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- ANNO V SABB.\DO, 18 DE NOVEMBRO DE 1916 

A "Gazeta Brusquense" A Gaz("la· titln bem 

heci!"-ao -Clarão·. --
A -Gauta _Arusqllen!'e.,com aquel 

la de ica(kza qUI" l!lo admirada tem 
tornado em loelo munel, a ct'lebre "kul, 
tur", no s!"u n, 45, de 1: elo corrent', 
n05 mimoseiil cum alguns desaforos 
plopnos da d,t .. -kultur. 

Mas a "GazetR" mio póde srr to, 
mada a sério, porqUf' " seu ｾｵ｢ｴｩｴｵｬｯ＠ já 
é uma mentira que o homem do -C· e 
do -K · prega ao publico, com nqul'lIa 
Ｇｾ｡ｮｳ＠ façon" com que o SI'U drus de 
bigodes diz que tratudos naJa valo'm, e 

• Clarificando () • Clarâo", 
temo!; so a dizer que e:;se 
urtigo (o "Av Britannia") 
ｮｾＱｏ＠ visa au"- urazileiros ho· 
ｮ･ｾｴｯｳ＠ e patriotas, ma::, sim 
aos Ｂｧ｡ｴｵｮｻＩＵｾ＠ que querem 
vende-r o paiz aos ingll'zes, 
ｉＧｾｴ･ｾ＠ • opprf';;;sorf's do:- pai· 

Tl'm mUltll honrR o "('1l1rão" !'m 
sl'r taxado rle "imberil" pelo jornal tln 
!Ir, ｃｬｬｲｬｏｾ＠ Karl, porque eSlIe inwlto 
prova quI" estamos ao(1ado da ｣ｬｶｬｬｩｾ｡ﾷ＠
çAo e rio dlrt'itCI, isto t-, ao lado rlaquel 
les que combatem pela cau. a da huma 
nidade, e n!io (101\ que rasgam ｴｲ｡ｴ｡､ｯｾＬ＠
arrasam ratht'drilell, fuzilam mulhen' .. 
e querem dominar o mundo:l. força 
brulil e á pa: .. fI!! cavall0 

f .. Zf''' racos, 

o .Dla' publica milh.,re!> dt' telegrilm Gatunos! V ,ram? ,A ·Gazeta
mas dt' mtlhõe. dt: vicluri.,s, , por um chama-lIus ｊ￭ＮｾｾＧ＠ I", Pois fique sa· 
oculo , !Jl'ndo que t'm diversas l'adt'ias te em 

- <:;(>manario em prol do;; inter- enlraclo honr<tdissimos piltncios seus 
po r fabilicadores dI' firmas e ladrõe .. ! 

･ｾｾｴＢｓ＠ c1a riol<de I" do munlcipio clt, Bru,:: E se fosse a esmiuçar aS ｣ｏｕｾ＼ｴｾ＠

Antes do fim ,Ie 1917 ｮｯｶｵｾ＠ map· 
pas da Europa serão 1t'ltoS, e enl;'o 
ql1err;r.os Vf'r os n ':,u:tildos do. ＲＨｾｊ＠
mIlhões ｧｬ｜ｾｴｯｾ＠ com a prol'lIl!lInda de 
vlctoria,s pdns ｩｯｲｮ｡ｲｾＬ＠ f' ondt' irá pa· 
rar o extr,'mo orgulho de pretf'nder·se 
re(luzlr ｮ｡ＨＧｬｯｮ｡ｬｩ､Ｇｬｦｬ｣ｾ＠ l1HI('penclclltes, 
"mbora fr"ra!', a e crólVO", do miltta· 
Ｌ ｩｾｭｯ＠ prUS::.lano, 

Pl'n!lar .. m ｯｾ＠ vlsion .. rios cle lrium· 
phos que era só inv.tChr a l:Ielgica, ir 
a r .. ｲｩｾＬ＠ pa 'ar por I ondrl'''' I' Ir ｦｬ･ｾﾷ＠

cançar I'm Po-trogra(lo, Ma, t'llganaram· 
SI.', \ 3elglca, peqUl'lla, ｭ｡ｾ＠ herolca, 
resistio; em Paris nl\o rt'inava o com 
munismo, C0l110 em 1,':00, r ｴｯ､ｯｾ＠ 0<; 

ｾ ＬＭ ｉｾＧ＠ ｩｳｾｯ＠ que está impresso 10;;-1) com c icl<tdo, encontrarial11os é certo, 
.rlmixo do t,tulo du jOI"el. muito,; brnzilelros com fortunas int"x 

, ' plt, a veis, mas o ml'smo encontraria 
E ISSO é lima mentlr<1, mos em e ' trangeiros , 
A ",Gauta" n;io trata ,dos ｩｮｬ･ｲｲｾ Ｍ Os giltunos niio S;IO só os brazil· 

ses d<t cldildt' ,e tlu mUOlClpIO; ｾｲ｡ｬ＼ｴ＠ UI1I I eirM , Leiam o movimenlO poliCIai rio 
c<tmenlt: cios mteresses ｡ｬｬ･ｮｈｴｲ Ｇ ｾ＠ e de, f{io de Janeiro, (" verão iI t'nfidda de 
ｾ･ｭｰｲ･＠ que se lhe ｣ｾｴｦｴＧｲＨＧ｣･＠ brecha" Ilftr nomes eslrangeiros quI' ficam nos re
um pontapé nn Br<tzll e nos ｢ｲ｡ｺｬｬｴＧｬｲｯｳＬｬｧｬｾｬｲｯｳ＠ como complt:los ｣｡ｶ｡ｬｨ･ｩｲｯｾ＠
fllzendo () ｭ･ｾｬｬｬｯ＠ que fa7,rm ｾｯ､ｮｾ＠ os I de", rapina. 
J'ornaes allem<tes ljue:se puLJhcam no E I ' d "o da ' , pa ril prova, I'la a rI' acç" 
nosso palz. G B " ' I I • " " azeta rusquense o st'gumt(" e e· 

