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COMITÉ ,CENTRAL DA ALLlANÇA LIBERAL 

SANTA CATHARINí\ 

DEPUT .t.\DO ｮｵￍＱ｣ｾ＠ ao ponto , de perder a a séde dn Alliança, ncom[Ja-
, ' -,' admiraÇãq e a sympathia que nhado de com[Jaeta multi· 

VI DAL ' RAMOS sempre; ｉｾ･＠ devotára, sendo dão, 
, " , , "', ' " ani interrompído pclo chefe Da sacada da séde faliou , ' ,P ー｡ｱｵｾｴ｣＠ Ｂ ｉｴ｡ｰｵ｣｡ Ｂ Ｌ･ｾＬ＠ ' liberal, que disse, entre calo· 
" viajava o,.'ll)u,stre e ｾｲ･ｳｬＱｧｬｯｳｯ＠ rosos applausos da multidão: 
chefe da ａｬｨｾｮ｡ Ｌ＠ Liberal eJ!1 ' ｾＭＭｄ･ｳｳ｡ｳ､ｩｳｳ￩ｮ･ｳ＠ jamais 

, Santa Cath,arlna deputado ｖｾ Ｍ 'guardei o ,mais leve ｲｾ｣ｮｴｩＮ＠
dai ｒ｡ｭｯｾ Ｌ＠ fu.ndeo4 na , barra mento, porqpe nellas via 
dosul ás primeiras horasda ma· todos nós tmhamos a 
nhãdeSdocorrei1te.,A chega?3 preoccupação de mais 
do chefe ,hberal fOI annuncla· Ihor servir os altos int 
da' com o ｣ｳｰｯｾ｣Ａｬｲ Ｚ ､･＠ rojõcs, da nossa temi e as mais 
Para bordo, d.hglU-S<; : uma tas aspiraçãcs da nossa 
lanchaespec.al conduzlI1do o gente, , ｾ＠ , 
comltéce'1tral ,c' representan· ' , o dr. Rupp 
ｴｾ Ｌ＠ de, varl()s , ｯｾｴｲｯｳＬ＠ ' á ca'mpanha 

, alhanclstas ' ､ｾ＠ l!1terlOr, ｔｈｾＺ＠ que o povo 
, cauOs os primeiros ,cumprl- tendo á" , 

niéritos partirarntodos , para ",,':""" ____ .. .:,' _ .. _ _ ,.c __ ,_ 
, terra. " ',' ', ' , " , O', eltlirien'te 
, , , : Na poiltemunicipal, onde AI 

'f6i, feito . o ', desemb'arqÍJe,es
,: tavaapinhada :grandem\ll!;: 

, díio que "se, esprai,(\ia pelos 
, <i:1'l'cdoreS. ,Aoptko;':' pé',::etri 
.. terra O, SL députado ,vidal 
,Ramos foi Ｚ ｳｾｵ､｡Ｈｬｯ＠ com :riii; 
, dosas "e , prolongadas' ｡｣､￠ｾ＠
mações. e ' vIvas enthLisiasli · 
cos' , ' " 

" , Em',riomé' 
d'oti (, chefe 

"wn ,co-
ｩｩｾｬｬｩ［Ｚ［ｾＢｾＧＭＺＬｾ＠ "\;\;Ii'''''.-.,mIICIU. , ,' nOlle ,horaS.: , " , , 
ri meSma earavaiil promo- , 

ＮｭｾｮｴＹ､｡ Ｚ＠
de tia sua altiva ' c 
te. OIS!1C que, si .é' ｶ･ｾ､｡ｾ･＠

" ､ｾｏｉ､ｯｵ Ｇ＠ algumas v,ezcs, 
Vidal Ramos, mesmo assir'll' 

(' 

Ｇ ｾ Ｂ＠ " '. 

". 

" . . .. 

, ｯ￼｜ｲｯ ｾ ｣ｐｲｮｩ｣ｪｯ ［＠ .. às , 
em:Sari!o ' )\n{onro, 
da Capital. 

.;. ". 
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2 BOLETIM LIBERAL 

o povo paulista assistiu 

que regista a 

á maior manifestação 

sua historia!· 
Encabeçandq () ｾ･ｵ＠ copioso blada e' ameaçadora muitas roupa banhàda se enxrodilha no pelo voto:.; IIAmnistia»; olVoto 

noticiaria, -sobre i:I chegaqa dos pessoas começaram a dirigir-se \ corpo. E' uma dolorosa espera. secreto:., .elc. 
srs. Getulio ｖ｡ｲｾ｡ｳ＠ e João Pes- para o bail:ro da Braz, nara a \ Anoiteceu. A avenida Rangel Na ｡ｶｾｮｩ､｡＠ Rangel Pestana 
s/)a, assim se refere o· «Estado estação do Norte, onde cllcs \ ｐ･ｾｴ｡ｬｬ｡＠ tomou O aspecto magi- foram batidas muitas chapas pho
de Silo Pau!o»,'--a ｾｲ｡ｬｬ､･＠ voz deviam chegar em trem espe-I co de uma ·comprida vitrina. Mi- tographicas. A seguir, o. cortejo 
da tradicçào paulista, -.- depois· daI. . Ilhares de lelreiros luminosos entrou 'pela travessa do Braz; 
dÇ! accentuar, em titulo que «S. A entrada do comboio esta- resplandeceram no ceu da noite. sempre entre vivas e acclamações, 
Paulo assistiu, á maior m:.mifes- va annullciada para as ·18 horas Durar.te aquelle tempo chegaram dirigindo-se para a rua do da
tação ｱｵｾﾷ＠ registra ·a sua. Hísto- e 18.minutos. A' proporção que vinte comboios_ Houve vinte ac- zometro, que percorreu lenta-
ria't: se aproximava dessa hora, o clamações interrompidas. Masque mente. 

cA 110Ssa. ternt viveu, hontem, numero de populares crescia, formidavel atraso! E a espera Pelas 18 hora6, apesar da chu-·.: 
um de ｳ･ｵｾ＠ dias de maior em 0- no largo que fica em frenle á dolorosa ｾ･＠ vae adeanlando pela va, nolava-se na rua Quinze de 
ção. A noticia da visita a. esta velha estação. Diversas bandas noite. Novembro e immediações, con
capital dos presidentes Getulio de musica se faziam ouvir. 1 () horas e meia. Um clamor sideravel massa popular que se 
Varga!:i e João Pessôa. candida- Os automoveis sem cessar immellso. [' o trem que cl)ega. acotovelJava n05 cafés, nos .:.:bars:., 
tos' á ｰｲ･ｳｩ､･ｾ｣ｪ｡＠ da Republica despejavam senhoras e ,'c3valhei- Regista-se u.m phenomeno que sob os toldos de casas ｣ｯｭｾ＠
no próximo quatriennio, encheu ros lias escadarias cio antiquado surprehende a todO!:i: o largo merciaes' e, até mesmo, desahri
de. justificada alegria· a todo$ edificio. Dentro de pouco, o povoa· se e torna-se intransitavel gada, nos passeios e na parte 
quantos se in'teressam. pelos accesso na estação eslava pr.o- em menos de 10 minutos. De carroçavel da via publica. Havia 
deslinos da nacionalidade. . hibido; por ·falla de espaço. . onde leria sahido lanla genle? lambem um inlenso movimenlo 

