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ANNOI r FlorianopoJi8, t 2 de Maio de t 903 N.10 

Aos hOlllSllS honrados 
-r r ｾ＠ -- Ir 

, ＧＧｬＧＧｃｃｉｾｉｉｈ＠ C i>"rém do ditado: .Rirf abaixo se dC<'lara. Ao Cidaclio Superin-
bem quem rir por ultimo . t('ndente Municipal de Florianopolis. Pc-

Por outro l:J.Jo, vi o VIlCUO se fazer elJl dro Maria Trompowsky Taulois pede, a 
Toda n população telll f.cicllcia do arli- redor 'I mim; ns ｮｲｬｬｲｬ･ｮｴｬＧｾ＠ se eS'luh'a- bl'm do Reu direito, que lhe mandeis (las

go editorial do orgam oflicial - O Dia, de vam sar por certidão o termo de responsabili-
2 de Maio conente, no qual fui vilmente O 1';80 porcm já não existe nos rostos dade assumida pelo editor do jornal .0 
injuriado. dos mentecaptos eos .prudentes . já não Dia., c caso tenha sido transferida, 'lucm 

Por outro lado torlos sabem que a lucia fog(;nl. assumia até ｾ＠ de ｾｲ｡ｩｯ＠ do corrente anno. 
se travava entre as redarç(jes da \"cr:l!.- E porque? Nestes termos. Espera despacho. Floria-
de. e do orgam official • Ü Dia.. Porque esmaguei a víbora, chamando a nopolis, 5 de Maio de 1903. I 'edro Ma-

Rompendo as normas da bôa conductn, responsabilidade (por esforço unicamente ria 7rompo'Wsky Taulois. Estavam col-
o orgam official O Dia. procurou lançar meu) o orgam officia l O Dia.; para em locadas duas estampilhas ･ｳｴ｡､ｯ｡･ｾＬ＠ devi
meu nome á ignominia, esperando da mi- audiencia publica exibir o alltogrnpho do dampnte inutilis3.das. Passe o que ｣ｯｮｾｴ｡ｲＮ＠
nlta parte um octo de violencia, afim rle citado artigo e caso n1l0 o fizesse correr o 5 5-003. Pereira Oliveira. Em ohe<li
preso em flagrante, er instaurl!do o com- processo contra seu editor. I eneia ao despacho exarado na pre3énte 
petente ーｾｯ｣･ｳｾｯ＠ e ｾｬＧｲＮ＠ obrigado a escolher I Antonio ｾ･ｲ･ｩｲ｡＠ da Silva. Oliveira, ｾ､ｩＭ petição tenho a certificar que dando busca 
entre a minha renunCia e fi morte de mi- II tor do rf·fcndo ｬｬＱｲｮ｡ｾ＠ Presidente do (on- no archivo desta secretaria, enco:ttrd no 
nha esposa, elll vista da situação especial , ｧｾ｣Ｎｳｳｮ＠ do _Estado e ｓｵｰ･ｲｩｮｴ･ｮ､ｾｮｴ･Ｎ＠ :.ru- livro de termos dG responsabilid,de jor
ｾＺｮ＠ ,que se ･ｮｾｯｮｴｲ｡Ｎ＠ II ｾｬｃｉＱＢｾＧ＠ ｮｾｯ＠ comyu.recell á audlenCla do nftlisticas, o fermo do theor seguinte: Ter-

!:le o piano falhasse por este lado. espa- Sr. D,,;Ttlll.dc DI,relto. mo de declu\'ação quo ｦ｡ｾ＠ o Cidadão Fla-
ravam um acto de civismo, resignando o O .• Correlo. da farde.,, ｉｾｲ＠ outro lado, vio Baptista Dutra, de conformidade com 
T1Jeu direito, e offerecer-me para seguir ha\'la ｡ｮｮｵｮｃｬ｡ｾｯ＠ a ｡ｵ､ｬｾｮｃｬ｡Ｌ＠ c ｣ｯｾｯ＠ es- a lei, como abaixó se déclard . Aos trinta e 
para o Acre, demonstrando assim não ser pectndores só VI, meu PUI e meus Irmãos um dias do mez de Dezembro do IInoo 
um covarde. Carlos e Eugenio; está bem visto que não de mil novecentos (1000) na ecretaria 

O plano era realmente grandioso, pla- pedi e muito menos ｮｾ［［ｩｴｵｶ｡＠ nem ne- da Superintendencia Municipal de Floria
no essencialmente . jesuitico " mas percebi ｣･ｾｳｬｴＨＩ＠ do concurso d: quem quer que nopolis, Capital do Estado de Santa Ca-
que tratava-se apenas da minha retirada, sela, para desagravar mlllba honra. tharina, onde se achava o uperintendente, 
afim de ser levada avante a sua politica, commigo secretario adiante nomeado, com-
toda contrul'Ía aos interesses da Republi- Não tendo comparecido o editor, o pro- pareceu o Cidadão Flavio Bapti.ta Dutra 
ca; e por isso preleri sorver o cali" da cesso teria que correr contra clle, mas sen- e pedio que se lhe tomasse por termo a 
amargura, afim de não ser sacrificada a do ｐｲ･ｾｩ､･ｮｴ･＠ do Congresso, não podia ser seguinte declaração: Que era Cidadão 
campanha em que me acho envolvido, que processado sem a respectiva licença, e Brazileiro, natural e residente n'este Es
só vi sa a dignificação da Putria Brazilei- mesmo que o Congresso a désse, o editor tado, com 21 aUllos de idade, casado, em
ra. Antonio Pereira da SOva Oliveira, sabia pregado publico, que tendo de dar a pu· 

Por outro lado o orgam official O que o processo era nullo, por ser nullo o blicidade o jornal .0 Dia toma,'a a si 
Dia . , esperava um actC'l de violencia da mi- termo de responsabilidade que assignara. toda a responsabilidade das publicações 
nha parte, afim de fazendo-o chegar ao --. n'elle feitas na qualidade de editor respoll-
conhecimento do executivo ｦ･､･ｲ｡ｾ＠ ser Ao sahir da audiencia, passei para o savel; cujo periodico é diario e impresso na 
cassada a minha disponibilidade, por mo- Rio o seguinte telegramma : - jorl/al Rua Trajano numero quatorze. Outro sim 
t!VO de ordem publica. Commercio, I ail>, Gaseta No/icias, declara mais que o referido jornal é de 

