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SÃO BENTO,

ti�o, � que r�i'ten�e e e?l" cujo I �ff .meri} doc�l(Tle:;tadan;l'ente o

,C01i-1 su�p.citôsáj, ,e}l,�ar�n,d,o,ilie cdmd
seió nau occupa urná posição �e-I trario) pelo, que causou-me extra- hostil ao, seu prestigio.
cundaríã, deve adstringir-se' �9h1-,' oruinario assombro o resultado dei, Afinal" depois qe um longo ê pa
pletamente às ordêrís dos que tliri- pleito de 2 do corrente nds poucos! ciente th:i.balhd d'e minha parte;
gern O mesmo pãrtldo, sem díséu- log ar�5 2) em que existem, chefes I para tornar paienje II desràzào
til-as, fi,em �?I?�.eilt�t-as. " ,

politicôs s�lb?rdin�do� �" irílluenciã I d.l�ssas siispeitâs, ��U-$e.,to., �h�3:1�
§, o ���. e �al? ,?Igno �é ,�.ota� da Cornmissão Dlre,ctona.", "I �elIzlr�n�t� af�ortecld�, J?,9r ,9ccas,lao

o que causa maior ndrniraõão e Acostumado embora a todas as 'da eleição federal em, 1899."
que pense assim 'Ó proprio Prési- injustiças 3), à ,todas as ingratidões Sem negar ao Sr. Dr. Hercilio d
dente da Cornrnissão Ilirectona, o

I
a que está fatalmente conderí nado direito de réprcseniàro nosso Esta

qL1�Ü,
.

cotno go.Vêflià�?r, Jamais o honrem poli�j>co, i,ainms, ,suspeitei i d? natal. ,no ��naao �ra�il�irb,., e�
s.u?ordm�tl-se a \d�:ectr�z, e, cO,nse- que a, �crvE.,:rslclade podesse �ledrarl nao,:, pOdl,a deixar d�," apOiar a 1.?dl-.
IMos, quer do chefe incontestado no animo d aquelles, em cUjas af- caçao do nome do Dr. Lauro Muller

�'� n_oss�"par�i?o, , q�er da Com- ftr'naçõcs cu me julgava obrigado I para preenG�ler a vaga, d,eiXélcléJ. pe-
rmssao Executiva (1 . em confiar. • 110 sr , R,aulIno Horn;

, ' "

Porem; como téHtpora mülan-, Os factos, publicas e notorios l Chefe do partido, àS qdál dedi-
Forçado por circumstancias 1'11- iu» e no« i1iíutalnnr ín uu« o 'hoje, - toda essa triste serie d�: CQ; todas as suas energias, ri ellé

obstáveis a assumir urna posição o mesrrío qtre procedia de tal- for- traições, quando o meu parfido; cõifipetla ii, 11on61 d.é occupar â
enérgica e, decisiva diante da des- ma julga-se hoje com ° direito de .sentia-se garantido sobre, Q r:�Sl,11ta-! curul se,pà,t,oriaI, resei�v�néio-sê .o'
orientação de certo grupo; que procu- pensai' diversamente, sem lembrar- do do pleito, - vieram ,prové:t,r o i Dr. Herciii� pàfa outra: vaga�

_

qUe
rava arrastar o meu governo e o, se de que á minha insubmis§ã_p fundamento das adverfericiâs que' infelizriiente deu-se com O passa
_generoso e grande partido republi- foi deterrüinada por um motivo arligos de diversos POI?to,S, do I m�ntO,. d,o ,

benemcrito }ep't,fbli$�nd
cano catharinense á uma situação: s,uperi.or: - a salvaguarda dó pat-(';- :C�,\ado, me f�j,dfh, a respeito cl'esse I Esteve$. JUnior·i, , ,

' 1 ,',

de�lorave� e desastrosa, julg� nec�e's- do, entl�egue im�íedosamente ao,�:abalh�; de desa§gregação, partida-I, Cf p�� :}ierêilio compreh�n�ett be�
sano �xpllcar aos meus co�cIdadaos advers.a�o por meio de um golpe na

. qt,lig
esta "',I;t se,n�o, levao,o a,

a sltl:aç(lO, pezou os dlrelto'�"
'

que
os motivos que me determinaram-a de traição , effeite para desprestigio da, gover- assistiam ao Dr. Lauro e aceiteu o'
assim proceder , Entretanto, sem alterar a norina no, Ô que, feliamente; não foi at-'" accordo que poz fim a UtDll Sftua-
Eleito para o cárgo, que exerço agendi, que tracei ao meu go-vel�';' cançdctoj; por $I; �l1c se terem op:pag� qãQ, que amea,çi:ic à, seis'ãa d'0 �al':

c no qual n'1ànter-li1e-hei sem no, sem faltar aos di'ctarnes de to cfi�fés loca:es çI'e
,

reqonheciclâ- fi trd6:", ,'�'_

vacci!lu9õcs nem retrahimento, em- minha consciencia) procürei s�mpte incontestada iriflU'el'lQ5a" (;)s quaés se is", minha' áttiúidê, �, d'é' meus;
quanto a opi:1iãO publica me forta- contemporisar, fr satisfazendo os man�iventm firmes' no, posto que Çl an;iígos e a,Uxi]jar�s�' não.! ,dt'lxou;
Jecer com o prestigio de suas sym- deseJos dos c'dfl"efigionarios som'e.;, lealdade lhes impunhà; etitretàntó', de: calüí:' Í:J'() es'p1ríio cid
pathias, procurei sempre servir ás gos e ftrequietos. IYeslcêando· sê, N;essas con<;liçõcs, ten'do, por egi'- Pr�sidentc da Commissãô' D'ire;çto:
justas aspirações do meu partido" pUfem, do pâpet que lbe assistiài, de a fl'à:nqueza: e céYrreéçiio� qL1� ra, qüe guai'dou por tal f$,cto tun'-
desde que estas não ferissem o.S desmenti'ndo as tradições qUe selrs caracte:risa:'arn', ri minha:" cond'üctlj, qo' resenf1me'nto,: �li[.s niaF &6'.o:fidd
sagrados e legitimos interesses do memoros acfqUerfran''i nO séio, do 'eB'l fâ,;:}e da Oü;mmissão Direcloriá, 4) ','" ," .

Estado, nem fossem de enOontro partido, á: COIi1,!'üissao' Diredoria, F"bSSO; desas'son')bradamente) sêm Mà eleição, dó Dr. LUlz Gual'ber
à necessaria, autonomia, conferida ,I em. vez d;é' prestigiár .� go\�ernaiÍor tlknbáges, ?estruir, pe�os fl�ldame�- to, para ,euj? exi�o, est,avaI?os to-_
ao chefe do :Poder ExecutIvo. amigo, mostrando a: Hljustlça dos t?'!3,' a obra de mysbficaçao contI- dos empenhados, .o Dr. H,ercllJO, em.;
A outros) porem, a minha re-' exaltados, aaVâ tÓ'cfo apoW áqLi.el'l'es) dá! no Manifesto- da Commissão quanto me asségúrá'va todo� d, sed

pulsa por àquillo qu'e me' parecia contra os qu'aes', colTocando-me em Difêctora e J'eivindicar para o meu I ap'oio em pr01 da vict,órii tl"yssa'
injusto e inconveniente, não; dieixoll p:jiano inaccessivef &s� j5equenas ili- procedimento! â jüstiçaJ i!lldefectIvel candidatura, fr'ansril'ittiâ pa.ra Blu":-
de causar desgostos, originar ran- frigas, jamais tive Í11füifos ete hos- da Historia.� riJ'enall teIegrâ,ijlJna.:s, #$er.vddi.$si:.-
cores, que, O'I'a mergulhavam-Sê- no tilidade, que alterasseiü a n'Mmafi<- '

---- 1,1'�OS, D1aq'8'ando �ú'frr.á'gár o; t16me'
mais: ODSCUTO' d&lls intrigas, ora sur'- da:6e da vida do partid'o té'pubJ'f.:' Aiítecedentes: 90 ,sW." R'arDas Juniol:, dé'póís de�
giarn éÍ;, tOlla!) em aSSomos de iras- cario catharinense.

