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J,t--nt.-ã.-- ,yo-'f/I..-I,LOvt Ov 
Festejou no dia 4, o seu jubileu de pra

ta a Rt'vda Imlã Gonzaga, dignissima e ｾｕｉﾭ
to estimada Direc tora das Filhas de ｾＱ｡ｲｩ｡＠
desla {:afll tal 

2:, a nnos fez que essa desvelada Irmã, 
dri xundo os attraC' ti vos do lar, ｾｴｲ･ｧｯｵＭｳ･＠
ao s('r\'i\'o de ,Jesus, na santa vida do con, 
venlo, 

Em IR!)7 I rmã Gonzaga veiu para oBra, 
si! p, 11I'C'd<'stll1llda !por Deus para ficar 1111. 110S
M {'alllla l, muito tem trabllhado pelo desen· 
vol vinH'nto da Pia União das Filhas d Ma· 
ria, da llua l <' direetora effeetiva desdr 1909, 
pois 4tH' Ji, oecupava osso cargo, apezar de 
spr vi,,'-dirpc'l ora, desde 1901. 

Irmã Oonzaga tra balha não só como Di· 
)"( '('tol'a da Pia União, mas lambe,m como 
pro!"s;o,'a ,lo Collegio Coração de ,I csus, de 
ond,' lI'''' ,aludo, nC<lt.es ultimos annos, mui· 
tas [>J'O"',;ora" qu(', Jli estão trabalhando, 
IX' lo pngrandl'clme nto do nosso Estado, nos 
Grupo' E,,,oJ;trps , 

l nnã llonaga [('m sido uma dedicada Di· 
rl'('lora, UI11<L d,,"velada Irmã, uma carinhosa 
prof('SSo''oll 

As ｾＧｩｬｨ｡ｳ＠ d .. Maria ､ｾｴ｡＠ ('''lpital, não 
qUPl'\'lJdo d,'1. ar passar desapertebida es.<;a. 
glorIOsa ,\;(Ia, ofCcrCt'{'ram·lhe uma ingelis· 
SI!lla Cpsla ('orno s lgnal de sua eterno. grati· 
do.o c ｾ ｬｉ＠ ... ('m amizade, 

QUI' o hom ,J <'.8 US ｡ｨ ＨＧ ｮｾＧ･＠ ｲｳｾ｡＠ abnt'gado. 
1.rmã. I' 11 ('onH' I'VC sempre como nossa Dlree· 
tora, sóio os votos Ｂｩｮ ･｣ ｲｯｾ＠ de uma ch.'tum 

Filha di' "faria. 

ＭＭＭ ＭｾｬＭｏｏ｣ｾｅＭ ＭＭ Ｍ

, A peste moderna . . 
(I t'r.üo do hespanhol por ?orno' Alr':a) 

O horrol' que' ,b m,l. ,a' inspira a vista. 
do veNu"o, es'" horror SI' apo<l<'m de ml' 
nha alma ao ,'o()ntelJl(llar o (' llumll1ador ('relo, 
por isso , que ｮｾｲ､ｵｧｯ＠ e calumll1ador são ir· 
mão, gemeos, cUJo de,tino t' e"palhar o !l-r· 
ror por onde passam, 

Mas não; há entre um e outro uma dis· 
tincção eap.tali"una, uma ､ｩｲｲｾｲ･ｮ｡＠ I'''en· 
('ial : cmquanlo o vl\l'dugo obra tomp\'lIido 
pe la I<,i, o eulumll1ador pI'O<"'lf l" contra todo. 
a razão r contra todo O din"to , 

O pl'inH'iro exl'1'l'(, na Vl'rdad,' Wll oC· 
r; 'io tr"tl', mas hono-Io ; o til'l;Undo, o tia· 
qucl\c. que Cer(' sua vil'lima ('om a hngua 
o oCf.eio dI' traidor e a, satisino, 

ｾＱ｡ｴ｡ｲ＠ um ,cmelhante l' al'to qua ás ve· 
zes se torna liCito pela auctonda.de de !kus 
ou do governo, ou pelo ,ugnulo d.relto de 
､･ｃ･ｾ｡Ｌ＠ calumnial·o, por"m, I' um aNo quo 
Deus condemna sempre, (' qu .L Im d,'ve rio. 
('om todo o rigor ("\ 'I.gar. 