A sua ｲｾ､｡ ｣Ｎ￣ｾＬ＠ ｾ＠ ｴｾｯ＠ Idiota que <>ramma passado a 8 do H io para' A 
cl 'Isslfic" o Clarlto dI! Jornal • humo- " d' 

, '. o Oplllião", que o publicou no ml'smo la: 
ｦｉｾｴｬ｣ｯﾷＱ＠

Jor(l81 -humoristico· o -Clarão>! • Rio, 8, - A policia pren-
Esta só mesmo da cachola (105. r-:dllclo· \ deu a bU,rdo do • ｆｲｩｾｩ｡Ｂ＠ um 
res da -Gazeta' I ,pa5sagt'lro de na:;clOnah-

Diz ella, que ｴｲｬｬｮＢ｣ｲｾｶ･ｵ＠ ､Ｚｾ＠ "Tn dade alletnã, suspeito dt' 
buna" G artl!:o • \ VI.' BnlanOla , parll um roubn de joia:; t' t'mbar. 
fazer rrer ao pubhco ｱｵｾ＠ o mr mu ar· d d Ij -'f " 
tigo nAo é de in' ençãu illlemói, ca O 110 purto O ,eu e. 

Mas 1\ - Trihun<t., todo mundo sabe, Já vê" rt'dacção da, -Gazeta. que 
obedece á \'annha magica do germi! n!lo e somente no BnuII que ha g"tu 
ｮｮｰｨＬｬｩｾｭｯＬ＠ e por isso ataca os al,lia,dos nos; entre os seus patricio:! talubem 
e os ｢ｲ｡ｺｬｬＨＢｩｲｯｾＬ＠ P0f(IU(' os ｢ｲ｡ｺｬｬｾｬｲｯｳ＠ os ha, 
em quasi :!U<I totuhda saio de IIlhado· Se fossemo. impertinente, pt'diria. 
philol!. m05 I\. honradól rrclacçAo ,lo semanllrio 

Hoje não ha brazileiro que ignore em prol dos interesses gt'rmanophllos 
o que pretendiam fazer os nossos gran· que tran 'crevesse ("!iSe telrgmmma, 
eles :unigos !ouhdilOS do K:\I,ser, ｭ･ｾｭｯ＠ como lranscreve os artigo e notlCI. 
já nascidos no Brazll ("!li qumla ou ｳｾｸﾷ＠ contra os alliadus ｾ＠ os brazilelroL 
li! geração. de ｨ｡ｳｴ･｡ｾ･ｭ＠ a bandeira O de.el' ero da "Gazeta", como O 
i1l1emà no sul do Bntzll. ｾ＿ｭｯ＠ ｾ･＠ Ｇｾｾｏ＠ de todos osP jurnR!:s da "kultur" ｾ＠ a 
ｦｯｾｳ･＠ cousa delles, F. dahl .1 pre\ t'nçao \5y mpathia que todos os brazileiros teem 
ｱｾ･＠ contra elles todos ｴ･ｭｯｾＬ＠ ｰｲ･ｶｦＧｾＺ＠ pelo" alhlldos, 
çao que nunca mal de apparecera, - I 1 ti 

Iranct'zes, pondo de p;,rte crenç IS f' 
opintÓ' 5 politica"" uniram H' comu um 
o homem, e e,;lão ｭｯｾｬｮｴｮ､ｯ＠ o ｦＮｪｵｾ＠

vale a ruÇól latina, pelos "lIe"!liies )ul 
ｾｩｬ､｡＠ de(',,(\ellle e podre; os Ｌｮｧｬ･ｾ･Ａ｜Ｌ＠
('m ＩＺＺｯｵ｣ｯｾ＠ ､ｩ｡ｾＬ＠ Il'vanlaram lormldft
veis I!xercito_, quI' SI' biltl'm valente
mente e hão de vencer; os ru sos des 
pejam avalnnche5 ,de homem'. , ljU(' que· 
rrm chrg;lI- a Bl'rltm; os s'rvlos 11Itilnl 
como br;jV()s; os rumenos comhatem 
como heroes; a !tal ia a \ "nçlt valentt"· 
mente, e os mimlgus dos <Ilhado, ｾａｯ＠
de ir cedendo o lerreno ＬＮｴｾ＠ o 1I1brno 
tiro de canhAo dos alliados. 

Não ｾ＠ a primei r .. vez que o tf'lc
grapho nnnuncia disturbios na Allenm
nba por causa da falta de vlvern; ｾ＠
ses disturbio hlo de e reprodUZIr 
cada ez com mai iolf'flciao, por que 
de dÍlI pllrlt dia li fome ｾ＠ tbrnttrt mai!l 
oppns ora e levarA o po o !lO u limo 
､･ｳ･ｳｾｲｯＮ＠

E vel"f'mos fntlo nas rua de ｾｲﾷ＠
lim M mesmas $Cenu do e61ftntunismo 
mls ruas de P"rlS ｾｭ＠ \b7o. O IOvemo 
ver.se·hlt enLAo, co o ､ｾ＠ FI t'IIl 
\870, entre doi" f - o cuema 
externa e o ,Ia revoluçAo. 

, ... ,. .. 
pJlrque cr teiro que faz, um cesto, faz , Se ess,ft, sY!1'pathla ｯｓｾＬ･＠ pe o ｾＮ＠
um cento, e quem atraiçOa uma vez, tru!dor mlhtartsmo I prUSSiano, enUlo 
atraiçOa sempre. ' seflomos uns slIntos 
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Notas solt s ComaEmprezad 

Tal ｦｾ､･＠ o cabeçalho-Paraná - 5ta. 
Catbarina.-A olução do velho ｬｩｬｩｾｩｯＮ＠
com que pretende chamar <I attençAo 
publica, o orgam germanophilo do sr. 

onde de 5. Thiago, ·0 Dia". 
Começo do artigo de fundo: 

-Teve a nota de um verda
deiro movimento popular de 
franca olidariedade, a mani 
fe tação ante-hontem levada a 
elleito pelo patriotico povo ca
tharinenl'I', na chl'gada a esta 
C'lpital do sr. dr. Fehppe 5ch 
midt." 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