Nós que acompanhámos os Limilada por longos cordões E a massa humana enlrou de de vehiculos. E a pouco·e pouco 
illustres .visitantes, de ·Pindamo- auri-verdes, a chusma· se aden- avolumar-se, avolumar-se. Quan- ia augmentando o numero de 

·n.hangaba até·esta capital, fomos ｳ｡ｾｵｭ＠ lado e de outro do os viajantes chegaram á es- pessoas que allí aguardavam a 
testemunhas do exaltado enlhu- do Jargo e os admiradores mais cadaria da estação viram uma passagem dos candidatos Iibe
siasmo com que. foram recebidos exaltados· dos viajantes com,eça- praça completamente tomada pelo raes á presidencia e vice-presi
e acelamados pelas populações rani a trepar nos muros que fi- povo e, logo depois, uma larga dencia da Republica. A's 20 ho· 
·do núle do.Eslado. Houve sce- cam ao lado <Ia estação do Nor- avenida, muito longa, onde a ras, a rua ·15 de Novembro ficou 
nas tocuntes, com movidas. le, e até mesmo no telhado da es- multidão se comprimia para os intransilavel. Inspectores de ve· 

Em São Paulo, os viajantes fo- tação do Braz, da <S. P. Rail- saudar á sua passagem. hiculos, não se sabe com que 
... ' ram,:recebidos e acclarriados,' de- ｷ｡ｹｾＮ＠ proposito l tentaram· estabelecer 

baixo de chuva, por . uma ｭｵｬｾ＠ Emquanto Isso, • rua Or. AI- A' sahida da eSlaçãO do Norte, para o Irafego· alli, doas filas de 
··Hdão ·que póde. ser avaliada em meida Lima, que ladeia a ･ｳｴ｡ｾ＠ aquella enorme massa de povo automoveis, mas em menos ·de· 

cerca de 120 .. 000 pessôa$, por' ção do Norle, era tomada em fundiu-se com outra mulHdão dez minulas viam a inutilidade 
que tomou literahnénte .. todo o ｧｲ｡ｮ､･･ｾｴ･ｮｳ￣｡＠ por ties im- ｱｵｾ＠ se enc6nfrava á frente do de seus esforços, porquanto o· 
cenlro da cidade,' lornando in- niensas filas de'aulomoveis, qua- velho barraclie da Central. A povo exigia para a sua perma
transitaveis grandes praças·e si ttidosparticulares, cujos pas- chuva que cahira em copiosas neneia toda a extensão e largura 
largas. vias publicas. . . ·sageiros se· comprimiam na pra- bategas não conseguira afastar da importante arteria. Velhos e 
· Eoenthusia$mo çivico? E o ça publica, á espera dos· candi- dali i aquelles populares enthu- moços, senhoras e crianças, aguat, 
Hymno . Nado·nal. cantado em datos IIberaes. . siasmados que acelamavam, a davam, debaixo dagua, o formi

:.cÔra poi· um.· niultidão em· que . O tempo torna-se mai$ amea- cada momento,· os . no",es de davel desfile. 
havia mulheres e crianças? E a çador. Uma larga faixa lumino- OetulioVargas e João PessÔa. Nas sacadas e janellas de 10-
Ifontribuição .. Iarliuissima .de to.- ·sa se arqueiou sobre a estação, Innumeras pessoas enpunhavam dos os predios demoravam-se, 

ｾＺｲｩｬｾｓ､ｃＱｾｓｾｾｪｊｾｾｾｦｬ､･ｓｮｾｴｾｾｴ＠ ｾｾｾＺｾｾｯｾｾｶｾ＿ｴ｡ｾＮｭ＠ ｾｉｦ｡ｾｾ･＠ ＮＺｲｾ＠ ｾｾｾｾ･ｩｲｾＡｾｾｲｾ｡ＺｉｾｾＬＺＬｾｾｾｳ＠ ｾｳｾｾ＠ ｾｾｾｾｯ､ｾｾ･ｾｾｲ､ｩｾｾｾｾＺ､｡ｾｾｾｲａｾ＠ . 
freCloras?· ..:. .. ó-ids.. Os populares applau- blemas do Partido. Oemocratico. platibandas . dos predios mais 

.P6de'se affirmar,df ·hoje em dem-Ilo·e uma voz se fez ou- Formou-Ie logo o cortejo, em baixos ·éslavam occupadas por 
'dianle, em·oppoSição :.ás chapas ·vir. absoluta ordem e .com extraor- gente do povo. Muitas pessoas 
li!e,.arias·. mais:.correntes; q.ue ··0 ＺＮｾ＠ O ceuestá embandeirado! dinaria animação. A multidão que empunhavam lanternas e· ban· 
povobrasileiro·começa·a vivera E ·outra: . . . enchia. aavenida Rangel Pestaná deirolas. . 

. sua· ·maióridade, <Jue:eJ1lsuas : ｾｅＧＮｯ＠ Arco da Alliança ... abriu alas á banda de musica Indescriplivel.o enthusiasmo 
manifestações já ·p6de hombrew liberaL! .. ..... . . . que vinha á frente . do· cortejo, popular. A cadains.tanle estru.'. 

, com .. pov()s: de :Iradicional. cu," O tempo· se· escôa.lent'nien,te; que desfilou entre vivas aos dois giam vivas a· ·.oelulio Varg" .e· 
tura·e·seteriidade. '. . .... Partiluras·alegres· pelas. bamras, candidatos ·lIberaes e ao Partido· jOàoPessôá, ao Partido Oemo' 

Achaino·s:que·'·um·· dia:· como .acClamações enlhusiasticas áche- DerilOcratico. cratico, ... Alliança . Liberal·· e'·ás 
<l. de·:bontem,:acin:ia .·dos'pontos. ·gad:i::de.qualquer comboio,. ·as A chuva; jáenfão,.transforma- principaes figuras dessas corren-· 

.de ·visla·pessoaes .. edas corrente:s cabeÇas innunieraveis. que···· .se ra-se numa siinplesgarôa,mui-· tes. poliHcas. O themaforçado de.· 
.. ーＮ｡ｲｴｩｾｾｩ｡ＮｳＬ＠ ｾｶ｡ｬｾﾷ＠ .. ｐＹＮｲＧﾷｬＬｬＮｮｬＮｾＮｾｯｮｶｯ＠ vãó. tornàndo· num·. ｶｾｲ､ｾ､･ｩｲｯ＠ .to familiar aos paulistas. todas as conversas era co· voto ... 
. :.:deJusto . órgultro: pará ﾷｵｭｾＺＺ＠ nu.: '!lar, Ｇｭｑｙｪｭｾｮｴ｡､ｯ＠ e· runi"oroso. ｖｩ｡ｭｾｳ･ﾷ＠ ｩｮｮｵｭ･ｲ｡ｾ＠ . ｳ･ｮｨｯｾｳ＠ secreto- e a·· camnistia ampla-. 

