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I^TTENDENDO a um pedido do Presidente Getulio Dornelles Vargas, ern menssoem ao Congresso Nacional, em
25 do corrente, este votou e o Chefe do Governo decretou, o Estado
de-Sitio por 30 dias, para todo
o território brasileiro, suspendendo assim todas as garantias constitucionaes.
Na sua quase totalidade, a
opposição votou pela medida solicitada. A representação de Minas
— do P.R.M. e do P.P. - unanimente votaram o Estado de Sitio,
Razão de sobra assistia ao
Chefe da Nação, para tal medida
solicitar, pois, segundo? acabamos
de ouvir pelo radio, na madrugada de boje irrompeu na Capital
do Paiz, um movimento revolucionario, de caracter extremista, tendo, graças a Deus, sido jugnlado
pelo Governo, depois de muito
ptejuiso causar á Nação, ás 13 1/2
horas de boje. Os principaes revoltosos são de um Batalhão de
Caçadores (B.C.), do 30 Regimento, estacionado na Praia Vermelha, em Botafogo, chefiados por
Capitães e Tenentes do Exercito.
Segundo as mesmas noticias,
o Presidente Getulio Vargas, de
rewolver em punho, compareceu
.«o campo dalucta, encorajando assim, com seu exemplo, os defensores da Ordem,, cooperando fortemente com este gesto para mais
rápida suffocação do movimento
sbversivo.
Não faltou ao seu dever o
bravo General João Gomes Ribeiro Filho, Ministro da Guerra. A's
primeiras horas da manhã de hoje, pessoalmente dirigia o comba-
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PROFESSOR ESTEVAM COTTA
ado pelo General
Kondvli* Regenl«
d
da
Grécia, que concerí/
*xerc,c,° de suas funeções
*
"""S
fpm estado
?
aos desafios da
tem
l~?™l
na
cidade
o
Príncipe
o
S»!
nosso
Citt» 5UMAueL?a
Oito
de Habsburgo, foi convidado
do amigo e collega de imprensa presa|
Phco
regressar a Áustria afim
wQ
.a
m de
assum,r
o Throno '
Eos,no' Jun{0 a Esco'a Nor Governo - de Paz n°,ra * Pr0niissor
¦
mã
m
^ e
A Causa Monarchica
nobre familia
Auxiliadora, des
que e'ra ali
^LT*
contrariada per diversos
cidade'3
S
8
Paizes acaba
de receber o apoio dos
Athenas, 25 (HavaO — c ..
mesmo,
des fPvamr^,enf0S°edUCad0n Pr0f- ESde que o Imperador
levam
gestade
o Rei ioiéUo^T^
lotta,
nossa at.tenciosa visita.
ta em cngir apenas aOtfo ío cônsul"
a
esta
W
cidade.^endo recebfdn'*
Coroa de Rei
' ° en>
thusiashcarnente
acompanhado de., sua pelo
exma
povo.
esposa, viajou para Barbacena,
so presado amigo e - assignante o noscao
choslovaquia, sendo
esta aliei"
¦finda, que a presença que
de Otto V n^o
solida da independência
Eím visita aos seus dignos
austríaca
Dro- ch,s,as,oSo„s,ra„ÇdoeSa5sta:S:
genitores, tem estado-na
£e
Vlce-Ch^celler da
Áustria nníemmberg'.
um comício monstro n?
P°o d° lr< J°ão Santos
°
de fídeiídade ao Rei" fazendSn
""
e fí,ha do nos«o Leiam «0 CONDFIVFh.
l.
<•
(ver «AiUMment°
Nação», Rio, 22) no OUPfS velho amtnflBUg-e

ãSfl? °,iveíra Coíta'Fiscal es' soberSnr&oj<riei""si«:

doafo.Se de Sal,es" *"¦*» ~

"FOGO
Folhinha de Marianna
par 1936 ~ com ou sem annúncio — accpitn-mno
acceitamos en™m11
mendas.

| Dom

I por
PEDRO

———
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I

l^lKg^!^- trabalhando,
Mesmo aqui dltão fnL
- me tirüu'

Para a pLtrSáS&
des

Arreguy,

talentosa

educadora
ESC°'
a
N°™'
S
Sf
uaaoe, Sha
nina d"o
do nosso velho amiVn

e_ass,gnante major

SUui dell^ÍSseÍhPoatn'a

Etienne Arreguf

22-9-1890.

