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Na lu.ta homerica que S. Paulo hai mai,s de doIs mezes vem lealmente, eom
observancia de todos os principlos de ~umanidade, travando contra a dictadura
federal, em pról da constitucionalisação';Io paiz - não reCHOU elle ante as amea·
ças que esta lhe tem feito.

O incitamento do operariado á gré1e e á mudança da estructura social do
mundo chrlstão; o conselho do emprego ao attentado pessoal contra os mai.> 11di
mos representantes do pensamento e da cultura paulista, a corrupção pelas pro
messas de bens e vantageIl,ll futuras - de tudo isso vem a dictadura se servindo.

São os seus meios de combate. São as suoas armas de confiança. E de todas
se tem servido tanto que caminhou decldidamente para a mais reprovavel selva
geria. Empregando armas prohibidas ·pelas leis internacionaes, não mais vacillou,
e poz-se, por aviões, a proceder friamente ao bombardeio de cidades abertas. S.
Paulo e Santos foram as primeira!) victima.s nos primeiros dias da revblução cons
titucionalista. A insolita aggressão, entretanto, se deteve em face dos energieos
protestos que lhe foram oppostos. PaESaram-se os dias, e, nestes ultimas a dieta
dura volta a repetir a façanha.

Ambulancias da Cruz Vermelha, as!'ignaladas inconfundivelmente de accôl'do
com as leis internacionaes de guerra, têm sido perseguidas e cruelmente metralha
da.s por aviões de combate, feridos os seus humllnitanos serviçaes. Cruzeiro. Mo
gy-Mirim e Silyeiras, cidades abertas, foram pelas granaàas dictatoriaes molesta
das, sendo feridas ml:.lheres e crianças. E, tinalmente, de tres dias a esta parte, a
grande e laboriosa cidade de Campinas, notavel por sua contribuição para todos
os mÓvimentos liberaes do Brasil e pelo valor de seus filhos, vem pagando o seu
tributo de sangue á furia dictatorlal.

Velhos, mulheres e crianças, são sacrificados com uma inconsciencla sem par
e uma maldade sem nome. Que se metralhem as tropas em combate ou os seu':!
centros de fortificação, comprehende-se; que todavia isso se faça deshumanamcnte
bombardeando ruas centraes de cidades pacatas, habitaçÕeS particulares, fabricas,
vilIas proletaria.'>, e até cemlterlos, não se pôde permittir sem u.m protesto soleu
ne e vibrante perante todas as conscienclas que ainda não perderam o dominio de
si mesmas. E' este protesto qu.e venho formular perante a Nação.

Urge um paradeiro a semelhante desvario. S. Paulo não pôde assistir ;:;em
revolta a maIs esse crime. Para o bem das vidas e interesses cuja protecção ao
seu governo pertence e Incumbe, para a felicidade collectiva, vem este proclamar
a sua vehemente repulsa a esses attentado'> e declarar a sua nenhuma responsa
bilidade moral ou material pelas consequencias que del1es possam advir.

Neste marco de sua hIstoria não pôde, não deve S. Paulo acovardar-se.
Levantou-se sclente e consciente dos seus direitos e da obrigação de de

fender a sua dlgnldãde de povo llvre, enxovalhada pela mais infellz de quantas
dlctaduras nas terras da Amerlca se insta1Jaram. Quasl todas as dos ultimos tem
pos já encontraram o .seu occaso e permlttiram a volta dos respectivos paize~ ao
reglmen da ordem e da lei. A brasileira obstina-se em subsistir a todo transe, eIU
bora sua manutenção dependa do annlqullamento da mais formosa republlca ame
rIcana. Defendendo o direito e a civlllsação, a ordem e a lei, S. PaUlo· deva mais
do que nunca considerar-se drgno de suas tradições e da sua finalidade blstül·ica..

Nada de recuos e t'Olmores. Supportam-se revéses. A pertlnacin é fonte segura
de resurreições. Todos devem continuar de pé e de armas nas mãos. Vence-re um
exercito, mas não se esmaga um povo livre.

Eu confio Inabalavelmente na vlctorla de S. Paulo pelo Brasil unido.
O movimento constltuclonallsta em que teVe o valoroso Mato Grosso :v) seu

lado, está agora esposado por grande parte das populações do RIo Grande do Sul,
de :Minas Geraes, do Pará e de outros estadoR.

Nada de desfalleclmentos!
Para a frente!
Sustentae o fogo que a ylctoria é nossa.

PEDRO DE TOLEDO, Governador do Estuào.

o PROTESTO DA INTELLIGENCIA
E DA ARTE

Eterno bandeirante

ai! {f.(~

As chionicaR selsccntistas nar
ram, por nlenor, a nobre e aYi ..
sada renuncia de Amador Bl.e
1'\0, rejeitando a corôa pau!i5
ta, já então forjada do \'aro.il
audacia, afinl de quo s. nã.o
desmembrasse a. magnitude tCl··
ritorial da nação brasileira.

Encerrado o eplsodlo no sce
narlo colonial, logo transpuze
ranl mares, rumo á cDrte lusi·
tana, os emlssarios da leal<lade
bandeirante um dellu" Bor""
Gato. nome de profund,~ re3·.
nancfa nas entradas pelo Ser·
tão, em busca de onro e iH,·
drarias, mas atrav(;s de cujas
lides se alongaram para dist:l.'l
cl= BeIJlDre malore'i o,,", marco.
ideaes das nossas frontciras_

No borborinho de reza da me
tropole fradesca, os to hornen:s
bons" da· remota colonia r!jo~,
barbatudos, requeimados 'de sol.
impetravam audiencia de el
rei, então d. João IV, a!lm d.
prestarem ao monareha os tri
butos palpaveis, exotlcos li prI
mitivos, mas de preciosa valia,
pelos quaes se reatflrmava: ain
da uma vez, a fidelidade paa.,
lista.

Ante os valiosos dons da ('o
lonia - blocos de ouro bruto,
pelles e plumagens do vista, ma
deiras de tintura e virtude. 
o soberano moveu-se no thronc
dourado, estendeu a mão co
ruscante de aneis e Indagou da.
quelles vassalos dedicados <lu,
galardà.o de sua real munlflcen
cla lhes aprazia, porventura, kl
humana. vaidades.

Então alçando a face audaz,
Os olho~ lampéJantes de arr;)·
ganeIa. Borba Gato inteiriçou·
88 na rude veste de sertanistil.
e respondeu para a historia:

- Senhor, - nOs viemos dar.
Nlo estamos aqui para pedir.

ll:
A tradição bandelran te varou

08 seculos, espelho da grande
alma antiga: altlva, aguerrida
q Inl!omavel.

Volvendo ã. lendarla hostlll-.
4ade das selvas, aprofunl!ou
pelo sertão as novas bandelra~.

no itseomo verde dos cafesaes 8·

laraniaes.
Recordando o velho a·nselo pe·

los segredo~ da terra, exeavou
os pocos de sondagens, perfurou
escuras 11 extensas galerias, em
busca de petroleo, em deman"'"
di ferro. -

Exalcando o esforço clvilisa
dor dos catechlstas, atirou para.
os ares o grito ultra-moderno
da sua motropole de v.rra~h9.
ceus e chamlnês fumegantés.
constellou o solo paulista de ci
da~es risonhas, fervilhantes d"
activldade, sclntlllantes de espi
,·itualldade.

E, como se. tanto. e _muit...
mais, n"o bastasse, vendo pe
rlcUtar nas sombras do lllusto
nlsmo dlctatorlal a lumInosa· In
tegrldá.de da patria, eU-a que se
arroja, a mesmà gente de Pi
ratlnlnlra, • mesma· raéa altIva
e generosa, para depositar ante
o Bra&11 a d-a.cilva. súprema' do
seu ouro, do seu sangue e do
lIeu admlra,·e1 ~eallsn'o·; Da
diva de quem tudo tem dado,
dll. q'fem tudO' .Quer· dar, polI' :i&tie
nuuc. :1'0111 para Jl.edir,Y1.

que. vislumbre qualquer de obJe
ctlvo mlIItar. Nem mesmo o pa.
nlco - Intenção unlca provave1 <lo
aggressor - consegue Isso provocar:
a população civil, consciente <lo
seu valor e segura da vlctorla da
causa sagrada que abraçou. nâo se
abate. Varias c~sas, edlUcics, resl
denclas particulares. boteis, etc. Já
foram attlngid06 e damnlflcados.
Morreram crianças. mulheres. e \'e
!nos operarlos. alguns estrangeiros.
Esse é o multo de Infamla que
têm conseguido e O multo de a:nea
ça que contInuam a off~recer CO!}·
tra Campinas as baixas armas 11lI

mlgas.
Artistas e Intellectuaes brasllel

rca, de S. Paulo. na dupla revol:a
do sentimento e da Intelllgencln,
protestam energicamente contra c
attentado degradante e denunciam
ao mundo culto o crime netando
friamente perpetrado, em desespe"o
de causa, contra a clvlllsaçâo uni·
versal.

&0 Paulo. 21 de Sctcnúro
1932.

(Seguem-se as "Esignaturas).

desesperados de si mesmos·, des,
acreditados aos olhos' e5tranhos,
vendo-se Irremediavelmente perd1
dos. entraram de lançar mão de ar·
mas prohlbldas. de meios de guer
ra condemnados pelas convenç6s
Internaelonaes. no Intuito unlco de
lançar o terror ás populaçOes c1v!s.
Dentre esses attentados, avulta o
bombardeamento de cidades aber
tas. E, vlctlma principal de tal
crIme. está Campinas.

Rellqula Inestlmavel da grande
famllla paulista. que ahl retemp.
rou o seu caracter e as suas ener
gias. Campinas é. como sempre o
foI. centro tormador e Irradlador do
nosso saber e d·a nossa acção. A ci
dade é. toda eUa. uma palpitante
synthese do multo que temos rea
lIsado nas sclenclas. nas artes. no
commerclo. na lavoura. na Indus
trla. Aht· se encontram obras de
arte tradlclonaes c de raro ,·alor. co
mo seja a cathedral, com seus la
vores de entalhe elh madeIra; gran
des centros de pesquisas sclentltl
caso como o Instituto Agronomlco.
unIversalmente conhecido; nueleo.
Intellectuaes de alta representaçAo,
como o "Centro de Sclenclas. Le
tras e Artes" e a SocIedade ele

Cultura Artlstlea; estabelecImentos
de ensIno. como a Escola Normal.
o Oymnaslo do Estado. o Lyceu de
Artes e OUlclos e a Escola PrOfis
sIonal. Bento Qulrlno, laboratorlos.
blblloth-ecas, erntlm. todas aquel
las Instituições que caractcrlsam
as elvlllsações requintadas.

Pois bem; sobre aquelles tectos
prec1osos e contra aguelll'- gente la
borlo"a..d,larlamente vêm Os aviões
da dlcta4ura I\lnçar. suas bombas
,. SUA metrl\llla;- NAo ha, nesso ata~

A Liga de Defesa Paulista convi
dou 09 artistas e Intellectuaes de S.
Paulo .. reunirem-se hontem. ás 17
horas. no Club Commercial. afim
de denunciarem aos artistas e In
tellectuaes do Brasil e do mundo
elvlllsado os crimes nefandos da
dlctadura. bombardeando a cidade
aberta de Campinas. centro de Art.
e Cultura de Interesse unIversal.

A reunião effeetuou-se num am
bIente de perfeita unidade de pen
samento. sendo approvado e assl
gnad!J. ·pelos. nomes mais slgnlflca-·
tlvos da nossa Intellectualldade e
da nossa cultura artlstlca. o se
~ulnte manifesto:

'!.OS ARTISTAS E INTELLECTU.'l.ES
. DO BRASIL E DO MUNDO.

CIVIUSADO

o EstadO de S. Paulo, que se
tornou, pelas s.nas forças cultu
raes e economicas, a mais Impor
tante unidade da Federaçllo brasi
leira. leve.ntou-1le em peso. na per
feita cohesão e absoluta unanimI
dade .de todos. os seus 'elementos,
contra uma dlctadura que nllo
correspondla ao elevado nlvel da
quella clvlllsação e c,ue. rotulada
de "governo provlsorio". Ia sendo
apenas uma "anarchla· .deflnltlva".
Ao Impeto paulista contra o regi
men lIlega1 outros. Estadcs se jun
taram. O golpe do Direito contra o·
arbltrlo é, poIs" certeIro. decisivo.
lii:l'I\illvel. Diante deIle. Já não ha..
para a tyranrila Inlmlg~. senão re
cuar. Isso está claro. Innegavel.
Imperativo. O bcm pouco de dls
c~~nl~~nt~ Clue n~~da resta acp
homens da. dlctadura bastou para
fQuI-os comprehe~der··á ., ~ituBçáo
é"PAy,r '.' Slillaorrot&: cP.l!~ Ú$~t

A'S CIDADES
ASSASSINADAS

Edgard Naxara

A Dlctadure. é o crime em todas
as suas encarnações.

A Dlctadura se manteve no po
der pela covardia. pelo suborno. e
pela intriga.

A Dtctadura se revelou ao es
trangeiro pela vlleza nos actos. e
pela dobrez do pensamento.

A Dlctadura-alndl\ se simula no
poder, na defesa da gUla Interes
seira de seus comparsas.

A Dlctadura saqueou o palz. e
agora procure. destruir as fontes
de seus S3ques.

CampInas, moirão brioso do es
ft'rço paullsta, foi o março InIcIal
dessa destrulçllo ~ystematlca. Os
tenentes-outúbrlstas querem des
encadear o dUuvlo para salva
rem a proprla arca. C:amplpas é
a primeIra- cidade assassInada pe

los assassinos da nacionalidade.

Campinas. que assistiu ao mar
tyrlo dós bandeirantes,. ao marty
rIo de tantos her6es que se bate
ram pela. nacionalidade. é hoje 1\

clda!le martyr, -

A Dlctadura não podendo vencer
05 homens de S. Paulo,·e os 110

l'1ens que estão com São Paulo:
covardcmente assassina as suas cl~

d.'ides; mas São- Paulo. sabed. cas
tIgar os criminosos que Inyestem
contra sua clvlllsaçiio,

•

Acha-so recolhido. J;ll\ Sal)ta
Casa l!e lIllserlcordla, onde de
verá ser operado L o SI.:. Edg'lr,l
Naxara, soldado do .1.0 13utal,hão
da .Llga <Ü,· Qeres'l l?ã1JUsta,
!ot'Itlo. em. Cunha.!

Este jornal é redigido e

publicado pela LIGA DE

DEFESA PArLISTA por in

cumbencia do Commando

Supremo do Exercito Cons

titucionalista.

OS INIMIGOS

Instituto Paulista de
invalidos

A. :Associação Brasileira de
Saude, fundada nest.. capital a.
S de Julho, criou o Instituto
Paulista dos Invalidos, ·destlnl'.
do a recolher e assisti>" n.âs so!
dados reridos e quO se torlla
rem Inaptos para ·proyer a sua
subslstencla.

O Instituto Paulista dos In
"alidos ser:'Á. install,ido (1pntro
de br<:,'cs dia$, enl ~)r(\Jio pro~

visorio, atE; a construct,;!io <le Stla

s~de defJnitlva.

Em tod::l.S as guerras, duas
lli10 as ordens de inimigos que
se tem de e<'mbater: o ad,-er3a
rio externo e o interior. Nas
guerras civis, como esta em qlt6
estamos empenhudos para res
tituir o Brasil ao regimen da.
ordem e da lei, sólle dd "ulto ao
Importancla, a activldade e ...
mali:;niclade do inimigo inte
rior.

A,) pas~o ll!.le o adversarIo ex
t('rno, qne ê conhecido, recorre
principalmc:.nte ao argumen~o

militar das armas e aos proces
sos ylsl "eis da mentlra e da
calumnia, o lnilnigo interior se
aprpsenTa multtfornte, sob 38

pectos differenciados, mas todos
perigosos, ("s vez·')s mais perigo
sos d(\ que os pl"opr\os regimen
tos que atacanc, nas linha!> de
frente, as nossas p03jcões.

!.ümigo interno é o boateiro
que, seja por ingcI"l\l1tlnde alvi
çareira ou por malevclencia.
propositada propsga noticls.e
inyeridicas, boas ou más que
sejan

Ir.imlgo Interno é tanto o der
rotista Que deseja ,,·('r a guer
ra ternlina<1a, n. qualqu\~r preço,
para 'lua não sejam prl'judlca.
d05 os seus Interesses e l>9.ra.
que os Sel1R negocios retomem
o ~l1rso normal, Cf\lnO 1) derrt) ..
tistn. que o ... por simples te
mor, por meão, porquo "I! fa~

tasmas e pcrig-os por todos os
lados e propaga o receio e a
desconfian~a. __

'Inlmigo Intern,' ê aquella ou
tra classe de d('~roti~t5.8t a. mah..
perigosa, que tr:1.balham a sol
do do inimigo, para deliberada
::tJente son·l1-o contra nOs, e que
llbr:1.n:;"(, desde os grandes boa
teiros atE os "saboteurs· e tra
hidores, sem esquecer a horda
negra. nos espi0~s.

In\.llllgo Interno l! o aprovel~

tador, de todo'> 0S typos, que Re
utlli~~ da anorma'ldade e da
gravida.de da hora para colher
beneficios proprios, desde o ma,.
jorador de preços aU' o "CF.ça
nic1<eis".

Inimigo interno é o propaga
dor de doutrinas subversivas
que se serve dos moment<''l de
confusão, (las horas de agIta
ç11.0. dos dias de crise naclonal,
para semear a desordem e ata
car as Instituições.

.A luta. chegou a uma phase
em que Sito Paulo e seus allla
dos não podem, por senthn...nta
1ismo, confiança ou orgulho,
desprezar a aeção IBfasta. do"
Inimigos Internos que tonos CO"1_

corrcm para prolong·nr a guer
ra. e retardar a Yictorla.

:C' dever de todos o.; paulista"
contribuir com todas as suas
energias para combater a actl
vidade demonlaca dos Inimigos
!Iue e,5t:'Á. aqui delltro cooperan
do com aR forças da dlctadur...

E o'" Inimigos· .Internos tanto
se cncontrapl na s~guran<:n. das
cidades, na retagtla~<1a. como na
immedin.ta "izlnh:lll\::l das linhas
de _fre·nte.