D'-O Dia" de 10 do corrente. 
Ma5 ... onde foi que vio isto quem 

escreveu? 
Olhe, sr. condI', o que nós e muita 

g:nte vio, foi justamento ao contrario: 
na physionomia de algans ｣ｵｲｩｯｾｯｳＮ＠
nota'l'a·se a dor. 8 tristeza com que vi:,m 
o acompanhamento do lunccionalismo 
assistindo ao enterro da integridade ea· 
ｴｨ｡ｮｮ･ｮｾ･ｬ＠

Diga.nos o -Dia" si tiver um asso
mo de sinceridade: póde se comparar 
es,a "manifestação" do dia 8 com aquel 
I que ha dous anno pa:sado- foi ver 
dadeir.tmente exponulOea, quando o 
povo receb!:u·o entre del irante enthu· 

iasmo e :tuanelo eleito e acc1amado 
pelo povo, Go\'erna:!or do Estado. na 
persuação de que o r. chmidt seria 
o mesmo Governador qut! ha a nnos 
atraz, !toubera admini trar e ta terra, 
com criterio e ｡ｭｩｾ｡､･＠ ､ｾ＠ seus ｾｯｶ･ｲﾷ＠
Ddntes? I 

Não, não é capaz de o fazer! Por 
que o chaleirismo da epoca açambar· 
cou o caracter! 

Agora vamos com o -E tndo", do 
mesmo dia 10. 

Fazendo a uescripçAo do desem
barque disse: 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

---
Não podemos. deixar de p.ro.te . tI\.r z:,rio a - insigni6canciR " de 37:5fl(JtIlfJr 

contra i\ mólnei sól IOdecente, ､ ･Ｓ Ｚｬｓｬｲｩｩ､Ｌｾ＠ na ｨｹｾｯｾ･Ｎｩｾ＠ de ｨ［｜ｖｦｦＨ ＾ｾ＠ 2 .. 500 ｃｬｴＢｩｾ＠ ｾ＠
t . pr()ceden ＴＰ ＺＵＰＰ ｾｬｬｖｖ＠ SI com I' eltu o mUIlI'·: . 

e ｉ｜ｴｾ＠ aladroada com que es a "7 . "PIO 
do a Enlpreza 

dos Es"'ottlts, cobro.nelo possuir _. 00 ('01110 ;;omos informad 
b exi"tir esse numero. ' ｯｾ＠

pr('ço!! exhorbitantl'.i, pelos ｳｾｮＧｬｾｯｓ＠
UI' foz, além dI' 15 ' 1' ele ｦｩｳ｣｡ｬｬｳ｡ＨｾｯＮ＠ Como mUito bem I' deduL, tor ' 

ｾ｡ｳ＠ obras dTectundas em c:,da predlo nar- r·á li Empre a uma ｰｯ､･ｲｬＩｾｩｴ＠ ｾｵ｡ Ｇ＠
Ora, como si não bilSIR ' ｾ＠ o preç? dnlhba, semdPr<! ｰｲｯｮｾＩｬｴ｡＠ p:tm arrancar 

elevado do material, pMa ennque.cer '.' do olso os ｰｲｯｰｮｎＮｭｯｾ＠ Os ultime. 
Emprez:J , ainda es es.15 ' 1· cte ｴｩｾ｣ｾ＠ "intens. 
li ação vem aind m:1I5 sobrecólrregar ｾｵｭｰＮｲ･＠ ao . ｇｯｾｰｲｮｯ Ｎ＠ tomar um" 
o propriet/lrio em benefício da ｭ･ｳｾ｡＠ provuknclil, pms o povo JA pnncipilt 
ｅｭｰｲｾ＠ 8, por um ｳ･ｲｶｩｾ＠ ｱｬｬｾ＠ ､･ｶ･ｮｾ＠ ｱ｜ｬｾｩｸ｡ｲ＠ SI", porque .COIll. I'SSP avança d: 
ser fisCil lisado pl'lo propnr:l"no, que e Empres/I o. ｰｲｏｉＡｮ･ｴＢＮｲｊＨＧｾ＠ com .. çal11 a 
o unico int('re!'sado na sollelez ｉｾＢ＠ lobra: dev .. r os aluguels e d ahl n ｲ･｣ｵｾ｡＠ do 
o que não acontece com a rrfenda. Em. inquillOos I' quiçá algum • ｭｏｉ ＧｩｭｬＢ ｮｴｯｾ＠
presa que. diga- e a verdilde, esta fi!. que p6dc trazer má" ｣ｯｮｳｴＧｱｵＨＧｮ｣ｩ｡ｾＮ＠
zendo uma ｯ｢ｾ｡＠ mal feita, ｡ｯｾ＠ empur E' melhor prel'enir o mal do que 
rõe- e sem solidez. . cu ra i o . . 

Em tudo is o ha a notar uma cOlsill 
que ｾＺ＠ entrar para o ｢ｯｬｾｯ＠ du emprc' \' ollarrl11os ao I\l'SUlll pto. 

perto do Bí\nco ､ｾ＠ r:orto Alegre, não 
as ou\' io nenl as \'10 r ! 

i loram palmas .Iada e CO'1l a ｵｮｨ｡ｾ＠ dos 
dedos pollegar; me,mu " "SlIn não ｾＡＧｮｮ＠
deixado de ver. ｰ･ｬｯｾ＠ pouco cunosoS 
que c: tacional'am nos passeios do 
Llo\'d e do R'llco tambem não; ｰｾｉｦＩｾ＠
alumllos, era impossivel, porque umil 
das ｭ￣ｯｾ＠ achava . e occupildil em se· 
l1:urar a bande'ra Ito Estado! 