tenciosa visita, o nosso
presado J"
go e assignante dr. °nJr
? imi"
Pires, confeüuado
mpeiem/'"?,0

VERDE»

VeneranJo.

cente

vSinh*

l

de sur£'r na flore-

Dder^ndo- Rocha

füe|f||
d0 Nucleo Integralist^dfp0^^'
deftRaau,íS°3res, surge .Fogo
Verde,
v.erae», ° arauto
da fé" * como
«
diz o artien ri* f„J!íL
^ Seu¦ ° °
de
l0'nUmern St$ corrente),
U"d°
pregando-um
BrasN md,I?0rmt.?° combatendo
o com2
De,a
melhoria
daSlbaiffld°-Se
as
situação do nosso
operariado Poe.
'o reerguimento nacional.
'
e
Presad0 am%o
Dr niíLmSSZ i0^en
Rocha,
patriota sinlÇ,Ji;do
h0,'Cf° ferv«roso,
nossas
feldtar^
"P*"""'™"'» *
FogoTe de".6'"

AffllSTü 1 MCÍT~~~~ _J^l_novos?~ Aqui!
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ATHENAS, ig'(íj. '
*'
p\__nr
,u de
O Conselho
Minkh-oe
decreto de ámfíiaPP,;OVOU ho]e Um
*™^ mado 2fr'°*da Noite'» ° hem infor"
DOR» - fnfe^ssaVt? h^C0 AT™A- envolvidos6 „osmnd a
r£
inteS^g^1^^ costu da conspiração
hama- Sca-n if8?^"0 carioc^ em sua eVenizX-f f
dC$te
gsjb
tfaZ deta,ha«•«mo. na rWoluçao1a°Cre(a
dÓÇ nnfí' ? SObre me2'
°
'-rera,
movimento
sue^0
em a- bver^rt,an°
gosto, e no rhnnL i a
rea''"S,as e tem Z°DCOmmunísta irrompido honrepublicanos, fora
do p',
6 h3 dias no Norte do
Setembro.
BrTsií '
Attesfo que empreguei
95
^É
S«S^Í
com
muito
bqm resultado na minha
„a.da,a da <0£^§gg
S^Pnd,° noíicíam outros
clm."^^? fr
jornM
moléstias dos olhos, ouvido"
narí
e garganta, o preparado
{D' 'ANação-, Rio, 20-1M935;
«EKxir 2í
Nogueirp, do Pharmacenticoé
da Esperança* e que ha
chi
mico João da Silva Silveira
Uui£ ?Je,r?
Antes mesmo de
aCía
a so,do da Rússia dos
;t«.,mSovl
BELÉM, Para'.
CaPitâ0 do nosso
Expiraemb0ra
»euraU?esSsria°V-- netrm
Com d°cumentos falsos
(Ass.) Dr. Pedro Miranda. hel.enioos.pedinX^rerch^
pe„' Brasil,
netrou no
hospedando-se em
(Coceíusão na 4a.
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ter
direito
a uquer
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deixe de vêr todos os meses ARTE DE
BORDAR que é a mais completa pus<'
blicação desse gênero de trabalhos. Era
ma 3ssignatnra gratuita do O JOR- todos os números
vêm uma variedade
infinita de desenhos os mais originaes
NAL ? Não é difficil. ..
para todos os fins. Custa em toda a par— 2$000t.
«Toda a pessoa que angariar e te,

»9<

EXPEDIENTE
De accordo com o art. 20 do Dec. 4.743
ae 31 de Outubro de 3923 (Lei de Impren„;t) esta folha acha-se matriculada no cartono de Registro de Títulos e Documentos
remetter ao Gerente do 0 JORNAL
irabellião Carlos Teixeira), em virtude de
requerimento dirigido ao Exmo. Sr. Dr.
4 pedidos de assignaturas
{quatro)
Juiz de Direito em exercicio da comarca.
E ANNUAES, acompanhaNOVAS
ser
dideverá
Toda a correspondência
respVa.
importância de duzen- Envie-nos, hoje mesmo, a sua assignatura
das
da
Director—Proprietário.
ao
rigida
tos e vinte mil reis (Rs. 220$000), Rua 13 de Maio 33 e 35—Rio de Janeira
As assignaturas. serão cobradas apôs a
receberá GRATUITAMENTE «0 JOR.
Junto encontrará a importância de
entrega do Io. numero.
ANNO...
Rs
para pagamento de uma
igual
UM
NAL»
prazo:
por
:
ASSIGNATURAS
de A NAÇÃO por um..........
assignatura
"O
JORNAL" a começar do dia da
125000
AS ASSIGNATURAS DO
Anno
primeira expedição,
7$000
COMEÇAM E TERMINAM EM
Semestre
COMEÇAM EM
ASSIGNATURAS
AS
$300
Avulso
QUALQUER DIA
DIA
QUALQUER
$500
Atrazado

