
PEN 

LONGEVOS 
De muito 10llge vEm; col/undo amores, 
a Primovaa os viu por vades prados; 
depois, de docesjruclos carregados, 
linham os braços que trouxeram jlôrt . 

Agoro o sol se põ" os esplendores 
,'ão-st apagando em jl6culos nevados; 
IltaS os StllS corações bem conthegados 
lIão senlem vir d'hibernicos rigores. 

(ira las rtcordações d'almo passado 
abrem o cofre prlo amór seUado, 
ende rebrtlÍla magico Ihesouro ... 

E d um goso ideal, então, replelos, 
cnlrt os nelos, filhos e bisntlos 
cllcs celebram suas bodas de ouro. 

Delminda Silveira 

Santa Ignez 
(21 de Janeiro) 

ｾ｡ｮｴｮ＠ Igne1., fl'loriosn padroeira tias Filhas de 
'laria , que loi que vos anilnou, quando ap<'lIas 
tinhei trele "nnos de edade, a recusar com 
tallta ･ｮ･ｲｾｩ｡＠ as instantes diligencias de Proeo
pio, filho do Proconsul de Roma, para conqUl '
lar-vos o amor ｾ＠

Que fOI que vos encorajou, ｱｵｾｮ､ｯ＠ o ｐｲｯＬＧｯｾｬﾭ
sul, arrastado pelo amor sem freIO que nutrIa 
pelo filho, profel"iu contrn vós as mais terrlVC,B 
｡ｭ｣｡｜ＬＳｾ＠ '( 

Que foi CJuc vos fez anhelnr) com ｾ｡ｮｴｮ＠ . ｾｲｾﾭ
uielade o martyrio '1uando ia ao p" ,Ic vos 
(istav91;1 os ｮｬｾￕｬ｣ｒｴｰｲｯｬｬＱｰｴｯｳ＠ fi executar o seu 
nefando cri me ? 

Ah ! cu bem sci ! . . . , 
l'oi <> amor entranhado que nutrieis á Vlrlt m 

IlIlmaculada, que \'os resol-:eu n não ｾｵｾｲ･ｲ＠ ou
tro poso enão J "lU! Chrlsto, seu DIVI!IO ':'i
lho. F. CJue amor SI 'Icero e forte tlObelB vos, 
ｾｵ･ｲｩ､｡＠ Santa 19n1'z, pelo Espo o adorado, que 

vos não puderam seduzir os ricos prcsente .•• 
as palavras amorosas do tentador... nem a 
horrivel e injuriosa ｳ･ｮｴ･ｮｾ｡＠ do l'roeonsul .. _ 

E que fli inabalavel tinbeis no Divino Esposo 
que, tendo o Proconsul ordenado 'qlle vos de.pis
sem publicamentc, responde.te que Jesus não 
consentiria que vos rouba'<Sem o vosso mai pre
cio.o thesouro, a santa pureza. 

E ... oh! milagre da Divina justiça ... cr -
cem-vos os cabellos, cobrindo todo o vo."" cor
po . , . e um anjo, apparecendo ('erendo ele re"
plandecente luz, ofterece-vos uma tunica mai. 
branca que a neve. . . • 

Procopio e alguns companheiro, ｾｮｴｲｮｮ､ｯＬ＠
fican\ amedrontados deante do milagre .•. Fo
gem cstes ... e Procopio "6, tentando appr<lxi
mar-se de v6s, cae fulminado. 

O Proconsul, alflicto, de lobo mordaz torna- e 
humilde cordeiro .,. e supplica-vo< 'lu e rc.,tituai 

• fi vida no filho. 
E v6s, sem uma sombra de rancor contra O 

｜Ｇｏｓｾ＠ S cxe utores, orai:; a Deus ... e Pro{'opio 
ｲ･ｳｵｲｾ･＠ convertido, ｲｯｮｦ･ｳｾｮｮｲｬＨＩ＠ a [ti. Ih 
christãos ! ... 

Ｎ｜ｾｯｲ｡＠ quer o Prot'ollsul ｳ｡ｬｶ｡ｲＭ｜ＧｯｾＬ＠ IU:\-':, ｾ＠
povo grita: .\' morte ! ..• ú morte ! ... li feiti 
ceira ! ... 