"
, have( in'citaqo o Dr. Garnier â umà'

cibilidade nettrasthenica, sempre Agr, sempre, com toda feald'âd'e', A:n'�es de tudo', poreM" devo' Iúta designal e fmpossivel: .

tontidos pela; consCiencia de sua (desafio a que os �neus detraCtores histonar os� factos que antecederam E, émquanto o' Futitr6, dà, La-
fraq�ez�., "I),Ent're o�?ii1Litos casos, ql.e pOder-se-lúa:a e'c�tosão ,�le ,2 do �otre.n�e: " Ig�ria�' obe'Jeé�hd.� á' sua§rl.�n�a9ãwD ahr essa: ma vontade, ess;:; clta1',_apontarâ o q",� se deu a p1'�pqSltO da, no· Supp'ondo) encontrálP em mim um atIrava contra mIm os ma,IS tnlUS-

" ,

'd d
.. ,� , mearrlO de 'ltn!! Coll-eét01' OI. Esvnvao de Nova. "

"

'd b" "I "d
", R' iZ" ":' " ,;. :r'

d
'

prun o' e OpposJç;ao, c'üm' que TréIÚ'o,-
",' puro: 2t1:l:'tomato, que se, o rasse tos

'" gestos, a epuu ,l(..'ª, C'rgao ,o,
Aram) rebebidos o.s li1eU's actos' co- C(/ntra, essa, n�nj/�açã:o manifestou-se fmnca- ás süà!s' ord:en� e iminosições o Sr partidO' é' do' o-o\"ernó ' neàa�;a·se' tiJ,

,

',' 'me'ri:te,ene1'glr,a��.1,e.?tte,oExl1kS1·, Dr,An.�er()de '_1.':>, "II'" , ,
" ,',,_ ,,', .[,,1:>; " r"" >,0, '

"

mo� chefe do' governo, responsaveI A,;��s, chefe PO.l:ttlCO!" d.a oonwrca de T1JUca.S e Dr. Herélhoi Luz, ai quem em to- d,cfender, a ltberd<'J,de h�vlda' nd re·:
" ,', ,,,' -

'd:
entao p,refelto de J]oh,cw, d'

' ; '1i",
'

•

'h 'r"d' '1"
'

pret:1puo por uma sltuaçao crea a ,u adt'nal pii'es'idefl'�,e d1Conimissão, então n? OS OS' tem}Joc tnuutel as mm as len. o peIto.; ," ,

a custa de inO'entes saJérincios, g�v�mo _dO Estaw.a" aft1�v de, contentar o seu aUXt- sympathias col1bcóú'-se em atthud'e Tmpotente aind'a n' essá óccac"s'lãd"

I:> • ,l�ar, e n(lO desgosta,r v' prC'tebto,r do nomeado,' ' '�' , '
" , ,

, .

"

E' que aos dissidenfes' de' bOJo e :declaróu' que d�s{arilz o a,cIo se a CO'lnmissão "

I p'a':;à um gDl'p"e de aud'àda' ó Dr,

.' , :E,reCl.Ü1J'a delilJ'eras's'e qit'e'Ó,se1iprocedí'mento no 2) Laguna, Blumenau, Garopaba e Nova Ti'en- I
;"

',' "
,

"

desagradava ai mmha; mdepen"den- assmnpfo (brw nocivO! �O$ intf!_:ressés do partido, to,
, ,., , '"

,,--,
,-,-;-,,-,-'--;- ;' """,,', ,','" ' ,

"

,

.

Ih
' ,,"

,
"

'

E effectlvamente 11' Cm!1'm:tssao, composta, dos ,5) lJlals do q1t� 1nJustlça, n�(l1S do;!f!U! aalwlll,- 4) U Jlfam(�sM (alta n'um 1nadente ?Ccq.rndo,CIa, OU me or a exacta compre- SrR, coronel PereIra OlweWa, Dr, Paula Ramog, ma é a aftirmaçrlQ de que prowrcl e:J;olutr da e11), PalaC1'� ?1,0 dw 1, deste (m''l0 e, corno e'I/I"

nensão que tenho soare os devnres Francisco To)entino, En'ii,tio Blum e Senador, chap�.o coronel Morei'ra" qlutndo {ai o Sr: ,Dr" tu,tt'o _0' 11Ia,rs; (l(ast:a-se cry.elmente 1a ,1}e;dqd�, ii" '" Richard, decla,rovrse unam?nemente contraria a He'rctho quem tal propoz, afim de da?' loga'/' (/0 ,NilO {nreu"q1beJll,--,;tendo ()ouca l.ratl{·�
e direitos que me assísfem. nomeaçrio" S1', Fra,ncisco Afar_garida, exClltido d� BI1l?lJ.e1W'II" dos ,;;�Iõê,.", p1'omoveu ,wna scen(l., dç escan-,

,

"r
Ent1'etant,o o qu,e fez o Sr. Dr, Hercilio? 'por haver o Presldente da Com,///,tssao Dweclora dalo, 'mas o Dr, lIM'cllw tenta,'!!to desa.cata,1', enl',

Suppunham que o g,0vernador" llfanteve a nomeação contra a. vontaqe do: 'aceitado do J,r, Dr, LaltrO _.+JúUa o al'v'ilre allas

'Foze,s,
o D?', Ilenicio TaV(/�eS,' PU?' h(l'�:ff

mOr <'er l't, " 'd' ,,",' chefe p,oh_two, loca.l, e contra a dehberaçao dVi ,concllwdor ae ser o Dr, Bont{acw, Cunha COI1" es�e censu1'ado o pTODcdwrento dos xne and'a'varA,
.!!" '" ,,' e ,�I.o em nOTllJ.,e ,um, par- Comm't'ssao Exec,lttwa" templado por aq�wUe esse 'O!UIilCtpW, ln'orrwvendo d'!.ScurdJas nu pa'l'tl1io

lY.tAl\rrlfEsTO
Abaixo damos a transcripção
do manifesto do Exmo. Sr. Dr.
Felippe Schmidt. digna e cri
terioso governador do Estado,
lfirigidú ao povo e ao partido
republicano carhannense, em
resposta ao manifesto da cx

comrnissáo directora do nosso

partido:
.e GOVERNADOR 0,0 EStADO
ao povo, e ao partido repu

hlicano oatharinense

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• Hcrcilio retrahio-se, aguardando tos nomes dos candidatos do par-: evita r q ue esta encontrasse des-: vendo eu que a Commissão Directora

melhor opportunidade , : tido e os substituindo por outros! cu] pas. estava agindo no sentido
. d.� pl'ovo.c�l'

--- i tantos do partido adversario. 'A traição, porem, não l('grou u:ua falsa corre�t� .de opunao 9) diri-
•

I I C
.... I·

'

I .J .

1 gi-me aos mUl1lCIplOS, historiando os
O ptoíto (e 2 ommuruque. .Immedlatamente.l eXlt.o, p�rque a c lapa _10 partJ.c o I acontecimentos e reclamando o pronun-

. . I essas de�agradavels e desas��osas! sahiu triumphante das urnas ltv-, ciamento 0.0 partido a respeito dos.
A attitude aggr.esslva, que alguns i occUl':encIas ao �r. Dr ..Herc�lto, e I res� . I

mens actos: - approvando-os ou censu-

deputados mantiveram contra o i combinamos então provldeccla,:- de I h.a��do de despeito, o .sr. Dr. ,rando-os., s, t •

"'(l" _

meu governo durante a ultima I modo que em Lages, Tubarão ei Hercilio, em vez de reSIgnar-se
De tOdrC.StO, _

r ontos, PtO.1 em, vlll.edc,a�n
_ . I -

J"
me ma111 es açoes de 10 eira 50 I ane-

scssao do Con�resso Representati- Jaguaruna fos�em contemp�ados nal com o veredl�tum e eitoral, come- dade á minha attitude em prol da di-

VO, causou senos desgostos aos chapa os candidatos excluídos er:n! ça a phantasiar resultados, COI? grnficação do partido republicano ca

que comparavam essa incorrecção Blumenau e na Laguna e que mais tanto que a sua obra se effecti- tharinense .

com a minha conducta, isempta prejudicados pudessem ficar. . I vasse e n'esse sentido a Repu- _

Joinville, Blumer:.au, Laguna Tub�
de outras preocupações a não ser, Não obstante avisos de que essa Nica inicia a publicação de dados rBaou'tJagsuar�:na, 11aJahyA, Bru�q�e, Spao._.