»»M NHÇHO"

Rua Rodrigo SÜva, 12 - RIO

Publicações na 2a. e 3a. pagina—18000 reis
linha; edital, 8300 a linha —A dinheiro.
por
"W*odo
e qualquer assumpto COMMERCI» AL sócomo Proprietário será resolvido.
_M|
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DEPURAR 0 SANGUE
NÃO FAÇA EXPERIÊNCIAS
— TOME SO' ~

Elixir de Nogueira A
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Brasil e Portugal
Anno
Semestre
Trimestre

458006
25800O
158000

DATA

em contacto com o movimento are econotistico, literário, religioso
"
mico da sua terra, leia Illustração
Brasileira", a revista das elites intelectuais do Brasil. A' venda— em to38000.
das as bancas de jornais

NOME
RUA
LOCALIDADEESTADO

I-

Senhora

—©PT1M?$S SÃO MS
faca os seus vestidos e o dos Beus filhos,
revistas estrangeiras ... Era comJOÃO DA SILVA SILVEIRA por MODA E BORDADO que é o figumosempre
Publica
mum ouvir-se falar assim, antes de
rino mais completo.
de nltimas creações,
apparecer
Combate as Feridas, Es- d elos rigorosamente incomparavel.
E mevariedade
uma
em
O MALHO
Epinhas, Manchas,
lhor que qualquer figurino estrangeiro
nova
sua
na
phase, inteiramente reczemas, Ulceras, Es- de alto preço, e custa apenas 38000 em
esse antigo semanário
Hoje
formado.
'
traz a collaboração dos mais notáveis
crophulas, Cancros, toda a parte.

Gonorrhéas, Rheuma-

Aos nossos amigos

tiSTlOS, enfim a SyphiIÍS em todos períodos.

escriptores nacionaes, as mais lindas
photographias de tudo que de importante oceorre no mundo, secções bem
desenvolvidas de passatempos, modas, concursos, etc. e é impresso pelos processos mais modernos, o que
o faz uma das mais modernas publieaçõessemanaes. Custa apenas l$2oo

OS nossos presados amigos e
assignantes em atraso pedimos
o obséquio de baldarem suas assignaturas, pois esta folha, não contando com
subvenção de esperíe alguma para a sua
manutenção, necessita da bóa vontade
50-20
de todos para assim ter garantida sua
O grande remédio brasileiro, ELIXIR existência. _________ O Bordado
de NOGUEIRA do pharm. chimico João
Como
da Silva Silveira, vende-se em todas as
Distração
de
CamCasas
Pharmarias, e Drogarias,
nscionaes
assim
bem
e
Brasil,
do
pharmaceuicos
e
Sertões
produetos
gas
é um prazer. E quantas pessoas poderão,
jianha
e extrangeiros — Aviam-se receitas a qualhabilitar-se a tirar um
nas Republicas Sul Americanas.
distra^ido-se,
quer hora. - Preços módicos.
dos. valiosos prêmios do original e raconcurso de Bordados, proFRACOSE ANÊMICOS! 'piicã RAYMUNDO VIEIRA teressante
?
movido
pela revista Arte de 20Bordar
contos
de
valor
no
são
Caratinga V Mina»
Os prêmios
de reis e os trabalhos de bordados
no concurso podem ser no valor imDe João da Silva Silveira Mas, JSTote!
ciai de 20S000 — Leiam as condições em
__? d© iJrtret^et.,.
Arte de Bcrdar deste mês, a venda em
PODEROSO TÔNICO! o álbum cinematográfico que conterá toda^a parte.
mais de uma centena de fotos dos
Combate as TOSSES, BRONCinearte
principais artistas da tela que
"DIÁRIO DA NOITE"
CHITES, OATHARROS, DOR
em
leitores
seus
aos
oferecendo
está
NAS COSTAS E NO PEITO E
iniciado.
agora
concurso
—
um
palpitante
— FRAOnEZAS EM GERAL
fazer também o seu álbum.
Procure
Vespertino do Rio de Janeiro, j&e
"Cinearte" oferece a capa desse álbum,
circulação no Brasil, bom serviço
grande
e de- telegraphico,
ojrtimos collaboradores.
graciosamente, aos seus leitores
LEIAM
pois irá publicando as fotografias.
Agente nésta^cidade:
€€
nuo
Procure em qualquer jornaleiro
MAURO PEIXOTO DE MELLO
mero de Cinearte do dia 15 de Outubro.
Dom Pedro IIo. — Caratinga.
Praça
Avenida
acatado j; eriodico que se edita á
Visconde de Cauhype, N». 2729. em Fortaleza, Ceai á, sob a direcção dos apreciados
jornalistas - Rosendo Ribeiro, J. Valdivino, Se a Senhora
i. B. Fiusa, Josué de Carvalho Sinoblmo
de agulha — bordados
Pin eiro e Benoit Cavalcante. - Portavoz gosta de trabalhos
malha
crochet,
Pedro
variedades,
as
em
todas
do Conselho Imperial Patrianovista de Cede
to- versos clichês organisado por
Renda
etc,
cruz,
de
—
5$000.
red.
ará, tr.z completo ' noticiário de todo o filet, Pontos
nesta
— nao Napoleão á venda
dos os estilos, e muitos outros
Brasil. ,- :