ｭ｡ｴｾ＠ ｣ｬｯｾ＠ elos ec,llt-ga;;, muitos ｻｾＢＧ｜＠

projectanamos para expor a luz d" 
verdade. ct'r.os senões que não S:'IO 

rCites · 
ｄｩｧ｡ＮｾＡＧ＠ a verdade (' nad;, ele "!l. 

gro!>samentos porque u pOl'O 'Iue lá ･ｾＮ＠
laV,' qu e I'ra 1'0\1('0. e que viu t' ouvir 
ri a bom rir <10 ler inven!arles mOl1stl'U' 
os;;s como e,tas, qUI" s6 po(km produ. 
zir clfeitos (óra do ｅｾｬ｡､ｯ Ｎ＠

Aqui . não! Si po sui imos um jornal do for· 

'IJ ' 
Acto 2.0 da comedia jocosa, 
: "ACCORDO M()NSTRO" : 

Decor<lção <.lo scenario . - Neste se

gun<.lo <lcto repre rnta um jardim com 

tres coretos que st'rvem pi.lra élS tres bano 
das de musicas fazerem rf'treti.l á noite. • 

E' di.,; m,,' ca o relogio da Cathe
dral 9 hora · e 15 minutos . 

nesta Ilha, para bem Ikmonstrar o mo 
ti"o porque trelllula Vil a band<!ira ver· 
de (' hranca com ｾ＠ ･ｾｰｨｲｲｬ｜＠ no centro. 

'5. exa. seguio, I'ntão, pl'lo 
lado da 5upenntendencia, por 
ｾｄｴｲ･＠ as ｡ｬ｡ｾ＠ formndas pdos 
alumnos das e colas.Que se aprl' 
senta\'am devidamente unifor· 
mi ados e com os re pectivos es 
tandartes." 

Atr;\ca ao trapichl' da Municipali
dade, pl'rto do ·watrr·c!o e" elegantl', 
que a empreza do esgoltos \ieecos edi
fico';l, uma lancha rheia de grnte, in 
CIU Ive um dos trel pais da phellome· 
nal creança ｭｯｮｾｴｲｯ＠ nascid" no Catte
te a 20 do corren:e. 

9 mondo official, que acha· se no 
trapiche, .. braça o pae da creança e 
com expre. ｾ･ｳ＠ de ｴｲｩｾｴｴＧｺ｡＠ o "compa
nha sem ouvIr se um -viv". para des· 
pertar uma .. 'palminhas" 4ue demons. 
trasse e excl.ta se a tão fallada e apre. 
goada mamfe tação de apreço do 
'0 Dia". 

Talvez fosse esse o metivo da fes 
ta ter tomado um l'aracter de enterro, 
quanl!o o intento era OUI! (I muito di 
verso! 

Si não fosse formarl'm o G"'mna
sio inteiro com os jesuitas; o SChuler 
com os quatrocentos ｩｬｬｵｭｬｬｯｾ［＠ O.'J Gru 
ｰｯｾ＠ coagidos e escolas llubli('Q.; a. 
'vlrtuosas" com a sua menimula em· 
punhando o -Manná" e uns cem curi,,· 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Att aqui estamos concordes. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

"Novas palmas echoaram, 
emquanto os alumnos entoa
vam o hymno do Brazil." 
.. .. .. .. .... .. ........ .. 

!.las, de onde lIahiram estas pal
mas que não foram ou vidas pelo "Cla 
Tão" que em elevado ｯ｢ｾ･ｲｶ｡ｴｯｲｩｯＬ＠ bem 

. Nes e trapiche tremulam as ban
deiras da IIh" cio Casos ｅｸ｣･ｰ｣ｩｯｮ｡･ｾ＠
e do Estado Irreductivel (de verdadl') 
o Paraná. COIU as pressas talvez d· - d ' ,a 0:namentaçao o trapiche, ficou IlO 01 
vldo aquelJa quadrinha .. . já conhecida 

os f' palhados em pe4Uf'Il05 grupo!!' 
talvrz o pae ,Ia creança tivesse de to
mar o carm para conlluz:l-o 11 ｲｾＮ＠
residencia . 

Nem parecia um:t ｦ･ｾｴ｡＠ de ｾｮ｣ｯｭﾭ
menda, cu teada pelas ｴｴｾｴ｡ｳ＠ estado" 
e aos inauditos exforços :elnprf'gado .• 
ｾ｣ｬｾＩ＠ conde ､ ｾ＠ . Thiago, na,; encol1ll' 
ＬＬｾｴｬ｣｡ｳ＠ descnpçõcs f.!itas pelo 01"1 •• 
grrmanolJhilo! 
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Tudo, . , tudo baldado! 
Frieza completa I 

o CLARÀQ 

Reparos 
: 'A' ､Ｇｩ ｾ ｾｾｲｾｾｩｾｾ＠ Ｇｾｾ＠ ｩ［ｾｾＧｴｾＧ＠ á" ｲ Ｇ ｾ ｾ ｾ［Ｑ＠ 2. • - . a 

resldenc,I1\" fOi tambem acolhlcJ<t Com <t \?ntinua 11 posiçl1o <lubia do seu 
mesma mdltrprença. porque a maioria Joaqu im Portuguf'z. 
do povo. quc a!t estava pela curio- E.' puhlico pela "PIPOCII" que o seu 
- Idarle, fez Ih(' ｉｾ ｭｨｲ｡ｲ＠ que ha via dois ] oaqll1m Portuguez não v'' lá I' . 
,lnl1 <?s que o pa I ri a creança ha\' l'a "'1\- nas pelo G overno ｅｓｬ｡､ｯｾ ＱＱ＠ r Ｌ ｾ ｳ＠ p.e r 

t rio 'lO po o th . ... I " I " no Ilnor-rlll1 I , V ca . annense. d,Hjuel le (O ( O casltmento civi l (que o ua lifica 
mesmo ｈＨＩｾ･ｯ＠ ｾ ＬＮｊ｡ｃｬｯＮ＠ que ｣ｾｴ｡ｶ｡＠ com de nman.:ebia) rlanuo emprl' ｾ＠ f' 
clle nl1 EXl:'cuçao da Sentença I I rencia Ｇ ｾｯ＠ rl'hgl'oso ｲｬＰｳｾＢ＠ t. " ｾ ｲ ･ｬ＠ e d' ' oC" ,lOuO ,IS CIS ., ., . . . '. . , , , . . . " o palz do qual é hospeue 