AIH cdrontndo entrega então a (,;J\l'>:t a A ... pn
ｾｩｯＬ＠ seu substituto, que, C'ollstrnnC"ido pe-lo 
furOl' da plebc, manda ao" ｮｬｾｯｺ･ｳ＠ 'lue ",,
atirem numa fOl!Ucira ｣ｮ｣｡ｮ､･ｲ･ｮｴｾ＠ ... Obc Ic
cem! ... ｭ｡ｾ＠ as ｣ｨ｡ｭｭ｡ｾＮ＠ dividindo-se. ｬｾｩﾭ
ｸＺｬｊｮＭｶｯｾ＠ no meio da fog-ue:ra, scm uma Ｑｾﾷﾷ｜ｉｕ･ｮ｡＠
qucimtfdurn ,iquer ! 

Aspasio ordena enFio HO!'l Cl\l'raSCOR Que \'0. 

､･ｾｯｬ･ｭ＠ .•. 
E, mortalmente ferido! cae n ｶｯｾＮＮ［ｾＩ＠ j'orl?O 

por lerra, nquanto n ｙｯｳｾｮ＠ nll1l:,\ ｾＧＱｊ｜､ｈｉ［Ｔ＠ . Vila. 
no c(,o a ｾｯｾｮｲ＠ eternamente ｡ｾ＠ dehrul'Õ rio DIVinO 
ｾＺＢｰｏＢｯＮ＠

Florianopoli., 21 t1 e de lnln. 

A EPOC.\ encontra-, 
a ,cmann na ca.a 110 8 •• 

Felippe chmidt nO. 5, 
praça 15 de No vembro. 

lia do Vallr. 

• 
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HISTORI 
A .. " 

p" A e c.--

m ｾ＠ o ... eu .. , 
m .ára então a andar em di 

ria li que tinham tomado 
elarid de, dum ｲ･ｬ｡ｭｰｾｯＬ＠ .. ira 
, p j .. e irmão,mb ! 

Foi ,,'m (IUP terminou a "Ida feliz d utlll 
,anta famiJia. ｄ･ｾｳ＠ -im O qU' I , e pelo qllt 
EUe faz eja bemdito, 

-)1 - ',w não é h'-t ria, d', 
fIUP, pela altura, parec.a o ' - \" lho 
ou,-int , i ... to é um fo to; di ｾ＠ ·110"', po ... , o nome 
da JDPoina quP a)vou! 

Katucha )lananno\ la, repli u a "tlha, em-
quanto du ｊｮｾｭ＠ fu::íam-Jhe d , olh 

X o meio do . ,Iencio '1ue então re, u, U\'U
-e o rui,lo d •• reto <.te um beijo, que a pequena 
di)' grande ... olho ｩｮｮｑｉｾ･ｮｴ･ｾ＠ depl .. itnV'a na mão 
tremula de Katu ha )lananno\"la, 

ora 5 anjl/icl 

ＭＭ｟ＮＮｊ ＧｌＭｾ＠ ＧＢＧｾＭＭ

I)' , 
! nrB 

(Ye ão do (rancez por llary) 

Não faras mal aaS q/U tu amas 

E-t CI).1 elbo \'0 fará taJ"el ,orrir, por \ 
p3.e-er in"til, ou at; 'lu i injurio, ?, 

Fnzer mal, 03 que, no circulo am 110 d,y la, 
10 lis, r -.piram, me'itn8 atmo::tvhera que eu, fa .. zer 111 a I luell '1ue me 103m e ele lllcrn lan, 
t) .... o .. tn. 11 io, nua \ I •.. ComI) te eonhe ptlU 1, 
lIIeu pobre rornção ' 

I'a."a em re\'i,ta um s-; le teu. din.;, e faze 
uma Cf'):1tn e. n "t3, s' pu ip.re... . 

