
http://bd.camara.gov.br


Este jornal eno. 1 redigiuo e pubE· 
cado peIl'l LigaAGU 'TO <b Defesa Pau
lista, por incum·

14 bencia do Co·
mando Sl1pr~mo

do Exercitono 1'1, Go 
COl1stituciolla

list:l.1932 ()rgão da Revolução Constitucionalista 
c:=:::zz:::::==========.::=::::==::::a:::::cz::::::cz::::==c:::;:II:::IC:::::::::I:i1I:':::-==::=====::::::::C:========= 

o MA IFESTO 
DO GENERAL KLINGER 

No dia 9 do corrente, quando se completava um mê.s. 
da canlpanha pelas arlnas para tO regresso do BrasIl 
ao regimen da lei, o general Berto~do !<-lin?"er, co.~a~
dante em chefe do Exerci~o ConstItucl0nalIsta,_ dIng1tl 
de viva voz um manifest~ á N:tção, o qual foi simul
tanea!llente irradi do -pelas princIpais estações emis
s - s do Estado. Publicado, no dia seguinte, pelos jor
nais esse valioso docUlnento teve ampla di 'ulgação.

Jt~lganlO's, entretanto, dever reproduezi-lo mais uma 
vez. Desejamos que cada um dos soldados que, nas va
rias frentes de cOlllhate, lutaln pela causa sagrada da 
Constitnição, releia e medite as pa!avras do .seu gene
ral. Ha, na oração do general Kltnger, penodos que 
merecenl ser atent.an1ente estudados e guarda~o~ na 
metrtoria dos nossos soldadas, palavras que ~e dlngeln 
não apenas aos comb~tentes nas ~rinc!leiras, lnas que. 

âo, devem ser esquecIdas pelos cldadaos quando, ter-o 
nlinada a luta, houveremos de consolidar na paz as con
quistas .da gu~rra. . 

O ]ORNA-L DAS TFINCHEIRAS conÍla em q~e I 
os seus leitor ~ nleditem nas palavras que o general I 
Klinger. dirigiu á 1 ação e que foram as seguintes: 

«O movimento constitucionalista, iniciado a nove de I 
Julho. etn São' Paulo e 1\lato Grosso, é. já ag~ra, um -li 

nl0vinlento que nenhuma força humana podera deter, I 

na sua lnarcha para a victoria. .. t 
Decorridos trinta dias da sl1à irrupção, multtpltcatn- I 

se os recursos, cresce a vibração (civica, al1gInenta O' en
thusiasmo, dilataln-s os ens horizontes e, de t.o~~s I 

as partes do paiz, as correntes pr?fundas da. Oplnla? 
nacional vêm c1esa cruar neste crrandlOSO estua 10 da. lei, 
(lue é São Paulo. 

1 A imaginação mais rica e fantasist~ jamais pode:i.:l 
bosquejar, eln quadro de tão impressIonante magnlf1
cencia como o que este grande Estado nos offerece 
neste ~onlento glorioso de sua vida gloriosa. 

Tudo quan o elle houvera acc~lmulado na fa~tura. tu
do quanto criara no trabalho dIuturno de .varI~s dec.a
das, toda capacidade de sua produc~ão,.a lntelhgtnCla, 
a generosidade, abravura e ~ propna :lda ?e sua gen
te, el1e espontanealnente o da ao Bras...l1 mal?r, ao Bra
sil que ha de resurgir dessa convulsa~ ~als forte na 
sua unidade, na sua força e no seu patriotIsmo. 

Este espírito de sacrificio, que ~ão tem li~ites! não 
póde ser e não é alimentado por lntere~ses lnferIore~,

porque só um ideal teria a fúrç~ c~talytlca para reunIr, 
e solidificar num ... ó bloco os n111hoes de almas, que se 
irmanaram nesta causa. 

