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çõ/' - que defendemo , nélo, somos bas
tant mdependente ', e, si tomamos a de
fe;"é1 U05 no '50" briosos assignante é 
porqu> temo ' a certesa que o mais humil
de d'elles, tem mai dignidade e mai hon
ra do que os carcamanhos jornaleiros da 
'Pipoca", a quem muito bem assenta o 
epithet0 de "gente de honesta". 

Fic:"! aqui lavrado o nos o protesto. 

O IMPORTANTE 

,1\0 dia 3 1 de Dezembro do anno pro
xlmo pa ado, o no _ o redactor chefe 
Tenente Chry' anto Eloy de Medeiros foi 
procurado em ua re idencia pelo Sr.' pa
､ｲ ｾ＠ ｾ･ｬ｡ｲｭｩｮｯ＠ orreia Gome , que, com
ml "IOnado pelos eu amigos ali fôra 
participar-lhe a re olução tomada acérca 
de um boletim que devia er distribuido 
na tarde d'aqu<:'lIe dia, bem como annun
ciar-Ihe que não eria mai dado ｾ＠ estam
pa um jornal cham,ado "Petardo\ jornal 
e, te que sempre primou pela falta de con
ｾｾ､ｾｲ￠￣ｏＬ＠ re , peito e decencia que sóe pre
Sidir em escnptores que, manejando a pen
ｮｾＡ＠ nunca se e quecem do deveres de ci
VIlidade e boa educação, 

O no o red,actor chefe, recebendo o Sr. 
padre Belarm,mo com a gentilesa que a 
todo abe di pen ar, ouvi-o com toda a 
attençãoe tabelecendo- e entre ambos uma 
conver ação criterio a terminando por opi
ｾ｡ｲ･ｭ＠ que o «Clarão» não é um jornal 
Immoral con:o e tem dito e im um pro
ｰ｡ｾ｡ｾｯｲ＠ ｾ･＠ Idéas e de principio . 

, SaO feito o no. o redactor por ter scien
cla de que o eus detractores estavam ar
ｲｾｰ･ｮ､ｩ､ｯｳ＠ do ーｾｯ｣･､ｩｭ･ｮｴｯ＠ incorrecto que 
tiveram, garantI0 ao Sr. padre Belarmino 
que o «Clarão» continuaria a ser publica
da como até hoje, sem atassalhar a honra 
de q7lem quer que seja, tendo sómente 
em VI ta a execução de seu programma 
que é, a defe a do lar domestico e da hon
ra de suas patricia . 

Que,seria enexoraveI com o clero es
trang<:lro, especialmente o clero alie mão 
que tinha ｡ｹ ｾｳ＠ alado a ua terra, desvir
ｴｵ｡ｾ､ｯ＠ a ｾ ･ ｨｧｬ￣ｯ＠ ､ｾ＠ christo, estabelecendo 
a ｾｉ＠ cordla na sociedade e ainda a perse
gUição aos sacerdotes que não commun
gam com a suas idéas. 

De accordo com e te modo de pensar 
1:J n05':;0 dlgnu redactor chefe, o Sr. pa-

dre Belarmino satisfeito, disse mais ter o 
ｾｲＮ＠ Coronel Governador intervido o'esta 
missão e que acabrunhado com o que se 
passava no interior do nosSO Estado espe
rava que todos os bons catharinenses es" 
quecendo a dissensões quer pessoaes 
quer politica e unissem como, uf!l só ho
mem para defeza dos nossOS direitos tão 
vilmente ameaçados. 

Respondeo o nosso chefe que, estaria 
prompto bem como os seus camaradas e 
amigos de redacção, em auxiliar a S. Exa. 
o Sr. Governador do Estado, em tudo 
quanto e tive se nos limite de suas for
ças, em prol des e pedaço de terra catha
rinense onde elle e seus patricios nasceram 
e onde viram os primeiros raios de luz, 

Terminada a mi são do Sr. padre Be
larmino, este retirou- e, sati fei to por ter 
conhecido pe oalmente o no so di tincto 
redactor chefe, com quem aliá muito sym
pathisou. 

-§-

Do cDiario de S. Paulo», de 23 do 
mez findo extrahimos, mais um 
crime, praticado por um d'a
quelles «virtuosos» que se diz 
ministro de nasareth: 

Uma população amotinada contra um 
padre satyro e a sassino-Tres pes
soas gravemente feridas 

ROMA,22 
(Da nossa uccursal) 

Um telegramma de San Cipriano d'Aver
sa Ｈａｶ･ｾ＠ a), ｩｮｦｾｲｬＡｬ｡＠ que a população dalli 
se ｡ｭｾｴｬｮｯｵＬ＠ eXigindo a expulsão do paro
cho GlUseppe Bertone. 

