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ANKO IV 

o perigo 

S .. \BH.\DO 29 DE JANEIRO DE 1916 

inter·'ssesen, de Wilhelm Sievers, em 

que ii)Jp" rece nitidamente ･ｸｰｲ･ｾｳｯ＠ com 
lima ｾｩｮ｣･ ｲｩ､｡､･＠ !lrut,d o plano de ger 
manização do sul do Brazil. 

Pri mei ramentt, por meio de ｾ＠

ｾｾ＠ sob ii forma de colontzação 
economica e industriHI. depois pelo meio 
da C'ollljuil' ta. à maneira teutonica . 

O pan-germanii'ta ｾｉ･ｶ･ｲｳＬ＠ autori· 
(Iade nas altas regiões officlaes de Ber 
Iim, ;Iccrescenta: 

• Uma annexação como a flue rea 
_ lisamos na China, ｾｭ＠ Klào Tcháou e alI e m ao ｊＱ･ｮｧｯｾｯＬ＠ rorque levantariamos protes

ｾ＠ CO:\'QU lST.\ Dü lm,\ZIL 

: A TLA" I{ E"ELAD o ｬｾ＠ : 

tos da população indigena: o que é n"
｣･ｾ＠ ano é a conquista pela força, com
plet;tndo o trabal ho ;mterior da con' 
quista pactlica pela influencia commer· 
ewl. " 

Isto é, a AlIemanha continuará no 
D O d d . America do I-u i a obra que havlll em-

'. eculo.. o RIO e Janeiro, pr/'bendido na Bélgica, e com resultol 
lfu correm/': dos idpfltlco·. 

-Em ｾｵ｡＠ - arta de P"ris-. datada Que os urazileiros ponham os olhos 
de :1 de dezembro. e hoj" pubhca(];1 no quadro Hctual da Belglc". espezmha-
11'. 0 raiz., e crcó\'/'u Xavicór de Cilrva- d" e esmagada, e vejam o que os espe· 
lho. ra, e n:io se precaverem, com tempo 

• Cont.'\01 os jornaes do norte da contra o sonho imperialista da A ' lema: 
.-\menca,tolha. (""ellri;dmente neutras, Ilha, ･ｾｴ･ｮ｣ｬ･ｮ､ｯ＠ os seus tentacolos nas 
um epl50dlO que o . [)atly ｾｴ｡ｩｬＢＬ＠ d(' 1 nn- rt:glões maIS ricns e àe maior futuro 
dn's, sublinhou e a qu .. as fo has de Pa· desse paiz sul americauo. 
ｮｾ＠ (e de 7\ladntl egualmenteJ se ref .. • Veja"e agora o que diz o sabio 
nram, rom ｉｮｴ･ｲ･ｾｓ｡ｬＱｴ･ｳ＠ .. precIsos allemão, em 905, no Em pnn-gt'rmani". 

COlnmentanos. '" ｄｾ＠ ,I • Trata.sl' do ｳ･ｧｵｩｮｴｬＧ ｾ＠ nuor. "lullch" c.he .utsch anel . 
.!o Cluh d()s Cal!l.t'lros Viajantes, em' -Não creiam que a entrada em jogo 
ｾｉＩｶ｡＠ York, o ,.r .. \lIrl'do Ｇｯｹ･ｾ＠ mo ' das força e dos capitaes allemãe .. sej<l 
trou ｡ｯｾ＠ h/) pede. UIll atlas recentemen- mal 1 eceoida pelos sul americano . 
te puqlll'ado na . \lIemunha. no qua I VI'· O!' mal discretos acolherão mes
mos (k ·ig-nad:.s c mo reglõe' allem,ls mo com prazer esse concur o malerwl 
tQtla a parte sul do 13razll. qUil"i toda e moral. 
a Hf'puhhca r!!t'1I in a, o l..-"ruguay, o (O autor antevia com drz annos 
l'arar:uav e o hlle. , de illltecedencia a liga Prv..Germantal 

I... x I . l .. ('se ata ( 
Sim, /'xl"te e t' compul ado na .'fodos ｾ￣ｯ＠ ele ver ne 'se ･ｾｦｴ［｣ｴｬｶｯ＠

grande" e"colas oa _\llemanha. apoIo allemao um ob ｴｩｾ｣｜ｬｬｯ＠ ao Intmlgo 
FOI publicado em Lel)Jzig, com o natural, que (> a Repuohca elos E tados 

titulo GrM>I Deut. chl< lI1d. ha cerca de Untdo" da Amenca do Norte.-
qU'ltro annos, ｾＱｴＧｬｯ＠ r. lt Tannf'mberg. Em 19n8 o celf'brildo \'011 Liebf'rt, 

Na pagina :?5."i des-e atla' é que "e no sonho da conquista allemã li;! .\me· 
t'lIcontra () mdppa da lutur<l .\lIemanha rica do Sul, conclue: 
rlil . \m rica cio Sul. ' Temo' cincoenta milhões cle ho-

O autor dl<: ｉｬｬｴＡｾｭｯ＠ que t' prt'c!-o men no Imperio allrmão e rerca .11' ou
-uppnmlr. por mUlt·IS, as ｬｩｬＱｧｵ｡ｾ＠ ｨ･ｾ＠ tros trinta milhõe' que fal;lm a nossll 
l'illlhola e portUl!;ul'Z,\. lingu<I, no ･ｾｴｲ｡ｮｧ･ｩｲｯＮ＠

Essl:: d(·wj.o dr;! bom ｩｮｴｲ｡ｮｾｩｧ･ｮＭ E sa mas a poderosa, que no e 
tI' I".IIJ g'f'rmanISI110 n.l0 vem no alIa:: unida nor laços de sangut' e de idioma, 
, .. pnmlll-O o autor numa erltr<'vis hll 41rve apertar ainda lI'ais O. seus Inços 
,!Onu" puhltcad" C.:I ｱｵｾＧ＠ o "Duily ｾｬｮｩｬＢ＠ comnosco, ligando e com totIQ nó 
tamb('1ll ｾＶ＠ ｲｾｦ･ｲｬｵＬ＠ cl.tando OI revi lfL pelas razões ethmc'as, literahas e eco-
allel1lil onde h'lr:1 Pllhllt'ada. IllOlllica . 