E que ideal é esse? - A restauração .da .1~i. O pall~o
que abrigará a nação inteira é .a ~onst1tUlçao .- freIO 
do arbitrio, nume tutelar dos dIreItos e franqUIas, con
dição de progresso, descrime entre a civilisação e a bar
barie. 

Este movinlento não é, como apregoam ós arautos da 
dictadura, neln regionalista, nelTI seccionista nem mili
tarista. 

São Paulo tudo que almejava e qué era a sua auto
nomia, lograra conquistar na praça publica, em 23 de 
Maio cotn o sancrue de filhos seus. Lançou-se a esta 
canlp~nha consci; dos seus riscos e sacrificios, potque. 

enxerga, além das flechas dos seus calnpariarios, o hari
tonte da nacionalidade. 

S. Paulo' é brasileiro, tem orgulho de o ser, seI o-i 
~empre e a qualquer preço. A nossa guerra não. é 11111 

fim; é um meio de restabelecer a paz. Cidadãos lIvres e 
soldados conscientes jamais se poderialn resignar á 
condição de escravos, jánlais poderiam permittir' que se 
consun1asse, itnpuneUlente, o critne de reduzir o Brasil 
a uma senza a. 

Militarista taInpouco é. Querenlos um exercito plas
mado no espirito de brasilidade, nobre, disciplin~do,

efficiente adstricto apenas' aos deveres da class , alheio 
ás con1p~tições parÚdaria,s, sobranceiro ás intrigas, 
inclenlne ás paixões lnesquinhas. Querenl0s unl e... rer
cito synthese das forças· vivas moraes- e materiaes 
da nação. Nâo é nlilitarista porque - facto inédito na 
.historia das revoluções, o governo civil foi instaurado 
num dos Estados em guerra e mantido integralmente 
noutro. 11ilitarista não será porque, se de nada valer O 

.meu, valerá como fiador, ü passada dos meus COlnpa.
nheiros de arlnas. 

Partidario tanl bem não é. Não teve nas suas ori
gens, não tenl no seu desenvolvilnento, não terá no :eu 
desfecho nenhUln cunho partidario,.a lnarca de nenhu
ma facção. Nerihum interesse de grupo, nenhUll1 presti
gio individual, poderá tur 'ar a pureza crystallina ~le on
de elle protnana. l~ se aIgueln o tentasse fazer, al11 esta
ria essa nl0cidade radiosa das escolas, que verte o seu 
sangue nas trincheiras ;ahi estaria a fl6r do exercito e. da 
Força Pub.tic~...ahi eS~nl as ..cl~es c.onserys.çloraS:to 
unanimes no seu concurso á causa, ahi estarianl as pro
prias senhor:ls paulistas, tão heroicas na sua abnegação, 
ahi estaria, em summa, ° povo, para in1pedir o attenta
do e fuln1inal-o COll1 a sua conc1enlnação. Nào o desen
cadeou a ambição de politicos. i\s agrenliações partida
rias canalisaram-no. Se o não houvessem canalisado, te
riam sido envolvidas, e se houvessem tentado desvi~l-o,
teriam sido submersas pela torrente ela opinião publica. 

O movimento é brasileiro e visa a reilnplantação do 
paiz no regime da lei. 

Antes de appel1armos para a ultima instancia das ar
mas, 'soffremos, pacientán1os, advertimos, renunciátnos. 
Nenhuma solução airosa houveramos repellido. 

Dez dias após o triumpho da revolução de 1930, já 
chamava eu a attenção do governo provisorio para os 
precalços a que estava, nestas palavras; 

«Aproveito par'a deixar bem claro que tambem 
vae longe do Ineu pensamento a noção, aliás 111lti

to vulgarisada, de que só os 111ilitarcs não de\'ell1 
nletter-se eln politica. donde, possivelrnente, o co
rollario de que só -discordo de dictadura 111ilitar, 
julgo que talubem un1a dictadura civil é inaccei
tavel, e creio que c0111migo pensa toda a Nação. 