OROÃO DA REVOLUÇAg' CONSTITUCIONALISTA
~~~~~~~~~~~!!!!!!'!!!!!!!!~~'!"!!!!!III!I'~~~!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!,!!!!!",,!!!!!!,,!!!!!~,!!,,!!!!!!!!,!~~~~~...r".___

NUM E R O 12, II Redacção: Rua João Briccola, 10 (Predio Pi$pitinguy) - 4.° ando - salas 426-4tS - S. Paulo II 22 de Setembro de 1932

Na lu.ta homerica que S. Paulo hai mai,s de dOis mezes vem lealmente, eom
observancia de todos os principlos de ~umanidade, travando contra a dictadura
federal, em pról da constitucionalisação';Io pa.iz - não reCHOU elle ante as amea·
ças que esta lhe tem feito.

O incitamento do operariado á gré1e e á mudança da estructura social do
mundo chrlstão; o conselho do emprego ao attentado pessoal contra os mai.> 11di
mos representantes do pensamento e da cultura paulista, a corrupção pelas pro
messas de bens e vantageIl,ll futuras - de tudo isso vem a dictadura se servindo.

São os seus meios de combate. São as suoas armas de confiança. E de todas
se tem servido tanto que caminhou decldidamente para a mais reprovavel selva
geria. Empregando armas prohibidas ·pelas leis internacionaes, não mais vacillou,
e poz-se, por aviões, a proceder friamente ao bombardeio de cidades abertas. S.
Paulo e Santos foram as primeira!) victima.s nos primeiros dias da revblução cons
titucionalista. A insolita aggressão, entretanto, se deteve em face dos energieos
protestos que lhe foram oppostos. PaESaram-se os dias, e, nestes ultimos a dieta
dura volta a repetir a façanha.

Ambulancias da Cruz Vermelha, as!'ignaladas inconfundivelmente de accôl'do
com as leis internacionaes de guerra, têm sido perseguidas e cruelmente metralha
da.s por aviões de combate, feridos os seus humllnitanos serviçaes. Cruzeiro. Mo
gy-Mirim e Silyeiras, cidades abertas, foram pelas granaàas dictatoriaes molesta
das, sendo feridas ml:.lheres e crianças. E, tinalmente, de tres dias a esta parte, a
grande e laboriosa cidade de Campinas, notavel por sua contribuição para todos
os mÓvimentos liberaes do Brasil e pelo valor de seus filhos, vem pagando o seu
tributo de sangue á furia dictatorlal.

Velhos, mulheres e crianças, são sacrificados com uma inconsciencla sem par
e uma maldade sem nome. Que se metralhem as tropas em combate ou os seu':!
centros de fortificação, comprehende-se; que todavia isso se faça deshumanamcnte
bombardeando ruas centraes de cidades pacatas, habitaçÕeS particulares, fabricas,
vilIas proletaria.'>, e até cemlterlos, não se pôde permittir sem u.m protesto solen
ne e vibrante perante todas as conscienclas que ainda não perderam o dominio de
si mesmas. E' este protesto qu.e venho formular perante a Nação.

Urge um paradeiro a semelhante desvario. S. Paulo não pôde assistir ;:;em
revolta a mais esse crime. Para o bem das vidas e interesses cuja protecção ao
seu governo pertence e incumbe, para a felicidade collectlva, vem este proclamar
a sua vehemente repulsa a esses attentado'> e declarar a sua nenhuma responsa
bilidade moral ou material pelas consequencias que del1es possam advir.

Neste marco de sua hIstoria não pôde, não deve S. Paulo acovardar-se.
Levantou-se sciente e consciente dos seus direitos e da obrigação de de

fender a sua dlgnldãde de povo livre, enxovalhada pela mais infeliz de quantas
dlctaduras nas terras da Amerlca se insta1Jaram. Quasl todas as dos ultimos tem
pos já encontraram o .seu occaso e permlttiram a volta dos respectivos paize~ ao
reglmen da ordem e da lei. A brasileira obstina-se em subsistir a todo transe, eIU
bora sua manutenção dependa do annlqullamento da mais formosa republlca ame
rIcana. Defendendo o direito e a clvllisação, a ordem e a lei, S. PaUlo· deva mais
do que nunca considerar-se drgno de suas tradições e da sua finalidade blstül·ica..

Nada de recuos e t'Olmores. Supportam-se revéses. A pertlnacin é fonte segura
de resurreições. Todos devem continuar de pé e de armas nas mãos. Vence-re um
exercito, mas não se esmaga um povo livre.

Eu confio inabalavelmente na vlctorla de S. Paulo pelo Brasil unido.
O movimento constitucionalista em que teve o valoroso Mato Grosso :v) seu

lado, está agora esposado por grande parte das populações do Rio Grande do Sul,
de Minas Geraes, do Pará e de outros estadoR.

Nada de desfalleclment'os!
Para a frente!
Sustentae o fogo que a victoria é nossa.

PEDRO DE TOLEDO, Governador do Estuào.

o PROTESTO DA INTELLIGENCIA
E DA ARTE

Eterno bandeirante

ai! {f.(~

As chionicaR selsccntistas nar
ram, por nlenor, a nobre e aYi ..
sada renuncia de Amador Bl.e
1'\0, rejeitando a corôa pau!i5
ta, já então forjada do \'aro.il
audacia, afinl de quo s. nã.o
desmembrasse a. magnitude tel··
ritorial da nação brasileira.

Encerrado o eplsodlo no sce
narlo colonial, logo transpuze
ranl mares, rumo á cDrte lusi·
tana, os emlssarios da leal<lade
bandeirante um dellos Bor""
Gato. nome de profund,' re3·.
nancfa nas entradas pelo Ser·
tão, em busca de onro e iH,·
drarias, mas atrav(;s de cujas
lides se alongaram para dist:l.'l
cl= BeIJlDre malore'i o,,", maTC02
ideaes das nossas frontciras_

No borborinho de reza da me
tropole fradesca, os to hornen:s
bons" da· remota colonia r!jo~,
barbatudos, requeimados 'de sol.
impetravam audiencia de el
rei, então d. João IV, a!lm d.
prestarem ao monareha os tri
butos palpaveis, exotlcos li prI
mitivos, mas de preciosa valla,
pelos quaes se reaffirmava: ain
da uma. vez, a fidelidade paa.,
lista.

Ante o~ valiosos dons da ('o
lonia - blocos de ouro bruto,
pelles e plumagens do vista, ma
deiras de tintura e virtude. 
o soberano moveu-se no thronc
dourado, estendeu a mão co
ruscante de aneis e Indagou da.
quelles \'assalos dedicados <lue
galardà.o de sua real munlflcen
cla lhes aprazia, porventura, kl
humanal vaidades.

Então alçando a face audaz,
Os olho~ lampéJantes de arr;)·
ganeIa. Borba Gato inteiriçou·
88 na rude veste de sertanistil.
• respondeu para a historia:

- Senhor, - nOs viemos dar.
Nlo estamos aqui para pedir.

ll:
A tradição bandelran te varou

08 seeulos, espelho da grande
alma antiga: altiva, aguerrida
q Inl!omavel.

Volvendo ã. lendarla hostlll-.
4ade das selvas, aprofunl!ou
pelo sertão as novas bandeiras.
no itseomo verde dos cafesaes 8·

laraniaes.
Recordando o velho a·nselo pe·

los segredo~ da terra, exeavou
os pocos de sondagens, perfurou
escuras e extensas galerias, em
busca de petroleo, em demanda.
di ferro. -

Exalcando o esforço clvilisa
dor dos catechlstas, atirou para.
os ares o grito ultra-moderno
da sua motropole de v.rra~h9.
ceus e chamlnês fumegantés.
constellou o solo paulista de ci
da~es risonhas, fervilhantes d"
actlvldade, sclntillantes de espi
,·itualldade.

E, como se. tanto. e _muit...
mais, nll.o bastasse, vendo pe
rlcUtar nas sombras do llluslo
nlsmo dlctatorlal a lumInosa· In
tegrldá.de da patria, eU-a que se
arroja, a mesmà gente de Pi
ratlnlnlra, • mesma· raéa altIva
e generosa, para depositar ante
o Bra&11 a d-a.cilva. súprema' do
seu ouro, do seu sangue e do
lIeu admlra,·e1 ~eallsn'o·; Da
diva de quem tudo tem dado,
dll. q'fem tudO' .Quer· dar, polI' :i&tie
nuuc. :1'0111 para Jl.edlr,Y1.

que. vislumbre qualquer de obJe
ctlvo mlIItar. Nem mesmo o pa.
nlco - Intenção unlca provave1 <lo
aggressor - consegue Isso provocar:
a população civil, consciente do
seu valor e segura da vlctorla da
causa sagrada que abraçou. nâo se
abate. Varias e~sas, edlUcics, resl
deneIas particulares. boteis, etc. Já
foram attlngid06 e damnlflcados.
Morreram crianças. mulheres. e \'e
!nos operarlos. alguns estrangeiros.
Esse é o multo de infamla que
têm conseguido e O multo de a:nea
ça que contInuam a off~recer CO!}·
tra Campinas as baixas armas 11lI

mlgas.
Artistas e Intelleetuaes brasllel

rca, de S. Paulo. na dupla revol:a
do sentimento e da Intelllgencln,
protestam energicamente contra c
attentado degradante e denunciam
ao mundo culto o crime netando
friamente perpetrado, em desespe"o
de causa, contra a clvlllsaçâo uni·
versal.

&0 Paulo. 21 de Sctcnúro
1932.

(Seguem-se as "Esignaturas).

desesperados de si mesmos, desL
acreditados aos olhos' e5tranhos,
vendo-se Irremediavelmente perc11
dos. entraram de lançar mão de ar·
mas prohlbldas. de meios de guer
ra condemnados pel&s convenç6s
Internaelonaes. no Intuito unlco d.
lançar o terror ás populaçOes c1v!s.
Dentre esses attentados, avulta o
bombardeamento de cIdades aber
tas. E, vlctlma principal de tal
crIme. está Campinas.

Rellqula Inestlmavel da grande
famllla paulista. que &hl retempe
rou o seu caracter e as suas ener
gias. Campinas é. como sempre O

foI. centro tormador e Irradlador do
nosso saber e d·a nossa acçllo. A ci
dade é. toda eUa. uma palpitante
synthese do multo que temos rea
lIsado nas sclenelas. nas artes. no
commerelo. na l&voura. na Indus
trl&. Aht· se encontram obras de
arte tradlclonaes e de raro ,·alor. co
mo seja a cathedTal, com seus la
vores de entalhe elh madeIra; gran
des centros de pesquisas sclentltl
eas. como o Instituto Agronomlco.
unlveTsalmente conhecido; nueleo.
Intelleetuaes de alta representaçAo,
como o "Centro de Sclenclas. Le
tras e Artes" e a SocIedade ela

Cultura Artlstlca; estabelecImentos
de ensIno. como a Escola Normal.
o Oymnaslo do Estado. o Lyeeu de
Artes e OUlclos e a Escola PTOfls
slonal. Bento Qulrlno, laboratorlos.
blblloth-ecas, em!lm. todas aquel
las Instituições que caractcrlsam
as elvlllsações requintadas.

Pois bem; sobre aquelles tectos
prec1osos e contra aguelll'- gente la
borlo"a..d,larlnmente vêm Os aviões
da dlcta4ura I\lnçar. suas bombas
,. SUA metrl\llla;- NAo ha, nesso ata~

A Liga de Defesa Paulista convi
dou 09 artistas e Intelleetuaes de S.
Paulo a reunirem-se hontem. ás 17
horas. no Club Commereial. afim
de denunciarem aos artistas e In
tellectuaes do Brasil e do mundo
elvlllsado os crimes nefandos da
dlctadura. bombardeando a cidade
aberta de Campinas. centro de Art.
e Cultura de Interesse unIversal.

A reunião efteetuou-se num am
bIente de perfeita unidade de pen
samento. sendo approvado e assl
gnad!J. ·pelos. nomes mais slgnlflea-·
tlvos da nossa Intellectualldade e
da nossa cultura artlstlca. o se
~ulnte manifesto:

'!.OS ARTISTAS E INTELLECTU.'l.ES
. DO BRASIL E DO MUNDO.

CIVIUSADO

o EstadO de S. Paulo, que se
tornou, pelas s.uas forças cultu
raes e economicas, a mais Impor
tante unidade da Federaçllo brasi
leira. lev&ntou-1le em peso. na per
feita cohesão e absoluta unanimi
dade .de todos. os seus 'elementos,
contra uma dlctadura que nllo
correspondla ao elevado nlvel da
quelIa clvlllsação e c,ue. rotulada
de "governo provlsorio". Ia sendo
apenas uma "anarchla· .deflnltlva".
Ao Impeto paulista contra o regi
men lIlega1 outros. Estadcs se jun
taram. O golpe do Direito contra o·
arbltrlo é, poIs" certeIro. decisivo.
lii:l'aÍlIvel. Diante delle. Já não ha..
para a tyranrila Inlmlg~. senão re
cuar. Isso está claro. Innegavel.
Imperativo. O bem pouco de dls
c~~nl~~nt~ Clue n~~da resta acp
homens da. dlctadura bastou para
fQuI-os comprehe~der··á ., ~ituaçáo
é"PAy,r '.' Slillaorrot&: cP.l!~ Ú$~t

A'S CIDADES
ASSASSINADAS

Edgard Naxara

A Dlctadura é o crime em todas
as suas encarnações.

A Dlctadura se manteve no po
der pela covardia. pelo suborno. e
pela intriga.

A Dtctadura se revelou ao es
trangeiro pela vlleza nos actos. e
pela dobrez do pensamento.

A Dlctadura-alnda se simula no
poder, na defesa da gUla Interes
seira de seus comparsas.

A Dlctadura saqueou o palz. e
agora procura destruir as fontes
de seus S3ques.

CampInas, moirão brioso do es
ft'rço paullsta, foi o março InIcIal
dessa destrulçllo ~ystematlca. Os
tenentes-outúbrlstas querem des
encadear o dUuvlo para salva
rem a proprla arca. C:amplpas é
a primeIra- cidade assassInada pe

los assassinos da nacionalidade.

Campinas. que assistiu ao mar
tyrlo dós bandeirantes,. ao mart:\,
rIo de tantos her6es que se bate
ram pela. nacionalidade. é hoje "
clda!le martyr, -

A Dlctadura não podendo vencer
05 homens de S. Paulo,·e os 110

l'1ens que estão com São Paulo:
covardcmente assassina as suas cl~

d.'ides; mas São- Paulo. sabed. cas
tIgar os crimInosos que Inyestem
contra sua clvlllsaçiio,

•

Acha-so recolhido. nl\ Sal)ta
Casa l!e lIllserlcordla, onde de
verá ser operadoL o SI.:. Edg'lr,l
Naxara, soldado do .1.0 13utal,hão
da .Llga <Ü,· Qeres'l l?ã1JUsta,
íot'Itlo. em. Cunha.!

Este jornal é redigido e

publicado pela LIGA DE

DEFESA PArLISTA por in

cumbencia do Commando

Supremo do Exercito Cons

titucionalista.

OS INIMIGOS

Instituto Paulista de
invalidos

A. :Associação Brasileira de
Saude, fundada nest.. capital a.
S de Julho, criou o Instituto
Paulista dos Invalidos, ·destlnl'.
do a recolher e assisti>" n.âs so!
dados reridos e quO se torlla
rem Inaptos para ·proyer a sua
subslstencla.

O Instituto Paulista dos In
"alidos ser:'Á. install,ido (1pntro
de br<:,'cs dia$, enl ~)r(\Jio pro~

visorio, atE; a construct,;!io <le Stla

s~de defJnitlva.

Em tod::l.S as guerras, duas
lli10 as ordens de inimigos que
se tem de e<'mbater: o ad,-er3a
rio externo e o interior. Nas
guerras civis, como esta em qlt6
estamos empenhudos para res
tituir o Brasil ao regimen da.
ordem e da lei, sólle dd "ulto ao
Importancla, a activldade e ...
mali:;ni(lade do inimigo inte
rior.

A,) pas~o ll!.le o adversarIo ex
t('rno, qne ê conhecido, recorre
principalmc:.nte ao argumen~o

militar das armas e aos proces
sos ylsl "eis da mentlra e da
calumnia, o lnilnigo interior se
aprpsenTa multtfornte, sob 38

pectos differenciados, mas todos
perigosos, ("s vez·')s mais perigo
sos d(\ que os pl"opr\os regimen
tos que atacanc, nas linha!> de
frente, as nossas p03jcões.

!.ümigo interno é o boateiro
que, seja por ingcI"l\l1tlnde alvi
çareira ou por malevclencia.
propositada propsga noticls.e
inyeridicas, boas ou más que
sejan

Ir.imlgo Interno é tanto o der
rotista Que deseja ,,·('r a guer
ra ternlina<1a, n. qualqu\~r preço,
para 'lua não sejam prl'judlca.
d05 os seus Interesses e l>9.ra.
que os Sel1R negocios retomem
o ~l1rso normal, Cf\lnO 1) derrt) ..
tistn. que o ... por simples te
mor, por meão, porquo "I! fa~

tasmas e pcrig-os por todos os
lados e propaga o receio e a
desconfian~a. __

'Inlmigo Intern,' ê aquella ou
tra classe de d('~roti~t5.8t a. mah..
perigosa, que tr:1.balham a sol
do do inimigo, para deliberada
::tJente son·l1-o contra nOs, e que
llbr:1.n:;"(, desde os grandes boa
teiros atE os "saboteurs· e tra
hidores, sem esquecer a horda
negra. nos espi0~s.

In\.llllgo Interno l! o aprovel~

tador, de todo'> 0S typos, que Re
utlli~~ da anorma'ldade e da
gravida.de da hora para colher
beneficios proprios, desde o ma,.
jorador de preços aU' o "CF.ça
nic1<eis".

Inimigo interno é o propaga
dor de doutrinas subversivas
que se serve dos moment<''l de
confusão, (las horas de agIta
ç11.0. dos dias de crise naclonal,
para semear a desordem e ata
car as Instituições.

.A luta. chegou a uma phase
em que Sito Paulo e seus allla
dos não podem, por senthn...nta
1ismo, confiança ou orgulho,
desprezar a aeção IBfasta. do"
Inimigos Internos que tonos CO"1_

corrcm para prolong·nr a guer
ra. e retardar a Yictorla.

:C' dever de todos o.; paulista"
contribuir com todas as suas
energias para combater a actl
vidade demonlaca dos Inimigos
!Iue e,5t:'Á. aqui delltro cooperan
do com aR forças da dlctadur...

E o'" Inimigos· .Internos tanto
se cncontrapl na s~guran<:n. das
cidades, na retagtla~<1a. como na
immedin.ta "izlnh:lll\::l das linhas
de _fre·nte.
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NOTICIAS DOS ESTADOS
trada de Ferro S, Phulo-Rio>
Grande se acha"a com o seu
tra.f\8'0 interNmpido ('M Herval.
reporta-se, eY!dentemente, a.o
le,'antll do coronel Maia. Vê-se•
por eHe, a situaçll.o dlttlcil em
que se 'encontra aquelIe EE_
tado,

- Ainda sobre o movimento
a.rmado no interIor de Santa
Catharina, tol aqui recebida de
campo Grande. mais a, selfuln
te conflnna(;ão:

"Dr, Paulo de Mora€s Barros.
secretario da Faz..nda. - S!lo
Paulo. - Acabo ter telegramm:a.
COJlcepcloll, a.nnW1dando rece
bimento alIl t ..legra.mma. vindo
Assumpcll.o, em que Collor com_
munica, para ser transm!ttlda,
ahi, n~ticla achar-se todo Con.
testado em revolu(;.ão, Via ter.
rea occupada, desde Port!)
Unll!.o, até proximidades Ponta
Grossa. - Abra(;os cordle.es. _
(a.) :Mélega - Campo Grande.
20-9-1832'.

- A estação de Rudio ofn.
clal do Rw noticiou haver o
governo d(' ?tinas tomado seve.
ras providencias contra. os ela
m('ntos que se s.,bleyaram na;
cidade de Llm& Duarte, Rituada.
no ra.mal de Bemflca, B. F. Cen.
traI do Bras\:.

Essa ciaade, que fica :lo 57 kl
lometros de Juiz de FOra., .1 um
centro importante da lavoura
mineIra e comarca de primeira.
entrancia.
-- O director militar da Es_

trada de Ferro Central do Bra
sil no Rio de :Janeiro Intormou
que recebe,": communicaçã.o d!)
se achar em poc1er- dos revolu.
cionar!os mineiros a esta(;ll.o de
Corlntho, Importante chave fer.
rovlarla da Central no vizinh()
Estado.

- Radios capta<1os dão 110.

tIcia da situar;ll.o critica em que
Se acha!)l as autQri<1ades n~inei_

ras, na zona central e nort·) dI)
Estado de :Hinas, que se mos
tram desapontadas diante da
att1t'~de do po\,o que acdama.
São Paulo e a<lhere inf'onrlicio
ilulmente aos rnunici~ios lá. re_
beUados.

-- A zona d~ :\Tata com~le

tamente em mãos de Arthur
Bernardes. A região tionteiriça.
do f:splr1to Santo IOstá. em vias
de :?dherlr.

ESPIRITO S.o\.XTO

Ao que lnformam r:..dios
ptatlos nesta capital, o Esta.lo
do E~pirlto' Santo já estaria. in.
vadido pelas tropas co"stitucio
ralist:l.s d,e :Minas. A ir\'asã,)
ter-se-Ia. effectuado' pela cida
<Ie de Affonso Claudio 1>01' tor
cas c!ue estavam concentradas
em :-.ranhuassu' e ~rutum. Já es
taria!ll tambenl inter!"onlpitlas.
por essa nlanobra. as comnluni...
cao;:ões de Victor ia com o Esta
do do Rio. plOla estrada de f€r
1'0 LeoJ)oldina.

Segundo as ultimas no ti c illS,

a dictadura tem reln~ttido tro
pas para as fronteiras do Esta
do do Rio e do Espirlto Santo.

M:L'II..,S GF:II.~ES

."s ultimas noticias sobre Mf.
llas são de grar.d<;l imllortancla.

Por ellas se v ..ri!ica que o
movimento Clonst.itucional;sU1l
continua nnm crescendo empol
r;ante. Assim ê {Jue Já. s~ sabe
ter Diamantina adheritlo ao mo
vimento e estarem totalmente
cortadas ae comT!lunicações te
Iegraphicas entre Uberaba. e
BeBo Horizonte.

Accrescenta-se que ~e verifI
cou um levante armado no mu
nlclplo de Diamantina, populo
",o centro do vizinho ~stado.

RIO .iRMmE DO St1L

As not1çlas recebidas continuam
a posltlvar ~' desenvol\1mento da
acçAo rev~;"'Clo~l&.

O Ileneral Z6ca Netto. #t fren!e
de suas tropas. encàmlnha.-se p&l'&

hlotas, obr1ptul0 o Intervent()r
Fiores a enviar pera abl toda a
força que tenha . d!spon1vel. em
Porto Alegre, Inclusive ó!I guardu
da AI!andega.

NovO& retorços· são en,lados pe
los constitucionalistas para garan
tir a occupaçAo da linha terrea da
S. Paukl-Rlo Grand.e.

Conflrma-se a tomada de RervaL.
que tlca ao sul e proxlma á LagOe.
MIrlm, pelo coronel Zéca Netto; ..
oecupaçAo de GUltoporé e a d-.rrota
ln11l«1da pelo coronel José Rodrl
guee Sobral i.os d1etator1aes, em
5oledade. tendo mon14o um capl
Uo elo exerc1to.

Foram <:apta40s na estação lIe
Santos 08 6egu1ntee Importantes
ra.d108 proced<?ntes elo &10 Grande
<W Sul:

O primeiro é de Sant'Anna 110
Llvrw.mento e d1z:

"DT. llorwes de Kedelrcs ,"cha
ae de posse dos munlctplos de Ca
