesta cidad-=:, e que hontem, apos a

passeata civica realizaria 1)Plo po\'0. em regosijo a yictoria

publica-
da nossa causa: .produziu magnifica oração da sacado d«Hotel In�ernaqonal»,. escreveu para o Il.OSSO Boletim d�Informações, sob o titulo «Mal Necessario», o arti<>0 qusegue:

l:> " e

Quanto pe!o.r... tanto melhor: diz: l!m velho ditado
.

Para a Ie.licidade do Brasil, fazia-se necessada �sItuaçá� de descalabro, de insegurança e de afflitiv1;l cr�se
economlt�a � que chegamos,. assim como era preciso ,queos tupY�1Jqums que se apoderaram elo poder para reduzir
o pmz a um.a t!l�a, chegassem ao extremo do seu desres_
peito .aos p�ll1CIp�OS do rc:gllne e das suas arbitrariedades
reacciormanas. Era pr�C1so,. porque é um'} l�i biologicageral que certas energias so accordam nos seres se sol],citadas P?r choques VIOlentos que os. obrigam a redobrar'
a sua resistencia e portanto, a evoluir. IStO (�, a manifestar
atrClv�z elos s.eus meios de defeza e de ataque um maior
e mai s ennrgrco potencial de VIda. .

.

A luta, embora náo_ constitua a finalidade dos "<eres,e um mero para a evoluçao dos mesmos, para que estesdesdobrem novas forças e se tornem cada vez mais cons,
clente� cie si mesmos. Nos degráos inferiores da eScala
zoologlca, como nos planos mais elevados em que desen_
volvem as energias c as qualidades intellectuaes e moraesdos povos, é necessario que as forças de resistericia do.
brern de intensidade, em certos períodos, para que haja
um .despertar mais vivo dessas. outras forças. «ppostas de
acçao constructrva que se, na escala zoologica tornarnmais agudo o instincto das espécies, no plano' da vidahumana sacodem a consciencia das massas, esclarecendo.
a; elev;;ndo-<t ii um nivel sllperior, dando. lhe novas noçõesela rea]Jf]áde e amplrando a f�sphe.ra da sua visão.

E sáo preferiveis certas convulsões nOfllentaneas
ccrt?s violen(u"choques de forças oppostas, com(, o que se está
ven!Jcando néste momento, à tranquillidade das aguas
mortas qu,; se v{Jo enchendo de miasmas e acabaITl apodre-cend!J...

.
'

, .A politica brasileira era uma agua deteriorada quell1feCCIOnava com os seus baclllos pestilenhs o organismo
ria vld't naCIOnal, espccle

.

de Oyap_óck immenso, em que o
espmto da raça apodrecJ<l, venCIdo pelo desa1ent0, pela
dcscrença, pelo seepticismo, pela indifferença, do mesmo
modo que no in terior selvagem e inhospito das selvas
élmazonicas, agonizam organismos depauperados pela ma
laria terrivel.

Era preci"G que a situação peiorasse níais, que °
amliiente se tornasse mais agressivo e mais irrespiravel
para que de dentro da nossa pasmaceirl1 e do no�so desa
lento, h;o,bituéldos como estavam os a acce,taçgío mulssulmana
da fatalielade dos aco.nt�cimentos,' surgisse uma força nova

, desdobrada do propno 1I1StlJ1ctü de conservél6ão.
O sudo novo da lllcta que alvoroça a aln1a narional

fez-se mais �lVO e �e tornou uma portC('ltosa (energia'" reno'
v�dora, pr�cIsamen�e p:)rque fez-seomais irrespiravel o am
bIente naCIOnal, mms VIolenta a reacção. Esse surto consti
tuiu um movimento de defesa do POV(. t:ontra uma fo�ça
brutal que qlIena "batel-f) e esmagaI-o.

'

Ou elle se cld�l1(!e, :omo está acontecendo, al'pelan
do para o seu propno IIlStll1CtO ele conservaçàu, 'ou resignar
se-ia e snjeitar-se-ia a �er:,ir de "Illoquém" 119 banquete 'an- "

tropophag'lCo dos tUPYlllqUll1S que havíam tomado conta do
poder e tencionavam reduzir o paiz á uma taba," ,

Seria preferivel q\:le os homens que até hontem goY. r·
naram o paiz, não se deixasspm arrastar pelas paixõe� par- ,

tidarias e evitassem :IS calamidadd que Pddiam surgir', Q'
choque dos partidos, principalmente quando um

- delles "hão.
recuava deat�te dos maiores desatinos. Mas chegado o, paiz
a pasmaceir:a, ao desalento e ao scepticismo em que .estava,
a rd1Cção vlOlenta que soffreu parece-me que era um mal
necessario, para saClhlil-o e obrigal-e é), lutar, afim de 'pão .,

ser difinitivamente vencido e subjugado p'el('s Cfllligtl1:a$: e '

rs Neros do poder. .
"

.

E náo -ha duvida que ê bem_ mais preferivel a ,agua
corrente, rolando encachoeirada e reyol'ta, do ,que a .Çlgua.tranquilla que o.lpodrece.

Viva a revoluçãol
Viva o Brasil!
Viva o exercito nacional!
- Radiogramr'Ja interceptado, procedente de Ponta:

Grossa e dirigido ao general Hastimphilo Moura, em São'
Paulo": ....

.,

O Exercito do Sul exige apenasgarantia,; militares a-,'
té: que se resolva a situoção politica de accôrdo com o prv(
graml1léI liberal., ,

.' ,o.,
l'<Jáo queremos maIs derramamento ele sangue. Ao con-'

,traria, ac:ceitamos os que de bôa vontade e com, sinc.erida-:'
'ele aclhiram á pOSSi..l causa. hssim, tropas pau'Jistas que',
queiram adherir incondicionalmente serão recebidas t: empre-i
gadas em .nossas fileiras; as gue não o q!:lizerem deverão':
el1tregar o armament? .e �nul1lção e as que se oppuzerl�m!
seráo (;)madas como 111IITllgas t

.

"

Attenciosas saudações (a) Getulio Vargas.
- Ranio do Estado Maior ao Coronel Góes, em Pon-'

ta Grossa: O coronel Johson informa que a revolução 'está:
victoriosa desde ás 11 horas. O sr. Washington Luiz acba
se preso no forte de Copacabana. A Junta Governativa'ci>tá",
constituida pelos generaes Tasso Fragoso, Menna Barreto,'!
Leite de Castro, Malan Dengrogne e Andrade Neves. Hou-;
ve a adhesáo gtral ela Marinha, da Policia e Corpo de Bom-:I
beiras. O general Borba foi nomeado commandante da '1::\
Regiáo Militar e o gene�al Pa.n.taleão T.clles, r::o�mandante)
de todas as forças da VIlla MIlItar. A CIdade esta em testas.;;
O patrulhal11,ento esta en.tregue ao 1: R. c: D. Forças c!a,
Marinha e da Escola Milttar estáo g'uarnecendo o palaclO'
Guanabara. O ('oronel Ruy Monteiro foi nomeado comrn"n"'
clante da Brigada Militar e o almir;mte Thompson, min;stro
da :rv[arinha.

.

Do Boletim Diario do Commando desta Praça, tranS
crevemos o §e&,uinte :

DIA 24
Commissionamei�to:- De accordo' com a circular N. 1

do Snr. Presidente da Republica Dr. Getulio Vargas qt)e<
manda commissionar no posto de 2: Ten. todos os ex-alUl}'
nos da Escola Militar desligados em Julho de 1922, commlS-
siono 'no posto de 2: Ten. de Infantaria, o ex-alumno d'a;
quella:Escola Snr. Edegard de Almeida Stuck. ".'

Passagem de rropas: - Passaram hoje por esta ,clda:
de, as seguintes tropas: 'I: Batalhãô do 9: E. C. r. com 0,
effectivo de 510 homens sob o commandf) do Snr. Cap. A·
maro de Azambuja; 13: R. C. 1. com o effectivo de 311 ho·

men.,;, sob o commanclo "';'0 Snr. CéIfl. Ricardo Freitas Evan
gellio, I

.

Um comboio condllzinclo 149 animaes com a escoo ta
de 9 homens sob o cOlnmando do SlIr. Ten. Assis FerreIra
dos SaI�tos, pertencente ao 3: G. A, C. V.'

. 2O Sm. I: Tell. Alvaro Zamhy Cardoso, conduzmdo
Auto-Motor de linha,

Apresentação de Praças: - Apresentaram-�e a este
Commando os Snrs. Eeluardo Cochenski e Pedr(l FerraZ,
respectivamellte 2: e 3: sagentos da ForçaMi1itar do. Esta
cio do Paran;1, sendo que aqÍ1elle por ter Vi\ldo a serVIçO do
Commando Geral da Força, e este a. serviço dessa praça.(Ainda Passagem de Tropas:- Passou hoje :por es �
cidade o 3: G. A. C. V. com o effectivo de 120 hom ...n5 50�

(Colltinúa na 14� página) c .
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., I

- Sob o cornmando do Cap. Carlos Pereira da Silva
passou hoje por esta cidade em direcção ao Norte, co�
um effectivo de 300 homens, o 7' Regimento de Cavallaria
Independente.

--O Boletim dp inlorrnações do E. M" em Porto Ale
gre, de hoje, informa o seguinte: Foi nomeado Secretario
interior Sinval Saldanha. Rendeu-se o 4' Regimento de Ca:
vallaria Divisionario de Tres Corações. Por designação do
General Juarez Tavona, foi organizada uma Companhia
Militar do Norte. Assumiu ° Governo Central Provisotio
dos Estados septentrionaes, cumulativamente com o Go
verno da Parahyba, o Dr. JOSé Americo de Almeida.

-Ofierta a' Cruz Vermelha. O Snr. Eduardo Nowaélu
offereceu gentilmente 15 garrafas de leite diariamente, ét

Cruz Vermelha, para ser distribuído pelos -hospitaes ;e do
entes em transito.

Este acto de generosidade foi recebido com grandes
demonstrações de syrnpathia. .

-Pelo Snr. Delegado Especial foi em data de hon;
tem, nomeado. Inspector Policial de Tócos, deste munici,
pIO, o Sr. Luiz Mello. "

.

-A «Radio Educadora Paulista», que havia ernmu

decido, proporcionou hontem alguns momentos de gozo aos
seus ouvintes, especialmente aos do Paraná, Santa .Catha.
ri'113 e Rio Grande quando ínformava que a Policia Pau.
lista Item travado varias combates com as nossas forças,

I ,que estão na fronteira, fazendo innurneros :prisioneiros. _

No boletim, de hontern, publicamos um telegramma
de Coronel Etchegoyen communicando haver combati dó
com a força SPaulista, encJntrando fc.anqueza e se apo
derado da cidade Carl0polis sem grande esforço; a :loi
te a «Radio Educadora» transmittio mais um «bluff» aos
cariocas e Pél'_Ilistas anuuucian<),o a victoria das forças
do Sr. 'N. Luiz sobre as nossas commandadiõls pelo Coro-
nel Et.chegQyen.' ,

�Apresentaram-se em Curityba, á Chefatur.a de Po-
licia, o Tte. Coronel Euclydes do Valle, Majores Adolpho
Guimarües e José Schleder, officiaes dá Casa Militar do
Governo destituido do Sr. Affonso Camargo, que estavam

foragidos.
DO «A GAZETA DO POVO" DE CURITYBA, DÓ DIA

9 TRANSCREVEMOS A1NFORi'JAÇÃO ABAIXO FORNECI
DA PELO MAJORMENDONÇA LIMA, DO E. M. DA REGIÃO.

<:A sit�!ação das forças revoluéionarias na Região é
a segUll1te:

. c
.

(c
o

,

a)'Uma columna sob o commando do 9�neral Miguel
Custa segue pelo rirtmal Paranapanema em cltreção a Oll
rinhos eml S. P'aulo, tendo a sua V. g. attingic�o Colonia Mi
nelra.

b) Uma columna sob o commanHo dg Te'i1." ce!.
,Silva Junior marcha para Itararé rp,'Sla ,Estrada de Fer-
ro tendo a v. g. ultrapassado Jaguariahyva. .

c) Uma colul1)na sob o commando <10 1'en.· Ce!.
Saldanha marcha sobre Joinville e São Francisco, tendo
a v. g. attingjdo Hansa.