Cumpria-m porem, mostrar que nunca Tribllna, Noticia, (o,'reio ,l/al/ltlf, propriedade do Cidadão Coronel Antonio 
fui, não sou nem serei um arruaceiro, ou jornal Brasil. ·-Chamei responsabilida- Pereira da ilva Oliveira, negociante esta
um ebrio,e sim um homem que presa a sua de orgam official, O Dia, crime injurias. bele ido n'esta praça. E para constar maD
reputação, e que desagrava-se pelos meios Editor Antonio Pereira da Silva Oliveira dou o Cidadão Superintendente que se la
legaes, e não pelo verga lho ou pelo pu- Presidente Congresso Estado não compa- vrasse o presente termo de conformidade 
nhal manejados por capangas. receu. Termo responsabilidade nullo. Peço com O artigo tresentos e trez do codigll cri-

publicar.- Pedro A/nrla ｔｲｯｭｰｾＧｬＱＧｳｫｹ＠ ｭｩｮ｡ｾ＠ e o que vai IIssignado pelo Super

Dndas estas explicações, farei o histo
rico desta questão. 

No dia 2 de Maio, o orgam orfieial • O 
Dia . lançou contra minha pcssoa, um ar
tigo editorial, injurioso da primeira á ul
tima palavra. 

Em muitos rostos eu vi estampado o ri-
80 boçal, tnl a satisfação de que se acha
Vam ｰｯｳｳｵｩ｣ｬｯｾＬ＠ julgando que cu ficaria 
deshonrado no conceito do homens, para 
quem Honra, Brio e Pundonor não slio 
simples pala vraR. 

Taulois.' intendente e o declarante_ Eu Augusto 
Dando sciencia a imprensa do Rio, pa- Nunes Pires o subscrevo. Em tempo o Ci

tenteava ao meus camaradas do Exerci- dadão Antonio Pereira da Silva Oliveira 
to, a cobardia dos que mo injuriaram, proprietorio do jornal . 0 Dia., veiu n' esta 
acobertados pelas emunjdades parlamen- Superintendencia communicar que retira
tares, e por saberem nullc o termo de res- va o Cidadão Flavio Baptista Dutra de 
ponsnbilidade. editor ｲ･ｳｰｯｮｳ｡ｶ･ｾ＠ conforme constava 

Para que não se diga que avanço uma deste termo, assumindo o mesmo Sr. Co
proposiçílo falsa, transcrevo a publica for- ronel Antonio Pereira da Silva Oliveira, 
ma do requerimento e termo de respon- toda a responsabilidade que cabe Ilquelle. 
sabilidade do O Dia . E eu Augusto unes Pires o 'nbscrevo. 

Tabelliilo Caldeira. Nada mais constava que lhe fosse relativo, 
Publica forma (le um documento como pelo quI' fnço e assigno a ＨｬｲｬＧｾ･ｮｴｬＧ＠ ('('rti-
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dõn, FlonaDI pO!'" ('111 lilH'u de ｾｬ｡ｩｯ＠ ue 

mil no\ C' l'nles e ｴｲ･ｾ Ｎ＠ -Jcronymn ｾｉｬ＾､､ﾷ＠

r da TI :J3. E. tavào cuBo ｡ＨＱＳｾ＠ ｳｾ｢＠ ｴＮＮｾＮ＠

tampilba ,t·\tlns", .10 \'8lor de nO" t'('en-

t r .. 1 I1 \'idamentl inutili. alia. De-

duro n t llli'" IjUCO I're- nte It-rllloarha-

c 8:' n,Hl" pdo l idadlo .\ ntoniu ｐｾｲ･ｩｲ｡＠

,Ia "i. '"li \ Hh'cun. FIMianopob" 5 de ｾｬｮｩｯ＠
,h rOllymo .. ff:'dl'iro da Rocha, 

rt do ... " \do lUt.\i ... fil m lu-nos . l' eoo

ti' ba e 11 'I dI o <l0t umenlo que me C i 

»1 nl do I .. ｾｲ｡＠ 'u repn>duzido por <'O

p.a ｉＨＬｾｬｬ＠ e .. Ulhcntll·a, tendo do mesmo 

{<" .. 1'>:lmhir 'l' pre"'nt" publica forma, 

qu'" d 1 onf .. ·ri ('dCl n uricinal por 

ｵ｣ｨｾｉＭＨＩ＠ ell1 tudo ronCorme .. sub crevo e 

o t'Ul pulJlit'() l· rato, entrqt3ndo no 

or COlO aquelle dito original n 't·,tn 

e ti ' FlorianoJloli . Cnpi(al do Estado 

de • unta l' Ih rina, 111 dnco de ｾ＠ aio de 

mil n HC 'ntos e In:> Em tempo declaro 

qu ll(1 dO\. r. 'I to retro ｾ＠ .... :\\ a o seguinte: 

CU-tli • Bc, ar 5:<000, cl'rtídüu 2 p . 2 " 
as dIa_ a 1. '(1<;0, 2,.000 Hs. U (\()O. Fio· 

ri n"polÍ li dt' '!aio de W03. Eu Fer· 

nr .•. lo GOI"'s l'ditleira de Andr •• d!', Ta

\)e)IiJ .. " ｾｨＬ･ｲ＠ .\'('> e a"igno em publico c I 
rozo. 

Em 1(0 ela Yeruade, Fernando UOlUh 

(' 1I ira de _\nllrade, . obrl' 3 ,'stampilllas 

(c:h Tat, ' 1(' Flurianopoli", Ｌｾ､･＠ :\laio 

19 2. 1 crnan«o G. C, de Andrade.-

ｾ ￼ｯ＠ tlxistc d ｬ ｡ ｲ Ｓｾｾｬｯ＠ ｮ ｬｬｾｴ｣＠ :entido
J 

governo encoraJR 81n( 8 ma 8. ｲ･ｴｕｾ＠

porque ,e a 'sim fo"<" deveria (' tRr inrlui- cios defensOl"l'. do convento O pereet.w 

da na r rtidiio; ｉｏｾＨｬ＠ <> l'ditor do jor nal . {) então que os ramponezeA rl'dobram de 'ri

Dia _ nào cumpriu o que se contem no ri- gor int'itando-se uns ao. outros com Iri· 

tari I artigo :183 Ih ｃｏｬｬｩｾｯ＠ Penal. tos .de Viv1io os Cartu OR ' ! 

