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AS DU AS TRINCHEIRAS

E' preciso, agora., que o homem das cidades uiga. ao,
homem das trincheiras, estas verdades imperativas:

que esta guerra é uma Guerra Santa porque se move
por um ideal e por uma ação que não sabem o que se
jam interei:'ses ou conveniellcias;

que ~ssa ação e esse ideal são unos. coletivos, totaes,
tanto para o braço armado que luta no entusiasmo das
linhas de frente, como para o braço trabalhador que
produz na agitação fecunda das· cidades; ,

que ha, nesta luta sagrada, duas trincheiras comuni
cantes agindo sob um mesmo supremo comando: a
trincheira cavada no sólo dos setores e a trincheira per
manente das cidades;

que, numa e noutra, o sacrificio é um mesmo, o pen
samento é um unicO' e o esforço é um só;

que nessa, ahi, o homem verte o seu sangue para a
Vitória'; e nesta, aqui, o homem verte o seu ouro para
a Vitória;

que é a mesma. ahi e aqui, e constante, e crescente
a certeza nessa Vitória;

e qu~, no dia dessa Vitória, o soldado das cidades,
abrindo ao soldado do dront~ os seus braços e as suas
portas, entregar-lhe-á, a ele só, a ele e mais ninguem, o
destino desta Patria por ele refeita.

* ----
PROCESSOS DA DITADURA

Informações chegadas do Rio nos dão a saber que o
governo ditatorial está mandando falsificar exemplares
dos jornais paulistas, com noticias alarmantes e artigos
que desvirtuam o movimento constitucionalista. Dois
são os métodos pelos quais a ditadura pretende se utili
zar dessas edições apócrifas dos nossos diarios.

O primeiro é simular a venda clandestina dessas fo
lhas na propria capital federal, afim de semear a du
vida e a descrença na opinião publica cario'ca, opinião
que é na sua totalidade adversa ao gov~rno do sr. Ge
tulio Vargas. O povo cadoca, porém, é avisado e sagaz
e perceberá sem dificuld!de a falsificação grosseira.

O segundo é infiltrar esses jornais falsos em nossas
trincheiras para dar a entender aos soldados constitu
cionalistas que a nossa causa está perdendo terreno,
derramar o desânimo e fazer crer que as tropas paulis
tas estão se batendo e sacrificando por amor de am-
bições partidarias. i

O processo é infantil e apenas merece crédito por r
dois motivos: A idoneidade da fonte de que procede a lí

informação e a perfeita concordancia da maquinação
original com a mentalidade da Ditadura e os recursos
IS!'ra os quais esta tem apelado. .

Estamos certos de que a puerilidade dos jornais fal- 'i
sificados não pro'duzirá o menor efeito sobre os nossos I,

soldados e se registamos o fáto, não é a titulo de pre
venção; mas apenas pelo se aspéto pitoresco e para
anotar mais um exemplo dos métodos e processos de
que usam os nossos inimigos.

Estes processos, que vão desde a mentira e a calunia,
até a irresponsabilidade da provocação á masórca e á
infantilidade da falsificação de jornais, correm pare-

lhas com as praticas militares do bombardeio de cida
des abertas e de hospitais da Cruz Vermelha, do alista
mento forçado de jagunços e desordeiros, da embria
guez sistematica das tropas na hora do combate e dou
tros recursos selvagens que não queremos mencionar,
mas de que todos os soldados que se alinham nas trin
cheiras constitucionalistas têm sido testemunhas.

O soldado que peleja pela causa paulisia. na defesa
dum ideal, que tem da vida nacion'lot\1m conceito nobre
e dignificante, observa esses processos de qtre se serve
o seu inimigo, compara-os com a sua propria concepção
da luta. E nas largas horas de vigilia nas trincheiras,
refléte e medita sobre as diferenças que vê, para con
cluir que os que estão em presença são mais do que
adversarios ocasionais, são as forç'as que representam
dois principios antagonicos e irreconciliaveis. E mais
fundo, de forma indelevel,. se gravará na sua conciéncia
a convicção de que esta guerra, por amôr da propria
dig'nidade humana, só póde terminar por uma fórma:
Pela nossa vitória.