'

d) Uma coluinna sol:) o commando do Tenente Bra
ga marcha pela Estrada S. Paulo Paraná sobre Cappe�l-
la ele Ribeira tendo a v, g. attingi,do Ouro Fio::>. o' ,

•

Alem dessas columnas constituidas por forças do
,

Paraná, excepto a General Miguel Costa que é compostl"
só de gauch0s, existem, já no territorio. da Regiã0 as C'olurp.
Iljls seguintes de tropas riogr;andenst's: '.' ,

"

e) Columna Ger'leral Waldomiro .Lima viJlâo de ,Vac:
caria, jà attingio Lages em Santa Catharina e vae proseguir
para _ o Norte rapidamente. _'

f) Columna João Francisco que part�o de TOIT.e� e já
flttingio Tubarão no littoral catharinense., Essa coluJhn�"vi-
sa apoderar, se d_e FlorianopJlis. c,, '

..

g) Columna João Alberto vinda de Passo Fundo' cl1ja
v. g. já ultrapassou MarceHil)o Ramos e. 'dirige-se pÁlrét
Poito Uniã.o, Ponta Grossa, Itarare pela estrada de ferro.

No) RIO Grande ainda se acham em ('rgpnização ço

�UJl)l1éíS cujos dfectivos reunidos alcançam 35.000 homens.
Estas formarão o grosso db Exe.rcito Libertador.

_'

O estado moral das tropas revoluci.onarias é. o mail;'
elevado passivei absolutamente certos, como estão da ,.vi-
ctoria ela causa sagrada 'que defendem. .

'

Ao contnlrio o mo l':'! I dos governistas � deplQravel;'
que se deprehende da inacção em que se ac,ham, como 'se

podf' ver pelos seguintes factos.
a.) Havendo forças goveniistasem'Itararé desde o co

meço do movimento revolucionaria, ahi ficaram 'sem nada
tentar éontra nó" quando entretan�o podiam ter avançado
J)elo menos .até Castro, po;s a Estrada estava franca p,ara
elles.

(4)

Boletins de
dos

Informações do Comité Revolucionário de Porto União, publica
no penedo de 4' de, outubro a 5 de novembro de 1930

,� "i fu'

(Cortti11uação da 2a. pq.gina) tyba, Escapou somente o Capitão Trogilio corri um troço tis

ser'eruos os vencedores : MaIoRia Grande -inchcu o lorn- homens cpja sorte auguramos .e se-lo-á, infallivelmente, iden-
" .

, tica' ã dO grupo do Capitão Pinheiro que a fome dizima dia
bo tude se desmoronou,')

.

'
"

'

, -'I dia, O sentimento liberal se enaltece ante tão eloquente
Nào se esqueça de dizer que deixo aos passo-sun

dens.es. as expressões do meu enthusiasmo pelo denudo, resultado e se congratula' com o 13. B. C. por te-lu obtido.
". I assa cau

. -D.,ois'. destroyers=qire se encontravam no Porto de
provado corri que offeI_-eceram as suas, Vlr, as por n. .:': ,.

-rÓr

c'
'.;:l. Francisco e.que tinham condusidn até aquella cidade um

sa e .. · Viva, a Revolução l .,.,)
.

.�.,
'

.. ' bí tlhãd d 'R'" N' J
.

1 'f' 1

.

_ Cornniunica-se aos srs. {;ou1_l'I)ercwntes que tiverem '.
ata ão . o 1. egrmcnto ava cuja (errata' oi completa em

requisic..ões que deveràó apl:escnt<:t.l-á" ao �'lI;gc:nto t'nc�Hre- joiuville, Ingiram daquelle porto, dirigindo-se pára destino

I d 13 B C at n de serem igrrorado. .'
.

.

gado desse ser,vlço, no 'quarte . O ..., c 11 <: .

,

annotadas no livro competente.. .'. . .

. DO ,«O ESTADO DO RIO' GRANDE», QUE SE EDITA

-Para conhecímento cloyubllc0 abaJ�o publicamos a EM PORTO ALEGRE, DO DIA g DO CORRENTE, TRANS-

p('rtaria n: 3 do Prefeito .iVfuruppaL desta c;ld,ade: , ,

CREVEMOS O ::;EGUINTE: - O Embarqwulo sr. Getúlio

l' - Fica dispensado do cargo. de Secretario, o SDr. VaJ'gas. -- Provavelmente, segnirú amanhá ou depois, pará

Jacquelino- Ramos, de auxiliar de escripta, o !lr� �IÇO!a.t1 Ra- o Paraná, oride vae assistir as operações contra o despotis-

mos, de 2' Fiscal, o sr. Elsinio . Wanderley e Fredolino B. mov o presidente Getulio Vargas.
Moreira, de chaulcr.

,,, .

.

O 4' esquadrão de Cavallaria do morro do Menino

_ Fica n vmeado o snr. Fito Santos para exercer aS íuu- Deus, que passou a denominar-se cavallaria «Siqueira de

()�:ões de continuo, desta Municipalidade. _. ""
Campos», foi designado para acompanhar o presidente .do

3' - CJnservando 1)0 respectivo cal go ele } iscai ge- Estado.
,

'

ralo sr. Jayme Corrêa Pereira.
..

,'-;- A COLUl\IINA VICTOmOSA Dl- JUAEEZ TAVO-

4, O snr. Prefeito resolveu exunguir o cargo de Ins- RA. � O bravo coronel Juarez Távora, como (��ahido, de-

pector de vchiculos por ser uma sinecl1r;:�. . poz 'I presidente' de Parahyhn, sr. Alvaro de Carvalho.

5' - Exonerando o dr. Roberto Garrido Portella elo
"

A seguir, gente da sua co.urnna seguiu para o Rio

cargo de engenheiro da Cantara Municipal, em vista ele seu Grande .do Norte, onde depoz o sr. juveual Lamartine, seu

actual estad(, de precaridade. . presidente.
'

6' - Confirmando, também, no cargo de zelador do juarez á frente
..
do resto ele SLWS Iorças, seg-uiu para

cerniierio Municipal, o sr. Francisco G'eslcr e Alít01110 Cae; Recife, distítuindo o sr. Estacio CÔlmbra, da governança

_ tano Silveira como fiscal do matadouro e xarqueada e Jose daquelle Estado.
.

Ferreira de Deus como zelador da Posto Agron0l11lCO, sen-
_, Após, Juarez Távora marc]:lOu par a Alagoas, depondo o

do este� dois ultilíÍlOs, "inda, !:>ujeitos Ú po�.e�ior resolução. rc:;;pe,ctivo governJ. ,

7' - Nomeando como Intendentes Dlstnctaes e]f.: Val- Actualmente, segundo élS commuQicações, recebidas,

Iões, 'Sacta Cruz, Nova G,Itliçia, São João, Santelmo, VilIa Juarez marcha para a Bahia, com déstin0 a Joazeiro, nas
Nova do Timbó f' Poço Preto, respeclIvamente os senhores ma-rgens diO Fio S. Francisco, � .<:Jue fica enfrente à cidade

Francisco Rudeninski, Frcderico Grobe, Theobaldo \V crIe, pernimíbucana de Pctrolina.

Virgilio Marques .de Oliveir;t, Gumercindo Absalão Carner- Os sr;;. Estado CoimlJra e Juvenal Ll1lnartine estão

ro e lrineu .Araujo. . .. refugiallos a bordo' do paquete «Itanagb>, perseguindo este

8' - Exonerand,) dos cargos de Int':'l1dentes Dlstncta- o avião da mariliha, «Muniz Freire», que aclheriu a revolu-

es os senhores Flaviáno l\foreira, El11iEo Henkel, José lVIo- cão. r

ser, TOf'é Bue:lO Affonso, Victor Kurudz, Antonio Luiz Cor- A gente de Juarez Túvorá, que depoz I) govêrno do

deiro e Carlos Buchmann, das localidades acima nomeadas. Rio Grande do Norte. deverá juntarcse com (, Batalhüo çle
9' - Fica extincta a 'cobrança da taxa de '10$000 e Fortaleza, do Ceará, que tambem se revoltou.

da de 5$000 para a eI1trilda de requerimentos de qualquer Esta força, juntamente com as de Piauhy, deverá jun-
ordem ou motivo pata Clespacho do sr. Prefeito. tar-se na margein do rio S. Frélnçisco, com a de Juarez Tá-

-

�O Telegrapho Nacional inform.a qlle ?S telegram.l113s vara, fllmando, elepois _para S. paulo.
particulares via Lages não sérão accellos..., - Um avião 'rebelde 'lue pretendia bombardear Ja-

- Para servirem na estação de railio do 13 B. C. fo-· guariélhyva, depuis de lançar t,ez bombas cahio, sendo apre-

Iam designados os 'I' sargento J\>sê Alves Moço e cabo Ja...'3'é hendido pejas tropas revolucionarias.
-

.

Pioli aue se encontram nesta Cidade. - O sr. S�li:lssuna, ex-ptimt;!iro vice 'presidente para-
,

_:__ Passou por esta cidade a l' Companhia do ;;, B. hvbano e um dos Jllandantes do assassinio de João Pessoa,
E., sob o commando Ido capitão Alcedo B. Cav'éllcanti. - téve a mesma �orte de João Dantas, sendo lynchado pelo

- l\i1mb�m por esta cidade passou a colllmna Coro- povo <j.e Recife. ,

ne! Dornelles, do 6' � .. A. M. ._- Radio, in terceptado, hontem nesta cidade e i rra-

diado pelo Rio de Janeiro informava que os generos exis-

NUMERO 9 12-10-930 tentes naquella praça permittÍ<qTI SÓI}1ente fornecer a popu-
- Em Ouro Verdt�, o Major Modesto Luz Ul\.l dos larão durante um mez.

pi,ladinos çlo movimento Liberal no Estado do Paraná, or-
'

- As forças do ,Cp. Pinheiro, que como noticiamos

ganizou lU11,. bata1hão «Modesto Luz» com o _effectlvo ha .poucos dias, .estevam sendo S,ulvmettidas á rigoroso cêrco,

de J.ooq homelÍs e_a seguinte' officialidade: Commandanle estão ct.mpletamente exgottádas. Hontem apresentarall1�se
Coronel Modesto Luz; Ajudante o Cap. Rocha; Major Fis- mais 50 homens famintos e maltrapilhos que se relideram]\1-

cal .)ose �Portes; Major Medico Dr. :i\lanoel Pedro Silvei- condicionaL\lente. '.., .

ra; 'I.a CompÍlnhiá Cap. Claudio Ribas; 2a. Companhia Cap. - A «Radio Educadora f'aulista» clljélS irradiações

Borges iVlacedo; 3a, Companhia Cap. José Cornelsen; 4a. eram ouvidas insistentemente no inicio da campaílha, affir-

Cornpan�ua Cap. Telemaco Cordeiro. mavam estarem Paraná e Santé,l. Catharirla sob controle do

-:: Communica-se ao publico que a estação Anhan- g'Werno reb�lde do Sr. ',Váshi'ng.fon Luiz. prol?orcionou aos

guéra, na linha Sul, teve em .n}eio de maior solemnidade c), seus auditores .momentos ( de gp.:;;o pelo' �onTIldavel «bJuff»

-de grandf; alegria o seu nome substitui do pelo do brilhante que passava aos paul!stas e cario,cas. ..

e denodado procer libertador TrifinlJ Correia. ,
Hontem a «RadIO Educadora» n.otlcwndo os aconte-

- Prevint--se ao, publiro que 'Se precavenha con- cimentos politicas empregou somellte 1.111:s.3 mÍl.utos, cousa

tra esses' grupos que, em automoveis, andam €,ometten- . estranhavel para quem (lrengava a noite toda...

do tropelias e (Jesmandos de toda a sorte. - O campo' de avi"ção-çujl;l 'construeção tevl"'�. ordem

Qualquer denuncia nesse. sentido será tomada em de ser ultimada, está quasj con.çluido" e�perando-se 11.0 de-

consideração desde que seja feita por pessoa id.onea afim curso deste semªna poder ser ü,til'��aclo. ,
.

de C0hibir e reprimir toda e qualquer arbitrariedade. - Fal.leceu hoje no HORpi'tal São R:Jque, nesta cldd-
,

� Em toelo o cOl'ltinentc americano a data de hoje de- em virti.!de dos ferimento,,· recebidos no attentado de

é festivamente comm�I11.orada LJor ser considerado. o dia <'lLÍ� foi victima el11 Rio, Cilça(io�, o scldado Estevam Dias,

cte hoje, '12 de (lutubro,- O «DIa da Baça - solemwzanüo pertencente ao .2:" Regiil1_el1to df Cayallaria da BI:igada Gau-

assim a . brilhante descoberta de 12 de OutU,bl o' de 1492. cha.
'

-A Tõmada de Joinville constituiu é1 niàis frisan- ( - Para pxercerem o cargo de Inspector Policial, f?,
�e derriollstração d,e fortaleza moral da causa <fue, de- ,ram, pelo sr. I{�legado, E.special, n.rnn.eactos o� sr.s. Anto�JO
fendemos. '\. "

.

