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. ifI.,KJ • ..""t,..- &k.1.J ,.. &nM ｾ､ｲｯｲｩｮＮｾＭＭｲｳＬＧＨｮＢ＠

ｅｳｴｾ＠ ｯｲｾ｡ｭ＠ f'lI ｾｸ｣ｯｭｲｮｵｾｧ＼ｬ､ｯ＠ pelo bispo p,ortuguf'z, ､ｦＧｾｴ｡＠ 'diocese, Joaquim D. df' O1ivt'im 
pt'lo A viso n, t., lido nas ｭｬＺ［ｳ｡ｾ＠ d(' ｴＨＩ､ＬＬｾ＠ as egrejas. em 26 ､ｾ＠ Novembro de 1916 (seculo XI 

• 
ANNO VI _____ ....::::i __ A:.::B.:::.B.:..:".:::.DO,2. 17 DE Nu VEMBIW DE 11111 N, ｾｉＦ＠

E entãot 
Ainda não loram demitti<1os 05 ai. 

Um '8 lppello ao Governo' 
da União 

I('mãeli qUi" silo emprf'gados publicos, 
'klegad,)s. subJt'l"gados. ｶｲｯｦｩＢｓｾｏｲｦｓＬ＠
ｾｵ｢ｓｴｬｬｵｴｯｳ＠ do juiz bleral, promoto 
P'S, substitutos dos JUIZt"1i de d:re ,to, 
"I)(OneIS e ten!'nte!- .oronl'is ,Ia guar' 
da nacloni.ll, supplc'nteli de delf'gach,s 
I' subc\elt'gado." cOIl",t:lhelros mUlllCl ' 
paes, supenntendenl!'''' ,·tc. etc. Con, 
tmuam todos elles nas suas pOliiçôes 
u governar da lIIt!sma maneira e a 
lazer troça da nossa dedal ilçào de 
ｾｵｰｲｲ｡Ｎ＠

Para brasileirar o Brasil e ｜Ｇｩｶｾｲｭｯｳ＠
em paz. é ､ｾ＠ urgente ｮｦＧ｣･Ｎｾｳｩ､｡､･＠ f'JI. 
l,urgllrmOJ da ｮｯｳｾ｡＠ quenda P IItri", 
lodo o ｣ｉｾｲｯ＠ allemão, comvr"ht'ndidu!I 
os frades. p ,,(\re,l ,. Irelras que pelo 
ólccordo, leito pelo barbaro e dI' _ potJt 
Guilherme 11 e o fallecido Pal>a, ｡ｾｳ＠ til 

resa e acha·se.' elttampado 1\ n, 295-
do Almanack Berlrand de 1913: 

nominando ,o c,,";vnento de amanrf' 
bl" e CJ en<inn leigo de escolas d .. 
Diabo. 

ｅＡｬｴｾ＠ padr,. allemào Topp ､･ｶ･ｾ Ｂ＠

o ｰｲｩｭｾｩｲｯＢ＠ er dcpurtóltlo porq '" 
loi o prim 'Iro germanis.'ldor do ｅｾｴ Ｎｬ＠
do cllthurtnen .. e 

Pf'(hIDOS ao Governo Fcdrral qu. 
mandf', antes dr expul"'ilr ｬｩｾ＠ mRltlita 
npiàellftim§ arrecl\dar dolO ｃｏｬｬｦｾｩｯﾭ
por ellu dirigillos I"m todo o ｅＮｾｴＮｉｉｉＬＬﾷ＠

Elles diziam quI' a nossa f'squadra 
ｾ＠ de ('filhambeques, que o nosSop.xer
cito nada vale e qUt! no dia f'm que o 

, Brasil declaras",e gUf'rra a Allemanha 
teriamo!> uma revoluçfio (naturarmen 
telta por elles, que para isso e"lIlvam 
:Irm"dos alé ,lOS dentes, e ainda con, 
tlnuam lIrm8110s, porque nã., conslll 
ｾｵｴＺ＠ ｬｉｶ･ｳｾ｣ｭ＠ It!ito ･ｮｴｩＧ･ｾ｡＠ dos st'us 
｡ｲｳ･ｮ｡･ｾＩ＠ . 

Não dt"vemos de ... ruir ti -lU,t' é dt>l 
les como elleló tet'm Ｌｫｾｴｲｵｬｊｏ＠ o qu. 
é dOIi oulro"; não devemos lrllta,-os 
com ｢｡ｲ｢ＮｬｲＢｬ｡､ＬＮｾＬ＠ como ellc"s ti"m tr8 
tratl\do os ｯｵｴｲｯｾｪ＠ mas dcvt'mos mo,., 
t[ar lhes -lue a ､･､｡ｾｬＮｉ￣ＨＩ＠ ,Ie guernl 
é uma verdade, e ni.lO para 'lIlg

l
!,z 

ver·' 
Ao ｾｯｶ･ｲｮｯ＠ federa' recOInmenda ' 

mos a Ir..dalhada allemã " •• ml'0std de 
esplôt'S e de olhciaes ｾｯ＠ exercito ai 
lem1\o, t' os teuto braslle ,ros e ｨｲ｡ｾｬＧ＠
lerros Ie-';Itlmos que 11(' boccit e pt'llI 
imprt'n:.a só n:1O IIOS. chama"am de 
SlJIllOS, Todos elles S<lO bem conhe-

cidos. 

Padres allemàes no Brasil 
.Secllftde um ｾ＠ de Romll, imllloraes livros que tem,o pomp" 
, d C ｉｨｾ＠ lACóllu (1911) ltI titulo ､ｴＭＭ Ｇ ｾＧ｡ｮｮＧ＠ ou ［Ｎｬｩｭｾｮｴｯ＠ 11 .1 

o Impera or ,1ft, RIma ｣ｴｾｖｯｴ［ｬＧ＠ "fim ft qnemlHr f'S"t ' 

de ｡ｬ｣｡ｮ｡ｾ＠ nilque.'l:a capital umil Im, ｩｭｭｯｲ｡ｨｊｬｩｭｾ＠ liv o ,'e p ｏＬｴｬｴｕＺￇｾｏ＠
port&nte VI.:torra , 

Obteve do papa que, de ora av ... ntt>, l' m bru!-ileiro. 
IIOS tn's araRdes ｅｾｴ＠ "los do ｂｲｾｩｬＮ＠ ' 
RIO Grllnde do Sul, Santa Clitharrlll' -
.. P.,r"n' l>fr' apenas autl/risado o in' -
grcs-o ｊｾ＠ padres III emAf'l'. devendo, PERGUNTA INNOCENTE 
pouco <I "ouco ｉｦ￩Ｇｾ＠ ｲ･ｴｬｲＮＬｾｯ＠ o t:h'ro, lran 
ce!., que ｩｬｴｾ＠ IlqUI t'serCld a 5UII IOnu· 
eneia n,uquellu Est:..dos·. 