Este é o efeito único dos processos a que a mentali
dade rudimentar dos asseclas da ditadura persiste em
recorrer.

---- * ----
AS AMEAÇAS DA DITADURA

P1trece que à especialidade dos homens da ditadura
é crear casos complicados, para os quais, depois, él~s

proprios não sabem 'encontrar solução. O que acaba de
acontecer, ag-óra, ~om referencia a uma proclamação
do general Góes Monteiro é carateristico. Como é do
conhecimento públicq, o comandante-chefe das forças
ditatoriais ameaçou, pela referida proclamação, de fazer
confiscar os bens de todos os particulares que tivessem
prestado auxilio á campanha constitucionalista. Evi
dentemente, essa ameaça inutil não conseguiu impres
sionar o espirito de todos aqueles que se vem batendo
pelo ideal de restabelecer o regime legal no país. Mas
a arma de que pretendeu servir-se a ditadura contra
nós, teve apenas o efeito de voltar-se contra ela. porque
provocou, como era inevitavel, sérias apreensões da par
te dos governos extrangeiros. De fáto, essa intenção
manifestada pelo governo pr~isorio, pela pal;l\;ra do
seu generalissimo. de confiscar a propriedade particular,
não revela sómente propositos mesquinhos de vingan
ças e perseguições, mas significa tamhem que a dita
dura, na sua completa desorientação, será capás de pra
ticar os maiores desatinos, de atentar contra os direitos
fundamentais do povo e destruir os mais sol idos prin
cipios de nossa civilisação cristã. O governo italiano jul
gou necessario, a este respeito, dar a conhecer á dita
dura o seu ponto de vista e enviou ao Itamaratí, por
intermedio de seu embaixador no Rio de Janeiro, a no
ta que reprodusimos integralmente:

« O governo de Sua Majestade expediu instru
ções ao Real Embaixador no Rio de Janeiro afim
de fazer se,ntir amistosamente ao governo brasi
leiro que o governo do Estado de S. Paulo tem,
de fáto, não só o controle das pessoas e dos bens
dos cidadãos brasileiros, mas tambem os das pes
soaes e dos bens dos. extrangeiros. Portanto, o
govern'o de Sua Majestade faz as mais amplas re;.
servas acerca dos principios enunciados na pro-
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c1amação do comandante-chefe das tropas fede
rais e sua aplicação.

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 1932 >.

o Brasil não póde tolerar um governo que já vtm
sofrendo a condenação de outros povos civilisados.---- * -.:._--
O GENERAL KLINGER AO GENERAL

GóES MONTEIRO

A uma mensag-em que lhe dirigiu o general Pedro
Aurelio de Góes Monteiro sobre o movimento constitu
cionalista, 'respondeu o comandante supremo do Exer
cito Constitticionalista nos seguintes termos:

«General Góes Monteiro - Rezende ou onde estiver.
«Não "ou responder a sua repetição de considera

ções abstratas com a repetição das considerações pra
ticas que já fiz. Se elas lhe merecem atenção; lhe será
muito facil e comodo revê-las'>. Com estas duas pala
vras minhas. reeditadas da ultima das nossas conversa
ções telegraficas de seis e sNe de Julho, fica iniciada a
r,esposta ao seu radio de domingo. O peor cego é o que
não quer vêr, E' lamentavel que você não tenha ainda
conseguido livrar o seu espirito da influencia nefasta
dos que estão in felicitando a nossa Patria, e que em
desespero tudo fazem por que os destinos desta fiquem
indefinidamente n'15 mãos de mn grupo que se apoderou
do poder para desvirtuar como desvirtu.ou a revolução
de trinta. Não é a espiritos como o seu que se necessi
tará descrever o que a ditadura estabeleceu no país .. A
repulsa armada, que só interessados e enganados com
batem, não é obra dos politicos, é do povo. Não é só
dos muitos milhões de brasileiros que vivem na terra
paulista. mas tambem dos muitos milhões de toçJas as
'mttras terras brasileiras, povo que, como você senle
mais de perto do que nós, á medida que sabe da verda
de, volta toda a sua irreprimivel solidariedade para nós,
não esconde a indiferença, a malquerença pelos que nos
combatem. A dedicação pelo nosso movimento consti
tucionalista, nacionalista. unionista, é de todos, homens
e mulheres. velhos e moços. Pergunte a Mauricio Car
doso. Venha você mesmo vêr. Ou mande quem mais
confiança lhe inspire. Tudo quanto pedimos ao povo;
ele o dá com abundancia. O povo porfia em iniciativas
de contribuição de toda a especie. Agora mesmo con
templamos a indescritivel beleza da campanha do ouro:
os ricos entregam o seu ouro, com discreção britanica e
bravura romana, atributos bem brasileiros; as senhoras
despojam-se de suas joias; os bispos entregam o ouro
das egrejas e as' suas proprias cruzes peitorais; os ca
sais pobres levam á coleta as suas alianças, os advoga
dos, os medicos os seus aneis. Não ha nem nunca hou
ve intuitos secessionistas; desafiamos confronto ao nos
so unionismo. E' do lado de você que está o separatis
mo. pois que pretender esmagar um membro do corpo
é buscar a mutilação desse corpo.