Leia e, portanto, ('om :. ｴｬｾ｜Ｂｉ､ｒ＠ alto • . . d ､ｾ＠
• tl'n'.,lo "'lIdlm"rikil IIna lll(' d",1t ch n .' \ SSlm ｣ｯｭｰ･ｮｾｲ｡＠ a á uma ｾ＠

11<:11 a ｭＬｬｬｾ＠ mtlma, ｾｯｲｭ｡ｲ＠ o gnmuoc 

--- -,.....,.... 
ｾｕＮ｜ｉｅｉ｜ｏ＠ 16ty. 

- - _.... ' y---

imperio allemão ele que fala o nosso 
quendo Imperador de de 1896 " 

ｌＨＧｩ｡ﾷｳｾ＠ ainda (visto haver incon· 
"cienclentes que não querem ver) o que 
diZ Friedrich Langer na pagin<l ｾ＠ do 
Rei 1'" DeUlrhtum : 

"Os E s t a dos divididos nl) 
interior por uma politica de persona· 
Iismo (com(, se n<l AlIl'mitnha tambem 
não existam diVisões interiores de che· 
[('s de p<lrtidos!) Estados como a He
publica Argentina, o Brazil e, mai ou 
mel10 ,quasl todas es. as Republicas de 
mendigos di! America do Sul, devem 
,er levados ppla doçura ou peta força 
e escutAr as pala vras ｾｩｧｮｩｦｩ｣｡ｴｬｶ｡ｳＮＢ＠ . 

E quaes S'IO as palavras significa
tivas do r. LlI1ger, douto allemão, t;:o 
escut:,do nas alt<l regiOe de Berlim? 

I',-:a annex<lçi\o, pela força, dos 
Estados do sul Brazll, a Ar(\entma, o 
Cruguay, o Paragua.)' e o Chile; 

2',-a substllulçi\o do portuguez e 
do ht'spanhol, hngua de mestiços e til' 

po 1106 decadente", pelo allemão, a Im· 
gaa que laIa o povo eleitc de Deus e 
do seu unico repre 'enlante na terra
o k<llser. 

A tudo is-o re pondem as almas 
II1genuas : 

- Entre :11ortos e ferido alguem 
ha de ('scapar I 

j 'ão i\lI1guem escapará, porque a 
Allemanha lI' a Belglca .:lhe isto hoje 
melhor do que ninguem) JJOS ' UI' uma 
organisaçi\o maravilhosa e cnnQuista 

IHlcilica, pelos seus c<li eiros viajantes 

e pelos espiões. pela sua imprensa bem 
disciplinada, pelos pus bancos que au· 
xiliam o desenvolvimsnto da industria 
<llIem:i e a ex pansão do commercio ai· 
leml10 

ｾｉｵｩｴｯ＠ antes dos CBllhões 420 tertl!m 
demolido as fortalezas de ａｮｴｵｾｲｰｩｬｬＬ＠
rllra dar ｲ｡ＬＬｾ｡ｧ･ｭ＠ :-ao exercitoiuvasor, 
íi\ a AlIemanha possuía o que havia de 
sotido e de bom na capital flaaIenga 
das margens do Escalda. 

Podemos por isso concluir: 
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r 'l n nho CI<1 dito S. Franci o. tend,) 

j sinn da lin!..:ua patriil lima hnrn por f I .. tal hl1l fretado dua .. lanchas. senil" 
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para conduzir brasile iros e outra 
E não dei xem german izar o ex er·. con dll zl r 11 \lrmãe!' . 

'1 . , () pIC-"IC. 1-egllndo rezam ＨＢ｡ｲｴ｡ｾ＠cito ｰ ｲ｡ｾＱ＠ ciro.. .1 f Il 
ｾ ｉ｡ｩｳ＠ valt' te r oldaclos coo . cl en tes d'al i fOI ｾ ｬＱｭｰｬＱＱ ＰｓＰＬ＠ nauH a ou. comell 

do qlle ｾｯｬ､Ｚｲ､ｯｳ＠ lll echanJcos.. á prus ｾ･＠ be m, bebe u s(- melI](Ir e po r fim ,bn-
sou 1'(' o .Senlpico».,. 

I ,.iana. b H Co' Ｑｾ＠ prrg'u nt I O Brazil clc \'e pertencer a<;r r a- OU\'e ｣ｯｮ ｬＱ ｾ＼［ｴｏ＠ e " ;h 

o ll1aX lmn. 

ｉ
ｺ ｩ ｬ･ｩｲｯＧＭｳｬｮｊｰｬｾＮｳｬｬＱＨＧｮｬ･＠ ao" ｉｊ ｲ ｡ｳｴｬ･ｾｲｾ Ｎｳ Ｎ＠ ､｡ｾ＠ p,lginas do 119 a ｉ ｾ ｉ＠ tio ｾ ｉＮ｜＠ ' :\ ,\' 

Interior ｔｲｩｭ･ｾｴｲ･Ａ＠ ＱＱｾｾＰＰ＠ (Iue enconlrardO, no entanto, Ｍｾｕｘｬｬｬ､Ｍ forilm oh ern,c\as fie!mel1lc' . 
t e ＴＧｾＰ Ｂ＠ I I da e Ｇ ｮｬｾ＠ r "ça I)ro I)udor! . emes r ( ｲ･ｾ＠ amigo.. ｮｯｾ＠ ｃＬｾ＠ onu". . m '" ＮｾＧ＠ ｾ＠ . 

Anno Ｙｾｯｯ＠ 1;llin<1. sem idéil. Impenallstll .... nao ｾｾＭ Ora ahi C'stá porque o ·Clnrilo. f 

O CL '[1.'0 é \'Cndido na .-\geo. · :)lIl'crndo. Clllllludn. a bo.a c.ollaho. racao falaclor t· tido p'lr mú il1lJlrtl1"a ! 
" ｾ＠ d I d 1 ° l 'fi' r 1"a.., Denunciando como dC'nunclillllo, d R \"' ·1 i I<u..l da Repub!icLI n. ,). e outros co ono" e (1\, s. '" ,," " . 