O ｶ･ｬＧＨ｜ｵｾ＠ appare. ", na sodedadE.', ('0-

rno um in 'trumento da auetondade; o ealu· 
mníador, ('omo um s<,r rndl'frnin'l. produzido 
pelo inft>rno, 

O \'{'rdugo pod ,er bonrado, ma, no ca· I 

lumlllador só pode existir ,L illCannu, porque 
cll<" é o acabado I',<"mplar (\0< malvados , 

Aquel\o im a vina ('01'[>0\111 ;).0 que a lei 
dpclara culpado; esl<' tira a \'lua dl1 alma, 
porque a honra. é a vida <10 .nnol'ente. 

A morte do culpano ,; um h"JTl para ,\ 
socirdadl' l'm certos ｬＧＮｾｳｯｳＺ＠ a do lllnO<','nt , 
pOJ'l'm, I' wn mal ('XNr llvl'l, quc brada ao 
<,ros, 

Du vida do corpo podem o' homens às 
vr zcl dispor; da vida da almo'l sÓ Q l'US dis· 
põe, 
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PCl1na. \gulha (' Colhpr 
Pubhc. ão manal 

A ignslllra 
Anno 
.Iez 

.J. 000 
100 

P !: llI<mlü dI nte dl.l 
Quem oh!1 r 10 19n ,Ulm, .mllna·, pa-

i \to 1\ um.! !:mtuita 

JM rt'('c !'Oe r 

° ç"o do lunlll\.leior. "I t· que o 
trm. pí'lor do qu" o d,' um I fera! 

EU onh delino, 1ll011,truo,o," apl'l':,:õ'l 
hdadr. . <julllo (iU1', aprl'clatlo rom \"l,ta 
rd. e ... ren • t..:OIl",titl1C um nwrifo. ('11.' o 

rond mna ,"()1Il0 um cnrr . ,I nt1U1ie, para 
cU ｢ｾ＠ pnocrlsia ; . eltJnlid.l<le, "ollerb.l: a 
cn' _ a d ract"l' t' a fllln'lu,'za no dizer. 
orgulho lU om \el e qutXOIL,mo rieli r ulo . 

E' qUl' o lumni Idor p d!'CC a enfermi-
d:id' d l:onfundlr tnuo Il U" ver toda, a' 

o contrano do 11'\1' .. \0 na reahcl,uJ .. , 
o l..Tlrnlna ｡ｾ＠ 1.1l. utn()('entes ｡｣Ｇｾ ｾ ￕｬＧＭＸ＠

bonl( n u Irmão. I' dH.'Tlifiea , cus 

4 
a 
3 

dr.hc!o- . como 'I fo-- nrtucle, 
o que qualifica o
P I'on .. id ra . ple-

-----)) ..... 000>-41_---

ｾ＠ IE"'Pr ｈ￭ｾｏｉｅ＠
( Q tum/' lO rharadt-..ti< u) 

(Julho, • to e Setembro) 

Tres premlDs ás vencedoras 

, 
E' 

'2 

!- O' m mna, vi 6 e m 'li n ｾ＠ -2 
I. A 

ll) ANC/LLA DOM/N/ 

NA ｉｾｔｮｬｬｉｌ｜ｄｅ＠
IX 

.\m·llla .J udlth 
R".lhZOU"I' I'tlIfim I' onho da no"sa ju 

\'l'ntuei,' e [,('mhra.·t<', irman, quando te ca.
_asl,', Ｂｲｯｭ｣ｬｴｬＧｭｯﾷｮｯｾ＠ mUIUallH'nu>: se tive
res um (!lho l', IlIais tarde, ell uma tilh&, 
ha\'l'tIlo' ti" ('elu('al·os pieelo",ulII'nte, bavemol 
ri .. procurai faz!'r de[les dou" modelos de vir
tUUl" e "!'po\. pedircmo: slInprn ao Senhor 
qUI' ,t' <Inlt'tll I' ,p cascm os dOIl' querldall 
no'"'- ｾＮ＠

'üo tjUlzI'rno" no cnlanto, rorçar a es
('olh.1 daclUl'II( s mnado. fIlho., nunca lhes 
ｲＮＮｲｬＧｲｩｭｯｾ＠ os no.'o" onho de outr'ora. 

