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Através d~ c~elo. h~'"COdll.(
··1Jandeiras". a figura: de'"
ce Barthofõm4 Bueno .slh;a;
o.vulta CQ~"c~·ess'.lo d~.fa!t.)
CQmba.tiv.().4"a, se.~iço doJ! .l~llfa.
\·el. alldaíllfs,. Anüadeiro' (t\.·fe~

re·a c~rpnl.eneta, alma ·for~da. q'!
i!\«ií~b'rantaYels . ~igl\d,. 00;'"
:ande-trante ;1f!'nii~?'=·.'-,,~
gou ~tanclas .enc1lJne.". tfl(t"
acima,. ~Ye'fic~{>-.r).. . ,,~

,ii::~tlc~ da .~élv~ C6ttQ"'t"fl:rf%l~,i
~j·l>ls,.~Ylcto~~ .6/ia('scr
-4. taptl11!l l.ltl.e!Jl~1!Í"" ·(·om
",na t~a ~tJiv"'''Te~'·~ICt.!l.k!
~S'oÓos.~'·.OItde·"

_s -de ~~~1'am. 'r.}"I~lIt
__~o~iI bcél~.- ·sclitllJillliAl(

."~;a.,.cla n~grll 4*11 a,?~

~t:~~_::~11:~:'~~..;~:
.... 'ldtla de 'el;li&o~ >~j-

lfllI5lth>s; á maneIra rlaqúe.li<)

l~r::~a~ ~a f~~:.::~~~'~;~~~~i~~
q n& vencIda 'ta.i>a <los ·Glla)·:i••
'unto á bocaIIlâ da serr..l.'·D"ou.
rada, onüe se"~<:,":"')u· o·· el'lt11e:o
hlstorlco de An!langu(ra.· QUO

passou, desde ent~o, a n;:ln":~H'
Bartholorneu Bueno na <"ill'O'dc.),.
das ~ bandeiras ".

Eterno iaisead<;>r de ouro .J

peürarl,.s, com o olhar esto!}
teado pela phosphores'"(~nch rt(}
\'Isões prol1igiosas, ~ de\':l.~Saa0'"
da rselva. gO}·llna lobrigar:t 11"
lh'f'~s de ouro, r;ranitos nUI i:e
TOS, .. adornos aUl:lJu.~~n"e"" _,
centelhas fie insopita'yel' tcnt[-l...
(;io - brilhando sobre â Cat !!G

núa e côr de brol1?~ da'\
·cunhans" aborigenes.· 1::.1tre.
tanto, no seu obllcurant;smO· llr!~

ntitlvo, a ·Ihdiada oceultáva a"
f~ntes da~ueJ111 J'llro, I,orfia \·a

~Oel:==;:d:õd:~~:éI~:d:~:la~.~,:;:
i'O~à da c rfaç:-!\o.

O ser)tani-sta i~daG'on de~)n.~~".

amea~ou enl' ,'ão,· esbrB.,·cj(>~

·inut.llmente, ·dian·te da tribu e··
~"t>.~~·-tU·t~'I!l~E1.' .)H .Q,'~
r~sI>osta, alcaneava a'pCI:ns .('''8"
.. h·3.8, nega<:as e dilações: l~nt~o.

tiO auge !'lc to'!os o,s. cxtre,nQ:-.
eil-o Que ergue o yulto titanico,
horrendo c formldavel na colcr:>..
Que rIos dc fogo, em'· creplt:..
çõe,s de odlo e vlngan~a, devil
,-assem aquclla. caboclada Ir;!lç.
,.al Qu~ lavassem en1' chammall .
vorazes· Ilquellas caluIlfna's \'Iri"
dent!ls. IlQuellas. florestas ç1e
,:erdor sombrio, maIs além: Que
absorvessem as propr1as af:'cu:--,
soffrl'gamente ..•
A~ tonÚrop.l1te .descncadear çi.,

r.>aldlcão, o engenho do eÍ\'jllsa
(lo. afa~tou. aos poucos,'·na ~ll;'"

do çonquistador, .. o des,'al-;" "";_
vage'"!', perdido. de .sens,? Da·r.
thol~me,u B\lcno pensou se:m
querer; \rcvivcu, por acaso, a,

engenhosa traça. de Fro.~c!seo
Pires Ribeiro,· atordoando o abo
rh;e'ne com segredOS' e ' r~cu:l'jOS
da cultura occldental. Er.i mclo
á taba silenciosa, transfis-urali>l
de csvánto, o sertanist:i e",1,eu
de aleooI a sua Ucoit~' cas'<: i r:l.,"'
peliou fogo ao liquido Infla .; •.
!navel e a -i-anco;", sólenne, i'.
lnã.os· altas, com a' cs'tran:J:l
oblata daquella agua ca';déntc·,
üaQuella agua em chamm:::.~·, dia
bolicamente milagrosa.'

.... gcnte guayá, rojou-sn 1Q:O
])01' ·terra. humilhada, vi?ÚeJft..R
pelo milaSTe. lIIusculos (h aço
trcmeram, arrlpiados de crno<;:to.
Corpos de' bronze dobraram,
nlultiplicar:;,nl-se enl anb'uJos :
(·un-as. De toüas as boc~as s·.·I
vagens. Clll nlelopéa de reTocl'l

)l3.rtiu o mesnlO sussnrl',)o COH'

tricto e apa-;orado:
- Anhanguéra! Anh:u1.f>ué,·;;,!
E, asshn, alénl de receber a

l,apiisnlo brasilico da suu (;~

til'pe de heroes, Bartholol11€:u
Bueno da Si!ya .obteve, por ('S":I.

magica facil, a revelação üo ouro
guayá, o ses-rcdo diCficll do
'·seu' ouro - objectivo final d&
(~uasi toda realisação human:'L.

>,:
A figura lendaria do An'mn.

s-uéra acha-se multiplicada por.
dezenas de milhares, nesta 1.01'''
hlstorica da brasilidaüe. Cadali
soldaüo constitucionalista, -galA
gando de ímpeto as posições
contrarias; parece que ostenta(
triumphalmente, ante os defen.
sores üo miscro egolsmo dIeta.
torial, a chamma Idealista d$
uma civilisação que aVan<:n, Im.
ptviüa e victorloso., 1':,<r:1o reno..
\'al:ào do Brasil.

Distinctivos com o bra
zão de São Paulo

ele ·Cd.r:d.3.de pa:'a'" os e:uel.u.t·)S. ]I

o que não ros·;;a du,·lda. Mar,1áe.
ti Q.ue os hO:''l~:1s foram feItos VIU:"

a cuer:.D., e a mulher para o rc·
pouso do guen·elro. Nessa sua pl~.
c!dez, n~sse seu poder de sacrlflc!o,
em toda~ essaR suas QU~lIdades
que efto para ml:n crlaçóes de bel-

leza. o meu esp!rlto Irá ."tleliCansar,
III mlnlla a.lma cnco:ltrará. alento
para novas lutas. !:'l'Áo pode baleI'
nada de· melhor para mlm do que
ter a csp'?rança de ir. encontrar'
no bondoso €\Ienclo ae meu lar, a

mlnba Mamã~ toda sorridente. na
tranqullla· oerte"a de sua fé. ·C01110

minha alma ha "de se espraia,· pela
sua, como tudo. isso que agora me
su!foca. !la de se transformár e:."
a!egrla ao contacto de .seu bqjjo!
SaIba \"o~ê que alguma COf3R nll3

dlz que ba7emos de voltar. 10;;('~

o furor do inImigo "cst" esmore
cendo; e.sse odio q·.le atiraram con
tra nós, j;Í deu o que tlnha que
dar, Mais UDl esfor~o. lnai.s unUl,

)·esignaç;J.f'), e a partida estará to ..
talment!l ganha.

Descobri boje que "sacrlflclo"
quer dizer "tornar a!g'j,ma co:~:l

6a.~ada". A nossa ".lctorl~ eer[:~ S~

grada, isso eu juro a você;' Adeu~,

minha querida, mande-a", s~mpr"

uma iembrança de ~-ua ter!luro..
A"I'GELO.

Attendendo a numeros:1.~ Sl'g
gestões que recebeu, a c0l11111ls
são de donatlyos da AS30cia<:ã.o
Commercial de S:lo Paulo man
clou confeccionar, afinl ele BerelU
yelldidos enl beneficio do Alovi ..
mento Constitucionalista, artís
ticos di~tinctivos ele lapell~... co~n

:'\, re})r~sentaç;ão do brazilo do
Esto.lio de Si:\o Paulo,

VI

PAULISTA1110EDA

OU("O para a Victoria
1··OIl.\.:U A·L\!.tl.\.nos ATE'

HOX'J'I'::~ ]:;.:;(::1 nox_\.'l'.u·OS

CARTAS DE UM VOLUNTARIO

ÀL:l;~)i ~; Sua carta! Q'J.l3 hlfi':-l.~t.k

alc~T~Q..m.., deu su~ C:l~'tB,! :!!.'1ht L()l
o;:·oas~:;, (jlld~ horas e hOl~::f' e".l
~es~~s'!l' ·ctepo!s deg;e3 "d~a~ d:'S~:

to~. "Saio rte ca~a cedo, 70\1 pa-ra
'O trabalho; a Dl!U!.lB a~!'e:'C'ão se
llrende toda. na costu~:Q. p9.:·B' O:-s
sold.tG.o3. NKO con-'crso com n~:l·

l:l.~e::n. nlio 6el llo,;ldade~. Se tenho
í~. Fi3 tenho certeza na ....Icto;,·~a. o
que me adiantam detalhes, q .... e
m~ p:nturbam o c5plrlto. Quer(J fo.
ZCl' de nossa casa un\ sa1'1.t\i.ar~o ci·..;:
va~. onde, Da vol";a, voei;· cncvn~re
l'ep:::Jllso 1l8TR seu C01:PO e para s~u

eS!llrl~o".

Conlo 'Você iUS conlp.ehe:ldc. l\L'l.
m>ie, . como ",ocl'; comp=ehende to

clo~ n6s que nos bater..1oa llor U:r!1fl
V!ct01·!a. que trará a paz sobre esSA;
te:'1'a! Aqu( n1ultas vez.en nos cl1e ..
liam os écos das In quietações barl.l
Ihcnt'às que se levantam nás elcla
des. como poe:ra. nos dIas de ·..en
t...,,!a. Nós, soldados qUe cO:-loate
moe !lor São Pnulo, cle ......en'os (;~r

tra.tados nlefo can10 doentE'S: 116s
telnos um' tal desejo, UnIa .tal RU
ela. lUl'.a t~l gana pela "lctOl'tll,
qu" o nosso sangue se escalda de
lebre, e 111&.1 PQdenlos conter os
1m{l~tos de !lOSSO corpo. -

Um afa~o carinhoso que venha
ela.hi, un1a pala'\'Ta de pa"-!:, uma
promessa (1,:" socego, equivaleul para
n6'o:i ao:; cuidada,.o.; d,~ U1l1P· :Lnuan

Os donatiyos de 3;; de .Aç;'osto
u1Iimo. em 11un""I'O de 1.003, fo
ra::u a"aliadús enl 192:562$760"
l\o total dos ilonati\.~,)s c1ess ...
dia figurararll ~onlO um donati
....0 1.178 allianças de easa!11en~

to entregues pelo. C'llr:a )(etro
politana.

Foranl a\'alhv..=os 1~.3G9 con~

tribuicões, num total de .... '
4. 096:522$890; .

S6 na capital. 4S.2n pessoa:;
já contribuira'l' para o "Ouro
da '~ictoriatJ. E' de 19.535 o to ..
tal de allianç,,~ j.'(";(l(las na
Curia.

rale o que 1.:ale.a 1!.(lWO de d1ta8 1:was
Que 1'imm e c;j~7'ai'am (~ H1iUt i~ó:-:.,

L'., 8'!J7I1'bolic(l9i!cMe. desunidas,
rão 1'01(l7' des[k7ofOdamente S(;:r.

Hlla, qltç· 'f-'Cin das· mij.os i!08 que se amcti'aJn,
ra7e esse Í'{!stante, .que n1Í.o tin1la fim,
Em que dois sonhos jmltos se ajoclharC'.1a
Qvando, a Feoicidade disse: "Sim,:'.

Quçtnto vale e88tl moeda? - Vale t·uâ.!
Se1t 01lr:o ete1'nisal.'(( 'Úm ,gmnde ·ideal/;-
L' ella trad'u.'3 o saori:ficio 11W.àO

Daql!clld.ete'»1~ià.ad-e (l/8#met<l/.

Falt, 1Iil1,ts do qW] vale o ouro ma&'iço:
r ali: (J. iJ10í·ia de (!7ilGi', son;il', Clt:01'ai',

~'l!ldi'l 1:cnCCl':. 1IWl'./"Ci', " .. Vale tlldq, isso
(h~.J# JJdrlct ..a!r;1,!.1iI.(l '[Iodi.l:á .~f)m1!t(lJ~!

tTM -SOLlJADG

lJ/oedap~ /J(; .. &. il,'lian~,
Feita do .1lfiJ1l ~_ ?!JJ8.80- f;i~ril~

Uniu na ;terl'a dua,s.~~~l
Feita de .t~ldo () g,ue:qe8t'ot~ io 11!mb?t

rale a' gj!(l1ldc ·l'eill!7lcia derradeirc1.
Das 1itáos que aca;'ioj.ai'd1il, matei'Iw.('(l,
O 1ilf'nino q~,e 1'a(: paHt â ii'Í11c1íeir'a

E qlle.tali'c:~". t~ll'e:; ná.Q ·1.'olfe mais,.,

talmente todas as tentlel1Ci~3 e
toda~ as tradirõf'~ da n:l.ciouali ..
dade. Antagonismos irreducti
vci~.

Não bastassenl, não rO~sen1

5ufficlentes os princivto~ e os
motiYos da luta para j·cye!ar o
seu aspecto de combate cutre O~

rcpresentantes de c"·ilIsaç:ões
differentcs, de cóneepç:ões di·
1'crgelltes da .·,idr>. so~lal. como
são, a revelação concrela e fla
grante desse Irreüuctlyel anta
g:onifllllo estarIa nos :!lroccsso~

de combate e' de guerra a (lue
recorrelll os adversarlos. A \..'h1'o ..
llica destes quasi tres lilC~e3 ue
luta.. íornecc CXC1l1!J!OS eln co
piosa ' lllQsse que desvendalll 3,

mentalidade dos nOSSO:i hdii.li.
gos. O bom barüeio de· cÍ<1:1c!cs
abertas e pacificas, o 111ctralha.r
de caravanas de nrLO conlbatcn
tes que sjj retiralll do tllcatro ela
guerra, o assalto a ~datura,l e
l,10Spita,(':q d~ Cru? Vernlelha, o
assassinil> d ...~ yplhv~, de !"i:~nlh~·

rc~, de crian~a!=lf são In'ocessos'
a que sú i'ecorre a ba.l·ba'rJc eo,~

reb~ll3.dos contra' a ci',"iFsa<:'ãf'.
r~ f porisso quo ·.:"sta. guerra

nüo r,ode tt'r~'linar po~' uma !)['~"

se)i1 YÍctoria. Kão pode iJaycr
compl'olnisso9, trall!"iiS'enl.;ia~, ~c·

cúrdos entre duaq ~o:H'e!)(;Üe3

ant it!Jetlcas {la vida soci:].·'. .
A, yicloria está. proxitna. A

:::;arça -ardente i~d São 1 ~t.ull"l ~8

!lr()p~P:'a c e~tel1dp. a. todo o ])ai~.

O e:;:elJ)'l)]o das fúrt:as qu~ t:in ~.

Paulo se erl,;ttl.:l·a,u de:Jperta ('111
todo o territorio da !~erJltb1ica

as energ-Ias dos que r~:>rC-:'i(.ntal)l

a força c','oluth·a. da J:a('iol~ali

<!aue. E Os .r>roprio3 recur~úg de
que 13.:H~:a::n ll1ào os noss<.·"\ htl ..
mig'os são os re<:t1)'fiOS do' dC':,,:p~,

})cro. OH recel'ZOS uarhar()::) dt)o::.

(,Uê ~:~ scnt(,l"'n l)eJ·d'iuo~.

Pal'a VClIC'cl', ha~ta que ~:ào

P<.llt!ü co'nlinuc a rc ..;ist:r.
(lr'J'~:n1 ~ r("~d~~~ ir".

o MILAGRE
" :::!". OS1;;'n)Cf} .\·=:tl'Hh~:. ioi

s·~n.!.lre' \l:'l.l 110n!C!n benl iHfc':
'11\.:],.(10.)\V uia ~ (!e J.ll!to· eí.}c
B~bJ3. rgle :l. r~:.::if;te:\ci:l. de ~:;o

Paulo l1ÜO dayu. para 15 tUn:,.

4õ: 'l':... rtt,O~ 11111 hOl'lel1l-l, ....an~o.{ ca....

nhü~,~. tanta~J :Ilctrnlhàd()l'a~',

tant.os fu:ds, tantos !l1ilhv(:!=' ll~

th'n~, tantCJf1 litJ'o~; do g~:;o~i,na,

Bon' :llC' :_:~ tudo i~~;o Co:.ll a Í'Jldo ...

le de' P:lll1 i sJta.· , <lne não foi' íc;V>

::;: ~i(~~~l:~~:, :~·l~:ã~~l~·:~ ~l~~.!;~~~
ll:t~:"

Blie' i1;l\") eO:lt<:cX.l· C~fnl :J u~'p~

V,trt.L cle São Paulo, cllc n~':- ('01\-
tct.ya con1 U fir!ne~ ..J. <1(" ;!LO:-WO

C01111na-:ldo. cUc' não conta"a.
C01l1 • o yo)untat'iado ~~at'lis1.q,

:!â.ltl'J:~11L10 (Ll'ari.clr~, clJe lidO

ccntnxn. CO]}l ,U l:\obIli~a(;:lo da'i
1r~ l'\lzt.r~.ls, elle n.1o conta.va
(,'Ol~l' :J. orS:lnfsRc).. O cÍ'\':l, 'cl!.;
nüo c..ontnva conl nen1.'];l1 (les!;:'c-~

h!}'\)ondt.!ra"nif--: (rr,e ,'i\"1.:111 na a]
1:1:'1. Ce Uln -l)O'·O ~ tran!"-:lor;:11aul

I't'na terra ele tl'ahal!1o nU;))

a<"é...ntonaJneiltQ dê guerra.
Q sr.Os""aldo Aranha é um 110

lnnn lJO~itiYo: clle sabe 80111

mar l)arcelJas e ded<:zir <liif€:
l'énc:as: Il e lles tê.-UJ t:1lltos e nGj
tC'raos tantos: C: U"113. \lt~~stão d:~

nU111erOS" •

l~ Zâo Paulo fI Z U lnila:;Te~

8:10 Pan10 ergu'Ju-se num iJl1
p~to:- étuda~iosalnente nHlxchou
ao encoptro do inin1i:ro: ,ra.cic· ..
cin::td:J-:r:en1e prcl)arO~l a Hua u..::~

res"..
.SeleHta e cinco tlia8 de lU~:l.

ê São Paulo est{t il11.~cto: SJ.o
raulo é a lnnralhr: d& :senlpl'~,

lnquebralltaycl ao esfor<;o :ir.>

a(]ycrSa 1'10.

Verifiqu,e. nO-;U,1110Ul2. O '';J'.

Oswaldo' Al'anl>:. os ,:eus co.l
cuIos optimista~: O F~io Gra~Hlo

e l\linas G('ra.e~ já nr'..o 'fig'tl1'alTI
nas narcellas fa ....·oravp.ie.c.

SRJ.' Paulo cOlltinua ('OH! ~'::l'S

honlcns, seus canhões, suas l~iC~

lralhadoras, c seus fU'l.is. Com o
que conta agora. a dictaàura?
O SI'. Os'\vul<1o -'~.ranha \'3e n(Js
dizer quantos dias elia D(lI'Cr;L

resi!""tir.

Duas ciVllisações
Desde que Irr.on1peu, Iniei:1dlJ

!IGr São· Paulo, o· movimento
constitucionalista Que !,oje vae
S6 alastra·ndo atraYés de todo· o
ter1'itorlo brasileiro, tornou-se
eyldente, ainda aos 01110S men·os
l'ersplcazes, Que nos achuvamos
d!ante dei um conflicto cntre
d~las phases secularmente (l1s
tancladas de cl\~i1isaç1to, atln::
das face a face por uma con
tingencia hlstorica, ~ara. ~ão dl- _
zer entre a. ciY!lisaç:ão c et Lar.
barie.

_~ gt.:erra. i'nl que estaa!03 ('11_
yo}vidOf! t"enl unla ~iinificatr.. o_
social muito mais proínlH.ln ·<1.0

que a que lhe po!lem prete1J(jer
attrihuir o;, q~e· sUP'Põern t:l.!'·C'z.
c;on<1u7.ll-a. por nlerÓs e 111t'!:iC]ui

n1105 motivos pollticos, m. ce
gueit'a dos que apenac; conse..
gucnl ycr os intcress::::~ r3.:)t('iro~

e as ambit:;ões que os ~ir('lI11:

dalll_ A ~nlcrra quo se defla~n'ou,

.coino U~ll circulo df" fOg"<\ enl
torno das íl'onteirns de S, Paulo,
nãó (o apenas Ulna pllat;c eOH_

~ulsa da e\'olurãIJ lJr:1~jÚeh:3.;

não tem Ulll scntiuo :lfJ,cnas

para esta federacd.o, Te~~1 s:g'ni
f!ca.ç:ào continental: tcr'~ inte ..
re;:;se sul-a~cricano, RCllre:c::c:a-'
~~ UB':.3. rnauifesta<:ão \'iulcnta,
ex!,lcwiyn. daquclle phedOll10iH,
.•odal que Stoddard tent()u (:~

tUuar ~'ob o il0me dp ul',,:O{,lc1id..

(':nat~'a a ch'nisHC;t.O'·,
J~m todo~ ,os anlhie:!l·~e.., !-'c, ..

ciac~ .:'nl' estado u.:-~!ianlic), C~~O~\l

t1Y(', cx~stem,' a !lar (lp, nl1l~ (Ú:6

-~.m·:ULt~1i>l o.c.;<.Pu .Jlà~ medi:.: ele
,-;i :Bisacão do alnhic.ilte c COJ'S'S"

~~:~'~i1: ~:'~:~~t~ni~~i:;·o~:;1~;:,:~~
n.7..o· n'odem attfng'fr n. P"";i"l. l1H

\lia, dos ll!ada !>taYci.~, dO~J Ó("'õ;!

nauof; p.~los COll1!>}cX09 .ltp.\"i('Ofl

·~:1~ei~:,~~ü::~Ítt;~~j~!~~r~~;~á~~.~.~:
]l;'ôet1i'ah~ rcbaixa~ o rneio

•.:i.a 1~.).a únl G"raú, inf~rio .... !
1'.~í..r'Ocesso· lo-degenerati\·o, T'ar~t a

rilt::~ d::P:~::ol':l:~e::eu~:s;' ~:~~~
insUh~to~. A. l·\Í~toria J'cgi-::-~a

~,~ell~plo9 cnl' que :.$S~S ~le!":lc':l"

to.... con~egu~~n dO]':inar 111n~. f:1)

f~iéciauc, Se o::; elcnJ~n'to~ c\.!)~r~.
ri(lr~s, as forcas ,,·h'as di eiit e
-e das 1l1cdias COI:l' capõlc!dade
3.sce'!lcló~al nito reagc:l1; F9
&Qucl'le domi.nio cOlls~:;n\} s\t

jler!Jet:Jar, a socic'daue (,st:Ã

co!!C!etnnac!a. ,rerifica_se ("11t.10 o
i.il~::'lomeno, que :!lão é inodlto,
«a . u~caae:!.c:a e nlort~ dos rlo
.·0'-.

_\ s·uerra de que hoje o Bl'a~i1

~ t!leatro está. dc;,tro do ql\:1
dr\J acinla c~lJotado.. R f a n~a

niiestaç:ão inillu<livel da rcac(:ão

violenta das forças vÍ\-~" <1a l:a
t;!ona!iüa.de contra os clC'lnento~

{lHa a~!liram a rebai::Glr a soc!e
tla{l~ a unI uh'e:! inierior da. es
cala ('jvili~aciollal, n. in1!),,]' ;ê..
Rej)ublica Uln regresso qtlC t'e.
t3.1nlcnt'~ seria o inielo' da (Íc:g'e

I',~raç:ft.o e da decal1{~nci:l,

.Esse o f,sIlecto· ,",oelal sob "
()ua! haYCll10S da cohternplar a.
luta que mO"élnos contra, O go
verno dIctatorial; esse () a!=:l'C
(,lo qne tcr!'l, como ê cY!dente,
(una sig"niiica~ã.o continental.
tuna. rel)Crcussão que ~e re'f1e
ctJl'ú.. nlais ~edo ou DI~l'3 tard-e,
sobre todas as nações (lcsta. P')1'
<;:;;'0 da America.