E ,).1 fritza com qu' ｡ＨｯＯｉｬｾ＠ h a 81111 :1 que v o 
a t , com o coraç" o aberto, para p !ir-te um 

n'i o -não ｦｾｺ＠ n'nhum mal> 
Essa ｲｾＧｲｯ＠ ta ｢ｲＬＬＧｾ＠ t serea í pergunta q'" li te fez, talvez em teu proprio interp., n<io ｾ＠

Ido um mal ftrto ao Im prox/lrIO ? 
E" t >Im fmparunl_ ｾ＠ bru co qu parecia pro

n n ', •• 10 COlIJO 'I"e para te de IIIba.rlr;ar> de 
um Imporluno-não rel ent-o, n nhum ntIIl1 

a Jalta ､ｾ＠ atttnpl0 '1 um inrpr;nr, • UIU 
'lU ao, n um u 110, lU (lCrn\" Dl DO Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Suf'lplemento da ef!'poca., __ _ 

ｐｆＮｾｎａＮ＠ AGULHA E COLHER 
- PUbllclçlo emlllll_ 

ignaturu 
A nno 
"fez. 

Pagamento adiantado 
Q.UCIU ｯ｢ｴｩｶｴＬｾＬ＠ 10 ＱｾＧｩｬｉＡＬＢｬｬＱＱｴｕｲｬ｜Ｘ＠ 11I11lUIlCS pa 

ＺＧＺｉｬＮｾ＠ ten\ dIreIto a unlll gratuita. 

A assignatllra annual para os assignan_ 
tes da E:.'poca. custa 2$000. 

A's ＱｉＰｾ＠ ' (l' leitora' 
Por falia de esporo, deixa de apparectr I/esle 

nllm,'ro a biographia de AI/dUo Domini, bem Como 
Ó .clichfs fxpliéalivos do prfparo de capas para 
cadeiras. 

A 8 do corrmle Ztnir Alda txplicará a lodas 
as ar/uaes circumstancias deste jornalzillho, que 
cada vez mais Ilecessita do auxilio pecllniario 
das dOI/as e dOl/uUas. 

('hamIllTlOS aatteução gerl.1 para o aug
IllCU to ele pre<;os que tn,io as assigna
turas da .P .. \. e C., ele;;;le o dia de hoje. 

A n'dacçã) da • Epoc.'\. foi forçaria II 

eC"1 medIda, I'al'l\ ver ｾ･＠ ＡｬＮｓｓｾｧｵｲ｡＠ a per. 
m:meucia do seu ｾｵｰｰｬ･ｬＱＱ･ｮｴｯ＠ nas lides jor
nal istICU'. 

l ' ltim:llllellte, um :ta. Catharina, su
pCllrlemm a j>ubhca\'ão o 'ogulL1te;; perio
dlcos: .O,ISI '> (FloriauopoJis); .Correio 
do Norte. (.JOiUTIII ); «Folha Xova. (Tiju. 
('as); <.\ Nota (L'lguu;I); '.1. Urdem. e 
.I"olha do Sul. (Tubar:io). 

nos um afte tuoso 60/11 dia-uão terá eUa tam. 
bem fc ito nlgum mal '! 

Como n50 será 10llga eSia lista do mal que tu 
ｦ｡ｺ･ｾ＠ todos os dias, sem It aperceberts disso! 

E não sabes que uC"erú:;, cedo ou tarde, tJC

piar turlo is '0 ? 

00"'*(---_ 

A morte da cega 
Entrc r,sos v ivia Lu")' a filha do banqueiro 

JOlles, ale"rnndo aquclle in ", COl:! qeu sorriso de 
io" em desprco(,('upndn ... 

V,via ('omo um bm'(IUin!lO quo, :mpellirlo pela 
ronll ttez:) ntrnvessn o oC(':lno . pm cuidario no 
perigo! Por('m a sua felicidade n: Coi uUl'adoul'U 
r.Qm) suppull ha: um di, seus olhos castanhos 
perderam o brilho' L!1cy ('llgOll c ･ｯｭ･ｾｾｯｵＮ＠ o. 
viver de recol'du(·'t)'h, e illu!'o\ões. Longas ｮｏｬｴＨＧｾ＠
pa ia\' I \'Cnda com os olho. da alma, che;n 
de ｓＮｬｾ､Ｚｬｉｬ･ｳ Ｌ＠ ｯｾ＠ ､ｩｮｾ＠ que jnmnis voltarinm, os 
rlia. sau<.loso!' c'n que alc 'r",'a n . ua ca a, hoje 
rheia d(\ ｴｲｩＺＭＮｴ ･ＷＮｮｾ＠ • . 

