
13 de jUlhD de 191' 

ｾＧｩＱｨ｡＠ de Maria 

... Prestavel e dedicada, a filha de Ma
tem prazer em ser util a todos, ain
ｭ･ｾｭｯ＠ que is;o a incommode e trans

seus planos. 
A boa filha de ｍｾｲｩ｡＠ recebe a todos 
mesmo mooo: mostra sempre um 

•••. _ .... ,. gracioso e acolhe com bon-
dade a todos 0 " que a procuram. 

ｓ ｾ ､･＠ assim, filhas de Maria I 

Um son}1O 
('ançada dOi I"b Ire' da vldn, reen· 

ILi n.e redo ｒＮＧｾ＠ m8118 lPO<lll!o.S (1 ad .,r
• p",fundamentr. \lpn.2ndo nll luta 

nlrene e d iaria 110 .... mem bone'IO pela 
"lua 8ub,i-t .· nci>I, quauuo uão d lsIJõe de 
ｩｦｯｲｴｵｬｬ ｬｾ Ｎ＠

A'lormed., , 
I:m souu" vi p' ss ·. r um" mu:tidão 

d" i n.livi d uos. 0.0111 ar ｾｏｬｬｬｒｏ Ｂ Ｂ［ｉｏＬ＠ o.len
tltndn V E'''4tOf'l ｓｬｾ＠ mais ri t'as, l'a nu ,gens 
li 1111 i, fau s ll6as 

Uu ntl'lnp lcl · o-, e ne,.\.r dlgl avam 
ulh Rr mo! 

Junlo 11 mim 8 e II chava um ve!Lo a 
uem ｰ ･ ｲｾｮｮｴ･ＡＺ＠

- ｑ ｵ ｾ ｭ＠ sã" aqll elle' que tanto !UXI) 08-
Iam ? 

ca.a: mInha alie adoeetu ... mo. 
leatia Itrne, e .1 re ti ... ｾ＠
puoha 010 davaru para oeeu bIúImeDto. 
Hecorrl • um amllo 8' elta ficIana-me 
a porta I ... 'r've qne reeorrer I ou'" 
ｰ･ｾＢｯ｡ Ｌ＠ áqueUe que me perguata •• 
quem era. 

Hypothequei .lhe a minha proPIIeJ. 
em troca ､ｾ＠ uRla pequea. qDlatll, 
gaVR lhe ｰｯｯｴｵｬｴｬｬＦｾｴ･＠ 011 jálOI ｾ＠
bit.otes a fim .13 It'"raotlr a pn •• , 
minha herdade. - Da Ｂｲｯ､ｵｾｬｮＮ＠ de mio 
lavulIra subiram de preçna 011 Rlom .... 

em 'lue 8P. vtncia I mioha hypotbeca. 
Nilo Il0(\ond" pagar a qUllotia oaquelle 
momdnto, pedi ao me!! ｣ｴｾ､ｯｲ＠ uma refor
ma por P',u"o temp;>, SeCOU-me pe. 
remptoriamente, ＱｉｾＸ｡ｲ＠ de lhe impJorf'r 
Mm 08 olb'l' mnrojadn dA lalfrlmu. 
\'"llei ao mpu lar, qoe logo foi eotregllO 
ao meo ｣ｬﾷｾｪＨｬｲＮ＠

A ｭｩｾ･ｲｩ｡＠ atling;" ml" ... Toda • mi
oha familia pereceu! 

-Mas "ara ｯｵＱｾ＠ _e dirigpm todOl M
tes individoua, l,clguutei·lbe_ 

,. - Va .. prrS'Of conta a DellR, Ea ... 
pero aqui o ｮ［［ｲ･Ｎｾｯ＠ de cada um.,_ 

ｐｾｳ｡ＢｬＱ＠ o gronrle preatilll. ｐ｡｡ｾ｡ｲ｡ｭＮ＠
ｾ･＠ II.I,iuns OIinuto. e d p novo avilto n 
ｭｾＸＱｄｏ＠ veiho, q'le havia deRapp .. reeldct; 
ｾｭ＠ uma bellll el<rruag m, e logo., 
obr'gou a au.b ,r ao 6. u carro e .ea
IlIr·OIp 80 ｾ･ｵ＠ j,.do. 

- \'ou te mo.trar (, que' • ierrI, 
disRe-me elJe 

Lpvoo · mp, d 'poi', ./0. v3g"r. pelo eI' 
p:\ço, 80 Bltu rlc u .. ' a muotAnha e fel-me 
, Iha r Pl.a b i u. roloenudo lobre oe 
_ 11 ulholl lIoIl1& ... Pf'cie de biaoealo,' 

jl.1: 
Olh I V ... Dm loler.or ood, ai,,"" 
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_ 2- - P'J A. e C- ｦＱＰＱｲｩ｡ｮｯｰ｣ｬｾＮｾ＠

ｲｕｾｎａＮ＠ !GULlJA E COLHER • • 
Arordei .•. Oa -publicaçiO &emIDal

Assiguatwas 
2.000 

• $200 

perl os ｬｬＧｕＮｷｲ｡｢｡ｬｨｯｾ＠
migo me m'o velho .tem 
o trabalho e a ｾＺｾｾｐｉＺ･ＭＺＺＺｴ＠. . . . . 