E :l"imt' fez. Sinto·me feliz, minh. 
Irman. porlju!' ,IS l><'dlas qualidades de teu fi
lho ｾＧＩ＠ o penhor da !elicldade da minha pri
ｭｏｾｴｾｮｩｴ｡Ｎ＠

Po,sa l'l[a ｬ｡ｭｾ＠ !azel-o feliz I 
E nú, hawmo' de 'l'r mais irmans do 

'lu!' num'a, 1('lnos no\'o ('[o a nos ligar 08 
coraçõc,. 

FI'I 

ＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭｾｏ｣ｾＬＭＭＭＭＭＭＭＭ

Creadas aristocraticas 
('oml'dla em 3 nctos 

Adaptação de Edé.,ia Aducci 
-0-

PERSONAGEN': 
D F:mi/ia Dalbe'II, baroneza 
Z"l! iÃII. sua filha. 
Ame/ia, AnastaC'Ía, Grllol'cva e Anna, 

creadas 
Bar(if/r:a Flériof 
('olldl'>.a ZlIrbaran. 
Wilma, amiga de Zuleika, 

se EN' A VII 
, I, ｉＢｰｾＯ･ｮｬｲＢ＠ (' Amrlia. 

AI/u'/ia - ('ntra traZl'ndo uma ba.ndeja 
('om UIll bule, doces, eI(') Aqui e tá. o chá, 
minha spnhora. 

Wil/llCl Ante nos ""ntarmos li me' 
_a. d .. _pjav, eu photof,'fap1Iar, ('m um grupo, 
as s('nhoras pn's('nLes; 1>0"'0 faze[-o? (Ame
!ta 8al') 

D. EI1,;/i,, - Por (,I'rlo, WIlma, 
1111",,, Então tl'nham iL bondade d(' se 

('o[lo('ar em um i:Tupo c f/tar quietas um 
mstantl'. (Alrrupam.SI\, fi('ando umas de p<Í 
\' outr.l . t ､｡ｾＮ＠ l', para que a comedia 
Itque mal I'ugrac;ada, devem a' pseudo-fidal' 
ga8. rnI'Xl'r·R", )ustamcntt' nil o('C'as ião em qW! 
dr'v lU lI.' fl!"ll ［ｉｵｩｾｪ｡ｳＬ＠ ou falar, etc. ) 

n d"UI [ rompto I ｾｉｕｬｴｯ＠ obrigada [ (Lr' 
\'antam c a outras. IJOelCilldo' (' riadas firar 
cnt :ia ou ｛･｜ ﾷ Ｌｾｮｴ｡ｲＭＮ＠ ' taml)('rn), 

ZlIlrlkd (rmclo) J)('I>ois de promptll , col· 
1000art<tIlO " photographia em uma moldul'Il 
modc·rna. cr vendo l'tll b l. o: 

Lma vi ita de fidalgas. 

-Con 

-D.:co 

Pru q 
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••• 
a\'am ｡ｭｨ｡ｾ＠ n'L &11a, Uma, de pé, rugava 

_ohr'oll1o, or".,lIho /I; outra ao lado ajuta,,1'. 
JJo manl'qulln, o peite c as mangas de uma 

bllll& 
lJt' seda llzul, hUlJlIld,', apurada!' conruaa, 
-l'UX(' 1lI!11·' pela miio; ｍｬｾＧ＠ qUI' tpnba presaal 
A', duas horas d"vo aqui estar a. caleça I 

1Il0disla, cala.da t' triste, trabalha.vlI 
,l>""'llSalllf'ntc; a dama, ｩｮｱｵｩｾｴ｡Ｌ＠ acompanhava 

olhar SOhl'l";lllO 11 ｶｩ｡ｾｭ＠ da /lgulha 
POI dt'ntro do setim 

Só (la machina a bulha 
,' , ouvia, no sIlenf'io a. intf'rvallos ("'i 'ado 
Pda voz que manda.va, em tom scceo c a

pressado, 

- ConsuJtt' o fi/,'1lI'ino, Ai I... urranqm' ('st(, 10-
lho 

Da gola I 
E C'ontrahiu inda. maIS o sohr'ôl'ho, 

-D('cóte mal. I , ., se cu tenho um pescoço 
tão curto, 

P'ra quI' atufal-o ainda.·/ até sena .. _ um furto I 
n'lre a sombra da manga; apehas basta a ren

da .. 
Agora SIm, que ftca uma (;(lusa o tupenda J... 