'

,,' 'J20lihski; Manoel Fortunato d� ,0JjNelFa, BomfacIO Jordao,
As.<;im, atacando aquella cidqde ia (; 13 B: c. fré�.· Sebasf�ão ,G. Pa\Iilha e �Ai1tonio SO(lrE{s, pi'lra os, el\strictos de

mente de €nthusiasino e impaciente, por eQtrar nã�.' cidade .:-.1:'./ova Gal�çja -e Sãó'Mig:uel" Sá0 João, Santelnlo, Taquara
que é slla séde �) da qu'PiI)já estava afaste.do' lia

.

mais ãe" ", Vefde e Ji!ii1taaiq!lc.i;;,rÓispec.tivan,\ente.'. .-, .,..

um anno. \ ".
. ,

.. \"
.

.:
' "

�, Com destino ao. Nor.te, passaram hor,tem a noIte

DefeHdendo-él,' a tropa rebe-Idti constitUída de '200 ho� e' hoje'::po'r 'esta ddnde"o 5'. E" A,. N1;;, o 6'. il. C. Li um ba

mens do 14'. B. C .. máis, de,}(;)O fnúleiros. nava�s e. outt.os
'.

t91��0 de voluntarios corn:o 'er�ectivo de 590 _hómen� spb. o
tantos pciliclaes, ao presentlrem a�a.pprox1l11ação 'do glontF cnmmando do Coronel QU!l�1: Cezar; CommlSsao med,ca no

so « 13», :dispersaram-se, desorganisaram-se e, na múior par- grandelqSe, composta de 32 profíssionaes; 1'a. Bate-ria do 4.'.
te, fugiràn1. .

"G; ";'. C. � o 2'. Regimento de Cavallaria da Brigada Poh-

1 2 . ..s:'tllz}Ieiros naviJes, 40 soldados elo '14:' R C. e cia!.

._� pr)lici�ê� fora�l feitos prisioó�i�os;'mais de 500 fuzis foe

.

fam c�lIl-11i!}s afora. coplOsa m':'lI1lçaO, attestando;. de modo

ll1S0phlsll�é(vel a bnlhante acçao do 1'3. H. C.'
.'.

•.

ABA1XCil:p.UBLICAMOS O BOLETIM DE'. 1Np'ORMAÇOE�,
DE' PORTO AU;:G�E, I?Q .DIA 10, BECE;BIDO,

. � PELO 1 EU:<.C;RAPH,o :

O' 1'S' B. G. occupou Blumenau, e ]oinv,ille completa
mente limpos de ,inililigos. Ultimas grupos existen.tcs nos

arredores desta cidade renderam-se tendo, fugidp um .gnl

po da policia, com,mandado pelo ,Cap" Trogillo. Foram fei,
tos pri�ioneiros125 fuzileiros navue�, H3 praçps da 'S. Com
panhia, 40 do 14' B. C. e 25 policiaes.' Maceió estú. em l1pS
so poder, tendo sido ji) ç.stabt,lec�da U[\la .lUlltu Reyoll.1-
ciolwria. Outra informa�'ão anuncia a qll!;da de Beléql pá
ra onde havian-i seguido 2 batalhões. General Tavora
'communica estar assim todo o Norte conquistado, com

excepção AmaZ011aS, diz m<ilis. ter o Exercito iniciildo pf
fensiva para Sul invadindo .Sergipe e Bahia., '

Foi preso o pa�uete "Affonso Penna» eOl cujo bordo

vi.l.iav<l o ex-governador d.o Ceará, Mattos Peixoto.
.

Força� 111ineiras occuparaúl Car,avell.\s senJ�) úmis
tosamente recebldns por todas audondades Bahwl1as e.

l·ela poptllação. As forças de ,Minas que invadiram o Es-
tado do Rio attrng.iraIJ1 ri �s.taçãp. Carvalh.o Mo�.eila, .

P<'lr ,um radly ,elo' M.ll�lster:o daMarll;tha, ]11tercepta�lo,.
sabe·se que trbp:'lS revolucIOnanas ll1v[l(lIram a fronteira
sul de Malta Grosso. (Àssig. Afcitldo Nunes Pereira).

l'JUMERO 10. 13�1O�930
Q _cbefe do E. M. ela 5a. R. M., H'cebeu comunicnc:ão

da tomada de F)oridnópolis pelas [orcfls do Coronel. Tl'ifino
éorrêa 'que invadir.a, ha dias, o EstadO' pçla zon,a littoJ7<tnea.
Desconhecçm-se os pormenorelO mas os corarões liberaes re

gosijam-se, intensamente, pelo brilhallte su�cesso. Sabe-se,
apenas, que as fon;as do derlolilado CeI. TrUino Jefrt)taram
as do General Nepomuce,no, Costa, cuja arrogancia foi mo-
tivo para o.s melhores chl!:'tes d.a DVRul.açãó s_ulina. 'I- No�iç.jan.do hontem a brilhante' tomada de JOl11ville '

pelo 13. B. C.' 00mmett.&mos engano qL1€ reparamos hoje. Os.
"

fuzileiros navaes. recolhiclos presos er,am 241 e 2 officiaes,
mortos ficaram 15 fuzilcíros; 229 homens, da companhia do

'

14 B. c., que lá se er,Jcontr<!vam, adherira'm 'ao /movimento,
incorpotando-se ao 13. B .. c., iwm ·assim.:'! de iÓlens officiaes;
60 l}Qliciae! tambem foram aprisionados e enviados para Curi-

� O Coro�ej' Alvaro Elchegoyem communicou haver
travado combate em.8. Paulo c.om as forças rebeldes, (do sr.

,1 W. Luiz), ficando ci)mpletamente victGrioso, fazendo gra'lde
l1urrlero: 'de prisi(ll1'2irbs. inclusi;vy muitos o,Hiçiae's c conquis
tando a c,idade de Carlopolis.

'

NUMr:RO ,11 14-!0-930
1 �IN F O RMA ç ÕE·Sj 'telegrapllicas vihdas do sul

danos a importante nová deque oExmo. Sr. Dr. Getulio Varo

gas - candiciato da Alliança Liberal ;i presidencia da Re

publica e chefe supremo da' revolu<;'ão· brasileira � está em

marcha, para Curityba, onde irá installar '0 seu' governo

provisaria. ,
S. Excig. que vjaja <1om varias de' seus auxiliareS e

um esquadrão. de cavallaria da Brigada dp Rio Grand�,
denomin:ldo «SiCiucira Canlpos», deverá chegar a esta CI

Jade, no decurso de hoje para amanhã, ignorando-se en

tI;etant(l a hora exacta de "'ua passagem.
. () Comi té Revolucionaria convida as populações de

ambal11 35 'cidades para recepcionar a gare local o� gran
de libc;'.tador bwsileiro que é, foi e continua sendo �l aspi
r.a�·ão maxima do .n0V? Brasil' que surge,

.

- PARA' SClenCIa dos Senhores Commanclantes (le
Batalhões provisorios, em formélções, public-amos o iele

gramnI3"sebuinte: «GL1arni�õés" Intenden tes, Presidentes,
Juntas Revolucionarias e Commandantes Corpos eté.

Toda zona. De ordem Sr. Coronel Chefe do E. M.
vos declaro q�le em virtude das frequerites consultas' que
tem sido dirigidas éi este E. M. sobre como proceder a res

peito ela organização de corpos para a defeza de nossa

Causa Nacipnal, fi,�am é;uspensas até ,segunda ordem em

vista da, optima situar;'i'io das nossas lropas, bem ramo

quaesquer ll1eclidi:>s qUE' ililporlem em despeza para os co·

fres public(.'3.
'

(Ass.) Ivano Gomes, Capitão».
-De accord6 c,om o tClegníolma acim� transcripto,

este commando resulve: .

a) sustar o recrutamc'rito de homcn's destinados aos

batalhões patrioticos;
,.

b) dispensar todos os homens cujas familias precisem
ser sustentados pelo GO'Yerno;

'c) manter nas fileiras desses batalhões 0S, hOl11ens
solteiros 'ou sem familia necessitando sustento quc abi (k:"
sejarel11 perl11Rnec-:r por livre von(iI(lc;

Com esse avanço teriam salvo o 5. R. st D� de éas�
tro que não aclberiu a re-volução Ficando assim inactivo�
e deixnndo at)andonada aquella unidade nos deram a

.

op;
portunidade de alcm1(,'al-o e destroçaI-a eumpletamente. Ho"
je, o avanço do iuimig'o por Itararé não- é mais passiveI;
esse ponto' foi fechado por um forte desfacamento das t�es
armas. ,.

,

b) A tropa governistas de Capella si não estivesse
caril o moral abatIdo e fosse commanclada· por um ofh
cial Ínedianamente inteiligente, teria attravessado a nossa

fronteira e vinêlo occupar os desfiladeiros da Serra do Bo

caina, o que nos impossibilitarià o acce'3SO a S. Paulo por
esse lado.

Ficando aterrorisados e inactivos I\OS deram tempO
de enviar um destacamento que a essa hora se apoderou
Ilaquelles d�sfiladeiros.

.

. "J
Seria longo referir todos.os factos ,que comprovam a

franqueza de animo dos governistas cujo, ideal, neste mO

mento, é evitar ter um enconh'0 comnosco.

Temo;- informações seguras qL1e 'nos autorisam a acre

ditar que a guarniçáo de S. Paulo só espera a en,trada de
nossas vangl.lar,das nesse Estado para abraçar a sagrada
causa que defendemos.»

.

_ .

-Aitlda hoje passou por esta cidade com destlUO. a

Jaguilriahyva um esquadrão do 4'-Regimento de Cavallarla,
com O effectivo dê 200 h0mens, sob o commándo � do Ca

pitão Olclemar Men.ezes Dias.

:'JUMERO 13 15-10-930

Afim de reunir-se a sua unidade, que é o 13' B. c.,

por orelem do E. M., deixéíram hontem esta cidade os .tc:;ner
tes Gamaliel Carvalho e Nei Peixoto, que ..desde � i11lClO o

movimento Nacional estiveram á testa dos servlçoS deSJa
zona, em cuja funcção demonstraram sempre lhaneza

d
e

traio,_elevação de caracter, energia e sobretudo honra ez

em todos os seus actos. \_
O «Comite'Revolucionario» de Porto Udião agradece

Os relevantes serviços prestados por esses dois distinclOS
offlciaes e lhes augura felicidades.

.

- A f\gencia Americanq, em Curityba, irradIOU, no

dia 12, a seguinte men;;agem: � «Rio Grande tem em :ar
mas 50.000 homens, Paraná e Santa Catharina 30.000 �dri
mens, p(lla causa sagrada da Revolução. €' fora de dUYl

ta
que as legiões da Liberdade em todo o Pai:?;, passam, nes
hora, dl� 200.000 homens. o.

O Brasil caminha sob o céo da victoria e sobre o ,S

la da vontade revolucionaria. da
€) ParrtniÍ está transformado l1tf1l1 immcn/qo ,quartel

(Conthuía 1/a 6et. pdgina)
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no período de ,4
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de
dos

Comité Revolucionério de Porto União, publica
de' .outubro a 5 de novembro de 1930/

v'

vernativa, forneceu á imprensa o seguinte comrnunicado:
�O 'sr, dr. Getulio Vargas é esperado amanhã nesta capital. A J�mta Governativa convidou- o a hospedar-se no Pá
lacio do sCattete.

(Continuação da 12, página),
escolta 'composta de 15 praças, sob o cornrnando do Tenen-
te Abel. '

,

_ EDIT}\L De ordem do snr, Hellmuth Müller, Pre
Tl::ito Municipal, em exercício. faÇQ'públ·�(:o .qt:H'l,

) nesta Con
tacloma Mimicipal :ê �as Int�nd'enClas Districtaes

,

desta' Co
marca proceder-se-á a cobrança dos- impostos em atrazo,isento" das respectivas multas aré segund-a ordem;

• Prefeitura Municipal de Porto União, 28 de Outnbro
de 1930, '- Juvencio Braga, Secreto 'int.