DI"'H,, a minha ｩｾｮｯｲ｡ｵ＠ ia, em ｴｾ＠ ('s as- Mas o " rupo dentro em pouco recua 

<um!,:"" p<'rgunhl se ha alguma auctori- p0I'CJue o commandante «IIS forças reeol· 

<ladt' a quem caiba (' ,'itar laeR abusos \' \'e a agi.' rom mais se,'cridade e, minuto. 

no caso affirlllsti\'o . e a lei foi cumprida e passado_, (. já, gem <J1Il' se opponha e tono 

,e a multa Coi impo ·IR. I que o pr,lcurador da Republica se Rllian· 

O edilor d' O Dia - não poue ｮｬ･ｾｒｲ＠ ta para a monumental porta elo convento 

ignnralll'ia da, leis; porque esf no '0<0 no alto do qual os sinos lugubremente 

elos "eus dirt'Ítos ri,'is e politico" tauto ｢ｩｭｬｊｾｬＢ｡ｬｬｬ Ｎ＠

__ im q'le ,'Pn Ｂｩ､ ｾ ｮｴ ｴＧ＠ do Congre<so do goão nas po.1uladas as t res pancadas do 

E,tado c :';uperintellucnte ｾｉｵｄｩ｣ｩｰ｡ｬＮ＠ rSI)' lo, ｭｮｾ＠ sem resultado; -os fradc, rc-

- ｣ｵｾ￣ｯ＠ nbrir, I'm pelotão do corpo de su-

A vi.ta (Iestas razõc" a.si te-me o di- I padores rece\ll' orelcm rie arrombar a por

ｮｾｩｴｯ＠ dE' rbamar, o org'am offirial O Dia - , ta. Os soldaelo, trabalhão rom ｜Ｇ ｩ ｾｯｲ＠ e pa· 

de Pasquim .; parque a re"pon,abilhlndé r('cp não dl'sanimal,oR a ideia que mais G 

a,"umida por quem se acoherta conl 3S [lorla" ant s de se chegar á rapello, onde 

emunichtlt's parl.lI11c:ltares, é o meio de os cartuxos estão refugiados em oração ao 

r' itar que a ｉｾｩＮ＠ eja cumpriela, t.lallsCor- seu Deus, I('rão de ser demolida., Final· 

mando·se em jornal irre,p{)Jl a\'el e logoi- mente a ultima dE'siquilibra·se nos gonzos, 

camente em Pasquim !!!! ｣ｾｨＡＺＧ＠ pc adament!:' no chão; e os magistra· 

Ao «Pasquim (!!! !) e ao Pru.guinei - dm, dC'parão então com o quadro dos 23 

ro - o meu de,prezo. rartuxos que ajoelhados, alheios a tuelo 

.\os homens de honra entrego o jul· continuam rezando. 

gamento da minha causa. 
Florianop')lb, 12 de )laio de HlO' 

ｐ･ｾｲｯ＠ Mana ｔｲｯＧｬｬｰｯｾｳＧｪ＠ Taulo,s 

I. No silencio da na \'e ecboa a voz do ma· 

g-istrurlo significando a intimação, Os fra

.1 (Ies persistem rm não abandonar o seu re

I Cul,';o e sem responder continuam a orar. 

Os gendarmes cruzam a ua\'e caminham 

até elle. c levemente tocão·lhcs 110S hom-

Hi utam " Expulsa0 dB [radas ' I1 ｾｾｾｓｩｲｾｮｲＺｾｾｾＺｳ［＠ Ｚｾｩｾｾｯ､ｾｓ｣ＺｾｾｲｲｾｯＺｾｾ ｲ ［Ｚ ＺＧ＠
DIZ e rtidàoque o Sr, Flavio Baptis· ' pIa linha de solelados, 

t Dutra m I'r( ｮｾ｡＠ do ::;up<'rint ·n-I Do 11(>, so collega Jornal do Commer-, O procurador da Republica procede a 

cnt .. I .... F() 'lu," SI' !a na: ｾ･＠ ° .termo (veja· cio cxtrahimos o sef,"Uinte: I interrogatorios summarioS e termi nados 

, t iu) e o qual 'm 8 slgoado pelo Pariz, 30 de Abril. A expulsl0 dos Cra. est!'s, põe em liberdade todos os frades car-

ｾｏｰ｣ｲｩｬｬｴ＠ ndente ,. ,I lur.nte. dI" cartuxos foi rC!lli"ada. «manu milita- ' tuxos mcdhntc o compromisso de parti-

>'-, ｾＧＧＧＧ＠ onde e-tã,) a asignatura. ri" bonte,? pela. manhã. em preFença de rem.' sem ｬｉｾ｡ｩｳＮ＠ demor '. para Pincrolo, ｾ｡＠

Jo "u "not'n 'ntc e rI :rlarant .. ? I mai. de nul e qumhentas pc. oas. I Jtaha (prO\'lI1c.n de TUl'lm). Pouco depOIS 

o m mo termo COll-ta 

qu C r ,nel \n: n[o Pereira da Sih'a 

t Olheir ... reUrou d .. F, Dutra a r pnn-a

blli, de, chamando-a a si; ma tal dl'dara-

-o deveria prchencher o- requ; itos Ie-

:rI", rn:tollo- c n ｾ｡ｲｩｵ＠ 3 a:->:-.lgnatu-

ra do ｵｉｾｲｩｮｴＨＧｮ､＠ nte, 
nd a eXl ... tc ｾ＠ ... ·a a ｾｾＧＱｬ｡ｴｵｲ｡＿＠

\ ,i In d tetl ｵｭｾｮ＠ 0, a r pon ahi. 