cionalidadé.> ... ... . ··)nf9rma:i;e>que: ein . todas·:· as e senhoritas nas ｣｡ｬＬ［｡､ｾｳ＠ .<\;1, Im- Necessidades urgentes, iniperio;-.' . 
. . ... .. . '. - . . ･ｳｴ｡･ｓｳＮｰｲ･ｳｩ､ｾｮｴ･ｓ＠ Hineran- portante .via . publica e nas sa- ras.-commentalfa-llec-parao pro-·, 
.. Do Jotigo ﾷｬＱｾｴｩ､｡ｲｪｯ､ＧＮ｣ｏｅＧｉＺ＠ ｴ･ｾ＠ 'estão. sen.do.alvo·de.: <:ari' cadase janellasde . .lodos oS ;gresso do Bras,l e para tranquill-.. 

tailb,dé São.;.PaUlo'·i . inconles- .. ｩ￭ｨｯｳ￢ｓＺｩｮ｡ｩｩｩｦ･ｳＮｬ｡ｩｬｾｳﾷ＠ . de ... S:ym- predios lá exlslenles. Elias lam- dade da· família· ·brasileira, ....•. , 
lavehnente 'ilm·' dos ': ."mais 'con·: páthi.ar,Mas ｾﾷｲＺｮＺｬｯｧ｡ﾷｬＧＢＨｾｯ＠ ＢｴｲＮ･ｭ［｣ｨｾ＠ berr(·nªo .. ·n.egaV3p-a u'ma expres- ... ａＮＧｱｬＺｬＭ･ｬｬｾ＠ :hora;· quem .. ･Ｎｾｴｩｶ･ｳｳ･＠

· cel!uadosorgAos, da,in"pr:erisa il"'Cá chuva, copiosa . e . prol6n- sllo ､･ｳｹｭｰ｡ｴｾ￭｡｡ｯｳＮ＠ mustres no largo do Thesouio. e olbasse 
,:brasi.leira, extrahif)los.9s'.seguil\- glidã.·.· . .. . .: .• : ..... estadistas;· Estes. . vinham· num paia o Braz, veria uma <lnda hu-
· leso pequenos Ｎ ＬｴｲｾｨＺ＿［＠ que'·., ､ｾｱ＠ . ｃｯＮｭ･Ｎ｡ﾷＬﾷＮｾﾷＮ＠ ｾｯｮｧ｡＠ . : e·spera. ｾＮ＠ Os autómQve.l que· ｲＹｩｮｰｩｾ＠ a: .. ｣￼ｳｴｾ［＠ ｩｮｾｮ｡ﾷＺ＠ que .. ｳｾ｢ｩｾＬﾷ､｡＠ .. ｾ｡ｲｺ･｡＠ ·lin. 
:utna..apagada idéiado.<!ueJoial1)àisJifoitostomam.a ｾｳｴ｡｛ｯ＠ "'. massa popular,.· qUe seésfor-·a cidade; inundando ttido: Sobre 

· .iniptessionanfe . ·conSagração : ... ali de ｡ｳｳ｡ｬｴＢＬｾｳ＠ casas :cbnimeidàesçav!\. por· vêr·· os candida.to •.. da .essa '''perfide. escura e movei, . 
feita ＮｾｯＮ｣｡ｮ､ｩ､ｾｴｯｾ＠ liberàes' . das proxiiiíidades, .oexiguo pas, Allian.;aLiberal. ásuPtemama- atravessavari1cSe, de espaÇo aes- : 

· > ... ...... .,.. ........ ·seiô'malprolegido .peras a""ores gistialuta<lopaiz. . ... . ... .: .. paçó,lárg"1' liras brancas cOm " . 
...... . ... ··A . chegada· d<,is···, presidenles copactas. : Os'. que ·l'ersisfém:' em MUito.s,· dos·.: .. participantes do. dizeres ,e . desfraldadas . bandeiras ' 

'OetWioNarcase .Jolo 'f'essÔa esperare ｮ￣ｱＺＮ｣ｯｩＱｳ･ｧｾｩｲ｡ｬＱＩ｡｢ｲｩＬ＠ .cortejo ｣ｯｮ､ｵｺｩ｡ｭ･ｳｴ｡ｮ､｡ｲｴ･ｾ･ｭ＠ do Parlído Oemocratíco. Milha
··desdepelá· . manhã·· preoccupava .gar:se, ruli . ficani; .. líer"iCamente, que . se podiam. ler, entre aulras res de' Iart.ternas: luziam tremula- . 

Q.jleugmatico.·,P.ovo :deSão .. Pau' debaixo. ､｡ｧｾ｡ＺﾷｕｳＧＺ｣ｨ｡ｰ･ｵｳＮＺＺ＠ en- as ｳ･ｧｩｮｴ･ｳｉ･ｾ･ｮ､｡ｳＺ＠ .• Salve 00' menle:·na:·cinza·.da varzea. ｾ＠
.19:. Ouranló:.o· dia, foi .. 0 ·assu.ni.'.lchareadós ·.dis .. tHlam .... ｧｯＮｬ￠ｾＺＮ､･＠ lulioV.rgas..e JOãpi'essÔa,:ctois .. Achuva;af!nal, abrandava um 
·plo de todas : as rOdas. e . ao '.ca"f"gua. -. Os CábeUas·. ･ｳｾｯｲｲＮｩ､ＨＩｳ＠ eminenles' 'brasileiros'; ><Sawe. pouco, e o . immenso cortejo en- -

,. .Ifif dá ＮＡ｡ｲ､･ ｾ Ｎ Ｚ ＢＺＢ＠ úma ｴ｡ｲ､･ ﾷ ﾷ ｮｵＭ･ｮｩｪｊ｡ｳｴ｡ｭ￩ｳｾ＠ nas, .. temporas,A AÍllorii.oCarJos>; <çomvotoe I(olitri.umphalmenle na sua li 

. ..... . 
ｾ＠ . 