Nada 'teria então adiantado a presente revolu
ção nacional: dictadura civil era o que tinhanlos 
até aqui, apenas como mera satisfacção aos imma
nentes sentilnentos de dignidade nacional, 111as
carada por unla organisação de poderes nO,111 inaes 
em torno do poder realn1ente unica do presidente 
da Republica" 

Nas prinleiras horas da enlbriaguez do triu111
pho, todos os brasileiros inlpõenl a v. ex. ü lnando 
supremo sobre o paiz; ll1as mui depressa se dis
sipam os effeitos daquella patriotica ebriedade e 
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por muitos modos se ha de manifestar o desapon
tamento dIante da apparente burla, se se verificar 
que a nova dictadura apenas se distingue da que 
a precedeu por haver substituido que a exercia e 
haver dispensado a mascara dos poderes ne i.1inaes 
complementares. 

A dictadura, o exercício do poder por um ho
mem unico, discricionariamente, é um attentado á 
dignidade nacional, e é praticamente inexequivet, 
porque não ha, nem nunca houve, nem haverá ja
mais um homem de tão deslnedida capacidade.» 

Não fui ouvido. A revolução de 1930, que trazia co
mo bandeira o programma da Alliança Liberal, victo
riosa, atraiçoou os seus compromissos mais sagrados. 
Para os vencidos de 22 e 24, reclam ára a am nistia ; para 
os vencidos de 30 instaurou a Junta de Sancções. 

Desfraldára os principios de representação e justi
ça. .. e despediu a velhos magistrados como se despe
dem lacaios. E quiz perpetuar-se no poder, impondo ás 
populações, illaqueadas na sua bôa fé, moços, cuja inex
periencia correspo-ndia á sua bravura pessoal. Promet
teu a liberdade de imprensa e a censura nunca foi tâo 
rigorosa, requintando o desvario no attentado ao «Dia
rio Carioca'>. Acenára-nos com um exercito disciplina
do e avesso á politica e, subvertidas todas as noções de 
disciplina e hierarchia, os militares trocaralTI a caserna 
pelo paço das interventorias. Poderiamos ter dito, por
tanto, como o presidente da França, ao annunciar ao 
Congresso a declaração de guerra á Allelnanha: «Nous 
somnles sans reproche; naus serons sans peur.» Somos 
csans peur e sans reproche». O futuro desta revolução 
será digno do seu presente. Não importa que nos insul
tem, nos ameacem e nos cahnnniem. Vencedores -'e 
a vict()ria já dealba no horizonte - não exerceremos 
perseguição contra os que estão defendendo a dictadu
ra. Não- di idO emOâ a n~ção e~r~ triu~phadores, qJj.C 
tudo merecem, e vencido, a quem tudo se nega. Sobre 
as bases da igualdade, da tolerancia, da stiça e da 
prosperidade, assentarelnos o edifício do Brasil de 
amanhã. 

Attentae para esta affirmação solenne: a espada que 
se desembainhou em continencia á lei, só se recolherá 
quando a lei houver sido restaurada.» 

PALAVRAS MEMORAVEIS DO PRO
FESSOR ALCANTARA MACHADO, DI..
RECTOR DA FACULDADE DE DIREITO

No dia 11 de Agasto ultitno, clJmmemorando a fun
dação dos cursos juridicos no Brasil, o professor Al
cantara Machado dirigiu, pelo radio, á mocidade acade
mica, que toda ella está combatendo nas trincheiras, 
um discurso, cujo final reproduzimos pela importancia 
e significação do seu conteúdo: 