Os proprlQs inieios (' nlvtivo~

do COl>f1ictJ!f patente':"·~m este
a.spe\":to. De Uln I:1.do for'l~n'j flue
8'e ergui~nl in1])ulsionadns rOl'
UH1 ideal, na resoluç:ão de ta(los
(IR ~acrjficios, pnra reintegrar ú

pai? no regi111en da lcj,
r~3t.n.belccer a estabilidnc1e das
instltuiç.1es, para cria~ de 110·;0

o lltnbiellte de nú~'nlali<1ade para
a.s r:.cth'i<1ades sociaes l~('(;eSS:l

(11') .3.0 progresso. Do outro ladn
1 1 ";na dessa~ "oligarchias Inferi o
l'~s·· de que fal:>. Burl<c,·
C:lst:l que 50 utiliS3 lIa vlolcl1ci:'..
e ela autorlu::u:1e, de qU\1 c;.~ flPO:::
sou. para defender ~l prc,pria.
}.)0 •.,i~:lo e 11l'iYilegios, para :;uat'
c1a}· ljlter.:'sses, para llCl'pC"tuar
tt"ln t'E'~inl('ll de ,arbitri.:> 03: tle ('3: ..

r':~('~C" QUC:' c(-,nt~:nria ltl:ld:t!rH~~1'

·1 ·EMe jomal é redigido e
l_ublicado pela' LIG.<\. DE

I _I[)Ef'ES.<\' P.'\l:LI5T.<\. por fn-

\

cumbencia d-o Commjqldo

Supremo do Exercito Cans-·

titucionatista,
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Através d~ c~elo. h~'"COdll.(
··1Jandeiras". a figura: de'"
Cle Barthofõm4 Bueno .slh;a;
o.vulta CQ~"c~·ess'.lo d~.fa!t.)
CQmba.tiv.().4"a, se.~iço doJ! .l~llfa.
\·el. alldaíllfs,. Anüadeiro' (t\.·fe~

re·a c~rpnl.eneta, alma ·for~da. q'!
i!\«ií~b'rantaYels . ~igl\d,. 00;'"
:ande-trante ;1f!'nii~?'=·.'-,,~
gou ~tanclas .enc1lJne.". tfl(t"
acima,. ~Ye'fic~{>-.r).. . ,,~

,ii::~tlc~ da .~élv~ C6ttQ"'t"fl:rf%l~,i
~j·l>ls,.~Ylcto~~ .6/ia('scr
-4. taptl11!l l.ltl.e!Jl~1!Í"" ·(·om
",na t~a ~tJiv"'''Te~'·~ICt.!l.k!
~S'oÓos.~'·.OItde·"

_s -de ~~~1'am. 'r.}"I~lIt
__~o~iI bcél~.- ·sclitllJillliAl(

."~;a.,.cla n~grll 4*11 a,?~

~t:~~_::~11:~:'~~..;~:
.... 'ldtla de 'el;li&o~ >~j-

lfllI5lth>s; á maneIra rlaqúe.li<)

l~r::~a~ ~a f~~:.::~~~'~;~~~~i~~
q n& vencIda 'ta.i>a <los ·Glla)·:i••
'unto á bocaIIlâ da serr..l.'·D"ou.
rada, onüe se"~<:,":"')u· o·· el'lt11e:o
hlstorlco de An!langu(ra.· QUO

passou, desde ent~o, a n;:ln":~H'
Bartholorneu Bueno na <"ill'O'dc.),.
das ~ bandeiras ".

Eterno iaiseadQr de ouro .J

peürarl,.s, com o olhar esto!}
teado pela phosphores'"(~nch rt(}
\'Isões prol1igiosas, ~ de\':l.~Saa0'"
da rselva. gO}·llna lobrigar:t 11"
lh'f'~s de ouro, r;ranitos nUI i:e
TOS, .. adornos aUl:lJu.~~n"e"" _,
centelhas fie insopita'yel' tcnt[-l...
(;io - brilhando sobre â Cat !!G

núa e côr de brol1?~ da'\
·cunhans" aborigenes.· 1::.1tre.
tanto, no seu obllcurant;smO· llr!~

ntitlvo, a ·Ihdiada oceultáva a"
f~ntes da~ueJ111 J'llro, I,orfia \·a

~Oel:==;:d:õd:~~:éI~:d:~:la~.~,:;:
i'O~à da c rfaç:-!\o.

O ser)tani-sta i~daG'on de~)n.~~".

amea~ou enl' ,'ão,· esbrB.,·cj(>~

·inut.llmente, ·dian·te da tribu e··
~"t>.~~·-tU·t~'I!l~E1.' .)H .Q,'~
r~sI>osta, alcaneava a'pCI:ns .('''8"
.. h·3.8, nega<:as e dilações: l~nt~o.

tiO auge !'lc to'!os o,s. cxtre,nQ:-.
eil-o Que ergue o yulto titanico,
horrendo c formldavel na colcr:>..
Que rIos dc fogo, em'· crep!t:..
çõe,s de odlo e vlngan~a, devil
,-assem aquclla. caboclada Ir;!lç.
,.al Qu~ lavassem en1' chammall .
vorazes· Ilquellas caluIlfna's \'Iri"
dent!ls. IlQuellas. florestas ç1e
,:erdor sombrio, maIs além: Que
absorvessem as propr1as af;'cu:--,
soffrl'gamente ..•
A~ tonÚrop.l1te .descncadear çi.,

r.>aldlcão, o engenho do eÍ\'jllsa
(lo. afa~tou. aos poucos,'·na ~ll;'"

do çonquistador, .. o des,'al-;" "";_
vage'"!', perdido. de .sens,? Da·r.
thol~me,u B\lcno pensou se:m
querer; \rcvivcu, por acaso, a,

engenhosa traça. de Fro.~c!seo
Pires Ribeiro,· atordoando o abo
rh;e'ne com segredOS' e ' r~cu:l'jOS
da cultura occldental. Er.i mclo
á taba silenciosa, transfis-urali>l
de csvánto, o sertanist:i e",1,eu
de aleooI a sua Ucoit~' cas'<: i r:l.,"'
peliou fogo ao liquido Infla .; •.
mavel e a -i-anco;", sólenne, i'.
lnã.os· altas, com a' cs'tran:J:l
oblata daquella agua ca';déntc·,
üaQuella agua em chamm:::.~·, dia
bolicamente milagrosa.'

.... gcnte guayá, rojou·sn 1Q:O
])01' ·terra. humilhada, vi?ÚeJft..R
pelo milaSTe. lIIusculos (h aço
trcmeram, arrlpiados de crno<;:to.
Corpos de' bronze dobraram,
nlultiplicar:;,nl-se enl anb'uJos :
(·un-as. De toüas as boc~as s·.·I
vagens. Clll nlelopéa de reTocl'l

)l3.rtiu o mesnlO sussnrl',J" COH'
tricto e apa-;orado:

- Anhanguéra! Anlw..llf:llé~·"'~
E, asshn, alénl de receber a

l,apiisnlo brasilico da suu (;~

til'pe de heroes, Bartholol11€:u
Bueno da Si!ya .obteve, por ('S":I.

magica facil, a revelação üo ouro
guayá, o ses-rcdo diCficll do
'·seu' ouro - objectivo final d&
(~uasi toda realisação human:'L.

>,:
A figura lendaria do An'mn.

s-uéra acha-se multiplicada por.
dezenas de milhares, nesta 1101'''
hlstorica da brasilidaüe. Cadali
soldaüo constitucionalista, -galA
gando de ímpeto as posições
contrarias; parece que ostenta(
triumphalmente, ante os defen.
sores üo miscro egolsmo dIeta.
torial, a chamma Idealista d$
uma civilisação que aVan<:n, im
ptviüa e victorloso., 1':,<r:1. reno..
\'al:ào do Brasil.

Distinctivos com o bra
zão de São Paulo

ele ·Cd.r:d.3.de pa:'a'" os e:uel.u.t·)S. ]I

o que não ros·;;a du,·lda. Mar,1áe.
ti Q.ue os hO:''l~:1s foram feItos VIU:"

a cuer:.n, e a mulher para o rc·
pouso do guen·elro. Nessa sua pl~.
c!dez, n~sse seu poder de sacrlflc!o,
em toda~ essaR suas QU~lIdades
que efto para ml:n crlaçóes de bel-

leza. o meu esp!rlto Irá ."tleliCansar,
III mlnlla a.lma cnco:ltrará. alento
para novas lutas. !:'l'Áo pode baleI'
nada de· melhor para mlm do que
ter a csp'?rança de ir. encontrar'
no bondoso €\Ienclo ae meu lar, a

mlnba Mamã~ toda sorridente. na
tranqullla· oerte"a de sua fé. ·C01110

minha alma ha "de se espraia,· pela
sua, como tudo. Isso que agora me
su!foca. !la de se transformár e:."
a!egrla ao contacto de .seu bqjjo!
Saiba \"o~ê que alguma COf3R nll3

dlz que ba7emos de voltar. 10;;('~

o furor do inImigo "cst" esmore
cendo; e.sse odio q·.le atiraram con
tra nós, j;Í deu o que tlnha que
dar, Mais UDl esfor~o. lnai.s unUl,

)·esignaç;J.f'), e a partida estará to ..
talment!l ganha.

Descobri boje que "sacrlflclo"
quer dizer "tornar a!g'j,ma co:~:l

6a.~ada". A nossa ".lctorl~ eer[:~ S~

grada, isso eu juro a você;' Adeu~,

minha querida, mande·...'" s~mpr"

uma. iembrança de ~ua te:'r.nra..
A"I'GELO.

Attendendo a ntlmeros:1.~ Sl'g
gestões que recebeu, a c0l11111ls
são de donatlyos da AS30cia<:ã.o
Commercial de S:lo Paulo man
clou confeccionar, afinl ele BerelU
yelldidos enl beneficio do Alovi ..
mento Constitucionalista, artís
ticos di~tinctivos ele lapell~... co~n

:'\, re})r~sentaç;ão do brazilo do
Esto.lio de Si:\o Paulo,

VI

PAULISTA1110EDA

OU("O para a Victoria
1··OIl.\.:U A·L\!.tl.\.nos ATE'

HOX'J'I'::~ ]:;.:;(::1 nox.\.'l'n·os

CARTAS DE UM VOLUNTARIO

ÀL:l;~)i ~: Sua carta! Q'J.l3 hlfi':-l.~t.k

alc~T~Q..m.., deu su~ C:l~'tB,! :!!.'1ht L()l
o;:·oas~:;, (jlld~ horas e hOl~::f' e".l
~es~~s'!l' ·ctepo!s deg;e3 .d~a~ d:'S~:

to~. "Saio rte ca~a cedo, 70\1 pa-ra
'O trabalho; a Dl!U!.lB a~!'e:'C'ão se
llrende toda. na costu~:Q. p9.:·B' O:-s
sold.tG.o3. NKO con-'crso com n~:l·

l:l.~e::n. nlio 6el llo,;ldade~. Se tenho
í~. Fi3 tenho certeza na ....lcto;,·~a. o
que me adiantam detalhes, q .... e
m~ p:nturbam o c5plrlto. Quer(J fo.
ZCl' de nossa casa un\ sa1'1.t\i.ar~o ci''';:
va~. onde, Da vol";a, voei;· cncvn~re
l'ep:::Jllso 1l8TR seu C01:PO e para s~u

eS!llrl~o".

Conlo 'Você iUS conlp.ehe:ldc, l\L'l.
m>ie, . como ",ocl'; comp=ehende to

clo~ n6s que nos bater..1oa llor U:r!1fl
V!ct01·!a. que trará a paz sobre esSA;
te:'1'a! Aqu( n1ultas vez.en nos cl1e ..
liam os écos das In quietações barl.l
Ihcnt'às que se levantam nás elcla
des. como poe:ra. nos dIas de ·..en
t...,,!a. Nós, soldados qUe cO:-loate
moe !lor São Pnulo, cle .....en'os (;~r

tra.tados nlefo can10 doentE'S: 116s
telnos um' tal desejo, UnIa .tal RU
ela. lUl'.a t~l gana pela "lctOl'tll,
qu" o nosso sangue se escalda de
lebre, e 111&.1 PQdenlos conter os
1m{l~tos de !lOSSO corpo. -

Um afa~o carinhoso que venha
ela.hi, unla pala'\'Ta de pa"-!:, uma
prorne3sa d~ socego, equivalrnl para
n6'o:i ao:; cuidada,.o.; d,~ U1l1P· :Lni.lan

Os donatiyos de 3;; de .Aç;'osto
u1Iimo. em 11un""I'O de 1.003, fo
ra::u a"aliadús enl 192:562$760.
l\o total dos ilonati\~,)s dess ...
dia figurararll ~onlO um donati
....0 1.178 allianças de easa!11en~

to entregues pelo. C'llr:a )(etro
politana.

Foranl a\'alhv..=os 1~.3G9 con~

tribuicões, num total de .... '
4. 096:522$890; .

S6 na capital. 4S.2n pessoa:;
já contribuira'l' para o "Ouro
da '~ictoriatJ. E' de 19.535 o to ..
tal de allianç,,~ j.'(";(l(las na
Cuda.

rale o que 1.:01e.a 1!.(lWO de d1ta8 'i-'was
Que 1'imm e c;j~7'ai'am (~ H1iUt i~ó:-:.,

L'., 8'!J7I1'bolic(l9i!cMe. desunidas,
rão 1'01(l7' des[k7ofOdamente S(;:r.

Hlla, qltç· 'i-'Ciib das· mij.os i!08 que se amcti'aJn,
ra7e esse Í'{!stante, .que n1Í.o tin1la fim,
Em que dois sonhos jmltos se ajoclharC'.1a
Qvando, a Feoicidade disse: "Sim,:'.

Quçtnto vale essa moeda? - Vale t·uâ.!
Se1t 01lr:o ete1'nisal.'(( 'Úm ,gmnde ·ideal/;-

L' ella trad'u.'3 o saori:ficio 11Wdo

Daql!clld.ete'»1~ià.ad-e(l/8#met<l/.

Falt, 1Iil1,ts do qW] 'Vale o ouro ma&'iço:

r ali: (J. iJ10í·ia de (!7ilGí', son;il', Clt:01'ai',

~'l!ldi'l 1:cnCCI':. 1IWl'./"Ci', " .. Vale tlldq, isso
(h~.J#JJdrlct ..a!r;1,1.1II.(l '[Iodi.l:á .~f)m1!t(lJ~!

tTM -SOLlJADG

lJ/oedap~ /J(; .. &. il,'lian~,
Feita do .1lfiJ1l ~_ ?!JJ8.80- f;i~ril~

Uniu na ;terl'a dua,s.~~~l
Feita de .t~ldo () g,ue:qe8t'ot~ io 11!mb?t

rale a' gi'Cl1ldc ·l'eill!7lcia dei'radeirc1.
Das 1Jtáos que aca;'ioj.al'd1il, matei'Iw.('(l,

O 1ilf'l1i110 q~,e 1'0(: paHt â ii'Í1Ic1íeir'a

E qlle.tali'c:~". t~ll'e:; nã.Q ·1.'olfe mais,.,

talmente todas as tentlel1Ci~3 e
toda~ as tradirõf'~ da n:l.ciouali ..
dade. Antagonismos irreducti
vci~.

Não bastassenl, não rO~sen1

5ufficlentes os princivto~ e os
motiYos da luta para j·cye!ar o
seu aspecto de combate cutre O~

rcpresentantes de c"·ilIsaç:ões
differentcs, de cóneepç:ões di·
1'crgelltes da .·,idr>. so~lal. como
são, a revelação concrela e fla
grante desse Irreüuctlyel anta
g:onifllllo estarIa nos :!lroccsso~

de combate e' de guerra a (lue
recorrelll os adversarlos. A \..'h1'o ..
llica destes quasi tres lilC~e3 ue
luta.. íornecc CXC1l1!J!OS eln co
piosa ' lllQsse que desvendalll 3,

mentalidade dos nOSSO:i hdii.li.
gos. O bom barüeio de· cÍ<1:1c!cs
abertas e pacificas, o 111ctralha.r
de caravanas de nrLO conlbatcn
tes que sjj retiralll do tllcatro ela
guerra, o assalto a ~datura,l e
l,10Spita,(':q d~ Cru? Vernlelha, o
assassinil> d ...~ yplhv~, de !"i:~nlh~·

rc~, de crian~a!=lf são In'ocessos'
a que sú j.'ecorre a ba.l·ba'rJc eo,~

reb~ll3.dos contra' a ci',"iFsa<:'ãf'.
r~ f porisso quo ·.:"sta. guerra

nüo r,ode tt'r~'linar po~' uma !)['~"

se)i1 YÍctoria. Kão pode iJaycr
compl'olnisso9, trall!"iiS'enl.;ia~, ~c·

cúrdos entre duaq ~o:H'e!)(;Üe3

ant it!Jetlcas {la vida soci:].·'. .
A, yicloria está. proxitna. A

:::;arça -ardente i~d São 1 ~t.ull"l ~8

!lr()p~P:'a c e~tel1dp. a. todo o ])ai~.

O e:;:elJ)'l)]o das fúrt:as qu~ t:in ~.

Paulo se erl,;ttl.:l·a,u de:Jperta ('111
todo o territorio da !~erJltb1ica

as energ-Ias dos que r~:>rC-:'i(.ntal)l

a força c','oluth·a. da J:a('iol~ali

<!aue. E Os .r>roprio3 recur~úg de
que 13.:H~:a::n ll1ào os noss<.·"\ htl ..
mig'os são os re<:t1)'fiOS do' dC':,,:p~,

})cro. OH recel'ZOS uarhar()::) dt)o::.
(,Uê ~:~ scnt(,l"'n l)eJ·d'iuo~.

Pal'a VClIC'cl', ha~ta que ~:ào

P<.llt!ü co'nlinuc a rc ..;ist:r.
(lr'J'~:n1 ~ r("~d~~~ ir".

o MILAGRE
" :::!". OS1;;'n)Cf} .\·=:tl'Hh~:. ioi

s·~n.!.lre' \l:'l.l 110n!C!n benl iHfc':
'11\.:],.(10.)\V uia ~ (!e J.ll!to· eí.}c
B~bJ3. rgle :l. r~:.::if;te:\ci:l. de ~:;o

Paulo l1ÜO dayu. para 15 tUn:,.

4õ: 'l':... rtt,O~ 11111 hOl'lel1l-l, ....an~o.{ ca....

nhü~,~. tanta~J :Ilctrnlhàd()l'a~',

tant.os fu:ds, tantos !l1ilhv(:!=' ll~

th'n~, tantCJf1 litJ'o~; do g~:;o~i,na,

Bon' :llC· :_:~ tudo i~~;o Co:.ll a Í'Jldo ...

le de' P:lll1 i sJta.· , <lne não foi' íc;V>

::;: ~i(~~~l:~~:, :~·l~:ã~~l~·:~ ~l~~.!;~~~
ll:t~:"

Blie' i1;l\") eO:lt<:cX.l· C~fnl :J u~'p~

V,trt.L cle São Paulo, cllc n~':- ('01\-
tct.ya con1 U fir!ne~ ..J. <1(" ;!LO:-WO

C01111na-:ldo. cUc' não conta"a.
C01l1 . o yo)untat'iado ~~at'lis1.q,

:!â.ltl'J:~11L10 (Ll'ari.clr~, clJe lidO

ccntnxn. CO]}l ,U l:\obIli~a(;:lo da'i
1r~ l'\lzt.r~.ls, elle n.1o conta.va
(,'Ol~l' :J. orS:lnfsRc).. O cÍ'\':l, 'cl!.;
nüo c..ontnva conl nen1.'];l1 (les!;:'c-~

h!}'\)ondt.!ra"nif--: (rr,e "i\·1.:111 na a]
1:1:'1. Ce Uln -l)O'·O ~ tran!"-:lor;:11aul

I't'na terra ele tl'ahal!1o nU;))

a<"é...ntonaJneiltQ dê guerra.
Q sr.Os""aldo Aranha é um 110

lnnn lJO~itiYo: clle sabe 80111
mar l)arcelJas e ded<:zir <liif€:
l'énc:as: Il e lles tê.-UJ t:1lltos e nGj
tC'raos tantos: C: U"113. \lt~~stão d:~

nU111erOS" •

l~ Zâo Paulo fI Z U lnila:;Te~

8:10 Pan10 ergu'Ju-se num iJl1
p~to:- étuda~iosalnente nHlxchou
ao encoptro do inin1i:ro: ,ra.cic· ..
cinad:J-:r:en1e prcl)arO~l a Hua u..::~

res"..
.SeleHta e cinco tlia8 de lU~:l.

ê São Paulo est{t il11.~cto: SJ.o
raulo é a lnnralhr: d& :senlpl'~,

lnquebralltaycl ao esfor<;o :ir.>

aclycrsa rIo.
Verifiqu,e. nO-;U,1110Ul2. o '';J'.

Oswaldo' Aranl>:L os ,:eus co.l
cuIos optimista~: O F~io Gra~Hlo

e l\linas G('ra.e~ já nr'..o 'fig'tl1'alTI
nas narcellas fa ....·oravp.ie.c.

SRJ.' Paulo cOlltinua ('OH! ~'::l'S

honlcns, seus canhões, suas l~iC~

lralhadoras, c seus fU'l.is. Com o
que conta agora. a c1ictaàura?
O SI'. Os'\vul<1o -'~.ranha \'3e n(Js
dizer quantos dias elia D(lI'Cr;L

resi!""tir.

Duas ciVllisações
Desde que Irr.on1peu, Iniei:1dlJ

!IGr São· Paulo, o· movimento
constitucionalista Que !,oje vae
S6 alastra·ndo atraYés de todo· o
ter1'itorlo brasileiro, tornou-se
eyldente, ainda aos 01110S men·os
l'ersplcazes, Que nos achuvamos
d!ante dei um conflicto cntre
d~las phases secularmente (l1s
tancladas de cl\~i1isaç1to, atln::
das face a face por uma con
tingencia hlstorica, ~ara. ~ão dl- _
zer entre a. ciY!lisaç:ão c et uar
barie.

_~ gt.:erra. i'nl que estaa!03 ('11_
yo}vidOf! t"enl unla ~iinificatr.. o_
social muito mais proínlH.ln ·<1.0

que a que lhe po!lem prete1J(jer
attrihuir o;, q~e· sUP'Põern t:l.!'·C'z.
c;on<1u7.ll-a. por nlerÓs e 111t'!:iC]ui

n1105 motivos pollticos, mL ce
gueit'a dos que apenac; conse..

gucnl ycr os intcress::::~ r3.:)t('iro~

e as ambit:;ões que os ~ir('lI11:

dalll_ A ~nlcrra quo se defla~n'ou,

.coino U~ll circulo df" fOg"<\ enl
torno das íl'onteirns de S, Paulo,
nãó (o apenas Ulna pllat;c eOH_

~ulsa da e\'olurãIJ lJr:1~jÚeh:3.;

não tem Ulll scntiuo :lfJ,cnas

para esta federacd.o, Te~~1 s:g'ni
f!ca.ç:ào continental: tcr'~ inte ..
re;:;se sul-a~cricano, RCllre:c::c:a-'
~~ UB':.3. rnauifesta<:ão \'iulcnta,
ex!,lcwiyn. daquclle phedOll10iH,
.•odal que Stoddard tent()u (:~

tUuar ~'ob o il0me dp ul',,:O{,lc1id..

(':nat~'a a ch'nisHC;t.O'·,
J~m todo~ ,os anlhie:!l·~e.., !-'l'"

ciac~ .:'nl' estado u.:-~!ianlic), C~~O~\l

t1y(" cx~stem,' a !lar (lp, nl1l~ (Ú:6

-~.m·:ULt~1i>l o.c.;<.Pu .Jlà~ medi:.: ele
,-;i :Bisacão do alnhic.ilte c COJ'S'S"

~~:~'~i1: ~:'~:~~t~ni~~i:;·o~:;1~;:,:~~
n.7..o· n'odem attfng'fr n. P"";i"l. l1H

\lia, dos ll!ada !>taYci.~, dO~J Ó("'õ;!

nauof; p.~los COll1!>}cX09 .ltp.\"i('Ofl

·~:1~ei~:,~~ü::~Ítt;~~j~!~~r~~;~á~~.~.~:
]l;'ôet1i'ah~ rcbaixa~ o rneio

..:i.a 1~.).a únl G"raú, inf~rio .... !
1'.~í..r'Ocesso· lo-degenerati\·o, T'ar~t a

rilt::~ d::P:~::ol':l:~e::eu~:s;' ~:~~~
insUh~to~. A. l·\Í~toria J'cgi-::-~a

~,~ell~plo9 cnl' que :.$S~S ~le!":lc':l"

to.... con~egu~~n dO]':inar 111n~. f:1)

f~iéciauc, Se o::; elcnJ~n'to~ c\.!)~r~.
ri(lr~s, as forcas ,,·h'as di eiit e
-e das 1l1cdias COI:l' capõlc!dade
3.sce'!lcló~al nito reagc:l1; F9
&Qucl'le domi.nio cOlls~:;n\} s\t

jler!Jet:Jar, a socic'daue (,st:Ã

co!!C!etnnac!a. ,rerifica_se ("11t.10 o
i.il~::'lomeno, que :!lão é inodlto,
«a . u~caae:!.c:a e nlort~ dos rlo
.·0'-.