C.u e e ,. L, n:,1S que nJo tLnbam ided,; de conquls est"" ｨ｡ｮ､､ｬｨ ｦＧｩ ｲ ｡ｾＮ＠ outro hm n;,o t .. -
'I' d • a ｾ｜Ｇ･＠ ser en 010.<,' 1 n;lo ,,('r.chamar.1 ;r II f'1l (;I: o UO,; nc" oela a ｣ｯｲｲ･ｾｰ ｯ ｮ＠ ･ｭＺｾＬ＠ , ,) - [;,!» ., 

c!.n·ç.ada ã rua Fellppe Camil rão n. - '. • • ｳｯｾ＠ I'atricio' pilril til' n:to :,,' dt'I:\l'nJ 
desprt' ligia r por ･ ｾｯ［ ｰ＠ tr<lL,nle dc' sol" l' 

. íOFI. -. \ 11a. qu I' om l<rI proLrrlrnw11tn no" :1\11 · 
-_...... ta, considIT<lnd., ｮｯｾ＠ al'ill\ • do.; carca-

ＡＭＭ ｾ＠ arodelar nela força J -; ｅｾｴＮｬＮｪｏＧ［＠ ｾｯ＠ (1) "I . ce pn"' ·, r ·í o mC'z de DezC'm· mano,' c de um 1'0\'0 f;I!ld" ( ,, 'm brio. 
d R · C' I) Jo ui t" ut" ｾｕＮｬＬＮＨ＠ l, • t"1 \ d 

I' ilna .. o 10 d,ran( t . .. bro do '111 110 til' 1914. <lOS e mpregados Ondt' ｾ･＠ viu LII ','.,<, r1i'·1I1C.;.\1l e 
ｾＢｮｌｬ＠ Cllthapna. e\ eJllU, um-tal.lr u! '. I ,', 11,'lr·loll .. III(I;ltIrs l,am ml11lqrar -t.: " re ... I f ' .. d l,ul,I'l'os e-t.rl n.rlS . 
;,.,; ,n'"ar..:an.eEnto dC.l" or\,: \ ｉ｜Ｂｾ＠ ｾｉＭ FoIll.,· ti" dinheiro. n'lO! ! ＱＱｾ ＬＺＬｦｬ＠ de' ('im-lo:-
ü e,I"" tre ,ta n· 11,1. nr.uh" 1111,1- r I I ' a "-f t'll11bl'l11 ll"IO .\ ... f, ll11ll.a -, no; moços, n 1'0\' I en . 
I le " obretud" de allemã(" I,"-clnco" ",I :,1 ,e aUlOII-;, "" 'I .' I Ｇｬｾ＠ fim d .. nohn' (' dir:l1d .10111\ llit' de\· .. 1 
•.. ,'UiI· I todo,.. n;rtur, I:z;rdll .... U llue n oi., porqu 'I,lu I'xp-te UIll.1 ＧＱＮｬＧ･ ＧｐＬｦ｡ ＧＨＬｾＧＺ Ｌｬｮｬ Ｇｾ ｬｬ｟＠ , I 
ｾ＠ '1 fi I 10rl tlJo e"':"\ I . .... - ･ Ｇｲ ｾｬｬＬ｡ｲ＠ dt\ ... t'U :-.fin (I ....... l· fril\ ... l LtC li r· .' :! I" b·.··'. I)orque '" L.' undo a 1"1 ;:Ikm.i.! ,.OI,'U n, ° . ｵｾＮｲ＠ ,.,' 

Ｍｾ＠ .. '-ou .• - ru. e ........ ( h;\:ld'dn qn p n<h, enxo"d1hd . h mdda a I I Ot'I"nl<", art. . l. to,lo I lU '. I' • ' b I' . 
" , =' 0 emta'11o p,l!!:a-"e C'11l c 1<-1 L! ('n:TO '-lue nrs l,f'prrnll·. que' zom ill ｡ｾ＠ Ihl'.-;, 

(; •• I!emão natur ... hz.',]fI, I!.U'l l" I I,..rol ... ,1\ [" OI Z, ,\, ,.. •. 1 .... I:r«, alI ft'liz 11 do ｾ ｉ Ｇ＠ ＱｬＧＱｾＮ＠ ､ｦＧｾ＠ ｉｉｬｊＢｾｬＢ＠ l"o;,lllmes e lb 11 .. "a 
ｾｵＬ＠ n·rda,lt'ir .. ｯｾ＠ \!;' 1: ｩｾｴｯ＠ l:. ti,·" -em-\ :-'lir •• ,;t"m ｾＢｨｴＧｲＭＭ .... porque ,..er"I,". ;, ("ara .l'alrl;I.. . " 

- - I Compill1hlil de il rllo-las. "" p(h,..ag-en, I ｾＬｉ＠ o, qu" na"Cerill1l em J'ln\ IlIe t' 
r-re ".\1 e 111 fi 0. . ' .• para o I{,o Je ｊＮｲｊｬｾｬｲｯ＠ f' ｬｬｵｴｲＬ｜ｾ＠ ｃｕｕＬｾｩｉＧ＠ or!!ulhllm dI' 'I'rem ｨｲ｡ｬｬｬｦＧｬｦｮＮＬｾＡ＠ ｮｴＧｉｉＨＧｾ＠

• Ó 0". biado, 1 n::.!o da .\meral a m;.I". em que haj<' au torrsaçJ.O. pal.11 e''',I(' Ull" pouco de amo.r ｐＢｾｉｉＢ＠ qUi 

f',) :-\orte \! que ('nI1l1·rt'h nd"l.llll '; hl'l- e::.tas oe;,1 Z,IS . . Chill11fm a l'onlas ｴＧ ｾｾ･＠ SUI1.dIUp m rI-
d" h.1 pncrrta d.1 lu lklbrmk. " .'" por Um calotei ro. I cn, .. dn. IIltngdndo-o li respeitar ilqurllo 
1-'0 que de(rf·taram rn 1'000 a c NI,!.l- quI' d,' maIS 'IH{fildo possullno,,: ,I no,. 
çàu para to""- 0- ｮＮｩｴｵｾ｡ｬ＠ /., os de 'lOhl

l 
ＭＭｾＭｾＮＭＯＭＭ］ＧＮＮＭ］Ｎ＼＠ . I" latI' iI. ae"l dI' qu' Ilàn ... e d'g.:1 ()11I' 

ｲ ｾＱ＠ unCla f'm form, \ .. p.," ele! ｯｲｬＡｾ･ｭ Ｌ＠ • somos um I)()\O fallrdo . ＱＧｾｾｬｉｐｬｲｬｦＩ＠ ('. hl). 
U q e n:io IInll'dIU. l"ni!U ternos Dua Ma.rlaS Ç;II. cllmn já se lem dito ､ｮｾ Ｎ＠ pUlpltll<. 