Os amotinados sitiaram a residencia do 
padre, 

Este etres sobrinhos defenderam-se do 
ataque, ､･ｾｦ･｣ｨ｡ｮ､ｯ＠ tiros de carabinacon
tra os tnamfestantes. 

Tre afl"otinados soffreram ferimentos 
ｧｲ｡ｶｾｳＬ＠ e )ram tran portados para um 
ho pltal de .\d}oles. 

Da m 'd d esmc o ade che!?aram reforços 
e ｴｲｯｰｾｳ＠ ｾ＠ San Cipriano d Aversa 

Os; criminosos foram todos preso's 
I O parocho é accusado de ter seduzido 

alrmas moças; além disso pesa sobre 
e e outra accusaçélo gravissi'ma a de ter 
envenenado um velho d 'G' , 
Diana induzindo- ".' e ,nome 10,:,an01 
d

. ' o, 10 articulo mortis" a 
elxar-Ihe toda a sua fortuna, ' 

• 

• 
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/ § SALVE 1914 ｾ＠
0°0000 o 
o 
o Aos dignos e briosos officiaes do Exercito, Armada e Corpo de Segurança, ｾ＠

ｾ＠ aos seus dignos inferiores, aosdistinctos chefes de diversas repartições, aos hon- ｾ＠

o ruoos commercÍ<lnte , ao repre entantes de diversas corporações, aos nos os es- o 
o o 
o timavei as ignante , quer da capital quer do interior do Estado, aos nossos va- o 
o 

o 
o lentes collegas de outros E tados, aos moralisadores chefes de familia bem o 
o 
o como a todos aquelles que nos enviaram boas festas eJelizes entrada de Anno o 

o 

o o o" larão" penhoradi imo agradece retribuindo saudações e fazendo votos a o o 

o o Providencia Divina pela felicidade pessoal de tão distinctos amigos como de o 
l) 

o sua Exmas. familias. o 
o o A Redacção 
000000000000000000000000000000000000000 

A CARmlCHO A ｾｬｏｒａｌ＠ CATHOLICA 
De como as evangrlicas hostes clericacs 

ph:lntasiam e de como praticam. a moral, disto 
ll'OlOS diariamente flagrantes delicto . 

Das ｣ｯｭｰ｡ｲ｡･ｾ＠ salta a evidencia; pois é 
ju<.,tamento> o que fazrmos .dia por dia (e se com
p :tr<\rInos a pnnlltlva egreJiI Cilth.ohcp, ｾｦＧｭ＠ ?s 
](' SI II[;IS. ｣ｯｮｶ･ｮＨＧ･ ｭｯＭｮｯｾＬ＠ qL:e ｾ＠ dlt:1 Já nao ･ｘｉｾﾭ
te .1 mUitos seculú ' ; que a flcça.? d hOje é ｡Ｎｭｾｬｳ＠
• 11J';oluta inversiio da pedra basl,ar do chntl.a
lliSIllO: _ \mae-vos Ull' aos outros; alve, oh Je
;;lllla<;. coveiros da egreja, o catholicos virtuo-
so" das priscas ('ws .vos ｳＬｾｵ｣ｬ｡ｭＩＬ Ｎ＠ . . 

(lucremo-no' refen r ao CIIH'ma Circulo VICIOSO 
S. c10s(', montado nesta apitai p,ara salvar lia 
1I11nlil1ente bancarrota o Bazar da l;é (com ,.cefe
Ct'llcias ao artistico poemcto _ de G. junquelro
Circular) e servir de ganha-pao ao. semple cres
('('l1te Ilumrro de batl11as, que rmlgram da bel
ｨ ＨＧｯｾ｡＠ J\ llemanha, em levas para açambarcar 
e"te infeliz I;:stado, . _ . _ 

l' Imo o ' tcmplos dos vendilho('.s Já nao os ｓｬｾｓﾭ
ｴ ＨＬｬＱｬｾ ＱＱｬＱ＠ ma) - a todos, montam elllemas, barra· 

qUlI1 ha<; f't ｲ･ｬｩｱｾ｡Ｇｬ Ｇ＠ 'I é que hajam patri-
O que mais no::; (oe n a ｭｾ＠ . . . 

