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A Honrosa visita do Eminent 
da Nação a S. froocisco 

A no a cidade vivetl no dia 9 do corre lte horas 
d! indiscriptivel e ｪｕｾｴ､＠ alegria, com a visita de S. Ex. 
cia·. o D·. Oetu'io VargJs, preclaro Preside1te da Re
publica. 

ｅｳｾ･＠ hi,torico ac ntecimento torna· se qua;i impossi. 
vel traduzir em pa'avras, tal foi o excepcional enthusia.
mo vivido nesse dil com as justas ｨｯｭ･ｮＱｧ･ｮｾ＠ pres
tadas ao insiJne Presidente. Procuramos, entretanto, des· 
crever na li,,!,as abaixo e.se forrnidavel f .. cto que em· 
polgou e enobreceu São 
Franci;co e todo o Esta· 
do de Santa Catharina. 

Particfa para a . 
Base Naval 

Itou a fita inaugural do deposito de Combustivel e deiI 

'

entrada no ｭ･ｾｭｯＮ＠ Fallou, após o offerrcimento de ta. 
ças de champagne, o Snr. Almirante Aristides Ouifhen, 
Ministro da Marinha, sendo respondido pelo Snr. 
Getulio Vargas Que em bellas palavras enobreceu ttl feito. 

a Cidade 
Após demorac:t. visita pelas dependencias da Base 

foi feito o regresso dos presentes. O desembarque ､ｾ＠
S. Excia. o snr. Presidente da Republica, verificou.!;c 
10 cruzador, que já se achava nos trabalhos de atrlca. 

çlo. 
Depois de um breve descanço segUiu o snr. Pres.i. 

dente pela rua Babitonga. gralldcmente ovacionado 
pela ｰｯｰｵｬ Ｎ ｬｬｾｯ＠ local, apinhada na mesma arteril. EITl 

Ao alvorecer d) dia, t::>do o IraleCIO S Excla. COIT' o seu captivante sorriso 
pouco a pO.ICO se nnf· 'va saudlVa o povo Que das sacadas delirantemente o aplau. 
que g-rande ia ser a ho dia. E ... certo ponto foi estacionado o cortajo por ter 
m ··l:gem ao Snr. Dr. Oe assumido a tribuna o snr. Manoel DeodOro de Carva . 
tulh Varga , pelo grande lho ｾ｣ｴ｟･Ｎ＠ norae da Prefeitura desenvolveu importan. 
numero de ｐ￩ｓｓｏｾｾ＠ qu te discurso, saud;lOdo o Eminentissimo Presidente fun-
ja ｰｾｬ｡ｾ＠ rua i trllnsitavam dador ､ｾ＠ . E ｴ｡ｾｯ＠ Novo, o bra ildro Que vem com gran. 

As 8 horas pai ｴｩｲｾｭ＠ de c1aravldencla ､ｯｴｾｮ､ｯ＠ a nossa Patria das mais bel-
duas lan :ha pam a ilhl las leis sociaes, j6 no conceito do povos civilisados 
01 Rittll, onde está ｾｩｴｵ｡Ｎ＠ Dirigindo·se vara 3 ｾ￩､･＠ da Capitania. S. Excia. inau. 
､ｾ＠ a Bas Naval, alam de ｧｾｲｯｵﾷ｡Ｌ＠ cortando a fita Que lhe vedava a entrada. Suo 
receher S. Exrid Aprali. I bllldo para a sacada da mesma o insigne Estadista foi 
ver ilha aquella! A natu. Dr . GI!TULIO VARelA. • delirenteme.nt acc\amado pela enorme ｭ｡ｾｳ｡＠ popular 
r!Ll foi capricho-;d em\ o·lo.::al.a naQ lelle bello recanto que se aplllhava ｾ＠ sua fr nte. 
da ｭ｡ｧｾｳｴｯｳ｡＠ Babitonga. 