, ',to-" Imí,:J,j,,:a ' Je, ar J" JIr"I'.r- r..:: na,; eonff'renclas e em e"cnpto qUl' 

ｧｾｮｊ｡＠ d ･Ｍｰｬｯｮ｡ｾＨＬ｜ＱＱ＠ ti ... ar "s crlln!- corrr'm i11undo. . 
ＱｉＰ Ｌ ｏ ｾ＠ d .. tllOllh .rllt'm.ie, n. ·ur .• 1 z3d '" __ o - . (), chri,t '0-; de Toin \'ill e que fupm 
I' ,1-:-t".1o' CnlJu3 11">,., u!um'j' me- 1 ao hil mUito tempo que .not lcl.1 cio :undlup e . ·<\ \ Ibor .. que ･ｳｴｲ｡ｮｾｵｬ＠
ｺｾＭＮ＠ m(ls fact 'h (lecnrndll'; em JOlnvllIl'. pra- I' mat.1 " ｏｾ＠ ｨｲＢｺｩｬｰｩｲＨｊｾ＠ QUI' ;;,.. retirem 

D,e"l'õlgllnem se o ＬＱＱｩｾｾｮｵｮＮＢ＠ (por: 1I tic,,,lno- por um frad e ｴＺ｡ｾｨｯｲｲｾ＠ que a:- da "l!: re.I d t"omnwrcl;.1 ､ｾｩＬ｡ｮ､Ｂ＠ o tr:\ :il lI -

cUP ;;u ,I e,,'e, 110' dIP.!lnJll-. \ l,tO li' ("nde "f) rham.lelo cle • undlull, \lUl, tI' 1 Jar ,;nll1cnte com f" ｾ･ｵｳ＠ patllcllI ' 
<> aroE, ｯｾ＠ qu' \"1\-"01 do, t"ohre, "ecrl"l ;tg;l rra r!o ｡ｯｾ＠ -hahilo.' da.; celel>l'rrr - \,OI'-l'II' 1'lIes ,,(' entendem .. 
t 1_ doi ＮＭ｜ｉｴｾｮＺＢ＠ .. h".-.,bef IHque,l./P I!1 I)'!mas Ｇ ｬＧｾｰｏ＠ ｡ｾＮ＠ de Chn'\lo, pnltll"a todõr ['ma ｾ･＠ ora r " Dpu" núo é precIso 
a \ ·1 rela,le). ｾｉ＠ .\lIem.lllha ｾＢ＠ UIll,1 oaçfio ＢＮｾｴｐＧＮ､･＠ Iml11oral"lades. r.ebaixand o a ir a f'l!'reja, pn'1('ipillmell te aquell >o ｱ ｵｾ＠
p ｊ､ｾｲｯ Ｍ｡＠ e Ir I ＱＱｊｾＱＧｾｬ･Ｎ＠ ｉｮ｣ｨ［ｉＱｾＮＬ＠ cn;n \ relr .q;w de Je-u" .. do qual e .falso. rf'pre' tem com" \'I)!,'rlOS ＢｾＱｬ＠ lralante. ｕｉ ｾｬ＠ h)' 

It,rcl,. lnumpho- . , b, 00\ o ... fh" 11 m.l· 'en:,rnte .. tf' 11 lo ainda. o AUXr!IO das pn pOCrll ... Uni lypo $(1)0 e nllll1u wl com v 
dn<; e c .. g-:\ pur LI ,. orgulhn ､ｾｳｭ･ｊｬ､ｯ＠ bres vlctllna denommadas-Fllhas de e o ::i1l1H rup_ 
e um ff'roz ･ｾｯＺＬｭＢ＠ I ｾＬｪＢｲｩ｡ＮＭ

,"e nà', fur Ｇｕ ＢＩｬｬｾ＠ •• Ja 1'1'1., quaur1.l· O perfillo, ondrllp de ha mUito \'el11 
pia -entente- na l:11r .pa , ('rt'la'" qUI' a mioando a con_ciencia do pobrC' povo O 
\'er;·o mu ito em bre\ I' 'Ihl. n,1 ,\m,·rt(· •• d.' f-lln\'illp Incutlndo·lhc principIO'; e i ;.: ＮＮ［ＮＮＮＮ［ ｲ ｾ Ｓ ＮＺ［ Ｈ Ｎ［Ｎ Ｉ ＺＮＮ［ ｜ ＮＺＮ ｉ ＮＮＮＮ［ ｲ ｟ ﾷ＠ _<...;_ •• ;.I'_(_);.,:\ ... I. ... ,\.,.( .. ｾ ］＠ ..... : .... : 

ＭＭｾ＠
ＬｾＮ＠

d d ｾ ｬｉｬＮ＠ dI' aarr,\' aounc., -. prompla' a Idhl' ab ,urdas. usufrullldo com C'",t! 

､Ｂ｜ＢｌＱｲ､ｲ･ｾＧｴｾ＠ I)(lYU· 111,,1 ,lrn1.ldo.,e quc proc('der \'rlot .. ｧ｣ｮｾ＠ pecul1iarJi.ls, a!tim O .Oia». dto \{l. tl' nn na ｡Ｇ ｾｩｭ＠ UIB 
durante ann u, ,e oi ... x .• ram ･ｮｾ［ｲｮ＠ ... r .. "eparaçào d'! nacronalrd.lCles on.h.' ,Irtigulnho, cujo auto r é h.l,tanlf' ('onhe' 
pelo, c ｾｮｴｵｳ＠ de ereia eI .. ｡｜ﾷｾＺｨＢＬ｣ｩＮｬ､Ｂ＠ .. Or<lLllelr<l P trata(b com pouca c""o cido I;c:" ' LI" ('Ie\"a<;üo de C,lraCler 
<..i erm .n,a ... t' até de re"to ('orrecto ｰ ｲ ｯ｣･､ＧｬＱＱ･ｮ ｴ ｾＺ＠ . . 