Çllp-.va. Sapé" Santa l!arla. sant'
Am1a do Livramento, Guaporé li

O".ltroe".
HQuero, em nome dos constitu

clonallstas desta. terra, apresentar
08 n06608 cumprimentos, dizendo
que ilo columna do dr. Borges de
l::ede1ros. está lntelramente vlcro
rlosa. e que todos OS d1as recebem
novas e vaUosas adh"'lÕes. A revo
luçf.o no Rlo Grande não é mais um
sonho; é uma. l""alldade. nAo ob
stante ilo Serrl\'el pressão que se no!!
ofterece.

Vlva São Pe.uIo, um monstro <;.ue
nào !la q"em lhe decepe a cabe
ça",

"A cidade de SI\o Lourenço e o
respectivo mun1c!plo adherlram.
causa constitucionalista. Em São
Gabriel, &S l*nhoras, numa grande
manl!estaçAo, ostentando lenços
vermelhos. acclamaram os chefes
revoluclonarlos. Por toda a parte
o movlmento toma extraordlnarlo
vulto..

O povo gaucho, irmanado ~Om

Sào Pe.uIo, vencerá ou morrerá, na
<letesa da sagrada causa".

- Os seguintes re!egl'amml\.~,

pro:ledentes de Bant'Anna dp Livra
mento, dõ.o ()(juta do cerco de Bagé
e do despacho que o sr. Borges dl
rlg1u ao sr. Flores•

EU-os: - "Cidade de Bagé está
61tla<ãL pelB.s fO~Çlls constltuc!ona
Hstas",

··~.,.,quanto tiver soldndo. defen
derel.. Constituição; não ac·~e~to

mais. de ner..hun1R ml\neira, c,ual
quer entendimento. Lutarei até
mo:-re~. O Rio Grande. unlõo, como
um ,6 homem. ddcnderá a sagra
tia. GiUsa. sen~ n!cdlr sacr1!lc1os.·

S.-\.XT.o\. C"\.·CH_o\.RrX.\.

Confiinulnl-se todos os nu:io"9
t.ie S:l!1ta. Catharina. O facho da.
rev,)lu~ãO hora a nol":1. inC'ên
<1",1,,- "-'Juelle Estado.

_I.s cnml11Uni'2açües ronl Her·
vaI r.-ontinnaln interr-onlpi.das.
O levante do coronel :?IIala não
teve .aillua ôesmentldo a]gun'l,
nem mesmo pela PRAX.

Ainua agora, nunl radio d~..
nlaior sjgni!icaçfio e de alta
importancia para a. sorte da lu
ta, acabamos de ter a auspicio
sa noticia de que Porto unlll.o
da Victol;a. chave da. Estra<!a
de Ferro do Estado, cahiu em
mãos dos constitucionalistas.

- ConfIrma-se o levantt'.
que Irrompeu em Cruzeiro, cbe
fiado pelo coronel Passos Mala
e pelos ch'ls dr. Ivo de ."'qulno
e Wencselau Breves.

() telegrumma qne o Interven
tor l'''lores dirigIu ao d!ctad"..,
communicando-Ihe 'lue a Ea-

o grande crime

r~io. Até breve. Um enorro.
".bra,;,) do - (a) J, B·. -.

*De um dos sectores em que
"alentemente se bate o e~ercito

constitucionalista, escre,'e-nos o
soldado Lulz B. Santos Vianna.,
c·ntre outras, as seglliiltes p,:
lavras:

" .•• AquI, pelo menos, não ê
~mo na cidade. onde estive tres
dius em Ilcen';a. A<Iu!, a. !rente
só acredita no que vê. e com·>
o que a gente vê ê optimo, ê
a ah'orada da. Vlctorla, nlrtural
me:>te o nosso anImo ê o mais
vivo, o mais contlante, o mais
enthuslasruado posslvel. Todas
as tristes mlserlas que est:l.
guerra, como as demaJs lrUer
!·a3, Inventou - o derrotismo, o
boato7 a Dlentira, etc, .. - nada.
<'iisso e:>::lste por a.flui. O nosso
·peixe· (noticia) f: urna. coisa
(lUe a. l>ente ~rll'utl'ta ou conta.
por d!stracçli.o, sem gra.nde Inte
resse. conlO se conta ou se ouve
UID'i anec<1ota.

_"- gente ás vens acred!i~

mas... 111\0 é mu-u-uito. Por
tanto. estA lI....re de decepcões.
O peior que ~de acont..cer ê
a gente dar uma blla gargalhl.
,la. .. E' o melhor systema.
Tenho a Impressão de que o ca
pacete de aco não protege a.
Il'ente 50 de balas, mas tambem
(lesses outros projectis !nvisl
Tela que os Inimigos de tOra. e
ilo dentro gostam de atirar c.oJn
tra n6s. Não ha. perigo, tudo
resvala. e nem sequer consegue
?-5sustar O soldado da leI.

Agora, sr. redactor, o meu
abraço. 11 atli ..• ,,-t4 li V!cto
rõa, porque antes desse dia, a.
cida.de novlda.delra nã.o Ir.e pl
1h8.!·::l. ,.. Seu, ~t(', to •

_... P. R. A. R.• R.edlo Sociedade
Recordl. combatente ?alorosa e
cG::lstante pela cs:.usc constlt\1clo
n.e.llsta. lrradifiu. esta sema.na. I!.S

s-egulntf;s pala~.s:

."D(' noyo. centra CampInas - e
CO!'.1 maior t'lolencia e maior 1::1.1
quldr.de - 'Voltaram os crlmlnosos
.."ióes da (Uctadu:-a a despejar sua~

b<::.mbas " sua metr&lh&. ){"çOOõ. bo
mens "ia!ldcs. IOll&s náO attlngel!1 
porque e"""s siio todos soldados da
1.<.1 e estão nas l~nha8 de frente••
porque é. úlctadura não interess"
c·c:n.bate:r cor.:~'J .s:olãc.tlo contre. sol ..
<lado .

Ma.:. esteja a dl"'tf..<i't:.1'& ce.rta.
bem <'ena disto: - O c.pacnte·de
F.ÇO do soldad;> paulista llel>:ou '<lA
~:' apenas um simples ln.strunlento
mlll{·ar tie defesa e pro~ecção. par...
assümir &.s proporçóes üe unl synl
bo10 grandioso e exacto p eterno.
Ha, nes~e InstaI:.te, sobre todo ')
Brasil constitucIonalista. uma cupo
la enorme de aço brilhante. rIjo,
Inyuln€r&vel. Por esse metal nobre.
puro e torte da consclencla nacio
nal hl>o d~ resyelar sunpre, In
ute1s. cúntraproducentes, os golpes
traiçoeiros dos quc ainda tentam
em v§,o <ieshonrar o Brasil. No ca
pacete-de-aço do nosso Ideal. da
noesa "ontade e da nossa convlc
çAo 39 balas assas&!n..s da dlctad'~

ra hão de recochf·téar, bl!.o de TOJ

tar todas ps.r& 1~!"~r E.quelle que
lU! desferIu."

Escre'-e·T,os o soldado Fer
Dando Xisto dos Santos. da 1.a
companhia de assalto do 10· B.
C'. R. pedindo Informações de
c. Carnilla Bueno dos Santos.
O • Jornal das Trlnch..iras· re
ccb<-rã e publicará. a Informação
}>€dida, agradecendo antecipad.a
lr..€::lte ~ quenl i!uiz€:r ter a boo
du~ t l~' pj.·estal-a.

Alfredo EU~s Junior
Encontra-se quasi restabelec!

I!o no -Hospital Mackenzle", .)
sr. dr. Alfredo ElIls Jun!or, d ..
dlre<ltorla da Liga d. Defesa
Paulista, que foi terldo num doe
combate! em Cunha.

nx.1. c~n_

nu em campanha. hlo !leU oç-s,!or.
Pela sua branua. Por Que mere
t"ru. NAo aerá cwlcata a sua bell1l.
tarda de capitão, de coronel. Vo
cê é caplt~ ou coronel, nio por
ii<'r faho do sr. l"ule.no c do lI!',

C!cnmo. ,~ ê c.plt/i.o ou coro-.
~_el, por que ,"ocê Et.-"7iscou a sua
.,.Ia.. p~Ia st:a hOrl!'I\, pois a n06
~~ honra. npste mo:nE'nto. tem uma
"mie.. slgnU'lcaçl1.o: a vlctorle. B
CUt?:l"l náo tra.balhõ por essa "rt ...
CtO!'!o. t's~& G.eshonrado.

Nli.o seré rldlcul" r.; sua pa.ten~.

~u enlf~o. Q\1ando \'ocê tô:, cha

rneco de coronel, de- lllnjor. de
Y:;r;.pnte. !. sua ps.tt.G terf\ a1dll

1,"''')','''1 no camp::. de b~ A !:la. E só
't~m prestigio flS wv1sas ~ 00 g&
lOes "551"-1 ..dqul:1d03. E essas d1
T15EO.s. ~ ess~s ga16e.s. peI"!IlaDece

r...·· &tl''' ';es des tetr.pos. tuIgu
IT.n~',s. em t.odos os Urros que
contar~!:J. a epOpéa de cavalhc1rls
r3" c,:le hoje São Paulo vive.

1iáo seré. uma "C&!lloutla.gelJ a
" ..:« taráa. \xê náo finge de sol
<:000. Você !!Ao tinge <!e ottlclal.
·;.7ccê e 11m sold8do de ver<iade.
!~~iHl(lnt!CQ. E se 't"ocê v!er ~e ser

ct!icit.l. seriA. um o!nc~al d.e "r~r

dn....:e. f ..ü tl1€ntjco.

P~ul~5t·a. Eu conhec1 ..-ocê r1co,
e·m p:eno gosa de to<ios os pre.ze
rt'S st:per!;uos do mundanismo vi
("~{':;o e a.rlóo.· Va.."ê t1.nha ~a sua.

I>-",c.. o rltts do tiesdem e da 5&-

cteêaüe. -Voe! e.ccum:l1ava. to-

c.:a3 &oS vl('torics co fa.usto _ Era
atr-cdo. cr& adulado. Você e.rz
(>'!~ant?r.:.~€nte tnut11 e ln<!1tfereI!
te. Eu c:tscrt em ,ocf. n voc~

"..i.l1 f-stâ. desp~do ~o seli "Cadll...
~ftc··. dos ~"eus je.qu~t.6f.s "poo!1a
nos·'. dcs s~~s hfty'S.Il.as, (Íos S€U9
ctc{)':'~_:a~E". efp!end~(Í~ente fúr

te. esp!end!<iaInente tIlS.EoCuIo. es
p1f"~d!d&-'l1ente ~:lelro. r..a trin

cheIra., onde é o seu legar. ~.o
ea mocldad.. lH:nd"1r&Ilt.., de todo8

06 q'~e tem a cor.'p~ehe:lsll.o "li&
M.e t..:o se:I c..e\Ver.

um?.. vErgo!lha de abandunar 043
costun}.es e praticas do tEmpo
dvll. ~ras na verdade n6s nã"
<stnnlOS preoccupados conl os
!nsCr~~tcs anlorosos _ Xós a.lna
mos ~ts nossas ar1l1as, os nossvs
ch'f"~cCJ. a nossa. trincheil'é\.. O
odio ?.o inin1igo chega n1esnloJ
a ser u!na coi~2. mais Que re
!ati"~a. E:nre n6s, a gente no
g<,r;;.l :lenl qnalitka mais os lni
:'lligos, nà.o são ncnl isto, ne1"l
:1.Quillo. sA.o apenas "o ininligo··,
1j nada mai9 ~

Quenl e~cutasse um desses
combates em que a gente está.
bem 1Iro:>:11110 do ad'versario, e
~roca com e!le os maiores in
sultos, ln1aginaria. Que eranlO.!
!nimigos de nH>rte. num odfo
iI!!rnort~l.

;çad2. p'isso. Esses insultr;s
sào apel!as uma especie de es
ti.nlulante, com que a gente S~

eYdta a 151 mesmo. São pala
vras muito menos dirigIdas ao
Inimigo, que a nOs m ..smos.
Pois l! assim, meu querido Lulz.
Se!!sa~lies noya.s, uma vida não
digo 'lue mais pura, nla.' po~

si~'e1mente mais conlpleta.
Bem, estã na hora. do correIo

partir. ~ão esqueca de tele
pbon"-r a mam.e que estou bem,
lJJuito enlbora siga uma carta.
"ara ena por este mesmo cor-

Meu p::~r:cl,:}. V~ 6 so:.cad,:}
JlAul!s~a. V<'Stlu a te!"da não para
....~ =a sat13tacç.Ao tw p~bllco e
mU<ll~ 11 SUl> conscle:lcla. Vestiu
11 taràa não pa~a lilT.a <iemonstra
çAo e"hlblto~:a (' ta:sa ce c1v!S!llo.
Ve9t11~ a. !a..."'de, ni.o pa..."'t:. o;re...~:! e
m~"~meltarte.. Você l"estlu B ~a=.

da r>o:v.:e t: p~c1so \esti~ t ...."l!&

J>Ilr& ro:r-bater. V<.'ci\ 101 J>&!'a &

trmcnt'"íra. m&C!'~veu-se J)&I'à l!'

J)&rlO a tr1nche.:"--a. Você conhpce"
e eocct'ce o seu deVfr. Você é

JnO';'.o, lo tone, é dla'no. é pattto
ts e ten'l org:.lJ..:lo ce la.Yf'r nQ.!;

~:1di) r.a tE'I"!'a ue Pir...tillinga. essa
te:":'a que é & de ~ ...·....I:!.d!'at.:.a e

Silva. "oc~ é a.1ti't'o. é br~(JSO.

Vo::!; é o rt'J1~ese~tante cobre de
lJ6neeirant~s. E' um paulista. E'
mil brasllE-lro. se tudo lhe !&1tar
~h1 !.l'3SSf:' postO CÃe hO~lra e sac!'1

:l'lclo. >li.<:; Impor.... N" seu peito
br&-;o. ü-e ~ohi2.QO U& 1~1. no seu

40::'&~'áO ~~ir.:4J::.&dv de c:.e1eI!.SO!' êe

.iireltes, voe<, '*'U~ -rlbre., toé&B UI

:I'or~ be..~=s """..., a reshst..ncta
~1c& que ihe t: nlgi<ia. O
<tuoontorl<:>. " ~Irr:eil:te.çtio !llC<'r
t.a e p~..a:~ G so:::nno &tr~c.o.

(Lct granGt'!3 ce.n~i:l1:&clf.s. o peso da

''';'{,'Q, Ú6 machila. "a munl<:ào. <!O
ürrep..n~e:J.to, a "i tz1nlln.nça U&~ boc'

Cl\~ df!· !o:;g.). o co"stan'te tiroteio
.-llUI n~e~::-c.;'i1&S. o (':J.uvelrn (!p fn.
f:l'.If'lljçg de f;!"3!1aG.t..s. tudo isso

,"ocê 5·~PPOrt2. ~ ;:;":Ti:'. avldu po~

·"H"nCf":' o U::.Inigu i~lã':). ess~ LfS

v~::lt::~dn ~uc !g~Q:-a tudo: po:-
lI'le C' q<lf:,n re&t&.

F&-.j]~~a. r..:e'..l g:'&:lC.e t:eréE'. \.'I'c·

N: é ~:>o~ê.aão. O Sf"U grau t:e. be.

~h:\::-f'1. o seu gra~ à~ medtcc. o
,..eu g::"3:.1 ~e c::lb'enhelro. ~o=:ê re
:neg.Tl. você ':roco:.L todos os tI
tul()S P€':o titulo n~6~s :::'lpon~nte

tlUe U!:1. p.2.'_llis";,3, jú;1fn póde pos

su1r !1f'ste 1ns~::~,,; '·so:dado" ..
8<Jlde.co da L~I e da L1bercade.
Talvez \"oce &dqu!ra \.:ma div~se.

duns dil'lsll8. tre!l quatro dlvlGaS. Tai
V€2i vo~ ge.nlle galões. Um, dO~5. tres.
(;('16 galões. l:ó:leómo bo:'<iados. Dss2s di
l.!sas. C'SS€5 ga16t"S. ,-ocê os ~dQ.ul..

4l!!d"~u ~a:"o Zo!·.,,:igo.

Na ültin1~ c::rt? ihe contf:i
~~Olno pTi'ndenlO2: a !if. P. d j

1n!migo.. Depois d.o tanto so!
1rlment·) po:- ca.i.I~a della, alIi
..::s1ava a desg:-açaGa, calada, nG
nlelo das o:.ltras o:'oisas to:n'l
·las. Eu olhaT2. !lara ell.,.. ~Or..l

11JY!. o~ i., que ,,·ocê nào imagina,
Se nã') fo&~(: J'aquel1a. hora 53.1-

:::ae~~ e ~.:n:~:~~so:~odeS:ti~~~r~~~
mo~ a nn'!.:tlõiçoacA. metralha
dora.
~ Ma':> .~ por isso nlesnl0 flue es

tou lhe CO:lt?t:do estas boba
gens. P\l!nf)S de~C'ansal' o CiU2.n

do ~~oltan1os. lá esta'\va a M.
P. traba.lh~"do por nOs. :Jã. o
cab" L-õlio tinha dadO) a ~lIa o
bonito nonl~ de Maria The!"ez"\.
'8 ao )Je.ri:t Thereza canta't'"a n'1J!'!1
!fern bonito ~obr~ o ar da tar
ce, maltn>.nt:mdo agora as no
'Vas posições d" Inin1igo. Hoje
JlG~ queremos b~m P. :Mar;a. Tbe
:reza. ('orno se eUa fosse Um3
4)sp~~i~ de :rman santa, que !lO!'.

proteg€-sse '.!? mal.
Essas Do.....;(lades' de !lJe~time:'!.

te, meu Querido Luiz, ê que e:l
des.;jaria que você experimen
tasse. A.n10r, prazer, namoros.
Ile :lo gente ainda talu nisso. eu
percebo multo bem que ê por
'urna e:;lIccle de vicio antigo,

AVENTURAS DE JEREMIAS E ZOROASTRO-Soldados dictatoriaes
VAMOS FICÂ UVAf5 DE OUTRA
PRAGA. Z(1RO·.' c.O M PRE J
1,)111\ APPAAELHO .NJ:,ALIVER
PAA' MATA" CARRAPATOS!

AQUI NO PAPE' DIZ ANS.M:
PEGA-SE NOS <..ARRAPATO,COLlO
. -SE ELlfS SOBRE A TABO'NHA
N?l.E COMO MARTEUNHO
N~ 2 ESMAGA-SE AS CABeçA
DOS OITO C.ARRAPATO

OPERAÇÃO FACIR E DE fFFErTO
SE<:.iURO.

JORNAL D.AS TRINCHEIRAS

AO VOLLJNfARIO PAlJUSTA INTELLECTUAL

CARTAS DE MULHER

I

NOTICIAS DOS ESTADOS
trada de Ferro S, Phulo-Rio>
Grande se acha"a com o seu
tra.f\8'0 interNrnpido ('M Herval.
reporta-se, eY!dentemente, a.o
le,'antll do coronel Maia. Vê-se•
por eHe, a situaçll.o dlttlcil em
que se 'encontra aquelIe EE_
tado,

- Ainda sobre o movimento
a.rmado no interIor de Santa
Catharlna, tol aqui recebida de
campo Grande. mais a, selfuln
te conflnna(;ão:

"Dr, Paulo de Mora€s Barros.
secretario da Faz..nda. - S!lo
Paulo. - Acabo ter telegramm:a.
COJlcepclon, a.nnW1dando rece
bimento aUI t ..legra.mma. vindo
Assumpcll.o. em que Collor com_
munica, para ser transm!ttlda,
ahi, n~ticla achar-se todo Con.
testado em revolu(;.ão, Via ter.
rea occupada, desde Port!)
Unll!.o, até proxlmidaoles Ponta
Grossa. - Abra(;os cordlaes. _
(a.) :Mélega - Campo Grande.
20-9-1832'.

- A estação de Rudio ofn.
clal do Rw noticiou haver o
governo d(' :Minas tomado seve.
ras providencias contra. os ela
mentos que se s.,bleyaram na;
cidade de Llm& Duarte, Rituada.
no ra.mal de Bemflca, B. F. Cen.
traI do Bras\:.

Essa ciaade, que fica :lo 57 kl
lometros de Juiz de FOra., .1 um
centro importante da lavoura
mineIra e comarca de primeira.
entrancia.
-- O director militar da Es_

trada de Ferro Central do Bra
sil no Rio de Janeiro Intormou
que recebe,': communicaçllo d!)
se achar em poc1er- dos revolu.
cionar!os mineiros a esta(;llo de
Corlntho, Importante chave fer.
rovlarla da Central no vizinh()
Estado.

- Radios capta<1os dão 110.

tIcia da situar;ll.o critica em que
Se acha!)l as autQri<1ades n~inei_

ras, na zona central e nort·) dI)
Estado de :Hinas, que se mos
tram desapontadas diante da
att1t'~de do po\,o que acdama.
São Paulo e a<lhel'e inf'onrlicio
ilulmente aos rnunici~ios lá. re_
beUados.

-- A zona d~ :\Tnta com~le

tamente em mãos de Arthur
Bernardes. A região tionteiriça.
do f:splr1to Santo IOstá. em vias
de :?dherlr.

ESPIRITO S.o\.XTO

Ao que lnformam r:..dios
ptatlos nesta capital, o Esta.lo
do E~pirlto' Santo já estaria. in.
vadido pelas tropas co"stitucio
ralist:l.s d,e :Minas. A ir\'asãa
ter-se-Ia. effectuado' pela cida
<Ie de Affonso Claudio por tor
cas c!ue estavam concentradas
em :-.ranhuassu' e ~rutum. Já es
taria!ll tambenl inter!"onlpitlas.
por essa nlanobra. as comnluni...
cao;:ões de Victor ia com o Esta
do do Rio. plOla estrad::. de f€r
ro LeúJ)oldina.

Segundo as ultimas no ti c illS.

a dictadura tem reln~ttido tro
pas para as fronteiras do Esta
do do Rio e do Espirlto Santo.

M:L'II..,S GF:II.~ES

."s ultimas noticias sobre Mf.
llas são de grar.d<;l imllortancla.

Por ellas se v ..ri!ica. que o
movimento Clonst.ituclonal;sU1l
continua nnm crescendo empol
r;ante. Assim ê que Já. s~ sabe
ter Diamantina adheritlo ao mo
vimento e estarem totalmente
cortadas ae comT!lunicações te
legraphicas entre Uberaba.. e
BeBo Horizonte.

Accrescenta-se flue ~e verifI
cou um levante armado no mu
nlclplo de Diamantina, populo
",o centro do vizinho ~stado.

RIO .iRMmE DO St1L

As not1çlas recebidas continuam
a posltlvar ~' desenvol\1mento da
acçAo rev~;"'Clo~l&.

O Ileneral Z6ca Netto. #t fren!e
de suas tropas. encàmlnha.-se p&l'&

hlotas, obr1ptul0 o Intervent()r
Fiores a enviar pera abl toda a
força que tenha . d!spon1vel. em
Porto Alegre, Inclusive ó!I guardu
da AI!andega.

NovO& retorços· são en"lados pe
los constitucionalistas para garan
tir a occupaçAo da linha terrea da
S. Paukl-Rlo Grand.e.

Conflrma-se a tomada de RervaL.
que tlca ao sul e proxlma á LagOe.
MIrlm, pelo coronel Zéca Netto; ..
oecupaçAo de GUltoporé e a d-.rrota
ln11l«1da pelo coronel José Rodrl
guee Sobral i.os d1etator1aes, em
5oledade. tendo mon14o um capl
Uo do exerc1to.

Foram <:apta40s na estação lIe
Santos 08 6egulntee Importantes
ra.d108 proced<?ntes do &10 Grande
<W Sul:

O primeiro é de Sant'Anna 110
Llvrw.mento e d1z:

"DT. 1Iorwes de Kedelrcs ,"cha
ae de posse dos munlctplos de Ca
Çllp-.va. Sa~" Santa l!arla. sant'
Am1a do Livramento, Guaporé li

O".ltroe".
HQuero, em nome dos constltu

clonallstas desta. terra, apresentar
08 n06608 cumprimentos, dizendo
que ilo columna do dr. Borges de
l::ede1ros. está lntelramente vlcro
rlosa. e que todos OS d1as recebem
novas e vaUosas adh"'lÕes. A revo
luçAo no Rlo Grande não é mais um
sonho; é uma. l""alldade. nAo ob
stante ilo Serrl\'el pressão que se no!!
ofterece.

Vlva São Pe.uIo, um monstro <;.ue
nào !la q"em lhe decepe a cabe
ça",

"A cidade de SI\o Lourenço e o
respectivo mun1c!plo adherlram.
causa constitucionalista. Em São
Gabriel, &S l*nhoras, numa grande
manl!estaçAo, ostentando lenços
vennelhos. acclamaram os chefes
revolucIonarlos. Por toda a parte
o movlmento toma extraordlnarlo
vulto..

O povo gaucho, irmanado ~Om

Sào Pe.uIo, vencerá ou morrerá, na
<letesa da sagrada causa".

- Os seguintes re!egl'amml\.~,

pro:ledentes de Bani'Anna dp Livra
mento, dõ.o ()(juta do cerco de Bagé
e do despacho que o sr. Borges dl
rlg1u ao sr. Flores•

EU-os: - "Cidade de Bagé está
61tla<ãL pelB.s fo~ças constltuc!ona
Hstas",

··~.,.,quanto tiver soldndo. defen
derel.. Constituição; não ac·~e~to

mais. de ner..hun1R ml\neira, c,ual
quer entendimento. Lutarei até
mo:-r,,~. O Rio Grande. unlõo, como
um ,6 homem. ddcnderá a sagra
tia. GiUsa. sen~ n!cdlr sacr1!lc1os.·

S.-\.XT.o\. C"\.·CH_o\.RrX.\.

Confiinulnl-se todos os nu:io"9
t.ie S:l!1ta. Catharina. O facho da.

rev,)lu~ãO hora a nol":1. inC'ên
<1",1,,- "-'Juelle Estado.

_1.8 cnml11Uni'2açües ronl Her·
vaI r.-ontinnaln interr-onlpi.das.
O levante do coronel :?IIala. não
teve .aillua ôesmentldo a]gun'l,
nem mesmo pela PRAX.

Ainua agora, nunl radio d~..
nlaior sjgni!icaçfio e de alta
importancia para a. sorte da lu
ta, acabamos de ter a auspicio
sa noticla de que Porto unlll.o
da Victol;a. chave da. Estra<!a
de Ferro do Estado, cahiu em
mãos dos constitucionalistas.

- ConfIrma-se o levant!',
que Irrompeu em Cruzeiro, che
fiado pelo coronel Passos Mala
e pelos ch'ls dr. Ivo de ."'qulno
e Wencselau Breves.

() telegrumma qne o Interven
tor l'''lores dirigIu ao d!ctadú...
communicando-lhe 'lue a Ea-

o grande crime

r~io. Até breve. Um enorro.
".bra,;o do - (a) J, B·.·.

*De um dos sectores em que
"alentemente se bate o e~ercito

constitucionalista, escre,'e-nos o
soldado Lulz B. Santos Vianna.,
c·ntre outras, as seglliiltes p,:
lavras:

" .•• AquI, pelo menos, não ê
~mo na cidade. onde estive tres
dius em Ilcen';a. A<Iu!, a. !rente
só acredita no que vê. e com·>
o que a gente vê ê optimo, ê
a ah'orada da. Vlctorla, nlrtural
me:>te o nosso anImo ê o mais
vivo, o mais contlante, o mais
enthuslasruado posslvel. Todas
as tristes mlserlas que est:l.
guerra, como as demaJs lrUer
!·a3, Inventou - o derrotismo, o
boato7 a Dlentira, etc, .. - nada.
<'iisso ,,:>::lste por a.flui. O nosso
·peixe· (noticia) f: urna. coisa
(lUe a. l>ente ~rll'utl'ta ou conta.
por d!stracçli.o, sem gra.nde Inte
resse. conlO se conta ou se ouve
UID'i anec<1ota.

_"- gente ás vens acred!i~

mas... 111\0 é mu-u-uito. Por
tanto. estA lI....re de decepcões.
O peior que ~de acont..cer ê
a gente dar uma blla gargalhl.
,la. .. E' o melhor systema.
Tenho a Impressão de que o ca
pacete de aco não protege a.
