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DESTROYER SANTA ClTHARINl 

A nOS!!1i pequena, ｭｾｳ＠ querida terra 
oatharinense ilente-ae orgulhotla de ver 
nu :Jguaa de sua formosa bahia, a eleg.,n
te unidade de guerra , que lhe tomou o 
nome-nome lIonoro e doce, que sempre 
e em toda parte levanta em nossO cora
ção o mais festivo jubilo, 

Essa pequena, mas pujante nave de 
combate representa para 116s uma gloria, e 
a lIua chpgada será solemnisada com o 
mllximo esplendor, com o maior brilhantis
mo , com o mais entranhado affccto, com o 
mais amplo enthusiasmo, 

A opulenta bandeira que lhe foi offere
cida,confeccionada oaprichosa e abilmen
te por mãos catharinenses,não só represen
ta o symbolo da patria, perante o qual to
dos nos curvamo" reverentes e enthu3iastas 
como tambelh uma alta e significativa 
provlI de gratidão para com o governo 
que deu il tl valente ､･ｾｴｲ｣ｊｹ･ｲ＠ o nome da 
nossa terra, 

Que o .,Santa CaLhariaa:> com a sna 
digna officialid:lde c os seus valentQs 
marinheiros ao partirem d' aqui levpm in
delevel no coração a lembrança ､Ｇ｡ｾ＠ ｦ･ｾｴ｡＠

com que são re<.:ebidos, e que nós na ho
ra da despedida possamOi, levautar-lhEJ!\ 
nma saudaçllo bem do intimo d'alma, 
consubstanciada n 'estas palavras: 

-Vivn o • Santa Cathàrintl!. 

, -Viva Santa. Cathal'il1/\ ! 

Devido a falta de ･ｾｰ｡ￇｯＬ＠ uil.o f'li ｰｯｾＢｩＮ＠
vd sahir na polyallthea o ｰｲ･ｺｾｬｬｬ･＠ 11rligu. 
por ･ｾＮ･＠ lUotl'l'o a Redaeção ｰ･､ｾ＠ ＮｬＨ Ｇ ｾＨＧｵｬｩＧＺ｜＠

1\.0 5eu a.uwr. 

SIXTO V 
Coqueir03 19 de Scternbl'O de 191t 
Amig l ) e Compadre Rethct H' do Clarão 
Vi a fita cinpmalographiea ｾｩｸｴＨＩ＠ V, 

li o ellergico artigo da «Epoci.u, e o «Cla
rão» , não !abendo ondo ･ｴｾ｜ｖ｡＠ a verdade 
dorigl'me a Ca8:1. do A, que babe falIar 
com O" defunto", e pedi.lhe parI!. couY('r
ｳｾｲ＠ CurtI O Par'l da fita, eUe prome!.teu res
pOIl(ler no dia emmediato e ｡ｾ｢ｩｭ＠ fez le
mettellrlo·me f\ oHrta abaixo: 

Coq ueiros 20 de etem bro de 1911. 
ｐｲ･ｺｾ｣ｬｯ＠ J rlllão L. 
Hontem ｡ｳｾｩｭ＠ que o irmão retirou-Ec 

COlll'f'lItrei-me o recebi a ｾ･ｾｵｩｮｴ･＠ co IU

ｭｮｮｩｾ｡￣ ｯＺ＠

DOU .Fplice Peretti vulgo Si lo. to V, guar
da\'a. n porcos de um fal"enrleiro Inen tio, 
frade fran cisC;Juo qne me educon e me fez 
monge, ou el'8 robusto tinba Ulll caracter 
"iole:1to e imperioso, entrei para o con 
vento dos ｆｲ｡ｮＨＧｩｾ｣｡ｮｯｾ＠ d' A rcol i ＱｬＰｾ＠ 12 
｡ｵｮｯｾ Ｎ＠ fui ･ｭｱ｜ｬｩｾｩ､ｯｲ＠ em Yenez1\. e d'ella 
expulso pelos franciscano fui eleito ('ar, 
deal em 1470 tom,lUdo o lhlll1e \le canlial 
de Mont1l1to. 