,. .' . . . . 
Pagamento adiantado 

Quem obtiver 10' RB8iguotur88 annuaes 
pagas terá direito a uma gratUlta. 

A assiJ!natl/fD annual parn f'S assi· 
pIlIfÚI da "Fpoca" custa 1$000. 

mpote festejam o 8nniHu:,lir Ge un. 
pobre? 

ｒｾＮｬｭ･ｊｬｴｰ＠ vi diversal crpsnçJl ｭｾﾭ
deal.mertp ve.tid.s que danssvam alt'
«,emeole' bSllquetea vam-ee os bomeos, 
8111 oUlra' sala paroamente mohiliada. As 
Iguarias Piam l,f,h'es. 

_ Lê 088 pbysil'oomias ｴｪ･ｾＨ･ｂＬ＠ qoe 
falta obSHvandl' a amiz3de e o ollotpn-, . E' taDl6010 ､･ｳｩｬｩｴ･ｲ･ｦｾＮ､ｯ＠ e ｾｉｯｲ･ｲｯＮ＠ fi 
familia de um ('\1er8rio; ｾ･ｵｾ＠ fIIu," I pa· 
rentes .. ｾｯｬￍｧＧ＠ S !e,tpI8m o ＳＰ｣ｩｾ･ｲ｢｡ｲｩｯ＠
do cbde d. r:· pa. E: 8 ｦ･ｬｷｩ､ｬｬ､ｾ＠ sem 
arubi(lÍp, nHIl ｪＡｬｴｐｔＨＮＸ･ｾﾷＡ＠ E' n (omeioo
e:a ｾｩｉ＠ ｾ＠ rura!. .. O!hll oqnella. nu:ra 
ca'8 fIO cUJOS ... liif8 &e ostellla o laxu 
e onde rei"" a I.lisiuatle. As sedas, 8S 
ｬｯ［｡ｰＬｾＢ＠ vinl,ua ｭｾＬｪｒ＠ "Op'IOSOF, o' flores 
mais eust e:"'!l, fi ahi rara8 e per!unll S8', 

Fe (·st.:nlf.t:\J r",lczl'm, err briagam fo \ Uft 
riZull t(I (lU ti ｾＺｓ ｨ ｟｢ｬＧＧＧＧ ｲＡｴｴﾷＮ＠ Enttt:t,n ttl lô 
8 f!eslf'&:d ud"l o ｩｮｴｾｲ･Ｌ＠ po e a Rmb!,;"'o 
r 88 phy .. ionom1)1!4, ｕｾ＠ cadtl uni dtlli ruo· 
• Ｌｾ｡ＬＡ＠ ADl"d ã . • i ! ão ＱＧＨＧＱＡＶｲｾｵＧｲ･ｮＬ＠ 1'":>Ii· 
ur 08 "reteu,õrs que ('8 leveram ｾｱｬＮ･ＡｉＡｯＦ＠
piões, aerão 08 prillleiros a CR var li 
,oilla daquelle que hoje victori3m e Ic>
lejam. Na modeslla da primeira caS8 P 
､ＨｬＸｬＧ･ｕｾ＠ ｣ｯｮＬ［ｶｩｬｾ｜＠ ･ｾｩｳｬ･＠ 8 ｮｭｩｺ｡ｲｬｾ＠ sin
cl'r'l e li d"diraçii,,; na oatentaçao 'h ｾｰﾭ
guoda o ｩｲＮｴｦｔ･Ｌｾ･＠ e a desle1Id,iCll'. NR 
primcira •• Iá o Ir h·,lbo e 8 virlude. Xa 
I (-l;.uIJt1c" a (,cioli:üJaJe e I) \'1";0. J..'an tA 
preotcur.P-S, 1,,,iR, ｮ ｾ ｕＡ＠ drswiml', lIi'· 
.ê Ice e tI', (U ｾｵ｢Ｂ￡＠ 10m o \ralh,ho e 
• ｰｴｲＮｾｶ｣Ｎ｡ｬｬ＠ ; tom ell.s ｴｾｲ￡ｳ＠ fortuna 
e trau'luiloidl de. 

quire traDqDillidade e 
gP ota o vicio. 
ｾ＠ 4 de julho de 1918· 
-' Am. 