Il'ente sO de balas, mas tambem
(lesses outros projectis !nvisl
Tela que os Inimigos de tOra. e
ilo dentro gostam de atirar c.oJn
tra n6s. Não ha. perigo, tudo
resvala. e nem sequer consegue
?-5sustar O soldado da leI.

Agora, sr. redactor, o meu
abraço. 11 atli ..• ,,-t4 li V!cto
rõa, porque antes desse dia, a.
cidade novlda.delra nã.o Ir.e pi
1h8.!·::l. ,.. Seu, ~t(', to •

_... P. R. A. R.• Redlo Sociedade
Recordl. combatente ?alorosa e
cG::lstante pela cs:.usc constlt\1clo
n.e.llsta. lrradifiu. esta sema.na. I!.S

s-egulntf;s pala~.s:

."D(' no,"o. centra CampInas - e
CO!'.1 maior t'lolencia e maior 1::1.1
quldr.de - 'Voltaram os crlmlnosos
.."ióes da (Uctadu:-a a despejar sua,.
b<::.mbas e sua metr&lh&. ){"çOOõ. bo
mens "ia!ldcs. IOll&s náO attlngel!1 
porque c"""s siio todos soldados da
1.<.1 e estão nas l~nha8 de frente••
porque é. úlctadura não interess"
c·c:n.bate:r cor.:~'J .s:olãc.tlo contre. sol ..
<lado .

Ma.:. esteja a dl"'tf..<i't:.1'& ce.lta.
bem <'ena disto: - O c.pacnte·de
F.ÇO do soldad;> paulista llel>:ou '<lA
~:' apenas um simples ln.strunlento
mlllt·ar tie defesa e pro~ecção. par...
assümir &.s proporçóes üe unl synl
bo10 grandioso e exacto p eterno.
Ha, nes~e InstaI:.te, sobre todo ')
Brasil constitucIonalista. uma cupo
la enorme de aço brilhante. rIjo,
Inyuln€r&vel. Por esse metal nobre.
puro e torte da consclencla nacio
nal hl>o d~ resyelar sunpre, In
ute1s. cúntraproducentes, os golpes
traiçoeiros dos quc ainda tentam
em v§,o <ieshonrar o Brasil. No ca
pacete-de-aço do nosso Ideal. da
noesa "ontade e da nossa convlc
çAo 39 balas assas&!n..s da dlctad'~

ra hão de recochf·téar, bl!.o de TOJ

tar todas ps.r& 1~!"~r E.quelle que
lU! desferIu."

Escre'-e·r,os o soldado Fer
Dando Xisto dos Santos. da 1.a
companhia de assalto do 10· B.
C'. R. pedindo Informações de
c. Carnilla Bueno dos Santos.
O • Jornal das Tl'lnch.. iras· re
ccb<-rã e publicará. a Informação
}>€dida, agradecendo antecipad.a
lr..€::lte ~ quenl i!uiz€:r ter a boo
du~ t l~' pj.·estal-a.

Alfredo EU~s Junior
Encontra-se quasi restabelec!

I!o no -Hospital Mackenzle", .)
sr. dr. Alfredo ElIls Jun!or, d ..
dlre<ltorla da Liga d. Defesa
Paulista, que foi terldo num doe
combate! em Cunha.

nx.1. c~n_

nu em campanha. hlo !leU oç-s,!or.
Pela sua branua. Por Que mere
t"ru. NAo aerá cwlcata a sua bell1l.
tarda de capitão, de coronel. Vo
cê é caplt~ ou coronel, nio por
ii<'r faho do sr. l"ule.no c do lI!',

C!cnmo. ,~ ê c.plt/i.o ou coro-.
~_el, por que ,"ocê Et.-"7iscou a sua
.,.Ia.. p~Ia st:a hOrl!'I\, pois a n06
~~ honra. npste mo:nE'nto. tem uma
"mie.. slgnU'lcaçl1.o: a vlctorle. B
CUt?:l"l náo tra.balhõ por essa "rt ...
CtO!'!o. t's~& G.eshonrado.

Nli.o seré rldlcul" r.; sua pa.ten~.

~u enlf~o. Q\1ando \'ocê tô:, cha

rneco de coronel, de- lllnjor. de
Y:;r;.pnte. !. sua ps.tt.G terf\ a1dll

1,"''')','''1 no camp::. de b~ A !:la. E só
't~m prestigio flS wv1sas ~ 00 g&
lOes "551"-1 ..dqul:1d03. E essas d1
T15EO.s. ~ ess~s ga16e.s. peI"!IlaDece

r...·· &tl''' ';es des tetr.pos. tuIgu
IT.n~',s. em t.odos os Urros que
contar~!:J. a epOpéa de cavalhc1rls
r3" c,:le hoje São Paulo vive.

1iáo seré. uma "C&!lloutla.gelJ a
" ..:« taráa. \xê náo finge de sol
<:000. Você !!Ao tinge <!e ottlclal.
·;.7ccê e 11m sold8do de ver<iade.
!~~iHl(lnt!CQ. E se 't"ocê v!er ~e ser

ct!icit.l. seriA. um o!nc~al d.e "r~r

dn....:e. f ..ü tl1€ntjco.

P~ul~5t·a. Eu conhec1 ..-ocê r1co,
e·m p:eno gosa de to<ios os pre.ze
rt'S st:per!;uos do mundanismo vi
("~{':;o e a.rlóo.· Va.."ê t1.nha ~a sua.

I>-",c.. o rltts do tiesdem e da 5&-

cteêaüe. -Voe! e.ccum:l1ava. to-

c.:a3 &oS vl('torics co fa.usto _ Era
atr-cdo. cr& adulado. Você e.rz
(>'!~ant?r.:.~€nte tnut11 e ln<!1tfereI!
te. Eu c:tscrt em ,ocf. n voc~

"..i.l1 f-stâ. desp~do ~o seli "Cadll...
~ftc··. dos ~"eus je.qu~t.6f.s "poo!1a
nos·'. dcs s~~s hfty'S.Il.as, (Íos S€U9
ctc{)':'~_:a~E". efp!end~(Í~ente fúr

te. esp!end!<iaInente tIlS.EoCuIo. es
p1f"~d!d&-'l1ente ~:lelro. r..a trin

cheIra., onde é o seu legar. ~.o
ea mocldad.. lH:nd"1r&Ilt.., de todo8

06 q'~e tem a cor.'p~ehe:lsll.o "li&
M.e t..:o se:I c..e\Ver.

um?.. vErgo!lha de abandunar 043
costun}.es e praticas do tEmpo

dvll. ~ras na verdade n6s nã"
<stnnlOS preoccupados conl os
!nsCr~~tcs anlorosos _ Xós a.lna
mos ~ts nossas ar1l1as, os nossvs
ch'f"~cCJ. a nossa. trincheil'é\.. O
odio ?.o inin1igo chega n1esnloJ
a ser u!na coi~2. mais Que re
!ati"~a. E:nre n6s, a gente no
g<,r;;.l :lenl qnalitka mais os lni
:'lligos, nà.o são ncnl isto, ne1"l
:1.Quillo. sA.o apenas "o ininligo··,
1j nada mai9 ~

Quenl e~cutasse um desses
combates em que a gente está.
bem llroxlmo do ad'versario, e
~roca com e!le os maiores in
sultos, ln1aginaria. Que eranlO.!
!nimigos de nH>rte. num odfo
iI!!rnort~l.

;çad2. p'isso. Esses insultr;s
sào apel!as uma especie de es
ti.nlulante, com que a gente S~

eYdta a 151 mesmo. São pala
vras muito menos dirigIdas ao
Inimigo, que a nOs m ..smos.
Pois l! assim, meu querido Lulz.
Se!!sa~lies noya.s, uma vida não
digo 'lue mais pura, nla.' po~

si~'e1mente mais conlpleta.
Bem, estã na hora. do correIo

partir. ~ão esqueca de tele
pbon"-r a mam.e que estou bem,
lJJuito enlbora siga uma carta.
"ara ena por este mesmo cor-

Meu p::~r:cl,:}. V~ 6 so:.cad,:}
JlAul!s~a. V<'Stlu a te!"da não para
....~ =a sat13tacç.Ao tw p~bllco e
mU<ll~ 11 SUl> conscle:lcla. Vestiu
11 taràa não pa~a lilT.a <iemonstra
çAo e"hlblto~:a (' ta:sa ce c1v!S!llo.
Ve9t11~ a. !a..."'de, ni.o pa..."'t:. o;re...~:! e
m~"~meltarte.. Você l"estlu B ~a=.

da r>o:v.:e t: p~c1so \esti~ t ...."l!&

J>Ilr& ro:r-bater. V<.'ci\ 101 J>&!'a &

trmcnt'"íra. m&C!'~veu-se J)&I'à l!'

J)&rlO a tr1nche.:"--a. Você conhpce"
e eocct'ce o seu deVfr. Você é

JnO';'.o, lo tone, é dla'no. é pattto
ts e ten'l org:.lJ..:lo ce la.Yf'r nQ.!;
~:1di) r.a tE'I"!'a ue Pir...tillinga. essa
te:":'a que é & de ~ ...·....I:!.d!'at.:.a e

Silva. "oc~ é a.1ti't'o. é br~(JSO.

Vo::!; é o rt'J1~ese~tante cobre de
lJ6neeirant~s. E' um paulista. E'
mil brasllE-lro. se tudo lhe !&1tar
~h1 !.l'3SSf:' postO CÃe hO~lra e sac!'1

:l'lclo. >li.<:; Impor.... N" seu peito
br&-;o. ü-e ~ohi2.QO U& 1~1. no seu

40::'&~'áO ~~ir.:4J::.&dv de c:.e1eI!.SO!' êe

.iireltes, voe<, '*'U~ -rlbre., toé&B UI

:I'or~ be..~=s """..., a reshst..ncta
~1c& que ihe t: nlgi<ia. O
<tuoontorl<:>. " ~Irr:eil:te.çtio !llC<'r
t.a e p~..a:~ G so:::nno &tr~c.o.

(Lct granGt'!3 ce.n~i:l1:&clf.s. o peso da

''';'{,'Q, Ú6 machila. "a munl<:ào. <!O
ürrep..n~e:J.to, a "i tz1nlln.nça U&~ boc'

Cl\~ df!· !o:;g.). o co"stan'te tiroteio
.-llUI n~e~::-c.;'i1&S. o (':J.uvelrn (!p fn.
f:l'.If'lljçg de f;!"3!1aG.t..s. tudo isso

,"ocê 5·~PPOrt2. ~ ;:;":Ti:'. avldu po~

·"H"nCf":' o U::.Inigu i~lã':). ess~ LfS

v~::lt::~dn ~uc !g~Q:-a tudo: po:-
lI'le C' q<lf:,n re&t&.

F&-.j]~~a. r..:e'..l g:'&:lC.e t:eréE'. \.'I'c·

N: é ~:>o~ê.aão. O Sf"U grau t:e. be.

~h:\::-f'1. o seu gra~ à~ medtcc. o
,..eu g::"3:.1 ~e c::lb'enhelro. ~o=:ê re
:neg.Tl. você ':roco:.L todos os tI
tul()S P€':o titulo n~6~s :::'lpon~nte

tlUe U!:1. p.2.'_llis";,3, jú;1fn póde pos

su1r !1f'ste 1ns~::~,,; '·so:dado" ..
8<Jlde.co da L~I e da L1bercade.
Talvez \"oce &dqu!ra \.:ma div~se.

duns dil'lsll8. tre!l quatro dlvlGaS. Tai
V€2i vo~ ge.nlle galões. Um, dO~5. tres.
(;('16 galões. l:ó:leómo bo:'<iados. Dss2s di
l.!sas. C'SS€5 ga16t"S. ,-ocê os ~dQ.ul..

4l!!d"~u ~a:"o Zo!·.,,:igo.

Na ültin1~ c::rt? ihe contf:i
~~Olno pTi'ndenlO2: a !if. P. d j

1n!migo.. Depois d.o tanto so!
1rlment·) po:- ca.i.I~a della, alIi
..::s1ava a desg:-açaGa, calada, nG
nlelo das o:.ltras o:'oisas to:n'l
·las. Eu olhaT2. !lara ell.,.. ~Or..l

11JY!. o~ i., que ,,·ocê nào imagina,
Se nã') fo&~(: J'aquel1a. hora 53.1-:::ae~~ e ~.:n:~:~~so:~odes:ti~~~r~~~
mo~ a nn'!.:tlõiçoacA. metralha
dora.
~ Ma':> .~ por isso nlesnl0 flue es

tou lhe CO:lt?t:do estas boba
gens. P\l!nf)S de~C'ansal' o CiU2.n

do ~~oltan1os. lá esta'\va a M.
P. traba.lh~"do por nOs. :Jã. o
cab" L-õlio tinha dadO) a ~lIa o
bonito nonl~ de Maria The!"ez"\.
'8 ao )Je.ri:t Thereza canta't'"a n'1J!'!1
!fern bonito ~obr~ o ar da tar
ce, maltn>.nt:mdo agora as no
'Vas posições d" Inin1igo. Hoje
JlG~ queremos b~m P. :Mar;a. Tbe
:reza. ('orno se eUa fosse Um3
4)sp~~i~ de :rman santa, que !lO!'.

proteg€-sse '.!? mal.
Essas Do.....;(lades' de !lJe~time:'!.

te, meu Querido Luiz, ê que e:l
des.;jaria que você experimen
tasse. A.n10r, prazer, namoros.
Ile :lo gente ainda talu nisso. eu
percebo multo bem que ê por
'urna e:;lIccle de vicio antigo,

AVENTURAS DE JEREMIAS E ZOROASTRO-Soldados dictatoriaes
VAMOS FICÂ UVAf5 DE OUTRA
PRAGA. Z(1RO·.' c.O M PRE J
1,)11I\ APPAAELHO .NJ:,ALIVER
PAA' MATA" CARRAPATOS!

AQUI NO PAPE' DIZ ANS.M:
PEGA-SE NOS <..ARRAPATO.COLlO
. -SE ELlfS SOBRE A TABO'NHA
N?l.E COMO MARTEUNHO
N~ 2 ESMAGA-SE AS CABeçA
DOS OITO C.ARRAPATO

OPERAÇÃO FAC'R E DE fFFErTO
SE<:.iURO.
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Conselhos medicos
aos combatentes

1.0 Batalhão Esporth.e
Enl goso de li'~c:l'~a t:'o:.,·~e<!~ct::t

:t.'€'lo sr. coronel Herculano de'
C&rvalho d Silva, ~"onlnlaDdante

gera! <12. Força Publica. ·:,ht?g.:l
r:lr~1 nontEnl i!. €'sta capital us
e,emenlos do 1.0 B'ltalhão Es
})ortivo flne se a~havam lutan
do no sector Leste~ onde df'sue
os Drimciros d,as da Agosto o
mesmo ba'a!hlto ~em tomado
parte acti--.'a. € brilhante, como
o propr;o commar.do o reconhe
ceu ;{o Boletim enl 'lue tal ]1
~enca foi j'I:ere('!d?.!l1enta coní'C·
<lida.

Com O interesse de se:1lJlH.
prosegulmos na transcrip<;<1.o
(10s ~'Cons€lhos ~lec1i{'os aoe
e(\mbatente8~, publicadc·s per;o
.Jicamente pejos nossos col!e~"s

<10 • CorreIo de Slío Paulo~. uti
lls!'ima co1Jabora.ç~o. no fieme::
to ?etual. do dr. Au.;usto Ver_
gel)", ex-clrurgiil.o-Ip.a.lor na
:;:uerra europf.!a:

I'?\"O dia de 11oje, a~ a!upn-
ta~ões clrutgicas ti'm In']!ca-
,:;ües lJluito ex-:'E'p:..... lonaes ~

-:-!Uand0 um mernbro estn. Em
parte destruIdo, os clrurgiõ~s

tratam ~empt"e de cQJ"!servat· tu
<lo o que deixou o proJeéti!. Es-
ge tratamento conservaÓor (,
varti('ularnlle!1te lTltere!'~ante

quando O ferimEnto .:ltting'i'.l 2

,n:\0; porque a ~ons,:;::"vacão d~

'lln (ledo ou ~t~ de uma phalan
rre tem uma grande Importancia.
para as tunc~ões, ~ .existe uma
tljtr€ret'!~a ~norme entre 1'P-:!.1)

com uma phalange. que póde
lt."ealisar 2.1guma pressr...o~ e a mão')
f:em nenhllrol pedac;o .le dedo......
vrlmelra porler! pegar um ins
truHlentQ leve, Ul'l1~ J}êna, tnn
lap!s, alra:rrar.s~ vara evitar"
"""\ (,ueda: ? outra nada pode
,-\ faz€'r s€nl ~Pll&U'f'--!ho.

,\r~9, se l' "..~r(latle !.lU& os c!
~i.l1"~i"€'s s::io ln"..líto reservados
"111 qn.c;stP.o ue :ln1putaçào, que
dle~ pl'atl~l!.m :,;0 para. salvar
n lda, er'l C:lSO de grav-!'s in-
!f't. ';:lle'3. (-nl ('çnl1l€:ns~,~ãf) os pri)-
jr,,:,t:s não C."Jam na :11E:Sn:& üis
~l·e~ão e podem nlutilar n~aic;l

ou !i1Enos gra.\'€lner..t-c an1 Jn€-m
bl"('

(ur~/Jo 1113 UJnft, anlj,luta..;nr"l.
";(lm un~a ei('atri7. boa e n::o dc
!()!"O '$ [t. (1eixe-se pabsar algur.1.
t~mpo at.; ()U'9 o m~mbro. cuja.
~xtrt'm!<JaC]e ',-"'e-se p.troprlandO
UJll pouco. (:"h~gue ao 'vol".ln:e

àefirdtivo e eilH-vJ o terid.) teI".:í.
(file :t€'C'or!'er .i prothese. ~sto I!,

a appa1'elhos que substituem a
por<;ào mutilRd9. <10 :Jl"mhro,

li"eliz.ln~nt€', depols da. guerr3.
~li:rop~a a SC1€r!.cIÁ da. prothE'S6
tel11 !F'ito j1r(lgres~os considEi'ét
-·.;ej~, chegar!:àlJ a un~a grand'3

P{ rfpil;;ão. V~n1-3e pernas df'o
oorracha tão bem feitas e tão
bell1 articuladas que 0.3 ar.,lp!'
tados andam conl ~ ll1alor 112.
turalldad., e sô se per'Jebe o
!lHHnbro artificial )e1a <1if!eren
~a ao sor~l ;lue Pl'O(;UZ lUl1 I)U o't!.
tI'O pé batendo nQ "h,1o.

.~ mão. orgam tão delkad<>
I!ue 3') o lH)J!l€'Jll. ã Bx.~lusão dü9

outros n.ni!112.~~. o IiúSSU.g ("Of"l

t&nta. J)€'rrci.~ão, ?. n~~J) rnesr::.~~

poae ~er suhstitu 1 ••1a po!.~ gar.
"llos e molas qlHl perllllttem ao
trabalhauoI.'" LG!1tin~lar fiU~ p;-c ...
fis,;âo.

As par?.lysias ~'3n5eeut:v~e a
s€'c'~ões de tron('os DerVOS0!9 que
::lo .c!rurgia :1ào ('h~gou ao con
~~ertar, })Od€nl ta!nb(D1 s€'r ("O!

)'f~!dos PI?Jos :\PP:-J..relhos prothe
ticos. Urr.a -:1as rnais fre~r.lent<f''':'!,

a p&ralysia radial, {-o sen~o

f"!uraàa, pelo nlE"nos cúnsídera.
'-Elmente m~I:'orad:1. 901' um pe
<Iu",no ?-pparelho fa~il õe :-..a
Ji~.ar e que Vf'r!11Itte a pr€ssã(\
p,:lo'3 C p d09 qUi? ti,"ar,l~n 2t~ a.
p~n(!€'ntes t! inuv::s"'.

rai's de humanldillUe, traternl.
(l'Hle e ciYilh::::a.~a.o, qu~ tênl con
term;>do sempre a attitude do"
flue n()s goyernam civil e rnll!
tnrmente. Râzões eS"3S <lUfle"ls,
l!:;enão inlpOS~üyeis ·je ~'')f"';!)re

hender pal°.a. nnl excrclt~, COD10
o dictatorial. bombardearior de
cidades- abert,.". matador de
~~rlanç..ast de '·~lhotJ, \le opera
rlcs. metralllador da Cru", Yer
m~lha.

A phrn"te· <10 I;;'e>leral Gú..s
Monteiro' HO'S l)ar~Ce P0is,' nlui
to haoil. Prol'agaõ" ao.3. el<1at1'o
__entos pela" esta,;ões de radio
.'Hcta.torlaes, sabi{la ("00'1''::: está
dos 1l2.u1ísta3, como l1à ,h'.lm3.ui
.lade. ella. tra" rnultiJ)la' Inten
~ão. Caso não pe~'Plan(:çanlos

se-is D-leze9 nas P'1~!.~üe9 ,j('liuea
uag, o gent:!ral GÓf.'S )Ionteiro
Re cobrirá de glorias ao 011i3.t"

.VCJ1<:rante do n~undo, POr t~r

con~E:'guido e!n nlenüS tpnlpO o
Que, ('on1 n-pparente lealda.le,
ell~ detel'm:nara E'rn seis Dle
:.r.es. E ao lnesmo t~nlpo que \)
lini,"'erso i~teirinho ni l vla\lllirã.
e celE!bre gt'neral, 09 paulistas
se abaterão mora1nl~nt.; - ê Ll

que s'.:' po(l~rã. pensa!" da ,;ari€
gaúa pbrr-~s~ do gener.?.L _l\.pe
na.s ficou urna. veql1t.~na vonti
nha de llh!'2.se, ~ue o general
se fo~tlu~("eu de ac~rescentar:

"'cn. ..~o 3, g:Jerra fi'!.ire n!aís seis
nlfJ<tP 8", .. Dessa pontinb~, es
qUi'cida. ma..'3 lun1in-()s~~sínla, cla
ra., ~viJo?'llte ccrno t) r.;:)go~ ~ \lU€
o Gêllcr~\I (~6~s '=.Ionteiro. se es
ClU~~{'1.l. E cella A qH~ ,1erivH. to
(la ~ vel~flaü~, El11 n}1)itQ n!enos
tE"nlpO, nH~S ~m llluitissinlo n\e
r)o~, o Brasil e3tará. lirnpo d.a
~!l('t~l1ul"a .

.\DHE;;õES
E..'TI. Bar:'Q. Granêe, n~ fronteira,

<lo Pa::-aná, Rdherl!'anl é. ('Bti.~a.

eon::;'!,ltuc~on3.l1sta. l4: sü~dedos da
i? , P. paranaer..se.

O 9:". Gentil ti€' B2.irOii, ~·olu.nta.

Mo dos ncs.sos e~e;cltos. que fó:ra
i)reso na R"au\,&d3 .sob~·e Bury €
rranspo:'tado QO Rio, cO::lseguiu
e":Q,d!~·-.3e da Ilh?. das Flo!'es. Depoig
c.: ltL'1.a viagem cb~ia de perlpe
("~ia5, u tienooado voluntarto. atUn..
glu de no1'O aa linhas l)aullBtas, e
f"Stá ~Jut!"a ,,·t>Z servindo á nosSa.
eQl!5a.

O p~imeiro tene7lte Ollvlo reljo.
da XC. P. C2.t11P.~lnense. surprebt'n
.Udo ('~n. ,-tageI!!, pelo rpovinlento
CO!lS:.i:1lc:;,~:lalista, dE:lltro do vapor
na('1o~~e.l "I..~na." Que ~!tã "n~

santo,s. acsta de Fi.dherir {i, CRuse.
que São Paulo dlrlge. Capacitado
tlaa wrdadei:'as r:llalldades do 010
vh:n~nto, o d1..sttnct·,o oítidal ca
'thaJ"!nen!*'~ acaba de se apresentar
ált a·.r~o!"idades militAres dE: Santos,
a qUf=l11 otfereceu a sua. adhe-são.
Acc~l,a esta. o tenente Feljõ já
foi dirigtdo .. eSóa capital. <I..
onde Eeguirá fJ::'...!"B t~n1a das t'!"C"D·
(,('s.

I'RO:MOÇõr:S
Fel g-ra""ado no posto ele c"p!

têo, o tenente Benito Serpa, &11-'1
lIar t~chnlco da M. M. D. C., e
(lU(' pt'~stou l"61evantt's senlçvs ti.
r-art" ..<lmlnlstrativa e technlc<>
mEltar dessa org&Illsaçáo. O capi
tão se;:pa se6u1u. no dia lê passa
(lo. pa.ra um& d&S trentE.-s de c-:>nl ..
bate.

lAa1,s pronlo,;oes na F. P.: Fo!
etfectlvlldo no posto <le segundo
tt'nente. em .Ista dos relevantes
bf.'rvlços que vem pr..stando· á ('au
_ o sargento-a.ludante João S11
10"'10 Hof'!t.? Foranl conlln1ss1oo7.
tios: no pooto de segundo-tenentt'.
cs alur':'lnos de. E, O., OHIlWO Per·
I:.. ira Lima. A!('iàES José de 011
,·t'lra. sargento-a.lutclillte Henrique
1\1anue!. do 5.0 B.. C. P., primei
ro s"~tiento Delclo Pe,..,lra Pinto.
elo C. B .. e te;:celro sargento Nllc.
Goro.." FlOngel. do fi.o B. C. P .•
f'ln ~:ista. dos relevantes servIços
prestados nas llnhM de frente. FoI
conslderlldo promo.ido ao posto clt'
prlme!ro tenent... o segundo te
ueute LuJz Mariano Bueho, mortO
..m coru.equencla de ferimentos re
cebidos em combate.

O capItão Oscar Cabrai, do Bll
tnlhão Ferrov1E:iio, pe!os rf'l~\·an

tes SETvlço.s prestados ... causa
eonstltuclonal!sta. acaba. de ~r

promovido ao posto de major, O
Bataihilo Fen-oviarlo. rica. pela
mesma promoçúo, sob O conlmando
do Dlajor Osca.r Cabra!.

Foi promovido a primeiro te-
nent... o segundo tenente P!lnio
Carneiro Glrald..s. Que actua na
1rt'nte sul. Essa promoçào {, por
actos de bravura. e immcdlata
m ..nte decidida, pela brllhantlssl
ma actuação do tenente Girilldes.
na estrada de It.tberá. em terras
tia fazenda Arthur Veiga. Com
mandando Bpen88 uma patrulha de
doze homens, graçM à sua tlOCt!
ca. presença ut' t'splrlto e herois
mo. o tenente Olral<l..s consel\Ulu
clestroçar totalmente uma patru-

- lha Inlmlg.... numericamente supe
!1or. _recolhendo ainda, Rlém de
feridos do proprlo Inimigo, farto
matt'rlal belllco. No mesmo oole
tlm de ·promoção. o coroneL Pe·
dro Dias de Campos. elogIá a bra
vura tlOll companheiros de petru
lha do tenente Oir&ldes.

JORNAL DAS TRINCHEIRAS

toriaell, aliula nada lhes resultou
.de pratlcuo. Mantivemos' "lnte
Ifralmente" ·as noosas linhas. com
munica o ServiçO de Publicidade.

Na fronteira de Mtnu. coIitl
llu&!!I09 a n068a prog1'C5sAo lenta.
As nossas condl~ melhOTam es
pecialmente no sector de Amparo.

Em ('oDlpensaçAo. 0lI avIadores
(Hctat-orlaes entram em grande
aetlvldade e ·oombanie!= Cam
pinas. por dua" VezeB. no dia de
!lcje. ~. inconcebivel! se altr.unas
das oombas au..".:" p~etendlam vi
~Ivelmente détrulr M' nOSSM 11
I,Rl;Óes ferrovlerlas., pois eahll'8m
nM vI>;inbanças du ea~s dI\.
PaulIsta e da 114ogya.-w.. outras to
raP..l lançadas sem obj&:ltlvo mili
ta!' nenhum. Due.s ca.lllram so~

a c..<lela. ~ outra. estourou dentro
ela VlUa Industr'.al, onde e&t40 ha
bitações de operarlcs. ferindo a VR
~Ios <lestes, e llOO presos. Nilo é
)}OS61vel maior 1ntamie., A mani
r""... Intençio de IntroduzJ.r o ter
ro~ em nossas populações pa<"l!1
cas. em provocar inllUlTt'l~es pro
letarlas internas. enohe de asco a
todos ·quantos atnd.a oonserver-l um
v1"IULlbre de nobre"... A dl<:tadu
1"a se comp!eta assim, como o lnals
netasto e InfBJnaIlte ele <luank>s
g07ern09 já tivemos, e tie qu=t0'3
reg1mens já softremos.

E t'mqnant<> 09 a>!A.dores dieta..
tortaes praticavam esses crlmes, a
...vlação constitucionalista se en
<:hla <1e glorias. no EluI. com O
feito do maJor Lyslas Rodrigues.
Sobre a regiA') do Rio da." itlmas.
o nosso Ug,z" encontrou uma. es
quadrilha de tres a.vlões inimigos
e deu-lhes corajosamente comba
te. Foi UI'..lIl lut.. empol3antiss1ma,
a que 51! accre&~{mtav& a ausieda
dOO3 cl(,Ba"Uosa. <la 4!Ovidente posi
<:1\;) de ln1'eriodldad<: em quc esta
n, o major Lyslas "Rodrtgues. 1.-1as
o anador constitucionalista. houve
se com tão esp:..ndlda perlc1a. oue
('onsegulu dt'seer um dos apPl're
lhos adversarlos. pondo em ruga.
os Outl'OS dol;;. Dlnnte <le feitos

~.~~. o~r~~~e~~~n~a!:n~o~'~~r~:
parA os avIAdores tilctatorlaas, con
Hnüar~m no bombardeio de clda-:s,.,~~~~ru~~s t~~~~~i~~~ ~~
fi:mbulanc!as de Gaude.

Dia 1'. de S~t""JtI»~o ._ (':,1nt!-

~~:~n rnj}J;~~:~~lI~~:.nt~~.(j~ei~~er~~

;~~~~\~~~;10~o~e'pg~~~sn~a!f(),~~!~trt~
(:e A!'n11are, m.uitn (\nl~nn\ a