ｾＱ｡＠ ., iI que d
p

<l'jamo chegar" ,-\ propna reli!!:ião tem ali duas na- • J:i um" ve" o s r . I hrago da I' 
IJ .. ｲｾｕＺｬｴＮＮｭＭｮｬｊＬ＠ 0I,1h, ciooalrd:d",. uma aliem ') e ('utr .. brnzi- "eca 'te\'e a , I'm .:e r imon ia de il'. ＢＧｾＧｕｉ ＧＬ＠

A .fechilr a, nu oi" porta" á Alie lelra. haveoel tamuem duas Cll ngrt!ga. a uma ＨＢｯｮ￭ｬＧ ｲ ｬＧｮｾ ｩ ｡＠ na 'Fratellanza 
manha ｾ＠ Ｎ［ｾｳ＠ dc"- ｆｩｬｨ｡ｾ＠ ele ｾ ｬ ｡ｲｩ｡ＭＮ＠ uma IJra- lia n,," , ｭ ･ｾ ｬＱＱ ｯ＠ fi ｰｲ ｯ ｰ ｯ ｾｩｴｯ＠ da ""'fOr ...... 

, úo. L onge d,,,,o t:lki ril, outra all .. mã. ,Ie sorte que, para na Ｔｕｾ Ｂ＠ a Ila lia fo i lt>va nt.l.la mai' 
ｾ ＢｾＬＬ＠ p.lI/. ｾｮｾ＠ um;! ｲｯｰｾｉＬＮＺ｜Ｈｬ＠ la1lo clda congregaç<io. as mi o ::'<1, sào re a qut' os _\ Ip('s e a . ｜ｉ｜ｾｬｲｩ｡＠ foi ｬ｡ｬ｜ｾ［｡Ｌ＠ ... 

r o<'a t: C'norrn!', l! u,n J!ral1llc mcr.:;:d ? dfl'-. em ｨｯｲ｡ｾ＠ dlfferente3. sl'ntlf) para aos profu ndos ｡ ｬｊｹｾ ｭｯ ｳ Ｎ＠ E ni 
p.rr,l o" ｰｔｃｊ､ｵ｣ｴｯｾ＠ <1', 13r,lz 1 I' os eml umil a., ,') e para outra ￠ｾ＠ 6 oa manh;l! protl'stoll .• 
grado <J11t·m.ie "';'0 um elemento de A ｭ ［ｳｾ｡＠ rl'dda pilra as F ilha. de P or, hi SI' \'(, que o hom('m 
vldd p Irll um paiz novo. ｾＡ ｡ｲｩ｡＠ alterna os hrazileiros não pooa::m só tem um e, toma J:', o capoII, de . 

Haja ｮｯ･ｮｴ｡ ｬｬｴｾＬｯ＠ ｭ｡ｾｩｬＱＱｯ｣ｵﾷ､｡､ＢＮ＠ ati::'lslir f' vil"e-\'crsa. pedras . como lI;lo Iw rdc o \'('Iho .. n,,"lO 
ｾ ［ｉｉ＠ o, delx('m d.,r lei e crear um I ... ' dia 1::> de Janeiro do corrente m(' ele andar sem [11"<: accl'l1d/'1lI10 

f' tadf) dentro do E,tado. • anno. o malandro Sunelrup organizou vela a Deus e outra ao JI b" I 
ｾｬＡ｣ｬ｡､＠ C' r ola, "Ilf'mil l"'. ma<:f'S- um pi..: IHC ('01 ,'. Franci,co l' de p.tr . O .01,,' ataca os nlli"do .. e,. 

I . I· filho ' d Cf) Cl'na com as "e ... posas • dI' C hrr s to ;rr· Italr"lIo • e o "t'u recl;lf'tor chf'fl' VIU 
cc,!a, hnz t'JrlI 'In" O" "e· T('CaclOIl 0 ,,8 incauta< fi! ha' da' duo I l.' di . !'nllf' l;mza Italiana» I 

Mana um cobre regu <r r a lá se fUI ca- . c orrecto .. , 
ｾｾ ＭＭ ｾＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭ
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o CLARÃO • -
P AS T O R PRESBYTERIANO MAL ｅｄｕｃａｄｏｾ＠ E SU OS UMA CADEIRA DE OURO. 

Dlt JULIO NOGCEIRA I Mf'ia cluzia de typos sem educa' 
çllo, malandros por excellf'ncia, desses 
que por ahi IIndam li maior parte das 
Vf'zes ebrios, tiveram 11 audacia de 

MAssrço POR CEM 

Deste illustre e díjl'no pastor. re
crbpmos a amavel visitil, entretendo 
com rlle uma longa palestra que mui 
ｴｩｾｩｭｯ Ｇ＠ nos alegrou e c<optivou. Ver
dadpiro Apostolo do Bem, o revdmo. 
pa. tor clr_ Nogueira é um propagan 
dista do Evangelho de Chnsto. 

F oss('m todos os padres e frades 
iguaes (t O pastor Nogueira e teriam os 
lima religÍiio ｾｯ ｬ ｩ､｡Ｌ＠ baseacl:l nos ver
dadeiros pr in(;Í pios da sã moral 

Infelizmente nno s1\o iguaes aes 
pro te til nles os srs. do clero catholico 
apostoli co romano. 

A differença ｾ＠ enorme. os pro
trstantes espalham p(' lo povo a ver ' 
dadei ra religião de Christo e o clero 
rommlO prega a superstiç1\o, o fana
til'mo religioso e a men tira, custando 
tudo isso ao pobre povo muito bom 
dinhCl ru. 

Agradecido ao dr. Noguei ra . 

AG ENTE S 

A C ASA ｚ ｅｾ ｉ ｔｈ Ｌ＠ rua Benja min 
Constant 25, ' ão Paulo, procura 
;lgentes pm todas ｡ｾ＠ localidades, 
offerecend o optima remuneração. 