ôd I le "jornal olfieÍl\ ti nalla, por Ibe 

Cal! r r Iw,ito ｬｾ＠ I; ｬｯｾ＠ o mesmo jor

nal: o cumpriu o que prec:'e,tua o ｾ＠ 11 
(> artl ) j 2 da Con ｴｩｴｵ［ｾ￠ｵ＠ d R pub -

, d , ando pol1 nto 'e ser um jornal 

l,ar r c a ｾｪＨＮＧｮ ､ｯ＠ (' nJO • Pa"'tluim , 

d (f 31 d" [)ezembro a (! I) dIa de. falO 
rreut 

puhlic tem fun 'donar" ,s qUI< I m 

" d r d zelar pela L ｵｾ￣ｯ＠ <Ie ua lei ', 

e ｾ＠ qULm de direito, cu pcr:.,"Unto :e a, pro

vid 1CÍ3 foram tomadas 0'1 se er!lo, afim 

d oh ar ta s abu " . 
Pur outro lado O art;;<l 3 'j du C' ,di"" 

l' nal il\põe a mu:t de l(JJ a ｾｏｏ＠ 000 

, fie I.a d impre -fi" que ti,'cr ido 

da, m () 1>0<1 r colllpetl!utt' ter 
cní" 
l' 'Ia ccrll 1ão 'crifi -'c' que I) jornal 

ffi laI ainda Cunecion'. na Uua Trajano 

num ro 14; c no entanlA, o jornal dt'Clara 

r lia 11 une. lacltado numero 1. 

.\ntes de procederem a C"OCU31'-0 do põem-sc o; frndes a cmninbo e o povo ao 

ｾｉｯＮ＠ tciro, l'lma ram as auctorillodes a, me- ver partir n'umo tias carruag,'ns fr!'i Mi· 

clidas nc('c,suia, "3ra chegar ao COIl\'cn-j guel, Superior do Convento, dc.atrella os 

to da ('artuxa, em . ｣ｧｮｲ｡ｮｾ｡Ｌ＠ ,\ssim d 's- ca\'ullos do ,'arro; são os camponezes em 

de a 3 hora, da manhã, as tropas guar- ma,;,a que arrastam a carruagem do pa

neet-raw em fila dupla toda ' as estrada: dre pelos campos em que pela ultima vez 

que conduzem ao Mo teiro .. \0 na ccr do hontem fixarão seus olhos • . 

sol, o, officia,," dp Jutiça depara rão d - E nós dizemos: Entrada de leão e sabi-

I fronte dl porta do convento com um gm- da ,Ie sendeiros. 

po de duzc·nta· Pl". o,,, que rep,'tidas ...... Para que re"istirão os frades no p riuci. 

Z ,r u'aram obedecer á. intimaçij .. ｾ＠ que pio, cumprindo a ordem depois? Espera. 

Ih!', dirigirão os oükiae, da gendarmeria, vam naturalmente amedontrar o magis· 

pnra que se retira"em e não oppozesscm trado, recolhendo-se á capeUn, mas o exem· 

nb,taculo á acç:Io das aurtoridades. Como ' pIo cle Jesus ainda vive na memo,;a de 

»er ｩＮＺ｜ＮＬｾ＠ n' ｾ｡＠ altitude o alludido gru- II todos, e a expulsão dos frael era um a(' to 

[Y.I, elua rompanhia; de inCantaria iO\'ol- I rie justiça, todo vontade de Deus, tanto as

\E'ram o rL,<,alcitant. afim Ile fazer e\'a· sim que não obstou tal aeto, 

cu r n lo('al. A mullldão oppõz-se, 1nt(>r· () - Vaticano e eonôequentemcnte os 

\(:m o gendarmc au,'iliando a forçaH do «jl' uitas tem Se curvado ás bayonetas, 

E ｾｲｲｩｴｯＬ＠ ma ' 1 e outro 1 são recebido a mas Deus nunca .e curva nem se curva rá. 

I paulada" p,'11l 1>O)Julare, '1ue cn,arilham l'ara a glorioRa França ｾＢ＠ temos Dra-

o -eu alpcn 1'.K,ks e o a 'cntam em de· ;'0', e com toela força gritamos: • Viva 

ｃＢＢｾｏ＠ ú cal"",a dos cxecut .. re ela orelem Combes-! 

<10 go,'('rno, 
O, "rito, de Abaixo ComlK's- ! Ｎ ｾｉｯｲﾷ＠

rn o governo , ou \,cm·t:oe a cada pas. uni) 

d e<" ,rrcr da luc·ta,.' te ml)ml'nto :Io reti

rado, ferido \'ar1ll atacante. Um capi. 

lã" é le\'ado a ｢ｲ｡ｾｵＮ＠ cum um gran,l<' ｦｾｲｩﾭ

mentu na rahcÇlI; um soldado re<'t·hu elU 

ph'DO peitl, um murrl' dado ('om luva de 

C".ro, C c:.he no c.bã .. eI fulet'idu. 1 
F. t,. peqU"lIo de Calque ela rO ... ;.ls do I 

-,.-

50:000$000 
A Verdade elll seu ultilllo numero 

su tentou que o Cooselho Municipal não 

ha\'ia 8)1)Jru\'ado o acto do supcrintenden· 

tI', r como jornal (lue é, c não pasquim . , 

,'ai hoj(' provar oom um documento pu

hlico. 
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po.sivt'1 que a - Verdac1Ioo 
dando, nó. !lereIDo& oa ,rim 'r •• 

o pr1'o; ma8 quando •• Verdade 
. "publiro pode crêr, porqU ...... 
documentoM para provar. 

screvemo. a eertidlo que foi ri!
p<,lo ｮｯｳｾｯ＠ amigo Pedro Taulol., 

Pre.idcnte do Conselho MuDicipaL 

.... .... 
--pio •. 'ftíIíiIl'II 
orplllo" 
po de -1lii0i,
lar que parte • fll'II!trII doi .. 
civismo. Certifico ('m cumprimento ao deepa

que n illdicaq1io e requerimento 
falia o peticionarlo, Rio do theor 

Foi no lar que o llluetre Ir:. Or. TI'OIIl
powsky apprendllO a preMlglar a Jl'amlUa 
a amar • Patrla, a !ler cellula ｉＧｏｮＸｾｩ･ｮｴ･＠

Requ{'iro que () ｾｯｮＮ･ｬｨｯ＠ da Humanidade. 
pcl<l" meios legae-, 1'r>:Tfrlva Q FAmília. Patria e Humanidade: - tria
lidad{' por abuso de po.ler, RO de lumino.,a, lulcro d08 coraç->eII, fiam

•. ＺｩＬｬｾ｣ｲｉｮｉ･ｉｬ＠ Irnlz ｭｵｮｩ｣ｩ［＾ｾｬ＠ ｆｲ｡ｮｴｩｾＢｯ＠ muh .1 .. h'''·oe., <,xt,-,i de martyres! 
. da FonReca Lobo, por ter adiado Qun'Hlo va p tão abati/lo o caracter e. 