t:hegada do Presid,nte 
ｐｲ･ｾｩ＠ ,am !nte as II horas ancorou ao no o porto O 

imponente vaso de g lerra .. Rio Orande do Sul" qUI! 
trazÍJ Sua Excia. o D·. Oetulio Vargas" que entlo ai; 
cançou a Base, acompanhado de SU8 ·Iuzida comitiva 
em uma elegante lancha do cruzador. Em 16 chegandq 
foi o cht'fe da Naçao slUdado pelo Snr.'Dr. Nereu Ra. 
mos, Interventor Federal, Oal. Lucio Esteves, Comman 
{tJnte da 5. Rellião Militar, CeL Juares Tavora Com. 
ｭｾｮ､｡ｮＺ･＠ dI) Bltalhão Ferroviario, Prereito Municipal 
Juiz de Direito, vigar io da parochia e outrolS autorida
de, cujos nomes nos ｾ｣｡ｰ｡ｲ｡ｭＬ＠ sendo Que logo se en
r.aminharam para o porti:.:o principal da Base. Rompeu 
MtAo o hymno Nacional pela Banda do 13 B. c., 
Q.ue jd lá SI! encontrava. findo Que foi, S. Excia. cor-

• 

ｂ｡ｮｾｵ･ｦ･＠ no C. N. Cruzeiro do Sul 
As ＱＳＬＳｾ＠ houve Jugar o .banquete offerecido ao Exmo. 

Snr. PreSidente da Republrca, no Club Nautico n C.u
zeiro di) Sul,", no qual tomaram parte. approximada. 
mente 200 ｐｾｓＤｏｾｓＺ＠ Ao champagne fez uso da palavra 
o snr. R?i'erlo Vieira .Que em nome d') ,municipio de 
S .. ｆｲＮｾ｣ｬｳｯＬ＠ pronuncIou eloqllente discurso. Logo após 
S. Exeaa. ｣ｾｭ＠ &'fande aclamação dos pcesentes tomou 
a p,alavra Ｎ､ｬｺｾ ｮ､ｯ＠ ･ｮｴｲｾ＠ outras as seguintes: 

E aquI vive ha mais de 300 anflos, .esquecida e a. 
bandonada, uma popu!ação laborio a. constituida por 
pescadores e ｣ｯｭｭ･ｲ｣ｬ｡ｾｴ･ｳＬ＠ andosos por um escoa
､ｯｵｲｾ＠ para as SUIS riquezas. Todavia, para Que S. 
FranCISCo possa deslumbrar. para que esta cidade pos
sa ser um factor preponderante da nossa economia, 

(Cont. lUl IÚtiIIUJ 1H'eiM) 
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o V I C E N TI N O No dia rtorioso em que 
｟ｾ＠ _______ II lereil fnIIeJa o Santo pro· 

llMeqee. .......e .. 
AlIe ......... .-4 ......... 

A •• XGJIIf 
"...,. ............ . _ ....... -

tector, todos os corações 
se voltam para IqueHe que 
foi o companheiro cheio de 
dedic.açJo para I Virgel1' 
Santissima, aquelle que SOl/-

... ＢＢＧｏｦｴｴｩｾ＠ - 0. ....... 'C"'W"o· 
Çao co •• ".,.."elo. 

.. cc.-... ........... " ...... 
eu. ,,, ......... _ .... .....- .. 
Jornol o ..... "e4 •• IMlo .,...,.,. ........ " .... ｾ＠ ........... 

o do opera
e da família 

be compartilhar tantos tran
ses dolorosos da vida da 
Imnaawlada. ma que teve 
entre tantos ､ｌ［ｾ｡｢ｯｲ･ｳＬ＠ en · O 
Ire Wtla aro r"uras, a ven
tura sem par de ter I Jesus 
como aprendiz, no banco 
tõsco da officina humilde. 

Y Senabria 
ASCIME 'lO DE FREI FERNANDO TREJO V 'iE 

ｾｉａ＠ EM SÃO F,1 \N _ISCO 

• no 
A Igreja Catholicl com

memora no dia 19 uma 
rande data. 
E' que e te dia é con a

gr do a ｾＮ＠ José, o patrono 
dos operaria e o protector 
da familia. 

O humilde carpinteiro da 
Galiléia é bem um emplo 
de dedicação ao trabalho, 
de quanto merec m o; que 
se dedicam ao ｭ ｩ ｳｴ･ｲ･ｾ＠ ma· 
nu es_ 

Nes e dia o operaria, 
toda a familia brasileira, vol
vem la céus os seus o
lho f murmuram uma pre
ce, pedindo ao santo ll1ila
groso ｱｵｾ＠ proteja o Brasil, 
os qUI" trabalharT' para en
grandeceI-o e que ampare 
sempre a nossa organiza
ção fami iar, ba e da no a 
sociedade e seguranÇJ da 
unidade da Patria. 