_\ s·uerra de que hoje o Bl'a~i1

~ t!leatro está. dc;,tro do ql\:1
dr\J acinla c~lJotado.. R f a n~a

niiestaç:ão inillu<livel da rcac(:ão

violenta das forças vÍ\-~" <1a l:a
t;!ona!iüa.de contra os clC'lnento~

{lHa a~!liram a rebai::Glr a soc!e
tla{l~ a unI uh'e:! inierior da. es
cala ('jvili~aciollal, n. in1!),,]' ;ê..
Rej)ublica Uln regresso qtlC t'e.
t3.1nlcnt'~ serIa o inielo' da (Íc:g'e

I',~raç:ft.o e da decal1{~nci:l,

.Esse o f,sIlecto· ,",oelal sob "
()ua! haYCll10S da cohternplar a.
luta que mO"élnos contra, O go
verno dIctatorial; esse () a!=:l'C
(,lo qne tcr!'l, como ê cY!dente,
(una sig"niiica~ã.o continental.
tuna. rel)Crcussão que ~e re'f1e
ctJl'ú.. nlais ~edo ou DI~l'3 tard-e,
sobre todas as nações (lcsta. P')1'
<;:;;'0 da America.

Os proprlQs inieios (' nlvtivo~

do COl>f1ictJ!f patente':"·~m este
a.spe\":to. De Uln I:1.do for'l~n'j flue
8'e ergui~nl in1])ulsionadns rOl'
UH1 ideal, na resoluç:ão de ta(los
(IR ~acrjficios, pnra reintegrar ú

pai? no regi111en da lcj,
r~3t.n.belccer a estabilidnc1e das
instltuiç.1es, para cria~ de 110·;0

o lltnbiellte de nú~'nlali<1ade para
a.s r:.cth'i<1ades sociaes l~('(;eSS:l

(11') .3.0 progresso. Do outro ladn
1 1 ";na dessa~ "oligarchias Inferi o
l'~s·· de que fal:>. Burl<c,·
C:lst:l que 50 utiliS3 lIa vlolcl1ci:'..
e ela autorlu::u:1e, de qU\1 c;.~ flPO:::
sou. para defender ~l prc,pria.
}.)0 •.,i~:lo e 11l'iYilegios, para :;uat'
c1a}· ljlter.:'sses, para llCl'pC"tuar
tt"ln t'E'~inl('ll de ,arbitri.:> 03: tle ('3: ..

r':~('~C" QUC:' c(-,nt~:nria ltl:ld:t!rH~~1'

·1 ·EMe jomal é redigido e
l_ublicado pela' LIG.<\. DE

I _I[)Ef'ES.<\' P.'\l:LI5T.<\. por fn-

\

cumbencia d-o Commjqldo

Supremo do Exercito Cans-·

titucionatista,



JORNM.. OAS TRINCl-i=lRAS

CARTAS DE MULHER
Âo voluntario pobre qué está na trincheml

Conselhos medicos
aos combatentes
(Do "Correio de S. P2.ulo")

lo'el!zes os clrurglóes, mas
AJnda m'als felizes. os f"ridos 'lt1e
têm boas enfermeiras. 1:11:I.s de
VCID# ;ls tlualida.(tcs exigida.s pelo
Ó'lrurgiã.o, juntar outra.s ile..:es
sarias aos doentes.

Eem POUC3. {'olsa basta, ;t~ "e
z<s. para lcclinar um ferl,lú $ra
ye do lado d·a saude ou do lado
do ab~·smo. e 1U'.da. -se exagg<:ra
dizendo que elIe fico:lU \"2.,'10:1

di..1.~ entre a 1:ida e' a l11orte.
A boa. enfermeira. ê amalg:t

ma <li> energia c de sorriso. Que
111clhor. tonico do a~-stelna ne!·_
"060 para U111 homem abatido e
sensh·el ,do que '-er. ao s'1.hir do
~onlno ou do del1rio. Ur..l l"rJSto
agradavel, Chei<l de s-ra~::t e U6
ca.rinho. unicanlentc iDter~ssa

do na sua. sal.açll.o? Que dlffe
rença entre U01 homem enti'~gUe
ao ~ssas delicadas attcncões e (>

p05re prisioneiro. ferld,', bem
trata.do teclmlcamente. ruas 1011

g-e dos seus~ desanim.ado e sub.
mettído ao.'> cul<lados de ell~"!r

l11elros que curuf)r~m unicanlen..
te com o indisven&.vcl.

Mesulo senl Querer tonl ..i.r :lO
pé d:l. letra a s3·stematic:I. dou
trina àe Freud. <iuces slio a.i In
jecçõcs tonicas e fortHic.r.::tes
callazes de substitui,r esse olhar.
.essa doce palavra. esses ;;,<'stu~

:Lttenelosos. esses mim"s rl'l. boa.
enfern1eira. flue faZ€ln o· 11~lnÍ'ni.

se agarrar a um resto J:e v ida?
Mas tambem de que di"" '~i:i'_o

e\la <le.e usar p2.ra pôr I) sys~

t('nl3. nervoso uo maxiln,) des
canso, ao mesmo tempo (,uo: sua
l'resenl:a o tonifica.

Qual<:l.u.er esforco insilOnifican•
te esgota Um uoente -,ra...-('. A
menor palavra, um s-esto até
de\'e bastar Jlara e-xprimir cs
seus desejos e toca á ent,,"'meira
comprehendel-o logo sem mais
explicài:ões. l':ão se de\'e respon.
der secamente nem cO!lvers.U
muito cOm elIe, mas só rcsp<:>n
ê1er attenclosamentól se!:.. trat:\r
d-e pr-Olonga.r a pro.>a. Xo ea~o

d-e prccisar a obedlench. de\"c
el1a ser obtida l',-,avemen:e ~0'1l

a persuasã.o e não ma!1(,~l~do

energicanlente. Tambem '.l. e~l

fermeira. deve andar sil~n"los~

a nã.o conversar muito tehlpo
e:n voz alta com outra I;essoa
no quarto do aoente. E' prec'so
que este sinta a ...·ida ~ert.) deHe,
mas que tudo seja a ....elludado

A enfermeira necessita. d;
milHos pequenos talentos. O
doente ,dcverá beber scm es(<:>1'':;o
e 6em molhar o. roujJa ou li

cama, Precisando f tear "com a
ca-b..ça um pouco alta. el1.a ee
eorrega. pouco a poue" par,]. os
»és da 'eama e ê necessari~, sem
<IU~ eHe quas-I o perce!),,-, sus
))endfll-o e remover com certa
!l'equencla os travesseiros que
nã.o devem ser menos (le (rr:1;
vara. manter confortav<S1me"te n
eabeça e o tronco um pouc.> ele
vado.

Para mudar a c.amis:I. O\} o pa
letot em caso de terim'ê!lto no
bro.t;o, Ilrecisa tirar O suj·) pri
melro do bra<;o são e enfiar o
limpo primeiro no bra<;o ferilio.

Para mudar a roup.a da {'nm:l.
enrola-se o lençol sujo de em
la<1o <10 doente e junto enrola
se a metade d<l l-ençol limpo; cm
seguj<1a ~g-se o doente rodar
por cima. e basta. tirar o len!:ol
sujo e desenrolar o limpo, ocea
slona:>do assim ao doente o mi
nim~ moylmento.

Essas Il~u.cnas dcstrez2.S', (;8....

sa... sua.... es attenções são as que
salvam um overa.<1o depois d:;,
neoessn.ria e violenta ac~ão ci
l·urgica.

Assim. para yencer a d.,ent:a,
sClâo c01nhina(las a forca e a
brandura. -

R.egimento Esportivo
Desil;n:tdo pelo commanilo ge_

ral da l~or~a Publica, assumiu
.as tunc~ões tie conlmand21lt~ do
Hegl\nento Esportivo. organisa
de pelo Departamento <1'3 Edu
cl'.<;ão Physlca do Estad-o. üo
<iual ;; dlrectol·. o maja,' Anto
nio Baynl?....

'l'a.mbem por deslgnnc'co uo
T.1esmo CQ1Un1ando. ficou ex.er
cendo n~ íuncções de assi~tent&

technlco militar do Regimento
o tenente-coronel Corlo:ar.o <1e
Almeida.

Os novos seUos de Cor~

reio emittidos pelo gOx
vemo do Estado

Foi asslgr.ado o seguinte deCl'e
te; "Artigo 1.0 - Os seU06 poe
taes <le $100, $360 e t6OO, a que
s~ refere o artigo 1.0 do decreto
n. 5.i;60. ·de 2 de 8e*mbro <ie
1m2, teráo os SecUIDtes cara.cte
l,!&tlcos: Sellos ot.<llnarlos de $100
- ltetansu10 &O alto. No campo,
o contorno geographlco do Bra
sil, atravessado em banda. pelo
d1st1oo J.. "Pro·Corn;tltuiçAo". No
..'betre e no roda~, os dl:aert's po6

tal!6. Ocre.
8ellos Ordlnllr108 de t300 - Ao

alto, o br&Ço da lei. sustentando
uma tlammula com o dlstlco 
··Pró-Constltulção". No centro,
Ulft& corôa de louros, enfel,xando
I). balança de Justiça. No rodi
pé, os dizeres postaes. Encarna
do.
~llos ordlnarlos de t600 - As

mesmas caraeterlstlcas dos seUas

ordlnarlos de 1300. Verde prrata.
Artigo 2.0 - Todos,08 sellos da

t'mlssAo autorlsada. pelo decreto D.

5.6tlO, de 2 de Setembro de 1932,
serão picotados com perfuração
philatellca de onze e melo.

Artig<l 3.0 - O presente decre
to entrará em vigor na data delo_ publicação.

ArtIgo 4.0 - Bevogam·se as dls
poslçóes em contrario",

UJunb.o IrreeuSc....el Ge sua. admJr~

tAo. A este commando é 'partl::ular
mer>te grato reglsta.r este merecIdo
elOblo. pols ninguem melhor do
que 'elle te...e lutlm(> contacto com
a bravura Indomita lios seus com
=.dad05 e ~c ser,1r d.e teosloe
}'.n,::>.ho pua a.ttlrmar os nobres
i' a1tl.sslmos sentlmentcis -de patrio
tIsmo que a.n1ma.m. no Ct'Q&or can';

dente -da ba.t&lba. os cor&ÇÔes Idl!&~

l!stas dos abnegados Boldados de
510 Paulo. Toclos lkl b&tcrem bem.
O1'tIclRes e soldadoS. numa per!el
ta oommunh{Lo de t~ patrl9tka.
souberam mllllter alto o tl-túlo no
bl11;:s':-~ <10 Ideal· que ~efen~.

Entret&nto. como um prclto de
a<!1or á Justiça, de..<> consignar
aqui em d~tlloque multo "articular
ú8 nomes dos 51'S. oapltii.es Trleta
e ls14oro, tenente Ce.boclo e seus
dignos co:nmanloiados. pe1& acção
eners!ca c Intell.nte <lue desen~

't"olVl!ram llUD:.a' a!f1nnaçi.o lneon
teste do seu de...otamento & cau
sa que deten4em, que é a causa
de todos os bo::l& brasileiros.

Offlclaes e soldados; Se no tu
turo a 't"0SS& conducta tl...er como
padrli.o a t!ue 8Dubeates manter an
te.hontem e hontcm, posso asse
gurar"vos que muehamcs com pas
&-:> :irme ,para ~ vlctorla. A neto
1110 é <1aque1le que :teslste mais um
minuto. A palaua recuar ê hoje
para nós eo;:preGSáa criminosa e o
que .. pronuncl3.l' sem ordem 000
4!~ de f!surar nas file1r-l1s dos

e1:cl'cltos da Constituição.
A todos. pois, solàados da leI,

p<;lo br1lb&nte feito que aeabaes de
reglstar no a.ctl..o da ..-ossa b~a..-u

r"; e do vosso patdotlsmo, as mi
nhas felicitações enthuslast!cIl6. 
Maj<lr losé da Silva".

QUADRO DE HONRA
=================--'

o valor dos nossos
soldados

Do Boletlm de 20 do correute.
Cf.> sr. m.ajor Jost: da BUV8. com
mande.nte de um dos sub-sectores
t':o Dest.aC1\mento Leste, foi eX"tr&

ci~ o segu1nte;
"Ekll:lo: - O tor. coronel LeJeu

ne. comllandante do Destacamen
t~ Leb"te. ao ser Informado por ('ste
c3=ando da tenacidade e br&
..-ara com que se houveram nas
~rnada3 de s.nte-hontem e hon
toem os bra\'()s sold&dos da leI.
que no campo da bonra, defronte
a PedreIras. defendem os sagrados
Idee.es da ,liberdade e da justlçe.
mandou eloglal-os apresentando a
todl 05 seus app~e.usos e o tes-'loIC"

Sobre o "Jornal das Trinchei
ras", O~D1 oflicial na Revt)~Q

.;ão Constitucionalista. inseriram
09 nossos prcaados col!eti~s U'.i.
"Polha da Kolte". em sua ediçã:o
de 22 do corrente, o seguintc t~

pico que multo nos des....anec-~:
"'Cm grupo de intellect'~::e!'

criou o ~Jornal das Trincheir.:s".
Logo '!ue appareceu o seu prl
melro numcro, todos os p<luJbt~9

ficaram ol'l>\llhosos. B' que dentro
lIo seu formato pequeno, o ""ur
r.al <l= Trincheiras' re\'cla\'a no
p.xlStencla. de tuna nova rncnt,°l.
lidad€'o Em cadra commentar;o
feito com fírmeza. COID sereno

de"assç'mbro, po.l1JitaYa {) amor
bc'rolco de uma ~ente moça e <le
uma. gente agora ~nflexh·e)men

t'.l diSpOsta para toda e QualqHcr
luta. DepOis. conforme a publ;· .
ca~,,-o- de outros numeros, a mes
ma energia mental transllar ;c<'
nas suas collalwrações. E' um
jornal redilrldo por todos aque:
!es que ou.... lram. que observaram.
que estiveram aO contacto da r:'~
,le brut"Udade dos cam»Os u~

operações. aando a. ...·Ida. em tro
ca da cultura juridica e do dlrei

fo acima da prep;>tencla. Afas
tadO!! por instantes da amar:;a
reali4ade das trIncheiras. o mi
nusclllo e comjoso jornal bem
demonstra. COIUO a nossa. ~rr'~

ser,"lu e serve para re~nlpê~3.r

e escurec!!!" as intell~eneias :W.-
scldas nesta ferra. FÔra do
"front". em gollO ephemero de
uma licença mais do que justa,
o yo1untarlo corre a escrever as
.suas Impressões para o seu or·
gam repregentatiyo. E assim. <:o

rno que apro~ltando o tem1X> ain
ola servindo á causa. de São P"u
lo e de todo o Brasil Que soube
evoluir com a cl,;lIsaçií.o, model'
na. os nossos heroicos cOIn1>aten
tes MO par.am. fundindo o es
forço armado e a campanha me>!
tal num só desejo: llbertar o
lnalor territorio da America la
tina".

Elogio aos combatentes
-do scC:!or de Cunha

o cOl1llIlandal1te do 1.<> BatallUi'l
de- CaCllÕO~B da Forç.... PU.bllca do
Estado ~.. São Paulo rem~t~eu ao
~ das 'orças (Ia i.lgn ele
Detesa.P&Ullsta o segulnt~ oflkt,,:

"CÁpltão. Peço elogiar, em ,:osso
l::oletun. os o!t1claes e prõças do
1.0. I18t1a1háo da Liga de D!!ies.\
~ul1sta, pelo concurso flue P!'C~l.a

rMn .. este çommando durante 25

op~rações cm Cunha. transmtt~:I!1

do-lhes ao mes.'110 *mpo minhas
d~Pedidas e agralkcimentes. Cum
pre-mc -cltar 08 nomes das ten,'a
'",s Vesques. Taclto. Netu) e Limá,
que mais se estorçarllm no dpa

empenho d9,6 missões que lhes ~>

re.m conf"'de.s. Dal; p ....ças multas
se wstt-eulnun, porém, por n"o
ter ncebldo as pentes de combaW.
deixo .le c1.tal--os. Saudaeôes.
(a.) VJ.ra1Uo Ribeiro das Santos. te
nente-coronel"•

RIO GR.-o\.NDE DO SL"I.

Radlo"" captados nesta. capital
informam ter occorrldo. na ci
dade de Uruguaya.na. um 11'
"ante do 5.0 Re~ll1\ento de (':lo

vallarla Iudependente. alll aq1l=
telado. que estll, sob o commall-

. do . do CDronel Hyp.,alitG 1>2.es
de Campos e do 1.0 cSQuatlr:"o
de ('avalIaria da Drigada )fill
tar. Esse ge.to da>! ~'Jrç;'.s 'iue
5". suppunham f!ele o. dl~tadura

foi acompanhado Pela popula.ç'co
daqueHa. ('idade que com cllas
confraternisou cn-thuzl.l.smatla.

O lmportante dess:~ noUela é
saber·se que Urugua~'ana ê :t
ter.ra natal e '> principal centro
de actlvJdades pollticas do sr.
Flores dl'o ,Cunha. a qucm o lloVO
caucho a-ppellldol1 agora. con,
justl~ - o interventor <1::. Trai
('''.0.

-- r.adlo!l capta.dos em S.
Paulo annunciam tambe'll ha.
"er-se sublevado n guarnl!:l'.o
felleral de D. Pedr!to. adherlndo
.. eausa constltuclona1i~ta.

P.J.RAXA'

.A PR.~-"::, do RIo de J'anelro,
Illtormou 'Iue as tropas dlctato_
rlaes reallsaram um deslGca
mento, no Paraná., visto o AIo
"/mento ConO'tltucionallsta jA
se haver Irradiado pelo grande
Estado vlzlnbo.

]fIXAS C.,ERAt'l!J

Qnanto ao desenrolar dos
aconteclment01'l, em Minas Ge
I'lles, al~m das informaçlles que
temos publicado, ha noticias (16
que se verlflcaram serlos cotr
bates, entre torças constituel'"
nalistas e dictatorlaes, em Sa1.t
to Antonio e Araponza.

vlco de liberdade. ê-tnn r:S>lo ~.

_ aaude para o ". lr!l,ll
" !!~am.ue de muttier 4e tem a.
Telltura de lloalDlr um f.Uho de
'-.te e ~ a~mos. que _ b.ite
JlII!l" SiLo pAJtlo. QUll secttlu pua
a-frente no ~lrnelro dos batalhüd'
de reser,,!stas. e 4ue .t causà <le

~~:áen-~e:'ed~~08~:
temor. de du\-:d:l. de arrepenul-'
mento.

COD'" ,"oel!. soldadll_ !) nreú rf
lho soube tomar o .seu lPl;.àr na dé'
f~sa da lei e da liberdade. :rn (J~

roem> olhos ... êem. contente>', <:;u
cada' soldado constitu('lona.li1:.a.
um filho do meu I .1,,"0. ...m
eonsolo para _.Ill cabc.lcs
brancos. que tanto m"-l.ll Pi'atetarll,
~ lu~ traa&m ao meu inter.v)·,
»OrQue ft cabellos brancos, l1'!!11
I!.ml~o. têm o dom milaC'J'OI!D ~.

olesapelOar a gente de 151 _ma.
l" encher -a nossa alma de ,u;r.,r
Dela humanlaade e de p'erdlio ;l"'

los maus. quando se têm os olhos
,-altados para ~us e ° pensamen
to para a Verdade que nos coOOt:;<

.• paz eterna..
Solda.., men querido amigo:',

meu filhC). Quanclo o momento ,Or
penoso; q~ando a tora fOr amar
~a; quando o sacrü!cio atUI>f!";r
o e-rau manmo; pense em DeUE'.

llcnse no Brasil e pense na .sua
fam1lia. Voh-a o seu oUlar a ;;g

I!es uuicos symbolos de fetJci~li

de para ° bom braslle!ro. E ,·oeo!
recupcrar:i. novas forças. e a roa
energia rev!gorara.. E ,"ocl!. h ..
róe. esplcndido. sublim.e. encontr'1....
r~ toda a sua vida mo<;a e ,-r
dente na phraee mais bella q',le
hoje se di,;: tudo pOr Sii.o Pau
lo - tudo pelo Brasil.

';-r:S.\ CES'U

JaZ>. l, ~1.

Riqueza Paulista
A PRAR irradiou hc>;tem:

••• .Do..,inus ~it. D()1Jli;"'''

a&st"Ut.
EU nome,~ Dom;"l bCllcdi

ctt:-n;"o

·0 Sellh-or deu. o S"nhor ti
1'0\1. S('jll. bemdito o noma do
Senhor" ...

-Sem se lament2.r. SEm mal
~iur um Instante a ...·ontade 6U·

perlor que tudo lhe tirava. J'ob
transformava. em riqu~za a po
llreza que assim aeceita.nl. o
hemdlzlo..

Um divino d,,:o;i&nio exigiu
tambem de S. Paulo a entrega.
de seus filhos e de ~cUS ·bens.
O paullsta orj;"ulhou·se do mar
tl'rlo. abençoou o ~acriflclo.

Lar~amente abriu a t'orta <'IolS

lleU!l lares e o te-cho das suas
1>olsas. E toda a sua. mocidade
_ a sua inteni~eilcla, a. sua. bel
leza, _:lo sua forca - {'scorre e
'\"a.e. na. eOllfllSão 1,U, I <las far
das, unificar-se toda. cohe~a o
lnabala,,€l. no beroisll.o esplen
dido das trincheiras. E o sell
ouro se ilerrama todo. puro e el;.
I)ontaneo. nos -gulchets" des
Eanco!l. para formar t) thesouro
'te guerra. o alicerce precioso
so!:re o qual asseDt~.r;\ o mo
numento eterno da llonra vau
]lsta.

Todo pauli"ta sabe dizer. cn
1r.O J'ol!: - ·S. Paulo me deu.
S. Paulo me tirou. Sebo be'lldi
to O nome de S. Paulo"!

Todo paullsta Rabe ser :pobre
~onlO Job. para. conl eSS,l -,obreza,
alcll.nçar a rÍljUe7a m~lIol'. a rl
'1llc:o:a. melhor. a ri{\ueza glorlo
se. a riqueza suprema. ao unlc:!.
r!qlleaa que S. Paulo 'lue!: e te
r4: a Ylctoria, a Yktona, a VI
etorla!'

VeIS /fUeride ami:;o - Eu 11le
ff<lero um :;rande·bem. Eu e t·)do
';;ilQ PauTo <iue a<:l.ui f:cou tfu ~ta
~. N6s todos pensamos c':!

~~ocê. zeIa.aos pela sua t'A.ml11R, \

ncs p.sforça~Cftl para que' nadl1Í
lhes~1(e. á. sua eSllosa. 1 "'13.

f..iàc. jlo'wu ...·e~o pae, a !'t-us
irmào",láhos. a seUlt filhos. S,)
f~cê ll!I'.des9C alca.nçar dahi dE
trin~ Ó nosso trabalho, <:

,,"osso -carinho ~, torno dos (F\<

lh~ a;ii.o OO1"OS.;. li. sua famr.'~,

;sol<bt<io, .~ no. famll\a. C...da
um ,dos seus cnteS qu·;rl<los
'nos são q'U'ridott' a MS tam-,
bem. Ji. ~é.l" de São Paulo.
meu-aml~ unt" quanto ....oc~.
estA' oe<:upe.ida unles e exclus1\"a'
mente co.., a.~ lnlerra. unlea e ex
clus!"\'amellte com' 09 nossos súl
tlados. com O" seu bem estar p"
..ico e moral. _~ mul~r de S40
}'aulo. -meu a.ml:;o. ,nito . formou
~ ~atalbão pa.ra. marchar ao
lado dos setis pa~,aos. porqU3'"
e!la compete nlar por decaUles
nmito importantes para. a.. l;'.l\.-r

ra; a famiHa. dos com»atentt..~,

a f:lmilla dos que tembam. os t..
I"ldos. os 1l0Sllitaes. E nã.o ê ~ó

tj.esse mm!>r que a mlliher aju
i\!a. EUa au~il!la ainda su!Jstlb...,-
do claros nos Banc<)s. nas Cal;l!.'i

cornrne-rclaes. nos escr1ptorl{\~.

etc.. vara que uSo tenha a. nos
e mocidade pre*'l:to all:'Um pu:.
I1elxar de ir pàra .a1l1 onde ....'>.~ê
estA

Eu bem sei que é duro este
momento. sei tanto quanto '-oc~.