Para a ttrahlr tl elei tantes I' fllze r o . 
PO\'O esquec(' r se houve musica e cine Ora, ｾｩ＠ sua emi nencia Joaquim Por 
ma ao ar Itvre. . tug Ih F ｴｾ･ｺＬ＠ ｾ＠ a vesgo. pelo seu jornal ,:a' 

ｉｺｾｲ｡ｭ＠ _rrtreta todns ilS bandas tholtco, 'A Pipoca". pa ra o governo 
ele muslc", nao contando con l o Cine. temporal. como explica o se'.l compa 
m<t Circulo que tlll\'ez por hom flinhl'l- reClmento ;'0 desemüarque do pnncipe 
ro, exh.lblo fita; no ar ｬｩｾｲ･ Ｎ＠ com pre- rle sanguc caldf'ado. um dos tn's pars 
trxt.o ｾＺ｜ｾｾ＠ ･ｮ｣ｾ･ｲｲｭ＠ ｰｾｆｬｮ｡ｳ＠ r paginas da creança monstro na!:>cida no atte 
do DI,\ com lorot!\s. para f"zer eI- te " 20 do corrente e que provisona' 
frito nu Paraná I:' no nio ue Janeiro mente der<tm·lhe o nome de Accordo? 

ｾ｡ｳ＠ a ｾＧｃＺｬＧｉｬ｡､･＠ e1estl:' org,lIn mos, 
trará que sao fitas l'olorid<.ls, .. 

Foi dl;"inuta a concurrencia de 
e{pectndores. 

Embora dous iIIustres oradores 
aos quaes nào deixamos dr reconhe
cer l Uas ｣ ｾｰ､ＧｩＯｬ｣ｬ｡ｳ＠ oral(ij'i,\s por 
ｾ＠ ｾＮＧｩ Ｎ＠ que ('mpregass!'m, '"ara 
ｴｬ･ｾｬＩｴＧｲｴｲ＠ .; fna Il1dlffi·reno,:a que aple 
"enti!Va o audltono, niio poderem con. 
"el{Ulr um seccn - muito bem! - nem 
\' i\,;\ram o "Irreductivel" homem que 
era homenageado pela ｊ｜ｊａｓｾａ＠ popu 
I" r ! ! 

_ S, eminencia por essa dubia po i' 
çao em que se acha entallado, s6 t('m 
lima el'asiva que é agarrar se com o 
)reneralato em chefe <lo g rande I:'xercito 
cl ;trll'ill alJrmiio, na conquista deste 
ｾ＠ ｳｴＬｾ､ｯＬ Ｎ＠ pouco I ig"ndo que o gnlndc 
t!'rntorto passe 11 pertencer ao Paraná 
ou ilté ao RIO Grande, porqueJustan"..n 
te estes tres Estados siio ｯｾ＠ destina 
dos p lo seu dl'us Kai I:'r para a form:I' 
çAo da n!ll/I\ Allemallha, 

Agol'a csperemfls peJo ､ｃｾｦＧｭｰ･ｬＱｨｮ＠
• do 3.' e ultimo aelO uue ｾ ｣ ｲ｡＠ ｲ･ｰｬ･ｾＨＧｮＮ＠

tado liI para 15 de ()pzembru, 110 Ljllill 
dizem que trrmina a cOIllt'd lil. com uma 
［ ＬＬＩｯｬｨｦＧｯｾ･＠ fina I, na :qu<tl apparecerào 
os tres piles da ｣ｲ･｡ｬｾ｡＠ abraçados; di
zendo l\ .. margo halxlnho, para que o 
pac Br,lz não oiça, como GalJdeo: 

Dl:'pois di rá s. eminG!nci:\: a minha 
pr('<ença ao dl:'sembuque foi levar' 
lhe a mmha so idariedade e a do c1pro 
alJ('miio á Irreductll>il\daele, ao resp .. ito 
P acatamento ao art, 22 da nos:.a 111 
vcncivpl naçà .. da "kulture"l 

Por p"sp lado tem uma escllpilto 
rill . n:io de lizura. porque endo portu 
gu('z IllltO. n'-\o pôde lazer "accordo" 
com st'u, inimigos da "kulture", afim 
combater o sells amigos brazileirCls 

Mas. '. como tudo tpm o seu I im, 
ngullrdamos o futul o para vt'l-o. T"h'ez 
que até lá ' . emlnencia comp rehe'lela 
que o quI' e ' tá fazendo nito e tá dirflto, 

• 

--:-". A pl:'zar de ser cOilgido, pelo!. 
,upplic10!S desta nova inqultoiç:'lo, a a" 
""gnar a cOisa. nào accelto nem reco 
nhe.,:o filho legitimo e le Ｇ｣ｲ･ｦｬｮｾ Ｇ ｯＢ＠ I 

E OISSO tueJo vae o pobre povo ca 
tharinense de elllbnl ho, porque o sr . 
Hr. z t:: os doi sen hores governadorr:>, 
/ium conchavo IlJl:'gal, lancrtara m o 
c'J r a.,:,io catharinense sem dó nem p.
<:dade , 

U MA NOTIClAAG RADA\ 'EL 

('onsta nos que o Go vern o accordo, 
" 1'0 r" •. QUE É' d ' I . d 1:' no la ( a reu Olào os cong ressis tas, 

24 do ('orrente, em rl:'go-ijo " essa elata 

II.JI)EDI 'C'I'IHILlD .\DL: ,1,' ,1 do. ,"c i\'ismo" ｣Ｂｴｨ Ｂ ｲｴｮ ･ ｮ ｾ ･Ｌ＠ vae ceder 
... ... u , ,- de ua -teimosia-o ordena ndo o im me' 