. deste Con Ｎ｣Ａｾ｜ｉ＠ a entrada d1 I tao e:<anime" sentimento de dignidade 
de coenta contos ele réis .......... I se amesquinha, não é para admirar eau-

1l:()OOSOOO) parll os cofres municipaes a - se extranheza o ;urgir alguem que ainda 
era o Cidadão Fre,lerico Bemul'do I{'n!la idcae.;, e, em nome d'eUe." e por 

obl'Ígado a fa zer pela clausula vi- e!les, cava!leiro <le antanho, entre a 
terceira do contrado celebrado romper lanças, com denodl), com bra-

12(1e. [al'ço de 1902, parn os servi,:o vu ra. como nos velhos tempos em que a 
esgotos, i!luminação e[ectripl" familia era um lotus, o Patriotismo uma 

esta Capital. Conselho Municipa' religião, a Hnmanidade um Deos ! 
6-1 -1903. D. )lel-

que seja adiada até a 
reunião deste Conselho a dlscus

da Indicação s'l\)re a responsabilida
do ex-superintendente municipal Fran

Campos da ｆｯｮｾ･｣｡＠ Lobo, apresl'n-
pelo COllSrlhl'Íro Dnn'al l\1clchiarlcJ. 

S. do Conselho ｾｬｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬ＠ de Floriano
· 111 de Abril lir I(lO:1. Cantídio AI

Approvado. E. Horn. 16 de Abril 
1903. Era o que se continha na refe

indicação e requerimento que aqui 
• lme:nte reproduzi. Secretaria do Conse

nicipal de Floriauopolis, 24 de 
de 1903. (Assigr.ado) O Director, 
Adolpho Ferreira de Mello. (Este do

tinha 4 estampilhas estadoaes 
valor de 600 rs., datado e assignado 

Adolpho Mello. 
á Verdade a • Verdade- ? 

ＭＨｾ＠

CONTRASTE 
)la minha terra, sou injuriado, no Pa

me tratam como abaixo se vê: 
nge. Orgam da Aug:. e Resp:. 

Luz Invizivel-. 

ORo PEDRO MARIA TROMPOWSKY TAULOIS 

E' dever das almas bem rormaàas ap
o talento e galardoar o merito. 

Revindicadora dos direitos do Homem, 
)[açonaria não foge a tão sacrosanto 

D'ahi a homenagem que ao Pod:. Ir:. 
· Pedro Trompowsky Taulois, rende 
· a Aug:. e Resp: .• Luz Invizivcl , 

os AAusp:. do Gr:. Or:. do Brazi!. 

ｅｩｾ＠ porque sorriem os pusillanimes 
que não podem luctar e os imbecis que 
não sabem comprehender, impotentes 
que são para levar aos hombros a cruz 
fio sacrificio que traz no topo, ém lettras 
rutilas, a legenda sublime:-CUMPRE O 
TEU DEVER, UCCED<\ O QUE SUC
CEDER. 

Eis porque, nã/) podendo negar a VER
DADE-que é uma os q e vivem da 
fraude, da superstição e do er ro alcu
nham de loucos aos ･ｾｴｵ､ｩｯｳｯｳ＠ que a 
exaltam, aos sabios que 9 proclamam, aos 
martyres 'Iue se ｣ｯｮｾｬｬｭ｣ｲｮ＠ em rebuscal
a e Jlor eUa se morr-'ill, infatiga veis e aus
teros, impollut05 e humillimos, -f Ma do 
reino deste mundo, nos amplos da S_\ 
BEDORIA. 

Esses martyres são: lIermis, Khri ua, 
Orpheo, Bllddha, e Jesus ... 

Esses sabios: Pythagoras. ocrates, Van 
Belmont, Bacon, Poisson... . 

E, aos que estudam e crêem, que im
portam o ipitheto de loucos, se a lou
cura sodal e intellectual. do presentc lia 
sido sempre a verdade social e scientífica 
dr AMANHAN? 

A esses «loucos>, que os imbecis me
noscabam porque os não altingem, e dos 
quacs se arredam os «prudentes que se 
não querelO compromctter; a esses deno
dados • pionniers da Família, da Putria 
e da Humanidade, li Maçonaria acolhe 
com amor, <lefen<le com meiguice, amplexa 
com carinho, p rque esses «Loucos. 
são da pleiade generosa de Obreiros que 
applaudiram lluddha: que primeiro oscu
laram a tunica inconsutil de Jesus de Na
zath e primeiro lhe ouviram as doutrina 

k1 1110 .... btrõIo 108 ..... 
de clclacllo. a reyoJta cIa lIIqudn (1 __ 
1894), I18rvio nu tIWru repabHeen .. , 
ao lado do Marechal Floriano, e ali _

contran na oolumna eepedieioDaria que 
pelo Itararé, penetrou no ParaD'-

Em 1002 voltou a este Estad:l, em com
missão militar, e, de enUlo, se aocentua o 
profundo e hrilhante aura de sympathias 
que creou em torno de sua insinuante in
dividualidade pelo modn ｩｭｰ･｣｣｡ｶ･ｾ＠ se
vero e nobre porque se houve sempre
mh.) amantíssimo, esposo meigo, pae ado
ravel, cidadão austero, Ir:. sem jaça. 

_lembro Benernerito da Aug:. - Luz 
lnvizivel ,dignifica a ordem, a Patria e a 
Familia. 

.\ Esphynge o apresenta a estima 
dos homens de honra e boa vontade, e 
como exemplo á lnrancia que se orienta, 
á Mocidade 'lu" tem ideas,-feliz em ren
der justiça a um Homem que, - atravez 
da derrocada do ca racter, - atravessando 
vae, com heroismo, a trajectoria da vida. 

ｃｯｲｩｴｹ｢ｾＬ＠ 22 de Março de 1903. 