Como todos os movimentos politicos da historia do
Brasil em S. Paulo, tambem este é da mais genuina bra
silidade. A partícula do Exercito nacional integrada nas
forças constitucionalistas, não pede licença ao espirito
nacional da particula que está do seu lado, não acompa
nharia jamais um movimento de desintegração da pa
tria brasileira. Os chefes dessa particula, os oficiais. são
em sua imensa maioria filhos de todos os outros Esta
dos brasileiros. Se S. Paulo está praticando atos de so
berania e trata de ter reconhecida a sua beligerancia,
não só é isso um corolario da sua patriotica sublevação
contra o governo que usurpou a soberania nacional, co
mo é por lei da necessidade da guerra e é para mais fa
cilmente chegar á vitoria de sua causa que é a do Brasil
inteiro. Forças paulistas não poderiam saquear ou de-

predar povoações paulistas, nem têm tido ocaslao de
impedir tais atos no territorio sob seu dom in ia, pois que
a ordem aqui reinante não é em parte alguma superada,
nem em tempos normais. E para isso não nos é neces
sario coibir a liberdade de imprensa. trancar o telegrafo,
devassar o correio. opôr á livre manifestação do pensa
mento popular as metralhadoras. os gazes e as patas de
cavalos policiais. Fala você em mercenariado do nosso
lado. Ainda isso levamo-lo á conta de falta de esclare
cimento do seu lado. Nós r.ão te"lOs mercenarios ex
trangeiros. Nem nacionais.

Aqui reina o mais puro e exclusivo voluntariado e de
safiamos a ditadura a nos imitar: experimente você
franquear o licenciamento imediato a todos quantos do
seu lado, inclusive e sobretudo oficiais, estão nos com
batendo contra a vontade. e com tantos têm logrado,
talvez queiram passar para cá, Reedito a pergunta que
lhe fiz na primeira das nossas conferencias de seis e
sete de Julho: você renega o que fez em Outubro de
trinta; você não é capaz de honrar esse seu honroso
passado. colocando-se novamente ao lado deste novo
movimento nacional restaurador? E pergunto se você
oficialmente renega os acertados passos iniciais que deu
em São Paulo no terreno da unidade politica regional,
como primeira etapa á insopitavel reação contra a os
tensiva suplantação da dignidade paulista pelos ditato
danos. Em conclusão: é a você que compete, emquanto
é tempo, salvar o que ta inda pode ser salvo. fazer o que
a mim e a meus valorosos camaradas convida que faça
mos: abandonar a luta, que do seu lado é em defesa dos
vendilhões do templo; unir-se comnosco, para mais
prompta união das forças em armas, que são. não ape
nas as forças armadas permanentes, mas todas as for
ças materiais e morais de toda a nação hrasileira. den
tro da qual e pela qual S. Paulo se orgulha, deve e póde
orgulhar-se de estar' dandó in1gualave" mostra de soli
dariedade e nobreza, cultura e força. sentimentos com
que, «res non verba». a todo o tempo devéras poderá
contar o Brasil na defesa de sua integridade e de sua
honra». ---- * ----
A AVIAÇÃO CONSTITUCIONALISTA