. e o,.. r ranCISCO, rarangua, a-
o r�gLllar f�lnccionamento dos ne-I tralç�o se. extenderia a. outros. pon- absolutamente mexactos,. raty, Lages, Corrtybanos, Campos No-
gOCIGS publicos , tos, inclusive esta capital, eu es- Ccmpr ehendendo o fim visado vos, Carnboriú , Campo Alegre, Irnaru
Temendo a não reeleição d'es- perava sereno o resultado da eleí- por essa adulteração da verdade hy, S .José, Palhoça, Biguassú, Tiju

ses fieis adeptos de sua politica cão, porquanto jamais suppuz que eleitoral e j.JIgando não dever cas, PO!·to Bello, pela voz dos seus.
. - .' ... _ directorios, dos seus homens maIsexclusivista e destruidora, o Dr, homens, que me affirmavam sua consentir que estivesse o orgao pre stigiosos apoia '.

. .. . . ..

ffi
.

1 d d
.

1
IS", -, 111 os meus actos na

Hercilio veio para esta capital, tra- perfeita harmonia de vistas com a o era an o um tnste exernp o actual emergeucia, retirando da Com-
zendo, como recomrnendação, uma: chapa, por elles mesmos organisa- do falseamento da opinião, deli- missão DJre�lOria o mandeto, q.ue lhe

longa e meditada carta, em que o da, fossem. capazes de sacrificar os berei envii1:-1he um_ mappa, ba-,
foi confiado pa�'a defender os interesses

nosso chefe Sr. Dr. Lauro Müller nossos amigos. seado nas inforrnacões que offi- do_ partido e nao para .entregal-o de
.

I f' l' f:' 1
'

..

d maos atadas ao adversano 10)traçou o circulo dentro do qual n e izrnente, porem, o. acto con-j era mnte me eram ministra as, __.�_

.

nos convinha agir, sumrnou-se! por telegrammas dos superinten- Na defensiva
Recebi-o affavelmente, acornpa-] A Eepublica forneceu o modello dentes e chefes de directorios Passo, agora, aliás mui constrangi-

nheí- o ate a sua residencia e, para I' das chapas, o sr. Hyppolito Boi- murucipaes , damerue, a pulverisar alguns tópicos,
assistir ao seu desembarque, con- teux, que me assegurara dias an- --�- do manifesto, que, desmentindo a ge.-
videi todo O funccíonalismo, àandO)' tes todo O seo apoio, confecciona A causn do r-ompdmerrto ral expecl�tiva, sah io lima peça rachi-

.

bli d
-

d h
.

rt 6) C _. f
trca e· apaixonada.

aSSIm pu Ica emonstração e que capa mtx a, o sr. at neiro su -

Deixo de lado a assercào de que en-

tre né ti h f ga dive s s díd t f der lís Entrezando o mappa a um dos 1'6-. ,
T

en 1 e nos se rnan 10 a a mesma I ra I r o can I a os e . a I -

1
,., 1'< caminho ° Estado para a bancarrota

. . ...

F I (actores da RePU(idcr? que a;,;seo'nrou-I
_.

.

�

cordialidade dos tempos. difficeis, \ tas, o sr. -< eddersen levanta, em
blic

- 'do ," tO t: t »por nao ter sabido zelar por seus 111-
,. . me a sua pn H.açao, lllgl, en re an o

" _ . .: _ ..

e.m que trabalhávamos pela ylcto� I n_ome da Volksuerein , uma qL:e?-; ao Director da Set:retaria do Interior, I
klcs,-;es«, pOlque a slt,uaç;to �mlC:1\l�

na da causa a que nos dedlcara- tao de"rac.a para abater o prestlglO! tambem redactor da alllldid� folha. o
em que se .acha (:) Th.e"odufü aggra\ou·

D B' . .

C S·_ I -

R bl'
se com ct c]!"cumstancla e ter eu pâgo.

mos.
. .

do r. Omf1lClO_· unha e o r. I cartrlO que a e1:tl. lea estampou CO�1O enormes dividas. deisacias por meu an�

Com o Dr. Herc1l10 e com os Padre Faraco (nao obstante decla-I um docummto jn eclOSO e no qna� decla-I tecessor e or ter 100"0 .e �
"

.

C
. - I .. J rava eu ser de ab-Rolnta Ul'O'ell<�Ut a pu-

p, !=> qu a .SUOd o

demaiS membros .d� om!llIssao 1
rar em telegramma:. trangmlttl�o na

lJlicação do verdadeiro r;snltado do I gO\'erno, po'to em dIa o funccl0na]i�-
Directora conferencIeI por dIversas ante-vespera do pleIto .. que alh não pleito.

mo� que se achava atrazado em maIs.

vezes a respeito da composição: haveria eielção por não terem sido: Niio sendo satisfeitos os meus intui-
depdez mez�s 1tOS se,tls. v�nCtrr�el�t(ls.ll 1-

da chapa e depois de resolvidas I
em tempo orO'anisadas as mesas to�, nada mais enmpria-me fazer do aast<:°aPol. a 1° :_ssa ln Igm 11.1. ,e, p(lr�

, .' b
f
'. .

1
.

1 'qu'n ° c popu nCa(l InSLI�pt,Jta e Im-

Pequenas duvidas, foi esta difir.iti·; eleitoraes) 7) lune-se á opposicão, que exonerar o ·uneel.ollanu (e mlll la
arcial 12) ::abe/ci rm:er os devhlos

.

d
i -'

d
'.' I eonfL1.l1ça que a ella tmlm falt.ado pres-

P
•

vamente orgámsa a. I contra a qual nao cessava e pe-! t d
.'

'1' t't commentano,'j <l esse pontu co rvJElni-

N
.. J.'.' 'd':l d

.
I an o·se a aUXl mI' os que 'ea avam

f's'oa prImeIra conteI encJa que par-! Ir mel I as oppressIvas, que eu bostilisar-me e exi!tlr da folha offieial
. l •

.,

tIcularmente tive com o Presidente i tinha escrupulo em conceder. lo restabeleeimento'-da vel'dao.e eleitoral. bQlllelt'o, e?tretfrtll,:O, sallf:t.ntar _que le ,G

d C
. - �

1 I E O H '1' N 1
'. R bl" l'

a so LI amenle fi sa a a JI"n;3C':D 'ce
'essa ommlssao, tie ao meu m()- emquanto Q r. er�l 10 I T

1 e�'anco-se a ISSO,. a �epu ,lca . (el-! que o sr. F edc1t:r�ell me proClI1�u pa-
do de pensar externado na Mensa-) permémeCla quedo (se nãó fOI. s.,

xou zpso facto de re�ebeI o expedIente i r-d saber a mrnha

OPill.iãO
sobre o 01"-

gem íolue dlribO"i ao ConbO'resso, rela- I' Exa. o auctor d' esse trama) dian- dOI gOtverno'd co1uforme a IlS111 o.tos. sedus! camento do �l1lno vindouro, »não ten-
. '1. _ . . . re( ac ores ec arou o sr. eae ano o·' , .

Í1vamente a reprEl5entaçao da ml- J te desse descalabro eu exigla I t " ,
do eu entretanto de naaa cogItado nem

1 b -

.

l' - d d' d .'. L I n enol.
. _ rroposto nenhum remedio á aff]ictiva:noria,. em leIO ,a vltle e se arl os meus amIgos ql'e votassem Duas ordens de ()onsIdel'aço.Bs surgem 't ;; d Th

.

I 1
'

.

.

d" ) I 1
SI lIacc.o o esollro« .