Cprta ｮｯｩｴｾ＠ de p rlan lo de um somno ｮｾＬｴｮﾭ
fio, n""lpand;, f.IlIn'la ... e objocto_, t;.hegou no 
'jU,lrb <.le sua u5e '1,le, 10 n.o c achn-

ft l1li. a.::::1i: 
Ｚｾ］ｾ＠-.deu 
do quarto em que ... y .... 
lampada que 81tava aoble a _ 
atirou .. 80 chio ... 

O fogo, encontrando com que I. 
ÇOU a a1aetrar-.e, e Lucy,lncoll8Clente 
continuou com os braços es ndidOl, 
<.lo o leito de Sua mãesinha. 

Finalmente, sentindo o estalos 1/88 •• u' ...... 
e o calor do fogo, Lucy pro"urou 81lhir 
sento, mM, não encontran,Jo 11 pol IfI, ｮｬｩｬＧＰＱｬｾ＠
a um canto, e.lpel'8.ndo que a. I'hllllllJ):t8 v..,.. 
rosas vie .. em lamber-lhe os p'. li e'II,·o. e o. 
('nb"II"9 ... ｾ｜ｴＨＧｲｲｯ［ｩｱＺＱＧｉｾＮ＠ ｾｮｮｴ＠ 11 rs dJ"lOll1lIJS cbe
garem (':ld3 vez [n:':l IHa pc. to, pOl't'IH, em p&
der livrar-se, deixou que n morte se IIp<Mler 
daquelle corpo, que, sem luz, ,Ieixava o mundo 
para ir viver onde h8 tanta luz ! ... 

--=====-_._-, 
ｾ＠ :;::, ,...... 
j:20MINIOS DA ｾｾｓｐｈｉｎｇｅ＠

SEXTO TORNEIO CtfARADISTlCO 
Oaneiro, Fevereiro e Março) 

12-18) ｎｏｖｉｾｓｂｉａｓ＠
Occupa o espaço o que nns flore agrada ao 

01dndO- 1,2 
A virtude e a oração vencem a rnlrlllnde 1,2 
Tende piedade da criatura '1ue palle"e 1,2' 
Do templo á cidade segue o cortejo 1,2 

Htloisa 

Den'ama as vasilhas neste rio -2,2 
A favor desta mnchinn manifestou-se CRIe lune

cionar 0 - 1,2 
Salva quem zombava <.leste c tahelerimento-

2,2 
I. A. 

1\S DUAS URDAS 
COMEDIA EM 1 ACTO 

Adaptação de Edésia Aducci 

PERSONAOENS 

Ameiia, Thónzazia, Almetinda, (sobrinha 
de Aml!lia e Thomazia) , e Ollillurmilla, 

errada. 
Scenario- Sala em ca a de D. Amdia 

SCENA V 
D. Amelia I' Ouilhernüna 

n .. DrELT.\ - (grit.U11\O, 1U\ port,,) Falll 
bem alto, hein 'I e toma um lIutOIllO\'u1 
pam nilo chegar. tarde I (\' alta pura o 
meio (h ,·\16; tI (TUlIfl rml11l1) !1uilhernll
na, C pnx'IsO '1ue \'0<:1' L\\c muito ,\lto ('om 
1\ nllnllll Irl1ll1, por'lul' 1\ "'<lUII\1 I UI ｾｉｉ＠
Crendo doe ouvidoe, tendo fll'MO 'lUasl com-
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__ P., A. e c.----r1orianopol1s, 1°. -11-

Gl ILIIER. UNA-Oh! <-oitada de D. 
Thomazia ! Qu pena 1 

D. lfELL\ - :-;II»! um.1 pena 1 m ..... 
entendeu bem o 'lu deve fllzcr'J 

ｇｬＧｉｌｉｉｅｒｾ｛ｽＮ＠ '.\-Elltcndi, im, nho-
ra devo falllI Ix. lU alto com n. Thomazia. 

n. ａｾｉｅｌｬＮ｜＠ -:-;Im,e i to rumo I por m, .. 
não U 11.\ 'or Trume um pouco 
a n, e vá ('halll'lr-me, ,"Im que he<';'lr 
mmh,llrml. E, repito m I' uma vez ' fale 
RIto, bem u.lto I (' c) 

ｾｃｅｎａ＠ VI 
Ouilhtrmina '6 

ｮｬＧｉｌｬｉｅｈｾＡｉｾＮ｜＠ _I,urulll,mt!o, etc.) ｾ￼ｯ＠
m q u ;c 'I' 'I de falar alto, n,io' ... Ｈｾｵ･＠ eugrtl' 

lo 1110, nl, <IU3\l<lo nu- todo., gntllrmos I 
• \ .purerl ,-106 1(' P 1.l' oi l"trcmeccr!... 