c Eis ahi o que foi neste anno glorioso de 1932 
a sessão .commemorativa da fundação dos cursos 
juridico~, meus queridos discipulos. Discipulos? 
Não. Porque a vossa attitude em 23 de maio e elU 
9 de julho inverteu os valores e destituiu de seus 
cargos todos os mestres. Os unicos professores 
que hoje existem no territorio nacional, sois vós e 
os vossos companheiros de armas. A trincheira é 
a vossa cathedra. E o Brasil inteiro está apren
dendo com \'osc,O: o Brasil sitiado pelas tré\'.as, 
amordaçado pela censura, emasculado pelo horror 
das responsabilidades é o Brasil que para a vossa 
victoria trabalha nas officinas e nos campos, nos 
hospitaes e nos transportes; o Brasil que em vão 
procura linlpar na bacia de Pilatos as manchas do 
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sangue do Justo, e O" Brasil que vos ajuda a car
regar a cruz do sacrificio. Com o coração dilatado 
de orgulho e os olhos rasos de lagrilnas, em notn~
da Faculdade de Direito, elt vos sauclo, nesta hora 
em que fazeis á patria a oblação sublinle de vossa 
vida, meus jovens professores de bravura consci.. 
ente: de dignidade civica e de heroismo 1» 

CONTRIBUIÇÃO DOS EXTRANGEIROS 

As colonias e~trangeiras domiciliadas em S. Paulo 
que vêm assistindo, como espectadoras, ao em poigan te 
movimento de opinião publica pela constituinte brasi
leira, nUIU beIlo gesta de solidariedade hunlana, têm-se 
occupado activamelite em organizar diversos serviços 
de caridade e soccorro'S aos combatentes e ás suas fa
mílias nesta capital. Diariamente, a nossa imprensa, 
registra os valiosos donati\~os que têm sido feito, quer 
em dinheiro, quer em generos de prilneira necessidade 
ou em materiaes de cirurgia e tratatnento' de feridos. 
Ainda ha dias, a Conlpanhia Antarctica fez a entrega 
de cinco ambulancias offerecidas pela colonia aI1emâ á 
Cruz Vermelha nrasileira. Já an ter:iormente, a colonia 
americana ha via feito o donativo áquella mes-ma insti
tuição de uma ambulancia completa. As offertas indi
viduaes de quantias em dinheiro para a acquisição de 
capacetes de aço têm, tambem, sido nunlerO'sas. 

. CARTUCHOS DE GUERRA 

As autoridades militares recommendam insistente
mente a todos os briosos soldados cQnstitucionálista~
que não se despojem de suas munições de guerra, of
fertando cartuchos e outros O'bjectos indispensaveis á 
campanha a senhoras e senhoritas que lhes pedem, co
mo recordação. Lenlbrenl-se que as rhunições de gue 
ra são () elemento mais efficaz de que dispõem para a 
defesa da sagrada causa nacional e não devenl, sob- ne
nhutn pretexto, serem desviadas dos fins a que são des
tinadas. 

NOTICIAS DO RIO 
As noticias que nos trazem todas as pessoas que ulti- . 

mamente têm vindo do Rio de Janeiro são unanillles 
em nos afirnlar que a população carioca, enI sua quase 
unanilnidade, e!tá com a causa que S. Paulo defende e 
aspira á vitoria do Exercito Constitucionalista. Vê-se 
entretanto inibida de coadjuvar-nos, de colaborar co
nosco, em virtude das medidas de tiranica opressào po
liciai que foratn postas em execução depois das nlani
{estações pronlovidas pelo povo carioca nos prillleiros 
dias deste lnê5. 

As ruas centrais da cidade estão transformadas em 
yerdadeira praça de guerra, com contingentes de pron
tidão em todas as esquinas, com nletralhadoras enl to
dos os pontos estratégicos. O policiatnento é feito por 
tropas de confiança da ditadura, estando retidas nos 
quarteis aquelas sob..-e cuja fidelidade pa.ira a sombra 
dutna suspeita. Nas ruas, nos cafés, nos hoteis, nas ca
sas de pensão, está derranlado um exercito de belegl1ins 
que coibem violentanlente todas as manifestações de 
opinião. As prisões estão repletas. O povo vive sou o 
regimen da delação. Os jornais, sob Ull1a censura fer
rea, sÓ publicam noticias favoraveis á ditadura, entrete
cidas com mentiras transparentes. A população disputa 
os boletins minleografados que circulam clandestina
mente com infornlações sobre o nl0vimento constitu
cionalista. 
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E' evidente que, quando um governo se vê forçado a 
recorrer a nledidas dessa ordenl para se manter, já nâo 
se poderá sustentar no poder por muito tempo. Os lnetn
bros do governo, ao que sabemos, já cogitaram da con
veniencia de transferir a capital do país para unla ou
tra cidade. 