~rque trabalho tanto quanto .c.
cê. luto tanto quanto .oce. ar
:rIscando talvez a ....Ida ·no rn~6mo

nan, pOIs o exceSso da traba'no
.li que me entrcc:nd por São POlu
10•. pelo Brasll. pelo ~u ideal el-

AVENTURAS DE JEREMIAS E ZOROA8TRO-SoJdados dictatoriaes

EUe. DISSE oue NOIS TA.MO
50 OANDO PREJU,I 20. 'QUE
VA~E MANDA' NOI5 DE VORTA
PAOS ole TA.TOR lAR I.,••

AOEUS "Ctff.A!\~ GOSTÓSA ,
ADEUS PARAIZO POLIXTA"

JORNM.. OAS TRINCl-i=lRAS

CARTAS DE MULHER
Âo voluntario pobre qué está na trincheml

Conselhos medicos
aos combatentes
(Do "Correio de S. P2.ulo")

lo'eUzes os clrurglóes, mas
AJnda m'als felizes. os f"ridos 'ltJe
têm boas enfermeiras. 1:11:I.s de
VCID# ;ls tlualida.(tcs exigida.s pelo
Ó'lrurgiã.o, juntar outra.s ile..:es
sarias aos doentes.

Eem POUC3. {'olsa basta, ;t~ "e
z<s. para lcclinar um ferl,lú $ra
ye do lado d·a saude ou do lado
do ab~·smo. e 1U'.da. -se exagg<:ra
dizendo que elIe fico:lU \"2.,'10:1

di..1.~ entre a 1:ida e' a l11orte.
A boa. enfermeira. ê amalg:t

ma <li> energia c de sorriso. Que
111clhor. tonico do a~-stelna ne!·_
"060 para U111 homem abatido e
sensh·el ,do que '-er. ao s'1.hir do
~onlno ou do del1rio. Ur..l l"rJSto
agradavel, Chei<l de s-ra~::t e U6
ca.rinho. unicanlentc iDter~ssa

do na sua. sal.açll.o? Que dlffe
rença entre U01 homem enti'~gUe
ao ~ssas delicadas attcncões e (>

p05re prisioneiro. ferld,', bem
trata.do teclmlcamente. ruas 1011

g-e dos seus~ desanim.ado e sub.
mettído ao.'> cul<lados de ell~"!r

l11elros que curuf)r~m unicanlen..
te com o indisven&.vcl.

Mesulo senl Querer tonl ..i.r :lO
pé d:l. letra a s3·stematic:I. dou
trina àe Freud. <iuces slio a.i In
jecçõcs tonicas e fortHic.r.::tes
callazes de substitul,r esse olhar.
.essa doce palavra. esses ;;,<'stu~

:Lttenelosos. esses mim"s rl'l. boa.
enfern1eira. flue faZ€ln o· 11~lnÍ'ni.

se agarrar a um resto J:e v ida?
Mas tambem de que di"" '~i:i'_o

e\la <le.e usar p2.ra pôr I) sys~

t('nl3. nervoso uo maxiln,) des
canso, ao mesmo tempo (,uo: sua
l'resenl:a o tonifica.

Qual<:l.u.er esforco insilOnifican•
te esgota Um uoente -,ra...-('. A
menor palavra, um s-esto até
de\'e bastar Jlara e-xprimir cs
seus desejos e toca á ent,,"'meira
comprehendel-o logo sem mais
explicài:ões. l':ão se de\'e respon.
der secamente nem cO!lvers.U
muito cOm elIe, mas só rcsp<:>n
ê1er attenclosamentól se!:.. trat:\r
d-e pr-Olonga.r a pro.>a. Xo ea~o

d-e prccisar a obedlench. de\"c
ella ser obtida l',-,avemen:e ~0'1l

a persuasã.o e não ma!1(,~l~do

energlcanlente. Tambem '.l. e~l

fermeira. deve andar sil~n"los~

a nã.o conversar muito tehlpo
e:n voz alta com outra I;essoa
no quarto do aoente. E' prec'so
que este sinta a ...·!da ~ert.) deHe,
mas que tudo seja a ....elludado

A enfermeira necessita. d;
milHos pequenos talentos. O
doente ,dcverá beber scm es(<:>1'':;o
e 6em molhar o. roujJa ou li

cama, Precisando f tear "com a
ca-b..ça um pouco alta. ell.a ee
eorrega. pouco a poue" par,]. os
»és da 'eama e ê necessari~, sem
<IU~ eHe quas-I o perce!),,-, sus
))endfll-o e remover com certa
!l'equencla os travesseiros que
nã.o devem ser menos (le (rr:1;
vara. manter confortav<S1me"te n
eabeça e o tronco um pouc.> ele
vado.

Para mudar a c.amis:I. O\} o pa
letot em caso de terim'ê!lto no
bro.t;o, Ilrecisa tirar O suj·) pri
melro do bra<;o são e enfiar o
limpo primeiro no bra<;o ferilio.

Para mudar a roup.a da {'nm:l.
enrola-se o lençol sujo de em
la<1o <10 doente e junto enrola
se a metade d<l l-ençol limpo; cm
seguj<1a ~g-se o doente rodar
por dma. e basta. tirar o len!:ol
sujo e desenrolar o limpo, ocea
slona:>do assim ao doente o mi
nim~ moylmento.

Essas Il~u.cnas dcstrez2.3', (;8....

sa... sua.... es attenções são as que
salvam um overa.<1o depois d:;,
neoessn.ria e violenta ac~ão ci
l·urgica.

Assim. para yencer a d.,ent:a,
sClâo c01nhina(las a forca e a
brandura. -

R.egimento Esportivo
Desil;n:tdo pelo commanilo ge_

ral da l~or~a Publica, assumiu
.as tunc~ões tie conlmand21lt~ do
Hegl\nento Esportivo. organisa
de pelo Departamento <1'3 Edu
cl'.<;ão Physlca do Estad-o. üo
<iual ;; dlrectol·. o maja,' Anto
nio Baynl?....

'l'a.mbem por deslgnnc'co uo
T.1esmo CQ1Un1ando. ficou ex.er
cendo n~ íuncções de assi~tent&

technlco militar do Regimento
o tenente-coronel Corlo:ar.o <1e
Almeida.

Os novos seUos de Cor~

reio emittidos pelo gOx
vemo do Estado

Foi asslgr.ado o seguinte deCl'e
te; "Artigo 1.0 - Os seU06 poe
taes <le $100, $360 e t6OO, a que
s~ refere o artigo 1.0 do decreto
n. 5.i;60. ·de 2 de 8e*mbro <ie
1m2, teráo os SecUIDtes cara.cte
l,!&tlcos: Sellos ot.<llnarlos de $100
- ltetansu10 &O alto. No campo,
o contorno geographlco do Bra
sil, atravessado em banda. pelo
d1st1oo J.. "Pro·Corn;tltuiçAo". No
..'betre e no roda~, os dl:aert's po6

tal!6. Ocre.
8ellos Ordlnllr108 de t300 - Ao

alto, o br&Ço da lei. sustentando
uma tlammula com o dlstlco 
··Pró-Constltulção". No centro,
Ulft& corôa de louros, enIel,xando
I). balança de Justiça. No rodi
pé, os dizeres postaes. Encarna
do.
~llos ordlnarlos de t600 - As

mesmas caraeterlstlcas dos seUas

ordlnarlos de 1300. Verde prrata.
Artigo 2.0 - Todos,08 sellos da

t'mlssAo autorlsada. pelo decreto D.

5.6tlO, de 2 de Setembro de 1932,
serão picotados com perfuração
philatellca de onze e melo.

Artig<l 3.0 - O presente decre
to entrará em vigor na data delo_ publicação.

ArtIgo 4.0 - Be..ogam·se as dls
poslçóes em contrario",

UJunb.o IrreeuSc....el Ge sua. admJr~

tAo. A este commando é 'partl::ular
mer>te grato reglsta.r este merecIdo
elOblo. pols ninguem melhor do
que 'elle te...e lutlm(> contacto com
a bravura Indomita lios seus com
=.dad05 e ~c ser,1r d.e teosloe
}'.n,::>.ho pua a.ttlrmar os nobres
i' a1tl.sslmos sentlmentcis -de patrio
tIsmo que a.n1ma.m. no Ct'Q&or can';

dente -da ba.t&lba. os cor&ÇÔes Idl!&~

l!stas dos abnegados Boldados de
510 Paulo. Toclos lkl b&tcrem bem.
O1'tIclRes e soldadoS. numa per!el
ta oommunh{Lo de t~ patrl9tka.
souberam mllllter alto o tl-túlo no
bl11;:s':-~ <10 Ideal· que ~efen~.

Entret&nto. como um prclto de
a<!1or á Justiça, de..<> consignar
aqui em d~tlloque multo particular
ú8 nomes dos 51'S. oapltii.es Trleta
e ls14oro, tenente Caboclo e seus
dignos co:nmanloiados. pe1& acção
eners!ca c Intell.nte <lue desen~

't"olVl!ram llUD:.a' a!f1nnaçi.o lneon
teste do seu de...otamento & cau
sa que deten4em, que é a causa
de todos os bo::l& brasileiros.

Offlclaes e soldados; Se no tu
turo a 't"assa conducta tiver como
padrw.o a t!ue 8Dubeates manter an
te.hontem e hontcm, posso asse
gurar"vos que muehamcs com pas
&-:> :irme ,para ~ vlctorla. A neto
1110 é <1aque1le que :teslste mais um
minuto. A palaua recuar ê hoje
para nós eo;:preGSáa criminosa e o
que .. pronuncl3.l' sem ordem 000
4!~ de f!surar nas file1r-l1s dos

e1:cl'cltos da Constituição.
A todos. pois, solàados da leI,

p<;lo br1lb&nte feito que aeabaes de
reglstar no a.ctloro da ..-ossa b~a't"u

r"; e do vosso patdotlsmo, as mi
nhas felicitações enthuslast!cIl6. 
Maj<lr losé da Silva".

QUADRO DE HONRA
=================--'

o valor dos nossos
soldados

Do Boletlm de 20 do correute.
Cf.> sr. m.ajor Jost: da BUV8. com
mande.nte de um dos sub-sectores
t':o Dest.aC1\mento Leste, foi eX"tr&

ci~ o segu1nte;
"Ekll:lo: - O tor. coronel LeJeu

ne. comllandante do Destacamen
t~ Leb"te. ao ser InIormado por ('ste
c3=ando da tenacidade e br&
..-ara com que se houveram nas
~rnada3 de s.nte-hontem e hon
toem os bra\'()s sold&dos da leI.
que no campo da bonra, defronte
a PedreIras. defendem os sagrados
Idee.es da ,liberdade e da justlçe.
mandou eloglal-os apresentando a
todl 05 seus app~e.usos e o tes-'loIC"

Sobre o "Jornal das Trinchei
ras", O~D1 oflicial na Revt)~Q

.;ão Constitucionalista. inseriram
09 nossos prcaados col!eti~s U'.i.
"Polha da Kolte". em sua ediçã:o
de 22 do corrente, o seguintc t~

pico que multo nos des....anec-~:
"'Cm grupo de intellect'~::e!'

criou o ~Jornal das Trincheir.:s".
Logo '!ue appareceu o seu prl
melro numcro, todos os p<luJbt~9

ficaram ol'l>\llhosos. B' que dentro
lIo seu formato pequeno, o ""ur
r.al <l= Trincheiras' re\'cla\'a no
p.xlStencla. de tuna nova rncnt,°l.
lidad€'o Em cadra commentar;o
feito com fírmeza. COID sereno

de"assç'mbro, po.l1JltaYa {) amor
bc,rolco de uma ~ente moça e <le
uma. gente agora ~nflexh·e)men

t'.l diSpOsta para toda e QualqHcr
luta. DepOis. conforme a publ;· .
ca~,,-o- de outros numeros, a mes
ma energia mental transllar ;c<'
nas suas collalwrações. E' um
jornal redilrldo por todos aque:
!es que ou.... lram. que observaram.
que estiveram aO contacto da r:'~
,le brut"Udade dos cam»Os u~

operações. aando a. ...·Ida. em tro
ca da cultura juridica e do dlrei

fo acima da prep;>tencla. Afas
tadO!! por instantes da amar:;a
reali4ade das trIncheiras. o mi
nusclllo e comjoso jornal bem
demonstra. COIUO a nossa. ~rr'~

ser,"lu e serve para re~nlpê~3.r

e escurec!!!" as intell~eneias :W.-
scldas nesta ferra. FÔra do
"front". em gollO ephemero de
uma licença mais do que justa,
o yo1untarlo corre a escrever as
.suas Impressões para o seu or·
gam repregentatiyo. E assim. <:o

rno que apro~ltando o tem1X> ain
ola servindo á causa. de São P"u
lo e de todo o Brasil Que soube
evoluir com a cl,111saçií.o, mode,··
na. os nossos heroicos cOIn1>aten
tes MO par.am. fundindo o es
forço armado e a campanha me>!
tal num só desejo: llbertar o
lnalor territorio da America la
tina".

Elogio aos combatentes
-do scC:!or de Cunha

o cOl1llIlandal1te do 1.<> BatallUi'l
de- CaCllÕO~B da Forç.... PU.bllca do
Estado ~.. São Paulo rem~t~eu ao
~ das 'orças (Ia i.lgn ele
Detesa.P&Ullsta o segulnt~ oflkt,,:

"CÁpltão. Peço elogiar, em ,:osso
l::oletun. os o!t1claes e prõças do
1.0. I18t1a1háo da Liga de D!!ies.\
~ul1sta, pelo concurso flue P!'C~l.a

rMn .. este çommando durante 25

op~rações cm Cunha. transmtt~:I!1

do-lhes ao mes.'110 *mpo minhas
d~Pedidas e agralkcimentes. Cum
pre-mc -cltar 08 nomes das ten,'a
'",s Vesques. Taclto. Netu) e Limá,
que mais se estorçarllm no dpa

empenho d9,6 missões que lhes ~>

re.m conf"'de.s. Dal; p ....ças multas
se w.stt-eulnun, porém, por n"o
ter ncebldo as pentes de combaW.
deixo .le c1.tal--os. Saudaeôes.
(a.) VJ.ra1Uo Ribeiro das Santos. te
nente-coronel"•

RIO GR.-o\.NDE DO SL"I.

Radlo"" captados nesta. capital
informam ter occorrldo. na ci
dade de Uruguaya.na. um 11'
"ante do 5.0 Re~ll1\ento de (':lo

vallarla Iudependente. alll aq1l=
telado. que estll, sob o commall-

. do . do CDronel Hyp.,alitG 1>2.es
de Campos e do 1.0 cSQuatlr:"o
de ('avalIaria da Drigada )fill
tar. Esse ge.to da" ~'Jrç;'.s 'iue
5". suppunham f!ele o. dl~tadura

lol acompanhado Pela popula.ç'co
daqueHa. ('idade que com cllas
confraternisou cn-thuzl.l.smatla.

O lmportante dess:~ noUela é
saber·se que Urugua~'ana ê :t
ter.ra natal e '> principal centro
de actlvJdades pollticas do sr.
Flores dl'o 'Cunha. a qucm o lloVO
caucho a-ppellldol1 agora con,
justl~ - o interventor <1::. Trai
('''.0.

-- r.adlo!l captados em S.
Paulo annunciam tambe'll ha.
"er-se sublevado n guarnl!:l'.o
felleral de D. Pedr!to. adherlndo
.. eausa constltuclona1i~ta.

P.J.RAXA'

.A PR.~-"::, do RIo de J'anelro,
Illtormou 'Iue as tropas dlctato_
rlaes reallsaram um deslGca
mento, no Paraná., visto o AIo
"/mento ConO'tltucionallsta jA
se haver Irradiado pelo grande
Estado vlzlnbo.

]fIXAS C.,ERAt'l!J

Qnanto ao desenrolar dos
aconteclment01'l, em Minas Ge
I'lles, al~m das Informaçlles que
temos publicado, ha noticias (16
que se verlflcaram serlos cotr
bates, entre torças constituel'"
nalistas e dictatorlaes, em Sa1.t
to Antonio e Araponza.

vlco de liberdade. ê-tnn r:S>lo ~.

_ aaude para o ". lr!l,ll
" !!~am.ue de muttier 4e tem a.
Telltura de lloalDlr um f.Uho de
'-.te e ~ a~mos. que _ b.ite
JlII!l" SiLo pAJtlo. QUll secttlu pua
a-frente no ~lrnelro dos batalhüd'
de reser,,!stas. e 4ue .t causà <le

~~:áen-~e:'ed~~08~:
temor. de du\-:d:l. de arrepenul-'
mento.

COD'" ,"oel!. soldadll_ !) nreú rf
lho soube tomar o .seu lPl;.àr na dé'
f~sa da lei e da liberdade. :rn (J~

roem> olhos ... êem. contente>', <:;u
cada' soldado constitu('lona.li1:.a.
um filho do meu I .1,,"0. "m
eonsolo para _.Ill cabc.lcs
brancos. que tanto m"-l.ll Pi'atetarll,
~ lu~ traa&m ao meu inter.v)·,
»OrQue ft cabellos brancos, l1'!!11
I!.ml~o. têm o dom milaC'J'OI!D ~.

olesapelOar a gente de 151 _ma.
l" encher -a nossa alma de ,u;r.,r
Dela humanlaade e de p'erdlio ;l"'

los maus. quando se têm os olhos
,-altados para ~us e ° pensamen
to para a Verdade que nos COOO1:;<

.• paz eterna..
Solda.., men querido amigo:',

meu filhC). Quanclo o momento ,Or
penoso; q~ando a tora fOr amar
~a; quando o sacrü!cio atUI>f!";r
o e-rau manmo; pense em DeUE'.

llcnse no Brasil e pense na .sua
fam1lia. Voh-a o seu oUlar a ;;g

I!es uuicos symbolos de fetJci~li

de para ° bom braslle!ro. E ,·oeo!
recupcrar:i. novas forças. e a roa
energia rev!gorara.. E ,"ocl!. h ..
róe. esplcndido. sublim.e. encontr'1....
r~ toda a sua vida mo<;a e ,-r
dente na phraee mais bella q',le
hoje se di,;: tudo pOr Sii.o Pau
lo - tudo pelo Brasil.

';-r:S.\ CES'U

JaZ>. l, ~1.

Riqueza Paulista
A PRAR irradiou hc>;tem:

••• .Do..,inus ~it. D()1Jli;"'''

a&st"Ut.
EU nome,~ Dom;"l bCllcdi

ctt:-n;"o

·0 Sellh-or deu. o S"nhor ti
1'0\1. S('jll. bemdito o noma do
Senhor" ...

-Sem se lament2.r. SEm mal.
~iur um Instante a ...·ontade 6U·

perlor que tudo lhe tirava. J'ob
transformava. em riqu~za a po
llreza que assim aeceita.nl. o
hemdlzlo..

Um divino d,,:o;i&nio exigiu
tambem de S. Paulo a entrega.
de seus filhos e de ~cUS ·bens.
O paullsta orj;"ulhou·se do mar
tl'rlo. abençoou o ~acriflclo.

Lar~amente abriu a t'orta <'IolS

lleU!l lares e o te-cho das suas
1>olsas. E toda a sua. mocidade
_ a sua inteni~eilcla, a. sua. bel·
leza, _:lo sua forca - {'scorre e
'\"a.e. na. eOllfllSão 1,U, I <las far
das, unificar-se toda. cohe~a o
lnabala,,€l. no beroisll.o esplen
dldo das trincheiras. E o sell
ouro se ilerrama todo. puro e el;.
I)ontaneo. nos -gulchets" des
Eanco!l. para formar t) thesouro
'te guerra. o alicerce precioso
so!:re o qual asseDt~.r;\ o mo
numento eterno da llonra vau
]lsta.

Todo pauli"ta sabe dizer. cn
1r.O J'ol!: - ·S. Paulo me deu.
S. Paulo me tirou. Sebo be'lldi
to O nome de S. Paulo"!

Todo paullsta Rabe ser :pobre
~onlO Job. para. conl eSS,l -,obreza,
alcll.nçar a rÍljUe7a m~lIol'. a rl
'1llc:o:a. melhor. a ri{\ueza glorlo
se. a riqueza suprema. ao unlc:!.
r!qlleaa que S. Paulo 'lue!: e te
r4: a Ylctoria, a Yktona, a VI
etorla!'

VeIS /fUeride ami:;o - Eu ll,e
ff<lero um :;rande·bem. Eu e t·)do
';;ilQ PauTo <iue a<:l.ui f:cou tfu ~ta
~. N6s todos pensamos c':!

~~ocê. zeIa.aos pela sua t'A.ml11R, \

ncs p.sforça~Cftl para que' nadl1Í
lhes~1(e. á. sua eSllosa. 1 "'13.

f..iàc. jlo'wu ...·e~o pae, a !'t-us
irmào",láhos. a seUlt filhos. S,)
f~cê ll!I'.des9C alca.nçar dahi dE
trin~ Ó nosso trabalho, <:

,,"osso -carinho ~, torno dos (F\<

lh~ a;ii.o OO1"OS.;. li. sua famr.'~,

;sol<bt<io, .~ no. famll\a. C...da
um ,dos seus cnteS qu·;rl<los
'nos são q'U'ridott' a MS tam-,
bem. Ji. ~é.l" de São Paulo.
meu-aml~ unt" quanto ....oc~.
estA' oe<:upe.ida unles e exclus1\"a'
mente co.., a.~ lnlerra. unlea e ex
clus!"\'amellte com' 09 nossos súl
tlados. com O" seu bem estar p"
..ico e moral. _~ mul~r de S40
}'aulo. -meu a.ml:;o. ,nito . formou
~ ~atalbão pa.ra. marchar ao
lado dos setis pa~,aos. porqU3'"
e!la compete nlar por decaUles
nmito importantes para. a.. l;'.l\.-r

ra; a famiJia. dos com»atentt..~,

a f:lmilla dos que tembam. os t..
I"ldos. os 1l0Sllitaes. E nã.o ê ~ó

tj.esse mm!>r que a mlliher aju
i\!a. EUa au~il!la ainda su!Jstlb...,-
do claros nos Banc<)s. nas Cal;l!.'i

cornrne-rclaes. nos escr1ptorl{\~.

etc.. vara que uSo tenha a. nos
e mocidade pre*'l:to all:'Um pu:.
I1elxar de ir pàra .a1l1 onde ....'>.~ê
estA

Eu bem sei que é duro este
momento. sei tanto quanto '-oc~.

~rque trabalho tanto quanto .c.
cê. luto tanto quanto .oce. ar
:rIscando talvez a ....Ida ·no rn~6mo

nan, pOIs o exceSso da traba'no
.li que me entrcc:nd por São POlu
10•. pelo Brasll. pelo ~u ideal el-

AVENTURAS DE JEREMIAS E ZOROA8TRO-SoJdados dictatoriaes

EUe. DISSE oue NOIS TA.MO
50 OANDO PREJU,I 20. 'QUE
VA~E MANDA' NOI5 DE VORTA
PAOS ole TA.TOR lAR I.,••

AOEUS "Ctff.A!\~ GOSTÓSA ,
ADEUS PARAIZO POLIXTA"
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J'Ahl vem li minha comida '"()Itudo..."

"O:EXERCITO DA RETAGUARDA

nOSPIT.'-L DA AGtJA BRA'C.'"
O Hospital de Conv".lesc~ntes

U{I Agua. Branca. institulcão
crla.da e mantida sem onu>! p:>'1'a
o Estado. vem prestando gran
ucs scrvlços aos soldados da lei,
g-arantindo-lhes Ull1a convales
cel1t;a lllais rapida e mal'3 conl
mod....

Posto ~. dlsposiCão da F01'!;:>'
:PubJlca. o Hospital <1e Convales
centes da Agua Branca 'lá re~c

beu fl tratou cel'ca, de Iluzentos
doentes, soldados e volllntario:;
vludos atra.és do Hospital )11
lit:J.r Dlvlslo\1ll.rlo.

Com uma capacidade de cerc?_
de .luzentos leitos. conh. o H<'ll·
pital da Agua. Branca. n.> mo
mento. para m:l.is de Clil"Cl <1oen
tes hospltallsados.

HOSPITAL DA CRUZ _'-Zl:J.

Tendo conseguido ~ ácctnnuiat'
um saldo de cem contos de rfi~.

proveniente. em parte. de don~_

U ....os rdtos pel" (arollia "n.ulista
fOm pról da campanha que em
'Preltendeu. a Cruz Azul 'le São
:Paulo relnlclou as obl'as de ~EtI

llospital, á aveniilil. Lins de '-as
<,oncellos. no Cambucy.

:F:~FERJIlA,RIA DE E ~lJ~ll.

GE~C'lA

Inaugurou-se no qUft.Tfe! do
"Batalhão Amador Bueno" un'"
pequena c nlodelar enfermar;",
de cmergencla. que est.l i:ob a.
direccão do .corpo de saude do
ll. A. B., conl o ~e~l ~orpo fle
enfermeiras.