DO CO RR EIO 

Do digno sr. administrador dos 
Correios deste Estado, ri r _ :'I1arinho 
de Soula Lobo. recebemos uma ci r 
cular pedindo que il eJle seja remetti
cio o numero do nos o jornal. quando 
neste houver alguma reclamaç{lo co n
tra o mesmo correio e ｾｵ｡ｳ＠ agencias. 
afim de que sejZlm tomadas as devidas 
providenCiaS. 

.-\. ci rcul ar do sr_ adminis trador 
do Correios é uma prova cabal de 
que s. s ､ ･ｾ･ｪ｡＠ manter na sua rppar
tiç;lo a mais completa ordem e mora-

. lJdade, obrigando ai nda as suas agen
cias a l'f'guirem o mesmo caminho. 

Muito bpm. assim devem fazer os 
dr ma is ch(' f('s ele repa rtiçõe- que co· 
mo o digno (hrec tor, dr tllannho têm 
ｲ ･ ｳｰｯｮｾ ｡ ｬＩｬｬｩ､｡､ ･ ｳＮ＠

O "Clarão, agradecendo farà o 
que pede s. s., si porventura tiver al
guma rec1amaçftO a fazer. 

o ｅｓｐｬｒｉｔｉｓｾｉｏ＠
Do Centro ｅｾｰｩｲｩｴ｡＠ Amor e Hu

mildade do ａｰｯｾｴｯｬｯ＠ recebemos com
mUlllcação da posse de sua nova dire
cloria que licou assim ｯｲｧ｡ｮｩｾ､｡＠ : 

PreSidente, João de Bltencourt Ma· 
chado; vice, Gil Amadeu Bt-ck' t· se
cre_tario. João karia F. da ｾｩＱｾ｡＠ (re 
･ｬｾｬｴｯＩ［＠ 2' dito, Fmncisco ｐ･ｾｩｲ｡＠ de 
Oliveira ｾｩｬｨｯ［＠ exhortudores, Heitor 
Luz [rf'elelto) e JOiO Candido da ilva' 
theso';lreiro,_ Ricardo Goularti udjuncto: 
JoaqulDl Livramento: bibhothecario, 
IIdefon o TelembeQt: 6scaes, Agosti. 
nho Campos e João Felic:illDO Alves 

Agradecido. • 

MIL R€IS . . 
criticar de um -ternó- de Reis olga' ｃｯｮｾｴ｡Ｎｮｯｳ＠ Que um padre ou fra' 
nisado por moças da nossa melhor de a,lIemao, lá pela. beocla Sto. Amaro 
sociedade. cujo fim fo: vi sitar as la' ou S. Pedro, autonsado nahJralmente 
milias mais dignas de Florianopolis, pelo " ｣ｨ｡ｶ･ｬｲｾ＠ do ceu, a!lda "vendendo 
na noite de 6 para 7 do corrcnte. aos ｶｮｬｬ｡､･ｬｲｯｾ＠ catho'lcos. que. e 

Nilo acostumados a presenciarf'm confessão cadf'lnJs de ouro masslço 
esses le tejos, que nas grandes cicia' pilra n'ellas se sentarem no ceu, quan' 
des são communs. os taes typos suO ?O lá (;hf'garem cançados da grande 
jos e indecentes deram o que lazer (tS jornada, da terra ao mesmo ceu. . 
!inguas, sem se lembrarem que tinham . O preço fixo é de 100 ()()() da ､ｬｾ｡＠
Jogar proprio onde acommodal-as. cUJa , e ｰｲ ｯ ｶｯ ｾ｡＠ a ｾＧ ｯｮｴ｡､ ･＠ de pOSSUir' 

Felizmente, essa recula da -the' se um_H, e fOI assim levado pela fe 
soura- é bem conhecida e todos Sll ' catholJcil , que um devoto e crente do 
bem que ella preferiria um - terne'- dI' Santo Burro, corrc:u á casa, contou 
gente atoa. onde a viola e iI gaita cem b'lgarotes e ajoelhado às plantas 
far·se-iam ouvir acompanhados l1a do .frad e entregou-lhe o -arame- sem 
aguardente (;om o tradicional mel de ｲ･｣ｬ ｢ｾ＠ ｡ｬｾｵＮＮＮ＠ . 
PdU, bebida propria dos vagabundos SI nao fosse a raiva que nos vOtil , 
que a lém das "farras. nada mai s co' ･ ｳ ｾ ･ ｾ ｟＠ "santos. ｰ Ｌ ｾ､ｲ･ ｳ＠ ､･ｴｵｲｰ｡､ｯｾ･ｳ＠ da 
nhecem e que por isso mesmo cri tl- rehglao de ChTl_s to, pretendenamos 
cam do que é serio e moral. ｾｭ｡＠ dessas ｣｡ｾ･ｬｲ｡ ｟ ｳ＠ de ｟ ｯｵｾｯＬ＠ mas que 

Emquanto esses inconscientes es- ttvesse a egulllte IIIscnpçao nas cosO 
carnecem das gentis senhorinhas que tas da me ma cravejada de ｢ｲｩｬｨ｡ｮｴ･ｾ＠
orgoamsllram o Ｍｴ･ｲｾｯＮ＠ de Heis, nós -Redacção d'·O Clarão-. 
batemos palmas e dizemos: 

- Muito bem. 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

ATTENCAO 

A garrafa com a excellente 
"agua potavel. contendo os in
g redientes barro e lama, ｾ ｳ ｵ｢ ｳ ﾭ

taneias in offensivas. ao estoma
go de qualquer pessoa, acha-se 
em exposição na st'J la de visita 
da ｲ ･ｳｩ､･ｮｾ ｩ ｡＠ de nosso redactor 
para quem quizer certificar-se . 

+++++++"*+ 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

FESTEJO ｅｾＨ＠ SABER 

O morador do palacio ro eo na 
céga ｯ｢ ･ ､ｩ･ｮ｣ｩｾ＠ ele prestar homena ' 
gpns á seita catholica romana, illumi ' 
nou por fóra e por dentro todo o edl ' 
ficio. na nOite de 19 do corrente, na 
inaelvertellcia de que assim commemo' 
rava a inolviela\-el data ele t 759. em 
Que o vrrcladeiro _-\po tolo da moral 
social, expul ou de Portugal e Brasil 
os jesuitas, esses tratantes que tem 
sido o horror da humanidade e o per' 
srguidor do pobre vivente desde o 
berço até o tumulo. 