Observou-se nestes ultimos dias que o capitão João 
Alberto, chefe de policia, já não ostenta a confiança in
solente que aparenta va, mas tem se mostrado apreensi
vo e abatido. Em toda a parte onde aparece, o chefe de 
policia encontra sinais evidentes da repulsa que inspira 
á população. 

E' a ill1pressão de toclos que têm observado o Rio de 
Janeiro nestes ultinlos dias, que no n10mento enl que 
encontrar o apoio dum corpo de tropa regular, a pop·.t
laçâo inteira se lev::lntará, num movimento irresistivel, 
para derrubar a ditadura. 

NOTICIhS MILITARES 

As noticias que as autoridades militares têm recebido 
de todos os sectü'res do Exercito Constitucionalista são 
das mais animadoras. Etn todas as frentes de con1bate 
as- nossas tropas conservam vantagens sobre o adver
sano. 

O estado moral das nossas forças é dos mais ~le\'ados
e não poderia ser di verso neste estado de animo de 
soldados que se batem por um ideal. 

As operações militares em todas as frentes, norte, 
fronteira de ]\linas e sul do Estado, se desenvol\·enl de 
acôrdo COJn os planos e projetos dos respetivos Estados 
maiores. Depois do cotnbate de Eleuterio, de que os 
comunicados oficiais já deram pormenorizada noticia, 
nenhunla outra ação de importancia se d~senYol\'eu nos 
ultimas dias. Têm-se verificado numerosos encontros 
de patrulhas e escaratl1uças de que resultou o aprisio
nàmento de soldados inimigos. 

Foi repelido vitoriosanlel te, com sensiveis perdas 
para o ad\'ersario, Ull1 ataque por este tentado contra 
as nossas posições em Cunha. Outros assaltos foraln 
tam bem rechassados em va rios pon tos. 

Na frente sul, as condições são consideradas excelen
tes 'pelas autoridades luilitares. 

MOBILIZAÇÃO CIV·IL 

.Verificou-se na Guerra Europea que para cada solda
do que se acha\"a entre as tropas cotnbatentes, era ne
cesséirio tnohilizar na retaguarda cinco civis. afitn de ali
mentá-lo, vesti-lo, munic:il-Io, arn1á-Io, Inanter ° serviço 
de conlunicações e tr~nsportes, conservar enfitn a efi
ciencia da tropa. Na guer,ra moderna, esta lllobilização 
civil é Ulna das condições essençiais e ilnprescindiveis 
para que se possalll efectuar norlllahnente as operações 
militares. 

Quando se fizer a histOTia da Revolução Constitucio
nalista e fôr .possi\'el conhecer, em todos os seus por
menores, a nlobilização civil de S. Paulo, esta causará 
nlara vilha pela rapidez COITI que foi realizada, pela sua 
org~nização e eficienciu. Todos os abundantissinlos re
cursos de S. Paulo, desde ;I sua fortuna puhlica e priva
da. até o seu poderoso parque industrial, desde as suas 
instituições de cultura scientifica até a sua rêde de via
ção, tudo foi posto ao serviço da guerra. C0111 esses re
cursos, o que não possuianl0s foi criado; o que não ti

nhamos, fabricamo-lo; desde o equipamento até as mu
nições de guerra. desde os capacetes de aço até as via
turas de call1panha. 