SOYO BAT.'-LHAO DE l~X

COJlB....·I'E..v·rES

Está em organisaç:l. ') nesta
~Sl.pltal o 2.' batall1J.o de Ex
combatentes com mandado velo
major Arsenio Galvão. dn. Liga
de ·Defesa Paulista. que j" I)re
parou um nucleo de ex-comba
tentes. brasileiros natos e fol
incumbido da formação. Jesta
'\:ez de um batalhão compl~to.

ESCOLA l\õORllIlt:L FE.'-UNIN.-\.
DE ARTES E OPFJ<:lOS

AS suas offlcinas de costura~

confeccionaram. até Q dIa 20.
3.!}41 peças de fardamento para
cs soldadffs constltuclon:>.1istas,

COZINHA. DE EMER(';E~ÇI..\:

• Até o dia 20 deste mez, só.
Eu"ute a c~~infta de ~nlergi"llcia.
da Escola Profh;slona,l Femini
na, situada ã ru~ il<>us'en.ho!"

:~:~~~::~~~~1~~~:,c~~i~~i::,;~~~
290.600 r-eiet~.:...~~ (.:::n:o~ • .:.,. 1-

jl'.ntal"es). "

Esta Assocla,Ao. or.de os tre.ba.
lhos continuam sempre em cres
cente movimento. não poupa es
forços para () bem' estar de no.sos
601d&<ios e suas famlllas. A sua
oftlclna de costuras tem confec
cionado cl"!!BCldo numero de pcças
de far<!&Inentos. roupas bnm:ee.s.
etc. Ha dias oftel'cceu 146 carIL
puças &OS 501dadoe da Leglio Ne
gra. O seu restaUl'll.nte continua.
fornecendo dlsrlamente grande nu
mero de refeições gratuitas. AllI
s;, tamllla.s pobres têm encontra
do nlo só contorto material como
palavras de eneoraJamento e de
carlnt:o q\le lhe sAo dlspenSll,das
pela dlrectorla c suas auxiliares.
ESCOLA NOBMA.L FEMI!';Di~ DE

ARTES E OJi'FICIOS

Até o dia 20 deste mez. 6omen
U a eozlnh& ele emerstlnc'" desta
El;collL torneceu '" tropas constl
tuelonallstas e demaIs" pe6SOll.l a
6Cr'flço da mesma causa 290.600
l'Cfelç(oes. entre almoços e janta
res.

As suas oftlclnas de costura con
fecclonnr:i".m, at6.. mesma data,
3.941 peças para 0& so!dados da.
J,el.

CltUZADA PRO'-SOLDADOS CON
VALESCEI','l'ES

Sob cs l\uspldoa de um dos me
dlcos .do U06t!ltal de AJ;ua Bl·anca.
.. Cruzada pró-Soldados Convalftl
ce!1tE'S jA vem prestando serviços
E dentro em pouco proporcionará
o conforto e bem estar & que ra
"'tom ju's os eoldados da nossa bra
\·a Força Publica. Para ta.nto. jtl.
lIe criou. nlém daquelle hospital. o
posto parz. recebimento de dona
t1"os.

AS81STENCIA AOS FERIDOS

Como tem sido noticiado. as va
tias comm1ss6ell locaes da Cruz
Vermelha Brasllelr:t. no Interior do
Estado. .~m trabalhando aeti.a
mente de acc6rdo com as "Itas fi·
nalldades que re;;em a unlver[al
IIl~t1tulção.

- O Dep.....rtamento de Assls
tt nda aos Feridos recebeu o dona
tivo de 10:000$00O. que lhe rez a
Prefeitura de São Paulo. e que
T("p:esenta um v&Uoso au."U1o pa
ra a execução do programma de
ass!stencla aos ferIdos da revolu
ção, intell\gentemente traçado pela
,sua dlrectorla e que já vem sendo
cumprlclo com tanto zelo e eUI
c-fencla.

- O monge benedlctlnc <1:

!!maro. o pioneiro da criação ra
('Ional de nbelhas no Brasil. lançou
no recente faacleulo da rovlsta
"Chacaras e Qulntaes" um fer....o
toso appello a todo sos abelht'lros
do nossO) Estado para que offere
cessem o proElucto de suas col
!Xl('las aos soldados da lei. "afim
CIO com o mel v....rlar o passadlo dos
n06SQS defensores e suavlsar a con
l'alescen'te, dos feridos rr.colhldos
"0& hospltaes".

HOSPITAL DE GUERRA DE SAÓ'

BERNARDO
Inaugurou-se no ultlmo domIn

1':0. o Hospital Auxiliar de Guerra
dn VilIa de Slío Bernardo. que se
destina a receber os ·voltmtarlos
eonvalescehtes Internados nas casas
de saude da capltll.l.

O. clima saluberrlmo da locall
"ade e a dedicação dDs seus habi
tantes. são o penhor seguro do rl!,
1(ldo restabeléê1mento dos conva
Icscentea que forem confiados ao
Corpo de -gaUde QO estabelecimento

No afan de le"ar lI.OS brll....os~ a'Prcço. que tem annexa _
glol;Uíi1os da Lei. nu proprla.. Escola de Enrermagt'm.

~ onde se batem valoro- CAPA.S IMPElÜIEAVEIS P.'-R.'- M
Bãlnente. o conhecimento de quan- NOSSOS SQU>ADOS:mse:=e:sen;Il.:~~~=~ O Il.ppel!o dIrtcIdo As ~p~",

nal. o "Jornal das ~In~" :re:tt~:n::ro:n="'::dO~~sIlC~:
vem reterlndo. de espaço a espaço. donativos de!!fi.caos A eCIT'p"", L~

~::;.~~tl:da:::asuU::ult= capas Impenneaveia para ~ n~s"s

cooPCtj\çáo ettlelente constitue tIL- ::~~~ e f~~. E::~:;:~::'cn::
ctor dos mais notaveis em nossa

Tlctorla jA proxlma. Entretanto. m~~ ~~:,c~::e:::~~~:~:~~ Iln:a
3Cb C:premencla d-':: exlgu&s pro- ~onun1ssãO. formada p~!a.s senho~"-
:a:~:mma~~po~e:ljo=~:; tas Eertllde Izar. Aure-. C"ne.b. !ob-

maior amplitude a esse n01;Ic1arlo ::'k1~:b~~;:~" e N;;::~l ~aI;:~~',
t&O eEpresslvo e (le tão reconfor-::0': :~~~::. para os batalha- ~;:;::1l::~:J~': 5~:..o:~S(gUIU ..

O presente.. reparo. tlue a nós FORM.4Ç.'O DA. RESmVA.

proprlõs jA flzeramos. attrahtu as Continua eom STande aftlufénci&
ntten~es de no!5S08 estimados con- o allstamcn~ de voluntarl09 p&ra

fr&des do "Correio <le São Paulo". ~l1fO=~I:::.l...:e:~~~~J~;t~~:
em commentarlO' profundamente

ol>sequloso. Inserto na respectlv& :o:/~ ~::eaf~~:~::il~oo:;~:~
ed~~~~n::n:; :0 e:;e::~el sug- Itp tenente Li<martlne dos San\'os.

gf.stão. procuraremos multlpllear. LIGA. FE:'>n~~NA DE DEFES.l

E'm r<-S\l1XlO6 eltpress1~vs. as ll00aaa Confo~me fô:-a Sl:munciado rfé"'-
iJ:.formações sobre os· lnfatlgavels lIsou-se he. dias o festival "m
trabalhoS da retagu&rda. de In- b<.neflelo da Liga Fe=:tinlne. lle ne-
flu('ncla. reo dec.isi.a para o e1:lto fe58 Naclone.l.
completo da pr('S<'nte campanha O local foi O Th.ea.~ro 5;;0 Pe-
patrlotlca. dro. cedido gentilmente pela 8·...

Tal é o que. desde já. buscamos ~mpresa.. que tambem qu13 com-
reallsar. partllha.r dette gesto de p!llllln-

ALLIANÇA. CHo"'ICA D.o\S BRASI- t1\ropl&. O prognm~ma o~;;llnlsado

LEIR!l.S l1el0 sr. Re!!é B....bo"". alcr.n~ou

('ompleto exlto .
ASSOCIAÇÁO Dl-~ ESCOTEIROS

Os escoteiros da Trlbu r.l:>dElo.
inS"rlptos na séde CEntrai lia Crl1

r:e.da dos Es~otelrcs, contlnl!am a
prestar 5ervlç~ d(' mensageiros e
guardas nos <iiversos lleparte.men
tOI> <Ia. M. M. D. C.. num total
~C2 postos.

Os ã:rectorf's da sé<le Cent~al <ia

Cruzada doa Eacotelros. estl\'eum
1l0ntem em vlslta. ILOS retlr&ntetl
da cidade do norte do Estado <lue
('steo acantonados no grupo efle.o
lRr do Belem;,Jnho e Rinque Co!!.
cordla.

_ Além da tU~m& de es::ot<'l
ror. que lle ach& no BeCtor lta.po
l"llJ1ga e Ourinhos prEstando se"",!
ç~ de campanha. parllram 1>.on
tem. ~ no1te para Plraju' e !ler
nardino de Campos. varlos escotel
rQ8.

Capacetes de Aço
;rá foram rOi'necldos aos Exer

cltos constltuc!onalIstas c('rca a<>
0;0 ••00 ellpaccces de a<;:o e 1!;'J~l

r.umero de cobertas de lona par••
O" m~Slr.o", destln,,-da. a ev·tar
flue os capacetes brilhem e I:e
aQue<:am ao sol.

eOUl b"ranlles ccoaomlas t1üa
conseguiu Teulisar na conJpra do ...
capacetes. no Associação COlnm~l"

clal de ~ão Paulo telll fornce!<to
ao cxerclto da lei outros ute"si
J!os utcls â. det-esa, 6elri..1=~nç~ n
con!orto dos soldndos.

4 i j Qíi!bP

:Jt~~rf~oX~~;t~ dJo M~~;;'awr!J~
nOS5 pressão sobre o Inimigo ê
~ada vez mais equilibrada e uni
da., O elrCt,lo se Aperta. A estaç;íl.o
de Jaguary se converte gradativa
mente em terra. de n!Dltttem. oc
cupando nós umas alturas. e o
inimigo as outras que envolvem
a estaçã.o. Por outro lado. (). fei
to brilhante da nOll8a avl~ào,

hontem. 110 campo de Mogy Mi
rIm. desorganlsou bastante' a or
fenslvidade da aviação inimiga:
Percebe-se nitidamente a eltten
Ilà.o do golpe. pela pouca. P. fria.
activldade dos avl6e~ Inimigos no
<lia de hoje. Pouco fizeram. O
general Jorge Pinheiro. que tem
o commando geral das t.o\1:llS dl
~tatorlaes neSSa frente. pede rl<
foTças urgentes. lembrando o
transporte das forças estacionad:t!S
'!m Para!)". cOllJIlOstas do 4.0 11.
C. do Estado do Rio. para. .Ja
cutinga. E tambem nessa frente
dictatorial lana o dlssldio ... O
general Jorge Pinheiro formula
1'ortes queixas contra o corond
J\.maral. commandante geral (Ia
F. P. nllneira, (lUe, segundo eU'!?,
não está al:'lndo com eftlclenc:l.
millter ...

Dia 2.3 de Setembro - Perse
~'era Inintw:rupto O fortisslmo Cl\
nhoneio dos dlctatorlaes contr~ ...
ItOS'la frente norte. vlsan<lo esp~

<'Ialmcnte Guaratin&'Uet1t. Hoje.
mais um menino foi estra<;:alhallo
por um obu7- inimigo. Resulta
do mUltar nenhum. Mantlvemo~"
Ile<nlras to<'las as noS'sa.. posl<;:õe...

Na frente sul fizemos um p<
queno avant;o, retornando Ribelro
l)olls. Que está s!tuadA na estra
tla de rodagenl 'Iue vae <'le Far
tura a Taquary. Ne6Se encontro
rechassamos o Inim!go em toda a
linha, No extremo flanÇO esquer
do da frente sul. estamos ca<la
vez maIs firmados em nossas pc
I;)!r,ões, penetrando. de resto senl
nenhuma Intenção de avanço. por
pura garantia de nudcos de ret:l
I:uarda. pelo terrltorio do }"a.r"ná.
Já estamos fazendo Incursões De
lo.. distrlctos pa.ranaenses de Arl -

~frri~ A~~~~rapa:tosagdo:an~~~:l.~~~~:
• ft.o que nos obriguem ~ 'voltar,
1)01' nosso gosto. aO", limites ""
taduaes. A tradicional bo~"-fé
paulista jâ deve estar suf!'cleut.
mente castigada para incidir em
taes erros.

Na trontelra <'la tra~'.:il.) não ha
(\ Que detalhar. A situ:l.ção per
manece bas:ealllente a mesm:t, 1!;·
to é. vantajosa para nó:;. Que ata·
camos.

Ncssa. m'Csma rrente. a avlaçllo
constitucionalista asslgnala m.
'lia de hoje mais 11m feito 1>1 i
Ihante. ~sta vez foi o cap!t;l.>
A<1herbal de Oliveira. Q1dJ'm o teatl
Il'OU sozinho. Voando na 1u"'
celto das trincheiras InImigas. no
seu rapldISEi"l,f) N1lwport-DcJa;;,~.

fl cattltilo Adel'bal encontrou llO'3
ares um Waco inimigo e deu-Ih~

"a<;a. O combate reallsou-se ~o
1>re as terras n'l fa.zenda Santa
Justa. on<le o Waco rol obrlgad...
a descer, furado o seu tanqu ~ de
gazollna. A vlolenclR da ater~l

Nlll'em em terreno n~ prep»r.. 
do. occa..10nou ainda uma quebra
do carro ~ aterrlsagem. defeito
facilmen~e reparavel, ·.ranto "
avIador como Q seu ob5ervauor.
"fflrmam 08 jornaes QUe foram
presos. ~em lhes rc,,·elar os no
mes. O lnooernlssimo Waeo 1.:
cou em nosso JlOu(;~.

nUla e"forço apena.s ridículo de
basoOa. ameaçam bombardear
São Paulo. Que ve~.ham! _... In
terllaclonnlidade da r.ossa gran
de capital. fa.rf. mal3 uma vez.
& dlct.adura recolher-so á sua.
tristl\ insl::;.nitiN4ncia nloral. co
mo no ':3050 Ila e:,p"trlao:J.Q de
constitucionalistas )lara o Ja'
pão ..•
~as diversas frentes, "houy&

nlgu"lla activitla\le", como di~ o
Serviço do 1- ublicidadc. lIou...-..
slnt. :\'a frente de !-I1n:l.s. no se
ctor <le :Mog~' :Mlrlm. as nOS3.'S
tro,as. em' principal ~ompost.a.lI

de elelncntt."s (11l b:ttalh:lo "Ma.r..
cQndes SaJ&,ado"·. consegulra.m
tonlar aB ~!tc.l'a.s de }lOVOaUo de
lnc-atuba. dahl desalojando o
lnl1:\l&'o. E' \1m bonito feito. que
I\OS colloca em ey.cel1ent('s cio'
cumstanclas de otfen"lvldade •
Tambem no sub-sector de Ja
au,"..ry, r€:"alisanlos peQ'lP.-no· nvan·
100, sendo in.'sustenta.\tt!. é o
'llle parece. a sltuaQao do :..<1
,-ersarlo, neR~;J. esta.~:&.o. Na r~ ..
I':Iií.o de E."pirlto Santo .10 Pl·
nhal. tambem ga.nhamos novas
alturas. flue cor.,,"olldam excel
lentemcnte as nossas posl.;ões.

Das outras rrentes. não noa
clle;:nrn noticias que permlttam
esclarece.. a "alg-uma. actlvlda
<le" que houve nellas.

. Dia ~:Z de Set"mloro _ Rea,
llSiLm-se emíhn os ~"'J4hneÍ1~o::t

~~~t~~e~sd~eaC:tl;;'~lfrd::t~;'a~\~~
Dellnelam-<;t' jJi com nitidez as
l)oslcões novas. Pode-se perce
ber já como a nossa f"(,Tlte s ..
encurtou llluito, e basaia o seu
tamanho na.s dctermrn:'l.çôes do
te\'Teno. }o;o f'... tt·ereo Ua.r..eo es
querdo a nos,;:>. linha .~e apoia,
ltC~ contrafol·tes da. M,uttl{IUel.
ra. ao paS!10 que no extrem3
'lal:co direito <'lomlna. as grim
pas tia serra Qu~br..l-Ca!lgn..lh~.

Contra. essa. treute. o inimi.-3'o
It.briu hoj~ n fo&o da artilharia,
tu..Uc-andO vlcorosamente :llI

1l0'lsa" pê"icõ,,<;. <lue no entan
to se nlaIltl-,,"eranl as mesnlas.
A cidade <Ie GuaratitlJ;u.etá. foi
especlahnente ...·tsada. pela :l.rU
lharla e pela a ..dal:iio .1Ictato
ria"". "omo promettla o boletim
que transt'reven1os atr.ís. J~nlbo

l'a a cidade jA esteja. ('orno zo
na de guerra. pratlca.mente des
povoada da sua. popubCão civil.
.!nda restam nella algumas lIe,,
.oas <lo povo.

Na frente de capão Donit('.
.lil.o-se vigorosas InvestIdas do
Inlmlco. Em nlll'll ns sectores es
tamos ahl num tra.balho de re
ctlflcacão de linhas. trabalho
que será em grande parte coll-

~~~:he~~~a:r~~sg~~~~f:\a~~;
d1l Mato Grosso. que substituI
ran: o &"l~rloso batalhão -1. de
.Tulho". Este vem Q. SJ.o pa.ur".
no seu prin,..eiro descant;() üoHa-·
cth·o.

T~.unbeln. 11(.S che&":lDl algnrn.:l:lt
r.oUelas de ~rll.to Grusso. Novos
eJJt':o!ltros estflo se daildo na. re
giã.o de Co"hn. ccom pCl'luen.l.El
trQ1H1S nova~, en\·tada.& da base
diclator1.'1.1 <lp ú-uyabá. Talnbenl

~~C;:I~~~S~J'~~~i~~ll\~~l~nc~~'a;;~~~
to ]~spcran<:a, tlv-cram o('cn~il0

de trocar Uro~ com o inimigo.
provido de quatro m~t\'...lÍlado
ras pesada.s e de uus (i0 fu:ris.
:!,'erlu-~-e no conlhat'J. o tf'nente
Hygino. Ila partE' do:>s nossos.
~I:as a patrulha constttuciona.
lista, sabiamente dirigida. peJ3
t:a.pltão A1unl~, suppt>rtou COlll

galhardia. a superioridade <lo
adversarlo. que ainda. se socc')\'-

~;'~ ~~n~~:p~~rn::;;:nl~~~o;ai~~
<le 22 tiros. Sem reRultauo.

="a tr-ente nl1nelra, fi~enlos al
guns avanços sensfveig na l1ire-

~~~~~~:e:~::~~~:rEi~!r~r~!~
ue. Por O<1tro lado. bem fixo nas

.\.S OPERAÇõES HU.l'r.UlES

Dia ::e ." Sd,·n.bre _ SU'l
~Nlem·"'e os dlns de cspeetat\v,>.
ser!) q\~':J venhu.m acontecimen
tos e~aenciól.es tl'ans·:t'o;lna\" de.
rorm:.. vultosa a 1/o:;Ir.il.o dos
cIols t',:ercltos.

~a. r.·ente mineira a sItuação
persevera praticamente a mes
lnu: unln. vre.ssão 10rmidavel
tIas tropas constitucionalistas em
toda. a. frente semicircular em
'Iue se tixaram os <lletatorlaes
na ha,x'l. Mogyana.
" ~\s tropas da. .ilctad·lra já es
easselam. E os cv.1th,gentcs
'IUe e!la. mantem na frente m!
nelra sã.·" relatlvam..nte peque
nos. De vez em qe.~df) (>~;:Jes

conting-entes. baseados prlnc!-
palmente no material vf'lllco
f]ue ainda. possuem. buscam de
..esl'eradamente abalar a nossa.
eontlnu.e.da. pressão. em contra
ofrensi"as formida...-eis. :b'ol o
qne se deu. por exemplo. na. nojo
te d-e ante-h ontem fi no dia. de
hontem. no sub-secter de Pe
4irelra. O ataque foi realmente
..>iolentlsslmo. mas as nossas
tropas. admiravelm.mte bem
conduzida" pelo:. cai>i'"il~s Td
eta. Izidoro e pelo tenente Ca
boclo. conseguiram mantp.r-s&
)10 loC'ar. annullando rl':'<isim a
vlolencia desesperada do adver
o;arlo. que não a pôde contlnudl'
mais pelo dia. de hoje. E Púl'
tsso, recomeçou a noss:>. pressão.
O n.vanço ê lento. mas é se~u

l"O e continuo.
Curh)so de assi~'lal=. sr.'l

~~rtas jnc~.rsões do inhaigo, e'nl
lIonas que não poderão lhe uaI'
proveito militar nenhum. 1':' o
'I!le ~e asslgnala de l1o:Jtem pa
ra hoje. no extremo norte .110.
frol,telra da traiçâ.o. Um troço
volante de dlctatoriaes do coro
l1el ltabelo. conH:guln lnflltr:>.r
iiC: no sector de. Igar:tp:.l.va e to..
m.ar a falno~:a. Usina JunqlJet':."'a.
:m.sl"a gente. feita. de elementos
410 6.0 D. C. de Ipa.mery e poli
~!:ii'.. r;Oyana, consegutu c·))n o
"brill1a.nte" feito, chf'~ar ma.is
ou menos a uns 59. kilometros
·la noss,,- capUal. que a tanto
80ll1nJa a distancia de Ig:>.rapa.
"n até S:,o Paulo. Não se po.1.
hnn.arinar ne~!'a. in·~u!·sào 11e--
llhum objccth'o pr.)prlamente
de a;-uel·ra. NiLo !'abemos alnd.
.~ f.i7~ram E"stra.go:; 011 n!lo na.
cra.llde nslna. Provavelmente S6
apropriaram do aSSUc:lr em
"stock". e viLo enviai-o para no
tilct~_duJ"a fa.zer D1af!; al:;uDl di ..
nheh·<J. que est~ tambem já n,,,
e~cas~e'a :.tSpb}9xia.ntemcute. l\-Ias
ê sempre o esplrito de C\.e .....I
llla EtUe renas~e. propiciado pe
Jas nOMl\" ~'a:ltldões terrllo_
rlae:J. 80 que. em São P~ulo.

"Hãe o que est.t se ;.>assanuo ~

uma "erdadelra guerra. com to
d05 os requl:;ltos tnodernos de
um.. guerra. esse espírito d&
lituerl:i)ha mais se n.:;semelh.a. ao
...,,!mlto de estrada. (IUe a ope-

~~~~t~~:i~~;.r~~11)~~9~S~.n~~~
.m" tropas da rc:gl:do. ::á se mo
"lrr~eRtaraln c estãe e"-'"'l'ul~andQ.

o Inimigo. ao mesmo tempo' que
vlo guarn~c..r mai':3 fortenlcnt&
Ri-taJna. no outro bra,;o {!a es
tr:~d,... de rerro.

Continuam os bomb'\rll"loll das
nOS:.'i'as cldaEles. .A.'8 onze hOTas
fie hoje, surgiraln (lot~ a"iõc.s
InimIgos r. ...' ecu" camplnelros.
DEsta vez nã.o tlv1lr....m tem,\>o
pft.r~ 2_S suas l11alfeitorias. Vois
q',-liks nossos immedia.tament"
ah;a:-.lm o vôo, e as :LVêS dl.:ta.
torl::.es f\l(;íl'nrn na dircccào de
_....nlparo. per.i-eguidas pela.) nos
!';as. E estns apr()v~_Jta)·a..~n a ......13.
gem para bomba.rdear as posl
'~tJes inin1j~as nos ::icc'.ores de
Al'lp:tro e Pt:dreira.

Dia 21 01., Set..m.r" _ "'!'Co
ra. o que granôpn1entl1 #.:stã. pre
occ\lpando a vida, de gueri.·a são
os bomba.d.. ios aercos. O 'lia. d&
hoje se asslgnala j'lclo maior

i=lt~o~ll~r~~!;:~~l: p~~:;~~~~ ~;;
de::: horas. no campo) de "vla_
çilo .:)(' Cll.ml)!nas. situado nas
proximidades da VIUa J"d:.s
T.rta.l, der.-olaranl. q\~at.ro avtõ~~

con3litucionalist:!.s. PH.)tavalTJ
nos os ases Lyslas R.odrIgu~s.