Era comediante de primeira granLlcza 
e por est:t f6rma ｣ｯｮｾ･ｧｵｩ＠ ser clc'ile Pap.\ 
em 21 de Abril de 1565, ainda rio-me do 
meio empregado e da.'! caretas que fizeram 
os que me eOllhel'eram durante 13 rumu>! 

tremulo pallido sem força,; ani mado) ｃｏｬＱｾﾭ
tantem011te a um bordão, q uantlu log() 
"poz il elcição joguei para longe o (,;ljadfl, 
ｾｬｉＱｰ･ｲｴｩｧｵ･ｩＭｭ･＠ e ､ｩｾｳ･＠ (' Im \ 'OZ fim1\', 
sinto-me com vigor snffil'iente para go\'er
na)' não 80:l. Igreja .mas ate () 111\111<10 (Od'I, 

No di,\ da minha corôaçITo mandei ('n· 
fon'ar quatro mancebos nas ameias do 
eastello, para que as pessoas que ｙｩ･ｾﾷ＠

sem ｡ｾＬ［ｩｾｴｩｬＧ＠ as festas do Vaticano pela 
pontedc Santo Angelo ＨＧｯｭｰｲ･ｨ｣ｕｬｉｾｳｻＧｲｩＱ＠

a minha energia, 
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o CL aIo 

Reinei de tal forma q e toda. ceme 
dizia:t Hutomna:t. 

Será myltifiORdora esta oommunicaçlo 
Que c1iga a Epoca. 

CLARIOU 

JaRDI. OLlHIRI lEU D 

Continuaçlo 

Com rderencia ｾ＠ r.a Joã., Pinto, ahi ve
mOi uma velha casa demolida pela picarêta 
do pro.g-resso, que apenas comeu-lhe a car
ne, deIxando expo to aos olho do Pllblico 
o ｳ･ｾ＠ cavername ou esqueleto, cabendo 
por .ISSO applicar-s.! o conheci40 adagio: 
«pelor a emenda do que o soneto. 

Encaminhando men pensameoto na dire
cç10 do «Mercado Publico», deparo com a 
rua no fundos do me mo, onde utilo col
ｬｾ｣｡､｡ｾ＠ as bancas de peixe e sou forçad<, a 
41zer s6mente para mim (meu Deu. I que 
.,ergonha para nós ql'ando o passageiro por 
acaso alli passe), parece, ao vér·se a lama
ceira que aquelle local con 'erva, estar 
condemnado pelo prog-rtIlSO, á lama eterna! 

D'ahi desviando o meu pensamento, ante 
Uo tri tonho espectaculo .esbarra-se o meu 
olhar na distrui.;ão da antiga«Cidade No\·a. 
onde era o refugio e abrig-o do pobres 
que, quer queiram quer não, fazem pute 
do povo, assistindo-lbeJ o direito de .,ive
rtm comI) qualquer abastado cidadão, ao 
centro de um ,·idade. 

?\'es a pequenas casas residiam co-ope
rante>l do progresso taes como pedreiros, 
carpinteiro, broquiadoru etc. etc., os 
qUlle foram d'a1li arrojados para .,i,·erem 
nas malta. poi ,eus salarios não lhes lIí 
pua pagarem ｣｡ｾ｡ｳ＠ de 50-60$000. 

Cau a-me estranhe a que isso aconteça 
no nosso pequeno Estado, quando vejo o 
Exmo. Ministro d' Agricultura empregar 
os maiores esforçoq em arrancar das nos
sa matta' ｯｾ＠ indigC'nas, nossos semelhan
tes e patricio . para trazel-ol ao meil) soci
al, ､ｯｭ･ｾｴｩ｣｡ｮ､ｯＭｯＮ＠ pela iniltruc.yão na 
aprendizagem de elementos que produzam 
o progresso; nó aqui corremos e manda
mos que vivam nas lIlaUas os nossos infe
lizes e pobr opErarios pelQ facto d.! se· 
rem pobl es ! 

A desculpa ou ra ões que se derem para 
a demolição da _Cidade Nova. foi - ficar 
muito feio aquelles cortiços ao lado do no.,o 
Congresso, onde se a sentaria unI jardim 
ou far-se-hia um decente largo. 

Continúa 

CINEMA CLARÃO 
PRIMEIRA PARTE 

Sancional fita veridica 

DUAS VEZES CAsaDO 

Di cripç!rt.- Um padre allemlto que CI\88 

um moço com UDla moça no tal cuamento 
religioso, sabendo já (ler o mCllmo casado 
legitimamente no civil com outra moça 
(chi! chi!..) 