. ｾ］｟ＢＧＧＧ］］ＧＧｈ］ ＧＧＧｬＭ ＢＬＮ＠ ' ..... -... ｾ＠
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BOLETIM LIBERAL 3 

de· Novembro. Erguia-se um córo! As bandas de musica rompe-
· arrastado: - .' I ram então o .hymno nacional. 
· «,Até dehaixo- .d'agua. J Sem chapclI, reverente, enthu-

A campanha Liberal 
em Santa Catharina Getulio e João Pessôa! , I siasta, a massa popular ｣｡ｮｴｯｾＱ＠

· Era assim, com essa -simpJici- 'as cstrophes do hymno do Ipl
dade' ,que milhares de baccas ranga. Era 'commovenle, verda
a"nonymas cOl1sallravam os dois d"eiramenlc empolgante tal es- Uma caravana da Alliança Li- presidentes Getulio Vargas e Joao 
vultos nacionaes. pectaclIJo. Senhoras e jovens, 110- bc(al, chefiada pelo SI". dr. Ncr€u PCSSÕJ. Tocava no local uma 

O Carro no. qual í\ppareceram mens e moços, todos cantando. Ramos, parliu domingo' ultimo banda de musica. Formou-se • 
. 'Getulio Vargas e outros vultos Em scguida, falou o academi· desta capital, com destino a No· então, inponente cortejo que ｳ･ｾ＠
de, destaque do moyimenio libe- co Romeu Lourenção, em lIome va Trento, onde chegou ás onz:: guio, uebaixo de intensa vibra

·ral, parecia caerrgado.pela chus· da Bandeira Universalaria ｇ･ｾｵＮ＠ horas, senuo carinhosa e festiva· ção civica, para a praça fronteira 
ｭ｡ｾ＠ Duas ou tres bandas de m.u- Iio Vargas· e João Pessôa, pedm- mente recebida. Aguardando a municipalidade, qu.e estava com
·sica ericheram o ambiente com do que a multidão se dissolvesse. caravana desta capital já ali ge pletamente tomada por compacta 
o «Hymno Nacional'. Os sons A essa hora, era grande a mul- encontravam duas outras carav.J- multidão, no seiu da qual viam
da: musica confundiam-se. com o tidão .estacionada em frente á nas Vindas, respectivamente, de se illnumeras familias. 
eitrepito. das palmas e dos ·ap- casa do dr. ｊｯｳｾ＠ Carlos de Ma- Ilajahy Camborill e Tijucase com- Quando o magnifico cortejo 

· plausos· do povo, á passagem cedo So:nes, á rua M"jor Que- postas de numerosos grupos de chegou a esse local o enthusias
dos .candidatos. E 'assim chegou dinho, esquina. da rua Consola- liberaes dessas localidades. A mo popular assumiu proporções 
2 chusma.á praça Antonio Pra- ção, caravana foi saudada pelo sr. extraordinarias, sendo erguidos 
do. AlJi a Ｇｭ｡ｳｳｾ＠ vibrou· de ･ｮｾ＠ O povo, . que s(.· retirava da João Raymundo Marchi, que pro- vivas estrepitosos, correspolldi
thusiasmo, porventu.ra, mais il1- praça da Republica dirigiu-se duziu enthusiastico discurso, dos com grande enthusiasmo 
tenso,· ouvindo.· as ｰ｡ｬ｡ｶｲｾｳ＠ de para ｡ｱｵ･ｬｬｾ＠ ponto, esperando muito applaudido pela numerosa pela enorme Jssistencia. ｓ｡ｵ､｡ｮｾ＠
civismo; pronunciadas pelo qr. a chegada do sr. Getulio Var- assislencia. Após, 11a principal do a caravana fali ou, ahi, o sr. 
Fabip .. de Camargo .Aranh.;l.. No· gas.· praça local, teve começo um gran- Egon Tielzmann, que produziu 
vos ·,vivas,. novas palmas. rarou, Só i.Í meia noite, entre vivas cio de comicio, durante o qual fal- bello e incisivo discurso, muito 

· em seguiua, o 'tribuno dr. Eva"- povo, cheg0':l o cortejo. O allto· laram os srs. academico Arão applaudido. Em seguida fallou o 
risto de Moraes, cuja oração era, moveI em que. vinh'J o sr. Ge- Rebello, Heitor Santos, José Eu- primeiro orador do annunciado 
a ,cnda instante, interrompída pe- hilio Vargas appareceu entre fi· genio Muller e dr. Ner€u Ramos, comicio, academico Arão Rebello, 
las· acc!amações populáres.· leiras de guardas·civis a cavallo que ·expuzeram ·os objectivos da seguíndo-se-Ihe, na tribuna im. 

· o.s manifestantes Ｌｉ･ｶ｡ｲｾｭ＠ m!li- e d.e populares, ｾｮ､ｵｺｩ｡ｭ＠ Alliança, fazendo resaltar os me- provisada, os srs. Heitor Santos, 
,10 tempo chegando á praça do ·os e.tandartes. ritos dos seus illustres can- doutor ａ｣ｈｾｬｉ･ｳ＠ Santos, José Eu-

· Palriareha. A' proporção que os Entre palmas e gritos de 'Que- didatos. Todos os discursos fo- genio MuHer e doutor Nerêu Ra
.distíc·o·s·" entravam· 'desfraldados remos Getulio., desceu o illus- ram vibrantes e varias vezes m- mos. 
no gr·andelargo, o povo. grilava tre polilico gaucho, entrando na terrompidos pelos applausos ca- Todos os oradores roram vi-

· -erri· ·côro,· os seus qizeres: residellcia do dI'. Macedo Soa- Ibrasos da assistencia. O comi:io brantes. Refel'iram-se ao surlo 
· :cNós.queremos ｡Ｇｭｮｩｳｴｬ｡Ａｾ＠ res, a qual e,sla.va. repleta de terminou em meio do mais in- magnífico que vae tendo a (am-
.. !;.., ,c.em ,mil' vozrs.. pessoas .que· alli o ｡ｧｵ｡ｲｾ｡ｶ｡ｭＬ＠ tenso enthusiasmó, dando-se in i- panha liberal em Santa Catharina 

. ｾａｭﾷｮＮｩｳｴｩ｡ｬﾻＬ＠ ,. . para o cumprimentarem. - -cio, a seguir,. aos trabalhos de e mostraram-se confiantes na 
, Logo depois: entrava a flam- O ｰｯｶｯＬＮｉｾ｡＠ rua, cohtinuava a organisação do comité local; que victoria da grande causa nacio-

mulil: pedindo voto secreto e as clamar pelO sr. Getulio Vargas, ficou assim constituido: presi- nal. Findo o comicio, que decor
voies·gdtavam: ,Nós queremos .que,respondendo aos insislentes deute, José BaHisti Archer,con- reu num ambiente de grande vi-

:. ·vote. secreto!», cV.oto ｳ･｣ｲ･ｴｯＡｾ＠ appe.1I.?s, ｡ｰｰ｡Ｎｾ･｣･ｵ＠ na saccada. se.lheira lJlunicipalj vices: Achilles bração civica, numeroso grupo 
Dentrp .. de.pouco, a grande Uma vIbrante salva de l)alm1\P? Tridapalli, juiz .de pat, Estanislau de genlis senhorilas oHereccu 