~~~~l~~i~i~~a e~~:~:~~~~;, e~~ t~~li~
fh~l~~aS '~~al~~~~~ãoA~oll~~~~~r )}:2~
~~\nlp~J·o, irradianl ar~ pou('os
Jl?ra. os sub-sectures vizinhos.

Na frente do Sul, ~ontioua a

~~fit\~~t~~~~~~~;~'aini~r;~~'(::1!11~(l ~l~~
•1e hontem. A che;a cstá. Iliffi
cultando bastante certos H)o ....-i.

?~~~;~~err~:~~:~E~~ç?~:7~~·~E~~~

?:1~~;!~~~~!~~"rf:J~!~l~)~I~~!:~:~~
n"l.0":: <los atEJJuP9 a oba). onf'ta. O

~f~~~d~~~~~lE;i~~::::J~I~~Eur~~
trahinlentn de dois h:ilonletros
rnais ou nlçn(l~. n'.antendo in
tn.ct::lg as altur':'t.'3 do eentro.

Na frente nDrte, deu-se hoje

:f~ei~~~U(~;f~r1~~~~b j~n~~:~;'}~~
~{~e~:~e;~~:ra~O;f~OS~ ~~l~ti~g~~;:~
vel denodo. as nossas trOP'16
tiust,,=ntaranl o elnbate, re})ellin
<lo o adver~ario <;m todos os
ponfo~ .

Rele\-a notar ag(lra a adml
l'av~l l~ntidão co··n que estão se
retiranJo para as futuras linhas
..le frente, as trô)pa~ rlefensoras
da retrac.;ão. No di" lfl ainda.
l>renctiamos Unia patrt1~ha. lle

;:ji~~~ ~onl~~~p~~a~~~~CJ:eo~r~~
(IUe S~ aproxiJnara de Ca.choefc3..
Ora no dia 12 passado, faz uma
sen1ana. justaluente, ainda est:.L-

~::~~teer;: aE~~~~~~~'gi~1~er~~~i~
Se ai!1da hojt'. Piquete ê vIolen
tamente atacada. isto significa
gete dias de protecç:l0 a maig
pra~icru:nente sustf'n~H.dos n~~
:uesrnos territorlos! 1':' ie::tlman-

~~~t~t~~~~a~'E-~E~~1~li~la~(~~l"2terl~9;~:
sição.

Kão nos ~'~l11ira I)t}rt?nt.o 'IJe.
aco!l'tumado Já na luta contra
tão 1l1al;nifi('os; e)i;ercitos, o ge.
neral (i6es Monteiro tenha feito
a'lu ..lJe curioso relatori". ,,(fir
mando que, as novas posiçõe9
\lara as quacs se retiraranl os
€)f'ereitos ~onstitucionalist1\s, na
frente norte. Indicam '" .1Ispc.
slçi\o de animo em rlue "stão 08
paulistas, de .. in"1p.atrioticamen. ..
t~" lutarem TJla.l:-; seis jn~:l'.e!!!l.

E' corrente. em nosso Exer
cito. que o gen~ral Góes Mon
teiro ê um elos scus melhoros
estrategistas. E, enlbora. não o
pos~anlos por enl(!Unnto garan ...
tir, parece JneSn10 que foi elie
Em no~sa guerra actual. queJn
salvou as forcas t1ictatorlaes,
na frente mineira, rle um de
sastre f'llminante. Ai!'", disso.
Jnuit.o enlbora, eln sua extrema
loquacidade. o general Góes
)iontelro tenha se celehrlsado
pela tleliC'losa in('onsistencia das
!:lUas. opiniões do vario assum
pto. e pela malicia rosada. da~

"a"." indiscre<;l\cs. <! iucontest.a
"\'el que elle ê dotado de um(l,
Incommum vivacldad<Í inteUe
ctual. Por tudo isso " phrase
do ·general Góes Monteiro, so
bre a Impatriotica intenç:io de

}~;~~~~8or~~~~;odesetj:r~:1~1~~ il~:
terpretações. Infelizrnenl,e não
as podemos expor t.odas. D.l}stes
commentarios. Mas talvnz C'on
"enha. ferir desdo já .:erta in_
terpretação posslvel á ultima
~~:. phrase"l celebres do G'cne-

A nossa retracçüo organlsou
se para uma linha de frente no
va, que,' ~lbora estrate~i("a_

mente muito boa, ainda não ê
a mell~or. Outras ha melhores.
" o· general Góes l\Ionteiro sabe
tUsso. E se o I'etl'nhitnentó não
se jir«ce"sou directamente par",
essas melhores Unhas. foi pelas
))lesmas razões quo In voeâmos
atrãs, nos commentarios feito",
ás·· condl.ções oc gUCl'ra qn'l .~s·

tabriecemos n2. frente slti•. Alla.""
~ _ulto, vImos '1!1IIsUntto
j9.br~ U ~léYjl,dll~' .rª"Y~ g~.

proltressos fulminantes que rea
lIsamos nos l'rimeiros .!lijl.:f da.
contra-oUensiva, E1ua.ndo ~ in!
mlgo estava ainda enfraquecido
pela exceselV'3. tlislfersão das
suas tropa:!! numa frento larga
demais, .. como que indeciso,
por iS60 mesmo. a respeito d<1.
reaiâo em que havia. de .. rin
cal' o pé. FinNlU-o annal nos
logares 'luo melhor Ih.. convi
nham está. ~laro. numa. trilnte
mais restrlct.... e mais ·lô«ica.. que
se pode definir como tendo SUa:f
bases avan<;adas essenciaes em
Esnirito Santo do Pinhal. Mogy
Mirim <t Amparo.

Tudo nos faz prevêr que a
resistencia dos dictatorlaes 'nes
sa. frente, será a. maior nossi
velo tl mesmo será desesperada.
EUe dara. e rea.lmente já est:l.
dando. tudo quanto possue to
dos os seus esfor<;os. para. se
conservar nas posi!:.ões conquis
tadas. E provém disso. "~1'em

jA agora. muito mcnos frutife
ros em apparencla, os resulta
dos da nossa otfenslva nas fron
I.e ir,,,, .do :Minas. Avan.;amos
palmo a palmo, o terreno é con
quistado á custa do heroislU")s
e violeneias sem limitEIS. B se
não bastarem para alguns. es
ses avanços diario$ app<lrentc
lnente minu9C'ulos. ~en1pre im
porta. multissimo verifica,", que
por emll.uanto mudaram-se to
ta.lrnent& as ps)-('holo&,ias elos
doi" exercitos adversarios. Con
vertemo-nos do atacado~ em
atacantes, o que põe do lad J

imme<liatamente, toda e <1,,,,1
<luer ameaça inimiga sobre Cam
pinas. Adeus. Canlpinas! são
obrigados ... dizer actllalmellte
05 dictatoriaes. E isS<) natu.ral
mente lhes d:uá uma formida
;:~. ~~ritação contra Campi-

Mais p''-J'a O Xorte. rn.zemos al
guns progressos sensiveis. De-
finitiyada a posse <le Gra-
ma. temos hoje um frutiter·~

reencontro em Sape=do. alnd:\
na mesma regiào de S. Jos~ do
Rio Pardo. E o combat.) tec
minou eúm excellentes resulta
(los para nÔs, que cons-egüilnos
fazer nada menos que 80 prisio
neiros, além da apprehensào d')
:,rande copia de material belll
co. O inimigo se vê positiva
ment.e obrigado a dt'sintercssar
se por toda essa parte da freD
te mineira. Segun{lo certos in
tornlês, garantidos como segu·
ros 'Vor quem os õeu, a pro
pl'ia Guaxupê e cidadczinhr.s da
vizinhança. já estão multo dt'8
guarnecidas. Ha unIa forté re ..
t!rada. de tropas que. segundo r)

Informal1to tle um dos jornaes
da ('apItai, . se acolhem a Bello
Horizonte. Kão ê possivel ajui ..
zar da segurança dfl senlli:lhan·
tes int'ornlações, porem, nluito
provavelnlente, pelo nlenes unla
bôa parte dessa tropa i;:á para.
a defes:t de Amparo e de toda
a frente nov,," em que o ini-

~~g:es~~,f~~feu'já ~e:.ardaes~o~~:
estO'l ultimas dias, forte~ con
tingentes que esta,-am n,,- fren·
te norte.

Dia 18 de Setembro ....: Núo nos
cheia nenhuma noticia da fren
te norte. Na frente sul. O adver
sa!1o Iniciou uma \'1olenta contra
offenslva, que era mesmo de es
perar, ante 03 resultad08 que ob
ttveramos com o avanço dM posi
ç6es do 8.0 B. C. P. no dia 16.
O Inimigo procura an'nullar M
vontagens que cOllst'guimos. Ob.
serva-se que 09 dtctatorlaes ainda
conservam uns restos de ot!enstvl
dade na. frente da Silo Paulo-Rio
Grande. e regIões vizinhas. Porém,
mesmo essa. ot!enslvldade já se
Ilf'semelha multo aos arrancos de
vida, observaveis nos ultlmos ins
tnntes do moribundo. O mais pro
vavel é que estejamos asslsUndo
a UIIla difflcll morte... De resto.
os Oancos extrem06 dessa. linha. de
frente se Oexlonam cada vez D1al~.

a nosso favor. A inexpugnabllláa
de das nossas pcsiçôes Pll1 Ouri
nhos. é para nés uma exceIJente
garantia de torça. Em n0680 ex
tremo-esq'!erdo opposto. a posse de
Porto de Linha. que parece multo
segura. mesmo que nio a !!eja,
nos colJoca. em boas condições de
aggresslvldade. A's veus numa
guerra., e especialmente numa
guen-a civil. ê· muitA pena que
certos elementos 'l1Ontea mirem
excessivamente em Unha fie can
ta ..• O povo, muito embora se te
nha demonstrado -de uma firmeza
de animo admlrave]., póde lle in
quietaI:' em excesso, cem a. =tre
ga de certas .poslções. E realmen
te, seria uma desumanidade entre
gal-as. pol.9 com os successos de
MocOOa e outros nuclf!Os bumanos
já retomados ao itIlmlgo. sabe~
mos por el<perlenda irlstlsslma, a
que exce8S08 se entr-egam os
dtctatortaes por onde passam. Nilo
IespeitaJn nada. nilo se humani
sam dentro de regraa moraes ne
nhumas. E é por tudo Isso que s0
mos obrigados a insistir na. }lOIIIle
do determinadas posições, quando.
estrategicamente. a entrega dellas
ao adversario, nos seria extrema
mente vantojosa. g' o que se llS
tá dando. na frente sul. E' o que
nos obriga. na parte central dessa
frente. a guerra de pressAo que
ahl estamos rcaUsando. e que, ba
perto ele dois mezes. vem e"hau
rindo o inimigo. Os ~ultad09 P')
derlam ser maiS r&J)ldes e de maior
brllho. se ·nos dlspuzessemos a
certas mano.bras estrateglcas. que
e-r.fraquecerlam Immediatamenté
as hordas dictatorle.es, pouco . nu
merosas parp. occupaçAo de ~~

rl'giAo mais larga tlue a actuill. de
frentes .Incompatlftls com.' uma
legitima artlculaçAo- detenlllva .JIlL
Te. o Inimigo. e, .a1n~. p-~:' cllfi1l..
"ccortadas por e8~~adas" da: rod&
gemo que facilitariam enónneme'n
te a movimentação dos - nossos
r.taques, & sua rapidez e simulta
neidade. -Mas, .. por clvUlsaçAo.. J)Oi'
hwnanlclade. temos que assistir .• ,
ca.uteloeamente aos e.stertcrftl de
um 'provaveJ. moritl~~ DlIi ~
tell61va, lnlcl&dll· hoje peI<II, JÍ1ct-a-

AS OPER..l.ç~mS JlILI'l'ARF.S
DI.. M .e Set...._ - Dia. de

monohma. continuação de guer
ra, sem a.contecJ.n'!.entos ess.?-i1
ciaes. E "'''lIc aQui ",esposta. a.
uma. reflexão que nos tez um
dia destes um soldado volunta
rio. Dizia e11e: - E' isso ••• Te
mos um combate durls~lmo, }'1
tamos tel'o:omente, varios de nM
..aero teridos, e depois 'luan<lo
recebemos os jornaes, elles no
tic.-iam _ "Dia tal registouose
um combate em tal reltlão. e ai!
no~sas tropas dOUllnaram o Ini_
1ni«0 St'm a menor dltrlcu}da-
de-o .

E' possivel que tambCllt a n6s
tenha escapado semel!ul.nte 1I1tra...
se, mas ella. não lmt-llila. ne
nhuma dimlnulç40 nQ valor dos
nossos soldados, nem no estor
(lO Terdadelramente sublime quo
eUes estã.o tazendo. E' certo
que em qualquer dos combatea
que se travam dla.rlamente p,,
los diversos sectons das nos
sas frentes, haveria. e:lfor<;os
'luasi sobrehumanos a reglstar,
actos de heroismo_ admiravt'l lH)r
asslgnaJar. O nosso soldado. que
nl10 se embcbeda a ether e ca
lllnha nas investidas, a <{101em
llllo foram prom"ttlda.s n ..m ter
ras nem recompensas mor.cta
rias, que apenas se bate l'ela.
Bua terra. e seu ideal, tem se.
mostrado de uma compet'encia.
mUltar e de um:\. grandeza. dI'
animo. realmente extraonHna
rias. E noa enche do mais puro
orgulho arfirmal-o agora. MllS
ao bordar estt's commp.ntaçlos
sobre ali operA.çõ..s milltares. de
resto sem a. minlma pretensão,
o que nos dirige, ê apenas a.
intenção de delimitar em suas
consequencla...q mais pr~xiDUls da.
nossa finalidade de olerrubar ao
dlctadura, Q movimento guer
lrelro dos exercltos C01lStltudo
nalistas. !'lão as cons.e'luencias
das operações militares, multo
mais que a dcscripção dellaa,
que nos lnteressan1 nf1ui, de
forma a dar ao soldado Insula
do em sua trincheira. um;:. vi
ms.o de conjunto.

SOl110S, por isso, for<.;ados, cer
tos dias. a. verlticar a relativa.
dp'slmport"-Ticla com que militar
mente correram. E assl'll foi o
dia. de hoje, muito embora. se
tenha assignalado nas diversas
frentes, por alguns combates de
resullados satlqfA.ctorios. ou
gral"le intell"l<lade de ac<;ito.

Na frente mineira, por exem
plo .a batalha vae desencadea
<la, con'l brevisshna~ intcrml.
tend'l." apenas. Os combates são
de uma violencla cnorme: e a
nossa eon tra-otten"i'a. se des
envolve :>Inda. Mas nenhum
acorJteciJnento de Jnaiol' inlpor
tn.ncla, de importanc1a real
luente signitlcattvn, se deu nes
te dia.

Ka frente sul, fizemos UDla.
ottE:T:siva nov.a. mais aspera.
<Iue a continuada pressão 'lUO
('stamos fazentlo soh~e o adver
f<ario em quasi toda a frente.
l"~ssa o!fens-iva. reallsou-se na
região do Rio das Almas. nas
proximidades de Capllo Bonito.
Esse ê mesmo Uln dos sector·~s

do Sul que mais nos interessam
no momento. Tendo como haste
central. a estraca dE> ferro ba
sear1a em Faxina. Bury, até o
avapço extremo nas cer€anias
de Ligiana. a frente sul dos di
ctatoriaes tambem se deseI'vol
ve em forma de leq.le aberto,
tal como fe,i a nossa frente nor
te. quando ia do Tunnel a Sil
veiras especialmente.

Disso derivam certas offeasi
vas nossas mais rudes e Impe.
riosas. como a que se realisolt
no dia de hoje, No sub-sector
{le Cerrado. o batalbãú "14 de
Juiho". em rude cont.acto com
o inimigo. conseguiu manter
intactas as suas posições. Mas
~ nosSO 8.0 B. C.. no seu sector,
conseguhl por em retirada o Ini
migo. avanc;ando assim de uma.
distancia de uns seis kilome
tros.

Na zcma da Central do Bra
sil, o Inimigo ainda permanece
ás apalpadeJlas, em pleno pe
riodo de patrulhação. á. ].lrO"ura.
de contacto com as nO'lsas fren
tes reaes. Mas os nossos contin
gentes de cobertura da. retrac
\;11.0, estão conseguindo com bri
lho desorientar essas patrulhas
avanç.1.das. E' assim que conse
guiram elles hoje. na região de
Cruzeiro, aprisionar toda uma.
importante pah'ulha dlctatorial,
composta <le trinta homens. Ou
tra. patrulha. Inlmi~a, que se
aventurou até as proximida<le"
de Cachoeira, foi repeHlda (I,

tiros, acabando em IJlena dis
persão.

Dl15 trinta prisioneiros, um ê
mecanlco avlad.or, e, segundo o
communlcado do Servll;o de Pu
blicidade, contou "ter sido ba
leado. ha dias, um dos aviado
res da dictadura. havendo al
guns aviões avariados por terem
sido alcanc;a;dos pela metralha
das nossas tropas. no sector de
stlveiras-. Mesmo se puzermos
de parte a intenção de slrradar.
t::ontumaz nos prisioneiros lo
quazes, é possivel imaginar-se
que a lista de aviões inimigos
abatidos. que reproduzimos da
"Gazeta" no ultimo numero,
indn. se possa agradavelnlente
augmentat ...
. Dia 17 d .. s"tem.l>ro - :Mals
um dia de espectativa. Na fren
te norto nenhum acontecimento'
a asslgnalar. Na frente sUl ha
quas~ calma dos tiroteios d.)
vlgllancla.

Mas ê realmente na tr€Cnte de
Minas que se concentraram a«o
ra todas as espectath'as. A ftOfl
teira da tralçll.o ê que nOS in
teressa domlnadoramente nes
te', dias.

A esplend"lda contra-offenslv.1.
que .<Lhi e·stamos fazendo desde
allrum tempo, ~ntrou a"&!'3
"um.a ph;l;.'l.8:.que so poderl:l 4t
"el". <fe la.t~rn:!a. E' vldeu-. q1t~
Jâ pito podemos maIs fazer os

- .. '." ~r! Adtei ate· aicftl4e' ztt·· réb .. féij""
_ BrlVO1 .Aiada .. feJtaa IS••.,. o

3. =

Conselhos medicos
aos combatentes

1.0 Batalhão Esporth.e
Enl goso de li'~c:)'~a t:'o:.,·~e<!~ct::t

:t.'€"lo sr. coronel Herculano de'
C&rvalho d Silva, ~"onlnlaDdante

gera! 02. Força Publica, ·:,ht?g.:l
r:lr~1 nontEn1 i!. €'sta capital us
e,ementos do 1.0 B'ltalhão Es
})ortivo flne se a~havam lutan
do no sector Leste, onde df'sue
os Drimciros d,,,s da Agosto o
mesmo ba'a!hlto ~em tomado
parte acti"'.'a. € brilhante, como
o propr;o com mando o reconhe
ceu ;{o Boletim enl 'lue tal ]1
~enca foi n:ere('!d?.!lH.~'nta coní'C·
<lida.

Com O interesse de Se:1lJlH.

prosegulmos na transcrip<;<1.o
(10s ~'Cons€lhos ~lec1i{'os aoe
(;ombatente8~, publicadc·s per;o
.Jicamente pejos nossos col!e~"s

<lo • CorreIo de Slío Paulo~. uti
lls!'ima co1Jabora.ç~o. no fieme::
to ?etual. do dr. Au.;usto Ve:r.
/lei)", ex-clrurgiil.o-Ip.a.lor na
:;:uerra europf.!a:

('N"o dia de 11oje, a~ a!upn-
ta~ões clrutgicas ti'm In']!ca-
,:;ües lJluito ex-:'E'p:..... lonaes ~

t:"!uand'J um mernbro estn. Em
parte dE'strultlo, os clrurgiõ~s

tratam ~empt"e de cOJ"!servat· tu
<lo o que deixou o proJeéti!. Es-
ge tratamento conservaÓor (,
parti('ularnlle!1t€l ITlter€l!'~ante

quando O ferime-nto .:ltting'i'.l 2

,n:\I); porque a ~ons,:;::"vacão d~

'lln (ledo ou ~t~ de uma phalan

rre tem uma grande Importancia.
para as tunc~ões, ~ .existe uma
tljtr€ret'!~a ~norme entre 1"P-:!.1)

com uma phalange. que póce
ll.'ealisar 2.1guma pressr...o, e a mão')
f:~1D nenhllrol p<>da!:o .le dedo......
prlmelra porler! peg.:r um ins
truHlento leve, Ul'l1~ J}êna, tnn
lap!s, alra:rrar-s~ vara evitar'
IH"a (,ueda: a outra nada pode
,-\ faz€'r s€nl ~Pll&U·f'--!ho.

,\r~9, se l' "..~r(latle !,.lU& os c!
~i.l1"~i"€'s s::io ln"..líto reservados
"111 qn.c;stP.o ue :ln1putaçào, que
dle~ pl'"tl~l!.m :0;0 para. salvar
n lda, er'l C:lSO de grav-!'s in-
!f't. ';:lle'3. (-nl ('çnl1l€:ns~,~ãf) os pri)-
jr'7't:s não c,"Jam na :11E:Sn:& üis
~l·e~ão e podem nlutílar n~aic;l

ou !i1Enos gra,\'€lneTi.t-c an1 Jn€-m
bl"('

(un~/Jo 1113 UJnft, anlj,luta..;nn.
";(lm un~a ei('atri7. boa e n::o dc
!()!'o'$a, (1eixe-se pabsar algur.1.
t~mpo at.; ()U'9 o m~mbro. cuja.
~xtrE'm!<iaC]e ',-"'e-se p.troprlandO
UJll pouco. (:"h~gue ao ·vol'.ln:e
àefirdtivo e eilH-vJ o terid,) ter-.:í.
(file :t€'C'or!'er .i prothese. ~sto I!,

a apparelhos que sllbstitu<'!n a
lF>r<;ào mutilad9. <10 :Jl"mhro,

:V"eliz.ln~nt€', depols da. guerr3.
~li:rop~a a SC1€r!.cIÁ da. prothE'S6
tel11 !F-ito j1r(lgres~os considEi'ét
-·.;ej~, chegar!:à'J a un~a grand'3
P{ rfpil;;ão. V~n1-3e pernas df'o
oorracha tão bem feitas e tão
bell1 articuladas que 0.3 ar.,lp!'

tados andam conl ~ ll1alor 112.
turalldad., e:o;ó se per'Jebe o
!lHHnbro artificial leIa <1if!eren
~a ao sor~l ;lue Pl'O(;UZ 111"11 I)U o't!.

tI'O pé batendo no eh,1o.
.~ mão. orgam tão delkad<>

'!ue s,) o lH)J!l€'Jll. ã Bx.~lusão dü9
outros n.ni!112.~~. o IiúSSU.g ("(iPl

t&nta. J)€'rrC'i.~ão, ?. n~~J) rnesr::.~~

poae ~er suhstitu 1 '.1a po!.~ gar.

"llos e molas qlHl permlttem ao
trabalhauoI:" LG!1tin~lar fiU~ p;-c ...

fis,;âo.
As par?..lysias ~'3n5eeut:v~e a

s€'c'~ões de tron('os DerVOS-:>!9 que
::lo .c!rurgia :1ào ('h~gou ao con
~~ertar, })Od€nl ta!nb(D1 s€'r ("O!

)'f~!dos PI?Jos :\PP:-J..relhos prothe
ticos. Urr.a -:1as rnais fre~r.lent<f''':'!,

a p&ralysia radial, {-o sen~o

f"!uraàa, pelo nH'nos CODsí<1-era.
'-Elmente m~I:'orad:1. 901' um pe
<!ueno ?-J>parelho f,,~il õe :'E'A
Jj~.ar e que Vf'r!11Itte a pr€ssã(\

p,:lo'3 cpdos qUi? ti,"ar,l~n 2t~ a.
p~n(!€'ntes t! inuv::s"'.

rai's de hllmanldillUe, traternl
(l'Hle e ciYilh::::a.~a.o, qu~ tênl con
term;>do sempre a attitude do"
flue n()s goyernam civil e rnll!
tnrmente. Râzões es"as <lUflo"ls,
l!:;enão inlpOS~üyeis ·je ~·.H";!)re

hender pal".a. nnl excrclt~, COD10
o dictatorial. bombardearior de
cidades- abert,.". matador de
~~rlanç..ast de '·~lhotJ, \le opera
rlcs. metralllador da Cru", Yer
m~lha.

A phrn"te· <10 I;;'e>leral Góes
Monteiro' HO'S l)ar~Ce P0!S,' nlui
to haoil. Prol'agaõ" ao.3. el<1at1'o
__entos pela" esta,.ée", de radio
.'Hcta.torlaes, sabi{la ("00'1''::: está
dos 1l2.u1ísta3, como l1à ,h'.lm3.ui
.ladO'. ella. tra" rnultiJ)la' Inten
~ão. Caso não pe~'Plan(:çanlos

se-is D-leze9 nas P'1~!.~ües ,j('liuea
uag, o gent:!ral GÓf.'S )Ionteiro
Re cobrirá de glorias ao 011i3.t"
.VCJ1<:rante do n~undo, POr t~r

con~E:'guido e!n nlenüS tpnlpO o
Que, ('0111 n-pparente lealda.le,
ell~ detel'm:nara E'rn seis Dle
:.r.es. E ao lnesmo t~nlpo que \)
lini\-·erso i~teirinho ni l vla\lllirã.
o celE!bre gt'neral, 09 paulistas
se abaterão mora1nl~nt.; - ê Ll

que s'.:' po(l~rã. pensa!" da ,;ari€
gaúa pbrr-~s~ do gener.?.L _"-pe
na.s ficou urna. veql1t.~na :ponti
n.ha de llh!'2.se, ~ue o general
se f'~tlu~("eu de ac(!rescentar:
"'cn. ..~o ::t. g:Jerra fi'!.ire n!aís seis
nlfJ<tP 8", .. Dessa pontinb~, es
qUi'cida. ma..'3 lun1in-()s~~sínla, cla
ra., ~vhlo?-lltE' ccrno t) r.;:)go~ ~ \lU€
o Gêllcr~\I (~6~s '=.Ionteiro. se es
ClU~~€1.l. E cella A qH~ ,1erivH. to
(la ~ vel~flaü~, El11 n}1)itQ n!enos
tE"nlpO, nH~S ~m llluitissinlo n\e
r)o~, o Brasil e3tal'á. lirnpo d.a
~!lct~l1ul'a.

.\DHE;;õES
E..'TI. Bar:'Q. Granêe, n~ fronteira,

<lo Pa::-aná, Rdheri!'anl é. ('ati.~a.

eon::;'!,ltuc~on3.l1sta. l4: sü~dedos da
i? , P. paranaer..se.

O 9:". Gentil ti€' B2.irOii, ~·olu.nta.

Mo dos ncs.sos e~e;cltos, que fó::-a
i)reso na R"au\,&d3 .sob~·e Bury €
rranspo:'tado QO Rio, cO::lseguiu
e":8.d!~·-.3eda Ilh?. das Flo!'es. Depoig
c.: ltL'1.a viagem cb~ia de perlpe
("~ia5. u tienooado voluntarto, atUn..
glu de no1'O aa linhas !)aUllBtas, e
f"Stá ~Jut!'a ,,·t'"Z servindo á nosSa.
eQl!5a.

O p~imeiro tenE"ltc Olivlo reljo.
da XC. P. C2.t11P.~lnense. surprebt'n
.Udo ('~n. ,-tageI!!, pelo rpovinlento
CO!lS:.i:1lc:;.~:lalista, dE:lltro do vapor
na('1o~~e.l "I..~na." Que ~!tã "n~

santo,s. acsta de Fi.dherir {i, CRuse.
que São Paulo dlrlge. Capacitado
tlaa wrdadei:'as r:nalldadE!s do 010
vh:n~nto, o d1..sttn!~t,o oítidal ca
'thaJ"!nen!*'~ acaba de se apresentar
ált a·.r~o!"idades militAres dE: Santos,
a qUf=l11 orrereceu a sua. adhe-são.
Acccl,a esta. o tenente Feljõ já
foi dirigtdo a E'Sóa capital. <I..
onde Eeguirá fJ::'...!"& t~n1a das t'!"(>'D
(,('s.

I'RO:MOÇõr:S
Fel g-ra""ado no posto ele e"p!

têo, o tenente Benito Serpa, &11-'1
!lar t~chnlco da M. M. D. C., e
(lU(' pt'~stou l"61evantt's senlçvs ti.
I'Brt" ..<lmlnlstrativa O' technlc<>
mEltar dE"s:> orgE.Illsaçáo. O capi
tão se;:pa se6u1u. no dia lê passa
(lo. pa.ra um& d&S trentE.-s de c-:>nl ..
bate.

lAa1,s pronlo,;oes na F. P.: Fo!
e11ectlvlldo no pcsto <le spgundo
tt'nO'nte. em vista dos relevantes
bf.'rviços que vem prE'stando' á ('8U
_ o sargento-a.ludante João S11
10""10 Hof'!t.? Foranl conlln1ss1oo7.
tios: no pooto de segundo-tenentt'.
cs alur':'lnos de. E. O., Olh:lWO Per
I:.. ira Lima. A!('ldES José de Ol!
,·t'lra. sargento-&.1utcante Henrique
1\Ianue!. do 5.0 B.. C. P., prlmel
1'0 SartiEnto Delclo Pereira Pinto.
elo C. B .. e te;:celro sll.!'gento Nllc.
GomE'a FlOngel. do fi.o B. C. P .•
f'ln ~:ista. dos relevantes servIços
prestados nas llnhM de frente. FoI
considerado promovido ao posto clt'
prlme!ro tenE'ntt'. o segundo te
ueute LuJz Mariano Bueho, mortO
..m coru.equencla de ferimentos re
CE'bldos em combate.

O capItão Oscar Cabrai, do Ba
tnlhão Ferrov1E:iio, pe!os rf'l~\-an

tes servlço.s prestados ... causa
eonstltuclonal!sta. acaba de ~r

promovido AO posto de major, O
Bataihilo Fen-oviarlo. fica. pela
mesma promoçúo, sob O conlmando
do Dlajor Oscar Cabra!.

Foi promovido a primeiro te-
nent... o segundo tenente P!lnio
Carneiro GlraldO's. Que BctUS. na
1rt'nte sul. Essa promoçào {, por
acto. de bravura. e immcdlata
mE'nte decidida, pela brllhantlssl
ma actuação do tenente Girilldes.
na estrada de It.<berá. em terras
<ia fazenda Arthm Veiga. Com
mandando apen88 uma patrulha de
doze homens, graça,g à sua tlOCt!
ca. presença. ut' t'splrlto e herois
mo. o tenente Glral<les conscl\Ulu
clestroçar totalmente uma patru-

- lha Inlmlg.... numericamente supe
!'Ior. _recolhendo ainda, ..Iêm de
feridos do proprlo InImigo, farto
matt'rlal belllco. No mesmo oole
tlm de ·promoção. o coroneL Pe·
dro Dias de Campos. elogIá a bra
vura tlOll companheiros de petru
lha do tenente Gir&ldes.

JORNAL DAS TRINCHEIRAS

tlorlaee, ainda nada Ihe9 resultou
.de pratlcuo. Mantivemos' "lnte
Ifralmente" ·as noosas linhas. com
munica o ServiçO de Publicidade.

Na fronteira de Mtnu. contl
lluamos a n068a progre5sAo lenta.
As nossas condl~ melhOTam es
pecialmente no sector de Amparo.

Em ('oDlpensacAo. 0lI avIadores
(Hctat-orlaes entram em Ilrande
aetlvldade e ·oombanie!= Cam
pinas. por dua8 VSUB. no dia de
!lcje. ~. Inconcebive!! se altr.unas
das oombe.s au..".:" p~etenillam vI
~Ivelmente détrulr M' nOSSM 11
I,Rl;Óes ferrovlerlas., pois eahll'8m
nas vI>;inbanças du ea~s da
PaulIsta e da 114ogya.-w.. outras to
rlU'..l lançadas sem obj&:ltlvo mili
ta!' nenhum. Due.s ca.lllram so~

a c..<lela. e outra. estourou dentro
<la VlUa Industr'.al, onde est40 ha.
bitações de operarlcs. ferindo a VR
~Ios <lestes, e llOO presos. Nilo é
posslvel maior 1ntamie., A mani
r""... lntenç'o de IntroduzJ.r o ter
ror em nossas populaçÕ<'s pa<"lt1
caso em provocar inllUlTt'l~es pro
!eta.rlas internas. enohe de asco a
todos ·quantos atnd.a oonserver-l um
v1"IULlbre de nobre"... A dlctadu
1"a se comp!eta assim, como o lnals
netllsto e Infamante ele <luank>s
g07ern09 já tivemos, e tie qu=tO!l
reg1mens já softremos.

E t'mqnant<> 09 a>!a.dores illctao
tortaes praticavam esses crimes, ..
...vlação constitucionalista se en
<:hla <1e glorias. no Elul. com O
feito do maJor Lyslas Rodrigues.
Sobre a regiA') do Rio d..." itlmas.
o nosso Ug,z" encontrou uma. es
quadrilha de tres a.vlões inimigos
e deu-lhes corajosamente comba
te. Foi UI'..la luta empol3antiss1ma,
a que ae accre&~entav& a ausied&
dOO3 cl(,5a"Uosa. <la 4!Ovidente posi
<:1\;) de ln1'eriodldad<: em quc esta
n, o major Lyslas "Rodrtgues. 1.-1as
o anador constitucionalista. houve
se com tão esp:E'ndld& perlc1a. oue
('onsegulu dt'seE'r um dos apPl're
lhos adversarlos. pondo em rulla
os Outl'OS dol;;. Dlnnte <le feitos

~.~~. o~r~~~e~~~n~a!:n~o~'~~r~:
parA 05 l4vlAdores tilctatorlaas, con
Hnüar~m no bombardeio de clda-:s,.,~~~~ru~~s t~~~~~i~~~ ~~
fi:mbulanc!as de Gaude.

Dia 1'. de S~t""JtI»~o ._ (':,1nt!-

~~:~n rnj}J;~~:~~lI~~:.nt~~.(j~ei~~er~~

;~~~~\~~~;10~o~e'pg~~~sn~a!f(),~~!~trt~
(:e A!'n11are, m.uitn (\nl~nn\ a