AIlherbal de Oliveira. Gom~s

Ribeiro e Motta. Lima.
.Alfjam-se a ,:;ran<.1.e f'.1tura e

s<'..-"cm na dlrecçllo de .\fogy
lllirim. Lá chegados. "studam,

~~~~~~e uil"e Ce...~~~ed~~I~~~~Çã~ ~~:
ctatorhl. E desfecham o) .:lta{,lIe.
Ataque rapldo. fulmicI:>s hu
lnana~ em matel~ia de e-eogra
phla. pode-se bem cakulal" {Iue
formidavcl contus::l.o pode lar:
I:al' uma nfflrmatlva o1essas. To.
dos acceitarão o acto vil. "orno
praticado por nós; e os que se
"ervircm ce algum m&ppa. a.in
Õ:>. mais atrn.palh?uos ficarão,
vendo Campinas. a poucos 1'''-S
sos de São 1:'alllo (no mappa ... >.
na posse dos dlctat<>riaes. Fcliz
mente ainda 11<1. consules e em
b~tix::\,(ln.s. Tudo se cscln.rec-erã.
em tempo,

Aindli. outro despistamento in
concebi...-el da dictadur~. esU,
nos b(lletin~ lanç.l.dos agora so
bre nossas tropas tia rrente
norte pelos a.vlões dictatoriaes.
Di.- o boletim 'Iue .. , "em vir
tude <1e os canhões secessionis
tas terem metralhado cida.<les.
~ .·ectaguarda das forças lega
lIsta" (enlt;nda ·sc. dlctatoria.es).
taes como "QlIl!bz. Cachoeira),

~i;'~~1,a~~~~~~~~;~'oé :asse~i':tr:,i:~
imJ;ortantes do Valle 110 Para
!tyba. e. se I)reclso rOr. <la pro
prla .;:a.pltal de :'lf~C' Paulo. com
1\ ~''I}iat;ão e canhões de grcsso.
r.ahhre". Quem asslgna esse pro.
<11&'10 de invcnclonlce e oopa
:;ertl é o IIE:ü::u}o 'àla.ior do E-sér·
cIto lie Leste". Só a~ora os pi
ctatol'iaes se lembram que bon{_
bardeamos Queluz! Só a"ora
elles se lembram ,la inventar
semelhantes desculpas. para. co
brirem de confusilo e (1" ter"ur
f) espirit(l pLtblü~o, e f-''J dcscul ..

~~~~f~~~~~'L~~:cr~~l~~e~I~:eli~c~~~

JORNAL OAS TRINCHEI~S =====.~.. 3

J'Ahl vem li minha comida '"()Itudo..."

"O:EXERCITO DA RETAGUARDA

nOSPIT.'-L DA AGtJA BRA'C.'"
O Hospital de Conv".lesc~ntes

U{I Água. Branca. Institulcão
crla.da e mantida sem onu>! p:>'1'a
o Estado. vem prestando gran
ues scrvlços aos soldados da lei,
g-arantindo-lhes Ull1a convales
cel1t;a lllais rapida e mal'3 conl
mod....

Posto ~. dlsposiCão da F01'!;:>'
:PubJlca. o Hospital <1e Convales
centes da Água Branca 'lá re~c

beu fl tratou cel'ca, de Iluzentos
doentes. soldados e volllntario:;
vludos atra.és do Hospital )11
lit:J.r Dlvlslo\1ll.rlo.

Com uma capacidade de cerc?_
de .luzentos leitos. conh. o H<'ll·
pital da Agua. Branca. n.> mo
mento. para. m:l.is de Clil"Cl <1oen
tes hospltallsados.

HOSPITAL DA CRUZ _'-Zl:J.

Tendo conseguido ~ ácctnnuiat'
um saldo de cem contos de rfi~.

proveniente. cm parte. de don~_

U ....os rdtos pel" (arollia "n.ulista
fOro pról da campanha que em
'Preltendeu. a Cruz Azul 'le São
:Paulo relnlciou as obl'as de ~EtI

llospital, á aveniilil. Lins de '-as
('oncellos. no Cambucy.

:F:~FERJIlA,RIA DE E ~lJ~ll.

GE~C'lA

Inaugurou-se no qUft.Tfe! do
"Batalhão Amador Bueno" un'"
pequena c nlodelar enfermar;",
de cmergencla. que est.l i:ob a.
direccão do .corpo de saude do
ll. A. B., conl o ~e~l ~orpo fle
enfermeiras.

SOYO BAT.'-LHA.O DE l~X

COJlB....·rE..v·rES

Está em organisaç:l. ') nesta
CSl.pltal o 2.' batall1J.o de Ex
combatentes com mandado velo
major Arsenio Galvão. dn. Liga,
de ·Defesa Paulista. que j" I)re
parou um nucleo de ex-comba
tentes. brasileiros natos e fol
incumbido da formação. Jesta
'\:ez de um batalhão compl~to.

ESCOLA !\õORllIlt:L FE.'-ITNIN.'-
DE ARTES E OPFJ<:lOS

.As suas offlcinas de costura~

confeccionaram. até Q dIa 20.
3.!}41 peças de fardamento para
cs soldadffs constltuclon:>.1istas,

COZINHA. DE EMER(';E~ÇI..\:

• Até o dia 20 deste mez, só.
Eu"ute a c~~infta de ~nlergi"llcia.
da Escola Profh;slona,l Femini
na, situada ã ru~ il<>us'en.ho!"

:~:~~~::~~~~1~~~:,c~~i~~i::,;~~~
290.600 r-eiet~.:...~~ (.:::n:o~ • .:.,. 1-

jl'.ntal"es). "

Esta AssoclaçAo. or.de os tre.ba,
lhos continuam sempre em cres
cente movimento. não poupa es
forços para () bem' estar de no.sos
601d&<ios e suas famlllas. A sua
of!Jclna de costuras tem confec
cionado cr!!BCldo numero de peçe.s
de fard6.Inentos. roupas bran:ee.s.
etc. Ha dias oftel'cceu 146 ca.r&
puças &OS 501dadoe dr. Leglio Ne
gra. O seu restaur&nte continua.
fornecendo dle.rla.mente grande nu
mero de refeições gratuitas. AllI
e.;, te.mll\a.s pobres têm encontra
do nl.o só contorto ma.terlal como
palavras de eneoraJamento e de
carlnt:o q\le lhe sAo dlspenSll,das
pela dlrectorla c suas auxiliares.
ESCOLA NOBMA.L FEMI!';Di~ DE

ARTES E OJi'FICIOS
Até o dia 20 deste mez. 6omen

U a eozlnh& ele emerstlnc'" desta
El;colll. torneceu '" tropas consti
tuelonallstas e demais" pe6SOll.l li.

6Cr'flço d~ mesma Causa 290.600
l'Cfelç(oes. entre almoços e janta
res.

As suas oftlclnas de costura con
tecclonnr:i".m, at6.. mesma data,
3.941 peças para 0& so!dados da.
J,el.

CltUZADA PRO'-SOLDADOS CON
VALESCEI','l'ES

Sob cs l\uspldoa dc um dos me
dlcos .do U06t!ltal de AJ;ua Bl·anca.
.. Cruzada pró-Soldados Convalftl
ce!1tE'S jA vem prestando serviços
.. dentro em pouco proporcionará
o contorto e bem estar & que ra
"'tom ju's os eol<lados da nossa bra
\.11. Força Publica. Para ta.nto. jtl.
lIe criou. nlém daquelle hospital. o
posto parz. recebimento de dona
t1"os.

AS81STENCIA AOS FERIDOS
Como tem sido noticiado. as va

tias comm1ss6ell locaes da Cruz
Vermelha Brasllelr:t. no Interior do
Estado. .~m trabalhando aeti.a
mente de acc6rdo com as "Itas fi·
nalldades que re;;em a unh'er[al
IIl~t1tulção.

- O Dep.....rtamento de Assls
tt nda aos Feridos recebeu o dona
tIvo de 10:000$00O. que lhe rez a
Prefeitura de São Paulo. e que
T("p:esenta um v&Uoso au."U1o pa
ra a execução do programma de
ass!stencla aos ferIdos da revolu
ção, Jntell\gentemente traçado pela
,sua dlrectorla e que já vem sendo
cumprl<io com tanto zelo e ctfl
c-fencla.

- O monge benedlctlnc <1:

!!maro. o pioneiro da crIação ra
('Ional de abelhas no Brasil. lançou
no recente faac1eulo d& rovlsta
"Cha.caras e Qulntaes" um tervo
toso eppello a todo sos abelht'lros
do nossO) Estado para que offere
cessem o proElucto de suas col
!Xl('las aos soldados da lei. "afim
CIO com o mel "arlar o passadlo dos
n06SOS defensores e suavlsar a con
l'alescen'te, dos feridos rr.colhldos
"OS hospltaes".

HOSPITAL DE GUERRA DE SAÓ'
BERNARDO

Inaugurou-se no ultimo domIn
1':0. o Hospital Auxiliar de Guerra
da VilIa de Slío :Bernardo. que se
destina a receber os ·volttntarlos
eonvalescehtes Internados nas casas
de saude da capltll.l.

O. clima saIuberrlmo da locall
"ade e a dedicação dDs seus habI
tantes. são o penhor seguro do rll,
1(ldo restabeléê1mento dos conva
lescentes que forem confiados ao
Corpo de -SaUde QO estabelecimento

No afan de le"ar lI.OS brll....os~ a'Prcço. que tem a.nnexa _
glol;Uíi1os da Lei. nu proprla8 Escola de Enrermagt'm.

~ onde se batem valoro- CAPA.S IMPElÜIEAVEIS P.'-R.'- M
Bãlnente. o conhecimento de quan- NOSSOS SQU>ADOS:mse:=e:sen;Il.:~~~=~ O Il.ppel!o dIrtcIdo As ~p~",

nal. o "Jornal das ~In~" :re:tt~:n::ro:n="'::dO~~sIlC~:
vem reterlndo. de espaço a espaço. donativos de!!fl.caos A eCI!'p"", L~

~::;.~~tl:da:::asuU::ult= capas Impenneaveta para ~ n~s?s

coope",ção ettlelente constitue tIL- ::~':'~ e f~~. E::~:;:~::'cn::
ctor dos mais notavels em nossa

Tlctorla jA proxlma. Entreta.nto. m~~ ~~:,c~::e:::~~~:~:~~ UH:"

3Cb C:premencla d-':: exlgu&s pro- conunlssãO. formada p~!a.s senho~"-
:a:~:mma~~po~e:ljo=~:; tas Eertllde Izar. Aure-. C"ne.b. !ob-

maior amplitude a esse n01;Ic1a!io ::'k1~:b~~;:~" e N;;::~L ~aI;:~~',
t&O eEpresslvo e ,le tão reconfor-::0': :~~~::. para os batalha- ~;:;::1l::~:J~': 5~:..o:~S(gUIU ..

O presente.. reparo. tlue a nós FORM.4t'.'O DA. RESmVA.
proprlõs jA flzeramos. attrahtu as Continua eom STande aftlufénci&
ntten~es de no!5S08 estimados con- o allstamcn~ de voluntarl09 p&ra

fra,des do "Correio <le São Paulo". ~l1fO=~I:::.l'(':e:~~~~j~;t~~:
em commentarlO' profundamente

ol>sequloso. Inserto na respectiva, :o:/~ ~::eaf~~:~::il~oo:;~:~
ed~~~~n::I1:; :0 e:;e::~el sug- Itp tenente Li<martlne dos San\'os.

gf.stAo. procuraremos multlpllear. LIGA. FE:'>n~~NA DE DEFES.l
E'm r<-S\l1XlO6 eltpress1~vs. as ll00aaa Confo~me fô:-a Sl:munciado rfé"'-
iJ:.formações sobre os· Infatlgavels lIsou-se he. dias o festival "m
trabalhoS da retagua,rda. de In- b<.neflelo da Liga Fe=:tinlne. <le ne-
flu('ncla. té.o dec.lsi.a para. o e1:lto fe58 Naclone.l.
completo da pr('S<'nte campanha O local foi o Th.ea~ro 5;;0 Pe-
patrlotlca. dro. cedido gentilmente pela 8·...

Tal é o que. desde já. buscamos ~mpresa. que tambem qu13 com-
reallsar. partllhe.r dette gesto de p!lllan-

ALLIANÇA. CHo"'ICA D.o\S BRASI- t1\ropla. O progr&D~ma or;;anlsado
LEIR!l.S l1el0 sr. Re!!é B....bo"". alcr.n~ou

('ompleto exlto .
ASSOCIAÇÁO Dl-~ ESCOTEIROS

Os escoteiros da Trlbu r.l:>dElo.
inS"rlptos na séde CEntrai <ia Crl1

r:ada dos Es~otelrcs, contlnl!am a
prestar 5ervlç~ d(' mensageiros e
guardas nos <iiversos <lepartamen
tOI> <Ia M. M. D. C.. num total
~C2 postos.

Os ã:rector<'s da sé<le Cent~al <ia

Cruzada doa E6cotelros. estl\'eum
1l0ntem em vlslta. a.os retlr&ntetl
da. cidade do norte do Estado <lue
('steo acantonados no grupo efle.o
lRr do Belem;,Jnho e Rinque Co!!.
cordla.

_ Além d& turma de es::ot<'l
ror. que llC aeh& no BeCtor lta.po
ranga e Ourinhos prEstando se"",!
ç~ de campanha. parlIram 1>.on
tem. ~ no1te para PIraJu' e !ler
nardlno de Campos. varlos escotel
rQ8.

Capacetes de Aço
;rá foram rOi'necldos aos Exer

cltos constltuc!onalIstas c('rca (l<>

0;0 ••00 ellpaccces de a<;:o e 1!;'J~l

r.umero de cobertas de lona par••
()9 m~Slr.o", destln,,-üa. a ev·tar
flue os capacetes brilhem e I:e
aQue<:am ao sol.

eOUl b"ranlles ccoaomlas t1üa
conseguiu Teulisar na conJpra do ...
capacetes. no Associação COlnm~l"

clal de ~ão Paulo telll fornce!<to
ao cxerclto da lei outros ute"sí
J!os utcls â. det-esa, 6elri..1=~nç~ n
con!orto dos soldndos.

4 i j Qíi!bP

:Jt~~rf~oX~~;t~ dJo M~ft;;'awr!J~
nOS5 pressão sobre o Inimigo ê
~ada vez mais equilibrada e uni
da., O elrCt,lo se Aperta. A estaç;íl.o
de Jaguary se converte gradativa
mente em terra. de n!Dltttem. oc
cupando nós umas alturas. e o
inimigo as outras que envolvem
a estaçã.o. Por outro lado. (). fei
to brilhante da nOll8a avl~ào,

hontem. 110 campo de Mogy Mi
rIm. desorganlsou bastante' a or
fenslvidade da aviação lnl\11lg-a:
Percebe-se nitidamente a eltten
Ilão do golpe. pela pouca. P. fria.
activldade dos avl6e~ Inimigos no
<lia de hoje. Pouco fizeram. O
general Jorge Pinheiro. que tem
o commando geral das t.o\1:llS dl
~tatorlaes neSSa frente. pede rc
foTças urgentes. lembrando o
transporte das forças estacionad:t!S
'!m Para!)". cOllJIlOstas do 4.0 11.
C. do Estado do Rio. para. .Ja
cutinga. E tambem nessa frente
dictatorial lana o dlssldio ... O
general Jorge Pinheiro formula
1'ortes queixas contra o corond
Amaral. commandante geral (Ia
F. P. nllneira, (lUe, segundo eU'!?,
não está al:'lndo com eftlclenc:l.
militar ...

Dia 2.3 de Setembro - Perse
~'era Inintw:rupto O fortisslmo Cl\
nhoneio dos dlctatorlaes contra ...
ItOS'la frente norte. vlsan<lo esp~

<'Ialmcnte Guaratin&'Uet1t. Hoje.
mais um menino foi estra<;:alhallo
por um obu" inimigo. Resulta
do mUltar nenhum. Mantlvemo~"
Ile<nlras to<'las as noS'sa.. posl<;:õe...

Na frente sul fl"emos um p<
queno avant;o, retornando Ribelro
l)olls. Que está s!tuada na estra
tla de rOda!;enl 'Iue vae <'le Far
tura a Taquary. Ne6Se encontro
rechassamos o Inim!go em toda a
linha, No extremo flanÇO esquer
do da frente sul. estamos ca<la
vez maIs firmados em nossas pc
I;)!r,ões, penetrando. de resto senl
nenhuma Intenção de avanço. por
pura garantia de nudcos de ret:l
I:uarda. pelo terrltorio do Par"ná.
Já estamos fazendo Incursões De
lo.. distrlctos paranaenses de Arl -

~frri~ A~~~~rapa:tosagdo:an~~~:l.~~~~:
• ft.o que nos obriguem ~ 'voltar,
1)01' nosso gosto. aO", limites ""
taduaes. A tradicional bo~"-fé
paulista jâ deve estar suf!'cleut.
mente castigada para incidir em
taes erros.

Na trontelra <'la tra~'.:il.) não ha
(\ Que detalhar. A situ:l.ção per
manece bas:ealllente a mesm:t, 1!;·
to é. vantajosa para nó:;. Que ata·
camos.

Nessa. m'Csma rrente. a avlaçllo
constitucionalista asslgnala m.
'lia de hoje mais 11m feito 1>1 i
lhante. ~sta vez foi o cap!t;l.>
A<1herbal de Oliveira. Q1dJ'm o teatl
Il'OU sozinho. Voando na 1u"'
celto das trincheiras Inimigas. no
seu rapldISEi"l,f) N1lwport-DeJa;;,~.

fl cattltilo Adel'bal encontrou llO'3
ares um Waco inimIgo e deu-Ih~

"4<;a. O combate reallsou-se ~o
1>re as terras n'l fa.zenda 8ant~

Justa. on<le o Waco rol obrlgad...
a dcscer, furado o seu tanqu ~ de
gazollna. A vlolencla da ater~l

Nlll'em em terreno n~ prep»r.. 
do. occa..10nou ainda uma quebra
do carro ~ aterrlsagem. defeito
facilmen~e reparavel, ·.ranto "
avIador como Q seu ob5erVaUOT'.
"fflrmam 08 jornaes qUe foram
presos. ~em lhes rc,,·elar os no
mes. O mooernlssimo Waeo 1.:
cou em nosso JlOu(;~.

nUla e"forço apena.s ridículo de
basoOa. ameaçam bombardear
São Paulo. Que ve~.ham! _... In
terllaclonnlidade da r.ossa gran
de capital. fa.rf. mal3 uma vez.
& dlct.adura recolher-so á sua.
tristl\ insl::;.nitiN4ncia nloral. co
mo no ':3050 Ila e:,p"trlao:J.Q de
constitucionalistas )lara o Ja'
pão ..•
~as diversas frentes, "houy&

nlgu"lla activitla\le", como di~ o
Serviço do 1- ublicidadc. lIou...-..
slnt. :\'a frente de !-I1n:l.s. no se
ctor <le :Mog~' :Mlrlm. as nOS3.'S
tro,as. em' principal ~ompost.a.lI

de elelncntt."s (11l b:ttalh:lo "Ma.r..
cQndes SaJ&,ado"·. consegulra.m
tonlar aB ~!tc.l'a.s de }lOVOaUo de
lnc-atuba. dahl desalojando o
lnl1:\l&'o. E' \1m bonito feito. que
I\OS colloca em ey.cel1ent('s cio'
cumstanelas de otfen"lvldada •
Tambem no sub-sector de Ja
aU,"..ry, r€:"alisanlos peQ'lP.-no· nvan·
100, senno in.'sustenta.\tt!. é o
'llle parece. a sltuaQao do :..<1
,-ersarlo, neR~;J. esta.~:&.o. Na r~ ..
I':Iií.o de E."pirlto Santo .10 Pl·
nhal. tambem ganhamos novas
alturas. flue cor.,,"olldam excel
lentemcnte as nossas posl.;ões.

Da8 outras rrentes. não noa
clle:;nrn noticias que permlttam
esclarece.. a "alg-uma. actlvlda
<le" que houve nellas.

. Dia ~:Z de Set"mloro _ Rea,
llSiLm-se emíhn os ~"'J4hneÍ1~o::t

~~~t~~e~sd~eaC:tl;;'~lfrd::t~;'a~\~~
Dellnelam-<;t' jJi com nitidez as
l)oslcões novas. Pode-se perce
ber já como a nossa. f"(,Tlte s ..
encurtou llluito, e basaia o seu
tamanho na.s dctermrn:'l.çôes do
te\'Teno. }o;o f'... tt·ereo Uar..eo es
querdo a nos,;:>. linha .~e apoia,
ltC~ contrafol·tes da M,uttl{IUel.
ra. ao paS!10 que no extrem3
'lal:co direito <'lomlna. as grim
pas tia serra Qu~br..l-Ca!lgn..lh~.

Contra. essa. treute. o inimi.-3'o
It.briu hoj~ n fo&o da artilharia,
tu..Uc-andO vlcorosamente :I"
1l0'lsa" pê"icõ,,<;. <lue no entan
to se nlaIltl-,,"eranl as mesnlas.
A cidade <Ie GuaratitlJ;u.etá. foi
especlahnente ...·Isada. pela :l.rU
lharla e pela a ..dal:iio .1Ictato
ria"". "omo promettla o boletim
que transt'reven1os atr.ís. J~nlbo

l'a a cidade jA esteja. ('orno zo
na de guerra. pratlca.mente des
povoada da sua. popubCão civil.
.!nda restam ne1la algumas lIe,,
.oas <lo povo.

Na frente de capão Donit('.
.lil.o-se vigorosas InvestIdas do
Inlmlco. Em nlll'll ns sectores es
tamos ahl num tra.balho de re
ctlflcacão de linhas. trabalho
que será em grande parte coll-

~~~:he~~~a:r~~sg~~~~f:\a~~;
d1l Mato Grosso. que substituI
ran: o &"l~rloso batalhão -1. de
.Tulho". Este vem Q. SJ.o pa.ur".
no seu prin,..eiro descant;() üoHa-·
cth·o.

T~.unbeln. 11(.S che&":lDl algnrn.:l:lt
r.oUelas de ~rll.to Grusso. Novos
eJJt':o!ltros estflo se daildo na. re
giã.o de Co"hn. ccom pCl'luen.l.El
t,Q1H1S nova~, en\·tada.& da base
diclator1.'1.1 <lp ü-uyabá. Talnbenl

~~C;:I~~~S~J'~~~i~~ll\~~l~nc~~'a;;~~~
to ]~spcran<:a, tlv-cram o('cn~il0

de trocar Uro~ com o inimigo.
provido de quatro m~t\'...lÍlado
ras pesada.s e de uus (i0 fu:ris.
:!,'erlu-~-e no conlhat'J. o tf'nente
Hygino. Ila partE' do:>s nossos.
~I:as a patrulha constttuciona.
lista, sabiamente dirigida. peJ3
t:a.pltão A1unl~, suppt>rtou COlll

galhardia. a supcrlorLdade co
adversarlo. que ainda. se socc')\'-

~;'~ ~~n~~:p~~rn::;;:nl~~~o;ai~~
<le 22 tiros. Sem reRultauo.

="a tr-ente nl1nelra, fi~enlos al
guns avanços sensfveig na l1ire-

~~~~~~:e:~::~~~:rEi~!r~r~!~
ue. Por O<1tro lado. bem fixo nas

.\.S OPERAÇõES HU.l'r.UlES

Dia ::e ." Sd,·n.bre _ SU'l
~Nlem·"'e os dlns de cspeetat\v,>.
ser!) q\~':J venhu.m acontecimen
tos e~aenciól.es tl'ans·:t'o;lna\" de.
rorm:.. vultosa a 1/o:;Ir.il.o dos
cIols t',:ercltos.

~a. r.·ente mineira a sItuação
persevera praticamente a mes
lnu: unln. vre.ssâo 10rmidavel
tIas tropas constitucionalistas em
toda. a. frente semicircular em
'Iue se tixaram os <lletatorlaes
na ha,x'l. Mogyana.
" ~\s tropas da. .ilctad·lra já es
easselam. E os cv.1th,gentcs
'IUe e!la. mantem na frente m!
nelra sã.·" relatlvam..nte peque
nos. De vez em qe.~df) (>~;:Jes

conting-entes. baseados prlnc!-
palmente no material vf'lllco
f]ue ainda. possuem. buscam de
..esl'eradamente abalar a nossa.
eontlnu.e.da. pressão. em contra
ofrensi"as formida...-eis. :b'ol o
qne se deu. por exemplo. na. nojo
te d-e ante-h ontem fi no dia. de
hontem. no sub-secter de Pe
4irelra. O ataque foi realmente
..>iolentlsslmo. mas as nossas
tropas. admiravelm.mte bem
conduzida" pelo:. cai>i'"il~s Td
eta. Izidoro e pelo tenente Ca
boclo. conseguiram mant"r-s&
)10 loC'ar. annullando rl':'<isim a
vlolencia desesperada do adver
o;arlo. que não a pôde contlnudl'
mais pelo dia. de hoje. E Púl'
tsso, recomeçou a noss:>. pressão.
O n.vanço ê lento. mas é se~u

l"O e continuo.
Curh)so de assi~'lal=. sr.'l

~~rtas jnc~.rsões do inhaigo, e'nl
lIonas que não poderão lhe uaI'
proveito militar nenhum. 1':' o
'I!le ~e asslgnala de l1o:Jtem pa
ra hoje. no extremo norte .110.
frol,telra da traiçâ.o. Um troço
volante de dlctatoriaes do coro
l1el ltabelo. conH:guln lnflltr:>.r
iiC: no sector de. Igar:tp:.l.va e to..
m.ar a falno~:a. Usina JunqlJet':."'a.
:m.sl"a gente. feita. de elementos
410 6.0 D. C. de Ipa.mery e poli
~!:ii'.. r;Oyana, consegutu c·))n o
"brill1a.nte" feito, chf'~ar ma.is
ou menos a uns 59. kilometros
·la noss", capUal. que a tanto
80ll1nJa a distancia de Ig:>.rapa.
"n até S:.o Paulo. Não se po.1.
hnn.arinar ne~!'a. in·~u!·sào 11e--
llhum objccth'o pr.)prlamente
de a;-uel·ra. NiLo !'abemos alnd.
.~ f.i7~ram E"stra.go:; 011 n!lo na.
cra.llde nslna. Provavelmente S6
apropriaram do aSSUc:lr em
"stock". e viLo enviai-o para no
tilct~_duJ"a fa.zer D1af!; al:;uDl di ..
nheh·<J. que est~ tambem já n,,,
e~cas~e'a :.tSpb}9xia.ntemcute. l\-Ias
ê sempre o esplrito de C\.e .....I
llla EtUe renas~e. propiciado pe
Jas nOMl\" ~'a:ltldões terrllo_
rlae:J. 80 que. em São P~ulo.

"Hãe o que est.t se ;.>assanuo ~

uma "erdadelra guerra. com to
d05 os requl:;ltos tnodernos de
um.. guerra. esse espírito d&
lituerl:i)ha mais se n.:;semelh.a. ao
...,,!mlto de estrada. (IUe a ope-

~~~~t~~:i~~;.r~~11)~~9~S~.n~~~
.m" tropas da rc:gl:do. ::á se mo
"lrr~eRtaraln c estãe e"-'"'l'ul~andQ.

o Inimigo. ao mesmo tempo' que
vlo guarn~c..r mai':3 fortenlcnt&
Ri-taJna. no outro bra,;o {!a es
tr:~d,... de rerro.