Eu \ ou l'mpr gur toda.< 'furc;< para 
uh.lr h. ,\';\1\1 ,dtO<) Llt\!!_ (lue id . I tuve 

n. \Imerlllda! .\cllO que maL nlUguem 
t ri ill lhàntt Idca! (T "m à ｾｉｬｬ･ｴ｡Ｉ＠
Ih I ('(.fi c,'rt ZI\ o eUn.-! .-\.pn.mptn-te, 

r ｾ＠ \l I, para grit-lr l>l\.'t:lnte 1 (Y nc rece
-', gnt I IItr' d I 41l}ort...,) Boa 

tard ,D Thorunr.in, como vno? (Eutmtn D. 
'fhom. ,ti- I' .\lmt:rin,1 ) 

SCENA VII 
D Thomazia, Alnurinda t Ouilhermilla 
ｻＬｮｌｬｉｅｒｾｉｉＮ＠ ".\. ·-(,.:rila1ltlo) .\gor.1 YOU 

ｾ＠ lI' D. \melia IluU D. Thoru'lzllHhegou, 
\L\IEHL'P.\-(t. i.'o, 11 (;ullh,) BTlIYo! 

l'U11hermin I I br.l\'o, ('nnllllll,1 ,un, 

I rito! 
li lLIlElt lI." \. - Ｈ ｾｲｩｴ＠ mllo) .\t,' ,I·I! 

mml ' nhoru, ! e) 
Sc..ENA VI/I 

Til 

1 orq ｵｾ＠ - 1'1., 
('OIUldll, ' -" 

alto, ' I IL 

lQU' ('lJ.a 
tue (' 10 1" 

O· oU t 1'0' 

OU\,3 I .A Sra. 

,m 'J 1'''1''1 ue 

ZULEIMA 
l'.\.P'ITrLO III 

O vapor,que partia em Janeiro de 1917, ... 
gava a Dakar após doze diRB dI' .iagell!. 
pois de algumas ｲｯｲｭｮｬｩ､｡､･ｾＬ＠ Ｎ｜ｬｵｾｊｴｯ＠ d 
barca e tetegrapba a Zuleimu. ",,<lindo noticia 

Alguns di são passados; .\Ib,'rl<> pela ti 
ma vez lia fi guint'\ cnrtH, fel' ｾｮｴＨＧｊｬｬ･ｬｬｴ＠ cn. 
Rodo do Brasi I: 

Meu querido Alberto, 
Haudades mil e mUItos beijo, 
,\presso-me em responder tua cartinba ･ｲｩｾ＠

ta de Pem8mbuco, para npro\'citnr um pa uete 
que parte amanbã, com destino ao porto do a, 
kar. 

Que desanimado és ! .. , 
ｾ￣ｯ＠ ten lido a Imitação tle Christo, qUIl tI' 

oflereci 80 pnrtir !! ... Foi dclla que c,·tmh' " • 
sal>io' consclhos que te dei; l' amda n('lI. ＧＱｕｾ＠
bel>o as consolações e encontro Icnitivo no 
triste isolamento em quc vi\'o ･ｮ｣･ｲｲ｡､｡Ｌｾﾷ＠ 'ni
mo o, meu Alberto; vais cumprir um dever a4 