A festa em honra a eô
ｾ･＠ grandio o Santo erá ce 
lebrada no dia I . de Abril, 

. q ･Ｍｰｯｳｾ＠ de \aria San- O- ben temporae !>ão es
h;>,lma rep. ･ｳ･ｾＡ｡＠ na orga· teias de nos a vida: noS ser. 
ｉＱｉｺ｡ｾｏ＠ da famlha o t:Xem-, vem dto instrumentos para 
p.o ｉｾｳｾｰ･ｮＮｶ･ｬ＠ da dedlca- o. aClos de virtude. - Silo 
çao iIJlmltada. Tomaz. 

- -
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•• t.ir • p r a a S. 
ab •• tiio para proJr.imo 

nno d. 1941 
J'ul:z;es 

novena 

novena 

no ... :13 

nov na 

novena 

n ena 

r)V.'l 

Por Car'os da Cosi; P.rtira 

(unlinulJfão ) 

Capistrano de Abreu, um dos annotadores e Com. 
mentadores da 3. ed. integral dd obra de Varnhagel, 
n:gista em nota a ps. 335/336, de accôrdo com as ci
tadas Cartas de Indias, que d. Mencõa de Calderón d(
dara ter ficado devendo mais de dUlentos cruzados a 
Pedro Rasei, nos quatorze mezes - segundo Maria Vi. 
cuna - de sua permanenda e n 5. ｖｩ｣ｾｮｴ･＠ - H Por fim 
- arremata -- decidiu·se 3 ir ao Pdraguay por terra. A 
20 de marçp de 1556, constava em Assumpção que ｪｾ＠

chegara ao Guairá' . Ainda é desia nota a referencia ao 
Livro I. das Provo seco /(s. 109 r - Bibl. Nacional - ｱｾＢｴ＠

Capistrano de Abreu cita em CO!ltraposição ás queixas 
do" au rago hespanh6es so rI.' o modo como haviam 
sido tratados em S. Vicente. - Dos dQcumentos po'· 
luguezes observa o erudito annotador - apenas consla 
que ás naufragas fidalgas, que fizera vir do porto dos 
Patos, Thomé de Souza mandnu dJr cem cruzados por 
conta da fazend! real; po ｴ ｾ ｲ ｩｯｲ ｭ ｾｮ ｴ ･＠ d. Duarte da Co -
ta favoreceu.a, com mais cem Cíllzados e algum panno 
e deu resgate ao capitão SalazM. Este fornecimento foi 
suspenso por ordem real a 10 de .. bril d.: 1556'. 

Antes de Thomé de Souza, I:sl iveram em S. Vicente 
pelo anno de ISSO, vindos nUnlJ esquadrilha sob o 
commando ､ ｾ＠ Pera de Góes, o ouvidor g!ral e o pro
edc.or·mór, a serviço do seus ClfgOS. Em sua compa

nhia vic:ram os padres Manot l da Nobrega e Leonardo 
une . e o irmão Dia o Jacomt. Os dois ullimos foram 

mandados a Santa Catharina, de onde regressaram quaR ' 
do Thomé de Souza já se encontrava em S. Vicente e 
:evaram c')msigo, segu ndo Simão de Vasconcellos-Chro
nica Oéral da Companhia dI! Jesus - diversos fidalgos 
hespanhóe e suas familias, que. nav ... gando para v Rio 
da Prat, h iam lUU agado e cahido em poder dos 
carijós 

ia e S3 as minguadas informações ' de origem por
ｴｾｧｵｾｺ｡＠ e ｲｾｧ［＠ tada, pelos n03so,; his toriadores, que e
Xbt m rei Ivamente á rOlada de Senabria e seu mallo
gro m no 'sa co ta. 

no"na 

R ｣ｯｲｲ･ｮ､ｾ＠ I Hans Staden, que viera nessa expedi
çJo CUJO lõ\'fo - Viagem ao Brosil- jã está bastante 
ｶｵｬｧ｡ｲｩｾ｡､ｯＬ＠ dell tambem pouco e dareclmentos pode· 
re 5 obter dos ｦ｡｣ｴｯｾ＠ ｰｯＵｴｾｲｩｯｲｭ･ｮｴ･＠ aqui desenrola. 
do om o naufragos vilh .. no;;. Diz-nos o aventurei
r?s aU m·.o que ôuam fundo na bahia d Santa Catha
ｮｮｾ＠ no dia ｾｩｴｾ＠ anta ＨＲｾ＠ de Nobembro) do anno de 
15, e que ... 1 fi ram -dOIS annos no meio de gran· 

IIImo. Snr. Raymundo Cardozo p rigQ· e ｾｯｦｦｲ｣ｮ､ｯ＠ I',me' 
ElIm . U M I oi Graça Franco I . 