ａｾｯｲ｡＠ que as [O":çÕts se Ｂ｣｢｡ｾ＠
definidas e que o ｂｲｬｬｾＱＱ＠ ｴｾｭ＠ Ile agI 
contra ,.",ta t: , s" naçAo de barbaro, ( 
ttahidores, ｰｴＧｲｧｵｮｴ｡ｭｯｾ＠ :'os ｳｲｾＬ＠ LI 

QUl'm nlo possuir este ｡ｾｭ｡ｮｬｬ｣ｫＬ＠ e bon Regi!!, 'I h ago .Ia ｆｯｮｾ･｣｡Ｌ＠ Ulys 
Juvidar d .. ｾｴｬｬ＠ .germaOlsa<;1I0·, ｡ｾｓｬｭ＠ ｳ･ｾ＠ COStll, Raymlt, l.auro MlIllf'r, Sc-h 
proelttmitd:t, qU("ira vir , ｴｙｾｉｋｲ｡Ａｊｨ＠ a m:dt, Chrispim Mira e lanlOs ?utI'O' 
,10-·0 ('Iarlo: -que " exhllllreMII'" QUI' em pomposos l1i!cur!loS dIZiam 
0013 Estado ... CIO Sul. Santa I athar,' nAo han'r perigo allemiio. ｾ ｕｦ＠ r"spno 
na foi o (Ioe molis IiS"lIltaJ •• 101 dilm ou su,tc:-ntem o ､ｩｳｾ･ｲＢｭ Ｌ＠
pela invasão ueslte clero alleml\IJ, ,Ie Se.'rão lunda capazfs de ｆｵｾｴ･ｮｴ Ｌ ｡＠
vldo ja aquI achilr se leIto, VIgano gt: rfm. qUf' o perigo al!cmão nun.:a eXI 
ral ,Ia Capital, o rubro allemAo paJrl' lIO, qu!' t'ra ｾ ｉ ｭｰｬＨＡｳ＠ phant"slll Ｌｉｾ＠ ｭｾｾ＠ .. 
.. ｲＢｮ｣ｾ｣ｏ＠ Topp , I duz a de visionario, que u ftllf'ma' 

1< ste padre lIlIemAo FraOl' isco Topp t'ram ·nossoS ｡ｭｬｾ＠ os., ... mij;lJs d 
fm observam'ia as of,,\cns ｲ･｣･｢ｬ､Ｌ ｜ ｾ＠ Brasil. I'rotluctol es. amilntt'lS dtl ＢｯｳｾＢ＠
<10 Papá, em ｾｭｦｬｨ｡ｮｴ･＠ ft:;sumpo" tm procre."M) e IIldo ｭｾＡＮ＠ 'toe se podt 
tIIU lugll de substItuir ,. perst'gUlr ｾｾ＠ dizer dI' Kcnh' bo:, f 
s.'lrerdutt'S ｐＨＮｲｴｵｧｵ･ｺｴＧｾＬ＠ Itahanos e bra Com que ..ara ｾ･＠ ＢｰｲＢｾＢｮｴｬｭ＠ ｾｭ＠
ｳｩｬ･ｬｲｯｾ＠ que t'xist laan em to<lo o Es,ta' publico ･ＮＬＧｦＧｾ＠ hnmen'i? 
.10 porlradc:-s, patlrl's t! fn'lraslIllemaes, E nAo tcrllo um I).nlcil .Ie V I'r)('mh , 
To,la ･ｴｉｾ［Ｑ＠ ali!;1 do clero do Kalser: ｰ･ｮｩｴ･ＢＬｾｬ｡ｮ､ＬＮ Ｇ ＮＮ｣＠ .lo tri:<te P"llrl qUI 
começou a edlfil'ar ｾｴＢｵｾ＠ 1'0\'1:> Im OlO ｲＢｉＩｾ･ｳ･ｬｬｴＮＮｲＬ＠ m ', , 

A ql1antill ｾ ｬｉｦｦｩ｣ｩ･ｔｬｴｲ＠ para que qual' 
qllt'r hlllnem fllub:.ndo,a ｰ｣ＺｬＧｬＬｵｾ＠ OI,or 
titlll1f'nti" e d ,1(" trt's francos \11: se ｬｾｴｏ＠
á pag, 220), - Nlngut'm e ｯ｢ｲｲｾ［Ｂｉｾ＠ C:UIlI 

, de pec(';tdo mortal a restllulr (I 
l't'n" ., ptlr' 
'-lU!! tiver : ｯｵ｢［ｬ､ｾ＠ t'm pt''Iuenll 

a 
çih! .. posto Que lteJIl gr.ln.lt> <1

0m!" 
ｴｯｴｾｬＺ＠ _ A 11 tome Pilul Ｈｾｉ｜ｨｲｩ･ｬＬ＠ ｾｾｓｬｬｬｴ［ｬＬ＠
"Theolog le Morale UmvI'r:-ellt: . 