Dm'w Velloso 

Ao meo Mestre o meu reconhecimento. 

Flol'ianapolis, 12 de Maio de 1903 . 

Pedro Taulois 

-f'J> -

PHO'T'ES'T'O 

Nós, abaixo assignados, aluronos do 
«Gymnasio Catha rinense" vimos por 
meio deste, protestar contra a reclama
ção <lo Correio da Tarde " de 8 do cor
rente, sob a epigraphe . Mez de Maria
Com vistas ao Rev. Vigario_, em que se 
diz que alguns dos alumnos do mesmo 
Gymnasio portam-se inconvenientemen
te durante os nctos religiosos. 

'aiba o Sr. Redactor do Correio da 
Tarde que poucos sllo os alumnos que 
podem-se portar mal e se<)Uizer falar nos 
mesmos publique os nomes afim deque o 
pu blico possa conbecel-os e não faça refe
reneia a «alumno do Gymnasio. porque 
entre ciles ha quem conheça li educação e 
possa discutil-a; e quanto nos mesmos 
nenhuma autoridade pode exercer o vi
gario. 

Florianopolis, 8 de Maio de 1003. 

Na impossibilidade de homenagear a 
que com amor e sacrificio se dovo-

pela Humanida<le, reJlta-nos a conso
de não esquecer nquelles que mais 

nos affectam e de mais per
e comnosco, terçaram armas, valoro

pelo Bem, pela Verdadc, pela 
I 

ｎ｡ｾｲｩ､ｯ＠ em o Iimitrophe Estado de 
Oatharinu, a 29 de Julho do 1868, 

e primeiro repetiram aos homens as su
as parabnlas; que fizeram a ﾫ ｒ･ｮ｡ｳ｣･ｮｾ｡ﾭ
que prestigiaram Luthoro, quando pro
clamou o livre exame; que combateram 
pelos • Direitos do Homem - e foram os 
soldados da gl'ande ｒ･ｶｯｬｵｾ￼ｯ＠ de 18;!); 
que esposaram ｾｭ＠ nossa Patria, li üleia 
libertaria de Tit· dentes; que foram os va
lorosos de Ml\zzini e Garibaldi e rerluzi-

Demosthenes e[}ui 
Dcmosthenes Veiga 
Da nte Natividade 
.J[}ilbc)·t{) Jluniz Telles 
AlI redo TrompOlcsky 
João C01!p[Jumles Baixo 
A./c.ra udre .11 eyer 
[ü'itor Blum 
Adhema r Tatllois de Mell{) 
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Carla abaTIa 

,. E R DA J) E 

cados ante o altar da perversidade e do 
crime politiro. 

I Jamoi os vossos chefes VlTUo·se na 

Bento resistencia oontro frades e:dJTa. 
g-eiros. Saudações. I 'edro ｬ｡ｵｬｯ［ｾ＠ .• 

Cm 1 uSlula ｾＨＩＨＧｩ｡ｬ＠ que injuria, mas fo· necessidade de viver occultm" quaes bes· Eis os telegrammas: 
ｾ･＠ a re'IXl. Ｌｾ＠ ,; idade do quI' <,<creve, fez tas fpras ou e>.patriarem.se, IC"ndos como Ris, 5.- A reunião do Capitulo dos Be-

.1' ,r, r .. , ,u- . minha ",rta aberta, ｭＨＧｲ｣Ｓ､ｯｲｩ｡ｾＬ＠ para sa lva r as suas vidas. neditinos, feita peia questão entre elles e o 
e p,l. a que não se di!r'<l que sou um co· / Jamais os goveruos abundonarüo a li· Abbade do Mosteiro de S. Bento, para 
"nrde a tr ｮｾ｣ｲ･ｙｯ＠ . • I .. '.umindo a re pon· nha rectn do cumprimento do dever, destituir este da Abbadin, tem produzido 
ｾ｡ｩＮｷＮＡ｡Ｌｬ･＠ ':0 \lI: lI'dla e cont m. Kenhum destes fnctos se tendo da· aUritos de caracter serio, em vista da re-

(' .• HT.\ ABERTA I ,Io',_ern natura: e juslo que 'e fizes,se.a sisteneia do abbade Frei João Merces. I umao dos purhdo , obedecendo ao prmcl' Hqntem os alumnos do Mosteiro de S . 
.dO.\' I1WtlS omircIs, ((."s chelrs 1'oli-/ pio d: perder·se tudo menos u. honru . Ben to percorreram varias ruas, saudando 

l/c s e /lU' III1'us 1 ,'(r/clO.<. I ｡ｵ､ｯﾷｶｯｾ＠ pois em nome desse passa· a imprensa p dando morras aos frades ex· 
em ｲｉｾｷｲ＠ . u gratidão me le"8 ante do que rerutais tão dignificador. trangeiros, 

Yl'S, p!lra ｾ［｢ｮｩＨ￼｡ｲＭｙｯＺＭＮ＠ o meu nito ｲ･｣ｯｾ＠ Agora n YV , ｭｾｵＺＺＬ＠ Patricios, pouco ,"os Rio, 5. Abbade ｾｦ ･ｲ｣･ｳ＠ continua rc-
n H'I:lmrnto, por t<,rtll" "os dignado suf. direi; a vv_sa "onscienciu que desenvoh'a solvido a resistir á entradn para O mostei
ｦｲｮｾ｡ｲ＠ o nH'U humilde uome, na ･ｬ･ｩｾＢｯ＠ e tire as conc!u"õe.. ro dos frades extrangeiros, que chegaram 
para c<' ｬＬｾ［ｨ｣ｩｲｯ＠ .lunicipaJ dessa Capital E' principio universalmente aceeilo em hoje da E uropn a bordo do • Atlantico",tu· 

ti ml'U pa-sodo, que vem da campanha politira: cnda po,'o tem o governo que mando fi que tão caracter grave, 
"I .. /ici· lIi,ta, prolon ndo· e por toda a merece. terce intentou recurso para o Supre· 
b .;' an e pll. '" ｉｾ＠ ;>ropaganda republi. Para lun po,'o digno, como o Inglez, mo Tribunal Federal. 
'lUO . c 11 ra'lC:l olltinnu tia moral ver. exi'te a lei que dignifica; para a aldeia do Os Jornaes, quasi todos, manifestam-
cede" !.1<ate Hpublicana, me davam o interior, da A!rira existe o . vergalho e o se favoraveis no abbade Merces, 
'ir('ito de julgnr que não me corrompe- ruteIJo, Rio, G. O arcebispo. aqu i, pedio ao 