NUMr:RO 30 31-10-930
Ô GOVERNO REVOU)CIONARlO SERA' li'0R TEMPO

INDETERlVHNADO'�

E os seus compromissos serão os da .Alliarrça Liberal,
definidos na plataforma do dr. Getulio. Vargasr

,

, (Cornmunícado offícial)NUMERO 29 30 10 930
O sr. coronel Coes Monteiro, Chefe doE, M" dirigiu cO. GRANDE SACRIFICIO seguinte telegramma circular á Junta Governativa do RioNão estando 'a naciolidade preparada, para receber de Janeiro, ao Ministro da Guerra, ao general juarez Tavo-os influxos, de um regimen democratico,: completo, deve- ra e a todos os Governes, dos Estados:mos preparar 0'5 nossos espíritos para assistirmos. a

,

multi- «Levo ao vosso conhecímento o pensamento dominantedão lenta, dos malfadados costumes, politicos que' ankylo- entre as forças revolucionarias victoriosas,« de-cujo estadosaram o povo brasileiro durante 'o longo captiveiro que maior sou chefe, a respeito da instituição do governo pro-acaba de findar,
visorio que deverá dirigir a Nação desdejá e até que esta possaVivendo para- mais de, uma quarentena de a!1110�, manifestar, livre e soberanamente a S-Ha 'Vontade expressaatirad(l ao lép da sorte, sem instrucção e sem educaç�o 01- em eleições legitimas: - a) O governo provisorio devera tervjca,' não podíamos exigir das camadas incultas sen';l0 'a por chefe o sr. Getulio Vargas que a Revolução consideraresignaç-1iú stoica e benedictina <_:fe supportar a directriz de presiderrte eleito dos Estados Unidos do Brasil, não reco-liachareis ladravazes (:J" cornnelões boçaes, que lJl�ertJam nhecido e esbulhado, por acto de prepotencia dos- poderespropositalmente os sabios enslIl,amentos qu�. determinam o executivo e legislativo, mancomunados para essa obra defechamento de carceres a ,medIda que se abrem ,escolas, impatriotisnro. - b) Essa investidura não só se justifica,.. Convenhamos, porem, ql!e o problema educacional da l)ela qualidade referida

-

de chefe 'da Nação, que o .sr, dr.plebe, uma vez realizado, tran';l, c�mo cOIJ,se�uencJa logica, Getulio Vargas encarna, por expressão da vontade popular,o banimento dessa ca,6tB' earasltana e famelI,(w que .roubou como também pela sua qualidade -- reconhecida por todose empobreceu o Bra�11. Não bastava o, cyrnsmo de exigir os elementos revolucioriarros - de general em chefe dasdas collectividádes o pagame,nto continuado de pesados f orças rracionaes rebellarlas contra a situação que acabatributos q1le eram delapi,dados e. malbaratados. num P[!.\·a:- de cnhir. Accresce que esse pensamento' tinha ficado defi-lello com os enormes laíifuridios que posstuarnos, e ainda nitivamenre estabelecido .entre 0S chefes dos tres Estadosem,pleno coração d� República os buílons d� corte, escar- que promoveram o movimento (Minas, Rio Grande do Sulneciélm sdi povo, t�pudlilndo sobre a sua mise rra e sobre e Parahyba) ,de- accordo com a direcção mi1itar e o'utrosa sua des ta, ,.', ' .

, elementos p(,liticos que, por todo o Brasil, se elppenharamE a NaçãO' agonlsa_nte, man-tmh,a ?q�lene foco reflexl- pela grande causa, - c) O governo, chefiado, pelo s_nr, dr,vo do mais triste saquglsmo; do mms lllÍamante servlbsmo Getulio V-argas dirigirá ô,s Estados Unidos do Brasil, seme elo mais repelente capacllísmo _' qu� ,PO{ Iroma, cio- comprom.iss,os previamente assumidos a não 'serenyos do éor-destino denommou de Pa�l?me9to' NaCIOnal, para vergo- rentes dos prin(:ipib� enfeixados no programma da Alli-nha da nossa Clvlllsaçao, N e s s a , ,m a r
ança Liberal e constlbstanciados na plataforma lida naoha, caminh a�amos céleres' para o abys,-' CàpitaI da Republica, - d) A duração do governo revolu-mo insonda,vel da 19nomra" lévando, o, ,fenete oa escr-ava- cionari()' - que obedecerá as normas constitucionaes tanto,tl1ra aboTiêfa da raça pre�a, e que ja 13 parando como um quanto lhe forem passiveI, sem prejuizo das providenciàsestygma sobre nós, debaIXO do gllante. d�s�a, hgura., exe- de' excepção que o movimf.nto, reclamar - será de,jemàocranà.a"e n1aldita�ql1e treslouc�l<lamente d1rIgIa a naClO\la- i'ndeterminado, até. conseguir a normalisa'ção dos negociasliJade, ac�mp.anhado ,de um �CqUltO de ene.rgum�llos que publicos e a reconstrucção gradual do paiz sempre á sorn-o secundavam na obra destrmdor,?, nas ProvJl1c�as, bra dôs mais rigidos rboldes da moral e do direito.Vem d�i � !TIal qU,e mais no� affectou, MaIS ri,e que (a) Q:_ões Mopteiro, Chefe do Estado Mai0r Geral.a dt>moliçâo 'matenal; �aJs do, a' ruma flDancel�a; mLll� do ESTAO SUSPENSOS OS FERIADOS,que â i'l'npuI1i.d('\de" mars çl� que tudo o que fOI perd!do e Mas as operaçõeã commerciaes não serào exigiveis durantegué'será forçosal11ent�@recuperado pela nossa' capaCidade, trinta dia�, �. ,'",'Ide trabalho e pelo auxih<? das reservas ,guardados pela Rio, 28 :_ 'i(l. Junta Governativa publiçou um decretogrande mãe, l'§afureza, fOI � grav� enfermldéjde que

.

affe- revogando ° décréto, qUf-: considemva feriados os dias 6ctou o caracter. O mal veIO de C1llW: corr?mperam, _vena- de Outubro até 30 de Novembro e bem assim o decre-tolisaram e venderam áS -escancmas a jw,tJça: tnpUd18rarll 'qu�\determin{lu que ficassem suspensos até 30 ,ie Novem-sobre a' no�sa dignída'de, solJre a n08S<l honra, Merça�f:: bro todos os actos impraticaveis nos dias ;feriados por le),-jaràm e conspurcaram tudo" VJOla)'am e saql�earâm, F 01 O novo derreto s.uspende por trinta dias a exigibili-uma destruiçãO çompleta, fOI um c;aho", A Naça9 cahJO !làr- dade de quaesquer' obri'gações commerciaes, inclusive./c>scotisada p'ot:: aquelles la..drõ�s, e s a I te-ad ores contractos da b0lsa de mercaçl,orias, b.�m assim as presta-Foi, "preci�o", ,sacudll-a, ,reamn;al-a", aie o r,' d a 1- ç5es contractuaE's, juros, dividãs hypothecarias, pignorati-a, desse aSOJlln� letharglco. ,-?era precIso" reC0nstr�lll-� tias, pagavejs i>lJ1l territorio nacional.lambem, Os obreu'os dessa saenflcante, eI1'.preltada, ahl es-
�

.

O referido decreto dispÕ'e dc· outros assumptos , de'tãó':' E' necessal'io auxiliaI-os, Essa missão ,p.erte!lce á to- \ maxima importancia para o -commercio,
'

dos os brasileiros.
.

/

"O GENERAL JOÃO ALBERTO VAE ASSUM1R
,

Até ,age.ta, foi mais iacil conduzir o l?ovo para a gLler- , O GOVRNO DE SÃO PAULOIa/do q�e orgabis�I.1) para, uma de,mocracla:
,

O general João Alberto foi designado pel� sr. dr,
, ,

OS- mlssionarios da, cruzada de reergl1lJnento� do, Bra- Getulio Vargas presidente da Republica, para a�umlr_ osil, juraram
'

diall<te� dg alfa�, d� Pátria; ,que .o levana'm a
governo do Estado de S, Paulo. -

redempção. O longo 'maIltyn')tO�I,<? dá nact0n�[I�"rje, o s_an" O geneNlI João Alberto ja deve ter chegado Ha capi-gue derramado pelos noss?s 1rma03, a_s lagnma,s de I?aes, tal paulista, pois ha dias partiu de Ponta Grossa" c'omde esposas, de irmãS, de filhas e de VlUvas, assim o eXigem. seu Estado Maior" em direcção aqtJ.�lla metropole,Tenhamos fé, tenhamos' esperanças. MELLO VIANNA ESTA PRESOJosé Augusto GUI1)ly O solerte snr, Mello Vianna, que consiguira fugir,Vallões, Setembro de '1930.. -� já estava á bordo du «Almanzorra» que sé destinava aNQVA CIRCULAR SOBRE AS R��QmSIÇOES Buenos Aires. Quando esse paquete da Mala Real Ingleza"" Aos Prefeitos. e Infe/1deutes- MUNlclpaes, Cm;Bmand<il'J- pretendia atravessar a barra da
\

bahia d� Guanabara. f-or-_te�lie Praça, Guarnições e Unidades:, , taleza de Santa Cruz fez parar o navio. E o sr,-, Meno Vi-Commúnico de ordem do sr, Chefe do E" M. 9as anna foi ,'apturado,.Forças Nacibna�' revolucio.nárias, Coro?el Góes ,1\t10!ltelro, ,O DEPUTADO MUNIZ SODRE FOI ACCLA--ém, solHção � consulta, feita ,R em addltam�n�o a CIrcular MADO PRESIDENTE DA BAHIAn' 2 que, .são- mantidos· os� poderes de req�l�sI<;,ao para ga(Jo "Dizem de S, Salvador que o general. Juarez Tavara'ou carne verde á tJ:o..pa que está, desmoblhsando nos pon- entrou na cidade á frenté di-'s suas tropas" .,endo ovacio-tôs' em que estacioBClr', si!ldo qpe os d�als ge,ne]os ne- nadissimo pelo povo, O bravo e destemido -general, discur-cessa.rios á; alimentação, devem ser pedlr!us aos armazens sou da sasada do Palacio Rio Branco, convidando o povodestê servfço �ituados ao Longo da via-fer�ea, ,

' a escolher o novo. gover.no provisorio,SãÚ mal1tidos tamhem os poderes refendos para tu- Foi acclamado presidente provisoriD 'da Bahia o de-
,

do quanto disser respeito au tratameGto e alimentação dos, putado foderal Muniz Sodré, que se encontra no Rio,dOêntes e feridos,. '", Ficou assi\n destituida a Junta Militar, chefiado peloSão c€Jhsiderada;degaes as requisíções posterIOres 'a general Santa Cruz, ",23 do corrente de artigos nã,) comprehendidos ,nas dua� Esse gesto do grande militar Juarez Távora reper-'exepções unicas mencionadas e feitas P?r a�Jt0IJ.dades que cutiu da melhor forma possivel em todo o Brasil'.nao receberam ,naquella data a commumcaçao (la susper:-, O'SR. PUNIO CASADO FOI NOMEADO PRESIDENTE�' s�o de requisições,,o� canhotos todos �os talões de reqm-' DO E�TAD() DO RIOslções ,-devem Sér et1vrados a este servIço para o contr�le Empossou-se a 27 ,do corrente no g'Üverno ,do Estadode datas e demais fms. Tudo demais como contem a, CH- d'o Rio, o' sr. deputado P1in�o Casado, numeado pela JuntaCL1I-ar n' 2' '(a) MAjQR.E[PIDIO' MARTINS Chefe Intenden- Governativa para assumir o cargo, . O dr. Plínio Casadote Gernl das Forras NàclOnaes escolheu os; snrs, Athayde Barresa, Vicente de Moraes eOS NOVOS<SECRPJ;'ARIOS DO G0VERNO Cesar Tinoco para, resp�ctivamente, occuparerr. as secreta-"
�DE S.CATHARINA rias da Fazeaâa, Interior e Chefia de Policja,

d d' "d COMO' ESTA' ORGANISADO O NOVO MINISTERlOSegundo communi�a,çãoc que acaba e ser Iqgl a
E'stá assim organisado o novo ministerio provisoriosr; Pl'efeito, �,fllmclpal, sabe-se que o sr. general da Republica: Guerra, generJI Leite de Castro; Viação eP. Assis Brazil, Govúnador Civil e Militar d� S. Obrás Publicas, Maurieio de'Lacérda; Exterior, Afranio deCatharina nomeou -o, sr.,Manoel cPedro da SIlva, Mello Franco; Fazelldó, ,Ageuor., P. Roure e Marinha Almi-,

'

'd I
.