NO SETOR NORTE

A aviação do Exercito da Lei que, desele o inicio da
campanha tem-se portado com bravura e eficiencia, vem
de realizar uma demonstração de capacidade ofensiva
que põe em cheque a decantada supremacia aerea da
ditadura. A ela já se lhe devia, em grande parte. a vi
tória de Eleuterio. Tambem se conhecia a sua podero
sa e ativa cooperação na de~sa de outros setores. 1tas
a sua ação dos u.Jtimos dias no setor Norte, onde alcan
çou .brilhante vitoria sobre os aviões ditatoriais, veio
mostrar ainda uma vez que, em todas as armas, o nos
so exercito mantém efetiva superioridade sobre o ini
migo. A proposito deste feito, o sr. coronel José JÇ)a
quim de Andrade felicitou os «seus bravos camaradas da
aviação constitucionalista», em extenso ,telegrama.

---- * ----
O ALISTAMENTO DE VOLUNTARIOS

A previsão mais atilada. a imaginação mais viva flão
seriam incapazes ele supôr, no inicio do movimento pau
lista pela Constituição Brasileira, que o numero de "0
luntarios atingisse á cifra a que atingiu, e. sobretudo,
que, passados trinta dias de guerra, a alma bandeirante
não manifestasse nenhum {)esanimo, nenhuma fraquesa
na organisação de batalhões patrioticos. Nada disso
aconteceu. Ao contrario, avulta todüs os dias o numero
de rapazes, de homens de todas as idades que se apre
ientam para servir nas linhas de fogo. Este fáto, que
,tem uma alta significação psícologica, representa prin-
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____o * _

---- * -----'
CAPACETES DE AÇO

Novos batalhões que partem para as trincheiras. 
Vae constantemente crescendo o numero de batalhões
que as autoridades militares fazem embarcar. nesta C'a
pital. com destino ás diferentes frentes de batalha. No
dia 15 seguiu para um dos setores de concentração. o
48.0 batalhão da Força Publica. - Logo no dia seguin
te. <leu-se o embarque. para uma das zonas de opcra
ções, dól 6.a companhia do Batalhão de Resen'a de Sóln-

cipalmente um fator material de inestimavel valor. por
que vai permitir á Direção militar da guerra organisar
o revesamento das tropas, concedendo assim. aos que
se vêm hatendo, desde o começo. um merecido descan
ço. Além disso. os no"os hatalhões que se "ào organi
sando aumcntam podcrosamente a eficiencia das nos
sas armas. porque levam para as frentes de batalha con
tingentes de honlens rcpousados e ati,·os. Podem estar
certos os que estão nas trincheiras que os que ainda nào
(oram. por motivos iJjlperiosos. não desejam sinào se
incorporar e seguir. Todos querem sen'ir, cstão todos
a postos.

MILITARES

* ----

Operações Militares:

NOTICIAS

tos. - Sob o comando do 1.0 tenente Austesiano B.
Aguiar., deverá partir brevemente desta capital. a 2.a
companhia do batalhão «Estudantes do Comercio~. cuja
tropa da La companhia está desde 7 do corrente. aC'an
tonada em Sorocaha. - No dia 16 partiu para o front
o batalhão de bombardas pesadas. sob o comando do
tenente Adauto de I\lelo, Esta é uma tropa eficientís
sima.

3.0 Bata!hão de Engenharia. - Está sendo ati,'ada,
sob a direção militar do tenente-C'oronel Cianciulli. a
organização dessa milicia espeC'ialisada que ser:' com
posta de ,'oluntarios com hahilitações de sapadores, ca
yoqueiros. eletricistas e mineiros.

Casas do Soldada. - Os serviços civis ele guerra COI11

o fim de proporcionar aos nossos sold~dos U111 relativo
conforto nas trincheiras e de lhes fornecer hoa alimen
tação, continuam a merecer a rarinhosa atenção elos qt1e
trabalham na retaguarda. Diversas Casas do Soldado
têm sido estahelecidas tanto nesta capital. como nas
zonas de operações. ema delas foi agora instalada em
Itapetining'a e outras ,'50 sendo organisadas em dife
rentes cidades indicadas para esse fim.