1'Í3 10 de"l'mpenho d um cargo repre- Que responda a conseiencia dos' ho· chefe de policia dI', Cardoso de 'Castro 
ｾ＼ｮＧ＠ :11'0. mens que não se yendem, qual dos dous providenciar para ,1 chegada dos Benedi-

\ _. ,s.; c muH", outros, que me goyernos mere c esse po,·o. ctinos estrangeir os estes não serem desa- . 
apoiarão, nas min.. a'pir ç<eo, repre- Como Catharinense e como republicano, / catados e tcrem entrada 110 mosteiro de 
Sl'n . l< a parte que fi nsa e deeide con lamento hoje a "ossa sorte como já la· S. Bento, 
I.jf'ntemcnte. mentei o Ｂｯｾｳｯ＠ passado ainda Lcm pro· O Dr. Chefe de Policia conferenciou com 

A y " III U alto reconhecimento. ximo, I o abbade Mercas, que respondeu que os 
E. -(' a ｾｲ｡ｴｩｊ￣ｯ＠ se impõe a "ú" aos Curityoa, 11 de Dezembro de 1902. agasa lharia de bom grado, mas impedin. 

mr:trario. l'e 'o dar os meu parabens, Pedro Maria Trompowsky Taulais do· lhes a entrada no Mosteiro. 
'.'1(' ua l>rilh n'e vicloria,' victoria ft ta O DI'. Chefe de Policia esperou no caes , Cidadão Brasileiro. 
'lue r<,;>re,;enta a sagração civica da altas os de embarcados do <.\tlantico. e os fez 
y' .de:> do' 000 .lheiro victorio os. - .. )}- conduzir ao palacio do Arcebispo para lhes 

E como sempre,l'0r niio ser passivel I Baby lonia. dar a devida hospitalidarle o Dl', Sea bra 
briodar a todo_o eu saúdo o brilhanteCon· G f ' provindenciou para não se darem desaTuerra . unque!1'o 
Ｌｾ＠ "O •. Ｑｵｬｬｩｾｩｰ｡ｬＬ＠ na De! tioa do ilJustradis. catos afim de evitar perturbação da 0 1'-

I 
JJpl J..- T .. nrr.u::u ... r a IIl!\Jodlta l)()jI.l lf,3. d 

l:Oimo, honraf'liE.:.imo e }Jro\·ecto cidadão Ni- , I.ipr-\ .. l ·IU grilh ...... (;.1 }J<.u .... d:. ［ｮｾ＠ i(':' em .. 
C t' upór-Y,'" '1(1l01llJIUA J::rltw·i n ro"l<, ,·rguli-o. Rio, 6.- Os alumnos do Dlostel'ro fa· 

ro_au an ｬＧＢＧ｡ｾＱＰＮ＠ }'l\rn lIm' n .. lRullill. vt.-nb m j'uo;pir (·m chdo 

r rrprE-hcnta a parte pensante; ho- '\" , ..... S fmnh ",'01' o' ｴｾｬｩｦ＾ｴＢＢｪｉ＠ ｾｷＮｵｨｬＡｬＧ＠ zem meetings a favor dp ｾｉ･ｲ｣･ｳ＠ contra os 
LlfI,. -001'» ""f""<. .. f.,tori 3.:'ld, ... C\!m" t·'l ll.'lll! • B di ti d d D 

mnlr tduab a" "\irtud ""t tooa' a" bri- ' .... -111.· t'npr :"I. 1U1\"f" . P!itn>lI.l" fonllllJ .. in."m(\ll ene c nos sen o orr, ar o r. Luiz 
Ih - t rá d" ｲｾｗｦ Ｇ＠ um J rTd d luz t' um jOrM ri.. maOlQ1e> .. , t.'!urat.. Discurso muito applandido, se· U t ("I'nee-:.ç es, e ra(;a a Irecnz a • 11_ L 'n'.. I. ｉｉｾｾＧ＠ I.h • d." ..... IIIt· t ti i .. ·O 
que t o .. \'6 ｣ｯｮｾｲｊ･ｮｨＺｭｅＧＢｮｴＨ＾＠ VOP ... ub- J .,,'-m .3 Iln .... d. J, ... "" • li I:ttf'll['t .10- "bri I.n. guindo grande prestito por ｶｾｲｩ｡ｳ＠ ruas 

1"-1"" ｉＢＧｾ＠ f rt'f'a Y.," d,· IindlO .. ｉｈＧｯｾｬｉＬﾷｴ［ｬＮｓ Ｎ＠ d' - '1 t ' d d 
fi t\ ｾＡｾＮ＠ II I'=-'rn ｾｭ＠ Il!.JIr calr:ar 3j .,"·ra\"'JI"IiI Ｂ｢ｊｉＱＮＱＱｬｾ＠ em lrecçao ao 1) os êlfO, an o vivas a 

baullo portanto o novo Conselho Muni'j na llobyl. n", d, hOjO Merces e morras aO$ Benedictinos estran· 
C:ll' • na ua mai' brilhante figura: o Cio geiros Na passagem do prestito pelas re-

I)' minha l)n. aqulll.\ 
• dad-o Cantj"ano. qu .'Ou'Dbod nl.o1.i .. pUI"t) f' rendid" '·!r3IJQIUU,... dacções ､Ｇ ｾｏ＠ Paiz lJ · Ga7.f:ta de Noticias» 

E ('.(Hno não'; ｪｵｾｴｯ＠ esquecer os dirt.- I ｣ｊＡｾﾷＬｾ＠ / .. ＳｾＮｾＺｉＱｾｲｾｾＬｾＱｾｾｾＺｵｊｾｾｯｦ［ｊｾＱｾ｡ｾｊｉｈＺｬＮ＠ e . Jornal do Brazil .. todas elIas foram 
tor h()litil'O ,que consc!!U

o 
irão tal brl·' 'I Ｇｾｵｯ＠ ralpH/b d, anil" l' .l.· JM.1I.:" ｴｲ｡ｮＢｯ＼ＬｉＢＨｉａｾＮ＠ vaiadas. 