(ltaelo pagamento rio mez rle Dezembro 
A EIl"(lreza de AguiI e Luz, sem' dI' 19 14, <l OS ･ｭｰｲ ｾ ｧ ｡ ､ ｯ ｳ＠ rstado<les, 

pre correcta na sua Irreductlvel reso' que ha 2 nnnos tem mant ido a sua ir 
IlI ção tio:: nao fornecer 8gua aos donH' re<luctlbilirla<le de \' {' rdadeiro ca racter, 
':llios, na confornmlade da e:.l1pulilda I em nno ilcce itarem as F elippinas como 
110 l{ egullll11ento emi'ora il torn:nclal moeda corrente rio Brazi l. em paga' 
(huva e lestada' haVida nos dias 9 (' I mento de se.u s sagrados vencimentos. 
toclo o de lO, sustenta, com dignidade, ｃ｡ｾｯ＠ seja real esse 8CtO rle bene' 
ｴ ｾ ｳ ｡＠ I e:.oluc;ão, como fazem.os certo" merenCll1, ･ｾｴ￡＠ plrnamente de accordo 
('om o fio d 'ilgUiI Que a torneira dft re' com o Ｂ｣ｾｯｲ､ｾ＠ ｾ＠ nl10 traz de alre ai' 
Idt ncia do nOS!iO redactor exped(.', gum li teimOSia ｉｲｲ･､ｵｾｴＱｶ･ｬ＠ ｾ･＠ s . . exa" 

acompanhado rle fortes tulOl'S de vrn' porqu.e quem cedeu ｣ｬ＿ｬｾ｡＠ mais ,fPIiI po' 
luo!S iuades !!lIhidélS pehl ditll torneira de ｮｾＬＢｯｲ｡ｲＬ＠ pelo espmto ｲ･Ａｴｧｬｏｳｾ Ｌ＠ o 
" m vez Ul' al.rua, sc,fI'nme!1 to . de, tamanha penltencta (2 

E' digna de elogios e nAo de uma' anno!i), mfnnglda aos mesmos empre' 
.. ife ta<:ôes" a ｩｾｵ｣ｴｩｶ･ｬ＠ Emptezu delgados, É O CASO • 
. ;gl a e Luz, 

• 
ImlNADO DE TRINTA DIAS 

umol no "Estado" de 10 do cor
rl'ntf', com a 4:l'igr<tphe IIcirrut, uma acre 
e ､･ｾ｡ｲｲ｡ ｳ ｯｦｴ､＼ｴ＠ censura ao e't1Io. sr. 
vi ce-governador coronel Pl'reira e Oh
ve lr:!, por haver"assignado onze Decre
tos pe rdoando or.ze Criminosos. 

() -Clll rão. , sem intUitos de cha
ll'irista, s6 a pplaud indo ali autOridades 
que sahpm respeitar a Constituiçào. 
g" r ilntt r e fnzer executa r as sentenças 
rio pnmei ro Tril>un.al de uma Nação, 
não pode applaud lr essas censuro, 
acrp , feitas ao vice governador PereI
ra e Oh vei ra, porque foi firmado etn 
lei que a isso o auto r isa, nos dias de 
ｆ･ｩｴ｡ｾ＠ ｮ［ ｾｌ Ｌｯｮ｡･ｳＬ＠

Fecha o articulista com o seguinte 
tI' xto : 

"l'\ao, O ;:. r , Pereira e Oli
vt'ira cummetteu um cri me, 
contra a lei e a sua J)ropria 
consciencia e a dos ho
mens hone;:,tos l" 

Agora ponhamos em parale lo o 
homenageaclo, pelas ｦ｣ｾｴ｡ｳ＠ ･ｮ｣ｯｭｭｾ ｮ ﾭ
daria. a tltu!o ele -manlfe»taçôes ex
pontanea.s., que ::!ur;,ram cinco citas, de 
quartil-ft:tnl Ól dommgo, e que abrio a 
cova para en terrar o civl mo o briO 
e a intel!"ridad .. c"thannrnse (ontra a 
lei do ,'upremo Tnbunal, co'ntra a sua 
palavra hon rada, compromettlda pe 
ritnt!' mais de tres mil pe5soas onde 
figuravam ｨｯｭ･ｾｳ＠ hone"tos e CIOSOS 
rle sua intrgndade, que só qurriam <t 
execuçào ela 'entr!lça e que dois an
nos ＢｰｾＬ＠ entregou o nosso tcrntono 
ao vlsmho m,migo, que. con entio que 
ｾ･＠ puhltcass(' "quell" Inexguec ivel e 
-amorosa quadrmha.?! 

O acto rio sr. vjcr'governador fO I 
baseado na lei que lhe dLi d,relto de 
commutar ou perdo<lr criminosos e por 
ｩｳｾｯ＠ o • E ' tado" anelou mal censuran
do,o. 

O que é legal, srmpre merece o 
apoio elo publico e que não é a ct'nsurp, 

Estabt'leça se um confronto enu e 
o acto do sr , Vice-govern,ulor e do ｾ ｲＮ＠
Governador quanto ao d('srespelto a 
ｓ･ ｮ ｴＨＧ ｮ ｾＧ｡＠ du Contestado e vcj" quem 
resppltou a IpI? 

QUill do dous merecrm os applau
os t 

Um ORlG;, ',\L BILHETE 

E' de uma ｰｲ ｯ ｦ ＨＧｳｾ ｯｲ｡Ｎ＠ eil-o: 
"Snr, P rof('sso, 

Toda u, ua a sua a t('nc:io vai 
(' s te portador chamaJlo opedir r 

ao sen pa ra v ir comtoda rreS5 a 
v ir ver um mosso qu e ｦ ･ ｲｩ ｯ Ｍ ｾ ･＠

com uma faca nabarriga chahin' 
do do cuvaJlo, no cazo que pos
Si/ vir erá nw lhor, onAo poden
do mande algum remedio, no 
cazo que venha pode passar 
aqui que que eu lhe guiarri 1\ 

ca sa. d volva oport .. rlor com 
to(l;\ preç<t que fui em o p .. i 
snb('r e e (hssipulo de escola. 
opai do ferido paga sua via' 
gem,> 

A ｐｲｯｦｾ＠ sora 
-_._.- _ .. _--- ... -
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• 
N da R.-O nome da sra. proles' 

ora, nào o damos para não enverg-o' 
nhal ·a. 

O bilhete em original temos na ga' 
,'eta de nossa banca de trabalhos. 

O dito bilhete não traz data nem a 
localidade onde fuccionatla a e ·cola. 