-a _iSUl\s. ogares a OPPOSly�(), .0 9u.� I
na chapa sem Iscrepan�l� 8 natura.mente. ,_ ,

. Qu'em acompanha a marcha dos ue-

l:ao fOI approv�d?, pela )m�o�slbl- i afim de ficar patente a tréUÇJ.O e

I
� s:rnpl�s exon:'llaçao de U1�1 fllncel�- goci.os pub�icos deve saber que indi

lldade de se ellmmar co-reltglOna-· .... .. .

nano J,��aIs SerVI? de �O�lVO, y.ara i q�lel em mmha .J?1ensagem �i\ ers�s me-

;
.

d' d 1 M
... _I 61 O S·r. llypollto fl01ten.r, qu,e gf) (m wdm_ll�ma SCIsao no P�l tIdo. E l11al �L!lí1 a

i dldas, propuz dIversas prevldenclas no;f.OS 10 Ica os pe os • UntClpIOS, ne do �m chapa pOl'qne eu solicitei do.< I/Tlli(jIJ.< 110' liherdade de acçao, a respollsabIlIo.ade" .

'.

nhum dos quaes se conformaria Tiillcas e 1'OI·tO Relia a C011(i?'/)/rfr:I(O de Slla in- i
1 O') .:J _

-

I r't I IntUIto, de debellar a crise que nos
. ,

_ 'I dú;açJo pai' No·va Trento, foi o po/·t(/(I01· IIr' c/i.{I-1 (.() ,,( vernalloI que nao pOC.,esse (�ml"

I
assoberba.

com a exclusao do seu represen- pas Jla.1"(l..divM·SOS pontos do !I8tUrlO. trllel.·{I. It I tll' 11m pmpregado de Sllil, iSer.retann,? Como portanto n'um documento a
tti

S1ta per(eüa. hl11"?lIontn de. V1.S!I1S ('OI/lI/ligO. ,I I F.' esse Dortanto. um direito in�on-
...

.' ..... '. .

: an e, pl·o·va de qlLe m.e empenhei. 110 SI'lltulo de (,ll1'?lIlr

I
.' ., que devem pi eSldll a verdade e o Cri-

Em nossas reUllloesj'amais cre. trittmphante ta.l candidat7bru está no segnulte testado, mherente a tCl�OS os governos I terio se vem affirmar uma rnexactidão?
telegramma: e qlle laro'amente pratlcado por lUeu 1 F I 't d'àei embaraços 5) .. T1)ncas fi.' .' ,to., • "a so e er eu ]De I o· "um orç.amen�,

ilfe'l1lbl'OS exewti1"l1 nl:o satisfeitos cl)m ,<·o.�so! alltecessOJ, so,nente a !lUlU se quer ne-
to como ° d'este anno sem a verbaEstava eu seguro de nossa vic- 1Jedido pam concordm'em indicuçrlo Hypolito .... , l gm:. I
de 01) 'ac; publl'cas'" o,. t ,..' .

.

fi d 1 ld d d Buchele." R ,1
.

.

I . - , p rq II.' ao ]DIOpIIO
tona, con an o na ea a· e a. E aind�, se di::. qt.e me oppunha â calldidllt.u-l Jglflrlj. men,tfeg.••mlng�e,:U. �o���sta, ?1l: i sr. Feddersen eU mostrei' {) metI des-
Commissão Directoria, cujo presi- JaBotteux....

. .' ..
uma o ba .e, u�Ia e, ta Mlstllcta a �,er : contentamento -declarando�!he q',Je era

.

• • 7) ao telegrammn pedzndo .pa)'(/. olf/an1.,aj tas eonvemencIas que 11,0 D'overno ca.be . .

.

'
. ,dente commigo dtngio aos chefes mesa, 1'esponde1. o P. Fa1'aco ao DI'. ITem/tO: I 'b Imposslvel governal-se cO'l'll semel}lantp'

1
.

1 .. Núo !ia tempo pal'n sat·is(lI::rcr ('o/(- 'I apnrar. . lei de mfiosocaes cartão clrcu ar recommen� te'ndo vossos telegmmma.s. Silw!rlcr)e<. Se eamo orgão de partido tem de S-Ut}- E
.

.

1 .

d
_

dando o suffragio da chapa com- I,..Assignado) Padr-e Fat'aco,,,' ! mt't· ter'�QO .� or:I'·el1tal'.;;o q·110 ao Ol'o-anl'",- expral�nQo-se em conSl eraçoes.
I·

I·' "�«...:<.I> " .".,� a respeIto desse assumpto o ManIfestO'
binada, quando de Blumenau me 8) �is com.o eu 1'ecl([maVII rJo.� meus ami!J0s II

I mo partlllano llupnme a respeetrva aI-
procura armar ao effeito· f zer a

..

votaçao da. chapa sem dtsc·I·PP(!llcw: , •.• "
. D'�) f:fi .', l:- 1.. _'

a . l�al!:;'avisaram que o jornal Ur'waldsbote, Florianopolis. '26 Novembro ./900. Ile�Gc1C\ COl,l(� or,."lt. O �Ia_ nao pO( e IndIgna expf.oraçco a r€spelto do Im.

dos Srs. Salinger, Feddersen e ou-
Dr. Boni(acio, Fp:d({e?·sw--lJlullleIU(u,. .

. deIxa,r de 80ifrer a milnenC'Ia do gaver- i posto de capitfl� que os membros da
Chapa C01JI1n!SSIIO DI1'eclol'l(! (J'"{faIlHolb

pa1"(/Ill no 4ue lhe determina 11, trajectori':l,
"

. - '.

tros, substituíra alguns nomes indi- se1"sllfl'l'agada.n·ess� n�ILnicipio e.que goperno ,. ",,' ,< .') � •. _ CommISSi'lO fingem Ignorar estar redu�
presttgw, certo l·eceVel'a. elta W/I/1111Ile SII·!i rag_w Desfl� qJle os rCflat,t?l es (tt Aepz..,óll-I zido a 1/4 <>[0 no que diz respeito a ter-.cados por outros que n'aquelle mu- todo eletto/"(/do sem mena)" d!:;crPpal1cw. cO/JIpoe- ca aecmtaram voluntann.mente O cunha

. . .

d' se seguintes nomes: Feddenell. Hom(o!"Ío. MII'r- ffi " 1
-

I � lO';' , 11' � Iras.OlClpIO não eVlam receber vota- glwida, A.bl·y. Can1eiru, Pe'rei.m Olirei)'!I. Le?lper. o LUl nao bes eJ ,1 1�,tO I epe Ir as -------

.ç.ão, e da Laguna me previnem ;1101-eÚ'a, A_nilio, Lostada, Campos .lIello. RUJl_p. o.etenninações elo g'overnoo 9) Eis o theoT" do tele(]1'amma que(� Directo-
O'vidio, Joo@ Costa, Richl!n. GI01:ioS{/.�. tr('diçoe� Vê-,;e 'portanto- que a razão na: !1·fl.paSSII1L prwa. os '/IIwl1icillil),�: , .. Governadol· de-

que o sr, Costa Carneiro ftzera nosso part�do. 1nanlLtenG/lO Slt.rl dLsmplma e íorÇIl, '� , t (, • l/lttttlulo A/nllO. nomellndo lngl'ez commallda.n-
.

h D D d r D sempl'e ti/o respeitadas'pelo f!clveTsl/7·io. e:ri(IP/Il sItnaçao penosa que atravessamos, C':f1.be
,
te policia. Tltiaf(o CIIst,,·O ofticial qa.binete arren-·

,juncção COITI O C e e e era Ista r. anngos, t1-(/bal!lI�m. sob 10n so penSllmento, 1:0/1/0 não áquelles que se melindraram eom' tllO'Ib SlU1 pollhca. (l'UIlW .hostthdade pa1·t1do.
P I d S t· 1

.

d
. fi::eram no ple�to de 5.f de De::emh1'o. esqu.ecpnrLo contra qwtl cllbe-nos l·cag!.?'. Rcpnbliea 'rom'0 y oro an lagO, exc um o MUI- dissençõe.� locues em Ilem dos interes:;es gentes. os <tetos a que me refiro, lUas ao go- pe (1'lIwnhl/. E' chp(iado 1111'111lento reunil' Iodas

, • _ .