A fabricação de materiaes de guerra em São Paulo. 
Na e>..traordinaria mobilisação geral de todas as ener
gias morais e materiais com que se \'ai apressando o dia
da vitoria. surgem. a todo momento. atividades creado
ras que dão em resultado realizações novas e impo'rtan
teso Ainda hoje 05 jornaes registam uma notiC'ia fJl1e de
monstra esta afirmativa. O tcnente 10sé Hilario Bueno,
que vinha. dcsde algum tempo. cstu~lanrlo um novo tipo
de espoletas de granada para 105. acaba de ver coroa
dos do mais completo exito os sens trahalhos. com a
produção desse material por um processo de sua pro
pria fabricação. As .experiencias a que procedeu e. em
seguida, a utili:;açãó da nMa peça no setor de Cruzeiro
já deram resultados satisfatórios. de onde aquele ofiC'ial
concluiu que. de ora em diante. vai ser possi,'el a fahri·
cação. em larga escala. de granadas em tudo eguais ás
melhores extrang-eiras. visto,que são dotadas da mesma
capacidade de explosão e identiC'o poder destruti,·o. Os
elementos de que S. Paulo dispõe para isso são com
pletos. pois todo o material é construido aqui: a espole
ta. a g-ranada. o detonador e a carga de arrehentamento.
O tenente Hilario Bueno. que deu o nome de «Crtlzci
rO:l) ao seu novo tipo de espoletas, ji teve do coronel
Euclides de Figueiredo a aprovação de sua peça e foi
apresentado ao departamento do Material Bélico. onde
vai iniciar imediatamente a fabricação de granadas.

Dia 12 de Agosto: - As tropas constitucionalistas
manti\'cram-se cm defensi"a na maioria dos setorcs. As
sinala-se. durante o dia. forte pressão do inimigo no
setor de Cunha. O ataque é repelido C'om perdas eleva
das para os ditatoriais. Na frente cie Quclús. as tropas
constitucionalistas iniciam uma ofensiva. com auxilio
da aviação. As perspeti\'as são esplendidas. 1.lilhora
imediatamente a situação estratcgica das nossas forças
e são feitos varias prisioneiros, cntre os <]uais um pri
meiro tenente do exercito.

Dia 13 de Agosto: - A ofensiva das tropas constitu
cionalistas. iniciada no dia antérior no setor de Quelús,
generaliza-se por largoa extensão da frente norte. A nos
sa aviação toma parte importante ncssa ofensiva, tanto
em Quelús como em Areias e Cunha. Os nossos aviões
voltam sem dano ás suas bases. Por seu turno, durante

DIVERSAS

---- *
NOTICIAS

A proteção á vida dos soldados constitucionalistas"
dando-lhe os meios mais eficazes de defesa. não é só
um dc,'er de humanidade. que todos os paulistas têm
cumprido religiosamente. mas tamhcm um elemcnto
utilissimo para aumentar poderosamente a eficiencia
das nossas armas. Todos os dias. sem desfalecimentos,
o povo de S. Paulo acorre em massa aos pontos de re
cehimcnto de contribuições para os capacetes de aço,
fazendo valiosos donati\'os para esse fim, Até o dia 16
a subscrição atiligia a quantia de 922 :035$700, que per
mite já a acquisição de 61.469 capacetes de aço. Dentro
de poucos dias. a generosidade de nossa gente terá for
necido a importancia necessaria para acquisição desses
preciosos ohjétos de defesa para todo o Exercito Cons
titucionalista.

S. Paulo tem daelo tudo para a guerra. Com um dcs
prendimento admiravel de todos os seus hens, inclusi
ve o ma ior de todos que é a vida, o paulista tem con
tribuido com todas as suas forças para a vitoria. A
campanha que foi iniciada ha dias para obter o ouro
de que S. Paulo precisa para desempenhar cabalmente
a missão que a si mesmo se impoz, tcm reC'ehido da par
te de nossa gente o mais tocante acolhimento, com tal
intensidade e afluencia ele donativos, que a estas horas
ninguem tem mais nenhuma duvida sobre os magni
ficos resultados que ela vae proporcionar. Nos «gui
chets» 'dos estabelecimentos hancarios incumbidos de
receber as ofertas, o mo\'Ímento de pessôas que v:io le
var esp~ntaneamenteas suas contribuições tcm sido ex
traordinario c tudo faz crêr que ninguem faltará ao
cumprimento desse esplendido dever.