~~~~l~~i~i~~a e~~:~:~~~~;, e~~ t~~li~
fh~l~~aS '~~al~~~~~ãoA~oll~~~~~r )}:2~
~~\nlp~J·o, irradianl ar~ pou('os
Jl?ra. os sub-sectures vizinhos.

Na frente do Sul, ~ontioua a

~~fit\~~t~~~~~~~;~'aini~r;~~'(::1!11~(l ~l~~
•1e hontem. A ehe;a cstá. Iliffi
cultando bastante certos H)o ....-i-

?~~~;~~err~:~~:~E~~ç?~:7~~·~E~~~

?:1~~;!~~~~!~~"rf:J~!~l~)~I~~!:~:~~
n"l.0":: <los atEJJuP9 a ·ba). onf'ta. O

~f~~~d~~~~~lE;i~~::::J~I~~Eur~~
trahinlentn de dois h:i]onletros
rnais ou nlçn(l~. n·.antendo in
tn.ct::lg as altur':'t.'3 do eentro.

Na frente nDrte, deu-se hoje

:f~ei~~~U(~;f~r1~~~~b j~n~~:~;'}~~
~{~e~:~e;~~:ra~O;f~OS~ ~~l~ti~g~~;:~
vel denodo. as nossas trOP'16
tiust,,=ntaranl o elnbate, re})ellin
<lo o adver~ario <;m todos os
ponfo~ .

Rele\-a notar ag(lra a auml
l'avel lentidão co··n que estão se
retiranJo para as futuras linhas
.-le frente, as trô)pa~ rlefensoras
da retracção. No di" lfl ainda.
l>renctiamos Unia patrt1~ha. lle

;:ji~~~ ~onl~~~p~~a~~~~CJ:eo~r~~
(IUe S~ aproxiJnara de Ca.choefc3..
Ora no dia 12 passado, faz uma
sen1ana. justaluente, ainda est.:.L-