55 annos de soecessos!

PHARMACIA ALVES gSttffc.
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Campos Vianna. Gentil Guilherme de
varia e Sousa. (Estava devidamen- tro Official. Mas o Ministro, no
um Gabinete Dentário, com- te sellado). Confere. Dou fé. Da- seu posto se conserva até o fím
da lueta — cumpre o seu
ta supra.
pleto e novo.
dever!
O Escrivão.,
Ver e tratar com:
E'
lastimável!...
JOSÉ' GORASIL CAMPOS VIANNA.
No momento em
PEREIRA
DE SOUZA
JOÃO
que após
nua
PoB?aSj
se
5 annos de vida anormal
Boa João Pjpiieírò — Carafigfja — Minas
volta ao regimen constitucional, S
jjjj
necessitamos de Paz, de Tranquil
dade
nap°leão A' ma
reconstruir
pFaA?Th!aDE
RIA LUTZA» — excellente livro his(Conclusão da 2a. dag.) para valonsarmos3S nossas finanças'
para
os nossos pS
torico. A venda nesta Red.
casa de um medico militar no Rio ctos,
melhorar
para
o nosso carnb,"
de Janeiro e ali cortando a barba
nao compreendemos
para
melhor disfarce, conseguio
ctp de indisciplina, esteporque este1
EDITAL
o levante que teve logar em preparar
revi
23 ou lucicnaric, que vem abalargesto
Pelo Cartório do 3o Officio
0 nosso
24 em Pernambuco e Rio Grande do credito,
que vem prejudicar
Norte. Em Pernambuco, o
(De quarta praça e leilão,
mais o nosso nome no exterior aS
próprio
com o praso de 8 dias). sr. Paulo Carneiro, Secretario do In- Que Deus na
Sua infinita
tenor (!...), communista conhecido
O Doutor Gentil Guilherme de Faria levantou-se contra
o Governo do sboreaoeSd!aSUamâ0 ""**»
e Sousa, Juiz de Direito da qual fazia
comarca de Caratinga, Esta- pnzao ordenado parte, tendo a sua
pelo Governador indo de Minas Geraes, na for- termo. O Governador
Caratinga, 27/11/1935.
Raphaei Ferma da lei, etc.
nandes, do Rio Grande do Norte
Pedro Anastácio Barbosa.
FAZ saber a todos quantos o que havia sido forçado a deixar Na'
ai ante a revolta do 213.
presente
edital de
(4a.) quarta lado n aquella capital, e C. aquartePOR absoluta carência de
que a Força
praça e leilão, com o praso de oito
18) dias a contar da data de sua ™ííCa"S\P?de dominar' "ontem espaço, deixamos
para o p. num.
voltou a Natal, reassumindo o
publicação pela imprensa local virem no,
Govermatéria
neste
devia ser putendo a
Governativa fugi- blicada. que
ou delle noticia tiverem,
o por- do num aviãoJunta
que
commercial depois de
teiro dos auditórios deste
' ás saquear o Thesouro do Estado
doze (12) horas do dia juizo
e os
sete (7) Bancos, segundo
ouvimos pelo rado próximo futuro mez de dezembro
EDITAL
aporta
do edifício da Pre' feitura Municipal,
Carlos Prestes que havia articuá Praça
Dom lado parece, o movimento
Pedro ,1o., ha de trazer a
de Per O Dr. Gentil Guilherme de Faria e
publico pre- nambuco
Rio
G. do Norte, Rio de
Sousa, Juiz da 29a. Zona Egao de venda e arrematação a quem
Ipitoral, na forma da lei, etc.
mais der e maior lanço offerecer, Janeiro tentara também arrastar oun?° ° cons*guindo, esos bens abaixo separados
<?'d
FAZ saber, que attendendo ao
M°ím
para
ta
pagaem
Sao