.pra5" eslavacompac)a de. ·povo ｡｣ｯｬｾ･ｵＮ＠ ｄ｡ｾｬｾｮ･ｈ｡ｳ＠ ｰ･､ｬｲｾ＠ Sl-. Dali e Domin·gos· Patricio; se- ramalhetes de flores aos cara
e:.;amda: ､･ｳｾＮｭ｢ｯＮ｣ｾｶ｡ﾷ｡ＮＺ＠ Chusma: Ｎｬ･ｮ｣ｬｾﾷ＠ e. ﾷｳ･ｲ･ｾ｡､｡＠ a ｾｵｬｴＮｬ､Ｎ￣＿Ｌ＠ creia rios: João Raymundo Marchi, vaneiros. Após, foi organisado 

· demamfestanles pela rua de São. fa.lou ode... Gama Cerque"a, ｃｾｉｏ＠ JoãoJosé Archer, Cyrillo Tomaz- O comité local, que ficou assim 
Ben,to. E· hOL!ve. O . momenJo em dlscurs.Q. [0.1 ｦｾ･ｮｱｵ･ｮｬ･ｭ･ｮｴ･＠ In- ·zi e Francisco Vendrame' the- constituido: presidentes de honra: 

ＮＬｑＧｵｾ＠ .:nãp .'. c.;a.bia,;· .. mais ninguem, terrom·pido··por acclamações. soureiros: José Tomazzi, conse·- Gu:lherme Krieger Junior, con· 
ﾷﾷﾷｰｴ･｣ｩｳ｡ｭ･ｮｴ･Ｎｱｵ｡ｮｾｯｯＮ＠ aut.omo, ",... meia·· noile. e.10 minutos, .Iheiro municipal eJosé Gorjis. A' selheiro ·municip.l; ａｾｴｯｮｩｯ＠ Ma-

vel. dos . dois· preSIdentes ·fez· a· ainda estacionava.· grande massa carávana foi· oHerecido no hotel luch, fazendeiro e Augusto Olin-
· .. sua entrada .. , ... :... popular·á Ｎｦｲｾｮｴ･＠ da residencia .. do local, lauto almoço, pet'o sr. José ger, capitalista; presidente effecti· 

·Um c.a!or ＮＮＮ￭ｮｴ･ｾｾｩｳｳｩｾｾＮＬ＠ ., .. SI"' .. ｍ｡｣ｾ､ｯＺ＠ Soares" .,ou.vindo-se Bat.tisti Archer j trocand.o-s.e amis· vo, Rodolpho .victor Tietzmann, 
Um: ape.rto·.de:estidar OS·05S0S: vivas aO$·. srs,. Getulio Vargas, fosas saudaçÕes; Após, a cara- industrial; vice-presidentes: João 

··Toda e5sa .. gente sepóz. á can- João Pessôa e. aó Partido Demo- vana desta capital seguiu para Morelli,conselheiro municipal e 
tar. :en.l·çõfo..:...-que· ＬＺ･ｰｲｾＮ＠ ｪｭｰｲｾｳＭ cratico,%>.· ... . Br.usque, açompanhada de grande Guilherme Niebuhr, capitalista; 

·sion·ante!-·q ＺＮ［ｈｙＺｲｹｬｮｯﾷﾷﾷ［ｎ｡｣ｩｯｮｾＱＮ＠ . . ｟ ｾ ｾ Ｎ ｟＠ .. __ ._- ,-_.- ,-- .-- -- . -- numero de correligionarios, re- secretario, Egon Geraldo Tielz· 
Em São Paulo; todos sabem a eQuêl1l· .c,eouQ ambiente de cebendo, por occasiãoda parti- mann, industrial; ihesoureiro; Ri, 
letra. e:.a:musicado·Hymno ·:Ná'· miieria· ede··appreen'sões, foi Ó d·a, bellas demonstrações de cardo da Silva Junior, commer-

· donal: .. :... . .. :. ' ...... , ...... ' ... s-r; ﾷｗｾﾷｳｬＺＱｩｮｧｴｯｮＮ＠ _Luis 'Pereira de apreço ･ｾｭｰ｡ｬｨｩ｡Ｌ＠ ｳ･ｾ､ｯ＠ er- ciante. -Foi lambem organisada 
ｾ＠ .. : ... ··Os· ＮｧｔｾＬｮＧｾ･ｳ＠ ﾷｾＮｩｦｩ､ｯｳ＠ .. ｱｵｾ＠ ﾷ｣ｮｾＮ＠ Souza.: Elie, . .o petroleiro maximo, guidos; ·mHhusiasticos vivas á uma cpmmissão de propaganda, 
, tornam· a praça ···eslavam· tod(lsque vae· ·empun-imdo ·.a·Nac;ão. Alliança Liberal e aos seus can- composta de vinte e cinco pes-

· :lIIumi.n·:idos .. A's· mir janeUas: res, para o desespero do 'golpe re- didatos. . sÔas de prestigio. Em seguida a 
· ·plandec,iam. ·na· noite.. ｔｯ､ｾｳ＠ ｾﾷ｡ｳＮ＠ Ｇｶｾｬｵｃｩｯｮ｡ｾｩｯ＠ que .... ＬｳＧｾﾷ｟＠ pr.ololl.ga,. :. Ｌｾｐ｡ｲｴｩｮ､ｯＢ＠ de, Novâ Trellto<;lo- caravana do ,comité central, ,. se

. :ia\Íe\lás: ·eStayam·apinhadas: de .quasi·· sempre, .·,ia . ·sangria da mingo ultimo a ｣ｾｲ｡ｶ｡ｮ｡＠ liberal guida das deltajahy, Brusque. 
Ｚ ｾ ﾷｰ･ｾｳｯｾｳﾷ＠ .. Ｚｱｵ･ﾷＮｾｲｩｴ｡ｶ｡ｭ＠ ··ol( .. ap., guerra ·.c.iv.i.1 :J ... l) : . ch.e:fiada pelo sr.-, dr .. Nc.rêu Ra·' Tijucas, Cam.boriú e Nova Tren· 

.plaudíai11:· -. .': .:.' .. _ . .. Ra.fael' Cqr:reía de Oliveira, mOs. rum(lu. para Brusque,acom- to, a eUe incorporadas, parllú 

.,.. Fo.iq'land.o .5.; '1ez.. . ouvir. a .direttor·da .<k Praça' de.5antos·; panhada .de delegações'dos co- para Itajahy, ·realisando nessa çi-· 
. . , . vOrdqdepútado ru_ Zoroastro .. .. .. . ..... .. Ｇ ＭＭ Ｍ ｾＭ ＭＮ＠ mités de Itajahy, Camboriú,. Ti- dade do norte· uma grandé ses-