Basta dizer que, só de duas pessôas, recebeu um ban
co cerca de cem contos de réis ouro. Em tres dias. fo
ram fcitas 5.000 doações. CoajU\'ando a campanha do
ouro, alguns advogados filiados á Liga de Defesa Pau
lista resoh'eram oferecer os seus aneis de formatura e,
nesse sentido, fizeram um apêlo aos seus colegas. Logo
a seguir, aos «guichets» dos bancos encarregados de
angariar donativos, afluiram dezenas dc advogados, que
se desfizeram dos seus preciosos distintivos. Nesse an
dar, a arrecadação de ouro, prata e objetos preciosos
vae exceder a expetativa mais otimista.
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o dia. alguns avi_ões inimigos pretendem danificar asins
talações eletricas da Light, em Cachoeira, mas não con
seguem o intento.

Dia 14 de Agosto :-Desencadeada á tardinha, a ofen
siva das tropas constitucionafistas no setor de Pin hei
ros, proximo de Quelús. a luta prossegue noite a dentro.
A nossa ala esquerda, onde está o Batalhão Paes Leme.
sob o comando do major Pietséher. numa formidavel
rarga de haioneta. toma uma trincheira inimiga. Tam
hem no setor do Tunel. as tropas constitucionalistas
desencadeiam um assalto,·jolentissimo' contra os dita
toriais. aprisionando muitos clêstes. E enquanto as nos
sas tropas se cohrem de vitorias. um avião inimigo me
tralha vivamente um trem em que viajam o cel. Eucli
des cle Figueiredo e seu Estado l\Iaior. Aliás sem o me
nor dáno para nós. Dia gloriam para os constituciona
listas em toda a frente norte. Mais de 100 prisioneiros.

Dia 15 de Agosto: - A noite para o dia 15sen'iu pa
ra consolidação das posições ganhas pelos constitucio
nalistas no dia anterior. Durante o dia 15 voltamos a
atarar em alguns setores. rom nm'as perdas graves pa
ra o inimigo. Só prisioneiros. em 24 horas. as tropas
constitucionalistas fizeram perto de 140. A atividade
militar está desencadeada mais ou menos por todos os
setores. Na fre,nte sul a nossa pressão sohre o inimigo
perse\'era intensa. sem q.ue ocorra porém sucesso óllgum
de carater decisivo.

Dia 16 de'Agosto: -O inimigo inicia durante a noite
de 15. algumas ofensivas. Foram ele especial violencia
as registadas no setor de Cunha. na frente norte. e no
setor de Buri. na frente sul. São ataques violentissimos
estes. antecip:Hlos por enorme preparo de artilharia. Fi
zeram perto de mil tiros. l\[as, essa ofensiva não conse
Ruiu de~trtlir as nossas posições. O hatalhão «Borha
Gato:» pro\'ou admira\'elll1('nte a sua eficiencia nesse
comhate. Na região de Cunha os ditatoriais iniciaram
tam hem \'eemente ofensi\'a. hem como nos setores de
Tunel e de Cruzeiro. Nada conseguiram. Mais um dia
excelente para' as tropas constitucionalistas.

---- * ----
MAI~ NOTICIAS MILITARES

Os prisioneiros

Durante estes rlias foi vultuoso o numero de pnsl0
neiros fl'itos pelo exercito constitucionalista. A maioria
desses infelizes não pôde ainda ser conduzida ás concen
trações de prisioneiros. da Capital. Ou estão necessita
dos de socorros medicos. ou apresentam extrema de
bilidade. por f;J1ta de a,limentação. De resto. da corres·
pondencia militar dum numero recente do «Correio da
Manhã». do Rio, conseguido pelo «Diario Popular:.
além da veriíicação, satisfatoria para nós. de que ca re
sistencia dos paulistas, não deixa prever para breve a
terminação da luta». se destaca o topico afirmando que
as tropas nortistas chegam ás frentes «com o estomago
vasio. devido á inevitavel desorganização dos serviços
ferroviarios»! ...