Dar- e-á o caso ､ｾ＠ ter sido e sa 
professora alumna do colleglO das "pro' 
vecta educadoras" as sras. treira ?! 

Como esta professora ha muita!' 
por ahl. 

E digam I' que nos faltam e colas 
e quem ensine o portuguez I I I 

ＭＭＭＭｾｾｾｾｾｾｾＭＭＭ

SEM COMME. T ARIO ... 
• 

Lemos n'um do jornal' o "Dia" 
ou o "Estado" de domingo ultimo, que 
o amo. sr. governador 'chmidl. nes e 
dia oCfereceu um almoço ao poeta Bllac, 
no Hotel METROPOL I 

Questão de preferencia. 

= ｾ］｣Ｎ＼］］＼］］＠

LAREA:\DO 

empre no no o po to, não no. 
cançamo de illuminar o cerebros do 
que vivem na ob curidade do 
<1:0. • 

A .e posas' j"vorciadas de Chri 
to e unidas aos Irade pelos laços do 
ematrimonlo' religioso, unico "legal", 
preceptoras da infancia como nào as 
ha\'erá em colleglOs sem contis Oes e 
aprendi agem de -moral . , prescnpta 
nas pag-and 119 a 121 do -Manná., não 
. 6 prohlbem sua alumna de lert'm ou 
ouvirem"ler o 'Clarão" como ate o fa
zem que as creança faUem e deem-se 
com o redactor . 

• • • Em conver as de algumas ､ｾ＠ SltS 

ingenuas creanças ouvimos o seguinte: 
- Fulana. pOI tu cumprimentas 

e aperta a mão d'aquelle velho, que é 

. 85 querida 

camos? I 

• larão>, quando as nos 

irmãs prohibem que o f,,-

• • • 
- O qut' tem I 

ympathi$8mos com elle, pela maneiril 

delicada com que no trata. embora 

meninas como somo Além diSSO nos

o paes o tem em alto conceito. e 

empre ouvimos fazer·lhe merecido 

eloglos ao t'u caractt'r. 
• 

• • 
No domingo pll!sado houve chris-

ma na capella dos Partos, administra
da pelo sr. Bispo. De manhl para adul
tos e de tarde para creanças. 

• • • 
Pois averá aanda nesta capital, 

parvos e beocios adultos que comprem 
e a mercadoria inventada pelos padres 
e frade, a 2$000 por cabeça, que ne· 
nhuma importancia tem? 

• • • 
Es es 2$000 que os parvos e igno-

o CLARlo 

rante.! entregam ao Joaquim ｐｯｲｾｵｧｵＮｾｾ＠
pelil compra daq.uella mercadOria, ｮｾｳ｟＠
teria mt'lhor applacaçllo e os ｴＧｮｴ Ｎ ｾ･ｧ＠
em ao pobre mendigo!! e aleiJado!', 

que encontrando a portas fech,ulil5110 
.-\ vlo Espanta ｍ･ｮ､ｬｧｯｾＬ＠ re ｯｲｲｾｭ＠ .á 
caridade publica pelas rullS dest.\ C.I
pit .. l, implorando u.ma esmola? I 

Já alguem ｶｩｯｾ＠ Ｈｾｵ＠ con.stou lhe, qur 
e ＤＡＧｾ＠ negociantes de batina ｯｾ＠ hurd.' 
,·t'ndes em fiado A Ui! [rrgue'la aIO .I 

mesmo ao m"is nece ｾｩｴ｡｣ｬｯ＠ freguez, 
um chri ma um uaptismo, um casa-

, . ( ｭＧｾ＠mento (religioso), uma ｭｉＵＵｩｾ＠ ou d '" 
-linha) um encommendação, ｑｾ･＠ I 
ｰ･ｮｳ｡ｾ･＠ os 20$ ou 30 pela Iarença 
para a.5 ｩｲｭ｡ｮｾ｡､･ｳ＠ pMcm na ru!, . ",; 
passeia tas relijilosils (c reação da seita) . 

• 
• • d" I I Já leram na imprensa ",na (es a 

capital, que o sr. biSpo de volta da to . 
quia ás ovelhas, aO ui (lo Estado, ､ｯｾＮ＠
de trouxe 15 ou 16 contos em ｭｯｲ､ｾＬ＠
sonante, e não em Felipplnas, prall ' 
casse a obm áe carichlCle de "erdadelro 
"apostolo da candade", ｾ･ｳｴｬｬｬＸｮ､ｯ＠ ｵｮｾ＠
1{)()$ ou 200$ para o pIOS estabrlecl 
mentos de verdadeira candade ｮ･ ｾ ｴＯｬ＠
capital, o Hospital de Candade ou 
Asylos de MendiCidade Irmão ｊｯ｡ｾｵｬｭ Ｎ＠
ou de Orphãs do Esplnto anto. I 

• • • Ahi I' tá porque as innocentes rre-
ançilS sympathlsam com o Vf'lho qlW 
sabe mostrar a verdade e desprf'zam 
as in inuaçOes capciosa Ilds ｳ｡ｮｴ｡ｾ＠

Irmãs! 

-

contendo cerc" Ile oitt"nta mil ｲ￩ｩｾＬ＠ qu 
do ｭ･ｾｭｯ＠ "!odo fo!, subtraidil pelOA '", 
tranho!! Vlsltantt"s . 

Tt'riam Sido hereje o qu" prati_ 
caram similhante as alto? 011 foram rlt 
ｴｏｾ＠ de Cil7l1, combinado c?m o . eu pro . 
prietario, pilra laler maior propag"n. 
da? .' 

E' umA supoziçAo no:, a! . 
0',0 Clllrlm>. elo RIO dI' ]lIneiro 

de Villa Izab('l , dI' 15 rio "a,,;sado. . 