O povo c1llma, OI typosmovimentam-ee 
nas mãos abeis dos typo/jraphos dos jor
naes «Correio do Povo> e Folha do Com
mercio>. 

No dia seguinte OI ditos Jornaee aceu· 
I!3m o padre ..... tlli I1lCOlhe-ee I10S baa· 
tidores no maior ailencio, lIem corngeru de 
vir em publico desmentir o facto ! 

QUADRO FINAL 
O padre allemlXo embarca no primeiro 

vapor, fingindo-se doenteperanl.e 8Ull8 ove
lhas ｦ｡ｮ｡ｴｩｾ｡､｡ｳ＠ e volta um anno depois 
santificado pelo «arco verde e amarello:t, 11 

na CI'l'nça de que com o passar do tempo 
leria eS'lucci(lo o facto eriminolO. 

(Nota do empresario. 
Por falta de e3paço e de columnas, só 

e.xhibiremos uma fita por semana). 

IIIAYOIUIAISE 
(D'um almanack Luso·Brasileiro) 

La na egreja matriz de cert3 aldeia 
Um doido do lugar teTe esta ideia 
Ao ver uma mulher gorda de mais 
Foi perguntar ao bom do Fadre cura. 

e e:tistiam rasõeli especiaes 
Que explicassem a ClI.uaa da gordura. 
-Poi não! Ha, dil!ic o padre toleirlo! 
A tacando o nariz c'uma pitada) 
Tu não I!ab", que o abuso do feijíiO 
E causa da gurdura desmarcada? ! 
Re 'ponde o pateta n'um momento. 
Poi& enUlo peço a VOI a reverencia 
Que mande jt1 trocar o alimento 
Da creada de vossa residencia! 

E. C .P (Porte) 
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DECRETO 
Eu Lucifer Lu,bel Bahaaz 
Diabo Demonio Demo etc. etc. 
Supremo Chefe do lUeu Mundo aa, 
profundezas da Terra, cujo dominio 
me foi ｣ｯｮｦｾｲｩ､ｯ＠ pelo Creador quando 
creou o Uaiverso etc. etc. 

FlIçe uber a todos ｯｾ＠ meus fieis sub
ｉｬＮｩｴｯｾ＠ que, u_ando de minha! attribuiçõu 
outof/::' radas desde o principio <10 Mundo, e 
em virtude dc um Cdeltial ｄｾ｣ｲ･ｴｯ＠ que' 
devido aes g:andes vulcôes da Italia veio 
canir nas profundezas do nosso Rciuo e 
aluda, .ttendendo á conhl.tta que fez, em 
data de '3 do ｣ｯｲｲｾｮｴ･Ｌ＠ o meu t1edicado e 
intellig-ente Secretario; resolvo baixar o De. 
crc:to Fi cguiutc: 

Arti:;-n 1· -Os frades, jesuitas e frt:iras 
que d' e 'la data em deante vierem para 
nusso ｈｾｩｮｯ＠ a mandado do Céo ou persegui
do, peo cl.môl publico terrestre, serão 
lanp.doi pelos campos para pasto lias cor
ｙｏｾＮ＠

§ l'-Os cujO! mrncionados no :trt. 
｡ｮｴ ｣｣ｾ ､｣ｮ ｴｾ Ｌ＠ ｾ［Ｂｩｯ＠ ullic.J.mtnte ｡ｱｵ･ｊｬ｣ｾ＠ que 
tenham comRldtido os horrorosos crimes 
de «estupro, defloramento e adulterio .• 

§ 2' -As esposas de Chri,to b.ptiud"s e 
ólpontad as como taes, que aqui se apre
senta rem C.Jln visiveis signaes «de hydrope
Bla,» sem ter sido contaminada essa mo
lestia pejo seu legitimo espoio, incorre na 
penalidilde do artigo primeiro. 

Artigo 2. -Re\"ogam-5e as di,posições 
cm contrario. 

Mando portanto a todas as autoridades a 
quem o conhecimento (\'este ｄ･｣ｲｾｴｯ＠ che
gar. qUJ o cumpram e façam cumprir COlDO 
n ' elle se contem. 

Dado e paHado no meu Prill1oroso Pala
cio Infl!rnal aos 22 dias do mez de Setem
bro de !'Ilt, ｖｩｾ･ｳｳｩｭｯ＠ seculo da Verdade, 
Luz e Pr0gresso . 

c * *» 
* 

Luc ifer. 