'J' rante Isaias de Noronha, 'para, 'o cargo, de Secretar�o o ntenor e
, ustlça HOMENAGEA:\fDO OS HEROESe o sr. Ca'ndido de OliveIta Ramos, para (I de Por deliberação do sr. dr. Oscar Gayer, orefeito mu-Secretario da Fazenda, Viação e Obras Publicas. nicipal de Uni�o ,da Victoria, for';lm substituídas il:s denomi--Seguiu, hoje, l\lar-a Ponta Grossa, o Chefe ti?, �OVl-, nações de vanas ruas daqu�lla Cidade pelas segumtt-s: Pra-mento da Estrada de Ferro, sr. Eldy Braga, que dlr�glU o ça Moreira Garce.z para João Pessoa; ,Rua �ara_ná para Ge-serviço de transporte de forç,as n? trec_ho de Marcelllll<? Ra� tulio Vargas; Rua Affonso,Camargo para SIqueira ,Campos;mos á Ponta Gros"a com feliz eXIlO, nao tendo se venflca- Rtla Nova n, 1 para JoaqUIm Tavora; Rua 4 de MaIO para,sdo nenhum accideÍlte de gravidade durante a sua gestão, de iVIarço; RUq Nova'n, 2 para 4 de Outubro, A rua que vaeDO BOLETIM DIARIO do Commando desta Praça, da Marechal Floriano Peixoto á Praça Coronel Amazonas,transcrevemos o seguinte: ' passará a denominar-se Bóhemia Saldanha e a rua que fi-MOVIMEl�TO DO POSTO DE SOCCORRO-Existi- ca parallela ;; rua Vic�or!a, Sag-y Naked,

,
àrn 13' Baixou 1" (;:onti-nuam em tratamento 14. � Do ,bolet m dJan0 do Commando desta Praça, trans-, APRESENTAÇAO DE OFFICIAL.-Apresentou:se ho- crevemoS o seguinte:j�, em' transito por "esta ciaacle, o' sr, '1'."Ten' do 5'R. C. I.AI '

Regresso de officlal:�De rpgresso paIa o sul, emb 1r-varo Tasso de Sá e Souza. co'u hojé O sr, i' tenente Alvaro Tasso de Sá e Souza, '1uePASSAGENS DE TROPAS: Passari3n� por esta cicia- aq'\:tÍ se achqvil em transitQ" .de, hoje as segui1ltFS tropas: Z comboios coinmandados pe� Destlh'c> de official:-€om tlestino á Ponta Urossa, em-lo Ten, Darcv Au\mbuja, conduzindo 3CO cavaUos, barcaram hoje so SI'S. Sa,bino Menna Barreto, 2' teu, refor-'. DE REGRESSO PARJ.\ O SUL: -Passaram por esta mado Euclydes Gusmão ele Oliveira e para Curityba o 2'bdade, hoje as segullltes trópas: colul11na Jl)á,) I:'feves, so.u ten. Adélino Ricet.ti, que aqui vieram: os dois primeiros afimo commando do Major Carlos Gamá, com effectlvo de 80 de organizar um posto de reabasteciment,) o o ultimo a ser-prij!ças, Regim�nto Assis Brazil da columna General Por- viço do 5' B; E,
, I,

,
'

Unho, sob o comma'ndo do Coronel Leopc,ldino Silva, col,l1 -MOVImento do Posto deSoccorrp,-Exlstlam 14. B'al-effectívo de 280 praças, Legiao Julio Cüstilho, s,ob o cOm- xou '1. Tiveram alt!'! 5, Continuam em tratamento 10.lllando do Cne!. All'ton,ioVilla Nova, com effectIvo de 22.5
, praças. �

-
c

,-

O snr:'dr. Getulio Vârga-s chegarà ao a'nranhã
c

,

\l, (
1

ao Rio(j escriptorib c�nttallde inforl'lJaC;õe.s 'ela 'Junta Go·

, NUMERO 3'1 1 11·930
A CHEGADA DO DR, GETULIO VARGj\S AO RIO DE

,

'

JANEIRO
Toó" a poputaç.'í'ú dn grande cidade sahitl :.i rua

"

"
r .. ....__ /'

para acclarnar o novo presidente da Republicá/Indescriptivel formidavel massa popular aguardavadesde a Estação da Centrar do Brasil àté o Palaêio do Cat
tete, o novo presidente da Republica, sr, Dr, Getulio Vargas,prestando-lhe homenagem de que não ha noticia cgual na'historia da Pais. '

ArJ desembarcar o grande brasileiro ás 17 horas mais
ou menos, a enorme multidão tõmada do mais intenso enthu
siasmo, prorompeu em vivas, cantando o hyrio nacional. Emtodo o trajecto foi acclamadissimó, só podendo' alcançar ÓPalácio do Cattete ás 20 horas, Ali a tropa desfilou ern con
tinencia, sob applausos enthusiasticos dá multidão, Os [ornaes, em successivas edições, accentuam que a cidade járnais.assistiú tão empolgante espectáculo de civismo.:

O PATRIOnSMO DOS FU�CroNAR'IOS PUBLICOS
_, Cresce de vulto a iniciativa dos funcionarios publicosde descontarem um dia de seus vencimentos meusaes, destinando-o ao fundo de resgate da divida externa do Brasil.

O HUMORISMO DOS JORNAES CARIOCAS
O semanário humoristico «A MANHA», tão apreciadopelo seu espitito fino, reappareceu, hoje, encerrando terri

veis pilherias sobre a revolução,
__destacando-se a.s· seguintes:EXCOlVj.MUNHAO MAIOR

- O cardeal Sebastião Leme notificou ao dr, Vaz An
tão Luiz, ex presidente: da Republica, quando o acompanhou \:ao forte de Copacabana, que as: autoridades competenteshaviam lavrado a sua excommunhão por ter..feito S, Paulo
brigar com S, Catharina, provocando depois a intervençãodo Espírito Santo. '

PORQUE O DR. VAZ A'NTÃO LUIZ FOI DEPOSTOPouca gente conhece os verdadeiros motivos porque'o sr, Vaz Antão Luiz não pode resistir' quando 'julgava queainda dispunha de forças para uma reacção, Conforme ficou den�0nstra�, o ex-presidente pensava que tinha � faca
'e o queIJO na mao, quanr'o ISSO era apenas uma illusão. O
pueijo" que era de Minas, es,tava com o velho Olegario e a
faca vinha com o João Francisco.

,

.

'NÃO E' EXA.CTO
,

Réos, de crime commum, os srs, Carv:alho \{e Britp e
Mello �ianna, (oli vi,'ecversa), foral'l preso!'; á bordo do AI·
ma;wrra, q-uandoprNendiam segui" paraMontevidéo"emviagemde recreio, Affinuam. á bocca pequem., que,esses dois illus-
tres republicos foranl presos por crimes P lIticos. ,>

Não é exactO. A sua pris,ão foi motiv,adã ppr crÍjne (;,om-,
mum. Os <sts, Carvalho de Brito, e Mello Vianna, ha 15 dias,mais ou 'liIlenos, mataralill friamente o General Miguel, ,Costa
num manifesto, que ambos distribuiram fartan�ente em S,
Paulo e dirigido ,ao povo mineiro, Os srs, Carvalho 'd� Bri
t0 e Mello Vianr;a serão processados na forma da lei;»

- Prisão - Foi preso, á ordem do ,Sr, capitão Mathi
as PimpãO, energico delegado de policia, desta, comarc�,o socio do Café Mazz€ti de. nome Arthur Rego Lms ,$obnnho. por ter sido' apanhado ,/

em flagrante com fichas e,
baralhos e consentif jogos de dzar em seu est<tbeleciroento.

-DQ Bole_tim Diario ,do ComP1apdo d;esta Praça,transcrev:erl1os o seguinte: ,

-Regresso ele Tropas:-De regressó para o :Sul, ,pas
saram por esta cidade, hoje, as- seguiilteS tropas: Destacamento de 100 homens, sob o COQlt1lan@O do ,Coronel Mano
el Fites, Destatamento. de 100 homens, sob Commando do
Ten, Dafio Correa da Silva e 'corpo medico com.'50 pra·
ças, sob o Commãndo do Ten, Goronel, FnlllCisco Benta·Suero ,de Souza. "

/

..,--Desligamento de Reservista:-De acc01'do, :com, 'o

deC;l!eto 'de 25, de OU,tubro .findo, d:'h-Juflta Gov�rh"1.Üya; s49dispensados 09 seni'Jço, os, re,servlsta,s de 1'. c,éltegO!la ""sh
mão Bichara e Arnold" SaIfer e de 2. categona, Joao Man-
dú da Silva.

. ',".-'-Praças á disposição: -Passam' a disposição do De-
legado de Polida desta Praça- os cabos Sene '" Torqua'tode' Souza -e Hermenegildo Juvencio da Çónceiçã�,' am130sda Forç'él Fublica deste Estado, '

' .

,

- Regresso d_e encarregados ,do' serviço, postal mi-
lit.:.r:-Em1»arearam hoje, de regresso' para) u Sul, os snr.s,
J. F. Amaro Junior, Danildo Mele�c,hki, RanuII?h,o 'Vieira
e Octacilio, encarregados do' Servlço Postal, Militar,

NUMERO 3g " '''5-11-93@' .'

CORONEL ALVARO SALDANHA
.

,
. \ ( -",Parte, .amanhã, com destino á Capitàl Federal, aCom

panhado de' sua exma,_ sra;. o sr. coronel Alvaro SaJdal.!ha,brilhante ofIieial do ExerCIto. que COnll\1aI�cja.va o glonoso
13, B. c., aqui seJiad.o, r

,
,

,. , ,
.

Durante a suá permaiwnCla nesta Cidade, o s�, coro
llel Alvaro Saldanha, pelo seu trato lhano e 'c3'�alheiresco,
viu-se sempre cercado da estima' e do apréço de todl;l él

, �nossa população. , ,
,

'

,.
1

,Ao 'bravo qlllItar e sITa' exma, senhora,., envI�mos o.s

�ossos votos' de 'boa viagem 'e bréve regre�so,REM<?Ç�O - Em te!egramma ,de hOje datado� o Go
verno PrOVISÓrIO do Parana Gommnl1lca ao sr. PrefeltO Mu
nicipal de Uníá? da Victoria a rerrlOçã,ó, para, C;arlopoJis, �apr,)fessora Myna.n de Souza, que \la Cldaâe vl!;;),�ha" ,�ex.

a.
o cargo de dIrectora elo G.�upo Escotar Pro_t .. Seraplao,DESPEDIDA - Emoarca-ndo 'amanha,' 7 do corrente,
no trem da tabella, com destino ao Rio de .JaneirO, paraonde me affastar'l, temporariamente, interesses de sàude de
minha ,familiéÇ'cump-ro um grande dever de gratidão,. aproveitando esta oppottunic\_ade p�ra agradecer a todo's os que'
nos dispensaram a su'a bOlldasa amizade, cUUlulando-nos de
attençê'�s que tanto nbs desv,.Il1eceram e de, attenções quetanto nos elevaram a hypothecar-Ihts os maIS leaes prote:;tos de nossa alta consideração e de' nossa especial estÍlna
pelo muito que nos quiieram di,spensar. ,

i\.quelles que, duraf.1te oS ukertos �las que pre(:eqe
ram á revoluçáu, hOje tnumphante, cOl1jt:garam comnosco
as suas esper,anças e ao; sua� mais -\ara$ aspirações t�o profunâamente llgados aos destl110s de nossa quenda Patna, o
nosso aperrado amplexo qu� a comUluphão de, ideae::j torna'ainda mais estreiTa e ii todos, a nossa gratidão, a n(ISSa
grande e leal estima, de que decorre, naturalinente, o g-l,"aUde prazer' de podermos, off�reçer-lhes os nOSi"OS préstimosonde e GomO quer que estejamos. '

Alvaro Jansen Serra Lima Saldanha» '\ '

- Do Boletim Diario elo Commando ('[esta Práça,trans�re'Ve;nos o se'guinte: '"
'

. Dia 3
Assumpção de Commando: - Por ter dado parte',dedoente, o sr. tte. ceI. Alvaro jansen Serra Lima Saldaú1;i.a.e

por achaF-me nesta praça servindo dé accordo cç'rn as or
dens recebidas do Estado Maior dás F0rças' Nacionaes, e
ser ú offi<:ial mais g::aduado, assumo nesta data o Commando ela praça, continuandO' em vigos todas as ordens do meu
antecessor até ulterior deliberação, (a) Sabirio Menna Bar
reto - Maior CoÍhmaHd-ante.,

Dia 4
,./ Resultado de inspecçã'o de saude: - Na inspecção de
I saude a que se submetteu nei"ta praça, o sr. tte ceI. AlvaIro J,ansen Serra Lima Saldanha, foi O mes,I110 jü1gado pr5ci-sar de trinta dias para o seu tratamento. '

'I
'

Remetta"se um? dÓIS via" da copia dq acta de' ius-
pecçã(, de saude á 5a. Regi-ão Militar,

_.TRASCRIPÇÃO DE ,CIRCULAl{:.J.. I ranscrevé-se
na 'integra a seguinte circula�: Ur�ent�, 23,15. P. UniãO' 3 '

de N'ovemhro 30, p, Grossa, 1 c>rlos 0S' Intcnd(,l1tc� MuniÍ!:i.
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� Dr. Henrique R-upp II�tciol1,&_ri:o Te-toú:.ou r

a FIo-I sua, j:naugur�ção, .
" 19Y�lis, os ��l�·S.,: .,capitão I S;U1>d do Clulle. «Boiteaux»

'.