Continuam os bomb'\rll"loll das
nOS:.'i'as cldaEles. .A.'8 onze hOTas
fie hoje, surgiraln (lot~ a"iõc.s
InimIgos r. ...' eeu" camplnelros.
DEsta vez nã.o tlv1lr....m tem,\>o
pft.r~ 2_S suas l11alfeitorias. Vois
q',-liks nossos immedia.tament"
ah;a:-.lm o vôo, e as :LVêS dl.:ta.
torl::.es f\l(;íl'nrn na dircccào de
_....nlparo. per.i-eguidas pela.) nos
!';as. E estns apr()v~_Jta)·a..~n a ......13.
gem para bomba.rdear as posl
'~tJes inin1j~as nos ::icc'.ores de
Al'lp:tro e Pt:dreira.

Dia 21 01., Set..m.r" _ "'!'Co
ra. o que granUP1l1entl1 #.:stã. pre
occ\lpando a vida, de gueri.·a são
os bomba.d.. ios aereos. O 'lia. d&
hoje se asslgnala flclo maior

i=lt~o~ll~r~~!;:~~l: p~~:;~~~~ ~;;
de::: horas. no campo) de "vla_
çilo .:)(' Cll.ml)!nas. situado nas
proximidades da VIUa J"d:.s
T.rta.l, der.-olaranl. q\~at.ro avtõ~~

con3litucionalist:!.s. PH.)tavalTJ
nos os ases Lyslas R.odrIgu~s.

AIlherbal de Oliveira. Gom~s

Ribeiro e Motta. Lima.
.Alfjam-se a ,:;ran<.1.e f'.1tura e

s<'..-"em na dlrecçllo de .\fogy
lllirim. Lá chegados. "studam,

~~~~~~e uil"e Ce...~~~ed~~I~~~~Çã~ ~~:
ctatorhl. E desfecham o) .:lta{,lIe.
Ataque rapldo. fulmicI:>s hu
lnana~ em matel~ia de e-eogra
phla. pode-se bem cakulal" {Iue
formidavcl contus::l.o pode lar:
I:al" uma nfflrmatlva o1essas. To.
dos acceitarão o acto vil. "orno
praticado por nós; e os que se
"ervirem ce algum m&ppa. a.in
Õ:>. mais atrn.palh?uos ficarão,
vendo Campinas. a poucos 1'''-S
sos de São 1:'alllo (no mappa ... >.
na posse dos dlctat<>riaes. Fcliz
mente ainda 11<1. consules e em
b~tix::\,(ln.s. Tudo se cscln.rec-erã.
em tempo.

Aindli. outro despistamento in
concebi...-el da dictadur~. esU,
nos b(lletin~ lanç.l.dos agora so
bre nossas tropas tia rrente
norte pelos a.vlões dictatoriaes.
Di.- o boletim 'Iue .. , "em vir
tude <1e os canhões secessionis
tas terem metralhado cida.<les.
~ .·ectaguarda das forças lega
lIsta" (enlt;nda ·se. dlctatoria.es).
taes como "QlIl!bz. Cachoeira),

~i;'~~1,a~~~~~~~~;~'oé :asse~i':tr:,i:~
imJ;ortantes do Valle 110 Para
!tyba. e. se I)reclso rOr. <la pro
prla .;:a.pltal de :'lf~C' Paulo. com
1\ ~''I}iat;ão e canhões de grcsso.
r.ahhre". Quem asslgna esse pro
<11&'10 de invcnclonlce e oopa
:;ertl é o IIE:ü::u}o 'àla.ior do E-sér·
cIto lie Leste". Só a~ora os pi
ctatol'iaes se lembram que bon{_
bardeamos Queluz! Só a"ora
elles se lembram ,la inventar
semelhantes desculpas. para. co
brirem de confusilo e (1" ter"ur
f) espirit(l pLtblü~o, e f-''J dcscul ..

~~~~f~~~~~'L~~:cr~~l~~e~I~:eli~c~~~
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PELA IMPRENSA
1>0 "O Estado de S. Paulo";
"Venceaoras nos~Rs tropas, como hão de ser. a democmcia bl·a."

sUelr.. tomar~ um vigor novo c" ~ob Q5 ~emi influxos sRluta-res, contl
nual'ernos a 'nossa exts<:.encla de nação ll"tre".

*Do "Dtaria Popn1In'~;

"0 que o povo braslle1:ro deseja, hoje, é firmar as garantias do
seu trabalho e obrigar os podçrcs publicas ... respeitar os principios .
tunda.;l!enhes do nosso liberalismo".

*Da "Gazeta";
"O "communismo" que hoje domina São l;'aulo é o que "faz CJl)ll

que uma população inteira ponha "m' conunmn tudo ,quanto !>ossu~'

o seu pa'trloUs!UO, a sua. bravura, O seu trabalho, o se~ ouro,. os ~.sc:us

bens" tudo, emf1m. Q favor de uma memn.' e grandiosa caus1/. - o
romo;' ti. ?atria. a Lib"rdade, á Justiça e a' Lei!".

*Da "Fo1l1a o:ta J.lanhã";
"Por i,m é q\1e sao Paulo é invcncivel, por isso é que todos os

braslleir05 Ji...,i·)~e,I;J,· Cln tOt!os üR Estados,,' conhecedores das finalidades do
mOVilüeOlto q~te nm uniu, já' estâo engrossando as tropas constitucio

., nalls~ns., que 'hão tie dar 'll. Pat1'la' C.O:nmUlll uma lei funclamentai com-
patr:ei com a lloesa ,cultura p- ,com' a nossa clvlllsação".

*Do "Diario de S. P..ulo",
t._'\. re~êr'\fa de ci\'if;nl0 dos paulistas não se esgota. nenl se evapora

como suppÕe a estupidez <los ,dlctatcriaes. Diante de sua brutal!dadp
lnno:nina-,-el as prcprl~s !>0pulações attlngldas gritam aos ilomell~ ;'Q

11do:> o bracl,C' cie incitamento li. luta. de encorajamento á: victoria, tanto
m:üs neccs..,alin qU'i\::1;:O lneyita,el".

Do "Diario da Noite";
~',\ !!ação appe11:>. llesesperadar.lente para as anuas afim de art'an

car dlls mãos da dlct"dura um go\'erJ:!O que l1\e foi confiado par& a
execu~âo de \1~ ma.nda,to exc~pcjonal) mas claro e preciso, e que ella.
trah!'l~ e prctende continuar a ma'lter contra a revolta dos, brasl!eiros·'.

patranhas da di<'tadllra

Rugindo por todo lado;

A muito mal se dá cura:

X"X\\' <'st.< ql1asi E'n~op'Hlo!

ADMIRAVEL!
Um iildiyiduo, dtzelldo-se, ao rui.

crollhone <la. PRAX redactor da
"nrazilia", allegou que a dieta

dura de'..e, a bem do nacjo~lad~mo

brasileiro, suspender o recebimento

de immigrantes, VOFquanto, a gran
deza de São Paulo, que tapto ira
balho om dá á dic.,adura, se re\'ela
...sslm um malefício pa1'll «I palz.

~,
~-

CARTAS RETíDAS

De unI' dos sectcres Que ]l1a~S

g:O:'losunlente t~m defendido a
SaDta causa da rehabilita~ão (:0
Brasil, récehenlos:' de "UHl s·)l
dado" a poesia uJ.!oe<la Paulista "..
que lloje -pul)licamos enl outri.
p~rt.e do -" Jornal' das 'Trinche:...
TaS". . '

:'\"ã.o é prec!so realçar o vaior
liierarló da composição'; ella tem
aquella' rara espontane:daàe.
aqúella. 'difficil sim1>lieldade (Ju~

T'epõe~n a -..e:dadeir"a. l>oe.sia 110

seu justo lo~ar. O Que é preci
so notar é isto :.a·e]'CYa~ão de nm
mu dos soldados Que se b,>.tem pú
la lei. BmQuanto' o inlmigoo ~r:

millosanlcnte -bonlbardcia cída'!(;>~

e populações indefesas, denotall
do o embrutecinlento. o Clnbotr..
mento total das suas fibras !lU

manas.. o so1<lado, col1stitucionalil3
ta. escreyendo CO!110' escreve o
nosso Qucrldo coll;J.borado; de hOJe.
denuncia. aquella serenidade supe
rior do ésplrlto ,que s6 pode'<1
possuir 09 Que combatcnl conl a.
razão e 113. certeza, portanto. ci.~

v!ctor:a.

Do soldcado L. L. S .. elo 1,0

13atalhão Ir~si>or'tlyo•. Uln:l dª3
maIs heroicas unidades (fUe ~e

b.atem pelas NI\'incllcacões mi·
cionaes. recebenlcs Ion;a.,. illte~cs

6ante carta da. Qual destacamo,.
os se!;'u'ntcs trecho,,:

'" ... Acont'ec·~u q....le po.ssei QrlU;.

na trhH:heira, o Ineu ~2,o an!-~1...
1:ersario.. No.turahncnte. as r.J~.

sas náo correra!n conl'O em cn",
sa; nla-s assinl nleslno nã,) foi maJ.•
.~ tive uma co'sa, Que não e:wera.
"·a: a. Yisi-ta' de nlam&.e. conl U1U
ele meus irmãos. o' mais moco'~

EXQuisito! ~ão sei explicar. rr:3S
o certo é Que essa visita, Que
custou tanto sacl'lficio e pela Qual
eu . nlesmo inconacientenlent'O t.3.~1·

to :!IUspirayà tah-ez. nilo causQu
RQuella alegr!a Que se pouel'ia.
lmaglHar. N';;'o sei porque. Eu
"ei o Quanto aQuillo foi dellcado:
.ai o yalor real Que isso. repre·.
venta. Aias· ha, neste Dlo:nento,
para todos nó", u,ma aitenClil'
tão g-ra.nde, fixada. tã.o intcnRú
mente nunl só ponto, num 6C,

"prinH~ir,? plano, Que tudo lnaiB
parece que se. nevôa nUlll seg'..ln
do plano emba<,;ado Q.u~ a gen
te mal vê. embora o adore e ado!"e
tal'\to .•• E' quasi d.olorDsa, pnra.
n4R, a "sensacão de, ,ec"ber aqlil
visitas da famllia. E' estranho.
a I:ente arde de desejo de rey~r

os "",us, de ouvir- as vozes e vtr
os olhos Que ficari'-,'n lá Ijln~;_ e
Quando es"", momento se of!e':e-o
ce ... ',meu Deus! é quasi um.
d~cepc;:ão. Tal\'ez seja porque, ..
Não sei. Ah! achei: - ê coml>
um Quadro, um velho quadro Qae·
rido, um retrato de 'famlHa, qu~

de repent.e alguem mudasse de
moldura. .. E' chocanre ... " ..

'lO pati·io1~srt"'.o Dlâterial e luoral que São .Pa.ulo de!~nde nesta h.()~·a

c1~ hero1snlo e de reuuncla.. niio lhe pertence, só a elle, lnas· a toc.o
c ,pa!>:, - e,nbo"a p.eja, em S\W. maiôr parte, producto do valor e da
e!Cict"nC'ia 'dos paul~stas. Batcndo:se pára resguardal-o 9. todo transe.
Sâo Paulo (~~nl011stra mais unla Vf"2 'a sua braslli<1ade, lutando e S8'"

cri!1cando-se p~la honra e pela' felicidade do Brasil", -' Dr. 'Lu!z _\nie
rico ele Fi·el";3';.

Impressão de unl
estrangeiro

Escre"e-nos ,"3€-ca Inglez": .
"Encontra-se com Fula.no, pae

de Ires rapagões, a.ct'la1men~e

em Gua.ratinguetá., Paratl:l.pa.lle·
ma ou outros 10gares, com 110.

mes Que parecem felt')s, de pr.o
poslto, para a.trapa.lhar ~stra!l'

e-eiros.

Visita-se a. famllia Si('~'au(),

cujo filho se acha em casi', go
sando um pouco de llcenca de
pois de' dois me.es 9 melo <:1e
trIncheIra,

Dá-se um, 1>",sselo' pelo 'rrian.
~ulo e recebe-s'e um abraco tor..
te de um companheiro dos tem
po" bohemios de outróra.

Qual,'a perc-únta de todos?
- O que ê QU-o você, estr~!,.

G'elro, acha. de tudo isso?, Qual
a. nota que sobrcsáe?

Nil.o ha a mlnima eliííiculda.
de en,1 responder. Do n~OCialjte

<lue multo se respeita 1;01'
ser mesmo verdadeil'o neG'oc1an~

te; do portador de um nome que
multo orgulha São Paulo, Que
depois de receber muito sabão,
reconheceu que o seI! destiu()
nlL vida não era o ,1'3 ser aju
dante- de escrlptorio; do fazen.
delro que tã" bem sabia demoll3.
tra.r a historiCla bospltalldacla
paulista; do intellectual QU~

aprecia os poetas modernos sa·
xões, desconhecldos de tres
Quartos da colouia britl,ltnnic~

paullsta; de todos ha uma coisa
Q,ue sobresáe: uma que não f",
lha e que' ê a synthese de tudo;

Enthusiasmol
Enthuslasmo havia naquellll'

sahldas, Quando o pae de tre3,
Que seguiam para a frente. dis
se que estava chor~,njo de ale
grIa;

Enthuslasmo ~uve, e quan.
to enthusiasmo, na resposta. â.
beIJa campanha do "Ouro pae:-a
a Victoria";

Entl1usiasmo ha - nestes
dias - d01>ols de dois mezes de
luta!

Enthusiasmo do qual sõ pode
râ hayer uma consequencla -"
Un1 filU .:....-... a victoria terta e inl·
~O!lente"..

Gesto cívico de um
diplomata

J'atavra, que li major José Levi Sobrinho dirige ao. ,reservi.'!...

que ainda não seguiram:

"Vocês que estão esperando chamada e que aabem que o Governo

do Esla,lo não faz convocação, vocês que eslão em condições de servir

como soldado e que dizem: ..quando ch~ilar a lDínha Vez. eu irei"" devem

lembrar que, depois de 60 dia. de lula, ~ justo que o IOldado, O filho da
valoresa Mão Pauli.la, tambem tenha o .eu descanso! Depois de, lalllo tem

po ,b lUla e resi.lencia, de construído, o solido alicerce da Vieloria, é ra'

zoavd que vocês lombrem de dar aG soldado Paulista o merecido e ..ec~'

I.rio descanso.

Não ha convocaçã<tl Não ha hóral Enquaato um soldado descansa

ou!r:> soldado atiraI O ruSIL é que não deve descansar! O FUSIL é de

forro, mas o soldado não t<'m a dllrádoura tempera de aço e precisa dos<:allsar!

Tu:dó 'por S50 Paulo e ;eio Bra.il!"

AOS RESERVISTAS QUE AINDA NÃO
PARTIRAM

Vindo do sed01' <lo Sul chegou a
esta capital , o. batalhão-"H da
.Julho", organisado com voiu:Ita
rios e reservistas na maioria es
tudantes das nossas escolas ~;.J- •

periores, além de numerosos advo
gados e m"dicos aqui residentt's.

Como é sabido, os rapazes .10
.. 14 de Julho" demonstraram TI.:.-I"
varios combates em Que estiva
r30m empenhados grande ar.1,,:>'
conlbativo e sustentaraUl o fog.)
com grande heroismo.

O batalhão "14 de J'ulho" i<li
reeebi<lo entre enthusiasticas p:ll
mas do povo e famllias Que se
agglomeravam na esta<,;ão Sal'o
cabana e a<ljacencias. seguindo
todos para o Quartel da Luz,

Os bravos soldados da Lei \':<0
g-osar um merecido descanso de
alguns diáS. devendo "regressar
logo vara "a frente •

--,- Uma senhora paulista tp
W~ a delicada lembrança da offe
recer ao batalhão "H de Julho",
que se tem batido valelltemc,l~

te pela causa de São Paulo, ul"a
bandeira brasileira, e 300 pequC'
n:l.s bandeiras paulistas, para c::t
da UJ'1.1 dos SOlc1Cl.dgs Que o COhl·

pôem,

Segundo informa."O Estadl)
d~ Sito Paulo". o governo dlcta
torial enviára lnstrucc;:ões ao
ministro brasileiro em Ha.yit, sr.
Helio Lobo, para effactua,r ne
gociações para comprn, de arma
mento para combater <lo revolu
ção Constitucionalista, ao que se
rlWusou aquelle lJIustre diplo
mata.

Batal~ão "14 de Julho"

depreE,;a! O mimi"..trús,

~,els('n Andrade, Nev;ton Soa
res Silva, Natanal Cnnha. tCl]en:
te; KntaJe Agoetinho, ~,o <Jcpo.
sito. Column&. Ac1aucto: . Koed}
Krahellbuhl Co~ta, "iopoJis Go
mes Oliveira. !';uno' :"'felile!'_

"O"

Oscar Alnleida Bcssa, Os f.: att
Canulrgo. Ovidio ~oxo. O~a~I·a.
Francr> B~roosa, Olynlp10 ]~eite.

B; Oeta\'io Almeida Castro, O;i
via 'Guifnarães RodrigueR, CUn-
to i\.leirclle.C'3 A~~evedo tenente;
Orbio Coelho Bei'ba, 08>,:,,11'3
Rocha. Freitas :Kciya, Octa":10
Co;'deiL'D, ,I; Octavio Tercloti1, a;
Odili{) Martins, Olivio CI"'~C)li'lI,

OI)·Jnpio .\ntollio Barbosa, u~

wal<10 Ii"cl'rüo, Ovidio .:\IOTClllJ,
O,·", ,08 Gomes Almeida, O"'h,n
do Corrioni, Orlando Vittn, OR
Cal' Pinto Figueiredo, OSlT)nndt)

Fer'n:lhde~, O~'\"aldo L. Porchat.
Oswaldo 'Soares Ribeiro. Ov:.',lo

g~~~?JioPa:,~t~f~', g;i~'~;, '6~~~,~~!~8~
Campos. 3; Oswaldo Olive'ra,
Ozorio Per-eira Santos, Os",·a1tlo
F.. ,.Ci!-mar~o, B3.1TOS, Qs~''.al,do

I.>t!ede~. Oiir:da C, Arm"ndó,
"p,.,

'Pe<1rq Prado Junier" P:Uj"O
Sil.va·, Pedro R9111ão Corrfa, Po
(lrr)'~ Ah'es' Sobrinho. Paulo Ca
~afi, Paulo Costa Ferreira, Pe
~'!~lê~ Olh:eira, Prilllo GnY~ Ph!
j:ideJpho Oliveira, Paulino ,FPl··
r::v: Alnaral, Petlro Cnndido, Pe
nro Gabriel, pC'fro La,u'reano,
Pcdro ~IeuRs Pet'es, Pedro, Ro
.ldgues Cach,ullo. Petronllho
Miranda, Patllo· V. Pinto., Paulo

~~"~~d~~~~r~e~~gu;;~~~~t:'iJ~ts:'
no; Pa,choal ,Cottorcllo" 1'lin'Io
RiboirQ.:.:,.$ilv41., Pedro., Cav,c:i)&r;ó.
Pedr() :',[oraes, Pedro OC11.i' to,
Pnschoal ?iiazotti, Paullno Ba'r
bosa, Pllnlti Arruda, Pe.1ro
Cunha' nodo~', 'Pe<lro Pilon. 'Pe
dro Pimenta.

'-R·'
Uodolpho Krasovick, J:osa.

StelJa; Raul, RàüJ' Testa, Ra~'

lllUlldo Jofié, alc. do teu ente Fer
raz; .. Raymundo Dias S"'fltOS;
Reglo Bonoma, Rodoi!,h:> Ha.
mos (tenente~coronel), Hudol
pho, Carlos Fr,eir.c, Rom"',, .Tar
din" Vieira, Reynaldo Gig-hl,
naul Ferr.eiru, ftaul SilYei!.:a
Sirnõcs. RaYluu:nuO Santo~. He
gina. Loureiro Marque,:;, l~ol:tn

eb Cnr)', Roque Candil0 Fig-uel,
ra, Rabello, Belg<;>mondl, Rena.to
Batag-lini, Raui l\lesqu!ta, Raul
Santos, 'Romeu 'Rondom, Ro
mualdo Caselia, Ra;nuundo Crus
)Iartins, Raynlundo Dontingos,
Roberto Sabatta, Ruhel'.s Zlm
nlermann, RosaI'ia Carl"~!.lo.

(Tern...ina ~o p""oxlIno nunlet'o),

Sanl:<'JIIO <!i<'l<\tol'ial - Para
está ahH'

sYll1Dolo re~,lisou-se llontetl1 120

gl'Í:1u" escalar do .'\rouche.

- Procedent~s de Yar~a9. !oca"
ll'<!Il'des do Interior,' acabam de s'er
1Iicot'·"l ,~., _..,. ao posto" de conceli
tração do, "Ja1'dlm da In!ancia",
200 ',Ioluntarios que,' após o respe
ctivo preparo, 6eguiráo para as li
nhas da frente.

-- A' ~F'~1~!1;1; r:;uburbio -nlo.-!
Dlénta<l:o e' prospero da nossa cu
p,ltal, que tem sabido movime!!tar
o ,seu grandecsforço, cl'l'ico no
alistamento 'de voluntarios pa;'a a
defesa. da legal1dade, os Quaés,
cheios de ardor e, enthusiasmo já
seg'u1!':~'" seuq destlp('~. e.'?tã d~

no\"ó e:;ercendo' a. sua' ,\ctlvidade
tia organlsação de um outro b",t:l~

lhão "N. S. da Penha".

- No doml~ 19, reallsou-,'le
em Batataes a cerimonla. da ben
çam da Bandeira offereclda ao
·;E~t?.nlnO En~atnel!}:-e".

PELO RADIO

Para a hente

"8:'ffi Pa~~1Io dos holocaust.os, tu ngo és apellas. nesta hora. supre:!.na,
O seminarl0 de' todos os heroismos. Não és, apenas a vida dos quP
morren 'nas tl'!nchciras. Não és apenas um calvarlo de mães e dc
espoB9.';. Não és apenas unI altar das lua!s abnegadas renuncias. Tu
éR o proprio espirito do direito pubJico, que se corpori!lcou, empu
nhou um glad!o, e marcha affirmatl\'amente para a victoria". -- ~fi

nlstro l\f~.rio :M:asag~.o.

"'óDen0is J da 71ctoria, nlocidade nlagniiica, que se :Jate uas
trlnchei;'&5 pe!a restauração da. lei, far(, valer o preço do seu sRcri
Ciclo.. <Elles, os' j07ens solda<los do 1deal, darão unova ph:tF:lonomia" á
nacionalldR<l'o". - Dr. J. A. Cesar Salgado.