I(rado. e Deus não permittirü que nclle uc .. "m
bas, Dois annos no cumprimento do dever pas
am depr 'a, verás; dcmais, para protcgp, -te 

contra as balas inimigas, tcrás a constnnte ",. 
gilancia tio ｣ｯｲｮｾ［ｩｯ＠ de tua mulherzinha -UM 
fervoro as oraç,;es, No tua philosophia, ,h" is: 
de que me servem suas ｯｲ｡ ｴｬｾ ｳ＠ e eu COI. ('dO 
tão longe ?! ... Eu, porem, na minha simplicidade, 
saberei rC:JpolHler·tc: O amOlO não mede db.,· Hl· 
cias; é sempre vigilante, e, 11uando sincero como 
o que te consagro, ｾ＠ tão terno quanto conf'a Ite. 
Por i_so, constantemcnte te recomlllendo aO!! 
ri'o e estou cprta qu o bOIll DClL' velará Iwr ti, 

ｾ￣ｯ＠ ejas mau, meu marido; por que Ｈｬ｣ｾ＠ o ｦｩＺｬｾ＠

da 1>o1l(Iade di"ina ? não telll ido clla t:io 0.',/1 
para r 1 ... Si é Pf'ccador, mais um motivo par" 
e'pernrcs no I>om ,Jcsus. 'Iue prometteu no ul
pado que n'Elle confia, s' todas as ｧｲ｡ｾ｡Ｌ＠ ne· 
Ｈｾ･ｳｳＺｕＧｩ｡ｒ＠ para sua sn1vnc::\o. P3riencia c re!'\ YlHl

t.,'ão, meu querido ｾ ｜ｬ｢Ｈｬｲｴ ｯＬ＠ c eu te promettl!l p j 
bom exito. Xão te ｰｲ･ｯｲｲｵｰ･ｾ＠ mu,to ('010101":0; 
passo o tPIlIPO razendo o ('!l..o\"a) do Jlfh 1 fi· 
lho e pens:\ndo em fi; !sto me ajuda fi ter c' ."r" 
RUt:U no futuro. ,J;í ｰ･ｮｾｯ＠ lia tua t'lll'g-.Hl ql1P 
bello! Tu me ･ｬｬ｣ｯｮｴｬＧＺｬｲ￡ｾＮ＠ I\Htul'uhnenh" r di. 
ante de [clieidarle por tr ｮ｢ｲ｡ｾｮｲ＠ são C SOl 11 o. " 
ｴ･ｲ￡ｾ＠ a indizlvcl ventura de ou\;r o no-.l"'U lh" 
(p .. hamnr p.ip i . : i for hnrn(l'ltl o ｮｯｾＢｩｏ＠ filh uh,}, 
nHlIld1trei, paI" a tua I'('('('pl"ão, ｵｮｩｦｮｲｭｩｾ｡＠ 11'4\ Ip 
"oldndo, e \'('r:'q qne I1n(I(') lia de [ic:lJ ! :\lnll\ 'ir. 
te abc..n ·r':l c une ｬｬ｡ｾ＠ ｰｬＧｾＢ･ｾ＠ .... minha.! Jlf'ln t'Ut 
j'on ｾｬＧｶ｡ｾＧＭｬＨ｜Ｎ＠ \dru I Pen",a (>11\ neus. .\11 ｾｲｴｮｩ＠

e te p n ... ;)IIlPlIto tp dura \'nJor e ha cl tI' 7. r·t l', 
hom e Cortl', RO, ｢ｬＢｮｾ ｾｎＭ da tU'11I1ullH'r/nh • uI"! 
te ama tantn. '1UC nem ))1' Iilzel ·", 

np"jo.., da tna 
LI/Ir 'U 

('.\1'11TUI 1\' 
,\11 rto ainllA lia a enrta I)' Zulelllla, '1" Id,) 

Q C'olJlInand:tnt,. rcull'a I) orriC"iap.s e da\ n noo; 
ultimas ordcn' p:ll'fl a partida. Era melO dia e 
onze nlllluto . .\Ibr>rto j:i nã" podia e.rrever dI' 
Dnkar, pois não havia telllpo; a eS'1uadrn 'pre
ten'lta dcrnornr ncs e porto um mez no TOmlmo; 
devido, pori'IIl, numa oruem vinda do ]l. \'re, 
rra rni ter pnrtir immecJintamente. Contrari.\do, 
ma. reconfortado eom a carta da sua qu ida, 
Alberto teve torças para 8upportar te ""8r f' 
toi e rever n 8CgUlIltC c'1,!'ta, que foi CI1\'" ria 
80 Brasil, ria Ilcspanha. Zl/flf'Sa 
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