A Natureza chorava ... O 
desfolhira as rosas, crestando 
macia; o céo, os montes e o 
am·se de hrumas. 

A minh'alma era triste ... 
a consolação? ... Onde uma 
rinho? .. Onde um, coração 
me soubesse entender? ... 

Ali, sobre um pequeno altar, 
se a linda efligie de Jesus. 

Sobre o seu bello Coração descd: 
cahiu o meu olhar entristecido. 

- 'Purpurea Rosa de "'IIIUL 

abres entre espinhos, eu disse, 
minh'ahna aspire o perlume 
de ti se evób ... 

Oh! envia·me ess perfume, 
cariciosa que um dia disse: • 
mim vós todos que soffreis, til 
solarri.> A minh',llma é triste; 
coração é sedento de aífeclo 
vcrcbdeiro; alIi, tens o cordial 
nima; o neclar ql1e desaltera; o 
dulci iica e o babamo qUi! curai 
:15 chal1llllas que purilicam, tens _ 
que salva!. .. 

No meu coração murchou-se 
da alegria; dá· me tu, ó Rosa 
bafejo da consolação que faz 
char o sorriso. 

O intimo da minh'alma é 
maguas ... 

O' Flor cele5lial, purpureo 
que te abres cheio de doçuras, 
do teu sacdrari lero nectario uma 
d .. sse mel sua vb,imo 110 mar das 
｡ｭ｡ｲｧｵｲ｡ｾＬ＠ que mit,l1as lagrimas 
se·ão lecundas como o orvalho 
IIh;i, para rc\ erdecer as miilhas 
deCIdas esperanças ... 
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ｾｩｾｾｾＡｩ［Ｚｬ＠ fIm de 
ｰｵｲｾＧ＠ e como Q euro ;4' 

.cr'isolado; cinge-m'o a essa Cruz que te 3-Numa cidade 
para que, nena, triumphe das este panno-2 

das alronlas e da mortel.... 3-Dmheiro é causa que ･ｳｾ＠
Ouvi, então, docemente, a voz de Je- em uso-2 

que assim dizia: .Vem a miml ＳＭｎｾｳｴ｡＠ colliuaencorMrei áJetal pre-
Crê .. , Espera! . cioso-2 

E como o sol que naquelle momento 3-Está ､ｾ｣ｵｰ｡､ｯ＠ o poeta '-2 
a bruma dos ares fazenpo des- OtUlcluJ 

har novas flôres, a paz envolveu 
luz a minh'alma e o meu coração 

PU'>lJU ao alento de uma nova vida! Contenta-te com o qlle é ! 

Almas entristecidas, escutai sem.lre a 
doce voz de Jeslb I 

Palhoça, 30 de Junho de 1918. 
Heloisa 

- . 
TlItlo pela UJ,\ Impren a ! 

(Rdarão Ü ､ｯｮ｡ｴｩｾｯｳＩ＠

I. A. (ru.mprilldo Illl/a prvlllessa) 10 000 
QUlnlIl já publ:cada 336$900 

50,nm1 até 11 - VII 34ói900 

- ---- - --- --

nomillios dt' ESI)hinge 
Terceiro tornrio c1wradislico 
Achámos convenien te prorogar os 

prazos do ｩｬＨＩ［ ｾ ｏ＠ torneIO, 
ｒ｣｣ ･｢ｾ ｲ ･ ｬＱＱｯ ｳ＠ ｓＰＱｴｉￇＨＩ ｾ ｓ＠ e votos até 30 

pe Jutho, A 3 de A ",lhl0 publicaremos o 
result,I..!O, 

Fabula dramalica em 5 peqlltidnDa 
Adaptação de Edl!si. Aducci 

PERSONAOENS' 

ACTO 11 
SCENA IV 

EL':lA-A prioceziuha queria Ir ter 
com 1\ sua amigtl ltosa, e ... 
ｾｉＡＺｖｅｒｲｎ＠ -Estil amIzade nAe Il1O 

agrada, pOI' ISSO seria mt:,hor que DAo 
fOSle maIs pormlttlda. 

LOT A - O' querida m&mAe, dt I emlrf 
aiudil hoje couvenal com alia, qv.e p"" 
metto depoi estar Ilempl'S ｣ｏｑｴｪｭｾＱ＠

PRTNCgl.A - POIS bem, por h", 
ainda! Porém elll!aial primeiro 

Quarto torneio charanistico vez. a 1D00UIStlCll, porqu a hora 
ftlStn se appl'olumal 

ljull/O, Agosto e Sdrmbro) 'fODA'S-A'1I ordens, l'tIo. I't 
5 - 8) NOVISSIMAS (CO'lOColOl'se UOS l'Ellpeetl vos .GRII,,"'" 