I) n.J\e li IIImo Sr:r Ceur \all r Junior 
xma. Snt Anna Zatlar (COII!. no 

I, ) rimo f/umtro) 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tSItOB no 
n ｾｂ＠ QI" r""", 

e penitenclB. 
Ap esenta-se-nos mais uma vez a Semana Sa .IJI COI11 todas as ｵ｡ｾ＠ Irrcic;Ots 

e cerllnonias sagradas e ITultis ＬｾＮ＠ Ó cxprirnfll1 ｾｦｯ＠ bel. :I 
deve ,entil-o e aeompanhal-o o mais intimo do ＱＱＰｾｓｏ＠ ser. Ao lado de Maria 
Sanli ,ima, Rainha das DÔrts. e ｍｾ･＠ ;-,ossa ceie. tial acompanhemos n t'i Ir de
s('nro!;\r do drama mai, trafico, de,de o Horto da, Oliveiras até o dc<fecho ful
minante no mo"t.: do Calva rio .• 0 filho de Deus humanado morrtu ror nosso 
amor! Maiorem earitatelll nemo habetl t amor c m amôr -e paga! E C.Jnh) ma
nifestar o nosso amôr? Atttndendo ao convite de ｮｯｾＬｯ＠ Bom Je: us: 

Filho, da·me o teu coração! 

de oraç088. A L nto 
(reja nos order.a neLte 
tempo o ｪｾ＠ jt;m e . pc
ｮｩｴ･ｮ｣ｩ｡Ｎｌ･ｭ｢ｲ･ｾｯＭｲ｣ｳ＠

de que Noss' ｾ･＠ ,.cr 
soffreu tanto p rn "os 
salvar. Meditemos u. 
pouco sobre este grnn P,ROGRAMMA 

DOMINGO ás &,30 hrs. 

de mysterio da ＿ ｾＮｸｾｾ＠

Mi;sa -Communh:io Pa, ehoal da. Mães Chri lã e e Morte de Nosso . e-
Fil!1as de Maria. nhor Jesus Chr i.., to . 

De 
RAMOS ás 7,30 « C 

Não sejau.os ingr toe 
.'tI i s s a- o m m u n r. ã o ｐｾＵ｣ｨｯＺｬＱ＠ do Co!:egio c Pequena para com Aquellf que 

Cruzada morreu sob o patibulo 
da Cruz . 

ás g,30 « Cerimonia de Ramos 

á5 10 « Missa com canto da Paixão 

ás 18 « Procissão de Encontro com Sermão 

2.-FEIRA - ás 7, « Mi,s; - Communhão Pa choal na Ordem 3° 

ás J g ,30 « ｖｩｾﾷｳ｡･ｲ｡＠ - Confi ,sào 
3.-FEIRA-ás 7,30 « Miôsa-CommunhJo Pa<choal do Apostol.::éo da Oração 

É nosso dever apro· 
ximar.nos ao menos llmr\ 
vez cada anno, da Me"ll 
Eucharistic'1., e essf' 
dever n6s o cumpr:mos 
no tempo da Santa Qua 
resma. A Igrej:.. llO!! 

impõe o ］ｵｭｰｾ＠ imento 
deste devE'r, e até 1l0S 

ameaça de ex-cou.muás 19,30 « 

e Damas de Caridade 
Via-sacm - Confissão 

4.-FEIRA-às 7 • Missa - Communhão Pa<;ch Jal da Propagação da Fé nhão. Oh! não nd s mos
tremos negligentes nes 

5.-FEIRA -

_ ､Ｎ｡､ｾ＠ da 14,30 ot' ｑｾ＠ 17 h,. •. Confia.ao para Senhora. te pon to! 
Sejamos fieis. Cum-

Via-sacra - Confissão às 
NOT. 

• dos 17 em dlonte .xclu.lvament. poro Homen. 