Foi uma mesmo de tirar o cha' 
péo, mas si o proprietario illuminou 
o seu palacio por um e outro facto, 
IIccendeu como se diz, uma vela a 
Deus e outra ao diabo. 

Co usas da benção papal ... 
Na politJca é o mesmo ..• 

Attencção 
A venda avulsa ､Ｇｾｏ＠ Clarão" 

é de 200 rs, o exemplar. 

ｾ＠ Aproveitem, fieis crentes da fra· 
dalhada a liquidação de cadeiras que 
estão fazendo. 

Quem delxará de compru uma 
carleira de ouro macisso, por 10010 O, 
para sentar se no ceu? 

Uma cadeira garantindo o ceu e 
vendida por um frade I 

RU il da Ignorancia. 

UI' 

DESAFO RO DE UM 

JESCIT A ａｌｌｅｾＱＮＭ｜ｏ＠

NiI terça-ieira , 18 do corrente, um 
frade allemào, estupido e boçal, destes 
que alardeiam a "kultura. patria, n'u
ma linguagem desabrida e immoral. na 
pratica. depois da novena de . Sebas
tião. vomitou bilis a valer contra o po
vo, chamando-o de malcreado, gente 
sem educação e outras "amabilidades. 
proprias des a recula de sotainas tudo - , 
I to em completa contradição com a 
doutnna de Jesus, que ｾ＠ toda de sua 
vidade, de fJaeiencia, de paz e de amor. 

Felizmente, o povo comprt:hendeo 
que o frade estava naturalmente hydro
phobico e rio se a valer, não levando a 
serio o que elle disse. 

O tratante julgou que esta\';} em 
algum pulpito de sua terra onde o pu
vo ubjugado em seus direitos só tem 
liberdade de elevar e respeitar o kaiser 
e li fradalhada ｱｵｾ＠ junto a elle cons
pira. 

Engana-se meu fra ,n6s, os bra
sill'iros estamos acostumildos a 010 la' 
gar importancia aos grosseiros, aos 
malcreados, porem quando a cousa vai 
demais o pau entra em scena, 

Vamos indagar do facto e do Dome 
do sujo sotaina e conforme as io,lor' 
mações que no forem ministradu, 
voltaremos a carga. 
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E' ｰｲ･｣ｬｾｯ＠ qUi! (J bra Ileiros to' 
nlem uma pro\ idf'l1l'1i1 contra ･Ｚｾ･ｳ＠ so' 
t<llna e tran eiros que no tratam com 
pouco cazo. 

Obngal-o a no respeitar e res' 
peitarem a nossa naclonaliuatle, eis o 
I us o tentamell. 

'ada de lacilrdade3, nada de con' 
de cendencia e mUito zelo por tudo 
/IIIUlllo que nos diz re peito, eis o nos
'-o aminho a e uir. 

E' melhor prevenir o mal do que 
curai-o. 

Herculano, 

L-PEHl\"TE\'DE\' (I. \ 

}.IUXI IPAL : 

o CLARÃO 

a"signatura de jornal e adiantilda r' nrti/!,os ｩＱＰｾ＠ ｡｣ｬｯｾ＠ incon!'titurioneps do 
não quando veocidü). G-o\'t'rnn, t;H'S como o da ＨＩ｢ｲｲｾ｡ｴｯｲｩ･Ｍ

O que haverà? <Iade do;; proprietarios pUll'arem ante 
ó "i e alguma boyocotage de no- de as!'entnda a rêde de rXl!oUOS (!lei" 

va especle. f'xerclcla sobre o funccio- cos) e nutros netos l'em('lhante!'. ati 
nalismo, para, por faltn de i1zeite. npa- I'OU fi "Folha" de catrambrias e patas 
gar e a Luz da erdatle ou lima con ao i1f. 

\'ersão por effeito do sermões do I O - ｴｵｲｩ｢ｵｬｯｾ＠ incensarlores t'stitl1 
Martin . I de nppnrecrndo t' quem no ' dirá que 

Logo que descubramos a cou5a ln ;10 ｾ･ｪ｡ｭ＠ prenunclos longinquos de 
daremos m .. is força a Luz. I nlguma latalidadl'. oriunda ela henção 

Fica aberto no livro de matricula pap," de 1 . cle Outubro de 1915?! 
dos a ignantes o eu debito de 1466 Esperemos. 
réis. 

Estamo sati feiti simos com e sal' 
devoluções. porque pilas teem produ 
Zldo os bendi os re"u tados das f'X-
communhôes; exemplo mathematico (' A ｔＮｅｾｉｂｏ＠ l'R : 

sahiram mole tados , 2 
pediram as Ignatura. . . 5 
Oh I bendicta boyocotage ! 

O' ]esuitRs. vos sois c\'lIm faro tllc a·_ 

Ch,unamos a attenção :!a Suprrin· 
tendellcla pam o malto que de\'ldo a 
:,ecca, cresce obre as ruina do -ter· 
ｲｾｭｯｴｯＮＬ＠ rxi tente na ex rua Frlippe ｉｾｉｐａｇ Ｌ Ｍ｜＠ YEI 

[tuHJ, 
Tende tal corrupçl\o e tal velhacaria. 
Que e incril'el até qut' (, filho de Marra 
Não sej ... lIlela velhaco e nào sejn cor, 

[ rapto, 
Andando ha tanto tempo em tão má 

[ "companhia". 

(amar,io que, além de prejud;car (I s 

t feito de tal -embellezam nto. torn3-
'-e um eminente pengo ao trfln ·eun· 

Leiam este pedacinho do "Apro
\'eltando o. tempo,," - public •• do no 
"supplemento ao Der U r\\ aldsoote" de 
14 do correr.te: 

ｴｾ＠ e moradores ､｡ｾｵ･ｬｬ｡ｳ＠ Im medla
｣ＮｐｾＮ＠ pnnclpalmente á nOite om a uerra Junquf'lro. 