'. D C Il&otam, f::se: duma gy 
Ill.!itln'Cla .. ＷｕＺｔｬｊＴｾｲ ｳ Ｎ ｡＠ ".. u!tuoos COIU}JI1ISSI1lS ｜ＮＮｩ ｾｬＺｯｯ ｾ ｡＠

11U1.J':!U um' ｬｾｲ＠ o c "lt!_ liijjllUfj!1l 
do co f , 
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_4 ______________ ｾ･ｃＭＭＭｦｬｍＭＭｾｾｾｾｾｾ＠

BlLDA.-E ｾｲ｡＿Ｍ･ｯｭｯ＠ ｾ｡､ｾ｡･ｲ＿＠ Premios do _1_ 
ELSA.-A. prmcaduba fugiu, ｬｮｴｾｲﾭ

rom do a gymDBBtica, porq U8 ella Os nove premios 

'riu :rozDaar.ae a Il8IIlponezinha; sua serlo: tres lindos livros, ires -=== 
. annuaes da cE'peca. e tres 

ｾＭｐｯｲｴｬｭ＠ isto é demaisl ••• ras annuaes da ,P., Á e c.. 
Seuhorita Severina, espero que fari _____ _ 

ＺＺＮＺＮＺＬＺｭｾｾ､ＺＺｾｲ･＠ ｾｊＺｩｱＺ＠ Concurso Iiterarioda P., A. e 
COQ.vidados ao lIBlilo, para onde Carlota 
tambem deve ir. (Sae) 

EVERINA-A's ordeos, Alteza!... 
CONDIÇ()ES 

(A's outras) Quereia ter a bonôade de DANTES lÚJ sexo feminino, de 
aeguir-me? quer parte lÚJ Brasil. 

TODA -Com muito prazer I (Saem _. 
todaa) 

SCENA V 

Carlota e Rosinha 
I 1/. As colICurrentes serão 
lIas tres categorias seguintes: 

P. -Meninas ali 12 annes; 
2".-JOVfltS de 13 a 16; 

LOT A - (entrsndo com Rosa) Entllo, 3·. - Outras estudantes de 16 
Roainha. é mesmo verdado que reee- diante. 
bIste a chave? , 

ｒｏｾａＭｅｩｬＭ｡＠ aquil Ｑｾｬｯｳｴｲ｡ﾷ｡Ｉ＠ O 1/1. O thema escollzido é este: 
anliozinho appareeeu logo, e não foi serIar sobre a phrase- O BRASIL 
preciso que eu Ih'. pedisse muito. ｾ｛｡ｳ＠ PERA QUE CADA UM CUM 
agors devemos Bl'ressar-UOti! . O SEU DEVER. 

LOTA -Sim, vnrnOl depre!lSil! Sahl· As conC/Jrrtntes podem adc1pti71 
remos pela porta dos fuudos, que dá sa ou verso; fórma Mstorica, dTi7m,ati.Cd 
pars o parque, e depois ... logo para a Izumoristica, etc. 
iorrel Vem depreasa, antes que me pro· 
curem! (:mem) • 

Cue o psnno 

Recei ta 

IV. Haverá NOVE PREMIOS: 
cada catl'goria de cOlICurrentes ｣｡｢ｦｾ＠
TRES. 

V. Afim deevitar fraudes, as 
untes dfverão tnviar os trabal'hiM 
pOl intermédÚJ do seu aclual ＱＱｔＨＩｦｾｬｓｏｬ＠

Pão de cará ou professora de portugucz. 
. . . . num mesmo collegio houver 

I kllo e melO de farlUha de trlg0; 1 ires concurrentfs de cada ｃｮｊｾｩＧｊｔＬｏｲｌｦｬＮ＠
pirea bem c?cio de cará cozido e pa,- plofessor ou professora deverá relrzet'tef 
lIIdona peneIra; 1 pIres de gordura; 4 nos sómente os nOl'e melhores 
OVaL lhos. 

Faz·se de ｶｾｰ･ｲ｡＠ o formento com 

mtlio kilo de farinha de trigo e um Vi O concUlSO estará aberto 
pouco de pâ0 crú, que $O mandA com· 31 de Julllo do corrente anno. A 
pror na pBdarm. de Agosto publicaremos o resultado. 
ｾｯ＠ dia seguinte arnasr.a-..e t ado muito 

bem com um POUtO de IIgna morna e 
eaI. Assucar a lo o.,to. Fazem·se C8 p/ie8, 
deixando-aJ para _r no dia segulDte. 

A t 'POCA ･ｲＮ｣ｯｮｴﾷ｡Ｍｾ･＠ á v .. nda dur2nte 
loda a semana na ca.. do sr. A.uadeu 
Bt, k, , rua I'ehppe BLhmldt 5, e 11& casa 
·Ulccla", a jJaça 15 de Nuvemblo. 
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