CARTA O"UM COLONO ALLEMÃO 

S. José ｾＳＭＹＭＱｧｬｴ＠

Senhorr ledaktorr 

Eu tltlÍ furriosa, eu fitá damnade rom 
une coi:,e qui cu TIO no dominga ahi nu 
lia pi t" I. 

Eu até UQU quem) maill enbelT de reli
ｾｩ ｯ ｵ＠ t uth .... l irll. 

Eu VIIi bas, a bro r4!ligiou broteslnutt. 

･ ｟ｾ｟ Ｂ ＮＢＢ＠ __ _ 

lato ata um bandalbeirre milite prrancle. 
Eu antes atave une bollque I8ngade 

com ua farrades bro caUle que eU. tirra
rem, o ZlIo Xos6 felha du ｡ｬｾ｡ｲ＠ du matriz 
de Zão ｘｯｾ￩Ｌ＠ mas come icllea botarem 
uue outre !8nte allemong Cll ｦｩ｣｡ｲｾ＠ une 
bouco gondentc. 

Ma!! "gorre eu fita I1\csme damnade. 
Eu la UI) GoIone lembre dixa dinbeirre 

bro igrexe e eu zabie gui uue poucade de:!
ea dinhcrre ia bro biapa. 

Ma! eu ptll1sar gui o bi.pc breoise de 
dinherre bra d:\ emola bros bobrcl i iue 
elle dambem ére bobre. 

Entou eu 110 domingo boi o mi.sa no 
cnbit:!l c ye o bispo l;rgn no gatedral den
tro de une cnrro igual COUle aquelles quc 
tem os principes no Allemanhe. 

Entoll eu vio gui meu dinherrc dicerta 
dambem lerve bro Ｘｵｾｴ･ｮｴ｡＠ aquel1:\ luxa 
toda; gui eu dambem nxuua a pnga o bo
lieITa gui anda tuda fardada ' i oum Xllbéo 
mais ponitll CJ me o lllrll ! 

Eu fie,l dllmn:\ne, ｾｵ＠ fic.l [urriosa, eu bai 
parra o meu Golonia dispoilta a non SUil

tent.a mais fagabunde. 
I por itlsa foi basija bro brotellltallte O 

lua IllUico 

Xac6. 
-*.*-

A REVI. SftA. DOU cA ｾｐｏｃａＮ＠
Justamente escreve tes uma verdade 

sem querer: 
«E' maxillln corrente e intuitiva que n[e 

Pilde progredir um povo, quando clle se 
deixa ･ｮｶ･ｬｬｾｮ Ｚ ｬｲ＠ pelo vinIS pe,onhento (*) 
que mata. 118 cren,Si, e corrompe 08 eOB

ｴｵｭ･｡ｾＮ＠

(*) Fradese Jesuitas. 

-c»-

LA VAE ELLE!? 

Oh! Sr. re\'erende . 
onde vae liem a b.\tiua? 

V tI' a fita Sixto V., 
na Cinema Cassina ! 

Brctvemel1tt, J.. GRUTA ENCAlI"TA. 
DA c échos de Non-Treuto. 

• 

• 
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DESTIDUI s.n. CIT •• I ••• 

o NOSSO MODESTO JORNAL 

Uma yerdadeira apotheose de entha,i .. -
mo catharinen e, foi a brilhante festa que 
dfect.ou- e a 21 do corrente, em homena
Irem a entrelra da bandeira nacional ao 
ﾫｄｾＧ｜ｴｲｯｹ･ｲＮ＠ que em lettras d'ouro, traz 
I'ra .. ado em toda a parte ､･ｳｳｾ＠ vaso de 
peITa Q nome respeitado e Irloriolo de 
• anta Catharina. e se pequeno E tado do 
Sul do Bruil, hospitaleiro e ｾｯｭＬ＠ que, tio 
ben: sabe acolher" t0401. 

Uma pro"a foi a celebrada festa. 
O rO"? com o seu concurso indespenaa

"el afflula ｣ｯｮｴｾｮｴ･＠ e atisfeito rego ijan
dü- e com ｾ＠ socIedade fIorianopolitana, por 
eua mereCh'a festa. 

Nilo é preciso descre"el-a; pois, todol a 
trazem bem gravada na memoria sentindo 
o co.ra"lo ｾＮ､ｰｩＡ＠ Ir de alegria quando a 
remi 01 ,-enCla d es a festa nos passa em 
ｬｄｾｮｴ･Ｌ＠ relembrando-no tudo. 