r 'le (ennve .. t",,), olldt! IlJK" ＯＱ｢ｮｲｬｬｮｾ＠ Vamor ",fll, Ｂ･ｲｾ｡ｬｬｯｰｾＬｉＬＧＬ＠ r-spon ' 
ｃｾ｜ｬｦｧｬ｜ｬｓＬ＠ ,I.' m.'nino", t' ｾｬ･ｬｬｬｮｩＱｓ＠ br .. ｾＱ＠ dam f ｾｯ＠ fan:11 Ｎｨｾ｡ｭ Ｚ＠ .om .. ｾ＠ hon
lelros, p,.ra inslru1rI:m' o o" II..S ｾｲｬｬｭｯ＠ I' Br.lsllt'lro I!I 

rllhd,td .. -, \ ,'('rd, .. Il'lr,1 pr .. ｾｴｬｬ｜ｬｉｴＮ［ＬｉＨｉＩ＠ tio \ 

M II 11<),· 1')1 ,' omo hvrodt' anO,l.1 :t -' • b' 
ｃｲｬＧｬ｜ｮｾＧｉｓ＠ r:l'I ' or,u;õl--:-O, II ｴＢｮｾｉｕ［ｴｲ＠ .,:-. • 

ｬ･ｬｲＬｊｾ＠ a oI,·",re"p':lt:u li ' nll"·a' ｉｴＢｾ＠ 010 
clI"anwlltu <':1\ II ｾ＠ do ･ｮｾｭｯ＠ ｉｴＧｉｾＧＩ Ｌ＠ 11' 

J ｬＧｘｂｬ Ｇ ｉｾＨｲｏ＠

(Do C olllgo do!'> ｊｻＬｾｕｉｗＢ Ｌ＠ pag 33) 
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EXPEOJE, 'TE: 
U! __ _ 

Car ital 

AS!>IGNA Th'llAS 

Ｈｔｲｩｭｾｴｲ･＠

)S<ml' tre 
(Anno 

n'nl7'tre 
Interior )Semestre 

ｾ ｍ｡ｉＸｵｭＭrllnli,l d .. ram li. ｾ＠ ＢｉＢｮｾ＠ commun", fiO 
ri'", que f'1.1 ncre, ,./lrlo o ｲＬＬｾ｡ｭＢＭＢｉｏ＠
religioS(!. ｰｯｲｱｵｾ＠ o t'& amcnro cIvIl , 
" unãn perarl" lI'I 'eIs P;o _.1 ｩｾＬｊＮｬｬｫ＠ PARA O ROL OOS ML'ITOS 
f' o ｬＧＮｉＢｬｉｭｾｮｉｏ＠ religio 'o é a união "e· rt,s .. ｾｴｬ｡＠ quI' nos m .. reel' inteiro cre· 
rIInte D"l!S.. di til IrOUlle ao nONO [,oRhf'Cimf'nto 

Proct'dam ;,s-im 10clo' 0'1 padrf''1 e m.lãs um desarmo '" ai Ca lu ｲｾｬｯｾ＠ 5U 

fradt'. e nOs jam.t1·. ler"mOi occa. iA" J-..litos do Kaiser. ti. Dlro dtl nos'\n 
de • .cru ai os. Pai, c. o lIue é mail- grUVl". depois d" 

Infelizmente 3' sim não "co"tl're e tlec1araçAo do estado de guerra com 
nós ｬＧｮｭｯｾ＠ ｴ･ｾｴｦＧｭｬｬＢｨｉｬｓ＠ do!' l1e afuros .1 Allemllnha. 
qUf' se lem dito do "lIlpllo conlra ° Vamo" relalal o ｡ｯｾ＠ nossol caro!! 
ca amf'nlO C'VII. ['untra o f'n'lmo ｬ･ｩｾｯＬ＠ l .. itllre para que avalif'm a quanto 

O CLAIUO é \'endido na Agen. rontra ns nn'lso< co-tumes e contra a chegou o df'sprf'zo dt's!la raça maldi. 
Chl de I{C\'1 ta á I<ua da Repub'ica n.5. no SII racionalld;Hle ta para com os nossos patricios. 

,Anno 

O frllde!' e p .. tires ｡ｬｬ･ｭ［｜･Ｎｾ＠ nas EIS o caso : 
Toda n corresponden;:ia dr\'c ser en chamadas \li <õe<, e 'Sll ladroeira <em H" ｐＢｵｃＨＩｾ＠ d'as em Itaja"y, ､･ｰｯｩｾ＠

J(;rf'çad .. ã rua Felrppe Camarão n. 20 nl,me, ｦＧｾＧｲ＠ rou!'o pratie,Hlo :\" bolsa, (Ia dedaraçllo IIf' ･ｾｴｮｴｬｯ＠ dl" guerra. 
tlo< pobres incautos, ｾａｯ＠ prodlgos,.", algumas creanças foram á escola qUl" 

.\ vf'nda ｮｶｵｬｾ｡＠ d'-O ClarAo> ｾ＠ de tlizprem o diabo contra ludn qUf' d,z as fwiras ahi mantem, levando lleQl.It:· 
ｾｙＩ＠ ｲｾ｢＠ o exemplar. respeito aos ｢ｲ［ｬＧｉｩｴｦＧｩｲＨＩｾ＠ e aO Brasil nos laços de fita das cores do u<lsso 

E o que fazf'm M ｢ｲ｡ｾｩｬＧＡＧｩｲｯｬＡ＿＠ sagrallo pavilhlo. • 
Supp ·rtilm os tlf'saforOll e dão ain· As e'piâf'S allt"mb, que dirigem a· 

Nãoha= 
da presente;; de Ｇｯｲ､ｏｴＧｾ＠ ri/" ouro, di ｱｵｾｬｉ･＠ {'stabe't'cirllento de ensino, não 
nbl"iro,capado gordos, gal nhils e ｡ｬｾＮＮ＠ gostaram tia demonstração patriotica 
beijos dos nossos pequf'nos p"tricios c, es-

_--'_== PER:GO ALLEM..\O? ｐｲ･ｰＢｲｬＢｾ･＠ o patlre FOXlus para re· qut'cltlas do ＬＬＬｾｹｬｯ＠ exageradamente 
C'eber do QUlnca' e 110 s .. u c:ero. uma protector que lhes damos actualmen 