Communhão Paschoal da Irmand ､ｾ＠ do Santis,imo Cirel,lv 
Vicentino, Ordem 3° do Hm'ri la l, Rcsario, S. Blnedicto 

Homens, Moços e o povo em geral ' 
Com espaço óe 1 2 hora será distribuida a Santa 

Commu lhão a03 fléis 
às 8 « ::,anta MIS a 
das 11 US 1 g h Adoraçã" do Sanh ;simo 

HORARIO DA ADOR çio DO SANTISSIMO: 

pralllos com fidel idade 
este gra!':de precel to 
que a Santa I[reja nos 
impõe. Aproximemo - nos 
mui tas vezes doS' S n · 
tos Sacramentos duran
te a Qu!:rClsma e assim 
estaremos c e r tos de 
que não pereceremos e
ternamente. 

José da Silva 
das 11 as 12 ｉｲｭｾｮ､｡､･＠ do ｓ｡ｮｴｩｳｾｩｭｯＮ＠ Ordem 3° do ｈｏｓｰｬｴｾｬＬ＠

6.-FEIRA - 3S 

SABBADO 

DOMINGO 

da 
RES SURREIQAO 

Rosar io e S. Benedicto 
« 12 « 13 O, dem 3° da MJtriz 
« 1 S « 14- Collrglo 
« 14- « 1 5 Peqllena Cruzada 
« 15 " J & Mães hristàs e Dama de Caridade 
" 1 & ., l7 Filha!, de Maria 
,,17 ,,18 Apo'itoiado e Propagação dJ Fé 

18 " 1 g Circulo Vicentino 
" às " 1 g hr s . Lava-pés com Sermão 

g Adoração da Sanla . Cruz - Missa dos Presantilicados 

as 14-,30 " Via-sacra 
as 15 Sermão 

1 g " Prol'Íssão do Senhor Morto e hom e'1agem ao Senhor 
Morto 

G G, 15 "Benção do Fogo, Exultet. Benção d:t F-::nte Baptismal 

as 7,30 Ｂｍｩｳｾ｡＠ de Alleluia 

as 4-" ｐｲｯ｣ｩｳｳｾｯ＠ da Re surreiçào Missa c:lntada, Com Sermão 

as 7,30 " Missa 

as 10 " Missa 

o ENSINO REUG:OSO N S 

ESCOLAS DO P ARAGUA Y 

q G,pverno ｾｯ＠ Paraguay com 
cnteno patnota restatelece 
o ensino religioso nas ･ｾﾭ

colas ofliciaes. UI1' telegram
ma de Caazapá (Paraguay) 
com data de 16 de ovem
bro do anno p. passado in-
forma o eguink: ' 

"Profunda if1'pressão ('au
saram nos centros catholi
cos desta cidade, as p .. la· 
ｶｾ｡ｾ＠ que pronunciou o pre
Sidente .da Rep.ublica. gene
ral .. fehx Eshgarribia: "A 
reltglão eatholica reinará não 
somente nas escola" mas 
tambem no mais ｡ｬ｡ｾｴ｡､ｯ＠
lar paraguayo ". 

Isto ｾｩｧｮｩｦｩ｣｡＠ ser gover. 
nador digno de um paiz ca. 
tholico. 
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Altno 3 S. Francisco 
•• EL OCI ED DE -_ ..... - .. _ ...... --..... - =--..... __ .e 

--•• = .. 

A Honrosa visita do 
da Nação a S. 

Eminente 
Francisco 

Chefe Nohrado. ra o lar ｾｏ＠ no\\SO confra 

I de Frederico Geraldo "" 

(Condusão) 

doi trabalhos impõem .. jam elÇecutados: a construcção 
do cae do seu porto e a dragagem da areia ｱｬＱｾ＠ está 
occa ionl11do a parai i ação do seu canal.". ｃｯｮｬｬｮｵ｡ｾﾭ

do . EXCla acre centou:" Eu venho aquI para vos di
zer que essa a ｰｩｲｾ￣ｯ＠ de S. Frúnci co e ｴｾｭ｢･ｭ＠ do 
vos'o Interventor, erá realizada. Creio que ainda e te 
anno veremos iniciada :ts obras do caes do porto e da 
dragagem dos eu baixio. Crlncluida taes obra. , se
rá i o um factor preponderavel para o engrandecimen
to do Brasil". 

Este di cur o commove'l profundamente os ｡ｳｾｩｳｬ･ｮﾭ
tes qlle proromperam em dilirante<; aplausos pela con
fortadora prome a feita por S. Exci ... 

Terminado que fora o banqutle, lima commis ão de 
senhoras, presidida pela snra. da. Casthorina 5. Thiago, 
d iscur ou perante S. Excia. tendo bella alJresentação. 