~::~~teer;: aE~~~~~~~'gi~1~e r~~~i~
Se ai!1da hojt'. Piquete ê vIolen
tamente atacada. isto significa
gete dias de protecç:l0 a maig
pra~icru:nente sustf'n~H.dos n~~
:uesrnos territorios! 1':' ie::\lman-

~~~t~t~~~~a~'E-~E~~1~lí~la~(~~r'2terl~9;~:
sição.

Kão nos ~'~l11ira I)t}rt?nto 'IJe.
aco!l'tumado Já na luta contra
tão 1l1al;nifi('os; e)i;ercítos, o ge.
neral (i6es Monteiro tenha feito
a'lut'lJe curioso relatori". ,,(fir
mando que, as novas posiçõe9
\lara as quacs se retiraranl os
€)f'ereitos ~onstitucionalist1\s, na
frente norte. Indicam '" .1Ispc.
slçi\o de animo em rlue "stão 08
paulistas, de .. in"1p.atrioticamen. ..
t~" lutar-em TJla.l:-; seis jn~:l'.e!!!l"

E' corrente. em nosso Exer
cito. que o gen~ral Góes Mon
teiro ê um elos scus melhores
estrategistas. E, enlbora. não o
pos~anlos por enl(!Unnto garan ...
tir, parece JneSn10 que foi elie
Em no~sa. guerra actual, queJn
salvou as forcas t1ictatorlaes,
na frente mineira, 'le um de
sastre f'llminante. Ai!'111 disso.
Jnuit.o enlbora, eln sua extrema
loquacidade. o general Góes
)iontelro tenha se celehrlsado
pela tlelil"losa in('onsistencla das
!:lUas. opiniões do vario assum
pto. e pela malicia rosada dad
"a"." indiscre<;l\cs. <! iucontesta
"'el que elle ê dotado de um(l,
Ineommum vivacldad<Í inteUe
ctual. Por tudo isso " phrase
do ·general Góes Monteiro, so
bre a Impatriotica intenç:io de

}~;~~~~8or~~~~;odesetj:r~:1~1~~ il~:
terpretações. Infelizrnenl,e não
as podemos expor t.odas. D.l}stes
commentarios. Mas talvnz C'on
"enha ferir uesdo já .:erta in_
terpretação posslvel á ultima
~~:. phrase"l celebres do G'cne-

A nossa retracçüo organlsou
se para uma linha de frente no
va, que,' ~J.bora estrate~i("a_

mente muito boa, ainda não ê
a mell~or. Outras ha melhores.
" o· general Góes l\Ionteiro sabe
tUsso. E se o I'etrnhitnentó não
se jir«ce"sou directamente par",
essas melhores Unhas. foi pelas
))lesmas razões quo In voeâmos
atrãs, nos commentarios feito",
ás·· condl.ções oc guel'ra qn'l .~s·

rabriecemos n2. frente slti•. Alla.""
~ _ulto, vImos '1!1IIsUntto
j9.br~ U ~léYjl,dll~' .rª"Y~ g~.

proltressos fulminantes que rea
lIsamos nos l'rimeiros .!lijl.,. da.
contra-oUensiva, E1ua.ndo ~ in!
mlgo estava ainda enfraquecido
pela exceselV'3. tlislfersão das
suas tropa:!! numa frento larga
demais, .. como que indeciso,
por iS60 mesmo. a respeito d<1.
reaiâo em que havia. de .. rln
cal' o pé. FinNlU-o annal nos
logares 'luo melhor Ih.. convi
nham está. ~laro. numa. trilnte
mais restrlcta. e mais ·lô«ica. que
se pode definir como tendo sua,.
bases avan<;adas essenciaes em
Esnirito Santo do Pinhal, Mogy
Mirim <t Amparo.

Tudo nos faz prevêr que a
resistencia dos dictatorlaes 'nes
sa. frente, será a. maior nossi
vel, tl mesmo será desesperada.
EUe dara. e rea.lmente já est:l.
dando. tudo quanto possue to
dos os seus esfor<;os. para. se
conservar nas posi!:.ões conquis
tadas. E provém disso. "~1'em

jA agora. muito menos frutife
ros em apparencla, os resulta
dos da nossa otfenslva nas fron
teir,,,, .do :Minas. Avan.;amos
palmo a palmo, o terreno é con
quistado á custa do heroislU")s
e violeneias sem limitEIS. B se
não bastarem para alguns. es
ses avanços diario$ app<lrentc
lnente minu9C'ulos. ~en1pre im
porta. multissimo veritica,", que
por emll.uanto mudaram-se to
talmente as ps)-('holo&,ias elos
doie exercitos adversarios. Con
vertemo-nos do atacado~ em
atacantes, o que põe do lad J

imme<liatamente, toda e <1,,,,1
<luer ameaça inimiga sobre Cam
pinas. Adeus. Canlpinas! são
obrigados ... dizer actllalmellte
05 dictatoriaes. E isS<) natu.ral
mente lhes d:uá uma formida
;:~. ~~ritação contra, Caropi-

Mais p''-J'a O Xorte. rn.zemos al
guns progressos sensiveis. De-
finitiyada a posse <le Gra-
ma. temos hoje um frutiter·~

reencontro em Sape=do. alnd:\
na mesma regiào de S. Jos~ do
Rio Pardo. E o combat.) tec
minou "om excellentes resulta
(los para nÔs, que cons-egüilnos
fazer nada menos que 80 prisio
neiros, além da apprehensào lI",
:,rande copia de material belll
co. O inimigo se vê positiva
mente obrigado a dt'sintercssar
se por toda essa parte da freD
te mineira. Segun{lo certos in
tornlês, garantidos como segu
ros 'Vor quem os õeu, a pro
pl'ia Guaxupê e cidatlczinhr.s da
vizinhança. já estão multo dt'8
guarnecidas. Ha unIa forté re ..
t!rada. de tropas que. segundo r)

Informal1to tle um dos jornaes
da capital, . se acolhem a Bello
Horizonte. Kão ê possível ajui ..
zar da segurança dfl senlli:lhan·
tes int'ornlações, porem, nluito
provavelnlente, pelo nlenes unla
bôa parte dessa tropa i;:á para.
a defes:t de Amparo e de toda
a frente nov,," em que o ini-

~~g:es~~,f~~feu'já ~e:.ardaes~o~~:
estO'l ultimas dias, forte~ con
tingentes que esta,-am n ... fren·
te norte.

Dia 18 de Setembro ....: Núo nOB
cheia nenhuma noticia da fren
te norte. Na frente Bul. o adver
sa!'lo Iniciou uma \'1o!enta contra
offenslva, que era mesmo de es
perar, ante os resultad08 que ob
ttveramos com o avanço dM posi
ç6es do 8.0 B. C. P. no dia 16.
O Inimigo procura an'nullar M
vontagens que coust'guimos. Ob.
serva-se que 09 dtctatorlaes ainda
conservam uns restos de oftenstvl
dade na frente da Siío Paulo-Rio
Grande. e regIões vizinhas. Porém.
mesmo essa. oftenslvldade já se
Ilf'semelha multo aos arrancos de
vida, observaveis nos ultlmos ins
tnntes do moribundo. O mais pro
vavel é que estejamos asslsUndo
a UIIla difflcll morte... De resto.
os Oancos extrem06 dessa. linha. de
frente se Oexlonam cada vez D1a.l~.

a nosso favor. A inexpugnabllláa
de das nossas pcsiçôes Pll1 Ouri
nhos. é para nés uma exceIJente
garantia de torça. Em n0680 el<
tremo-esq\!erdo opposto. a posse de
Porto de Linha. que parece multo
segura. mesmo que n'o a !!eja,
nos colJoca. em boas condições de
aggresslvldade. A's veus numa
guerra, e especialmente numa
guen-a civil. ê· muitA pena que
certos elementos 'l1Ontea mirem
excesslvam..nte em Unha fie can
ta ..• O povo, muito embora se te
nha demonstrado -de uma firmeza
de animo admlrave]., póde lle in
quietaI:' em excesso, cem a =tre
ga de certas .poslções. E realmen
te, serla uma desumanidade entre
gal-as. pol.9 com os successos de
Mocóca. e outros nuclf!Os bumanos
já retomados ao itIlmlgo. sabe~
mos por el<perlenda irlstlsslma, a
que excellS08 se entr-egam os
illctatortaes por onde passam. Nilo
IespeitaJn nada. nllo se humani
sam dentro de regraa moraes ne
nhumas. E é por tudo Isso que s0
mos obrigados a insistir na }lOIIIle
de determinadas posições, quando.
estrategicamente. a entrega dellas
ao adversario, nos seria extrema
mente vantojosa. g' o que se llS
tá dando. na frente sul. E' o que
nos obriga. na parte central dessa
frente. a guerra de pressAo que
ahl estamos rcaUsando. e que, ba
perto ele dois mezes. vem e"hau
rindo o inimigo. Os ~ultad09 P')
derlam ser maiS rAJ)ldes e de maior
brllho. se ·nos illspuzessemos a
certas mano.bras estrateglcas. que
e-r.fraquecerlam Immediatamenté
as hordas dictatorlaes, pouco . nu
merOSQll parp. occupaçAo de ~~

rl'giAo mais larga (Iue a actuill. de
frentes .Incompatlftls eom.' uma
legitima. artlculaçAo- detenlllv& .JIlL
Te. o Inimigo. e, .a1n~. p-~:' cllfi1l..
"ccortadas por e8~radas" da: rod&
gemo que facilitariam enónneme'n
te a movimentação dos - nossos
r.taques, a sua. rapidez e simulta
neidade. -Mas, .. por clvUlsaçAo.. J)Oi'
llwnanlclade. temos que assistir .• ,
ca.uteloeamente aos e.stertcrftl de
um 'provaveJ. moritl~~ DlIi ~
tell61va, tnlcradll· hoje peI<II, JÍ1ct-a-

AS OPER..l.ç~mS JlILI'l'ARF.S
DI.. M .e Set...._ - Dia. de

monohma. continuação de guer
ra, sem a.contecJ.n'!.entos ess.?-i1
ciaes. E "'''lIc aQui ",esposta. a.
uma. reflexão que nos tez um
dia destes um soldado volunta
rio. Dizia e11e: - E' isso ••• Te
mos um combate durls~lmo, }'1
tamos tel'o:omente, varios de nM
..aero teridos, e depois 'luan<lo
recebemos os jornaes, elles no
tic.-iam _ "Dia tal registouose
um combate em tal reltlão. e ai!
no~sas tropas dOUllnaram o Ini.
1ni«0 St'm a menor dltrlcu}da-
de-o .

E' possivel que tambellt a n6s
tenha escapado semel!ul.nte 1I1tra...
se, mas ella. não lmt-llila. ne
nhuma dimlnulç40 nQ valor dos
nossos soldados, nem no estor
(lO Terdadelramente sublime quo
eUes estã.o tazendo. E' certo
que em qualquer dos combatea
que se travam dla.rlamente p,,
los diversos sectons das nos
sas frentes, haveria. e:lfor<;os
'luasi sobrehumanos a reglstar,
actos de heroismo_ admiravt'l lH)r
asslgnaJar. O nosso soldado. que
nl10 se embebeda a ether e ca
»)Inha nas investidas, a <{101em
nllo foram prom"ttlda.s nt'm ter
ras nem recompensas mor.cta
rias, que apenas se bate l'ela.
Bua terra. e seu ideal, tem se.
mostrado de uma compet'encia.
mUltar e de um:\. grandeza. dI'
animo. realmente extraonHna
rias. E noa enche do mais puro
orgulho arfirmal-o agora. MllS
ao bordar estt's commp.ntaçlos
sobre ali operA.çõt's milltares. de
resto sem a. minlma pretensão,
o que nos dirige, ê apenas a.
intenção de delimitar em suas
consequencla...q mais pr~xiDUls da.
nossa finalidade de olerrubar ao
dlctadura, Q movimento guer
lrelro dos exercltos C01lStltudo
nalistas. !'lão as cons.e'luencias
das operações militares, multo
mais que a dcscripção dellaa,
que nos lnteressan1 nf1ui, de
forma a dar ao soldado Insula
do em sua trincheira. um;:. vi
ms.o de conjunto.

SOl110S, por isso, for<.;ados, cer
tos dias. a. verlticar a relativa.
dp'slmport"-Ticla com que militar
mente correram. E assl'll foi o
dia. de hoje, muito embora. se
tenha assignalado nas diversas
frentes, por alguns combates de
resullados satlqfA.ctorios. ou
gral"le intell"l<lade de ac<;ito.

Na frente mineira, por exem
plo .a batalha vae desencadea
<la, con'l brevisshna~ intcrml.
tend'l." apenas. Os combates são
de uma violencla cnorme: e a
nossa eon tra-otten"i'a. se des
envolve :>Inda. Mas nenhum
acorJteciJnento de Jnaiol' inlpor
tn.ncla, de importanc1a real
luente signitlcattvn, se deu nes
te dia.

Ka frente sul, fizemos UDla.
ottE:T:siva nov.a. mais aspera.
<Iue a continuada pressão 'lUO
('stamos fazentlo soh~e o adver
f<ario em quasi toda a frente.
l"~ssa o!fens-iva. reallsou-se na
região do Rio das Almas. nas
proximidades de Capl\o Bonito.
Esse ê mesmo Uln dos sector·~s

do Sul que mais nos interessam
no momento. Tendo como haste
central. a estraca dE> terro ba
sear1a em Faxina. Bury, até o
avapço extremo nas cer€anias
de Ligiana. a frente sul dos di
ctatoriaes tambem se deseI'vol
ve em forma de leq.le aberto,
tal como fe,i a nossa frente nor
te. quando ia do Tunnel a Sil
veiras especialmente.

Disso derivam certas offeasi
vas nossas mais rudes e Impe.
riosas. como a que se realisolt
no dia de hoje, No sub-sector
{le Cerrado. o batalbãú "14 de
Juiho". em rude cont.acto com
o inimigo. conseguiu manter
intactas a.s suas posições. Mas
~ nosSO 8.0 B. C.. no seu sector,
conseguhl por em retirada o Ini
migo. avanc;ando assim de uma.
distancia de uns seis kilome
tros.

Na zcma da Central do Bra
sil, o Inimigo ainda permanece
ás apalpadeJlas, em pleno pe
riodo de patrulhação. á. ].lrO"ura.
de contacto com as nO'lsas fren
tes reaes. Mas os nossos contin
gentes de cobertura. da. retrac
\;11.0, estão conseguindo com bri
lho desorientar essas patrulhas
avanç.1.das. E' assim que conse
guiram elles hoje. na região de
Cruzeiro, aprisionar toda uma
importante pah'ulha dlctatorial,
composta <le trinta homens. Ou
tra. patrulha. Inlmi~a, que se
aventurou até as proximida<le"
de Cachoeira, foi repeHlda (I,

tiros, acabando em IJlena dis
persão.

Dl15 trinta prisioneiros, um ê
mecanlco avlad.or, e, segundo o
communlcado do Servll;o de Pu
blicidade, contou "ter sido ba
leado. ha dias, um dos aviado
res da dictadura. havendo al
guns aviões avariados por terem
sido alcanc;a;dos pela metralha
das nossas tropas. no sector de
stlveiras-. Mesmo se puzermos
de parte a intenção de slrradar.
t::ontumaz nos prisioneiros lo
quazes, é possivel imaginar-se
que a lista de aviões inimigos
abatidos. que reproduzimos da
"Gazeta" no ultimo numero,
indn. se possa agradavelnlente
augmentat ...
. Dia 17 d .. s"tem.l>ro - Mals
um dia de espectativa. Na fren
te norto nenhum acontecimento'
a asslgnalar. Na trente sUl ha
quas~ calma dos tiroteios d.)
vlgllancla.

Mas ê realmente na tr€Cnte de
Minas que se concentraram a«o
ra todas as espectath'as. A ftOfl
teira da tralçAo ê que nOS in
teressa domlnadoramente nes
te', dias.

A esplend"lda contra-ottenslv.1.
que .<Lhi e·stamos fazendo desde
allrum tempo, ~ntrou a"&!'3
"um.a ph;l;.'l.8:.que so poderl:l 4t
"el". <fe la.t~rn:!a. E' vldeu-. q1t~
Jâ pito podemos maIs fazer os
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beiro e de d. Adela!de Corrêa RI
beiro. deIxando os se;:rolntes ,~

m~,os: José R!belro, Manuel RI.
beiro, actualmente na luta. e d.
Adelalde R. Figueiredo. casada com
o sr. Manuel S. de Figueiredo,
funcclonarlo do Banco do Estado
de São Paulo,

Dr. Lauro de Barros
Penteado

Em virtude de grave fcrlmenta
que recebeu em comba.te. falleceu
em ltapetinlnga, O' sr. clr. Lauro
de Barros Penteado.

Esse dlstlneto engenheiro, que.
como voluntarlo, se Incorporára ao
Batalhão "H de Julho", unt doa
primeiros contlngentc. de cl'/ls que
partiu para a frente de batalha, 88

vinha portl'ndo. no campo da luta,
como um bravo. Denodado, intre
pldo. conqulstârn entre os seus ca.
o\aradas. assIm como entre 0tI

6eus commandantes, multa admI
ração. Era dos mais enthuslasta8'
defensores dos ideaes constituclo
naI13ta~•.

O d", Lauro de Barros Pentea.
do, cuja morte foi multo sentida
E'ntre toclos os que o conheciam,
contava 28 annos de edade. Era
filho do sr. dr. AntonIo Auguato
Ce Barros Penteado, actualmente
delegado technlco de Plndamo
nhangaba, e de d. Cellsa de Bar
ros Penteado. Era Irmão dos sr3.:
Cassio; pertencente ao BatalhA0
'~l'aea Leme", casado .Com d. 50-.
phia Corr<"a Penteado; OdHa, ca
sada com o dr. AlcIdes Xande;
Calo, sol!lado do 12.0 R. l.; SIl
vlno, jA fallecldo; Marluo e du
senhoritas Lucia, Lavl.nla. Rúth e
Flora.

Persio de Souza Queirol
Filho

Tenente Antonio de
Souza Landy

Apó. longos dia. dEI comba
te na frente Norte onde vinha.
conquista.ndo. entre' seus cama
radas. multa amizade e admi
ração, falleceu recentemente o
segundo tenente Antonio de
Souza Landy, do Corpo de Bom
beiro~ de São Paulo.

Desde que se iniciou O movi
mento constitucionalista, aquel
lo distincto ofticlal se collocou
rcsolut:imente entre os que es
tavam dispostos a offerecer a
proprla vida, para a victorla
da causa abraçada pelo Estado
de' Silo Paulo. Em todos os em
bate. dos quaes participou, del
::tou sempre patente o seu valor
como militar e o grande amor
Que' votava pela sua terra.

Dr. Dagoberto F. Gascon
Yictim:> de molestia apanhada

nas trincheiras finou-se o en
genheiro dr. Dagoberto Ferna::>
deS Ga~con.

O extineto, nos primeiros dias
da Reyoluçào, apresentou-se co
mo voluntarlo no 1.0 Regiment~

de Engenharia de Agua Branca,
Ko dia 24 de Agosto, após ser

vlcos prestados em São Paulo,
seguiu para Villa Queimada.
afin1 de incorporar-se. com um
grupo de sessenta homens. li
primei;:>. companhIa do Segundo
Batalhilo, em operações de guer·
ra naquelIe sector, Ahi foi pr.
movido a primeiro tenente.

1I1oço ainda, pois contava 81
annos de ednde. soube conquistar
logo a sympathia de todos CI
seus conlmandados. belll como a
amizade elaquelles que tiveram ..
ventura lle conheceI-o.

Da sua coragem, elo seu a'tnor
a São Paulo, basta dizer que,
tendo sido Incorporado como se
gundo tenente, foi logo promo
vido a posto st;perlor, qu:>ndo na
frente se batia pela nossa cau
s:J..

O abnegado voluntarlo era. fi
lho do sr. Domingos Gascon a
da sra. d. Ga briella de Paula.
Fernandes Gaer-on, já fallecid;)s,
Irmão do sr. Paulo Fernandes
Gascon, (' .....fiIado con1 no sra. ~.

RacheI }{"is Gascon, Albertina a
Gabriel. todos prestando, no mo

Z;:~\t:~.serviç;os á Revolução, eut

Foi professor das Escolas Jo
sé Bonifncio, Gymnasio Luso
BraSileiro e Lyceu Feminln&
Santista .

Mais um bravo soldádo do Tiro
Naval de Sant,os que deu .ua vI
da pelo Ideal de ordem e de lei
Que empolga São Paulo e lIiatn
Grosso: Perslo de Souza Queiroz
FIlho, filho do dr. l'e1'8lo de Sou
za Quelro"., commlssarlo de caf6
nesta praça.

O joven componente da valoro
~. unidade que tanto tem brilha
c1!l no sec"tor norte, fól sempre dOI
primeiros a enfrentar com anlmo
e enth'usl"asmo o InImigo, dando
prov1&s Inconcussas de seu valur e
esplrlt.o de sacrl!lelo.

Attlngldo. ha multo. dia", por
'1m estilhaço de granada, "clu,
em consequencla. a faHecer, sab.
uMa último.

Alberto Pierotti

Falleceu na Santa Casa de Ita
petlnlnga, por ferimentos recebl:\os
em combate, o bravo voluntarlo,
segundo sargento Joslno Vieira de
Góes, do B. C. P.

Em todos os combates em e;ue
tomou parte sempre se portou com
denodo .. coragem. mantendo bem
alto o nome de S. Paulo e do Bra
sil. por quem derramou o seu
sangue.

Este soldado da LeI deixa vluv$
d. Laura Silva Góes e uma fI::>.a
de menor edade.

FalIeéeu no sector de Pinhei
ros, O tenente Francisco da
Paula Colll.

Esse bravo official por Va
rias vezes, mereceu a ~dlniraç:à9
dos seus companheiros, pelo en
thusiasmo com que lutava em
defesa dos seu. ideaes consti
tucionalistas. Durante o com
bate tra\"ado em Pinheiros, " no
qual perdeu a vida, destacou-se
pela SUa intrepidez, sendo mor
talment. ferido.

O tenente Francisco de Paula
Colli era filho do sr. Antonio
Colli, já falIecido. e de d. Ber
nardina Pacheco Colli e irmão
de d. Judith Colli e Silva, ca
saila com o sr. João Levy e
Silva, e de Helena e Adolpho
Pacheco e Col1i. Era sobrinho
dos srs. Nunclo C. ColIi, Pedro
e Luiz Col1i e revdmos. padres
_~gostinho e Andr;; ColIi.

boletim do dia 10 de Setembro dlo
1932. - Ayres Bento de 011\·elra.
capitão commandante".

Tenente Francisco de
Paula ColIi

Na frente de Sllvelras. onde ~s

encontrava desde o começo dt'l'l
operações, !inou-se !la dias o bra
TO combatente Alberto' Plerottl. Foi
o prImeiro da cidade de Limeira
que calllu setH vida. no can1po da
luta. Rigoroso no cumprimento dos
seu. deveres c(vlco.. cedo conquis
tou a cOIlf1an~.a dos seus superio
res. posto em que sc conduziu com
destcmor e tenacidade.

O lndltoso moço. ql'e tinha 26
anno.. era filho ele Antonio Pie.
rottl. já fallecldo. c de d. Mal'la O.
Plerott!. Deixa <l1\'ersos Irmãos.

Falleceu na cidade de ltapctlnln
ga. em consequenc!a dA ferimentos
reeebldcs em combatc no sector
Sul. o capitão commlss'~nado. aluo
mno oUlclal da Força Publl~a. An
tonio Ribeiro Junior.

O capitão Antonio Ribeiro Ju·
nl"r era um dos mais brilhantes
elementos da nossa Força Publi
ca. commandante do seetor do Sul.
na fronteira do Paraná.

O bl'avO capitão que cursa"7a o
C. I. M., da Força Publica do Es
tado, era filho do .r. Antonio Ri-

Capitão Antonio Ribdro
Junior

Baixou á sepultura. no pe
queno cemlterio de Indaiatuba.
o corpo do soldado da lei Joã.o
dos Santos, o primeiro yolunta
rio daquelIa cidade, que morreu
em combate. Attendendo á con
vocaçã.o de civis, foi com sadio
enthusiasmo que marchou para
a frente. E com tal intrepidez
se conduziu, que despertou a
admiração dos companheiro. e
superIores.

.Mereceu por Isso, a consagra
çã.o dós ;eus conterraneos, que
assisti.ralll aOS seus funeraes.
Teve as honras de officlal no
seu enterro, o maior já presen
clado em Indaiatuba.

Josino Vieira de Góes

João dos Santos

QUADRO DE HONRA

o FREGUEZ - Que tem use e.dlono qu me olha tanto 1
O B~RBElRO -Mio se mco_ode: eU.. IOlta mllito de areU".:

Tenente Hermes de
Moura Borges

Numa das regiões do sector Sul,
onde lutava heroicamente, ta:!e
ceu, a 9 do corrente, o 2.° tenen
te Hermes de Moura Borges, do ba
talhão "7 de Setembro".

Mais do r.ue quaesquer palavras
nossas, traduz o valor desse Intre
pldo oftlclal constitucionalista o
seguinte elogio assignado pelo seu
commandante, Ayres Bento de Oli
veira. publicado no boletim de com
mando do dia 10 do corrente:

"Morte de oUictal - Elosto 
Mais um claro se verltlcou nas fi
leiras do batalhão sob o meu com
mando: o do 2.° tenente Hermes
de Moura Borges,

Do valor desse oUlelal falam
maIs alto que todos os louvores
as Investidas herolcas e valorosas
por elle reallsadas com o pelotào
que sempre d1J:lglu, e que. para a
gloria de São Paulo, é. Igual ás
demais unidades do batalhão "7 df!
Setembro".

CIvil, clrurg!ão, Hermes Borges
foi dos prlmelros a apresentar-se
ao Q. G. desta unidade quando em
São Paulo soaram as clarlnad'ls
'VIbrantes de patriotismo, gritando
o toque de reunir 11 todos os bra
sileiros para que, numa arran'cada
que recorda a t~adlção das ban
deiras, pudesse o Brasil libertar
se das garras aduncas da dlctadu
ra. Ao se alistar, Hermes Borges fez
questão da categoria de comba
tente.

Dirigiu com eompetencla o seu
pelotll.o e fez dos quarenta e pou
cos homens que sempre o acom
panharam em todas as l'efrega.,
amigos, qua.1 Irmãos.

Valente em Guaxupé. heroleo em
Pedro Moraes e Queluz. Hermes tol
destemeroso até a loucura na fren
te mais avançada do comba.e naw
escarpas adustas do Batedor. onde
dominava a mocidade vibrante do
major Azeredo.

A 9, apesar do seu dw. de de.
eanso, o ~gundo tenente Hermes
Borges foi pedir para seguir em
demanda á sua trincheira.

Só elle comprehendla l.' seus ho
mens. e, longe delles, parecia ame
drontar-se de que lhes faltasse
tudo.

Dominando a" tropas mixtas do
lado de lá, Hermes, que desejava
poupar munição de fuzil, tentou
11 tomada de mais uma trincheira
para augmentar o numero dAqueol
las que já tomár.. com bombas de
mão.

Foi nessa refrega que os paulis
tas brigaram com unhas e den t ...s,
e foi tambem nesse combate me
moravel que uma bomba attlnglu
o valoroso ofnelal, decepando-lhe a
perna e o braço direitos.

A seu lado. vivendo o l\orror de
tamanha tragedla, o tcnente en
genheiro Whltaker ouviu dac,uella
organlsação de verdadeIro 1\er6e: '
Whltaker. não me deixe morrer nas
mãos do Inimigo...

FoI. porém. lnutil o esforço d.:>s
nossos. Quando conduzido ás nos
sas linhas, Hermes ainda recebeu