｣ｩｵｾ＠ nos os verdadriros Jesultas Cde ｣＼ｩｺ｡｣ｾｾ＠

ｱｵｾ＠ ｴｲｈ｢［ｬＺｨ｡ｾ＠ ｧｲ｡ｴｵｩｴ｡､ｾ･｟ｮｴｴＧ＠ Ｎ ｮ･Ｚｴｾ･｣･ｬｾｾ･Ｚ｡ｾｯｮｳｳ｟＠
pur :Hnor as batinas .IS qu,le 

tantes ､･ｳｦ･ｬｾ｡ｳＬ＠ I' . b tura do santo C(tlema 
Por ｯ｣｣｡ｾｬ｡ｯ＠ (.1 .I·tr dor'l impre"s<, lI'.s me

fi ze ram pela ｢ｾ｡ｦＧ＠ ｭｾＧＮｳｾｾｾｾＱ＠ e Ｚｬｬｬｾｬｲｵ｣ｬＬＮＭＢＺＺｉｏＬ＠ dllo 
donh05 espalh,1 dtoS. .;;;.. 

in ema. t os lá trma fita canalha 
De qUOlndo rm ｖｾＷＮ＠ ･ｾｬｴｴｲ｡｣ｴｩｶｯｳＬ＠ e todas e5-

sem fundo moral e ｳｾｾｾ＠ respeltaveis paes de 
• 1' veles lt' m,se retira o 

familia. cit'ldo Cinema uma dessas 
imos de vér nO ' 

• 

fitas, que são uma contagiosa ｰ￩ｾｴｾ＠ social, inti
tulada: Dagmar, a filha do cervejeiro (com que 
se tem alirontado já oito vezes os no sos dignos 
concidadãos). 

Para não sanccionarmos com a nossa pre en
ça semelhante cartel ｾｉ･＠ desafio aos .bons co t':l
mes reti(amo-nos enojados, tendo Sido precedi
dos 'por algun paes de familia, que já podem 
ver a verdaJe, graças aos nossos scintillante 
clarões . 

Vlen.tm estes cidadãos pedir-nos umas vergas
tadas no pestilento Cinema C::ir('o, e. nó cada 
vez mai fortalecidos no conceito publico, acon
selhamosaos nossos innllmero amigo de dei
xar () Cinema, em questão, üs mos'-a". 
No dia 1 O do pa 5'ado,o Cinema Circo teve que fe
char a porta por falta de ｾｯｮ｣ｯｲｲ･ｬｬＮ［ＮｾｉＬ＠ allegando 
no emt<into auscncm de fita (fallencm). 

E quanto:'i bolina, que o mai ｰ｡ｴｵｾ＼Ｚｑ＠ dos heb
domadario nacionae I\caba de ｾｰｰ･ｬｬ､｡ｲ Ｍ ｦｯｯｴﾭ

ball de Cinema, oeste terreno eotao é uma de -
graça, " d 

Ha nos outros dous cinemas ｬ･ｬｧｯｳｾ＠ uma or . em 
e vigilancia admiraveis e no santo ClIlema ｃｬｲｾｯ＠
é jllstament o inverso; os ｦｲ･ｱｵ･ｮｴｾ､ｯｲ･ｳ＠ só nao 
bolinam o porteiro, porque é feiO... e santo, 
alem de que tem o Manná no boi ' o ! 

E ponham depoi Moral e Instrucção no cabe
çalhos dos programmas ! . 

I biba a veatificas o tis dus vondosos vrad 
catholicus I 

I biba u inhouri regedor I . , 
I biba a familia dum vraue estmngelro que ?'" 

vem plantari as arvori das patacas no Hrazll I 
-§-

Consta que o santo livro -Manná" ｮｾｯ＠ e 
vende mais. • • 

O seu Ilucthor vae fazer obra melhor .. , 
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Deb,d,h' procuram os "Iiturgico" O" vesnnos e 
o I .!r"s'h: dar a pat 'rnidade á certo 'Htlgos 
p,lr 1):); l·ulJlicado , a ｉ ＩＨＧ ｳ ｾｯ｡ｳ＠ qu' nenhuma cu l-
1',1 t(, I, r< . ｮ･ｾｬＧ＠ t\"shragado nldn, vii o dando 
(v 1ft Sol 'aler "1l1 ilmigu, no--"os q ue, 11{'I11 rl e 
I("c .' lembram que e. iste :semelhante castóJ de 
gt·ntt·. 

os lossl' matfl(,u lar n 'um estabelecimento 
trucc:ão, 

Uma lei neste :;t'lllido M'ia um b!"lleficio ｾ＠
traordlnan o, s t' l1lio uma ('smóla atr. 