Continúa de uso, nas declarações dos prisioneiros, a
desculpa de que nos combatem enganados, certos de
que o nosso exercito é feito' de extrangeíros e tem ideais
cOl11unistas. Os 41 prisioneiros. feitos no dia 14 no setor
do Tunel. prontificando-se mesmb, alimentados agora
no estomago c no ideal. e sem cinevitaveis desorgani4

zações ferroviarias», a combater pela nossa causa .••

Algumas Promoções •

Pelos «serviços relevantes prestados no setor de Eleu
terio», foram comissionados pelo comandante João
Dias. no posto de primeiros tenentes, os segundos te
nentes Araujo Viana. e dI'. Monteiro de Barros Filho.
Na F. P. paulista. «por atos de bravura». foram promo
vidos a tenentes-coroneis, os majores Antonio Inojosa,
H. Borges dos Santos e O. Gonçalves da Silveira; a
major, o capitão Otávio de Azeredo: e a primeiro te
nente. Dirceu Lim'\.. Artur Friedenreich, o idolo do fu
tehol hrasileiro. foi promovido pelo tenente-coronel
João Dias de Campos, de sargento a segundo tenente. A
promoção foi devida aos atos de bravura feitos pelo
grande esportista, no 'setor de Eleuterio. No setor de
Tunel. por «atos de bravura». foi promo\'ido a major o
capitão Benedito Ferreira de Souza, do 2.° B. C. da
F. P.

Adesões

Já chegaram a S. Paulo o major Enoch de Lima, ca
pitão Sivas. tenentes Pinheiro e Flodoardo. e os civis
~1arins de Camargo. Gilherto Santos e Afonso Morei
ra. Essa handeira. que anunciámos no numero anterior,
veio através do sertão paranaense, Chegou tamhem o ca
tarinense Duarte Pereira. academico no Paraná. Conta
horrores a respeito da pressão dos ditatoriais sobre a
opinião publica, e especialmente, contra os academicos
paranaenses. '

Honra ou Deshonra

o Departamento Oficial de Puhlicidade. do Rio. num
artiguete intitulado «Honra Militar» critica asperamen
te os generais e outtas altas patentes do Exercito ~;a
cionaI. que «em hora custem mais de 500 contos ao
Tezouro» se recusam a servir a ditadura, e vir contra
S. Paulo. " Por seu turno. no Paraná. o tenente coro
nel Plinio Tourinho. chefe da revolução de 193) na ter
ra dos pinheirais. convidado pelo general Valdomiro U
ma. a vir contra S, Paulo. se recusou a isso. afirmando
que o seu passado e a sua conciencia de brasileiro o
cimpedem concorrer para o aniquilamento do povo pau
lista, orgulho da nossa nacionalidade». Invocando en
tão a honra militar do tenente coronel Plinio Tourinho,
o general Valdomiro Lima. ofereceu-se a deixar aquele
passar-se para S. Paulo com os que o quisessem acom
panhar. O tenente coronel Plinio Tourinho aceitou ime
diatamente a oferta, e foi preso!

As tropas do coronel Rabelo

Cerca de 400 homens, das forças sob o comando rio
coronel Rabelo. conseguiram invadir Mato Grosso por
Sant'Anna do Parahyba, mas foram destroçadas pelas
tropas constitucionalistas do major Dutra. O pouco
que resta dessa tropa inimiga, está yagando nas mar;
gens 'do rio Paraná.

Aviação Naval

Sabemos, de fonte limpa, que 3 oficiais da aviqção na
val receberam, no Rio ordem de bombardear algumas
cidades paulistas da E. F. C. B'. mas recusaram-se for
malmente a praticar esse crime. Diante dessa recusa
houve um curioso jogo de prisões e licenças da parte
da ditadura e de mais gestos nobres dos 3 oficiais.
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