t' IImmha ｾＱＨＮｨｮﾷｉＬＮｲＺＱ＠ • 11· 1 di nrrnn('"I!.J"-l'· n fvrd:l.."I I 
ｊｨ｡ｮｴｾ＠ ｲｴＡｾｵｬｴ｡､ｯＬ＠ terei neces, .. idadp de a! ｾＮ＠ IUUD'" -<VI n In 111"1. vibrnl-tt (' t .. n·..]-:'\ I O povo, em altos brados manifesta-se 

, P ra 'IT. T " 11>1'''4I! 11111 WU'"(II d,· ＨＢｾｴｲＮｬｉＮｕｬ＠ 1 d Abb d d S B 
ｾｾ￩＠ ... medlrigir, "\. , .. aJlDII ... ", ,,,i'l1lai.o:dllr.liCI'U' r,,,·b.-d')4; peacausa o ae e', ento. 

:\ f. ri' .. J "d 1- t- di J.n I,U'''' rWu1at .... m"nur O" on('O dt·,J. I .. 't'v.... ＱＹｮ｢ｾｬｭｯＮ＠ \....1 ar aus, ao ri- 11:1 ｭｾ＠ d. lu, ".aI Lu qU"'nI, do ...."..';nd, I - ＴＺｾＭ

no como u meigo :Sazareno, porque co- f. RI \ ｲｾＧ Ｂ＠ !nlllllpbR l'aodrnl Inn,IIIlAd"... o 

Pn n.l. umA. _'TIllu a ＬＮｻＩｾ＠ .. :a. ril mpmflr'i.\ I 'V d d 
mo ellu Jamais sacriH areis um principio, h ｬＧｬｕｴ､ ｾｲﾷＧ＠ ' .. d'r"" ｾＺｉ＠ ,..all da b. l"nn ,( er a e» 

- di 011011 d rulfl, ,,1 a Inl, ml:"l i li ,Im"', .,." 1 por nma ｬｊｲ･ｾｰ｡｣［｡Ｂ＠ nlE:Oo.., gna,-eu o ('11 "li. br-oIl/., ... UNIS o (';u'l'f'".iro. I Um grupo de amigos entende que o 
\'0' 'aÚJfJ. ＭＬＮｾＭ nosso programma foi acrificado, e por 

Ma • por er ｮ･｣ｾ＠ idade de tratar da. T E L E G R A M MAS isso declara não eontribuir para a publi-
,,,-- p" .a-, tcnho que rebu.rar o . " . .. I cação do nosso orgam, 
"lo ,,<> pa _a tio politico. As,lm que Iv:mos SCIPne18, ｰ･ｬｾｳ＠ tele- I O nosso programma não foi sacrificado, 

.\ familia ｃ｡ｴｨ｡ｲｩｮｾｮｳ･＠ vivia dividida; !(rammas recebIdos pelo nosso IUustre I e como já o dissemos, nós não mendiga-
" ta <li\';'·i'io era a ua ruina. c'ol!eg-a Correio da Tarde, ahtúxo trans· " mos recursos. Eu abaixo·as, ignado em 

E,.a ,Uvi dO não .. , ju,ti i"ava, "isto ｾｮｰ ｴＢ ＢＬ＠ que ｯｾ＠ alumnos do Mosteiro de I' nome da Redacção declaro qUl' os desligo 
am I "5 \'0 ", contra rios atténta· ｾ＠ Bento chúflado pelo Abl) <I F J - d I 

CI. • '. '.' a e rel',oa.o I e qua quer ｾｯｭｰ ｲｯｭｩｳｳｯ＠ material, e que 
a- "idas e propriffiades. ｾｬ｣ｲ｣･ｳ＠ resIstiam contra a ordem do eaPI'

1 

por nossa conta faremos a publicação d-a 

fbenn()' ｾｸＨＢ｡｜＠ .:u;iies no 8O!O Ca
Ｇｌ｡ｲｬｮｕｉｾｦＧ＠ teme") a f"f'rtl·l.a que não co
(ntrur mo a o adn uns nosso I,a· 

( \ fI . .., ... () .... ｲＨＩｲｲ･ｵＮￓｮｮ｡ｲｩＬＩｾＬ＠ ..,a("l'ifj. 

tulo do. Ben,dlct!nos mandando dar cn· / «Verdade" sahindo o numero de vezes. 
tracla aos frades extrallg 'II'US <'ncarrega· que nos fôr possivel. 
mo O Dr. Pedro Tauloi de telegraphar Florianopolis, 12 de Maio de 1903. 
ao Dl'. Luiz Mural, orador, felicitando a Pedro Mana Trompo'Nsky Taulois 
.Iocltlade Brazileira, daquelle Músteiro. 

I () nos.o collega cumpriu Rua mis$,h) I' ］］］］ｾ＠
passando o seguinte telegramma: 

Dr. Luiz ｾｉｕｬﾷ｡ｴＮ＠ Rio. Xome Rcrla· 
ｃｾＢｦｊ＠ V('rrladc. pep'o felicilar alumnos <;, 

INP. NA TYP. DA LIVRARIA MODERNA 

8 nua R.('pnbliea ｾ＠

A.L 

ACa 
mente 
demon , 
o povo 
elevarlo 
､｡ ｾ＠ naço 

.\ re . 
rês aos 
lrallse, J 

leiro ele 
prt'ciso 
no; a cn 
da Jlor I 

n:nio:. d 
hl.Hliiis, 
cléro !li 
nar por 
que ･Ｎｯｾ＠

Ao la 
mocietal 
ctere 
çõcs nã' 
corrupt 
ce e es'1 
os surd 

Mer 
essa re 
nos foi l 
Pela boi 
alma ｾ＠

entir·s 
migo e' 

E no 
que se 
de cen 
sacerdo 
vo, sol 
ordem 
livel) d 
horda 
cultas 

Aess 
ｖ｡ｴｩ｣｡ｾ＠

manos 
ｰ｡ｲ･･ｬｬｾ＠

hypocri 
dos fral 
de dest 
llI'emed 
lluvilhã 
e em tI' 
pés a b 

A ti, 
nossa I 
que Kal 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00005
	00007