.,. ､･Ｎｏｯｵｾ･ｩ｡［＠ falando.\'1i( rtome.do· Todos sapemos a ＼Ｚ｡ｰ｡｣ｬ､ｾ､･Ｇ＠ Wcas e Nova Trento.·... são. civica. Essa ·sessão .aHrahiu 
• eleiiorad.o.do!iitetióS/Aotermi.deJaltade ,vergonha .. ｱｵ･｡ｦｦｬｬｧｾａ＠ chegadael1l Brusquedeu-se ao saiãO .deiCineina· ｏｲｩ･ｮｴｾﾷ＠

nar: ＬｰｕＮｶ￭ｾｾｾＺ･＠ uma·:temp'Cstade,·de Ps .. ﾷｰｯｨ｢･ｯＺｾﾷＮ＠ no Brasl!; :Homens precisamente.· ás quatro· horas· ·enorme·assistencia, que c'encheu 
, : ＮＱｊｾｬｩｮｾＮｳＮﾷ＠ ,:: .. ｾＺＺ＠ .. : .. - , .. ｾ＠ _' .... :>,..... ＺｱｬＱｾ［ＬＮﾷｾ｡Ｌ＠ ｾｬ｜｡ＬＬｾＮｩｾＮ｡Ｎ＠ ｰ｡ｾＮｴｫｵｬｾｲ＠ ': Ｎｾｾｮ［Ｎ＠ ·tendo '. ｾｩ､ｯ＠ . os ·-ex'cursi<?!1iStas ｲ･ｾ＠ completame.n·te,. tendo sido ｯｾ＠

' .. .;. SeguiÍl:se tom·.a Ｚｰｾｬ｡ｶｲﾷ￡＠ .o dr .. ,têl1l. ｵｬＩＱｾﾷｬｬｏｨｾ＠ .de'ce,to. ·re·spelto,- ·cebidosá dista.nçia .de cinco· ki- ･ｲｯｩｳｳｾｲｩｯｳ＠ liberaes recebidos com 
.. . .... Al!=yr. Por.e:hat;: 'que. ｨｩｬＹｾ＠ Ｌ･ｾＮＧﾷｾｯＭ ':Iue. ｳ･ＮｾｾＮｾｭＺＭＺＮ＠ ｾｾｾｾ･ｳＮＧ＠ .. ,.,de·. ｬＱｾ｡Ｚ＠ ·,lometrQs.·'por ｬＱｭ￡ｮＬｵｭ･ｾｯｾ｡Ｇ＠ ,com- aS ·mais . ."vf.vas demonstrações de· 
.. ' .. me .dó· .eleilónido .dacapftal.··· ... ar!r!lAtOSa menhra, de ｵｾ｡Ｎ､･ｳＬ＠ missão de ·!ibenjes .brusquerises, enthusiasmo e' symp,lIhiaFalla'· 

- -·Effl· seguida: ·occodejQ·desfllou Ｎｉｾ￢｡､･＠ . ｯｯｑ｣｡ｮｴ･ｾｮ｡Ｎ＠ vlda· ... ーｵＧＺｴｲｯ｣｡ｮ､ｯｾｳ･Ｌ＠ ... ·ahi;, .. as·· . primeiras ram .. os. srs; Arão Rebello, Heitor 
pela averiida ﾷｓ￣ｯﾷ［ｊＶ￣ｯＬﾷＺ､･｢｡ｩｾｯ｢ｬｬ｣｡Ｌ＠ ｰ･ｲ､ｾｉＱｬＮｯｳＧｦｲｾｉＮｯｳＮ･ｮＮｴｲ･ｧ｡ｭＬ＠ saudações, em meio 4e· grande Santos,.dr.AchYlles Santos, J.oso . 

. . . ｊｾｐｾｾ＠ .. \";,. 'R.[.: ..... ｾ＠ ... ｾ＠ .... ｾｾ＠ ... ; .•. ｾＮ･ＮＺＮｧｾ＠ .. ｾＺ＠ ......... ;,. ..•.. ｴＮｾ＠ ..... ｜Ｎｾ＠ ... ｾＮｳＮ＠ a., .. ｾＮｾｯＮﾷ＠ •. m ......... Il ... des.'S .... ｾＮＧｏＮ｡Ｎ＠ ｲＮｲｾ＠ .. ＺＺＺＮＺＮｾＮｾＮｾ＠ •... ｾｸＮ｡ＺＮｆＮｵ＠ .• ｾｾＮＮ＠ ＮＮｒｾｾＮ＠ ｾＮＧ＠ .. ｾ＠ ... i: .•. ｓｾＮｾ［ＢｰＮｾ＠ .. ｩＮｾＮ＠ ｟［［ＡＮＬＩｾｾｬＮＬＮｴ･Ｎ＠ e .. ｾＮ＠ ｾ［ｾＮ｡ＮＬ＠ .. l, ｾｾｾｮｾｳｾｲｾＺｲ･Ｂｳ＠ ､｛ｲＡｾｾＧﾷｉｾｾＺ＠ . '. rou em Henle::·.,"o· Cine.Re, com JJm natural.que ｲ･ｶｾｩｴ｡＠ não multidão, que re!:ebeu ()S ·.omls- gamente da plataform'r· do· presí-
pu.bliea,. fazendo;,"'. ouvii.ahi. o sem Ｎｴ＾ｲｃｬｶｯＨＺｾ＠ umaponl1nha ､･ｬｾｲｩＮｯｳｾ｡Ｎ＠ j\lIiimça ｾｩ｢･ｲ￠ＡＮ＠ com dente Getulio. Vargas, salientan-
a::ademlco D.maso .. ｾ｡｣ｨ｡､ｯ＠ e. ｾ､ｲｭＮｲ｡ｾｯＮＺ［＠ .. .;: ' :: .. ; .. : ... :.. .. . mdiscnptrvel .. el'thuslasmo, sendo do ·seuspórttos ··pri/lciplleS; , 

. dr. tiermenellitdóUrbi,:o 'Tenes;·· .. ·J;E..de Macêdo ｓｭｲ･ｳ｡｣ｾｬ｡ｭ｡､ｩｳｳｩｬＱＱｯｳ＠ os .110,!,esdos Todos osAiscursos foram cale.-
Ｎ ｾ＠ -
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BOLETIM LLBERAL 

rosame'1tc llpptaudidos, receben- ruidosas da aSslstencla, que se ｾ ｬｩｳｯｵﾷ ｳ ･＠ um grande comicio, pe-" 
do' os candidatos· da Alliailça -cx. mostroo·vivamente cnlhusiasma- ranle enorme mull1dão. 