Então drst-nJtI 5 brasileiro "'t'rm:l f 'd I h" I . f . ." nrml ave repre en .. o pnrqut' 1/1 a tt', f'm fl<Jgrante ｬＧｯｮｴｲ｡ｾｴ･＠ com os mar 
n<lphll,,, I'ram t'n\'erOnlces c'o •. Ia' Ilar do ca.aml'oto ciVIl. exaltando·o, ｴｹｲｩｯｾ＠ por que ｰ｡ｳｾ｡ｭ＠ os brasileiros 
rl". {. I-rado de ｡Ａ｡ｲｭｾ＠ que eguld,.' quando devia acanalhal.", COI"O é em st'u Pai7, reprehenderam·u'as por 
m,O'" (' ＮｉｴＢｾ､･＠ 1913 \ ,nha fazf'nd(\ ? I ｯ｢ｲｩｾ｡￣ｯ＠ t' dever de todo o ｾ｡｣＠ rdo ' ｯｾｴ･ｮｴ｡ｲ･ｭ＠ as fit;ls com as cores sym 
. ,trlth. ore da nrssa Patnn bra· te sem vergonha . ' b I 

!>Ile.ro" ue_b!lados, p,lg' 8 a'r u . ' O TABARE'O o Ira de nO-S8 n ·cionul .. ! .. dt:. pro· 
tOdrn.s Jllemas, outros pelo d.nJlf'lro h".llndo lhes traul·<J :\ I'scolil. 
b •• 1. itclro, tirado dos cofres do Est.'l' Certas de que niío t'ncontrariam uma 
do C<lth.lrínl'n e para pelos jornaes ._ ........................................ reac.,ã" I or pilrte do gUVl"rno eSla· 
｣ＮｉｦｉＨ｜ＮＺ｡ｾＬ＠ ne;arem o perigo alltmlo e dOIlI, que vae fechando O!l olh"s aos 
1"" t .• 1 modo Olcuoçoarem u rr pllea". LL;CTO insul

r
02 que us noSllus ｩｮｩｭｩｾｯｊｳ＠ no a'" 

,Ia ､ｴＧｾｨｲｧｩｴ､｡＠ do 'clero allemlo. pelo - __ o ｾ＠ sacam, aconselharam m .. it; as ,rt'iw.'> • 
. I.:cordo Infame haVIdo f'ntre o Vat ca. ás creilnças brasileira!', ':lu" Ift 'quen' 
no é GUilherme II fAlm .. nilck Ber Pelo fallecimento do virtuoso frade tam " sua ･ｾＨｯｬ｡＠ eiO Itajahy.-"Ievan· 
tr.,ntl de 191;;S, l,aglOa 295). Jacintho, it congr"Kação do:. Burro tarem t .. mbem vi\'as ,i Allemanha, ｾ･ｭ＠

ｑｬｬｾ＠ no dIzem agor .. IInte o aClu .. 1 decretou 15 diits de luclo paril ｾｴＡｵｳ＠ Ir' pre que o tenh"m de fazer ao Br., · 
mulllcnto qu IItra \'l <amo. dos 7 na. mãos e 8 para ｡ｾ＠ oulras culle,lrili. sil·. 
V10' lTlf'rcilntf'S bra ih'iro lorpedea A morte do ｶｬｲｴｵＯｬｾｯ＠ propagandista Appellamos em nome dos cilthari · 
<Iv pelo' no o, 'ilmlgos > a ll'mlls do "!\Iilnná. foi mU'lo s t'ntld" sendo ＡＱ･ｮｳ･ｾ＠ para o I'xmo sr l'rt'sidcnte 
que: vIeram para o no o BraSIl de- pur isso df'rrilm,ulo -ohrt· o ｳ･ｾ＠ corpo ｾ＠ lia \{epublicl!. "or . intermediu da im 
Vi. tar matl;'S para fundartm 1'0 es- nerte saudosa,s lagrrm" ,. acompanha ' ｰｲ･ｮｾ｡＠ ｣｡ｲｲｯ｣ｾＬ＠ pOIS os li lhos del'ta 

Oe ｨｯｪ ｾ＠ allt:mã como Blumendu das de lamurlas qut enterntC am Oli terril nada nW1S e!'peram do l>r. dr . 
J'Hnville. Bru que, ltaJahy e '1 here a: m..is ､ｾｲｯ＠ ｣ｯｲｩｴ･ｾＮ Ｎ＠ Fe ippe Schmidt. govnnlloor do Es· 
poh , os ｉｬｉｵｾｴｲＢＮＬ＠ f'puno ｢ｲＢｳｩｬｾｩｲｯｳ＠ O -OarAo> -senhdamenle. envia tado, por ser fwnl'ilmellte ",erma no· 
l!lu ' ｒｬＢｬｬｬｾＬ＠ o conde. l1e S Tbjaso: Oll Ｇｾｺ｡ｭ･ｳ＾Ｌ＠ aos ｣ｾｲｯｬ｡ｳ＠ e as carolas philC! e protector do>; ;lllemãc:s. pCIIa 

o" Oon'l Juans Jo é ' , :lutor da 'Con 1,;tUndo votos a DIVina Prov Ｎ ､ｾｮ｣ｬ｡＠ Infelrz terra. 
ｾｰｬｲ Ｂ ｴ｡＠ de operetas>' o L .. uros e tU,' pura qut' chame para o \{eino do Inltr ' S. Exa é no momeroto actual co 
primo Schmidts e O ' MIm', de 1:500' n«?, todos os frades, padres e freIras mo primt'iro magi!>traclo da aac;ao, o 
por mez?, .. nllo _.ó par" dhcOlnço deites como de unlCO homem (apaz de livrar uma 

Um Colono Hrasllelro toda a Human!dilde- grande p .. rtr da população deste & 
AME!'i. ｾ｡ｾｊｯＺ＠ da pressão e do jll/(o dos ｮｯｓＵｏｾ＠

Muito bem 
P d d que ndO e diga que fazemo, 

guerra :--y lemallca aos padres e fra· 
\lh, nn':lpalmente ao:. estrangeiro 
qUI: do Jlulpllo "tas, .. lhilm a lei do ca: 
:-.amuntlJ Cl\''', reg. tramo aqui a nos · 
"li .. Jm raç.o no os ilpplau_os ao 
padre Jo é ｆｯｾｩｵ＠ . vigano de Cilm' 
bonu', ｵ ｾＬ＠ ｟ｾＱＺｵｮ､ｵ＠ o que notICIa " 
-lntr.tn"ro"lltc .. num ermdo pronun 
('i",;o pelo me-mo \ Igano, declarou 
Ｍｱｵｾ＠ n.IU coO/I H:"\., o casamento CI
ｾ Ｎ＠ _ 10 t tu ."ão tão neet: na para g,, ' 