MILito confio Vl).�.ço altl! c·ritel·io." V(�l'nao.or inespera(famente. trahitta. energias e:i'pe lli1' ll1Ci'par;idade enthronada. Pa-

ind;��ii�aá�� �r�������1��r��}trii��ellfd:���ti�a�
I
Coronel !rfa�I�����l��!Q�g�s,L�ovembTo f9UO.

---- r;�::ilit��;�'I��o�Oi;'i;'�:;}n(�tlY:z�t�O"i�t:i�;UC�l�;��!
Richlin, Ab1'y, Federsen e outros," que só exis- Nada reoeieis sobl'e conchavos feitos cujo . nas."
!;cm nu cabeça de quem invent011 essa. balella. segrelto possuo. Peço allligo.s Lag'nICa vota.rem

. Os factos I lff}te-se:-- 'sta tóUima Clss1:gnatura é apolYryplw ..

Apenas cont1'(/. o 1. apontei a· circwnstancia de cerrado chapa. ahi. det.xando feia accão com quem I 10) !"id. telegra1nmos a-n1lexos.
e"ta.,,· indicado outro candidato pelo llwnicipio I qy,izel' praticar agora, pUl"a alTePender-se (le-

_ Il) Cheguei a. pogaT 11m Cln11@ e 10 1l1eZeS de
da Laguna e contm o 5. o (acto. de já estal' as-I, pois. All!igos Villa Nova devem como tOd.OS o�e- Da(la essa desaggregaçao� de ha j atTII�o a um fui;; de 1hreilo e 25 11le::es a UI/Ir

sentadn por Blwnena1b a mdwaçao d?s D·/·. decel' d!"f;c�pl!n(t necessana nossa reOl'gamsaçao. muito desejada pelo sr. Dr. Hercilio I
profess01:... . .

C�LfLha, Ji'eddersen e Abl·y. Contra os mats nada I Pera l'ec011lmende!s mesma cmIBa para IlJlan.-
Yd 'h � . d P 'd' 12; Dws antes rio rfJmptrnento d(l propnaRe-

haure. hy: JaguCl1"1!na, Aral·angud. t�t'lnctl ato a c ella suprema o (J,rtl .o�, plLb�i-()'(.t Ghamcwa-1Jl.e honTar;le) afi,ministradoll;
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Se os próprios signatarios d'essa pe- tas pessoas, S. S. declarou não ser, correcção e criterio , E nenhuma dú
ÇR declaram que não pude evitar a re- solidário com a atutude da Comm.ssào ] vida tenho ti respeito do resultado dó
eleição do Coronel Carneiro á presi- Directoria e garantio que não subscre-: pleito, porque ampar arn me não só a

dencia do Congresso, (assumpto em, vem. os telegrammas dirIgidos aos mu- � jurisprudencia uniforme dos Tribunaes
que não me envoivi) como affírmarn nicipios pela referida commíssão , I como tambem a Coustituicão e as leis
que tive elementos para conseguir uma Como, CO'11 que direito se utilisa do! d'este Estado '18), as 'qúaes dão-me á
lei que não fosse desejada pelo mesmo none de um cidadão pata atirai-o con-

I atrribuiçào de nomear e dernittrr oSu-
Congresso? tra o governador, que sempre tributou-, perintendente ela Capital.
úu tinha prestrcio para arrancar es- lhe a maior, somn�a de di stincções ,

'

Apezar disso, da correcção qúe
sa lei c então poderia evitar a reeleição O major Innocencio protestará, d'e, presido aos meus actos, os I11eUS
do Coronel Carneiro ou 11:,0 pude evi- certo, contra esse abuso de confiança," inimigos, que peja Re.pubM::a; vivem
tal' essa rceleiçào e nesse caso não ernquanto o publico sensato tira d'esse i adulterando a verdade, phantasiando
encontraria apoio para um projecto, lacto as devidas e justas illações . ate intervenções de quem, acima
que não fosse expressão do sentir ge- ---+- das paixões, ;das intrigas, tetil sabi-
ral dos representantes do povo. Creio que pulverisel os topicos prin- do impor-se ás classes conservadoras,

Já urna vez aff rrnei , e repito-o hoje, cipaes do Manifesto. i poi'. um acen d rado -respei to à 'leis e á
que voto ao Puder Judiciário a consi- Agora vou refeJ'lr-1�'" a u.r'l\ facto ajJusll,ça, censuram-me e atacàm-rne .

deração que os poderes publicos devem que se pretende dar um Ieição e um i Nào os devo nem posso acornpa
entre si tributar, consideração que, en- alcance comp1etemente differentes. I nhar n'essa jórnadá quotidiana quê
tretanto, me tem sido negado por al- Signat:ario ele um, documento, no i fazem.. so,?raçando o pezado fardo
guris in fieis representantes d'esse de- qual a tinguagem primava pela l:Ylí�e'. i à� ca(un,ma e da. aggres:s.ao peque ..

parlamento dos negocies publicos . tuosidade elo ataque e pela elevacào '
nma e mordaz .

Não pratiquei um acto siquer que da dcscortez ia, o sr. Iõaulino Horn de'-I Guarda iucorruptivel das tradições
offendesse esse poder, em cujo seio

en-,
via renunciar incoritineuse o cargo do i de um partido que hão se curva aos

centro syrnpathias irreductiv�is, Superintend.ente Municipal que é ele; conchavos bybridos, quando mesmo

� �r. 1)1', Antero de Assis, a quem absoluta e irnrnediata confiança do

gO-1
formados por aquelles fi

quem,
um

a intriga quiz separar do meu governo vernador. passado de sacr ificio 'tenha aureola
e a quem dispensei todas as I\ttenções, A mim, como governador nenhum, do de certo prestigio, não deixarr.
satisfazendo-o nas sollicitações que me outro recurso cabia, para prestigiar n I me-hei cegar pelo átaque injusto,
dirige, ahi está para affirmar as sym- auctoridade publica, (que deve s er uma, constante e muitiforrne. 19)
path ias que tributo á classe do qual entidade impessoal, Rem odios nem I Tudo quanto escrevi, tudn quahtd
S. Exa. é o primeiro representante. syrnpatr.ias, mas por todos acatada, II' disse é a, expressão genuina da ver
Devia o Congresso formular a lei de afim de que a desattcnçâo não leve o dade, que, segundo Po rto-Seguro ,

responsabilidade para os desembarga- povo a descrer de todos o� que tem
I
é a alma-da Historia, porque ?or11.'�n�

dores, como haVIa formulado o de res- certa somma de poder) senao exonerar i te elJa pode offerecer hari11011la eter
ponsabilidade do governador, dando, o tunccionario que .insultára acre e in-: na entre os factos narrados.
assim cumprimento ao preceito consti- solitamente o chefe do poder executi<co.1 E' possivel que o despeito; bbs'ti�
tucional que impunha tal obrigação

aOI
Qualquer outro, na situação em que; n,andO-s.e e,m negar aos meus actos

poder legislat;vo. 15) me a,hei. tençlo contra si ).lm delega-, a sua verdadeira, caradei'istica e á
Dar-me ideas e intuitos que não do que devia agir sob sua inspiraçiio; minha indivícltlalidade a justiça éI.

tenho, mimoseando-me alem disso com (porque Nitro n�o foi o pensamento que tenho dil'eito, queira proseguif
---- epithetos improprios de figurarem em I que presidio a excepção aberta na or· na campanha de doest'os iniciada pe.