-' ella il1uminaçáo publica electrtca" 
Gue po Ulmos, que 110 faz ter ,l\Ida· -Infelizmentr,omomento nào é dos 
Ce da primeira IlIumlnaçãu da -can- ｭ･ｬｾｯｲ･ｳ＠ para que 1\ AlI t'manha faça 
ceias de azeite de ｰｾｴｸ･Ｂ＠ sentir ao . r Lansing e aos Est"d0S 

Com uma roçaela e capinaç.lO, e\'l_ lcnldos Qual (. a attitude qut' um palz A confissão 
tar.se-à quolquer de -.... raç,l. ｱｵｾ＠ se diZ neutro de\'e tomar, 

• A A 11 ema n ha terá que sr i r s u j ei- -----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:===:=:;;;;;;;;:;;;;;;---
Cm coO\'ertldo pelils Itando aos vexames que lhe impõe a 

cOl1lert:nclas do J)adre ,;merica do /liorte ma isso <Ité qUI', 
M,'rlll1 , livrp da Europa. pos a mostrar ao co o QI -E ELL.-\ E' E 

BOBO E PED.-\. -TE! 

Do enlu\'ado e pedante <,x-as.!-
nant:: d' ,O laráo>, receben ｯｾ＠ um 

t:n\'elloppe contendo a ｾｵ｡＠ desenhada 
mào dln:lta, pintada de preto, com o 
ＬＬＡｾ｡ｲＧＭｭｯ＠ de 14(>6 ｲｾＮ＠

Damos [Jublil:idade a ･ｳｾ･＠ lacto, 
para que o commrrclo "e l're\'ll1a qUd:l 
＼ｾｯ＠ o 'janota" comprar fiado. por quI-' 
to le aduptou pagar ｾｬｉＧｌ＠ dl\'lda ... com 
vna mão preta por.:amen tt' pllltada! 

Terno certeza 4ue o Pap"e saben
<'o ､･Ｌｾ･＠ facto. o rt'prchendtd por e,,
a l<lha de educação. 

I a mão ne"ra quI' remf>tteu à re· 
､Ｎｴ｣ｾ￣ｯ＠ do . Clar:.o" fOI para iI ｾｵｾｴ＼ｬｬﾭ

"engana- e, \'enh.l pe -o,dmtnte, mLl" ... 
"enhi. bem. 

AqUI não se morre rir careta . 

1.466. 

. . -
: ａｇｒ｟｜ｄｅｃｉｾｦｅＬ＠ 'TO: 

,. Do.,r Luiz T. da S. a ignante do 
Clarão recellemo a cl <: \'ouçào de 
e orgam Inclependente. 

:-'ão acompanhou entrptanto a de· 
volução a Importaneia tle 1:466 rs. que 
,·"rá den'ndu do" meze de ｄ｣ｾ･ｭ｢ｲｯ＠
p Jar_leiro (por e'-lue imf>nto tLllvez , ou 
por 19'!lOr., r ,-!ue o p..l,; .• 'n:: llto de u,na 

varde que no campo da lucta honesta 
e ｾｉＭＧｮ｡＠ ella não recua, não telt e, seja 
lá á quem lur,,, 

PAHA ｑｮｾ＠ SEH\'E -
O que diZ a isto o "Dia" com a. 

sua tres e quatro columna" de tele-
gramma" '( O padre hiniquy, autnr dil pre' 

O momento não e dos melhores ... \ clm ... (,Ilr.t. "O ｾｩｬ｣･ｮｬｯｴ･Ｌ＠ a mulher e 
E JHrect' quI' caela \'ez lica peior .. o confeSSI<"loirlO", falando de um cunt 
O ｅｾｴ｡､ｯｳ＠ Unido que se prevI qur elle contes. ou quando e ra ｾ｡｣･ｲ Ｇ＠

nam, porque uma \'ez engulida a Eu, dote dt' I{oma. ･ｸｰｲ･ｳｾ｡Ｍｴ＾･＠ assim: 
ropa, elle \'ão ser engulrdos tam bem. "O nu ' ero de mulheres casadas 

D.\ l-RnT8.\C'. 

A "Folha do Commercio", rsta 
tribuna do feltznrdo sr ｾＱｲｲＢＮ＠ Ｑｲｬｾｬ､｡＠

pelo enluvado e aprimorado O!t,'e ira 
gordo. fOI ;,tirada á praia pela Urucu
baca. do 1tIf'3mO mudo porque íoi o 
OUlro pUlplto, onde o reda ctor-propri 
el,'flO, par<l merecer Ｂ｡ｾ＠ boas graç"s" 
<lo Oeu3 do \' atlcano. a('('ndia vellas 
tOd03 os dias aos Santos da Curra 
[{omana. 

e so!telra, que se haviam confessado 
com o p" nitente erd approximad amen
te <lt· 1,:,lX ). da" quaes, m di ... ｾ･＠ clle, 
ha\'la corrompido prlo ｭ･ｮＨＩｾ＠ 1.000, 
f,tZendo lhes perguntas sol,n' a' ClU

s,," ma'" ｲ･ｰｵｾｮ｡ｮｴ･ｳＬ＠ pelo simplt's 
prnzer di' ;-.atr"lal.er a pen'er;;idade do 
ｾ･ｬｬ＠ rropno 'oraç"o deixando-as na 
ｴｾｮｏｲ｡ｮ｣ｩｕ＠ do" pensamento peccaml 
noso" c de"cjos crimlllosos que abrr
gav.1 para com e Ins, 

VIas confessou-me que havl<\ :!es
truido a ca"tldade <le 95 penitentes, 
que haviam consentido peccar com 
clle. 

A urucubaca notando o c,.minho 
errado que trilha\'a aquella Tnuuna, 
não tr .. t.-l11l10 Je Interes ar se pelo 
commercto, pelas inelustnas, ｰ･ｬ｡ｾ＠ ar 
tes e tudo enfim que 1hz n'''peito ao 
progres"o c bem e"tá.r publico, s6 se 
occupando em !>eus artigos de fund o 
com uouagens de fE'ltlç.tna do alto 
personagem Joào do Braço; ｾ＠ qU.!I
mando podre IIlcenso em laudatorios I 

Oxalá, exclama o padre Chiniquy. 
foso;e este o uníco silcerdotp que hei 
conhecldo,que se tenha <IegratlaJo pelll 
confissão aUricular! 

ｍＬＬｾＬ＠ iII I quão poucos s.io os que 
têm escapado dos laços do tentador. 
comparados com os que te 11 caldo! 

(Continúa), 
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