Paulo,
ainda não enéon requerimento
mento de custas sellos e impostos
trado
pue lhe dirigio o Sr.
pela Policia.
de causa-mortis , no inventario
Francisco José de Oliveira, Delegado
de
Olinda,
a
Manoel Domiciano Dutra, de
gloriosa cidade perè
t0m,ada pelos revoltosos do Partido Progressista, junío a este
inventariante — Maria Esteia quem
de ?e
designou o dia freis (3) de DeG°Vern° d'aclueí-' Juízo
sus, quaes: - seis(õ) alqueires de ter foimr^o3naH P
zembro próximo vindouro,
íe
Estada
fer
ras legitimas, situadas no logar
logar na sede do districto de para
de
°
Governo,
Inhapim,
nominado «Córrego do Susto» dis.
prestigiado pelas
tricto de Tarú-Mirim, do municipio maiores correntes .políticas do Bra uma audiência eleitoral para inseria^rem«'ações ei- pçao de eleitores qualificados e reside Itanhomi, desta comarca, dividindo
vica7enn^fea,S
e políticas denominanas «Patri- dentes no districto de Taru-Mirim,
com Inocencio Gregorio Cofreia
yicas
R«- anovismo»
e <lntegralismo, - sen- desta Zona; a audiência funecionará
gmo Ignacio Ramos, José Dornéllas e te-se
forte
para cumprir seu dever no prédio que se acha desoecupado
outros, avaliados a (400$000)
suffocando
quatroos movimentos commuJ e de propriedade do cel. Guilherme
centos mil reis cada um alqueire
l ortugal, situada na rua da Ponte
e
todos pela importância de
(2:400$000)
Estreita,
na sede do referido districto.
dois contos e quatrocentos mil reisEm resumo, são as noticias
FAZ
saber ainda clue no dia re-a
E quem nos ditos bens
Qoue ftendo
o cartório eleitoral desta cidaqui- conseguimos até o momento
«r lançar, compareça no dia,* hora,
de ficará fechado, visto como os funclogar e mez, que ahi será receSido
cionanos
o
respectivos estarão no disseu lanço. E para que chegue
^m -vislta aos seus dignos
incto de Inhapim. Para conhecimen- '
na,a t
nhecimento de todos, mandou o ao co- rentes,
está na cidade a exma
M M
sra d to de todo mandou expedir o
presenJuiz passar o presente edital que se- Mana da Silva Braga, veneSnda „'rí te edital,
que será publicado e affixara affixado à porta do
genitora
do
nosso
dedicado
cartório, cojjegide
1,^™" do
em o logar publico e do costume,
imprensa s, SebastiaTc no no logar publico e do costume e
cartório de Paz do districto de Tae pelo jornal local "O MUNICÍPIO"
ru-Mirim. Dado e passado nesta eipublicado. Dado e passado nesta eidade de Caratinga aos 14 de novemdade de Caratinga, em 26 de novembro
de 1935. Eu, José Gorazií Cambro de 1935. Eu. Antônio Gama
de
pos Vianna, escrivão o escrevi
Assis, escrevente juramentado, o escreGentil Guilherme de Faria e Souza.
v>: E
eu, José Gorasil
(conclusão da 1\ pag.>
vianna, escrivão, o subscrevoCampos
e dou
y^C^awglj^4rx>gy7ffl^P.Q^fl^aaggg^5p
te.
Caratinga, aos vinte e seis T2ól seu ajudante
de
ordens.
Pouco dede novembro de 1935.
Leiam «O
José Gorasil) pois ao seu lado, cahe
ferido, òu- davel do CONDE D'EU» - obra forraiDr. Cascudo. Vende-se aqui.
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