Diz a Commissão Directoria que (li- docum?nto cte�tin.a�o a angariar prose"
I !Sanisaç,:o mUlúlPçl! tornando o Supe:'- la Rejubliéa" .corpor!ficada nb �h\11i ..

vidi o paltido no sul, �em se lembrar lytos, e um CrIme Imperdoavel, de que mtendente da Capltd um cargo oe testo e mc;tntlda has pales.tras dáS
que não fui eu que111 armou urna dis- os seus au<;,tores não se �ustifica(�o I c�nfiança do chefe �o poder exetuti�o) esquinas.
s;dencia contra o coronél JOcio Cabral, perante o foro da conSCienClél e o tn� na<, podia procedl'r oe modo contrario. Podem D;S meus adversáribs de
ClijO prestigio o meu antecessor sempre bunal da orinião publica. A exoneraçilo, portanto, do sr. Ratl· hoje elevar a caiumnia !i.oeZj a ihtri�
recon:�ecia, dflndo-Ibe ate a dlrecç:"to A critica aos actos da auctoridade é lino Horn. impunha,se como umacon, gá pequenina em arl11as de coh1batei'
dos trabalhos do Congres::,o. em cujo i necesséúia, é imprescendivel, mas a fal- sequencia da o.ttitude por elle assumj, � jamai!5 acompanhal-os-hei n�esse
�eio de:,empenhava as funcções de lea'j sidade, mascarada embora por uma da. 'declido escorregadio e latilf\tento.
der do governo. 'j hypocrisia extrema, repuglra a homems Na fa;na, porem. de tudo explor�ar, A' linguagem apaixonada e falsal

N�o f(li eu quem anarchisnt! e aha- ele bem e provoca resultado contrario de em todos os acontecimentos buscar Virulenta e infundada, cheia de fel,
teu o partido republicano de S. B0nto, 80 que SI;) Çllmeja. ') um ponto que sirva de obstaculo á mÚs despida de verdade; éom qUê
onde a arvore da Hepublica medrou an-! _-- marcha S2rena da administração, os foi amaIgamàdo o Mabifesto, bppu�
tes do 15 de Novembro, porem que a Antes oe concluir devo salientar o'amigos do sr. Rauhno incutiram-lhe a calma, a serenidadej a âecencia
politica tortuosa do presidente daCom- facto altamente significativo de ter o' no animo 16) a ideÇi de que- deVia (lP' e' o respeito que só possnem os que
missão DirectOria atirou nos blaços da sr. major Innocencio Campinas. mern- por-se à sua exoneraçfIo armando,�e estão seguros" dos seu� direitor, os
opposiçi'lo. uro da commissão directora, se recusa- de um mancado de manutenção, que que tem à tonsciencia tral1qlliIlâ e
N!io fui eu que dividi a politica de do a assignar o lvlanifesto. aliás lhe f()i concedido. itilmacuiada. O adio nâd� prodUZi

S. José com a creação de um superi n� Entretan to os tres sigmüarios d 'esse Em face d'isso, quel'endo dar aos destroe, não purifica; degrada;
tendente repel1ido por todo partido d'a- documento declarar:1 que es::<e n,)s�o meus detractores o exem['lo de �be- Ao povu ,catharinense, cujos senti.
quelle município e depois repellido por cortligionario deixou de subscrevel,o diencia ao r�presenti'lnfe de um ,d6S I

rhentbs pedficos e ordeir,o� ,iai:nais
quem o elevou. 'por se achar auzente, fora da CIdade, poderes publlCOS, SllsteI todo e qual- foram desmentIdos, tenho H satlsfa-

Não fui eu quem eliminou do parti- quando, na noute em que foi procllra- quer procedimento 17), que dentro da ção e orgulho de affirmar que cbn,;;
do o sr. DI'. Polydoro Santiago, por do, o major Campinas se achava em lei me cabia para effectivar umas dflS I tinnarei a pugnar pela berh público;
não suhmetter-se as ordens dlO então

I nossa casa. Ahi. em preser:ça de ll1ui- attribuições conferidas ao poder execu- pelos justos interess�s d;t�tâ _ terra�
gov�!'nad�r.

'
"

I [_)-) Data da celebre qlte;NíO do allg' tl.VO:_ .

.

. I c;nd.e naSCI e apre�d� as hcçoe� de

.

Nao fUI,eu quem enfraqueceu o par- I mmto de 7'ellClme71tos a 11w 710lltadequé .N�10 dI:,CutG O acto ?O Dr _ JUIZ ,?e' d�s1l1tert'sse e patnot.lsmo, que l,on�
tIdo republlcano da Palhoça, por umalalg-u1ts srs. desembal'o'adol'es 1I1e votm)t DIreIto, porque bem seI qne S.S., n::\O stltuem o thesouro malJeni!vôl que
s<:rie de actos .sem _

out;a ori::ntaÇl::o .a Illzoje, esquccidos das 1�aJli,festações sym- querendo 'pn�julgar a ,questão, decidin- c�.nserYo a �ústà de- todos (Js ca".
l��O ser a satlslaçllo de odws e paI· patlzícas q1M me dir(fj'iram. ,!

do a przorz, firmara, entretantoj �1a pnlc�os, de todos., os �bgtaç�lios, d�
�oes. 14) I O caso' que desC)alldo 1101ttear oSr,

I
sentença final o conceIto que a

magts'ltoc,o;:,
09 ataques dos lwpellltentes e

� que :redit� ,pode rnere�e:. �aquelJe Desemb,argadm' Gen/líno para o cargo tratura catharinen�e adquiri0, por sua do� i�onoclastas:
qlHJ, �llrector. exclUSIvO da cI.:OIÇ,',O, e a- de Procurador Geral, este declarott-me 16) O sr. Raultllo Horn, se 1ufo jos. Sereno � ca�moi águ:�rdH que os

pur:��ao _TTlUn:clpaes, vem ho�e" n uma
que aclzando"se consignada em lei a ver-I se1}z os .c�1tsel/tos do grtlpo q�fC o c�rca! meuS cbocl.c1adao,sj e�amlnando; tud�retlact�çao mqllaltfica,vel, l,ar-me a ba para pag·.711l81tto de itm P1'ocll1'ador 1taO agtrza de tal modo: terta ped,do.á quanto deIXO consignado nestas

auctOl'la das lrrcglllanedades, que S. Gel'al, seria jztsto qlfe, reco1Z/tecida o in-I sua exoneração antes de 1'0111per qual- lInhas, rebuscando as provas, analy
Exa. ;nesmo confessa ter pratrc:do? costitttcio1'lalidadt da nomeação de um, quer Itostz'/idade. s,ando os tec;teP1un�os, mergulhandc:CreIO que nltlguem des.c?nhece a jui:r: para o alkdido cargo, e passando I isso S.S, me declarttt 1�'u11�a ocet1sião fundo olhar na �ene de actos, que
quem cabe toda respon.s�bllId;",de do este a ser exercido pm' um desembarga- em que, circulando boatos de ínterv81lção 18) Diz o art. 7.J § da Const:

,

qu�_ se deu em Cann�s:Ielras por, oc- dor tosem os nspecti110S 1Jencimelltos em prol da candidatura Ramos, teve o O slfpen'1ltmdellle tia capital serd'
c aSl ao d? ultIma ele I çao o: u,n lCIpai. distrib2licfos feios 1J1811zb1:{)S do Tribulla�. cavallzerismo de di�er: que se tivesse de 1110111e�do pelo governado?' do Estado;
Quallto a o,im, sobra-me seI ell1dade Accedz a ISSO e eflectmamente em 111t- adoptar uma candidatura que 1zão fosse Dzz o art., 2. da LeI 1t. 410:

,

para não recear a opinião dos meus nlza mcnsagem opim'ei pela a/ludida in ... a indicada pelo partido, e prestigiada I »}jsse superíntmdeide (o da çapilalj
patricios. costz't/lcionalidade, Ipelo govern_o (1'eferia-se á cC:1tdidatur_a I �eus sztbsútt/t.�s e os d�'s �ezrt�is sztper-AlIude o lVlanifcsto á intervencão da O Congresso, porem, recou/tecendo que do Dr. LUIZ Gualberto) retzrar-se-hza

I
mtmdeiztes sao tiemzsS1UtS ad nutum;

minh.1 parte pa:'a arrancar do C�ngre,3- 'd ti.
.

d
.