Nó que humildemente a ella nos asso· 
ciamo quizemos realçar o noaso enthu i
asUlO, fazen10 destribuir uma pequena po
IJanthea que foi ､ｩｾｴｲｩ｢ｵｩ､｡＠ na occaaião da 
&okmnidade. 

Um pouco depei uma ｣ｯｭｭｩｳｾ￣ｯ＠ em 
norre de 110 o modesto j.'rnal foi ao .des
troyer. para ｯｦｦｾｲｴ｡ｲ＠ ao exmo. sr. Comman
dante do mesmo, a polyanthea que fizemo. 
distribuir e da-lhe ao mesmo tempo as boas 
vinda bem como toda a officiatidade. 

A nos a ｣ｯｭｭｩｾ＠ ão recebida por um of
ficial foi conduzida á ('amara onde se acha
"a o digno Sr. Commandante Arnaldo Luz 
que ob ･ｱｵｩｯｾ｡ｄｬ･ｮｴ･＠ ､･ｰｯｩｾ＠ da apresenta
ção a serviu t'ID uma !:luta meza. 

Ao ｲ･ｴｩｲ｡ｲＭｾ･＠ a ｣ｯｭｭｩｳｾ￣ｯＮ＠ foi acompa
nhada atéo l'0rtal6 pelo Exmo. Sr. Com
mandante. 

O .Clarão,. ,ummamente des"anecido, 
pleno d'uma ｪ｜ｬｾｴ｡＠ -atisfação, agradece o 
acolhimento fidalgo, que pelo Sr. Comman
dante e officialidade do cDestruyer. lhe 
foi dispensado. 

A officialidade e marujo_ do c DE'-troyer 
tivemm occra i.lo de ｡ｰｲｾ･ｮｴ｡ｲ＠ o dotes 
arti tieo e intcllectuas da !UnI her catba
ricen -e. 

_'0 nuri-yerde pavilhão que desdobm- e 
n'um ondear BU ve, pelo fresco popro de 
no ｾ＠ brisa, tá gravado o trabalho de 
senhoritas catharinensea, na palavm f&cil, 

vibraate hte da I8Dhori&a lAan Cal
lado, bem patente ... oomo prova embe
ｲ｡ｮｾ＠ a eduoaçlo alta e fidalp que eII&II 

mesma senhoritas recebem. 
Â mdlher cathl\l'inen e, salientou-se por

tanto mo u-ando aaaim que !abem dil' 
tuiuguir-ae, apresentando aquillo que lhe ｾ＠
confiado--o amor Ili artes - o amor ao 
IlIitudo. 

E é auim que o llexO feminino pregride, 
A alie Foia llmll saudllçlo reverente e 

ｲ･ｾｰ･ｬｴｯｩｬ｡＠ do cO Clarão» 

c· Ｎｾ＠
* 

CLAREANDO 

cO ｃｬｬｬｬＧ￣ｯｾ＠ pede licença ao «Dia» de 
19 do correntes para dariar um pento so
bre a discripção das festas do ABylo de 
Mendicidade oollocando a bençlo aacerdo· 
tal em primeiro plano, quando todoa vi
moa que ella occupou o terceiro plano, e 
apcX ella (a benção), desabou o ll88OalhO 

da 8..'1.1a I 
Eii o peqneno reflexo a esclarecer. tor

nando bem vi ivel, o .ponto» dubio: 
Primeiro-Fallou o Sr. Neves, em se

gundo ｬｯｾ｡ｲ＠ o Sr. Valentim (asylado),8 
em terceiro lOiflr procedeu-se a benção sa
cerdotal; APOZ a qual desabou o aSiOalhe 
novo da 8311:1. 

Reflexo do .C1arlto». 

_c··»_ 
A CRUZ 

Se foi Christo, n'uma cruz crucificado, 
Depoi:> de ]J1uitíill dore.e ter loffridú, 
Tendo ao lado um llldrão, vil I!celerad. 
Que foi n'outra cruz; do mal punido; 

Aoa enrolas e beatos eu pergunto 
Pllra bem me poder orientar 
E não dár tantas volt.'\S ao beatunto, 
D'es 3fI cruZei qual devemos ndorar 1 

Milton 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00001
	00003
	00004
	00005