Por traz elas nossas tropas CJ1.le ~e nrhatn nas trin
cheiras, toda a população civil de S. Panlo. mohilizada 
para a guerra. disposta a todos os sacrificios que se fi
zeretn necessarios, congrega e coordena os seus esfor
ços, as suas capacidades e os seus recursos para ll1anter 
a eficiencia dos nossos soldados e para dar-lhes o rela
ti,'o conforto físico e Inoral conlpativel com as condi
ções da call1panha. 

J.~tn S. Paulo, soleta(los e <'i"1S, em admirayel unani
midade. concorreln hoje vara um só filll: Apressar a 
vitoria. 

A VOZ DAS TRINCHEIRAS 

o JORN.i\L DJ\S TR"INCHEIRAS receherá com to
do o carin ho e estudará com a tnaxima atenção as su
gestões. idcas, Jenlbranças e obseryações que lhe qui
serem enviar os nossos soldados que se achanl nos \'a
rios sectores de com hate. Reclamações ou queixas so
hre lacunas e inlperfeições dos serviços ci"i5 serão 
pronta.nlente encal'n"inhadas ás autoridades competentes. 

EXPEDIENTE 

o JORNAL DAS TRINCI-IEIRAS será publicano 
aos domingos e quintas-feiras e será distribuido dire
,ctamente entre as tropas constitucionalistas, nos varios 
sectores, pelos delegados da Liga de Defesa Paulista. 

Toda correspondencia deve ser dirigida' á séde da 
Liga, á rua Bar~o de ltapetininga, 6 - S. Paulo. 

A GUERRA ESTÁ GANHA 
«Sustentar o fogo, que a Vitória é nossa!~ Esta or

dem de conlando, na síntese energica da linguage111 nli
litar, condensa o nl0Jnento atual. 

A guerra, esta guerra en1 que nos empenhamos pela 
lei e pela ordenl, está virtualtnente ganha. Os louros da 
vitória coroarão enl breve as nossas forças que nas 
trincheiras do norte, do sul e de oeste snstentaln o em
bate das hastes inirn ig-as. A ditadura não poderá nlais 
se sustentar, nem em face da opinião nacional, nenl 
diante do nlundo. Sel11 força n10ral que justifique o seu 
en1penho enl conservar o poder, privada de todos os re
cursos, pelo exgotalnento daqueles de que di~ptlnha e 
pelo estancatnento das fontes de que os retira va, divor
ciada do sentitllento nacional, a ditadura está conde
nada e vencida. 

Basta a nossa resistencia ás suas in"e~tic1as, tanto ás 
investidas arnlaclas, nas frentes de conlhate. conlO as 
investidas critninosas dos seus agentes e ás sinuosas 
tentativas da sua d iplot11acia aldeã, basta a nossa resis
tencia para desconjuntá-la e pô-la por terra· A ditadura 
não poderá viver sen1 o apoio nloral da cOllsciencia pu
blica, seln os rec tfSOS nlateriais de que a re·volução a 
priva. seln a confiança das 111ais nações do Ocidente. E 
de tudo isto ela se vê despida pela nossa resistencia. 
A nossa vitória está ao alcance da 111ão. E', na peiar 
das hipóteses, apenas UIl1a questâo de tenlpo. porque o 
ten1po é nosso aliado e COIllbate por nós contra os noS" 
sos inil111goS. 

A's nossas tropas que se acham nas trincheiras, a 
essa fraternidade augusta dos calnpos de oatalha, ci
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mcntada mais pelo ideal do que pela comunida le do pe
rigo, e que innana para ln1 lnesmo objectivo soldados 
dos reginlentos do Exercito, soldados dos batalhões da 
Força Publica e soldados dos corpos de voluntarias que 
en1 S, Paulo se arreginlentaraln, toclos iguais no ânimo, 
no desprendilnento. na abnegação, cabe a tarefa supre
nla ele restituir a liberdade ao Brasil. E' pela sua resis
tencia infrangiveL pela sna constancia no sacrificio, pe
la sua resollção iJ1~lbalavel ele rec1inlir a terra enl que 
naSCel110S, que ha ele ser conquistada a vitória e resti
tuída 'a paz ao nra:~i1.