9) P d'! ,p
� nao evia aZ(g11lenta1' os vencimeJZto! os prevIamente o carqo que ��ercza. N1es- 1 r(Jot-ram os uco os C()/I.l'agrar,so lImá lei de responsabilidade. desembargadores, sem extender zgual sa como em outras ,occastoes S. S. se o .estado, leVa/ltaudo aS classes pobre,

[3) A proZ'a do meu empenlzo está medida aos juizes, lIão aceitou al/udida mostrou desgostoso do cargo e declarott, cOlttl'a o nteu g01Ie1'1tO, a proposdo de'
em um telegramma, tral/s1Jtz'ttido aos distribuição e llão reconlzeceu a inc01lsti- quo já por diversas veus prei81ldera 1/2 0/0 sobre, o caplta.l treado 110 gover ..'
Sl's.Dr. C/m/ta, Feddersm e Lenzi, 1/0 tuciollalidade a1'guida. aballd01zal-o, o que não fizera por solli� no do Dr. ,HercI'lio e Izoje réditzido a'
qual declarava ser inc01lvmiente qual- Para isso não coltcorl'i e, simples citação de amigos seus. 1/4 1la Pat'te l'elativa ós ten'as. E' as.:
quer agitação ?l'esse smtido. exeC/ftor da lei, fiz a lZomeaço do actual r7) No dia (14) designado para a sim que 110 itaja/lY te,7!aram uma sub.:
[4) O coronel Bernardi1l0 111aclzado Proctwador Geral depois que o Congrcssd posse do superi1/tendente nomeado fig Ile'vaçào, felú:mellte su./focada pela jrestl{'-'

_Pode1'á affirmar a certesa dos meus COlZ- ma1Zte�Je a .co?lstituciona/idade dç alludiJ 1istribuir a declaração que vae tr,n/lexa, I za �as provideJ/cias e e/ICl'g ia da,� mtP,:

!'ez'to$. do pnltczpzo _. ,m fine., torzdades kcaes.'

O povo não se deixa, mais, levar

por asseverações sem fundamento,
estuda, reflecte e analysa, pelo quê
não me assusta a intriga que se pre
tende fãzer, dando o m -u governo co
mo explorador do SLl , dos pob. es ,

Inaccessivel ás COl) «niencias. quan
do estas visam o thesouro, .meticuloso
no exame de tudo quanto se relaciona
'com os dinheiros públicos eu não sei
crear dedicações a cu-ta do baratea
mento do patrimcuio publico, nem

adornarei a minha administração com

empreheudimentos luxuosos,
Diz-se no manifesto que acirrei odio

entre a raca allernã e os brasileiros, em
Blumenau, quando ao orgão do sr ,

Feddersen cabe a gloria de ter, na e.ei

ção municipal, levantado tal bandeira

para combater a candidatura do Dr.
Bornfacio Cunha, digno alias, da grati
dão do Sr. Dr. Hercilio Luz pela franca

camaradagem nos tempos difficeis das

per-eguições caprichosas e violentas.
E poder-se- hia mesmo acreditar que

fosse eu auctor de tal campanha, quan
do as minhas sympathias SRO por essa

raça altiva e laboriosa, da qual descen
-do?

O que desejo evitar, o que absolu
lamente não poderei tolerar, emquanto
fôr governo, é que brasileiros ou alle
mães procurem, para fins inco nfessa

veis, exploi ar o accidente do nascimen

to, porque a todos cabe o de\'er inillu
cliveI de trabalhar em prol desta terra,
'que a todos indistinctamente abriga á
sombra de suas leis protectoras e que
dc todos, sem distincçào de raça, es

pcm a cooperação para o seu engl'ade
Clm'.'nto. 13)
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Subordinado a esta epigraphe, acaba de
·ser inserido nas columnas do pasquim
"Uniãa."" .da Laguna, um artigo assignado
com o pseudonymo Ferrao, proclamando a

victoria conquistada tão b rilhantemente pe- ACEITA, SE ASSIGl'IATURAS NO ESCRJPTORlO
la plzalange-,·p.olydorista, no pleito de z de
Dezembro proximo passado, no Municipio
do Tubarão,
O tal Ferrão, não deixa de ter espirito ,

pois só o caradurismo com que se reveste i
para trazer á luz uma tal noticia, já é ser

j'espirituoso de .mais, e se não c espirito, e,
indubitavelmente, falta de pundonor, de se

riedade: obscurecendo a verdade , para ro

bu stecer paixões tolas, criadas simplesmen •.

te pelo despeito assaz indestructivel que é
comrnum na tal phfcla11.ge; procurando em

,p1l1lar os Jeitos incontestaveis do Coronel
Cabral, que perdurarão inapagaveís nos

corações dos verdadeiros Tubarorienses. I São Bento) Santa Catharina
E' impossivel que haja homens tão cana-c] . .

l'has!� , ,

I Prcpoem-se ao fornecimento
POlS quem. ostenta tanta dignidade, ch_e-I de taboas sarrs tos ripas rnadei-

gaa1 a serem protogonistas de corsas tao c. c. Cl, -»

'repugnantes, tão vis?!! ras de construccão eü:·. sendo de
Qtúl11do soubemos que adeptos da phalan-. p•. ,h I 'b' C' dr C� lia

'ge, :pregam coisas dngnobis, ficamos admi- 1�l: 0, 111 llla,. e o e Clne c.'

r�d,isshu�lS, p\Jlque, CO;W� djzem, �ão homens. Serra-se de qualquer grossura,

M�SO�à��lGapar..es
de dlZ,e�elR )))verdades.

i largura e comp.ria1ent�, ,

Esta provado que os senos da phalange Encommendas: se-rao eftectua-'
só procuram traiçoeiramen�e m,:cular ,0 il-! d'lS com exa ,ti dãolustre chefe Cabral; e a eVIdencia esta na I c. c.

.

publicação que o tal escrivinhador fez e na precos. sen1 COnCUrrenCla.
externação do resultado incomple,to da vo-,

'

tação: não dando a votacáo do Coronel
Cabral, quando elle foi mais votado.do que ii'iiiõiiiiiiiiijjjiiiiiiiiiiiiii!mm,,,,,,,,,,,",liiiiQiiiíi_iiiiõiiiõiiiiii===iiiiii,,,,,,,"'-�
o proprio. chefete Dr. Polidora; e isto e

SÓ-l
1

mente para fazer crêr aos incautos çie que
....

� � :�
Cabral não foi votado" não ·tem prestigio... �'�' ),.

.!::
E' impossivel que há:a tanta corrupção, w �..._,:::

tanta in.famia na phalange p.olydoristal! � � 1-2' 'E
Mas, infeliZmente é a pura realidade! 'B -. ':lo.. ;;;-S-Homens q,ue, por um r�quinte de egois- ,p �,l:; (0,

�:o, compl'azrr-se e� s�re� difiamal!tes, ,g�

•.... ..+->�o'U,

'lzerem aqUI' o que JamaIs ooterao: VIctO- �
_ri�6i�rO���ti�� ��eif%�ia:�;�T�bt��ã��acas_ (1) �
.�.

so que fazendo juncção com os federalistas r-f.� "" e _,

e pavorosos, cO!1seguio levar em todo o mu- ,......... ........ :=: 5
nicipio. pondo em acção: pressão fraudulen·

_ r--"f g ..� Q � �',
'��1a�aedfz��:a�lJa����s �.��!�theiras que nos

11'\ êt � � J5-e'
Quando Cabral por bôa fé e honradez, � � � �

�

.·'àeill:ou de mandar fiscal para o Gravatá, � E' ='..,p � �
, n'este municipio, lugar onde o Dr. Polydo· :=:

�,
�. E li �om 1. ("EJ,lUtlfa-r. 1961 at'J tuid' �,ãf1tge(b e'ff1:ol�u'..·· nei; ttelt'. ·TO mandou os mesados fazerem a eleição r" ::: �...r:::i" '" U J I, ""

.clandestina, levando 123 votos, quando, es- V.J. � .;:: ,g' E. 'Illbct'cn �ii!JIt'e a.ln: �n�nll.olbt, !tub �UHlf; .tamos certos, não levaria um só; o, que �: .::t. ;:!' � , @l\fo'aJ;' f}ilf l!JÜJ' �uru(.t.pr([)varemos na primeira e\eiçáo, d � '€' Ç't". l'''' S)TI (ijOO m';;! 91()(í)' m .;;!
,Jt o seu Ferráo diz, como se algaem. o &Q � :;::. 2· ";8

'1
um I blcrl�amngcn ;w(l.§'C11 .' " , .' .' . ,.