ｾｦ ｡ ｴｲ ｩ ｣ｵｬ ｡ ｲ＠ a cn'an( a num grupo nu ('seola, exi. 
g ir ou oll rigar a freqw'lH'ia d 'clla nas ｡ｵｬ｡ｾ＠ e de. 
pois Ires tas a a 'sedulelade ｏｬｾ＠ ｰ ｣ ｲｬＱＱ｡ｮｾｮｃｬ｡＠ da 
('[('ança 110 ('('n tro da 1;1I1l11H1 "ao ＨＧ ＨＩｮ ｣ ｬ｡ｾ ＧＨＩ ｦＧｓ＠ ｉｉｬ｣ｲＮｾﾭ

pensavel ' para a formaç<io do caract(' r do inrla
vlduo. 

o (,UI' ha\'emo, d(' lazrr? ｉ ｾｩｲ＠ a bom rir e dei, 
X.lr t F limos, O' ｾｉ･､･ｩｲＨＩｾ＠ e outros tanto, e,,
lurf • Ict eiS ｧ｡ｬｨ･ｴ｡ｾＬ＠ a d,lr -f,u'o " de alta re
ｊｬ ｯｲｴｾｶ ｬｕ＠ . 

Ht'solndo este gwnrff' probkma pode remo ' 
dller- 'omo um PO\'O culto. - - .... ｾ｟Ｎ｟ Ｍ

_\ "ADI.\GDI 

oga -s-
.\ rt'I,rf'''s,io da \'adiagf'01 é um problema mui

to imiJ.·rtante n resoln'r, e ao, gOH'rno' cumpre 
blud .l·o· com ma:\imo Inten"se afim de e\'ltar 
gr.1l1'lt'- males futuro , oriundo' da ociosidade e 
dn \'1\'10. 

ma freira e bordoa uma pobre 
doente na '- anta a a de 
flli -encordia, 

;\0 jornal "L\ apitnl" que , e publica em 
. Paulo, em data de 23 ue Dpzrmbro do 

anno proximo pas lldo, encontramo () 
seguinte: 

Illl'; iLmente, no Bra2il, eS.e problema não tem 
sulo c:, dado como d('ve ｾ･ｲＬ＠ sendo até not,l\'e; a 
InllIlIrrenc:a crimInosa rom que os gon'rno en. 
."lrat:1 um a" umlJlo de tanta importancJa. 

. Ｇｊｬｉｾｵ･ｭ＠ ignora a ｾｯｭｭ｡＠ de males reslIltan
I ",h \'adla"em, tornando·"(' atl' uma molestia 
, 0nt:lg'IO 'i<l que rumpre e»tirpilr para empre afim 
rte <'.llar que ella all-on'" por completo todo o 
flrg ni-mo quer phylco qlH'r social. 

. \qur , em FlorianolJolis, por e,(l'mpln, o nu. 
mer,l fIt' mf'nOff's \'aollo I" I)('m consldl'ra\'('1 e 
n:lo fdro é ･ｮＨＧｯｮｴｦｩｬｲﾷｾ｣＠ pc!; s pri ＱＬＢｩＱｾＬ＠ pelo mcr
.-ado" pf'la t,1\ rn'" uma quantí(I,lde 1'l1orm' 
ｉｬ･ｾＭ･Ｂ＠ ｭＢｬＱｮｲＨＧｾ＠ l'l1fre;.:ul',' a uma vida de com
pil'la m;ohnolr,lgf'm , 

\ r-f'. em .tlll.Jlqul'r m""lf"st:IÇ<io, 1'01 qual
<Iu.'r aLto publlcu por m<lis s, rio Ilue f'lIe !<I'ja, a 
｡ｾＺＮＮＮｬｯｭ･ｲＬＬＨＧｩｴｯ＠ de \'<IIlill-. n'uma ,dgazarra infer-
11 .. 1 i\ ＬＬｾｉｲ＠ 1i umil l'apoeiril!.:I'Ol ｩｬｬＨＧ･ｳｾｮｮｴ･Ｌ＠

P. ra <1\'.llIar-_ .. a qlll' propor.;,-,c,; as ll/11t' a \',1-

tlld",pm em Flon n"/",'i-, !'a-ta lan(ar um g,'lp" 
d,' ta para o ＨＧｯｬＨｊｾＭＺｩＱ＠ IIUnll'ro dc vadIOS qllf' 
for, lnm;, frt'nt(' d.l IJilnd,l" dI' mu, Ica quando 
t'm ,"I'; ."10 ou ('m marchas pela ruas da ca. 
pital, 

1.' c!" ..... "umbrar ! 
T r!l'I'C 1'01 n 'cssario :uma mf'dida rle rI" 

prr--.IO para e ". dia<>'<m, .. fim de que a so. 
nedaol" futura. nao fique a n1f'rct' da falta de 
ＭＨＧｾｵｲ｡ｬｬｾ｡＠ e d,< moral. 