ＭＭ｟ＭＮｬｲｾＬ｡＠ ｾ＠ t,? _ 
ＱＰＰｭｬｧｾＡＧＮ＠ rI' tituindo o Estado de Sta, 
Cilthanna, aos ｾｴＧｵｾ＠ 'egitimoll proprie. 
ｴ｡ｲｩｮｾＬ＠ aos ｣｡ｬｨ｡ｲｲｮ･ｵｾ･ｾＱ＠ ao:! brólsi-

Ｎ［［［ｕｾｍｾａｾｆｾｉｔｾａｾｴｾＺ＠ ｏｾｌ［［Ｚｏｾｆ［Ｚｾ＠ ＱｾｬＩＺＺＺＮａｾＮＮＮ［Ｌ［ｃｾｏｾｍ＠ !t'irof. 

PESSIMAS TIl TAS 
SE 'TI \ELLA - -::). se. dér um Sacrumc:nto nu qual' 

Lemos no '0 E tatio de 2 ｱｾｬ･ｲ＠ ｣ｏｉｾ｡＠ santa por um prazer impu' 
vembro o seguinte I' tle 'o· dlco li tltulc de I ecompensa t' nllu co 

'loi '11 1- E te f'dgramma :. " mo. puro dOnall\'o, ha ｾＮｭｏｬｬｬ｡＠ e sacri · 
'. OVI e, m to o o muOlC'lplO Irgro; nf'ste cas(\ (s',í um b(lmem UI' 

Ja N ｾｲ､ｭ＠ ｦ･｣ｾ｡､｡ｳ＠ 41 e .colas allf'ml\.. des· e um benelldo a um irmão. co"mo 
dacl ? a Redac . Será I so uma ver· \ pag;' da ImpudlclCill cornmt'tlida com 

De . d . a IrmA. Jlorrm SI' depois fI/' tf'r Olanü' 
d UVI ｾｯｾＬ＠ tanto

l 
mais quando não do rt'laçi\es com a irmnn dér o !Iene' 

d
eoscrtmflflaram o" ogares,. os ｮｯｭｴＧｾ＠ ticio ao irmão C0110 sign 'll dI' arat·. 

pro essores. I" "" ., ' 
Q

ue b { .. n. qllanuo mUllu ha. ' lfwn 'IS uma ｉＢｾ＠
m S.'l c "I a escolas ão br:J-;· pelir lI' " .' V· , leirils e nlo ｡ｬｬ･ｭｾＢ＠ IrreverrnC11· .- lCeutt' I.' 

, lu 10". (I ()(hgo cJU!\ Je!> uita .. , pg 61ó,. 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E' 011_ ｾ｡ｮ＠ ｟ ｾ｟ｾｬｴｾｲＮＺｾｾｦＧ＠ pf'C'unin. 
ｾ＠

, rio que ｉｾ｟ｾｬｾｲｯ＠ nA pra-
tie ... "tlíl reliJ{ifto ? .. ＭＭ ＭｾＮ＠ -

e CURA0 • 
Ambições Allemãs na 

America do Sul 
A ALLEMANHA AFFIRMA QUE TEM DIREITOS NO RIO 

GRANDE DO SUL ＨｂｉｾａｓｉｌＩ＠
(Em seguimento da lei allema de 22 de Julho de 1913) 

No dia 2t de OUlubro achando lIe 

em perigo ue Vld;t uma I:reança. filha 
de ｾｭ｡＠ !!enhoril chamalla Francisca 
Alvlna Curdoso, el'ta manollU inconti 
ｮｾｮｴｦＧ＠ ｣ｨ｡ｭｬｬｾ＠ o padrinho, um rapaz 
por rlolne roao-p'!<llo lhe que fosse 
ver um padre para ｢｡ｰｴｩｾ｡ｲ＠ li mesma 
cre:lOçll. • A ｩｮｦｬｵｾｮ｣ｩ｡＠ política que os alle- Brasil e, pouco mais ou menos, todas 
ａｴｴｾｮｴｬ･ｮ､ｯ＠ ao pf'dido Jo<io mandou mi\es deverIam, sem duvida possuir, essas )(epulJlicas menlligas da Amen

Frlncl!';C;) ao gymnasio e este por sua ｾ｡､ｯ＠ o seu numero, no Rio GraDde do ca do ｾｵｬＬ＠ deveriam !'cr levado. pela 
vez mandou . a ao bispado. ｾｵｬＮ＠ tem Sido, até agora, anniqui\lada brandura ou peJa força a ouvir pala

Cum elfeito. do hispado veio o pa- pelo governo brc\sileiro, mediante Irau· vras mUIto signi6t ati vaso 
cJre A ntonlO que Se d rigintlo a casa des ･ｬｾｩｴｯｲ｡･ｳＮ＠ R' raro encontrilr um .. . 
ttnde ･ｬｬｾ｡ｶ｡＠ a creança /lhi bilptisouoa. nome al'elnlo nas Ilslas de ｣ｾｮ､ｩ､｡ｴｯｳ＠ (FrIedrich .Lange: ReInes DeutlCb-

Ttrmanada esta cerimonia o padre e, no entanto, o numero de allemAeli tum, 4a ed:çao, pg. 20f o: 
6cou de pé. como quem esperava ai. dt'veria justificar o seu dest'jo de ver A conquista pela cmigraçao 
guma cousa e a60'11 ､ｩｳｰｯｺＧｳｾ＠ a chamar representadas, por pessoas da sua ｲｾＬ＠
o padrinho dizendo'lht': '0 Sr. tem que na Cúngi. ao e Do Senado. as suas Cumpre promover, systematic8lJ'len· 
pa/{ar'me o baptii'lado da creança>. aspirac;ões e as ｳｵ｡ｾ＠ vontades. te, a t'migração alleml, afaatando'a 