Isso collegll. (Jiz muito hem: "I. , 
abrir a sua I'a'a de nt'!!,or io", da '1-;;:;: 
não pa"a ｩｭｰＨＩｾｴｯ＠ IIlgum, nt'lll emprego;, 
(<Ipi tal na compra do" g r neros qut' '<1 
vende <I dlOhelro á VI"liI 

Quer fossem e"tranbos ou ｭ･ｾｬＱｬ Ｂ＠
"ratlls. de igreja, é 1)('111 appllc .. do " 
ad"gio: 

"Ladrão que rouha a ladrào. ｴ･ｬ ｾｾ＠-'-
'.3Ii 

N OTICL\HIO 

Agraclecemos a ｶｩｾｩｴ｡＠ do (nlr, 'ga 
,O Popular-, <lUt' s(' t'cllta na cilladt' lk' 
Floriano . do ｅｾｴ｡ｲｦｬ Ｈ＠ dt, ｾ｡ｵｨｹ＠ e retn
buiremos a sua gen!ilt"sa. 

Logo que a fradalhada alll'm,j IH>. 
dê uma folga. eleixiiOdo dI' pr"tlcar ｴＢｾﾭ

candalos t' por i.so ficar-no" e P',ç". 
'rt'mos publicando a li,,!a cI'm \I la' n , 
permutamo.' o no<sl) prqueno jornal. 
ｾｵ･＠ dia li dia ,1\ "IUIllIl "I' 11ft c!>ncrit" 

. :. . em que é tido pelos ｅｾｴ｡､ｯｳ＠ lia Un ll\ ... 
ｆ･Ｂｺｭ･ｾｴ･＠ tivemos uma pro.".a, 110 pela campanha que encetou de dt'lend t'r 

domlllgo ultimo, de que o ｐｏｶｏＩｾ Ｌ＠ \'a( o lar donH..'tlco da iamilia hr""at,·ira . Ih ' 

tomando os con ･ Ｇ ｨｯｾ＠ do -Clarilo ' . n ·tltuiçOl's do Draól e a ＱｉＰｳｾ｡＠ nlllW 
Havendo naqu!,I,a tarele ､ｾ｡＠ di na ;ld .. dt'. contra os :Itaqucs do clt'ro 

versões na ｐｲ｡ｾ＠ General Oson.o: um .. allcm:io. 
do circo Zoologlco e outra do circo de 
Touros, tuda a popul"çãó amulO 11 e..; D',\Df\'E ,A '!'IW\' II)() 
tas e deiXOU a egreja e a chnsma sem r - ' \ -
concurrencla I 

• O vil!ario de Lllurdl's, I'm \'" ,\ IZ 'I · . .. im, é prefenvel dar 2$ ou :lS, ao bel, 110 d'a 3 do ro rrent". praticou u OI 

arti ta que arn. ca a vida nas Ｌ Ｌｾｰ＠ ... , ... to que se n.\o é dt' g' ande importan. 
de um touro, pan, por tal preço ｨ Ｌ ｬ｜Ｂｾｲ＠ I cia, merece ao meno, st'r puhlicado 
os meio de ｾｵｨ＠ istt'lIcla, do quI' ｾｯｾ＠ p,lra (J luturo ｮ ｾｯ＠ lontiOuar com o seu 
mal ,tnJ ros sotainas. que arrancam do ｡ｴｲ･ｶｬｭｾｮｴｯＮ＠
pobre povo, ･ｾ･＠ dinh iro sem sacrifi Contemos o cazo : 
cio de especie alguma. Uma senhonta comprara 1't'1., 

quantia ,11' 2Sooo um livro intitulallo 
""Ida ele ｃｨｲｩｾｴＬＬＢＮ＠ \0 di" 3 do 1'01'1'1'11, 

te rezolveu Ir á f'greja dI' I.ourdes para 
ser bento pelo dito vlgado, o lino qUe! 
não linha sido vel\llido por I'lIe \·ig-arlu. 

A 
ＭＮＮＭＮ｣ＮＮＭｾ＠ __ _ 

EGREjA DE LOl'RDE, , 
EM VILLA !ZABEL, AS

ALTADA PELO' LA" 
DROE ? .. -ü.iA TP
PO IÇA0 

No dia 11 do corrente. o padrt' vi
gilrio da egreja de Lourc!es, em Vil" 
lzabel, as horas costumeira, foi abrir 
a sua célza de nl'gocio sitil no Boule
vard. 28 ､ｾ＠ ｾ･ ｴｲｭ｢ｲｯＬ＠ onrle com urpre
za . VIU faltar <lIgo dos utcncllil) apro
priados ao seu comrnercio, o qual com 
certeza não ficou sa ti, leito, ao ver e
mt'lhante flllta, ｢ｬ｡Ｌｬｾｭ｡ｮ､ｯ＠ contra o 
｡ｾ､｡｣ｩｯｾｯ＠ ou audaciozo. ,que ti reram a 
ｰｬｾｵｬ｡ｾ｣ｬ｡＠ .de praticar semelhante . a
cnleltlo ｐ＿ｾｓ＠ além de ｉｨ･ｾ＠ furtar o di. 
tos UtenSllaOS, não se alvou uma caixa 

' ilo concordou, por is'o com iI bl'n1.t"
dura, valendo ｩｾｳｯ＠ o livro ser qut'imll
do pelas màos do proprtlJ padrl', aI<' 
gando ｾ･ｲ＠ um livro ｴＧｳ｣ｯｭｵｮｾ｡､ｯＮ＠

A 'enhorita sua proprit'taria qU11. 
ｰｲｯｴ･ｾｴ､ｲ＠ pNante o dt'zabUlnllo p;lIlre, 
mas cOllteve-se, por prudellcia. e tf'mo" 
cerfezi! que a igreja catolira romana 
perdI' um .. fregu ·za. 

q'.O Carim., do Rio d(' Jilnt'it'o, 
de Vllla Izabel, rlt' lO do Pílssado. 

Mu ito bem, colll'ga, ajudl' no" nA 
cl.'mpanha saneildora de extirpar. a 
biCO de penua, ｡ｾ＠ (orpl'zas e ｭｒＮｬ･ｬｬＬｾ＠
desse abutrt's negros, qllf' COm a 11m!' 

"ça dt' - 'Cr€! ou morre I" \'ão ｾｵｨｪ｜ｬ＠
ｾ｡ｏｬｉｾ＠ iI conscienci" dos incautoll á 
Ignobll tntolerunciu. 

• 
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