Porque nesta guerra não pode haver paz senl vitória. 
Esta é a vontade das trincheiras. ' 

,A.. guerra está ganha. E queln a vence é o soldado 
hunlilcle e anôninlo que no desconforto das trincheiras 
e4'põe abnegada111ente a vida por anIor dunl ideal e bra
da á ditadura; «() Brasil será livre, porque aqui e~ta
mos para nlorrer pela liberdade da Patria !». 

E este é o âninlo de cada Uln dos soldados que for
mam nas fileiras do Exercito Constitucionalista. 

AS ADESõES 

A causa sagrada que S. Pa 110 defende, está provo
cando pelo Brasil inteiro n10 ritllentos parciaes, e nles
mo indi\'iduaes ele revolta contra a Dictadura. A ban
deira de guerra por nós clesfraldada. C0t11 o inelispensa
vel e poderoso auxilio doJExercito Nacional,.e da Força 
Publica do Estado, teve o dom de tnostrar nitidan1ente 
aos brasileiros. o reginle de c1eshonra puhrca e de es
cravidão, a que a Dictadttra reduzira o Brasil. Assitn, 
a causa ele S. Paulo tornou-se a causa <1(} Brasil. e todos 
os hrasileiros consciehtes da nacionalidade aderiram á 
nossa gu erra. 

São já incontayeis as adesões de toda especie que te
mos recebido de todo o Dra::sil. l\las si en tre nós, desde 
que prOtla111anlos a Pedro de J'oledo, go\'ernadoí do 
Estado. estanlOS vi \'endo n11111 reginletn de justiça e de 
liberdade feliz. por todo o resto do paiz reina o terror 
e a oppressão, a ningnenl sendo nlais dado nlanifestar a 
sua opinião. AssilTI 111eSlno, hülnens illustres pela posi
ção e prestigio, nf10 tenl eln ad vogar a nossa causa nou
tros Estados, trazendo-nos assinl t o seu apoio 1110ral. 
São já not ,rios o telegranl1na de iario Brandt ao pre
sidente 01, <5"ario !\1aciel, e o ITIanifesto de Artur Ber
nardes ao po '0 nllneiro, em que o prestigioso chefe po
litico afirnl0.1 abertan1ente á Federação, que etn São 
Paulo estava congregàda agora a alnla civica do país. 

'Outros brasileir8s poréln. não contentes enl trazer
nos o 5eu apoio 111oral, passam-se para o nosso lado", 
fazetn nlesnlO viagens arriscaclissinlas e verdadeiros 
átos de heroisnlo, para viren a S. Paulo e aqui alistar
se nos batalhões constitucionalistas. Nestes ultimos 
tcnl}Jos, então, quasi não se passa dia sem que no.. 
vos brasileiros surjam dos esconderijos das selvas, 
dos vales, das praias por onde \'iajaranl, enl busca da 
nossa 'terra, para lutar junto de nós.. 

No dia nov~ deste mês ainda apresentaram-se ao Q. 
G. da Segunda Hegião Nfilitar, três sargentos e 14 pra
ças do 3.° f{. 1. da Praia Vernlelha trazendo lnuita ll1t1t 

nição e três fuzis I11etralhacloras. Nesse meSlno dia, por 
outras estradas, chegaraln ainda dois alunos do Cole
gio Pedro I I, <10 H.io de Janeiro. 

No dia 10, a sargento Ariston de Oliveira, aqui che
gado, referia ao «Diario da Noite» que o gener~l Góes 
~1onteiro lTIantinha inlpedidos no seu Q. G. de Bárra 
lVlansa, farto nunlero ele oficiais, certo ele que si os nIan
classe á frente COln2ndar tropas ditatoriais, elIes se ban
dearianl para o nos~o lado. Prova veltllente COUI Oi seus 
cOl11alldados tanlbeln... 