U!U pouco ､ｾ＠ IJOa vontade por pilrte dils au
th(,rldarJes, au»lIntla 'pelo propnos paes desses 
n1l'nore vadIO, t' o quanto basta para que tudo 
fltl uC- sanildo. 

LIma freira exercita-... e no box nas cos

tella - de uma doente. 

Bojl' temos maIs um df'ste;, caso que apezar 
do "eu lado dramatico te\'e no entretanto uma 
ｯｲｩｾ･ｭ＠ comica . 

O raso r' simple, . 
E"tt'\", em ｮｯｳｾ｡＠ reelacr, ;io lima pobre senhora 

dI' nacion:l:idade portugut'za que nos narrou de
talhadanH'nte o facto, 

L\ sl'l/hora em qUf';,t,io Chal1HI'sc' Laura :---:lll1('s, 

Entrou para a Santa ('as" por se ach" .. dO('l1tl', 
at,I('ada de uma fortl' uront'hite asthmatica e 
rllt'ul1latismo, 

ｏ｢ｾｦＧＭｮｯｳ＠ Laura que a irmJ r.;I1mella, pas,'an
do pl'Ja ｾｵ｡＠ Cama viu q,I(' o countor I'stm'a arr.lS
t,lI1elo no rhóio, e por l'-tell11pll'" ial'to, s('m im
portant'la al:'uma lhe di"se !' 11 tom aspt'fo: .oh 
bIcha, C0l110 tells ('st!' cobertor quasí todo no 
ch,io 'f. 

Uc'darou·nos Lama quI' <I irmiã r.abrif'lla tem 
por habito chamar os dOI'n(('" dI' -bicho" 

_\'qu!'lIn asp('ra pergunta da ｩｲｲｩｬｳｃｉ｜ＧｾＱ＠ Irm;i, 
Lilura, responl1('U que nno podia se Ir vantar para 
endlreltal·o. 

A Irm<i Gólbrif'lIa, ent<io Irritada deu-lhe doi:; 
ｾＧ､ｬ･ｮｴ･ｳ＠ soccO' no peito, ao que L,llIra respondeu: 
ｃＹｾＱＱＰ＠ é que a senhora tem o haulto de relIgio:;a 

e trata de ' ta maneira os doentes?-

i'o uindo Como actualmente pos uimos, gru, 
po, C. colare, e sendo élmplamente mini trado 
"I'n 1110, em outra condição a não ser a Irequen
ua do al,umno "-: élulas, torna-, e criminoso o pae 
de lamllia quI' nélo procura mandar ali os seu 
Illho ahm de se in, truirem. 

\ irm[ mais Indignada ainda obrigou-a a que 
se calas e porque senão chamaria poliCia e a 
m,ndava prender. 

taura .\etrucoll alOda que quem devia ser prc 'a 
er" e1'a, n freira, que a e 'bordoara. 

ｾｨｬ＠ ｴｴＺｲｲｾｾ＠ a polemica verbal entre a doen
te e a Irelr,I, ｡Ｌｬ｜Ｑ｜ｾＬ＠ do violento port IOglez, ｾｬｵｩｴｾ＠ bem <tndariam o governo si, embOra 

contri:tI:1O ao ':10' o y tema, decretassem o ensI
no olJngaalno, punindo com leis sevp.ras a todo 
aquelle,chelp dI' lamilia,. tutor ou tutQru, que ti
,\,('5.,1' (m -u;, "'lm"anhlil ｭｦＧｮＨＩｲｬＧＮｾ＠ e que clv'gan
!lu c te" ,I :'1.1.' 1.< rta <: detel 11101/ I'Ja e<l,lde, n.io 

- -
E digam lá que es a gente tem caridade I 
Qual I Elias tem muita "caridade" com o Ira

ｾｾｾｾｵ｡ｮ､ｯ＠ doentes, ｾ｡ｳＬ＠ COm o outros a ca ri. 
, r o socco nu o caldo> <l meia noite 
(.Juc "<1111.1 Irll1,i ! ... 

• 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


	00002
	00003
	00004
	00005