AAMNISTIA 
ｉｮｩｯｲ Ｎ ｾｩｮ｡ｲｩ｡ｳ＠ ｯｶ｡ｾｳ Ｎ＠ I·da. fI" seguidn foi orgal1isado o . A populaçao local" applaudio 

' . . . . . ｣ｯｭｩｬｾ＠ local, que ficou assim enthllsiaslicamcnlc os .oradores .. 5" A convicção da imperiosa 
O ' sr. presidcnlé . GefiJlio Vilr- cOlIstiluldo: prcsldcntc, Leopoldo Iiberaes, fazendo vibrantes ova- ｮ･｣￪Ｚｳｳｩ､ｾ､･＠ da decretação da 

-!{Bs, _eminente' candidato d:l AI- Schiam; vice-presidente, Hllario ções ao!" candidatos da ａＡｬｩｾ￭ｮￇ＿Ｚ Ｎ［ Ｎ＠ "amnistia está ,hoje mais do' 
. ＱＱｾｾ｡＠ ｾｩ｢｣ｬ Ｚ Ｌ ｡ｬ ﾷﾷ＠ ｾ＠ Pi"esidcnda da dos Santos; sl"Cretari?; Albano Após 9 comido a caravaha : rt;:° que nunca, ｡ｲｲ｡ｩｧ｡､ｾ＠ na COI1S-

' . . ' Ｇｒｾｾ｢ｨ｣｡Ｌ＠ ＮｰＧｾｳｳｯｵ＠ l?or esla Ça- r. Cosia c thesourelro, ', ｚ･ｬｾｯ＠ ＱｐＢｾ Ｎ ｳｳｯｵ＠ n Brusque, ｯｾ､･＠ o co- 'ciéricia ·nacional Não ｾ＠ pe_ 
. pltal, em aVião especial da cV;mg» Srhmldl. Na mesma necasllIo .rq- Imlé local olfereceu-IHe, 110 ·Ho-. . c, ｾ＠ , 
'no .dia trinta, ." com destino ao ram organlsadas commlssõcs _<.Je. tel Cracke.r. um grande banque-o ｾ｡ｳＧ Ｎ＠ esta .ou .aquella ｰ｡ｲ＿ｬｾｨﾭ
Rio, ondc foi ftizer '\1 "cifur;( da Ilrop.lftilllda c1c todos os pontos te, no qual fnlloll o sr. Ricardo dadc ' part!dtlrra que i1 :'\ollclta. 
siJa plalaforma (! 110 ' di" cinco, ｾｯ＠ c1lstric lo. finda a organisa"çao Silva Junior, trocando-se, depois, E' (). '. Paiz que a reclama. T ra-

.'. rle réWcsso :t Pqrtp ａｉｾｧｲ･ Ｎ＠ , do conlité foi ｳ ･ｦｶｩｾｯ＠ ,laulo ai· affecluosos ·brindes. De Brusque ta-se, com effcito, de uma as-

'. de ｾｾｾｾｾｉｲｾ ｳ＠ ｣ｮｾｾ［ｾｾｴｯｳ Ｚ ＺＺＬｾＺ､ｾ＠ ｦｯｾ＠ ｈｾｾ＠ ｳｵｾｾ Ｚ＠ excursIonistas no ｾｾＬ［ｾｃ Ｓ Ｚｾｾ･Ｌｦｪｧ｡ｾｾｾ､ｮ･ｯ＠ ｣｣｡［ｾｩｾＯｨＶ Ｇ＠ píração ｱｵｾ＠ saturou todo o' 
bordo por dclC{!açqes do comi- . Em seguinda a caravana ru- as Ｎｾ･＠ Itajahy, Camboriu, Nova ambiente: , 

_- té :centrJl c1a AHianÇ-a Liberal. mau para Porto Franco, impor- Trento C Tijucas que, .com. "3. A Alhança Liberai, pelos 
. ,-o SI". Olivio ａｬＱＱ ｯ ｲ ｩ ＬＬｾ Ｌ＠ do ｾｯＮ＠ _Ianto districto de B,rusque, ,o!lde de ｂｲｵｳｱｾ･Ｌ＠ muito. cOrilribiJiram- seus ｾ ｉ･ ｡ ､･ｲ ｳ Ｇ ｬ Ｎ＠ pelos .seus 

' Illlté Central, re..:ebeu. o segll1l1le é chefe o cOIl:ielhelro municipal _P3!a o bnlhante eXilo da ｾｸ｣ｵｲＭ candidalos pelos seus orgãos 
ＭＱ Ｎ ･Ｑ･ｧｲ ｾ ｬｭｭ｡Ｚ＠ sr. J020 Morelli, ｶｩ｣･ｾｰｲ･ｳｩｾ･ｬｬｬ･＠ 153:0 dirigida peta dr. Nerêu Ra- no ｃｯｮｧｲｾｳｯ＠ e a' 

. -'.";:- Porlo Alegre, 7--, .. \gradeçoseu do comflé de BruslIue, Ali rea- i IllOS. 'á' n Ｑｾｬｬｰｲ｣､ＡＱｳ｡Ｌ＠
phonogramma, Tenho o prazer J se pronuncIou reitera a e 

·de communicar que o presidente ' solennemcnte sobre esse rele-
. ·: OeflJlib.·oi,porlt;namenle vi,lIarã H O·'\.I'T. E ... M. !. EH. 0 .... J E . vante e inadiavel rroblema, 

esse _ f..stad<?, Oswaldo ａｾｾｮｨ｡Ｚ＠ ｾ＠ .concretizando O seu pensa-

.:. A.riroposiló d. falsas lIolicias Em nosso ·archivogllar'damos preciosamente um livri- .mento em projecto ·qlle foi su-
dediverge,icias enlre o·sr: .I'r<.- nho . denominado ｾ ｏｳ＠ MiSsiollarios Philippinos ' . Um opus- bmettiJ o á consideração do 
ｾｩ､･ｮｬ･＠ Oelulio ' Varg .. i: o che- clllo· impresso em J902, na Casa Durskl, em Sorocaba_ Senado_ .. . 

'.,. , fe liberlador dr. A.ssis .llr,sil, ro- E' a dcscripção pormenorizada de ｵｭ￡｣｡ｭｰ｡ｮｨ｡ｾｭＭ A amllistia constilue uma 
. . cebeu ° sr. dr. Nerêu Ram()s· o ·p· la.cav. el contra aquelles missionarios, .. á frente da qual, em das suas mais vehementes ra-

. :Sl:guinte . Ｇｾｾ･ｧｲ｡ ﾷ ｭｭ｡ｾ Ｎ＠ .. "firmado - d 
'pelo dr_ Ｎ ｒｾｵｬ＠ Pilla, vice-pre,iden- P6'ito. de destaque, se ·.chavoo illustre sr .. de. Julio Pres- zoes c ser. 
·Ie· em . exercloio · do ·direclOrio tois de Albuquerque_ . . Queremol-a, ·por isso mes-

,.cenfral do P.rlido Liberlador, A's folhas 14, desse livnnho, está escripto:· .. .. mo,· plena, gcrill e absoiuta, 
., . Porlo Alegre, S-Absolulamen· . Quando no seio. da 'Igreja um dos missionarios ｲｾ｡｟ｬｶ｡､ｯｳﾷ＠ tão somente .. os 
ＮＺ ｾｾＮ［ＧＱｾｉｾｩｾ｡､ｾＬｾ｡ｬｾｸｾｾｉｏｾｾｾｾｩｾ･ｪ ｾ＠ expendia tão irreverentes doutrinas, um mOço republi- direitos adqUiridos dos mllita-
.foi desmenlida em São Paulo. cano (o sr. Julio Prestes) levantáu o seu protesto, res do quadro. ' 
Abraços. Ral/l Pillo. num . não. ｡ｰｯｩ｡ｾｯＡ＠ ' que não ｾｵ､･＠ conter: . (Da.pla/alumla do pre-