João aeto continuo deu lhe 5$000 O Rio GraDde do Sul deve conver· do America do Norte e dingindo'a 
que o padre satisfeiti·,· i:no metteo-os ter ·se n'um feudo do capital e da im para ｬｴＮｾ＠ colonias allemãs, assim como 
no bolso, dIzendo ao mesmo João o,)a. miuaç;io dI! AI t manha. O Direito para a Argentina e o sul do Brllsll, isto 
gue tambem 110 sacrlstlo> o Que fez ｈｩｾｴｯｮ｣ｯ＠ e a FOlça estão comn(lSCO, e é, p.lra os pontos onde se acham zo· 
o mesmo JOlio dando-lhe 1$000 . nada se poderà oppor a nós, se não nas fe"hMSas de immiglaçào •• lIemã . 
ｅｾｴ･＠ facto e verdad .. iro e podemos nos deixarmos levar por uspiraçOes ＡＧｉ･ｳ ｾ ･＠ :ntuito, devem intervir os gran' 

af6rmar ",em medo de contestação ap. politicae inopportunas. des meios de que o Estado dispõe. 
II d . . . A Allemanba que vive DO e:ltraD' 

pc UI! o se qUIZI'rem para o lestemu Ｈａｬｦｲｾ､＠ Funck: Ole ｾｬｒｳｳｬｴＧ､ｬｵｮｧ＠ ｾ･ｲ＠ geiro, é hoje ainda a nossa melhor, 
MO da mãe da creança, do padrinho e Oesterhcher Sudamenkas III HlIlbn.:k lIl8is importante co\onia. Um dos tra' 
de outras pessoas Que o presencia- der Deutschen Interessen.-Angewen balhoa mais remuneradores da poIiti' 
ram. . dte ｾｯｬｲ｡｜＾ｨｩ｣Ｌ＠ I .erie, 10 Hett, PP. ca ul:emA cOllsiste em rf'!tirar dessa 

, Ora ahl eatá porque o ·Clarão> é 4ó f" 64 1913)' AlIlmaoha que vive em paiz eltranho, 
ｴｩｾｯ＠ por mau e abelhudo e amda ioi· '. . . 

• 'nll'ro do clero e da religião . ｉｾ･ｰｵ｢ｨ｣｡ｳ＠ mendigas na Amenca os maiores proveitos para a caw;a na' 
.. ciollal ° 
ｬＩｾ｡ｬｬｴ･＠ do que fica exposto, está ,do Sul, segundo as qúalificam CODtamos 60 milhões de almu no 

provado qu<,. ･ｳｳｾｳ＠ tartufos ｉｾ･＠ batina os alie mães imperlo allemão e cerca de trinta mi-
só querem dinheiro e nada mais. IhOe:l Que btllam a ｮｯＡ＾ｾ｡＠ linlua DO 

O interesse, sõmeote o interesse os Uma politica previdente deveria estrangeiro. ｾ＠ maSlô8 poderosa que 
ml've na prati ca da religiâo que fal- emprt'gar os mt lOS adequados paria d - es" unida a nós por vinculo» de san ' 
samente pregam vendendo sacrameno ngir a ･ｭｩｧｾ｡￣ｯＬ＠ de tal ｾｯＨｬｯ＠ que ｯｾ＠ "u,- e de IinKua, deve eSlrcitar ainda 
los a todo prt'ço. interesses vltaes dos particulares estl· mais os sew laços comnosco, mediaDo 

E o povo que se deixe levar por um "esaem de accordo cum os do Esta l<" ,ntcressell elhlcos litterarius e eco ' 
clero dessóI natureza! do. Essa politica t a que, mediante a D mico", e assim compenetrada de uma 

Padre Antonio. resoluta applicaçAo ddS forças de que maDeir" CMda vez m,lili intima, forma" 
Ｍ ＭＭ［ｾｾｾ］］］］］］］Ｚ［［［［［［［ＭＭ dispõe, deve estipular, com os ､･ｾｬｉｪＵ＠ rá esse grande imperio allemão de tlue 

Que haverá 
EM SANT A CATHARli\A ? 

A represeDtaçl0 federal de Sta· Ca' 
tharina está apprchensiva com a abso· 
luta lalla de lIoticias do Estado. Um 
deJ.lutado catbluinenie ｴ･ｬ Ｎ ･ｾｲ＼ｴｰｨｯｵ＠ ao 
rovernador pedindo noticias e ares· 
posta foi esta: 

-Peça as ao ministro do lote.rior>. 
-O sr, Lauro Muller leve ｾｯｊ･＠ uma 

conlerencia com o !II". ｐｲ･ｾｉｃｉｴＧｬｉｴＮＺ＠ da 
Kepublica, tratando desse assumpto., 

(D'A NOITE. de l-tl-19 17,2a pa 
ginu, 48 columna .) 

N. da Hedac. -Nessas .5 pala nas des' 
Cortina se uma traiçOt'lril resgulJtA gero 
manophi.a . Uma segunda "Consplnta 
lIe Operetl.ls" .. . • 

'1 

Os homens pbrll'fn sem escrupulo 
IitteDtarem ues contra os outros pela 
mlllf'dicencia calumnia c flllso teste
munho.- (Codigo dos Jesuitas, pg. ｾＹＩ＠ . 

• 

Estados, a" ｣ｯｮｶ￩ｮｏ･ｾ＠ nrcessar"i1s. lalla o IlUSliU imperador deste 1896. 
para que 05 nossus emIgrantes seJam 
aculhidos nas coodlções que corres- (E. "on Liebert : Ziele der Deuts' 
pond"m ao!; intentos do nO:lso ｣ｾｶ Ｎ ･ｾ＠ cben Kolonictl und A uswanderu_f!g5ta· 
no . Us Estados interIOrmente diVidi- lituk, AlldeutlChe BlilUer, 1m, N. 
dos, corno a Repuuhca Arjtelltina, o 21 J 

APPELLAR PARA QUEM?I ICos. empregados dos Correios sub-
traiam !>s ･ｊｬ･ｭｰｬ｡ｾ･ｳ＠ que lallera do 

. d J ' Ct:rmanlSlDo ci,tlaarinense para por el-
• A Rua. do RIO e anrlro, com a 1>e meio evit.v a reproducçlo de laes 

qual permutamos, nao recebe
b 

mos uls artigos nas ealções do ·Clarlo, 11 
ns. dOli dias 29 e 30 de Outu ro pr o 
correio desta capital, quando outras Somos de opiniAo que sejam ·ratos 
ｰ･ｾｳＨｈｬｳ＠ receberam n'lI.S. ou baratas', escondidos nas malas quan 