uma bala no peito e baqueou pat·:>
sempre! Pareceu até que a ral"a
dos Inlmlgos visava ce1!ar aquella
vida mais que outra, cevando (\
s,u 0<110 naquellf: que tanta< vezes
os ,"encera! Hermes Borges glorl
flccm o batalhão "7 de Setembro".

São Paulo, que possue centenas
de tlguras ass1m varonIs. yencer.í.
para a glorifIcação da Lei e do
Dlreltol Descubram-se os meus
commandados. CO~10 eu. ante O oa
daver daquelle que foi, nas nossas
fUelras, um exemplo dc \'alor e de
heroismo I

~re esta nota como In1c~al do

donar as sua~ joias para o bem
de Piratllllnga. Esta cifra bas
ta para evidenciar que a Inicia
tl\'a da Assoclacã.o Commerclal
ê hoje uma realidade tã.o mo

numental como a i>ravura dos
nossos soldados nas trincheiras
da redempção.

O . trabalho de avaliação ta',,_
hem tem sel':uldo a sua marcha
cjuoUdlar.amente e até o dia de
hontem tinham sido ~vallados

donatl~os no valor de cerca de
tres mil e setecentos contos de
réj~.

A Ct:rla já trocou n~da menos
de 18 mil alJiamoas mal rlmo
nlaes.

A' thesourarla do Corlnthians
Paulista tem sido encaminhados
numerosos donativos em obje_
ctos de ouro e outros metacs.
destinados ao "Ouro 'la Vlcto_
ria". Em dinheiro tambem têm
sido fcltas offertas, elevando-se
as' ImportancIall rer-ebielas a
~ :70G~OOO

Os nossos aviões pilotados por
&vladores do Exército em aervlço
da causa constltuclonallst& voaram
hontem, pela manhan. sobre o cam.
po de aviação estabelecido pelos dl
ctatorlaes em 'yogy-H!l:1m, bom·
bardeando-o com grande ef!lclen.
cla.

Os aviadores conseguiram Incen
diar dois apparelhos do inimigo e
damnlflcar sérlamente tres outroa
dos ~Ito que se encontravam p~u
sados alll.

~te feito vem pôr á prova o va·
101' dos nossos avladore., cuja bra
vu,a está empolgando . "O;'lt1]B~f.O

~ com especIalidade o povo cam
plnelro tão duramente CQstl~a!:l.o no
momento actual.

Em Campinas a nottela desper.
tou "Iv" éourent·alI\ento.

Asas da Lei, asas da
Victoria

Ouro para a Victoria

..s. Paulo. nesta hora hlstorlca em 9ue se decide dos destinos da
tllo." - lJ. Carlos Duarte Costa, bispo de Botuc&ttl.

Do "Dlarlo PJpu.lar"·
".-\ nova geração brasileira, ao entrar na lide em que 8e debatem

os destinos da patria, vem excepcionalmente preparada para enfren
tar OS problemas urgentes do momento. Participou na maior das ba

talhas do palz, para reconstruir 11 ordem e permlttl~ ao povo o goso
4e direitos: mercê dos quaes se farão representar todas as corrent.
ele ouinliío e pensamento, condl~ão indl~!,ensaveJ para abolir de vez
os reglmeI's de arbltrlo e as experlenclas autorltarlas."

Vo "Dlario da Noite":
"Um governo que s6 a peso de ouro se sustentlL e que recorre ao

!l'ercenarlsmo para ofterecer combate a um exercito que se formou .0
calor d') maIs sagrado Idealismo. está lrremlsslvelmente condemnll.dv
6. derrota. devorado pelos germens malignos que lhe vivem na ~?

Cfl.sen."

Do "Dlarlo de S. Paulo":
"Se até este Instante nunca se teve a menor duvida quanto ao

resultado do prello em que nos empenhamos, vê-se neste momento
Que se delineia cada vez mais claramente a aurora radiosa da vlcto·
ria. com o trlumpho completo da opinião nacional, defendida em
uma arrancada que passado á hlstorla em pagina de ouro pelo civis
mo lucomparavel do povo de São Paulo."

Do "O ~tado de S. PauIo":
"Pelas suas dlrectrlzes e pelos seus processos de acção, a dictadu

ra só está preparada para governar um palz de analphabetos e de retar·
dados moraes. Falta-lhe tudo para dirigir um povo consciente de aua.
Gignldade _••

~rto ao Mangue nasceu

RIaO.hO pé de caju'.

A dlvlJlb.e o q~e elle deu'

Xuxu', I1tIU', !;Ó xuxu'~,

PELA IMPRENSA

A Campanha do Ouro para :t

Vlctorla prosegue dia '1 dia com
O meSlno enthllsia::unn <.la pri.

melra hora. Atl' honl"m ~ tar
de jft haviam pa~sa(ln t,('l()~ ~lIi.

chetH -los l>anl'('$ 4f•. S~ I uaulis
tas lI"o: llfio clfltaram .efn Il&ár....

PELO RADIO

Do "Correio de S. Paulo":
"Estejam todos tranqu1ll0s. porque a grandeza de 8. Paulo ru

gará, pelo patriotismo dos seus filhos, os limites e fronteiras de pro
vinc1a, para despenhar·se em catadupa. de gloria por todo o terrlto
rio nacional. criando para o futuro uma patria unida, cohesa e forte
e um Brasil livre e respeitado pelos povos clvlllaados. São Paulo ven
cerãP'

"E, de S. Pauio, no grIto ae uma santa IndIgnação, em que se
vasava toda a sua alma, robustecida pela. alma de seus áncestraes. S.
Paulo ergueu-se, num despertar de formld&vels surtos, para concia
mar ao Brasil e ao mundo a sua sentença: não posso. E lembrou-se
então da divIsa da lendarla terra da Bretanha: "Potus morls quam
foed:nl". E' preferlvel morrer a transigir." - Monscnhor Manfredo
Leite.

"S. Paulo quer dar ao Brasil um goveIllli digno de um povo chrls·
nacionalidade, symbollsa a cultura. a clVUlsação brasileira, reagindo
contra a alluclnação dos dlctatorlaes, o retrocesso á selvageria medie
val em que, desgraçadamente, la se afundando o nosso Brasil.

Por estas razões, além de outras. 6 que n6s, sul·minelros, como
dt"-'bafo e protesto da nossa consclencla clvlea, estamos, de coração.
co«. S. Paulo, por cuja causa, que é essencialmente de pura brasUl
dade, estamos dLspostos a todos os sacr1!lclos." - Do man1!esto dOI
ad'logados sul-mineiros.

Da "Folha da Noite":
"S. Paulo tem um dever a cumprir para com o Brasil. E, quaes

quer que sejam as d1!nculdades, S. Paulo o cumprirá. Para Isto é que
e!le se levantou em armas e vê todos os dias crescer o seu exercito.
lIugmentar a st!a forç~, cmquanto a hora da vle,tot-Ia da lei e da li
berdade s .... :-.,,. ·-1 ........ .., , ..

Legião Negra
·rava lagar ante-hontem. às 16

horas, conforme se noticiou, a
posse do chefe civil da LE';l"lilo
Negra o dr. JosE Bento (le As
aIs.

A solennidade que se' realisou
na Chacara do Carvalho, teve uma
assistenc1a nunlerosa, dcst3.ncan ..
do o elemento feminino e muitos
milita,.es representando r,s di·
versas unidades das tropa,; cons
tltucionalistas.

A' hora marcada 'deu-3e !l. C<'

rlmonia da posse do dr. José
Bento de Assis, tendo d!$""r
sado por essa occasião o capi.
tAo Gastão- Goulart, commall
dante da Legião que sal\entou
OI meritos do novo chefe civil
dOI bravos soldado. da leI.
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beiro e de d. Adela!de Corrêa RI
beiro. deIxando os se;:rolntes ,~

m~,os: José R!belro, Manuel RI.
beiro, actualmente na luta. e d.
Adelalde R. Figueiredo. casada com
o sr. Manuel S. de Figueiredo,
funcclonarlo do Banco do Estado
de São Paulo,

Dr. Lauro de Barros
Penteado

Em virtude de grave fcrlmenta
que recebeu em comba.te. falleceu
em ltapetinlnga, O' sr. clr. Lauro
de Barros Penteado.

Esse dlstlneto engenheiro, que.
como voluntarlo, se Incorporára ao
Batalhão "H de Julho", unt doa
primeiros contlngentc. de cl'/ls que
partiu para a frente de batalha, 88

vinha portl'ndo. no campo da luta,
como um bravo. Denodado, intre
pldo. conqulstârn entre os seus ca.
o\aradas. assIm como entre 0tI

6eus commandantes, multa admI
ração. Era dos mais enthuslasta8'
defensores dos ideaes constituclo
naI13ta~•.

O d", Lauro de Barros Pentea.
do, cuja morte foi multo sentida
E'ntre toclos os que o conheciam,
contava 28 annos de edade. Era
filho do sr. dr. AntonIo Auguato
Ce Barros Penteado, actualmente
delegado technlco de Plndamo
nhangaba, e de d. Cellsa de Bar
ros Penteado. Era Irmão dos sr3.:
Cassio; pertencente ao BatalhA0
'~l'aea Leme", casado .Com d. 50-.
phia Corr<'!a Penteado; OdHa, ca
sada com o dr. AlcIdes Xande;
Calo, sol!lado do 12.0 R. l.; SIl
vlno, jA fallecldo; Marluo e du
senhoritas Lucia, Lavl.nla. Rúth e
Flora.

Persio de Souza Queirol
Filho

Tenente Antonio de
Souza Landy

Apó. longos dia. dEI comba
te na frente Norte onde vinha.
conquista.ndo. entre' seus cama
radas. multa amizade e admi
ração, falleceu recentemente o
segundo tenente Antonio de
Souza Landy, do Corpo de Bom
beiro~ de São Paulo.

Desde que se iniciou O movi
mento constitucionalista, aquel
lo distincto ofticlal se collocou
rcsolut:imente entre os que es
tavam dispostos a offerecer a
proprla vida, para a victorla
da causa abraçada pelo Estado
de' Silo Paulo. Em todos os em
bate. dos quaes participou, del
::tou sempre patente o seu valor
como militar e o grande amor
Que' votava pela sua terra.

Dr. Dagoberto F. Gascon
Yictim:> de molestia apanhada

nas trincheiras finou-se o en
genheiro dr. Dagoberto Ferna::>
deS Ga~con.

O extineto, nos primeiros dias
da Reyoluçào, apresentou-se co
mo voluntarlo no 1.0 Regiment~

de Engenharia de Agua Branca,
Ko dia 24 de Agosto, após ser

vlcos prestados em São Paulo,
seguiu para Villa Queimada.
afin1 de incorporar-se. com um
grupo de sessenta homens. li
primei;:>. companhIa do Segundo
Batalhilo, em operações de guer·
ra naquelIe sector, Ahi foi pr.
movido a primeiro tenente.

1I1oço ainda, pois contava 81
annos de ednde. soube conquistar
logo a sympathia de todos CI
seus conlmandados. belll como a
amizade elaquelles que tiveram ..
ventura lle conheceI-o.

Da sua coragem, elo seu a'tnor
a São Paulo, basta dizer que,
tendo sido Incorporado como se
gundo tenente, foi logo promo
vido a posto st;perlor, qu:>ndo na
frente se batia pela nossa cau
s:J..

O abnegado voluntarlo era. fi
lho do sr. Domingos Gascon a
da sra. d. Ga briella de Paula.
Fernandes Gaer-on, já fallecid;)s,
Irmão do sr. Paulo Fernandes
Gascon, (' .....fiIado con1 no sra. ~.

RacheI }{"is Gascon, Albertina a
Gabriel. todos prestando, no mo

Z;:~\t:~.serviç;os á Revolução, eut

Foi professor das Escolas Jo
sé Bonifncio, Gymnasio Luso
Brasileiro e Lyceu Feminln&
Santista .

Mais um bravo soldádo do Tiro
Naval de Sant,os que deu .ua vI
da pelo Ideal de ordem e de lei
Que empolga São Paulo e lIiatn
Grosso: Perslo de Souza Queiroz
FIlho, filho do dr. l'e1'8lo de Sou
za Quelro"., commlssarlo de caf6
nesta praça.

O joven componente da valoro
~. unidade que tanto tem brilha
c1!l no sec"tor norte, fól sempre dOI
primeiros a enfrentar com anlmo
e enth'usl"asmo o InImigo, dando
prov1&s Inconcussas de seu val"r e
esplrlt.o de sacrl!lelo.

Attlngldo. ha multo. dia", por
'1m estilhaço de granada, "clu,
em consequencla. a faHecer, sab
uMa último.

Alberto Pierotti

Falleceu na Santa Casa de Ita
petlnlnga, por ferimentos recebl:\os
em combate, o bravo voluntarlo,
segundo sargento Joslno Vieira de
Góes, do B. C. P.

Em todos os combates em e;ue
tomou parte sempre se portou com
denodo .. coragem. mantendo bem
alto o nome de S. Paulo e do Bra
sil. por quem derramou o seu
sangue.

Este soldado da LeI deixa vluv$
d. Laura Silva Góes e uma fI::>.a
de menor edade.

FalIeéeu no sector de Pinhei
ros, O tenente Francisco da
Paula Colll.

Esse bravo official por Va
rias vezes, mereceu a ~dlniraç:à9
dos seus companheiros, pelo en
thusiasmo com que lutava em
defesa dos seu. ideaes consti
tucionalistas. Durante o com
bate tra\"ado em Pinheiros, " no
qual perdeu a vida, destacou-se
pela SUa intrepidez, sendo mor
talment. ferido.

O tenente Francisco de Paula
Colli era filho do sr. Antonio
Colli, já falIecido. e de d. Ber
nardina Pacheco Colli e irmão
de d. Judith Colli e Silva, ca
saila com o sr. João Levy e
Silva, e de Helena e Adolpho
Pacheco e Col1i. Era sobrinho
dos srs. Nunclo C. ColIi, Pedro
e Luiz Col1i e revdmos. padres
_~gostinho e Andr;; ColIi.

boletim do dia 10 de Setembro dlo
1932. - Ayres Bento de 011\·elra.
capitão commandante".

Tenente Francisco de
Paula ColIi

Na frente de Sllvelras. onde ~s

encontrava desde o começo dt'l'l
operações, !inou-se !la dias o bra
TO combatente Alberto' Plerottl. Foi
o prImeiro da cidade de Limeira
que calllu setH vida. no can1po da
luta. Rigoroso no cumprimento dos
seu. deveres c(vlco.. cedo conquis
tou a cOIlf1an~.a dos seus superio
res. posto em que sc conduziu com
destcmor e tenacidade.

O lndltoso moço. ql1e tinha 26
anno.. era filho ele Antonio Pie.
rottl. já fallecldo. c de d. Mal'la O.
Plerott!. Deixa <l1\'ersos Irmãos.

Falleceu na cidade de ltapctlnln
ga. em consequenc!a dA ferimentos
reeebldcs em combatc no sector
Sul. o capitão commlss'~nado. aluo
mno oUlclal da Força Publl~a. An
tonio Ribeiro Junior.

O capitão Antonio Ribeiro Ju·
nl"r era um dos mais brilhantes
elementos da nossa Força Publi
ca. commandante do seetor do Sul.
na fronteira do Paraná.

O bl'avO capitão que cursa"7a o
C. I. M., da Força Publica do Es
tado, era filho do .r. Antonio Ri-

Capitão Antonio Ribdro
Junior

Baixou á sepultura. no pe
queno cemlterio de Indaiatuba.
o corpo do soldado da lei Joã.o
dos Santos, o prImeiro yolunta
rio daquelIa cidade, que morreu
em combate. Attendendo á con
vocaçã.o de civis, foi com sadio
enthusiasmo que marchou para
a frente. E com tal intrepidez
se conduziu, que despertou a
admiração dos companheiro. e
superIores.

.Mereceu por Isso, a consagra
çã.o dós ;eus conterraneos, que
assisti.ralll aOS seus funeraes.
Teve as honras de officlal no
seu enterro, o maior já presen
clado em Indaiatuba.

Josino Vieira de Góes

João dos Santos

QUADRO DE HONRA

o FREGUEZ - Que tem use e.dlono qu me olha tanto 1
O B~RBElRO -Mio se mco_ode: eU.. IOlta mllito de areU".:

Tenente Hermes de
Moura Borges

Numa das regiões do sector Sul,
onde lutava heroicamente, ta:!e
ceu, a 9 do corrente, o 2.° tenen
te Hermes de Moura Borges, do ba
talhão "7 de Setembro".

Mais do r.ue quaesquer palavras
nossas, traduz o valor desse Intre
pldo oftlclal constitucionalista o
seguinte elogio assignado pelo seu
commandante, Ayres Bento de Oli
veira. publicado no boletim de com
mando do dia 10 do corrente:

"Morte de oUictal - Elosto 
Mais um claro se verltlcou nas fi
leiras do batalhão sob o meu com
mando: o do 2.° tenente Hermes
de Moura Borges,

Do valor desse oUlelal falam
maIs alto que todos os louvores
as Investidas herolcas e valorosas
por elle reallsadas com o pelotào
que sempre d1J:lglu, e que. para a
gloria de São Paulo, é. Igual ás
demais unidades do batalhão "7 d'!
Setembro".

CIvil, clrurg!ão, Hermes Borges
foi dos prlmelros a apresentar-se
ao Q. G. desta unidade quando em
São Paulo soaram as clarlnad'ls
'VIbrantes de patriotismo, gritando
o toque de reunir 11 todos os bra
sileiros para que, numa arran'cada
que recorda a t~adlção das ban
deiras, pudesse o Brasil libertar
se das garras aduncas da dlctadu
ra. Ao se alistar, Hermes Borges fez
questão da categoria de comba
tente.

Dirigiu com eompetencla o seu
pelotll.o e fez dos quarenta e pou
cos homens que sempre o acom
panharam em todas as l'efrega.,
amigos, qua.1 Irmãos.

Valente em Guaxupé. heroleo em
Pedro Moraes e Queluz. Hermes tol
destemeroso até a loucura na fren
te mais avançada do comba.e naw
escarpas adustas do Batedor. onde
dominava a mocidade vibrante do
major Azeredo.

A 9, apesar do seu dw. de de.
eanso, o ~gundo tenente Hermes
Borges foi pedir para seguir em
demanda á sua trincheira.

Só elle comprehendla l.' seus ho
mens. e, longe delles, parecia ame
drontar-se de que lhes faltasse
tudo.

Dominando a'l tropas mixtas do
lado de lá, Hermes, que desejava
poupar munição de fuzil, tentou
11 tomada de mais uma trincheira
para augmentar o numero dAqueol
las que já tomár.. com bombas de
mão.

Foi nessa refrega que os paulis
tas brigaram com unhas e den t ...s,
e foi tambem nesse combate me
moravel que uma bomba attlnglu
o valoroso ofnelal, decepando-lhe a
perna e o braço direitos.

A seu lado. vivendo o l\orror de
tamanha tragedla, o tcnente en
genheiro Whltaker ouviu dac,uella
organlsação de verdadeIro 1\er6e: '
Whltaker. não me deixe morrer nas
mãos do Inimigo...

FoI. porém. lnutil o esforço d.:>s
nossos. Quando conduzido ás nos
sas linhas, Hermes ainda recebeu
uma bala no peito e baqueou pat·:>
sempre! Pareceu até que a ral"a
dos Inlmlgos visava ce!!ar aquella
vida mais que outra, cevando (\
s,u 0<110 naquellf: que tanta< vezes
os ,"encera! Hermes Borges glorl
flccm o batalhão "7 de Setembro".

São Paulo, que possue centenas
de tlguras ass1m varonIs. yencer.í.
para a glorifIcação da Lei e do
Dlreltol Descubram-se os meus
commandados. CO~10 eu. ante O oa
daver daquelle que foi, nas nossas
fUelras, um exemplo dc \'alor e de
heroismo I

~re esta nota como In1c~al do

donar as sua~ joias para o bem
de Piratllllnga. Esta cifra bas
ta para evidenciar que a Inicia
tl\'a da Assoclacã.o Commerclal
ê hoje uma realidade tã.o mo

numental como a i>ravura dos
nossos soldados nas trincheiras
da redempção.

O . trabalho de avaliação ta',,_
hem tem sel':uldo a sua marcha
cjuoUdlar.amente e até o dia de
hontem tinham sido ~vallados

donatl~os no valor de cerca de
tres mil e setecentos contos de
réj~.

A Ct:rla já trocou n~da menos
de 18 mil alJiamoas mal rlmo
nlaes.

A' thesourarla do Corlnthians
Paulista tem sido encaminhados
numerosos donativos em obje_
ctos de ouro e outros metacs.
destinados ao "Ouro 'la Vlcto_
ria". Em dinheiro tambem têm
sido fcltas offertas, elevando-se
as' ImportancIall rer-ebielas a
~ :70G~OOO

Os nossos aviões pilotados por
&vladores do Exército em aervlço
da causa constltuclonallst& voaram
hontem, pela manhan. sobre o cam.
po de aviação estabelecido pelos dl
ctatorlaes em 'yogy-H!l:1m, bom·
bardeando-o com grande ef!lclen.
cla.

Os aviadores conseguiram Incen
diar dois apparelhos do inimigo e
damnlflcar sérlamente tres outroa
dos ~Ito que se encontravam p~u
sados alll.

~te feito vem pôr á prova o va·
101' dos nossos avladore., cuja bra
vu,a está empolgando . "O;'lt1]B~f.O

~ com especIalidade o povo cam
plnelro tão duramente CQstl~a!:l.o no
momento actual.

Em Campinas a nottela desper.
tou "Iv" éourent·alI\ento.

Asas da Lei, asas da
Victoria

Ouro para a Victoria

..s. Paulo. nesta hora hlstorlca em 9ue se decide dos destinos da
tllo." - lJ. Carlos Duarte Costa, bispo de Botuc&ttl.

Do "Dlarlo PJpu.lar"·
".-\ nova geração brasileira, ao entrar na lide em que 8e debatem

os destinos da patria, vem excepcionalmente preparada para enfren
tar OS problemas urgentes do momento. Participou na maior das ba

talhas do palz, para reconstruir 11 ordem e permlttl~ ao povo o goso
4e direitos: mercê dos quaes se farão representar todas as corrent.
ele ouinliío e pensamento, condl~ão indl~!,ensaveJ para abolir de vez
os reglmeI's de arbltrlo e as experlenclas autorltarlas."

Vo "Dlario da Noite":
"Um governo que s6 a peso de ouro se sustentlL e que recorre ao

!l'ercenarlsmo para ofterecer combate a um exercito que se formou .0
calor d') maIs sagrado Idealismo. está lrremlsslvelmente condemnll.dv
6. derrota. devorado pelos germens malignos que lhe vivem na ~?

Cfl.sen."

Do "Dlarlo de S. Paulo":
"Se até este Instante nunca se teve a menor duvida quanto ao

resultado do prello em que nos empenhamos, vê-se neste momento
Que se delineia cada vez mais claramente a aurora radiosa da vlcto·
ria. com o trlumpho completo da opinião nacional, defendida em
uma arrancada que passado á hlstorla em pagina de ouro pelo civis
mo lucomparavel do povo de São Paulo."

Do "O ~tado de S. PauIo":
"Pelas suas dlrectrlzes e pelos seus processos de acção, a dictadu

ra só está preparada para governar um palz de analphabetos e de retar·
dados moraes. Falta-lhe tudo para dirigir um povo consciente de aua.
Gignldade _••

~rto ao Mangue nasceu

RIaO.hO pé de caju'.

A dlvlJlb.e o q~e elle deu'

Xuxu', I1tIU', !;Ó xuxu'~,

PELA IMPRENSA

A Campanha do Ouro para :t

Vlctorla prosegue dia '1 dia com
O meSlno enthllsia::unn <.la pri.

melra hora. Atl' honl"Jn ~ tar
de jft haviam pa~sa(ln t,('l()~ ~lIi.

chetH -los l>anl'('$ 4f•. S~ I uaulis
tas lI"o: llfio clfltaram .efn Il&ár....

PELO RADIO

Do "Correio de S. Paulo":
"Estejam todos tranqu1ll0s. porque a grandeza de 8. Paulo ru

gará, pelo patriotismo dos seus filhos, os limites e fronteiras de pro
vinc1a, para despenhar·se em catadupa. de gloria por todo o terrlto
rio nacional. criando para o futuro uma patria unida, cohesa e forte
e um Brasil livre e respeitado pelos povos clvlllaados. São Paulo ven
cerãP'

"E, de S. Pauio, no grIto ae uma santa IndIgnação, em que se
vasava toda a sua alma, robustecida pela. alma de seus áncestraes. S.
Paulo ergueu-se, num despertar de formld&vels surtos, para concia
mar ao Brasil e ao mundo a sua sentença: não posso. E lembrou-se
então da divIsa da lendarla terra da Bretanha: "Potus morls quam
foed:nl". E' preferlvel morrer a transigir." - Monscnhor Manfredo
Leite.

"S. Paulo quer dar ao Brasil um goveIllli digno de um povo chrls·
nacionalidade, symbollsa a cultura. a clVUlsação brasileira, reagindo
contra a alluclnação dos dlctatorlaes, o retrocesso á selvageria medie
val em que, desgraçadamente, la se afundando o nosso Brasil.

Por estas razões, além de outras. 6 que n6s, sul·minelros, como
dt"-'bafo e protesto da nossa consclencla clvlea, estamos, de coração.
co«. S. Paulo, por cuja causa, que é essencialmente de pura brasUl
dade, estamos dLspostos a todos os sacr!!lclos." - Do man!!esto dOI
ad'logados sul-mineiros.

Da "Folha da Noite":
"S. Paulo tem um dever a cumprir para com o Brasil. E, quaes

quer que sejam as d!!nculdades, S. Paulo o cumprirá. Para Isto é que
e!le se levantou em armas e vê todos os dias crescer o seu exercito.
lIugmentar a st!a forç~, cmquanto a hora da vle,tot-Ia da lei e da li
berdade s .... :-.,,. ·-1 ........ .., , ..

Legião Negra
·rava lagar ante-hontem. às 16

horas, conforme se noticiou, a
posse do chefe civil da LE';rlilo
Negra o dr. JosE Bento ele As
aIs.

A solennidade que se' realisou
na Chacara do Carvalho, teve uma
assistenc1a nunlerosa, dcst3.ncan ..
do o elemento feminino e muitos
milita,.es representando r,s di·
versas unidades das tropa,; cons
tltucionalistas.

A' hora marcada 'deu-3e !l. C<'

rlmonia da posse do dr. José
Bento de Assis, tendo d!$""r
sado por essa occasião o capi.
tAo Gastão- Goulart, commall
dante da Legião que sal\entou
OI meritos do novo chefe civil
dOI bravos soldado. da leI.


	abertura_bd_190x260_obras_raras.pdf
	Página 1


	titulo: JORNAL DS TRINCHEIRASn. 12
	Nome do autor: 
	Data: 1932