,","'UJJJ).",",'? ., Ainda. bem! 
E. ja de todo ｳ｡ｴｩｳｬｾｴ｡Ｌ＠

A madama valdoM ergueu, na mão direita, 
Aq u('lIc primor d'arte. o seu corpete lindo 
E lIIlmod('Sto ,. Depois, accres('entou ,'orrin

do; 
. Quero hoje mo,trar. nesta cidade inteira, 
O talrnto ideal da lIlinha costureira I 

, emfilll, p'ra a fe;sta. O sol da tarde 
em brilhos 

a sêda, as rendas e os vidri
lhos. 

Repimpada, a sorrIr, no seu carro elegante, 
, (\l1trc a turro a cabeça arrogante, 

｣｢ｬｾｉＬｾｸＺ｢ ｩｬＩｩｬｬＨｬｯ＠ o esplendor das su pedrarias 
a plum do cha.péo, recebendo honrarias 

quantos encontrava-uns tanto' tmbecis 
abem arranjar curvaturas gentis 

pxpre,SÕ('s de primor p'ra solta l-as, a nux, 
Altltes;mo á lama do chão, .. quando a lama, 

reluz, 

l'ntanto, a cO 'tureiira, a. moça pohre l' 

honesta, 
p'ra o lar, mal v('stid .. e modesta, 
recebeu a menor saudação. 

p'ra e,lla se abriu a flor de um coração ... 
rou ｾｭ＠ ｣｡ｾ｡Ｌ＠ triste, A miic, cega e ve

lbinha, 
se achava /Sentada 1l)Um anto da salill'ha, 

um heijo na lace ti murmurou; 
-Emquanto 

...... J6, ...... 
O .... nIIUio IDWro' 
Qae a ..... ClOIIlp&IIbeba, • .., 

\'1IJa .. , dize 4 ｾＺＮＺＭＧ＠ .. 
- , DIo teàIIo 1IIIda' 

TrabIJ.hei _ parar e aswa", eIiou ... 
çada_ .. 

-Olha, no coração das mães ha uma fil .. 
Que, quando o tilho solrre, intensamente vibra. 
E o meu vibrou ba pouco. AiJ não IlfII!1*I 

entras", 
E eu , nti no teu passo 11 tristeza., Cbora.slie' 
A minh'alma te enlende .. , a minb'alma .. 

vê .. _ 
Cboraste, e eu t;ei porque L 

- Pois sim, mamãe; cbol'e\l, Ouça. Eu, p',. 
• ser virtuoaa, 

Levo uma vida aCrticta e dura e trabalbo-. 
Emquuuto, - p isso (' rrt",1 I ,,' aqu"lIa TllU

lher ruim 
Atra\'cssa {'jlJl tl'iumpbos .IS rua., Dentre 

em mim 

Ruge não sei que atroz ,,('rgonha e raiva, 
Filbal 

Que te importa que o mundo ame o vicio 
'lu" brilha? 

Eu te garanto que Í's 
E serás mais leliz do que ''', a, a cujos pés 
Queima inC('l!so a loucura I , " um ídolo de 

barro, 
Que, e.mbora reclinado cntre o eox.ins de 

um carro, 
Ou talvl'z mais acima, 

[roda a gpnte de bem ou r!pspreza. ou lastimaI 
Anda; ajoelha aqui. Eu vou te ahençoarl 
E Deus, qu ｾｳ｣ｵｴ｡＠ as miie, J)I'US ha do 

(;(lulirmar 
A minha benção. Deu., que (' tão justo e 

tão bom, 
T(' ha de ,conc<'der 'cmpn' o mub precioso 

dom 
Que c..'l:iste I , .. 
-E qual é, mãe, cose dom 1 ... a opul('llcm L, 
-Não, minha filhal é a pazl., "a paz da 

collsciencia L_ 

Sobre e fronte da moç.a ajoelhada e calma 
A velha póz a mãos e l1as mãos poz 11 :li

ma ... 

Ncsto ｾｭｯｭ･ｬｬ ｴｯ＠ o $OI, que cRpl('ndorava as 
ruas, 

ala a dentro irromp<iu e circlU11doll ｡Ｎｾ＠ duas 
('om um,t aUf('Ola de luz, 

Em cujo centro a mão Slmil trU(,'nviL a crus 

... Era Deus. (·olloc.ando o sinÍ'te real 
Na prece ma.ternaL ,. 