Agora, a 11 do corrt'nt(', que ･ｾｰ･ Ｇ＠ do 540 fechadas DO HIO, c persccuidos 
ravamos recebei-as, apenas nos fOI cn- pela fome nessa longa viagem de 3 
tregue as de 2, 3, 4 e 5 do corrente ' ou 4 dias, ｾ＠ o barbante e mesmc> 

Outro facto inexplicavf'11 Os pac.o· o jo,,,,,,1 por ilfteirol que. pelo ·cheiro. 
teS da mesma - Rua- á esta Redacçao coAheçam tratar da ,ermanisaçlo do 
eDdereçéldoli, veem quasl em ｋ･ｾｉＬ＠ de terrilorio· ｣ＮＮｴｨ｡ｲｩＮＮｾ･ｮｳ･ Ｎ Ｎ＠
certa epoca para cá, ｡｢ｦＧｲｴｯｾＬ＠ notln· COlft vi"", ao ･ｾＮｶＬ＠ MiDi6lro da 
do-se vilivelmente 3 Ｎ ｭｯｾｳ｡＠ .Inlpressa Vi;\ÇIO , 
n;r.> mar,ens do prtmelro Jornal ､ｾ＠
barbante am:,rrado em cr.u%. ａ｣ｲ･､ｾＮ＠
tAl" se que os ｧｾｲｭ｡ｬｬｏｰｨｬｬｯｳ＠ e fanatl" 

- ... 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



., 
Ｚｾ＠

o FREI EVARISTO 

Este "saDtO. homem, ･ｾｴ｡＠ -perfei' 
ç,'\o> da naturezil, este "anjinho' 110 

uendo da!' filhas da mie Mariól, este 
'pa -tor' de raca e coofcl'!'Or dos caro 
la e das carola , lá se foi ,.m viagem 
JO RIO de Janeiro. 
ｾｰｯｬ＠ das d pedida a .Mannllzia· 

Da.. observando que uma d suas 
'mpathlca est<lVa IncOMolil vel, man · 
ou lhe como lembrança um ·pa ｾ｡＠

ｾｉｮｨｯＬ＠ recommendando que tive e 
todo o cuidado com o .blChlOho', que 
he pas .IS e" mão por cima para 
ｾｭ｡｣ｬｈｲ＠ lhe o pellu, lhe fizt'sie um 
｣ｯ｣･ｾＬｳ＠ na cabeça, e que 010 o dei· 
xa e morrer a fome até que elle, o 
Evari til ｶｯｬｾｳ･＠ a Flonallopolis . 

Com efleltc>, i\ viuva. . ohl diabo, 
\ ua . que lhe e crevo o nom,.) ･ｾ ｴ￡＠

traI n.lo do ｰ｡Ｌｾ｡ｲＬｮｨｯ＠ com um cui· 
o el[traord nario, a ponto da l"isi, 

bl nç.. pergunt.,r: Uc! quem é e se 
bichinho'l 

o CLARAO 

(:; nlo Querem Que !OI" diS" a 
____ ｾ｟ｾｶｾ･ｾｲ､ｾ｡ｾ､ｾ･ＭＭＭＭＭＭ

Todo os Estado. do Brasil nAo con' 
QUilltados flt'la Allem3nha, fizeram uma 
limpa ･ｾｰｵｲｧｬｬｮ､ｯ＠ das reparuçoes pu 
blicas Eitadoees e Federal' e até de 
estradas de ferro, o elemento permcio ' 
so de espiões e trllhidores do. ｾｲ｡ｳｬｬＬ＠
os celebrisados subdltos do Kalser, 

Aqui onde o governador é allemão de 
origem e de coração conttnua a n'an ' 
ter com o seu b;\lejo offlcllIl na . re' 
part çOe estadoaes e e colas pub!tcas 
o seus patricios da "kultur .. como au ' 
xiliares ｾｯ＠ ran'S't'rmanismo, O ｭ｡ ｬｾ＠
reles e cachorro allemlo Jorge Knoll, 
promotor publico da comarca da p". 
Iho.;a que em janeiro do anno piU; a' 
do mandou prender um bra ileiro por 
ter dado um viva ao Brasil, até hoje 
continua no exerciclo pldlO desse caro 
,"o p .. ra casup;ar a todos os ·colonos 
brasileiros', que não adhenrem e v;, 
varem a A It.'manha I 

-EIl" toela lamflt ra rp'ponde logo:
E' o 'P;I sarinho do Bv ,psto .. 

Por ｃＸｵｾ｡＠ • e to' . pa 'san!lho> tem OI d 
avido uma clum.,(la e o pobre do'bi arean O 

• • • 
E di" e muito bem, porque li f(\!lse 

em outra terra, ｮｾｭ＠ me:lmo a lanh • .: 
os galões nAo o livr,lfI,lm do ca.:elc' . 

• •• 
O" padr('!I e frade" .. lIemlles conti, 

nuam " dizer missas e a f'lzer pruti 
Cil" manhosas, e hll torLlsilt'Írus aind" 
de tão pouca vl'rj!'onha que vão OUVI' 
1'05 enchendo ｡ｾ＠ Igrejas . 

• 
• • 

Salvo conducto. O padre al!eOlào 
Tlqp Topp;io. d,.pois do. acontecI
mentos doiS ｮｯｩｴｐｾ＠ de 28 e "..><; do mf'Z 
findo e do 4U<' 'onst" ｉＧ･ｬｯｾ＠ ja rn"",. 
do ({io com rela.;:\o ;'0 correctCl 'Pro 
ceelimento dos a rcehisJlos brjlsil'i·i m" 
do norte do ｂｲ｡ｾｩｬＮ＠ !tmpando as paro· 
chiils dos !>ujos vigartos illlem;ie:- Ｈｮｯｾ ﾷ＠
50 ... ｭｩｾｯｳＬＩ＠ deixou de usar tl "i> ｜ＧｴＮｾ Ｌ＠

tt'S distlllcllviiS Ile • conego., para V t·s 

tir" batina Ｇ ｩｬｬｾ･ｬｮ＠ de jeslIlta. com li 
competente dil>llnctlvo ela .(acha prt'ta 
que indica a Infame companhia de J t' 
5US. 