;, i.ltCb .I! inel�·

,acrecH,tasse: Polydoristas SIO!! Ah! meu bo-
:=: O

:;.;, '!:!.;::
li II' ] 3tuetipiinnigen �'agcl1 . 400' fi' 1/' 6:00 /I' /I''bo, jJl, sei, queres agora, depois da vergo· ;; � C:.... ,r:t

' "n n.� ,

900 3001ihosa .derrota, dar extracçáo ao teu ranco- � B I ,,1/
1 J.1.lCttc-r Ovd \il1rgucn:o.. " . '"

1/ Ir :.
I

Ir I/"
1.',OSO <tlesp�ito, não é? Pois bem, morde m.... ,. <.> :::

,.", IIi
r g';l.113g.iingJ,cr ,. < • .' •. .' " .- 1 00 I� 1/

1'40
fi !Ii

quem ,ql!ltzezes.menos· aqueHes que estas mui- "" C2 �
to lOl'l.ge de hom.brial-os,

IO mais engraçado é qu:e' o seu Ferráo, !"-�-!!"��'!!'!'.'�!'!!!!��s!!'!'!�"'!'!'�......�.���
diz que já recommen,qaram ao Doutor Go-
vernador, as bandalh.eiras do Coronel Ca-

Ibral!
\ �a ttb 11 t�f t'fU f,: Destle O 10, de Janeif'o (f-e' J�'JO'I' sea"á ]J3.f.#)O a passagcllJP.Estamos convictos de que'o honrado, Dou·

I na balsa do nio' .Humbohlt pelos' ll'I'cC;:os �e�lIintes:�or Felipp� �chfilid�, não li�ar� a �inim;a 3ttJei WCorgen 'Ufla'u:t-Ian) J!' - ..�

lmportancla a tal recc;>mmendaçao, VIsto dI- ,
..,., () , .

1
.

'I lt
manar do despeito bestificar da phalange I emgeõcunt, 71/2' SJJC.orgen �a1l1�[anb, Slmp es' li( a e vo a

negrad,. q�e nãd@O!h-andoqualidadesjulga-spl.paUsmitsrÜd)ein iJRatto �1!eto Por am carro com quatro cavallos .. .- 6uO' Reis; 900 Reis ..
com lreIt.os e lllsultar, manchar aquelles '. .. .

".,
600.ique ,não lhes ojfer�ce Q mais insignificante 1ft altersÍ)aíber, OtUtg i)1l lJedaufen. /I '" 1/ /I 1/ n- 1/ 1/ dous fi.' /I" /I 400 1/ /I fi; ",

cre�l�b�,rão, 20 q',l,.: !)ez.embro 1900. • 2.{usfunf� hei �ad �exb: .partmamt 1/ /I /I 1/
cavallo ou cargueiro . 21'.'0000'! 1/ II' 300- /I 1/;

E.Q.thydes O$sifr�do tU WCatto 'Preto. /J /I /I f.I viaj;mte. " .. . . . . 1/ ri, 140 II· IIi

determinaram O actual estado de I

cousas, proter irá' o seu vereclictum, jfaz crido-me inteira e completa justi- O bai '. d
(D.

a aixo assigna o participa
Florianopol is , 19 Dezembro de 19°0 80 qommercio e ao respe!tavel

cleliJ')J)c, �cfz,'l1zibl I publico, que seus estabelecimen-
7 I tos de Oxford e Matto Preto

G 1 d Estad " "
,

overnauor 0 ....... 5 a o. deixam de gyrfr, desta data em

Po.r falta de espaço deixamos de diante sob a firma de Carlos
publicar os telegrammas que acom-

"

'

a. _'.

!panbam ° mes rno Manifesto, dii:'igi- _U[�a!1 & C e sim sob sua tirma

.dos ao Exrnv. Sr. Dr, F el i pp e Schrnidt, individual de Carlos U rban .

pelas cornmis=ões executivas de to- Oxford 10 de [arteiro de 1901
das as localidades e de muitos par-
ticulares, louvando e prestando toda; Carlos Urban .

solidariedade ao s,eu governo, __w"',........... __

Aviso

C•
Gra'nda agencia central de assignaturas,Ulupl·uuentos. d 1 d '11

-
.

e ven a aVLI sa e 1 ustraçôes, revistas,
O nosso redactor chefe) Dr'l figurinos e jornaes estrangeiros

Felippe M. wcur, tem sido muito W. I6&JC��'IT'iE 4 C.
cumprimentado pelos seus amigos, 153 Rua do Ovidor 153; Rio de Janeiro
pela entrada do novo anno e secu- .�-

'1 a mais importante e a mais barateira
; O • do Hi-az

í

l.
�-

Moldes cortados e sob Medída
SO,L I CI TADA.S_ G.RANDE ESCOLA DE, CORTE

'a-tatago grtuis soo pedido.
Pedi?': La Vl'ai(� !\lodo, figur'ino dr m({is

circulação.c-coâ« n, 6001·S., assiqruüurn: anno
"';000 l'S" «emestre u.oao rs.

'La U,'od'C!'ie F,'angaise, o mais impor
tente jtnnal de bovaaao«, traoottio» e crochet.
cada 1/1/1 40p rs., l1ssignallL1'a; anno, 40;0007'S. se
mestre 6:000 7'S·.

'Derrota Eleitoral

DEST1\ FOLHA.

Serraria a Vapor
de

CARLOS URBi\N
Oxford

-

A JURGENSEN &" C�;
SJ\o BENTO, ESTADO DE SANTA CATHARINA
propoem-sc ao fornecimento de tábuas, sarrafos e madeiras

preparadas para caixas como tambem para quaesquer misteres de,
marceneria e earpinteria ,

Taboas serra-se deste a grossura de 2. millimetros , Encomendas
aprornpta-se com presteza e esmero.

Preços bal'atos.

l\�usikver'ejIl
EUTERPE

São Bento
�ottlttag bcn 20. �lUttlar, im iJaloft �iltfe"

mbenÍlô 8 lUJc

tJollcert & B:c-all
:I?:rog-xa:cnm:

1
1:.1) �er aHe �effauter, :tromlJeterf±ücf nrit �(a0tnltfifóeg(citllll!J
ó) �htô Íler \TI. (fllJm*,�oldc, (�afto-ra(c) für 2 �io(inen& �ialtO!

non B. nen �'ect[JObcn ..

f) �e�íít' bit'!). ��tt, me'" (lIlS lI�er %rompetcr non ®effingcn/l.
fül' �erro & �imlt)" non m, (§;. incfilcr ..

b) �rotmiHtcrdleu, Bünh!er, ®trcicf)quartctt, ...' lJOll �'. IJcccrc ..

2
a) muô ber Il , �t}m�l,oufc, (G-mult) ,. f-frr' 2 �ío(illcn &�iallof

D01I ?liS, �L mlo&art.
ú) 2htf tJicficitige� �er[aJlgcll ttoc[J eüunaí: ijibelc (�;eiftc-rr �o1fa r

für \l)ij:ton& �iallo, lJon @cfarL
c) mDfe beª �n�l'Ô, ®alonf±üCf, Quartett . • 1101l 53cfcburi)�?llicf� ..

h) 'l:ie �JJft im �(ln)�, ®olo füt �,,�romfletc m1t. ®treicfjl11ltfif"
Q)cglcitxng . • . , . .' DOn êll)i:iffcr ..
�

:Der merdn gieM fiá) bic @gte Ílicrrrit biejenigen frcll11Micfjft tu'iebe�
eilti}u!aben, bic 3u fcinem Hftell êítiftungsfefte cingdaben ttJa,ren.

�.nidJteittgelab�ltC f,ab�e1.l feÍltcu gutritt.,
� e� �e'lcitt.,

jnnftlllif�t
jioI6nifntio1t9=�tftlf�aft�
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