AMELIA RODRIGUES 
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Confr Ｇｾ￣ｯ＠ clt\ dW)I(\OS 

UÇ">b PRATICA: E f ACElS 

F i •. -. 

Fortrulr um nO"l"o <"lrculo dp d z ('cnU
ros mal de dlam.·tro· (JOlloc.\I·o ＢＨｬ｢ｲｾ＠ a 
na ;:ad • p. em nada ponto rio ('MI

nLo com f"urch' te , raz,'r .. 010 P -

re cada circulo um ｾ｡ｮｬＢ｢ｯ＠ modl"ta. 
Ｈｆｩｾ＠ 6) 

F.lg. 6. 

ar ｾｉ ｦｬ｜＠ lIe.' 1\ un<,ntc eOlt 
dOb ou t ou tro.,.-i r 110. .. . CUJO di.\ffietrd 

rá I'ropon 1011 t1rn" IlI{' ｉｕｨＧｬｬｬＨＧｮｾｬ､ｯ＠ até que 
o ulttmo ·ah,). por l" lrclJlllf,·renci.1. a. dimen_ 
, i n <til" • des }t dar .1 ,Il.t do chap,·o. 

Elllr{'WIlIO, ＮＱ ｉｬｴ Ｎｾ＠ do' malll .. r os quatro 
ou dnco circulo>< com a.- rouchette" dever 

..;in tI lll"porl.ll· "obr<- (' ·t :ts ultimas as di-
111<'1\.- c" ＱｉｬＺ｜ｉｾ＠ ou nwnO<! d('""guacs qu<, 811 
(lu"lr;IOI dM .i aba, I ·to l·. Sl' um dos 100011 
é maior qu.· o outro. O d .. ltaz mais cstrci_ 
W. "Ie lndic_1do ISIO, ('ort' lIn c as .rour
t'hctl 's" S!'gundo l'-' s.l" medidas. mas deixan
do ulll cenl imetro ou UIlI ( -nlimetro c m/'Io 
a maiS para o doi>; "olnchos modistas. 

ｲｭ［ｾ＠ vez a aba I{'rminada, cortrun-$C ao 
('pnlro (Fig 7) a: '1u.llro foun' h ｴｴ ｣ ｾ Ｎ＠ cn
dirl'itamJo os '1ua lro podat,'os p(' rpendiculilr
meul,' a t'nlrada d,\ ･｡ｬｾＭｶ｡Ｌ＠ Póde -se em se
guida ou cortar (' ｴ｡Ｎｾ＠ pontas a ( 'InCO ou seÍ8 
(,I'ntulletros d(- altura. rixa ndo-as sobre um 
cin'ulo de arame, de ('Ír('um fcrencia egual 
á cnlmd;, da ｣｡｢ｴＧￇｾＮ＠ ou amda. fixar sohre a 
aba uma ('opa. preparada t'om a ntecedencia. 

ｾＭｩｧＮ＠ 7. 

. C) A ('arnelra fixa-se por dentro do eba-
1"'0 ｰＮｾｲ｡＠ diminuir ou l .. vanlar a entrada da 
call1'<;a .J á tendo nós d.J.do as ｮ･｣･ｾｳ｡ｲｩ｡ｩｬ＠

npli<;-lçÕ<'1i sobro' ,'"1.. part,(o do cha.péo, a 
manrlra de o ｾｏｮｲｴＧＨＢＧｉｏｉ｜ｩｬｲＬ＠ etc_ julgamos o
tlO..o I"<·petll .... . 

As 1l'llore, tpr_ão notado que nós esta;
mos IOslstmclo mUito em detalhes explica
tivos que parecem supl'rfluos. Ora., todo mun
do IJQ o que t' <lO!,a, aha., ＨＧｾｲｮ･ｩｲ ｡ Ｌ＠ etc. mM 
com'em adn'rtir quI' e lTe\emOS para todllB 
as lIIt .. lhgr'nCH\ , t' (Iu(' nao 'le pode explicar 
lDl tOI aem coml",'"r pelo principio. 

ＭＭＭＭｾＩ｟ｏｏｏｏ｟ｅＭＭＭＭ

ｐＨＧ､･ＭｾＨＧ＠ dirigir o' pagamentos e pe
didos de 0.- Ignaturas á casa 
editora: 

LIVRARJA ｙＺｾｅＬ＠ F lorianopoli1 
RU,l 28 de ' etembro N .o 8. 

p 

Flol' 
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