. . .

'

. _I Il�not:ohs, .DO ma, ,10 do Entregando-a aos s\.1C1-11 orne RodlJgues .. digno apr esel1t� os seus parà-
'. Passou alguns, _dlB"�;l_ l,?e� 'iindo, te��q SId? b.�s- os' e agradecendo .a _RTe- c?mmandante do .13 R·I beus a 'mcansavel t'irec
tre n�s, .o sr., dr. '��ti-' t<.lút.t'; .

concorrido o seu s�nç,a 9as auto:ldaues, C. e dr. Rupp JUnI?r, que tona, na pess�a do seu

qve h.,u.Pp .Iuníor, .p�eÚ,_ embarque. c .;

.

, (H�legé,lç(}eS e pesso8s pre- ,agradece�am os g'entIl�� esforçado. �r�sldente, �r.
glOS? chefe d� f:,eglaQ e ,«O Comércio», que. es- sentes, 'falou o snr. Afon- zas que as SU8S pessóas Afonso Ligório .de ASS1S, I

pubhcéma Catarinense. teve presente (1. <D lacto" 50 Ligório ele A S'<''):I'S' que Iorarn dispensadas, E as- pelo exito ,alcançado. na
S que conta em 1 ·d·" , . .'

V 1.,.:J "

. "'. , •

.

' •.
"

.

. S., .: '1
" pe o seu írector-respon- em seauida deu '\ 1)'1,1'.\- sim num ambiente da .noite do dia ,26 e agra-

P 't Umão com ergo 1 .

. '

. .' .' '; -o .

, L (..l C·. (.t, - ,Á, ' "

- ". •

,0I o '"
c,
.• save, reiteira. ,LiO erninen- vra ao SOl'. Ausrusio IZe- mais Iranca cordialidade dece as atenções dispen-.

CIrculo de amisades, fOI te COe$té;H::U2lnO os seus i ..

,

r •• �

t,
r

•• '} , "

cc".' r "sad8S .

.

. ítadissimo no Htltelln- .
. n' .� r ", d _

go's BaIlos, O qual, num 1)1 ?.lOngd�c1Tn·"e as �lcmçasVISl
, , ., cumpnmentos, e dgLçl e I 1 .

.'_' I ate. altas 11' ras de r d i ,

ternacional, onde esteve ce as atencões dispei1sa- ,O�10 �1l11,PdIOV1SO saudou as c

Ct1 <-I"
u c

•• .�lxa�d o ----;- .---------'---

1,
r e�laJo;" ilustre I polí- d

. i

,
ri' autol:)( a es presentes. Em em Oe os grata 1 ecor (i.

10Sp . . as. ,

'ego I '.

A' I -

C -

I' '11 t D L l' W 1 k-'tico. " .' '':'':'.'<4)'---'-'' ,
S.' �l( a or.o/u o sn.r.

.'

n�! cao.,. _,Ol�l tao .in nanteu- f: L rs O 5 I
.

Aí rec�beu': ,0 ,dr. Flen- ,lU. Jtld' .', " n,. 'fl t' '" t1?�O Perelr�,Pr:2felto Mu-, !:sta. ê�ta r.1e V31�(l?enS �s- ADV6GADO

Tique Rupp júnior cum- "KU�� .1 (litiga ;�, nicipal PrQvlSOnO, que. se Sd. novel sociedade, que Trabalha. em�Santa. Ca-
primentos de to das as

111-. 4> ,�� fê '." I G?'lSTatulou c?m.<J dire- J:1e!x0l! plantado o seu tarina e'.'Panll1á. '

auforidades,
.

representan- n mlranl�«YOh�au.I» ctoria, pelo primeno pas- pnmeno mprco na e-strc·\·- B.esiclenda::_ U. da vitória
tes do Partido. .Liberal, da

.

.,' . .'.
so �adç� �m pról da. edu- da c10 seu IutU!'O, que �la

.

Legião RepublIcana, co- Com. muito bnlb?ntIs- caçao hslC-o
.

da mocidade de ser dos mais prorrns-
mércio associações. e da mo realizou-se .no dia 261 de r.orto União. Ao chélln-. seres.

"orné
.

.

gj' "

cocJé'ccionados com

Impren'sa. p. p') na' êonfortavel e panhe .falaram ainda di:;' «O ComérCio», que eS-'1 H1'f',t.e.���'.'l tod.o êsrbero et�pr.i"
'.

O "acatado chefe revo- linda séde desse clube, a I verSos� oradores, entr� os teve presente á festa mau;, �h��laS(P�:dt��l��r��1vI��a��Cri.I1;��CZO
_-....---.------'.,__.-',,_'--t---, '.. (' " , .

�ll�i., cOril.m,andal1�eS'de praç�s, G.l!3r.n,ições e,. dema�s
..
(aulo" � = AssJ1m se com�ate a cr�tse' mun'�Igal' ,

'

'- --,

ridades do Parana, S. Cathanna,lS·,faulo e R-1O CléloÇle. •
.

_ ,I'
'

_.

, De ordem do snr. coronel Goes MonteIrO, Ighefe do � = '�fl
' , :' t

-

E. M. das for�'as Naciún?E;s Cjue rcafisaram a· revotllção vg ;S.·� \
'

. -, ,

de,termino de,,'em ser restJtUldo, .;; ao.s rc,spec(!vlls propneta· �::r==:=a �,;'rios todo o material vg vehiculos t animaes de,. que não 8 � � Va. Sô. deseja obefer roupô bôa e t>arata. e�assim
mais se necessit�r. vg devendo nu acto da restltUlÇüo pro- (D

=IQJ I �cedt':r·se ao receOImento dos documentos de reql1lsl�ao e. ::; __.._, --

.
combôte,r a. crise actual, peça. ao representante do =-

emitidos em os quaes aquelles propnetanos declaraJ ao'·�e' (1;«. RENNER d t 'd
. =

rem recebidos de voltá os artigos reql1lsJlaelos e aberto mao
'"

-«.,
.. ?> ô efTlons ração o mo�iruârio e sereis bem

d� qualquer r,.ml1ner'é�ção pecuníaria e.m hom�nageFn.á cau- 5 = servido:. Dem,onsfrac,ão, do mesm.o, e'm casa do ...11'nieres',.. ._-

,.� triumpha.nt{'. no Part. lodo esf.orço deve -consJ'S�ll' em ,.... __ __ _

�
.

o..

I
.

J
. .1· I �..asza ;;;; -

d
'

,ser' mantido requisição 'apenas �.e materw' Vg VenlCl1 os...., .-. sa. O serTI com, 'pfomisso �.,,/19um de comp, ra.'.,·- .,

""

..,'" '. =ou animaes que se tenham damnJfJcados n,o curso0elas·ope·' o"ru:--, -.

/ =-

rações.pt Poderá' ta.r),1b�m ser tr.ansfúrlllild,a a Lql1lsi�ão p.;:t. #
A firma A

..
J' ...R.ertri.er & Oia".-Porto A'legr'e -- fo·p..ne c e."..dOI\ artJgos vg 110 pmnelro caS(i) aC1l11a vg uma vez qtle a o... C:lI) , 7 ,.

" ;
-

partepão ab�� mão de remuneração v�.emre.qlllslC�ão.p'res- O
Ter,nos com ou sem

..

co'ile',-II confeccionad0s de cas€miras- d'e�,.p·'Td- .-

tação do serVIços vg caso em que sera conl>lgnado o nu·
�

m - "

mero de rliaa dessa prestação pt etn todas as hypotheses o;; CJ pr i a f a b r i caç ão, ar t igo leve para a f ª

<1ocumentos recolhidos devem ser remettidos aqui a esta ...... • e s ta ç ã o ve r an e afl.a , f e i t í o s lmpl e s,
1" ,

Ch'e1Ía, para Oi fins. dde jiteitos vg �:senvâlver-re.�o a1rrda �,...., _ -- t r e s p as s e e s p o r t, P e 1 o p r e ç (j)"' d 86 .:' """"

i1eligenciasnose�tl o csea.neca ar to 0.0. maena ex-
.........._ .'100$000par0 cima, G:, ,"\ .,

traviado ou em poder de partJcIIIÇlres vg pubhcando-se edl' (Jq �çt) a =, ' - .'

taee a respei to em 0<; quaes se previnirá, a responsabilida· � - B
• == ,Sobretudos de gabàrdine . imp e rm e av e 1, sub s. ti tu i n do p e r f e i t 9. - .

=-.
dequeinc:crretodoaquelleqneoccultaroú sbngarmate· ;; � � -:;- �� mente o artigo estrangeiro, feitio -_

ríal pertencente ,á Fazend.a, Nacional vg 011 qüe os ve,nqer -o�'
-

I ">-

oucomp'rarvgrespo)�saQlhdacle essa prevJSÜt 1l0eodJgo !:;il.l�� lDOZI' '.

'

", simples ou trespasse.""p,reçeQ,de l60'$.'.§ê�
',penal (álsig'nado) MajPt,EIl,'idio Martins. Chefe Serviço Ge· q"'" fIi:3

.'

_ 'u par.a cima.
., �

,

r.·i Furças N. RevoluClOflHl'las. \ 'D)
.

I .. _

'\
, .,

-
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___ Movimanto cio Posto de Soccorl'u: E' o seguinte o . �O� Casacos • _ _
for'nece tarilbem só casacos ge:,.c·asemi-

-

-Sl.,'VJ.rnento do Posto de soecorro ele hont�m para hoje! ""i �q
� .-'-.--:-:------�- rq t preço €30$000 para cima. �

, Existiam em tratamento .. 7, baixou 1, teve alta 1, fican"; J> ('t> lICr
-

. ê'
611l tratamento 7.

.

lJ�' =:
.'

,Calças e culletes .1.
acüei ta pedidos de caiças e clil1.oteS., ;;;;

_ �re!lentaçãO de offici<tes: Apresentaram·se hoje, (D � •. de qualquer .te.c,ido de sua fabricÉÍção'·. I.,.ingo de ':-fval, a serviço elo COillmandante da Praça da·, }>,:=i: c:!J ,Fornece tambem em lugaf da. calQ,a',' :=:.

q-uellt\Cidade,·osr�20..
Teneq.teContadorPedroDarniãoda, ::IJ� "

'4 cullote para o terno pedido. Tetli'ca-,-Silva e por tcr s_ido commi'ssionado no _posto de 2' �enente
m. ('t> :=i')',,-! senü r'a e s p éc i a 1 p a r a cal ç a S,o' 1 i.s t a� _

:
para � arma de wiántapa o sargento ajudante .do 13' Bala· : �� ,....,v • '

-

IUo Qe CaçadoresrJdsé Bezerra dos Sa,ntos. .
j

t 1"'<:) 2 ,:.;_ �,. d9S. Oullotes com reforço ceh.t.reper-; =-'\.' D13.5, ,.,." ·Ic....." na� B no assen'to.Preç:o,de40$'OOo.pa-
-Regress?,IeTropas':De.regresS'opRlra'o$,ul,pas·( ciP a, '.

�-_=�:
.j"

"
',�'- ra ;cÚna.·C' 1",', '

.

=-

1!irrarr\.'po.r Cita CIdade, um comqolO com al1lmaes, ,CO['l[JUZ1· I,
, ..

0::;:-: D)� ,Q.,
- ,. " ,,' , ' _.1

so. por 17 praças sob _o commancJ.o do 20: sargento Gll·<l (') ,..., �" lemos e- traies para rapàzes. o m:elhor equipamento para aiumnos de

M:r�i��c�!�oi� �;n�l��ej;;iç�:,r��r�����sn:e�, \�'n!e�' �; (j)
o � ;31' .