No dia 11, era um dO's prisioneiros da frente norte que 
declarava á «Folha da Noite» que «ser feito prisioneiro 
pelos constitucionalistas, foi para lnim uma verdadeira 
salvação». Nesse tnesmo dia, chegaraln lnais cinco ra
pazes, pelo litoral. U 111 destes, N azianzeno Pedro de 
Oliveira, vinha de Porto Alegre! Ainda no meSlno dia 
apresentavanl-se ao conlando 111ilitar da praça de San
tos mais nove nlarinheiros, que estavam na base de 
aviação nval estabelecida em Bocaina, e que se tinham 
sentido chamados para, S Paulo, no cumprinlento do 
dever. 

N o dia doze, o general IZlinger recebeu o ~eguinte -te
legrarna: «Cumprin1ento cordeal111ente o nleu general. 
Dentro em breves horas estarei junto ao bra '0 povo 
paulista sob o commando de v. exa. que heroicalnente 
se bate por Ulna causa absolutamente nacional e qt e 
faz pulsar os coraçqes de todos os que desejanl Ull1a 
patria liyre, grande e acreditada. SãO' ll1eus cOInpanhei
ros de viagenl através do sertão paranaense, o dr. 11a
rins de Calnargo, Affonso Moreira, Giberto dos San
"tos, nlajor 11anock de Linla e capitão Miguel' "avas" 
Tenente FJodoardo». E o «Correio de São Paulo» anun
'ciou hoje (13) que chegaranl onten1 do Rio nUlllerosos 
oficiaeR do Exercito, do Paraná varias civis, e eU1 San
tos lnais un1 pugilo de marinheiros. 

E assim, dia a dia, brasileiros de todas as partes do 
paiz, estão chegando para reforçar as nossas hoste~ e 
confortar o nosso espirito com o suave carinho da fra
ternidade. Não nos enrijam a firmeza de aninlo porquê 
desde o principio estamos decididos a tudo e nenl por 
UU1 nlomento a nossa vontade arrefeceu. Nem arrefe
cerá. ~Ias nada mais puramente grato e co ls01ador a 
nós. brasileiros de São Paulo, do que sentir que outro 
brasileiros pulsaln comnosco pela causa, que fiz lnos 
nossa.E que 111uitos desses -brasileiros, não contentes en1 
nos dar o seu apoio 1110ral, exigenl de si 111esmos, com
partilhar dos sacrificios, que fizetTIos 110SS0S. Gente bra
va, ~ente hcrQj.ca, gente nobre. Gente ceIno nós. 

-------.....

LIGA DE EFESA PAULISTA 

Quasi todos os diretores da Liga de Defesa Paulista 
se incorporaraln ao 1.° batalhão por ela organizado e se 
achatn presenteniente "nas trincheiras, c0111batendo. 

Os que não estão nas trincheiras, prestanl serviços 
de ordem tecnica. Por isso a Liga de Defe'sa Paulista 
está sendo dirigida, neste mOIllento, pO'r unla diretoria 
provisoria, nlas qu e foi escolhida pelos que partir~Ull

para a zona de guerra. 

INTERESSES ESTRANGEIROS 

Estamos informados de que entre as colonias estran
geiras de S. Paulo está sencio levantada uma estatistiea 
dos interesses de elnprezas estrangeiras, cujos capit~is
estão elnpregados enl nosso 'Estado, prejudicados pelo 
bloqueio do porto de Santos, decretado pelo governo 
dita torial. 

Ao que nos consta, terminado este trabalho de esta
tistica, os representantes dos interesses prejudicados 
pensatn enl pr01110Ver uma reunião coletiva para estu
dar a possibilidade duma intervenção conjunta do cor
po diplomatico afilTI de que o porto de Santos seja fran
queado ás enlbarcações estrangeiras que o procuranl 
com objetivos puralnente cOluerciais. 
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