• • • 
chtnho> está arriscado a perder a 'CII' 

beçel" 
AE 'virtu . as> t!! ｰｯｾ｡ｳ＠ de Christo, 

i recl.lm.,ram o blchlOho. 1l0rern a 
viu a nAo o quer dar e batendo no 
peito disse -O • pa!:.<annho. <lo Eva· 
r' to muito m' u, ja e-tou \Ao aco ' 
lumadól com eJle que m'o tirarem mor 
rerel apaixonada I 

Não hou\'e retrCla no jardim Olivei , 
ra Bell". na tarde de dom·nf.;o passa 

A c1erican.llha de frades, padres e do, por ｾ･ｲ＠ dia tio anni versario do 
fceiras alleml\e ,up'ões dishm;ados H"i .Ie ltalia e ser esta ｰｯｳｳ･ｳｾ ａＨｉ＠ aI 
com estas veste continuam aqui na .Iemã ｾ ｵ｡＠ inimij!'a. ｾ･ｭ＠ um" b'IOJeir ... 
cal ital a altront r a socied"de ｬｯｲ｡ｾｉＧ＠ do ex ｅｾｴ｡､ｯ＠ se notou no roseo ,,;.la· 
le ra, trólnsiwndo pell\:> ruas com ar cio gcnnanoflhilo. 
de ·dêbQcr.e., 

• O Topp. o Domingos e a frad"lha· •• 
toda e peram a volta do Evaristo 

p;lr.1 .ilberem com que .ltreito elle deu E como nãn ser a sim, si piles con' 
o 'pa ｡ｾｴｮｨｯＧ＠ em ordem do Qutn. tam. com a protecçAo do s.eu patrtclO 
<:a Dommguf ? Frt'1 chmldt, que no dia 1 de ＮｯｕｴｾｬＧ＠

Vae h;lYer o diabo e aftnal de con. bro de 1915, recebeu e.m ｡ｵ､ｬｴＧｾ｣ｬ｡＠
o Ev.trto.,to tem de rect'ber o 'pa espl'cla l o p.adre a llemao FranCISco 

' artnho>, ｄｬ｡ｾＬ＠ com o bico rombudooo.1 Top!' que 101, em nome do biSpo Jes 
ta diocese, entregar a s. eXIl. revmit . 

I F' Schmldt o Breve Ponli6clo pelo 
qual o Papão Bento Xl por solicita· 
ções do relerido bispo Quincas Belle· 
za, enviou lhe a benção apostolica e 

ZIZIG 

I a sua familia. 

VIV A () BRASIL 

.\merico V I'spucio 
Anton I (t Carlos 

Vidal d'Oli V eira Ramos 
Ruy llarbos 1\ 

r\il O Peçanha 
"'Venceslau l:I raz 

Caetan(l de FOI R ias 
Alexandrino d' Alencar 

•• 

.. 

A FIAS DU ,1r\fUVE 
DE LUCrO 

Quem duvidar desta verdade, recor· 
ra á collecção do jornal alkmão--O 
DI, .. de 2 de Outubro de 1915. 

J«'!oé Be Z erra 
M .. uric I o de' Lacerda 

ｾｬ･､･ｩｲｯ［Ｎ＠ d' fi. L buq\lerque 
• 

* * 
gundo noticiou a no a col!ega a 

'OptOllo" de 7 do corrente, o fr/lde 
"lIemÍlo Evarl to. o predilt>Cto con! . 
'or ,du fia du . larnf" pelo 1'.J tema E assim amarrado e acorrentado 
o final da pilgln.1 120 do :lperttl\'IJ pela Benção Apostolica, cle athl'u qUI! 

• anná" por ｣｡ｵｾ｡＠ fIa ､ｵｶｩ､､ｾ＠ com- anllclericlll t:omo se dizia, tornou'se 
prou b clclet!' e IJdrtlO para o Rio escravo da maldicta c tnlame compa' 

Para: . Frann .. co o paclre alie nhm ele Je us, hoje augmt'ntada com 
lemãl's Hennque I;!lnd,.;ens e um Au dlslarçados -frades, ｰ｡､ｲ･ｾ＠ e freiras 
ｾｵ＠ to (sem sobrenome). allemães. 

Para Itajahy lambem I'mbarcou um • 
outro Crade allemão de nome GUllher· • * 

le lambem sem ｾｯ｢ｲ･ｮｯ ｭ ･＠ O Karl Renaux arre entou'l\e em t 
Quenl saloe "I nãl) t! o Kal.er a im ltajahy, fardaclo de tenente'coronel da 

.1i f.,rçado pm fr,lde I' 'pião quI' veio guarda nacIonal . e no ｾｬｉｴＨＧＱ＠ onde se 
\'enfl<:ar de VI u, ｾｉ＠ o eu exercIto aqUI I hospedou, depoiS de riclreulal''''lr os • 
tampado, f' lá animado (",. 'peran.,:" aclOS do governo bra--ik'!iro, U!UI ndo 

.jo na ·vlc.to.na da kulta e dvili ada de ｬｩｮｾ｡ｧ･ｭ＠ all .. mã porque eslaV 
• Ａｾ ｾ ｮｨ｡ Ｇ ｲ＠ no meIo de .. U3 patncIOI, di.l>C em 

ar de galhofa:-oElte povo é muito 
ｾ＠ -'-..2...-- pacatol. 

ｾｉＮ｜ｉｓ＠ ｃｅｈｾＱａＺＧ｜ｏｐｬｬｬｕ＠

Inslfu C' tor G U1lhon 
Eef.;enlO Mull E r 

ｾＧｲ･ﾫｬ･＠ !{ ICO Momm 
Augu,>to Brugs 1\1 a\ln 

Pedro l' A Ut7 
l.ebo .. ｈｦＧｾｳ＠

Ott O Ebel 
Emilio Thom I' !!On 

Hugo \V est H ali 
Cn p ( m Mir .. 

A I. herto Enlre!t 
Carl O ｍｦＧｾｲ＠

"ranel S co f • 

i. " 

, 
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