'-.-,-.--.-.-',
'

. co,11egios. Oonfecç,ão igual'á aos .ter- -

lo. R. C. B. �{. s\)b 0dcopmmando (io 2. tte,lbE3J\ez ela Cuhh�.. "0'21 [Ç.. .:=
' "

,ndaosouPaCrUal,�aaVaclohm·eoirdoe·s8"e J?aadloçapc�mgrd:L-
-

_ Múvlmel.'to o osto çle Soccorro: <' o seguinte o ('t> P (1l' .=, ,l" , • r e ç o e =-,

movimento do Posto dé �occorro, de: nGntem para 'hoje: - Z>-,-;SMM I :._ ;: 80$000 para cima. '. .

r;xisti;tm em tratbmento 7, teve alta '1, ficZlm em tratamen· f'\ 0' '-: C I ==
.

"

\, '

tü6. , j 00 0'.3 Sobietudospara:�ª.jJazes, tanto confeccionados d.e tecidos fan- =-

Boletim de Iufómlacões·:"':'Tendo çess(\c\.> os 'm(/livos· 11 C , p.; I ,::.= ta. z i a .p€ z ada c orno 1 eve e de 'gabar di"":
-que exigiam a publicação, por isso que, o Pi:1iz já e�f{,1.' quac! � ,..:,.. �, I

'-"=

ne imp e rmeav.e 1, de s de 70$ para ó tma .
_

,.li. na sua vida" n?rm�l, seja nesta .da.ta �l1stada a pU,bJicllÇãO f . v �
,

':3 -::::;
.

"
' �t' ==

d0 ref�r.ld(J bole.tlm, cl,ando'st; dl�to cG.nhemncnlo a'o sr .. AI·; .

-5 'r.)::l)
s_

,c�pas colleHia�s '� .' _ . • .
f IS ,i tas de t e e) elo f o r te, i�pe rme);t'tTe,l ,

..

fnsdo Amaral, epllcà'r:rl'f�a(I_? deoss� .serviçq,;, ,-
,

"
"

i' G. Cf) 5' (3" /: �;�: ,,�',-,----"�-�� I. com capuz, a m·e'lh.or CÇlpa pàI'll' creàn...!..

um de���rd�':;;�ti�:;l�'�t��ld�oól��::t\lfi��):'lu��I;�)roe·,\�f;:;'ll· }?"[7.,':-:\
-

i�
ças que freq'be'nt.à á 'escola: �reçó ge =

,$eus auxiliares pela acr;ão vp.rrladeirame.r:tfe' patrioüca' 'que, __ o o....f-j C.)

.•
'

,

42$000 para cima. I,

rr1*í�iVedramduhiélJ?,teaPl��liC3Ç'<I'IOdOJd3Ç>lt:til1;dehHOrma�:,õ, Z?? 63 _j 'I"::::_��" S'l1l-i'.I0(\. ,In "'>iI!�!Jn.ll'ra'<l".· Verlde cortes.de case-mira de.qualquer·4tS, u.iln o con eCImento <} .pofJl1 ação (\ que se passava -em � C-':' =
laUI iII'} UIi, �1.I__Ú_U__;) -,.

topo,O Paiz. sobre os acomccjmenlos de' Grat)de !C!;\usa d.a, W"d:;�) =
metragem a preços baratissiimos, des--:- �Reg,.neraçãodaR.epubl1ca.... .'

.... '

... f '':-l� '.g, I f' de '20$000 para'cima §§
- Edital::_Dc orc!-em do' sr. Ai).tiocho. Pereiraf:Pr'efe[to » ,",' � �

I
=.., ,

. � , .

'.
,. =

Municipal de Porto União, etc. {'
. I

-

�v ri
I�.. , To dós os ar t i go s '880 cónf e c c ionado s pelos" u.l t ilIloS ;:"

Façopub�lçoq\.Íe,a(ontar·lªpresentedata\atéo,di;f 19-:��. r'. -=-= modelos nacionaes e estrangeiros, sob medida com garàn- �'10. do corrente mez, l1estaPrefejtura, acceitÇl'se propostas I » p.; (') �,·I 'tia para,Q perfei to a,s,sentamen,.to ou
.

sob nUmeração, ma- =-

detontrac.�oparaoMat�d,ouro.p.l.lhiic,.oex.dr,que,a.difs'.. '.'. I 70, .. 7:1 Õ'It1 \I� terial emp,'regado de' p':rimeira buaI-idade, (.case'm.ira' de
:;;;.

. Qs c?nçur�(!ntes d�Yerão al_)les�nLa� ·���as pzopo��hf; f
- o 1

-
.

. . A ,

;;
�m Cartas f:chadas, l0-f1'<lqas e aS;llgnC1fTa� �orp�elldol1illO[ ·O� o.:.é0,' .:', �::., p,tQpr.ia ·:(ab;Cic.2Ção�oc,c:upando' comç materia'primf\, S/ÓMENTE ='

e noutro envelqppe �.,flrma ..G9\reSp'oTldenfe fiO psel(J(!onV!110 i' :

.rn ii; �. : j''=E. A pURA LÃ). S,�mpre' p�.d:r:Õ e s novo's.'
.

f.',
�\

.

�_-:_
,

ia �r,?post,a e q,l1C serãqaberta� Íleón té. 1,1111"1,. cO!..Tl,Q?iS.$!\.?j'. I". (1l ,_,. O I === " �prt!inJJda pelo ',mr..Prefelto eel,11 pres�nça 4os,�rs.�>'l11teres'd '-: '"

1-:::::: I E � '-IV m N 11 E R .. Representante ===-

MdO�'As r�6postas dev:em �rdÚd�IO,l$r�phaôaf'.
.

I ",' :�' ; ..� ': �- Po� t o Unt ão_ - Ga i�a po $ tal, \1.'1 - ,Phone, lO' - .S.
'

oa"t-p_ar ina ::'

de 19��������i::r���:���IS��rrt��;� l�l���·fno� de
'

�oYembro !, � if·s' I �mllllnl!llilllllllillllllUjilillllll!llliII1l1l!It 1lllIIllljlllllllilllllll!llllllIlllllllllllllllliilltllllliil:HtIIIIIHtiWílljlll!II[I!I!lllil!tll!!�illlll!1l11llillllljilil11lI11�ljm�íljIIIIIIlIIJllllmIII!HIII!lI1I1�lIInmlllllmllll
'.. ',. --'-,-.

-

\
'. ,'-,-,-.-.-----� ������ ,

'
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�p�IGi�eníem .'OS'�ia�â;<çlos p:rodu.tQs" da. Cer.
tI' .,�., velaria �:,6Iór��)�I<;d�:):)Adollt(o çzerniqlY
'. ;FIt..IAL·'�NESTA: CIO,ADE;' A ,AVE·NIDA· �BoAo PESSO'�"

"
.

. .

�������������2W�,�$�aw����.���������-��
-m �. BPBP__�-- =-�_r.4UDU�mM�UE�. mH__ 'a�' � �_.__� ..�"PARA MUITO BREVE! ,! ! ' "

.. ,. -

, ,

"

.

',Está anunci,ôdo um dos tnp.iore�, ac.onlecirnentos�' � que Porfo., Uni�o irá assistir ;.' 'r

'tnaugUrar-se-há, no ácredit�do CIU(TEATRO PÀUCfÔ O possantê aparelho de �.
'ci��r.na. f.�l�do, adquirido pela Empresa LOTlftlD 'HERRMANN

�........... '""""""""_;...,.,.
. ," .
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fabrica de Camisas,
".... -Oravatas e Roupas "

.
, .

.

, .� I ,',"" r . 1 l •
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."1

',I, iI, ,i '.'
,

),,' , e'm oerel� :," .), � ,
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í .

nê Exposição Agro-Industrial

de 'Porto União em 1928 '
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PO r t Ô II n i ã o,..,
, Caixa Postal n. 3� ,.., san,f,a C,.ata,,rin.",�a,"'" 'i',',. ,.

, ." , ,'. '. Rua Prudente de Moreis,42 .

.

, ,-/I
!

.'

,

:;:,:'Fãbrica.'deMóveis
,

• I, '- •

'.

',' :"",: _, d e _.,
•

; lo I

' I"
,

.

..
,

.... 'Valódio G'lIelmann
'

·

.
,.

".

"',
"

r

Compl�to sortimento .de móveis fabricados.,
" sob os.mais· rrrocterrtoss ,estilos a' preços"" ':

reduzid íssimos.
':' ,.f:;", por cento de abatimento noS preços actuais.

,TERNOS prontos de casemira, set"viço garanti
: dô/e fazendas.rnodernas, desde 50$ até 120$

,

�·].L.. ,-;�, :;;�_-, � /"� 1,'1 (. ,
.

"
"

',,' ,
' " ,Meias �ara �omens e sen�oras, rece�i�as' �irectamente �a fa�rica.

•

,
..

í '

\ T, Pr�ll«Je e variado «stoc» rJ,8 caselniras" palmEI
",

., ':) )��ach, vestidos de 'jersey para senhoras
�

, . �

'" e crianças.

=== RUA PRUDENTE DE MORAIS 24,_ 26 �_'" -�-

_'_

"

., ,

�' Porte)." 'União _

.
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Ao P�::'�::�1�1�" iã °l� :��;0: ..�-,
'.�-:

,

!
.

,', Órgão . independen�e ,
' ;;.,

O MOVIMENTO REVOLBtION�'RIO hr).�)'teTh j t �.�, �'
'

." f ;.; �'"

�s�����n;l'�� .Il���:�fs{lt+t·�odbo.�q911'�'�c!?0�jmtq��p.eO}e0?�e�:�0:t:n��uG;� A fi O I 1 Porto ,Umão, :!e,outubr�:��3: 1 ,]I" ,i
N li fi, 1 7 :

nicão fe( era· C{)r1 ra ermz() .

'.'
.

v' v' • '.... �v. '-. .
.

:-
." .. , �'"

tulio Vargas, BOl�ges de Medeiros e ASSIS Brasil, assyrmram a chefia dessa granc1e causa de reImpl�ntaçã� do v�rdad�jro regimem
republican�, mov�ment� elo. qu�l,J,<=t .resultaram as. �uedas dos governos ;?e P1au,1:y e �prnambllCo., n.ao.J�oçha deixar de ecoar nes

ta cidade livre entre as. n!aIs lIvre,:;, empolgando Igualmente o 13 Batalhão de Caçadores que. constituído ôe ge-nte do .povo acaba

de tomar a attitude ele�l.sIva dC; �ao m81S reconhec.c�'. como govern? legal aquelle que ha dois annos vem concorrendo para a

intranquillidade da famIh(� brasileira e de nosso credito no e�trangeHo. .

O 13 Batalhão de Caçadores formando ao lado do povo pede e appella para o mesmo Povo para que diante da:
grandeza da causa, não appareçam as peque��nas vinga.n_ças pessoaes. s:',jJre ir�ãos vencidos.

. ..

Pede ao povo que acate a? aU!OIldades f�Clhta.ndo dessa Ic-rrna a boa marcha da nossa tarefa que agora se ImCIa e .

que precisa d�o' C?l1CUl'SO de t�dos o� cidadãos rev�luclOnélnos. ., _ .' .' "

E animado dessas lllten_çoes o 13 Bata.lhao_ ele Caçadores alíirma a População que saberá corresponder a expectativa geral,.
Receberam-se as seguintes commumcacoes: I

Hervul foi tomada por forças revolucionarias ás duas horas da madrugada de hoje. , t.

O Rio Grande elo Sul formou unanime ao lauo elos revolucionários e se acham presos o Cornmandante da Região e";
seu Estado-Maior no proprio quartel general. . , . .

Em Pernambuco e Piauhy os governos ja foram destituidos pelas forcas revolucionarias. ;..

Em Minas Geraes o gove���o ,e8t;��(�ual está complet"amente senhor 03 .. situação, o que significa. vict9ri�.J��;c?mpleta da'· ;::
Revolução!

PortoUniao; 4-»�,?;30 .,!",','_ •

.

I ;
.

.

· O CO!ll1TÊ �V�j,LUq�NAR�;� );
A' memória de 'João'l -.' /.. 0 srJ Pr(:'iei{ó';11Uioco I Tribün.• el do lu r.';.i .

I �aptist[1 .

dos .' Sanl.o. s, .'(\<l� I rr"�·:.;rJ."··O·M··�ii;�I;�Oi;····i:·S·P··O·R··;·IV""··�,.dA.' PIlt
..r.e.lra baz.x.QU p.o"t.arz.l;con- S J' '''.'':'. . 'd" .... ".d·'· JU.l1to. de Prom

..

otor .Pútil.ii.: ({!J., ....:ij UU...
· ll'.'L ii O :,

Pessoa I 'd
.'

do
". ,.

d l" d O) a. "pTesl encia' o
.' .

..'
.. '.. . �'I .. ' •.