~ar~iu UDla elas nnter:as de 11101'·
telrO:l e um ,pelot;;o de grsnadelros
:torma.nü~ o ptlUlc~:-O ·cont1n.gente
o!flcial q\,e a n05S" Guarda' Cl\;,L

envia para. as trlnç:!~eiras onde S~

luta pe'!a restátlhção ,da Lei.
_ Cheg'G\J, a esta capftal. nlâi~

uma c~m·1J.anll19. de gueirntietros,
organhn<óa pe!.. Concentraçilo de
Trâbl.1ú·, 'e que ~erá, l!,cor!>oradll"Q
um dos bataihõec. cia Eorç'a Publi
ca, afim de seguir, dentro '~l bre
ve, para l~n1a das frentes de gl:w·rrfl..

_, C-o HT:l<;ãa de -T!"nbtJu'. sob
o commando .do capitão .Dom!ngos
iobatô N'lj;raes, -ce;!! prepárándo
ní'nital:mcint~. desde o começo da
eampanli.a cor,stlt:.i"io':'allsta. todôs
os sertanejos 'que;' de' sua llvr&
vontade. C!uerclll deicnc1er a caURa.
de' S'ão" Paulo, Gera que a süa au ...
sencia dos campos p~ejudlql1e a
la70ur:. paulista.

Ao primeira das COlllprtllhla9, l:or
mada em' í'1:abíju', já' c.ogulu p,üa
~ ca:rnPos da luta, agindo com a
efficlcl1cia nl1litar que era de se
esperar de un1a unidade COmpil3ta
de homens -fortes, affeitC'~; ú ,-tela.
as~~ra, do,? nO~30S f:ertõ2~.

Outras. co~npa:!.lhlas estão send-=>
igualInC1:.t.e organisadas, pois para
a reallsação dcs seus objectivo"
conta ~ Concentração de Trabiju'
oCGm um carpo (\~ off1clac5' capa ..
.zes e dedicados.

- Com seu eifectivo completo.
seguiu para as l\ulJas de frente a
l.a C0111pfl,lÜna eo Batalhão "Ama
dor Bueno" aqu~rtclado no g,'upo
escólar d:1 Barra Funda.

Ess" companhia tem como com
map.dante um offie,,,l do E>:erclto,
con1Dlíssior..ado DO posto de l11ajor.

A co!npanhia p:ssuc tR"J:1b:""!11 o ~'!:'1l

corpo ele &:lude,
_ Sab o cÇlmmando do capi

tão Accaaio Moreira. chefe militar
<:1.3 Concent."!'açJo J<:.l!dim da 111fo.n

ela, segu!H honteln para uma das
frentes d~ e:nnba-::e um conti.llgen ...
te de m:1.:;:; de :!50 homens do ba ..
t:"lP'" -.. ' Isabel'·. perfeita..
n-lE 1 tt- . er:u:paclo.3 e al'nlados, in ..
cluilldo-s~ urn csq\i.adrão de C~l ~~a:.

laria,
- O 3atalhüo "Campos Salles".

tendo cC!l-:.p:etado o C'ffectivo dE'
sua Lu c:::Hnpanhia, que partlrá erfl
bl'e't~t'l elas fre!) tes de
combat~, n~cebcu a sua bandelra.
ofterta t',a familia Camnos SaBe"

A sole~ll1idade 'da ent~'ega desse
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PELA IMPRENSA
1>0 "O Estado de S. Paulo";
"Venceaoras nos~Rs tropas, como hão de ser. a democmcia bl·a."

sUelr.. tomar~ um vigor novo c" ~ob Q5 ~emi influxos sRluta-res, contl
nual'ernos a 'nossa exts<:.encla de nação ll"tre".

*Do "Dtaria Popn1In'~;

"0 que o povo braslle1:ro deseja, hoje, é firmar as garantias do
seu trabalho e obrigar os podçrcs publicas ... respeitar os principios .
tunda.;l!enhes do nosso liberalismo".

*Da "Gazeta";
"O "communismo" que hoje domina São l;'aulo é o que "faz CJl)ll

que uma população inteira ponha "m' conunmn tudo ,quanto !>ossu~'

o seu pa'trloUs!UO, a sua. bravura, O seu trabalho, o se~ ouro,. os ~.sc:us

bens" tudo, emf1m. Q favor de uma memn.' e grandiosa caus1/. - o
romo;' ti. ?atria. a Lib"rdade, á Justiça e a' Lei!".

*Da "Fo1l1a o:ta J.lanhã";
"Por i,m é q\1e sao Paulo é invcncivel, por isso é que todos os

braslleir05 Ji...,i·)~e,I;J,· Cln tOt!os üR Estados,,' conhecedores das finalidades do
mOVilüeOlto q~te nm uniu, já' estâo engrossando as tropas constitucio

., nalls~ns., que 'hão tie dar 'll. Pat1'la' C.O:nmUlll uma lei funclamentai com-
patr:ei com a lloesa ,cultura p- ,com' a nossa clvlllsação".

*Do "Diario de S. P..ulo",
t._'\. re~êr'\fa de ci\'if;nl0 dos paulistas não se esgota. nenl se evapora

como suppÕe a estupidez <los ,dlctatcriaes. Diante de sua brutal!dadp
lnno:nina-,-el as prcprl~s !>0pulações attlngldas gritam aos ilomell~ ;'Q

11do:> o bracl,C' cie incitamento li. luta. de encorajamento á: victoria, tanto
m:üs neccs..,alin qU'i\::1;:O lneyita,el".

Do "Diario da Noite";
~',\ !!ação appe11:>. llesesperadar.lente para as anuas afim de art'an

car dlls mãos da dlct"dura um go\'erJ:!O que l1\e foi confiado par& a
execu~âo de \1~ ma.nda,to exc~pcjonal) mas claro e preciso, e que ella.
trah!'l~ e prctende continuar a ma'lter contra a revolta dos, brasl!eiros·'.

patranhas da di<'tadllra

Rugindo por todo lado;

A muito mal se dá cura:

X"X\\' <'st.< ql1asi E'n~op'Hlo!

ADMIRAVEL!
Um iildiyiduo, dtzelldo-se, ao rui.

crollhone <la. PRAX redactor da
"nrazilia", allegou que a dieta

dura de'..e, a bem do nacjo~lad~mo

brasileiro, suspender o recebimento

de immigrantes, VOFquanto, a gran
deza de São Paulo, que tapto ira
balho om dá á dic.,adura, se re\'ela
...sslm um malefício pa1'll «I palz.

~,
~-

CARTAS RETíDAS

De unI' dos sectcres Que ]l1a~S

g:O:'losunlente t~m defendido a
SaDta causa da rehabilita~ão (:0
Brasil, récehenlos:' de "UHl s·)l
dado" a poesia uJ.!oe<la Paulista "..
que lloje -pul)licamos enl outri.
p~rt.e do -" Jornal' das 'Trinche:...
TaS". . '

:'\"ã.o é prec!so realçar o vaior
liierarló da composição'; ella tem
aquella' rara espontane:daàe.
aqúella. 'difficil sim1>lieldade (Ju~

T'epõe~n a -..e:dadeir"a. l>oe.sia 110

seu justo lo~ar. O Que é preci
so notar é isto :.a·e]'CYa~ão de nm
mu dos soldados Que se b,>.tem pú
la lei. BmQuanto' o inlmigoo ~r:

millosanlcnte -bonlbardcia cída'!(;>~

e populações indefesas, denotall
do o embrutecinlento. o Clnbotr..
mento total das suas fibras !lU

manas.. o so1<lado, col1stitucionalil3
ta. escreyendo CO!110' escreve o
nosso Qucrldo coll;J.borado; de hOJe.
denuncia. aquella serenidade supe
rior do ésplrlto ,que s6 pode'<1
possuir 09 Que combatcnl conl a.
razão e 113. certeza, portanto. ci.~

v!ctor:a.

Do soldcado L. L. S .. elo 1,0

13atalhão Ir~si>or'tlyo•. Uln:l dª3
maIs heroicas unidades (fUe ~e

b.atem pelas NI\'incllcacões mi·
cionaes. recebenlcs Ion;a.,. illte~cs

6ante carta da. Qual destacamo,.
os se!;'u'ntcs trecho,,:

'" ... Acont'ec·~u q....le po.ssei QrlU;.

na trhH:heira, o Ineu ~2,o an!-~1...
1:ersario.. No.turahncnte. as r.J~.

sas náo correra!n conl'O em cn",
sa; nla-s assinl nleslno nã,) foi maJ.•
.~ tive uma co'sa, Que não e:wera.
"·a: a. Yisi-ta' de nlam&.e. conl U1U
ele meus irmãos. o' mais moco'~

EXQuisito! ~ão sei explicar. rr:3S
o certo é Que essa visita, Que
custou tanto sacl'lficio e pela Qual
eu . nlesmo inconacientenlent'O t.3.~1·

to :!IUspirayà tah-ez. nilo causQu
RQuella alegr!a Que se pouel'ia.
lmaglHar. N';;'o sei porque. Eu
"ei o Quanto aQuillo foi dellcado:
.ai o yalor real Que isso. repre·.
venta. Aias· ha, neste Dlo:nento,
para todos nó", u,ma aitenClil'
tão g-ra.nde, fixada. tã.o intcnRú
mente nunl só ponto, num 6C,

"prinH~ir,? plano, Que tudo lnaiB
parece que se. nevôa nUlll seg'..ln
do plano emba<,;ado Q.u~ a gen
te mal vê. embora o adore e ado!"e
tal'\to .•• E' quasi d.olorDsa, pnra.
n4R, a "sensacão de, ,ec"ber aqlil
visitas da famllia. E' estranho.
a I:ente arde de desejo de rey~r

os "",us, de ouvir- as vozes e vtr
os olhos Que ficari'-,'n lá Ijln~;_ e
Quando es"", momento se of!e':e-o
ce ... ',meu Deus! é quasi um.
d~cepc;:ão. Tal\'ez seja porque, ..
Não sei. Ah! achei: - ê coml>
um Quadro, um velho quadro Qae·
rido, um retrato de 'famlHa, qu~

de repent.e alguem mudasse de
moldura. .. E' chocanre ... " ..

'lO pati·io1~srt"'.o Dlâterial e luoral que São .Pa.ulo de!~nde nesta h.()~·a

c1~ hero1snlo e de reuuncla.. niio lhe pertence, só a elle, lnas· a toc.o
c ,pa!>:, - e,nbo"a p.eja, em S\W. maiôr parte, producto do valor e da
e!Cict"nC'ia 'dos paul~stas. Batcndo:se pára resguardal-o 9. todo transe.
Sâo Paulo (~~nl011stra mais unla Vf"2 'a sua braslli<1ade, lutando e S8'"

cri!1cando-se p~la honra e pela' felicidade do Brasil", -' Dr. 'Lu!z _\nie
rico ele Fi·el";3';.

Impressão de unl
estrangeiro

Escre"e-nos ,"3€-ca Inglez": .
"Encontra-se com Fula.no, pae

de Ires rapagões, a.ct'la1men~e

em Gua.ratinguetá., Paratl:l.pa.lle·
ma ou outros 10gares, com 110.

mes Que parecem felt')s, de pr.o
poslto, para a.trapa.lhar ~stra!l'

e-eiros.

Visita-se a. famllia Si('~'au(),

cujo filho se acha em casi', go
sando um pouco de llcenca de
pois de' dois me.es 9 melo <:1e
trIncheIra,

Dá-se um, 1>",sselo' pelo 'rrian.
~ulo e recebe-s'e um abraco tor..
te de um companheiro dos tem
po" bohemios de outróra.

Qual,'a perc-únta de todos?
- O que ê QU-o você, estr~!,.

G'elro, acha. de tudo isso?, Qual
a. nota que sobrcsáe?

Nil.o ha a mlnima eliííiculda.
de en,1 responder. Do n~OCialjte

<lue multo se respeita 1;01'
ser mesmo verdadeil'o neG'oc1an~

te; do portador de um nome que
multo orgulha São Paulo, Que
depois de receber muito sabão,
reconheceu que o seI! destiu()
nlL vida não era o ,1'3 ser aju
dante- de escrlptorio; do fazen.
delro que tã" bem sabia demoll3.
tra.r a historiCla bospltalldacla
paulista; do intellectual QU~

aprecia os poetas modernos sa·
xões, desconhecldos de tres
Quartos da colouia britl,ltnnic~

paullsta; de todos ha uma coisa
Q,ue sobresáe: uma que não f",
lha e que' ê a synthese de tudo;

Enthusiasmol
Enthuslasmo havia naquellll'

sahldas, Quando o pae de tre3,
Que seguiam para a frente. dis
se que estava chor~,njo de ale
grIa;

Enthuslasmo ~uve, e quan.
to enthusiasmo, na resposta. â.
beIJa campanha do "Ouro pae:-a
a Victoria";

Entl1usiasmo ha - nestes
dias - d01>ols de dois mezes de
luta!

Enthusiasmo do qual sõ pode
râ hayer uma consequencla -"
Un1 filU .:....-... a victoria terta e inl·
~O!lente"..

Gesto cívico de um
diplomata

J'atavra, que li major José Levi Sobrinho dirige ao. ,reservi.'!...

que ainda não seguiram:

"Vocês que estão esperando chamada e que aabem que o Governo

do Esla,lo não faz convocação, vocês que eslão em condições de servir

como soldado e que dizem: ..quando ch~ilar a lDínha Vez. eu irei"" devem

lembrar que, depois de 60 dia. de lula, ~ justo que o IOldado, O filho da
valoresa Mão Pauli.la, tambem tenha o .eu descanso! Depois de, lalllo tem

po ,b lUla e resi.lencia, de construído, o solido alicerce da Vieloria, é ra'

zoavd que vocês lombrem de dar aG soldado Paulista o merecido e ..ec~'

I.rio descanso.

Não ha convocaçã<tl Não ha hóral Enquaato um soldado descansa

ou!r:> soldado atiraI O ruSIL é que não deve descansar! O FUSIL é de

forro, mas o soldado não t<'m a dllrádoura tempera de aço e precisa dos<:allsar!

Tu:dó 'por S50 Paulo e ;eio Bra.il!"

AOS RESERVISTAS QUE AINDA NÃO
PARTIRAM

Vindo do sed01' <lo Sul chegou a
esta capital , o. batalhão-"H da
.Julho", organisado com voiu:Ita
rios e reservistas na maioria es
tudantes das nossas escolas ~;.J- •

periores, além de numerosos advo
gados e m"dicos aqui residentt's.

Como é sabido, os rapazes .10
.. 14 de Julho" demonstraram TI.:.-I"
varios combates em Que estiva
r30m empenhados grande ar.1,,:>'
conlbativo e sustentaraUl o fog.)
com grande heroismo.

O batalhão "14 de J'ulho" i<li
reeebi<lo entre enthusiasticas p:ll
mas do povo e famllias Que se
agglomeravam na esta<,;ão Sal'o
cabana e a<ljacencias. seguindo
todos para o Quartel da Luz,

Os bravos soldados da Lei \':<0
g-osar um merecido descanso de
alguns diáS. devendo "regressar
logo vara "a frente •

--,- Uma senhora paulista tp
W~ a delicada lembrança da offe
recer ao batalhão "H de Julho",
que se tem batido valelltemc,l~

te pela causa de São Paulo, ul"a
bandeira brasileira, e 300 pequC'
n:l.s bandeiras paulistas, para c::t
da UJ'1.1 dos SOlc1Cl.dgs Que o COhl·

pôem,

Segundo informa."O Estadl)
d~ Sito Paulo". o governo dlcta
torial enviára lnstrucc;:ões ao
ministro brasileiro em Ha.yit, sr.
Helio Lobo, para effactua,r ne
gociações para comprn, de arma
mento para combater <lo revolu
ção Constitucionalista, ao que se
rlWusou aquelle lJIustre diplo
mata.

Batal~ão "14 de Julho"

depreE,;a! O mimi"..trús,

~,els('n Andrade, Nev;ton Soa
res Silva, Natanal Cnnha. tCl]en:
te; KntaJe Agoetinho, ~,o <Jcpo.
sito. Column&. Ac1aucto: . Koed}
Krahellbuhl Co~ta, "iopoJis Go
mes Oliveira. !';uno' :"'felile!'_

"O"

Oscar Alnleida Bcssa, Os f.: att
Canulrgo. Ovidio ~oxo. O~a~I·a.
Francr> B~roosa, Olynlp10 ]~eite.

B; Oeta\'io Almeida Castro, O;i
via 'Guifnarães RodrigueR, CUn-
to i\.leirclle.C'3 A~~evedo tenente;
Orbio Coelho Bei'ba, 08>,:,,11'3
Rocha. Freitas :Kciya, Octa":10
Co;'deiL'D, ,I; Octavio Tercloti1, a;
Odili{) Martins, Olivio CI"'~C)li'lI,

OI)·Jnpio .\ntollio Barbosa, u~

wal<10 Ii"cl'rüo, Ovidio .:\IOTClllJ,
O,·", ,08 Gomes Almeida, O"'h,n
do Corrioni, Orlando Vittn, OR
Cal' Pinto Figueiredo, OSlT)nndt)

Fer'n:lhde~, O~'\"aldo L. Porchat.
Oswaldo 'Soares Ribeiro. Ov:.',lo

g~~~?JioPa:,~t~f~', g;i~'~;, '6~~~,~~!~8~
Campos. 3; Oswaldo Olive'ra,
Ozorio Per-eira Santos, Os",·a1tlo
F.. ,.Ci!-mar~o, B3.1TOS, Qs~''.al,do

I.>t!ede~. Oiir:da C, Arm"ndó,
"p,.,

'Pe<1rq Prado Junier" P:Uj"O
Sil.va·, Pedro R9111ão Corrfa, Po
(lrr)'~ Ah'es' Sobrinho. Paulo Ca
~afi, Paulo Costa Ferreira, Pe
~'!~lê~ Olh:eira, Prilllo GnY~ Ph!
j:ideJpho Oliveira, Paulino ,FPl··
r::v: Alnaral, Petlro Cnndido, Pe
nro Gabriel, pC'fro La,u'reano,
Pcdro ~IeuRs Pet'es, Pedro, Ro
.ldgues Cach,ullo. Petronllho
Miranda, Patllo· V. Pinto., Paulo

~~"~~d~~~~r~e~~gu;;~~~~t:'iJ~ts:'
no; Pa,choal ,Cottorcllo" 1'lin'Io
RiboirQ.:.:,.$ilv41., Pedro., Cav,c:i)&r;ó.
Pedr() :',[oraes, Pedro OC11.i' to,
Pnschoal ?iiazotti, Paullno Ba'r
bosa, Pllnlti Arruda, Pe.1ro
Cunha' nodo~', 'Pe<lro Pilon. 'Pe
dro Pimenta.

'-R·'
Uodolpho Krasovick, J:osa.

StelJa; Raul, RàüJ' Testa, Ra~'

lllUlldo Jofié, alc. do teu ente Fer
raz; .. Raymundo Dias S"'fltOS;
Reglo Bonoma, Rodoi!,h:> Ha.
mos (tenente~coronel), Hudol
pho, Carlos Fr,eir.c, Rom"',, .Tar
din" Vieira, Reynaldo Gig-hl,
naul Ferr.eiru, ftaul SilYei!.:a
Sirnõcs. RaYluu:nuO Santo~. He
gina. Loureiro Marque,:;, l~ol:tn

eb Cnr)', Roque Candil0 Fig-uel,
ra, Rabello, Belg<;>mondl, Rena.to
Batag-lini, Raui l\lesqu!ta, Raul
Santos, 'Romeu 'Rondom, Ro
mualdo Caselia, Ra;nuundo Crus
)Iartins, Raynlundo Dontingos,
Roberto Sabatta, Ruhel'.s Zlm
nlermann, RosaI'ia Carl"~!.lo.

(Tern...ina ~o p""oxlIno nunlet'o),

Sanl:<'JIIO <!i<'l<\tol'ial - Para
está ahH'

sYll1Dolo re~,lisou-se llontetl1 120

gl'Í:1u" escalar do .'\rouche.

- Procedent~s de Yar~a9. !oca"
ll'<!Il'des do Interior,' acabam de s'er
1Iicot'·"l ,~., _..,. ao posto" de conceli
tração do, "Ja1'dlm da In!ancia",
200 ',Ioluntarios que,' após o respe
ctivo preparo, 6eguiráo para as li
nhas da frente.

-- A' ~F'~1~!1;1; r:;uburbio -nlo.-!
Dlénta<l:o e' prospero da nossa cu
p,ltal, que tem sabido movime!!tar
o ,seu grandecsforço, cl'l'ico no
alistamento 'de voluntarios pa;'a a
defesa. da legal1dade, os Quaés,
cheios de ardor e, enthusiasmo já
seg'u1!':~'" seuq destlp('~. e.'?tã d~

no\"ó e:;ercendo' a. sua' ,\ctlvidade
tia organlsação de um outro b",t:l~

lhão "N. S. da Penha".

- No doml~ 19, reallsou-,'le
em Batataes a cerimonla. da ben
çam da Bandeira offereclda ao
·;E~t?.nlnO En~atnel!}:-e".

PELO RADIO

Para a hente

"8:'ffi Pa~~1Io dos holocaust.os, tu ngo és apellas. nesta hora. supre:!.na,
O seminarl0 de' todos os heroismos. Não és, apenas a vida dos quP
morren 'nas tl'!nchciras. Não és apenas um calvarlo de mães e dc
espoB9.';. Não és apenas unI altar das lua!s abnegadas renuncias. Tu
éR o proprio espirito do direito pubJico, que se corpori!lcou, empu
nhou um glad!o, e marcha affirmatl\'amente para a victoria". -- ~fi

nlstro l\f~.rio :M:asag~.o.

"'óDen0is J da 71ctoria, nlocidade nlagniiica, que se :Jate uas
trlnchei;'&5 pe!a restauração da. lei, far(, valer o preço do seu sRcri
Ciclo.. <Elles, os' j07ens solda<los do 1deal, darão unova ph:tF:lonomia" á
nacionalldR<l'o". - Dr. J. A. Cesar Salgado.

~ar~iu UDla elas nnter:as de 11101'·
telrO:l e um ,pelot;;o de grsnadelros
:torma.nü~ o ptlUlc~:-O ·cont1n.gente
o!flcial q\,e a n05S" Guarda' Cl\;,L

envia para. as trlnç:!~eiras onde S~

luta pe'!a restátlhção ,da Lei.
_ Cheg'G\J, a esta capftal. nlâi~

uma c~m·1J.anll19. de gueirntietros,
organhn<óa pe!.. Concentraçilo de
Trâbl.1ú·, 'e que ~erá, l!,cor!>oradll"Q
um dos bataihõec. cia Eorç'a Publi
ca, afim de seguir, dentro '~l bre
ve, para l~n1a das frentes de gl:w·rrfl..

_, C-o HT:l<;ãa de -T!"nbtJu'. sob
o commando .do capitão .Dom!ngos
iobatô N'lj;raes, -ce;!! prepárándo
ní'nital:mcint~. desde o começo da
eampanli.a cor,stlt:.i"io':'allsta. todôs
os sertanejos 'que;' de' sua llvr&
vontade. C!uerclll deicnc1er a caURa.
de' S'ão" Paulo, Gera que a süa au ...
sencia dos campos p~ejudlql1e a
la70ur:. paulista.

Ao primeira das COlllprtllhla9, l:or
mada em' í'1:abíju', já' c.ogulu p,üa
~ ca:rnPos da luta, agindo com a
efficlcl1cia nl1litar que era de se
esperar de un1a unidade COmpil3ta
de homens -fortes, affeitC'~; ú ,-tela.
as~~ra, do,? nO~30S f:ertõ2~.

Outras. co~npa:!.lhlas estão send-=>
igualInC1:.t.e organisadas, pois para
a reallsação dcs seus objectivo"
conta ~ Concentração de Trabiju'
oCGm um carpo (\~ off1clac5' capa ..
.zes e dedicados.

- Com seu eifectivo completo.
seguiu para as l\ulJas de frente a
l.a C0111pfl,lÜna eo Batalhão "Ama
dor Bueno" aqu~rtclado no g,'upo
escólar d:1 Barra Funda.

Ess" companhia tem como com
map.dante um offie,,,l do E>:erclto,
con1Dlíssior..ado DO posto de l11ajor.

A co!npanhia p:ssuc tR"J:1b:""!11 o ~'!:'1l

corpo ele &:lude,
_ Sab o cÇlmmando do capi

tão Accaaio Moreira. chefe militar
<:1.3 Concent."!'açJo J<:.l!dim da 111fo.n

ela, segu!H honteln para uma das
frentes d~ e:nnba-::e um conti.llgen ...
te de m:1.:;:; de :!50 homens do ba ..
t:"lP'" -.. ' Isabel'·. perfeita..
n-lE 1 tt- . er:u:paclo.3 e al'nlados, in ..
cluilldo-s~ urn csq\i.adrão de C~l ~~a:.

laria,
- O 3atalhüo "Campos Salles".

tendo cC!l-:.p:etado o C'ffectivo dE'
sua Lu c:::Hnpanhia, que partlrá erfl
bl'e't~t'l elas fre!) tes de
combat~, n~cebcu a sua bandelra.
ofterta t',a familia Camnos SaBe"

A sole~ll1idade 'da ent~'ega desse
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