A ' .,r."va,,' I,·beral-ch-fi •. ,o. "elo O rnlssl<?nano, cl1al11ando-o Ｎ ｱｬＱｳｯｬ･ｾｴ｣ ｮ Ｌ＠ mhmou-o siden/e Gelulio ｖ ｬｬｲｧｬｬｾＮＩ＠
ｾ＠ U L ,. a CilIar-se, segundo as ordens do arceblSJ10 Arcover-

sr. dr. Ner'" Ramos pm liu de de, .0 · que lhe respOlideu o lilho desta terra (o sr_I ,.. ..................... ｾ＠ .......... ""' .. :sz."" 
Itajany l1a manhã de segunda 
leira, I.:om destido a Ga.SPólf, Julio Prestes), que é tambem um oHicial das hostes O 
onde chegou :o1:s dez homs, A republicanas: 
dois kilomelros de distancia 10- 11 E' esse Arcoverde um d9S maiores solapa-
'3m os excursinnist:l" re'cehi- dores da Rcpublic.a·! . c retirou-sc do tcmplo . • 

ｾｾ･ｩｾｾｾＬ＠ ｾｾｾ＠ ｾｲｾｺｊｾｾｮｾｬｾ＠ ｃｾｾｾｾｾＺ＠ Outras innumeras notas da permanente conducta aca-

sr_ Epitacio Pessôa 
confia na victoria 

Liberal 
ço (enços encarnados. Nesse tholica do sr. Julio Prestes correm mundo, como nquella 
meSmO ponto ar(!"uardavLtIll os d.a invasão da matriz de sua propria terra. Noticias telegraphicas ､ｾ＠

enTissarios tiberaes ' numerosas Entretanto, lá está na sua impagavel rlalltaforma este Maceió informam que o se· 
ｾｯ､｣Ｂｾ Ｌ ￭ Ｚ ｾｩｾｾ ｓ ､ｾ｜ｬｾｾｾｾｓｾｾｾｾｾｾｾｾＺｾ＠ pedacinho de ouro: . (", Ilador Fem.andes · Lima re-
･ｮｴｾｯ Ｎ＠ ｾ ＱｉＰ＠ cortejo. que fUmou - Por tradição de familia, porédllcnção c por in - cebeu um tclegramma d9 sr. 
para 3 sede. Na praça fronteira:l dole, sou catholico, pertenço, em materia de crença, â Epitacio Pessô" garantindo a 
igrcla ag:glomt:rava-sc ｧｔｾｬｴ､･＠ religião da grande maioda dos ｢ｲｾｳｩｬ｣ｩｲｯｳＮﾷ Ｂ＠ victoria da chapa Getulio 
mullidlo quHecebeu a caravana E mais abaixo: . Vargas- João Pessoa, diante 
ｾｾｾ｡ｾＬ＠ ＢＮＧＬｾｳｬｾｾＺｲ ｓ ｾｾｾｉＧ［［ＺＬｾｾＡｭ､ｾ＠ ,O Brasil deve ao Catholicismo a 54. formaçaoda recepção 9ue os candida-
musica. A t:aravann foi saudada espiritual, c se, aprofundarmos um pouco, talvez encon- tos liberaes tiveram no Rio 
pelo ." . Paulo de Azevedo, em trem os no ideal religioso, o segredo da unidade na- dé Janeiro c em São Paulo. 
nome dos lib:craes c1e ｏ｡ｾｰ｡ｲ＠ e cional lo • 

pelo sr Oermano Bec1uschi, que Ahi está! Honrem, no pleno ardor da .sua .n1oddade: 
lallou e", no",e ｾＹｓ＠ çc Dlurne- para o sr_ Julio pr.stes,o arcebispO Arcoverde e"j ·um dos ' 

(na.u. A?,bo. os dISCUrso. foram maiores solapadores da Republica 
Temos a vicforia 

asseguradà ｾ ｾ ｉ ｾ ＸｴｴＶ ｾ＠ Ｇ［ｉｂ ＧＭＧ｡ｬｾ ｾｾＺＺ ｾｾｴｾｓＺｉｾＺ＠ Hoje,. na isca politica, o catholicislno é o maior (ac-
leneia_ Houve enlifo UIn IO.gniflco tor da ｵｭ､ｾｦ＠ nacional! Minha impressão é de que, 
q>nj,c;o, dllranle o .qual os sr.. Hoje, na - tapeação> elEitoral, o sr_ Jlllio Prestes é ea- no Rio e el1l São Paulo te
J\rao ·fI Rebello, 11<,.or l an.o.s, tholico por tradição, por L-dUcat;ãO c J10r indole. - - mos a victoria asscgu;ada 
ｾｊＮ ｉ＠ "" ｾ ｴｬ ｏ ｓＬ＠ ｡ＺＧ ｳ ｾ｡＠ ｾｧ ｾＢＬｾ＠ . HOlltem, nO fogo da juventude, a cavaJlo 110 templo Aliás quem ｰｾ･ｲｩ｡＠ ficar in-
duzir":m

e 
ＮＬ￭［｣＼ｉＱＺ ｾ ｬ･Ｎﾷ＠ Ｚ［Ｚ ＢＬＢｲＺｾＮ＠ de Itapetininga! . ､ｩｦｦ･ｾｮｴ･＠ aos ･ｳｰ･｣ｴ｡ｾｵｬＢＢ＠

""li'l'.o momenlo polJl;"O, '011- . . (Do DIARIO NACIONAL, de S. Paulo) empolçantes dessas ｴｉＱｵｬｴｦ ｾ＠ .-
c,tanao a popttlaçab local a ba- . enthuslasmadas até o ､･ｨｮｯ ｾ ﾷ＠

ｾ･ Ｚｾｾｵ ｩｾ ｲ ｾ ＩＧＱ＠ ｲｬ ｾ ｾ Ｂ ｩｾｾ＠ ｮｲｾｾｾｲＺ ｬｬ ｲＺ Ａｾ＠ . ' " São Paulo ｾ￩＠ uma labarooa 
ç" Liheral que el\c-erraw no seu -O gaverno ｾ Ｎ＠ Rcpubhca nao póde ser Iransm_,tt:do por viva e a Alliança Liberal uma 
ｰｩｯｒ ｾＮｭｮＺＮ＠ tõdas as 'gralldel as- verba testamentana, _clllno_presente de festas aos ar"'!lOS; Para torrente impossivel -de esiíln -

• ｰ ｩｲ｡ｩ ｾ＠ d. aln," nadón.!.. Ｐｾ＠ 3 !rentêl Recuar sena m.,s do que uma cobardia, 5ert3 um ear. 
or.do"'" foram muilas vezes rn-Icrlme de alta trahlçao ' - . II 
ｦ ･ｲｔｯｭＨＩ ｩ､ｯｾ＠ com lIcclarnaç6es .t:VIT ACIO PESSOA 
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Getulio ｖ｡ｾ ｡ Ｎ＠
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ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