S
� .

d

-

, ��n�:hã. o J�r,la .� t ""
e

exnü;;:. s�111ibi· doutor. ..Al-1 �9�e��f���rGf��?�:ó i]�'�-':' �··��..y;:W' i1fif�6L :�F""""'''!''
. era inaugura O ama-

- A mesma autoridade ,'e- cino Caldeira, íntegro Juiz t - do ca "d' dr A
\!.I \!.I

.

nhã o grande monumen- cebeu telegrama» dos srs. de Direito, instalaram-se
I a

t I U,�I lCO

T
1.. . �- En centraram-se, domin '

to, c?m que o povo des- Lindolfo Cólor, ministro do no dia 25 do mês findo gus � _

. �us osa eLX:�ll a go p. passado, em bene-
ta CIdade, comemorando Tl�a�al�oJ Osualdo Ara�lhc!J os trabalhos da 3a. ses- d� .1 renas, que. deIXOU Iício dos trabalhos de ere- ,

a pas.sagem .do pnmeiro minisit o da justiça e gene- -

I T "1 I el T'" I
mais uma vez patenteada -

d 1\1
.

t ' ..

. ..

da R 1
- ral Interuentor neste Esta- sao (o 11 .iuna O UIl,

a sua vasta erudicão e os cç�o o onumen o aI ; ..

amversano a evo uçao do para representa-los nas desta «omarca. I" fI' . j oão Pessoa 06 clubes es- :.1

'1 ... d "
v, � . -

. seus pro unous conheCl-. "- .:

brasi ena, ren era o se1!- <olenidudes da tnauguraçao Foram suhmeti.lo s a I tos j 'd'
_

portrvos "União e "Eales-
.. ,.·.preito de homenagem a do monumento a [oão Pes- julgamento na primeira m� os Jun.lc.os. ., tra". (!), ,

memóriâ do presidente sôa. reunião ()� réus presos
ouve replIca e treph- O jogo que esteve' ,

João Pess?a.. - O dr. Nerêu Ram.os; che� Jo.s�, Fredolin? e Durval ca i�lor�sa��. .' bastante c�ncorrido, efe...;:
Para aS::;IS,tIrmOs ao a- fe .do P. L. c., ,sera 1 ��1'e VIeIra dos AnJOS, acusa-

.

N,
;-
terce.l1.a �. ultI��� ctuou-se n0 cBmpo do.'

cto que sem solene re- s�1.tado. pelq COl 01'1�1 FI an-
d d -' d o 'te. reumao, f.OI Ju!gado LlOl- U· -. t'

....
". f

,
.

'
.• , ICZSCO PzmiJa ..) preszdente do os e CIlme e m r

,no\ o JcC"� 1 :::; t P
<, 111ao» e. e\,e Il1lClO as i'

ce�e�os. o segumte of!ClO: Directorio J.q.o. l�:esmo Partiqo" lugar Seüinha, ..?}s.t,rito de .�]-';,c;'c�w'-' ��sfoi' c��lâ�nad� 16: 35, abrilhantando-o., a, ,::
(,E. c9m .

prazer q.ue a l1est(/ Muntczpw. "'�'l VIlafNoyq�dQ:-.Jhl�b:o; ;o�; ", : _..:.' q
p "

_ ahnad_a bandq_ musIçal:
Comlssao

.

mtra asslpada"j ;. ',�__
. :

. L, quais';
.

fOrá1tl.'\áosblvidos ",�. �tIe.s, mes�s de P\I�.a?:«$�ll@:t� \' Ceci,tia»,' -;d,e,c:que i

v,�� .CoI�Vl�arr )5a d'
V." �.;' • L'ourival Alm:eidêt� >g�r h,\J�nirrF<Jç1d�k}�Y..Of�,�:� Sfl�\r���,�ú_� 'o' s;, adJ'Ul�to '��Tegehte b:féstéjà�b maeS"':

paI a dssIstn;, a o me,_ ., "..

""
. " .�. "Átt15(\tr!O� o' sr? Jia1'"ma- 'I'

.. �_ "
tro A ntOnIl) BevIlc:lcqua.,'"

de outu�r?, as 3 ,ho!as �a Após. ,a,�gunK .,diªB�.��A�::.s.�ll,\tse;;_�\[�_t,�oSq.. :.Per�ir.a, Q� .PlOmotOl. �m; exe1cl� ,A.9 .. Pr.j�l��ir� .' ,teIR�;"
tarde, a ll1avgwa.çao do estâda'- ID.€fsta . cldél'tl-e,' ·.re,:;: .qtí:®'7,;'s�tVlu·:c'{Ym"Q'·:J?n)lno� ç, ,8 .."

"

',' ..
'

."" � �'" ;(lmy'.termrn�tF�·vs��;aâ; "15
monumento que á memó- ..... ,>

'

..
,.'

"o:J;' :.'''' ".�;::_., ..

1.
.. ,.:.::. .'..

_..:_ ·.'·tc.- ....L�.·fl.'.".rl.. 'úo" ':'.'.'''i'::<.'.;·<.. ;d:.�f·e·n' ;....l,"'....·n..... '�. ,.A, çlefes.ét .es. t.ev.e,�Ol1fi<;.l- ...
, f",...(· .:.-;"'•.'3

..

1-....... �d'.·.a··,.�'··.·.·..... �.t·.·,' .1. ". gressoua OlilN'lleO ,'�,.'Ol··,,'tNU,I:v0,. u' .""" 8k.l>l-�1· ..... 1 'd' '··d···"··'·:J,A:'··�w:l;·��ª.·,.�,·ª�.·,ço'fi'age,111
ria ,G� J?r. João �Pessôa,' Lo�;�iv'â! .

'�Al!ll�id?L :� '�lf6·'.,��· b�"�f�� cl('L1:I!s.·' 'wbi,�k�, d� ��e���el1;��0o �'. VI���: ii�' '3 fé O,:, ;'''fav"?{�yel·/·'ª�.. ,

�s�� ::;end,) le_v�r;�ado no func�<:mano;:;,qp: aq-eplt�q.�'�4;lUf p,r9-SiUZIll' :l?C,II)?antISSl- . -i ue .Ru J J6nior,...seJl'1 /�,�lestL��>';) ge;'W<Fç;tda ..a!�
llllClO da avemdd' do rues-

'«Mo.mh'D l.,:Ç}.'.'.'Ü1.:.vll�» e �s� ma �a.ç::�.O,.' '�.'.".";'''-
, ,/, &/.'<(18 €1'" pI ró '.'

ó' "':r.I. (fl"\: 'ltl
..
t.a

'. ,(J.
H

.•..
;"u

.•.Qe.
i

aYfid.a.:."'; ..
a VIto,;;;.

':

mo nome, r:�s�a <:idade sO.)�]�1·str�a9· q9íig.�\le�iM1-;j ... �;.t�:�:,.'�:�i{rn�a ,::::t:�unj'�g�' I;,ifi�'��i�1�(;�less.mqa��::.�e�� ..4�iL�i:;i�:�i�ndo�J�JnpO aq> it
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Al-'Iesentan o a .' . C; s que clqxou entre ('ao da Cruz acu�ada co- b..
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afil:��� sea nós I�um.eras amlsmles,
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Porto União, 15 de Se- tado, durante a' visita que simpático e cOl1ceil�a(�O PORfO UNIAO -- STn, CnIllRINA I. !\os_ paleshinos, �s te;-;
tembro de 1931.) há pouco nos fez. advog<lclo, sr. I-:fortenslO -...-..... !) ltcltaçoes de«O ComercI9h
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No pri rnêê�i'�Qr:��'nj.��rErá�i'º çj:à "R�=nio iLiÇão Brasi lei ra.
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«Em .. 19:9
..
O presidente. \Va:::ihiqgtoJl Luiz havia mmcado o mez de Sete,mbro para o inicio das: di�:.)\,

.

cussões '$:Qb�:e ,�p� 's.u9c���i;),q":n2} 11ftt;��f��TIç�'? .�t .I�e'p�bJ.i,ÇB. Conhe2!clo: p�:r�lD seB' c�n:ldiçJ�t�!r���:�dqrõ9,4�;q'anr,:'"
memente que o C,ütete lrJa 1mpor o nome de, sr. Juho Prestes, entao presIdente de Sao Paulo, *'Para seu sUG�;
cessor, Mim:�s con)binou com· I<.i(1i Grí;l1lde a elissidencia:politi �a do Cattete. '". '.,j<'

'. "(.� ..•. '. _.;. """:J, ••;: h:" ;;�
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'Datam �qê! eÍ}fã6' ZlS .ç�ltâ$ .dê{"'Sr. ·.;GftuJio. ,\�argàs 80 pfesid�nte \iVast;j'1{1�gtün·.. G;l.aZ;�, :i@fé'I1tl;f'iÇitllm",.]J1e d�r
���h{1�f��7h:;'�1�ttl���SSid�!I�;��;�'r���a�'�âf��'���1��1fa���e��sn�{ç��up6��r�;s�g,'.��IiS:\��ij��T �ç�;...��;:::,.:�m�1'

EI)1 cheque a cançJiclatura do Sl�. Julio Prestes, tratou o sr. WasbingtQn LlJiz de con;::;eguir o apoio dO,S;
.

governos dos ��ti\{lQ�L.pai@":wot�M"Qt-sÇt $ú .. io:dic�ç;fiP' rrViJeira. '.. ' < j<:' �', ;-;'i.>�\ ::<:�;,\��,\: , :�-2'
Todos formaram a{) �eulqd'q;'8é�;,QÜ),lre�Ia:�ntê���>��1;�·Jn;ba�®,R�Z-;$Y'It,.ermmaníemél1�· ::it;�c f��,(:·�,�h; ,�

E fel-I) tão energicaménte 'é'l·'n'ú.1n'a 1Jâgm�" va'st1da' �l'n 'fihtas t'ã't" 'fó'rtes; que seu inél)1STaVel' ·".Néit5� .,,�'"Ssou para
I
a histd�.

na como uma das paginas capitaes do tn,OvjGel.1to pol!tico. da .c\lhança Liberal..
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E' opportuna assim a. ree;dH;�;0i:1de·;, seü;';;teiftt> i.l;}���rill, 'ias·a�·f�'i!l{·,hQS �eguii1tes.,termo$: ", c'v �.>! . :.�� '�:'�!;�l ��� .���� :f"
«NE'GO: Discordo da' cal}didatÚ.i":1}'u1_ió· f>t:éstes. pôf'que ')"i'ã0 ph:st'a, "é tramada em moldés i1lcDnstitüciatJàé'� mmgu3da C1M

mer�c�menios, bal�ia de patriQtt�lflo'-' UJ7;l<horne'tI:;,�qB��.�Q,�b, jab�)fi.igir 2\' sua proptia, casa, ;nem "g?v.efn�.í�;,�.{ttT'.)��"""�o,. não po��
admullstrar um paIZ. Tudo lhe falta e Su uma cO,��a ::e .. atupdçUlbs$Ima. ..

: ser nul10 e ,.mnguem aos pes do seu sen"fl-é1r.. ,.�
NE'GO: o compadrio, o filhotismo nurP.' f��irtí�";n. (l.einliQratitb,·O pl'edominip :da imcompetencia, 3 politica de Fazenda,' e c\�

feitoria, o coronelismo caipíra e cllriango de voos curto:::: 'e rasteiros. Vejo homens indubitaveís, valores intel1E'ctuaes e moraes, 1%1
dimas capacidades para a administrqção. A JuJio, Pn�ste�, n�go I�edQndarpente! Não quero um Brasil acuronelado, um paiz qu�·;
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(ra o e aparva la o, para me- servu; ue reç:ti:ct.<t,,,,, a1)J,"'lIll3 . .; .�: ��; _'" Ir' :�
.• , ,'., ,'.. '.':', •. : . ,."
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NE'GO: Um paiz seln ;viãÇãó. rl1,ari.tímJ e "teI-re€tfe;/�em cbrrbo, gemi telegraphd, pórque!',tudo isto não passa de uma ca�),

sa privada do governo em detrimento da co1lectividade.'
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, .�E'GO: Um paiz que St-" está. I?aul�tinam�nte er:tr'�gando ao e�tr�ngeiro, augmeniandc as suas, di.�jçla�i r:alLf�d?pqnt�f�
cios pengos<?s, um parz de uma, estatnhzaçao pengosa, lllsensata e cnmwosa, contn] I'j parecer dos m'é\lOr�$ jtechtUl't�$:" )Jm�:p!l
sem reorgamzação ele trabalho.� ,d:, 0P',7.�'�r!adQ, u,I_!l p�iz ,que se degrada a mercê cle �nna po�itica ele manicomio� . ��.: �
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