Visita a ddade 
Pela 16 hora S. Excia. o Dr. Getu 'io VargJ , sem

pre acompanhado de sua luzidJ comitiva e de llai au· 
toridade , vi ilou o Hospital Trabalhista e a Maternida
de . Em seguida dirigiu-se para o Forte Ma.echal Luz. 
Devido tal vez o e. tado avançado da hora, . Excla 
voltou do .. Roclo Pequeno'. ｯｮ｣Ｑｾ＠ foi saudado por um 
grupo de operarios, com quem manteve breve e agra· 
da.el ｰ｡ｬ･ｾｴｲ｡ Ｎ＠

ｒ ･ｧｲ･Ｍｾ｡ｮ､ｯ＠ a CIdade o insigne Presidente vbitou a 
no a Igreja .\1atriz onde foi recebido pelo vigario Rvdo. 
Frei Patricio Schmidt o f. m a .acristia do templo 
S Excia. mantp e·se em pale tra com o Rvmo. paro 
cho, o qual desvanecido com lão honroso VI Ilante, at
tendia as pergunta di, igidas por S. Exeia. Essa vi ita 
que ficará em duvida registrada nos annaes da histo
ria religio a de S. francis.:o, alem de constitu ir grande 
honra para os catholic'Js franci,quen 'es, demon,tra e. 
loquentemi:nle como O Governo trabalha ao lado das 
cou'as de Deus. a quem e. tão confiados os promisso
res destinos do no o querido Brasil. 

Parada Operaria 
ｐ･ｬ｡ｾ＠ 18 hora, os trabllhadores locaes. demonstran. 

do a ua irre tricta olidariedade ao Chefe da ação, a 
quem de1l'em os maiores ｢･ｮ･ｦｩｾｩ ｯｳ＠ com as recentes 
modalidades da le ociaes, prestaram a S. Excia. ex, 
pres<iva hom nagem c 'TI um sumptuo-o de5file na rua 
Babitonga Fallo:! ne, 1 OC" sião o nr. Fra'lCI co Ma _ 
carenh3' em n me do operar.o to commerciano . Lo. 

') ｡ｰｾ＠ S. EX'11 q 'e se achlva a ｾｩ＠ lindo a dlla ma
nire tação do.> alto do predio da Capltallla do f'or:o, 
pronunciou eloquente di curso cujo término foi o se
guinte: 

Com 11 senhorita Hele· dner e ｾｵ｡＠ ex ma. esllOsl, 
na Parreira, filha do snr. o ｮ｡ｾｾｬｭ･ｮｴｯ＠ .de ｾ＠ prj. 
João Gomes Parreira, a- ｭｑｧ･ｮｬｴｾＬ＠ nasCido a 20 do 
justou nupcia o nosso mez. p. findo, que na ｰｩｾ＠
prez:ado confrade Arthur bapllsmal receber' o nÓIIIt 
Grubba, commerciario ｮｾｳＭ de Akeu. 
ta cidade. ｾｯｳ＠ ｰ｡･ｾ＠ os ｮｯｳｾｯｳ＠ CCnI. 

Parabens. pllmentos 

parlidpatáa 
Antonio Ramos t' Lair 

Perei.a Ramos, ｰｾｲｴｩ｣ｩｰ｡ｭ＠

aos seus parentes e co
nhecidos o nascimento do 
ｾ･ｵ＠ primogenito occ,'rri· 
do a 10 deste mez, que 
ao ser levad') a pia bap
ti smal, receberá o nome 
dr Flavio Antonio. 

Nasdmen'os 
ｅ ｾ ｴＱ＠ em festas o lar do 

Snr. Antonio Ramos e de 
sua exma. esposa, com o 
nascimenlo de um galanle 
pimpolho, que será bapli 
sado com o nome de FI:! · 
VIO AntOniO 

O lar do Sllr. Euvaldo 
Rosa t' de sua exma. es
posa Da. Odf'tte Zatlar 
I-Iosa, resid enl s em Join· 
viii e, foi enriqut!cid'l com 
o nascimento de urra ga
lante menina, oc.:orrido no 
dia 21 de fevere iro, que 
recebeu o nome de Arlelle. 

Eliza Maria é o nome 
que recebeu o [lrimogenl 
to do casal Edgar Piaze· 
re · Dirce Bh ｾｲｩ＠ ng Pia7er d, 

reSIdentes em Jardguá, cujo 
nascimento oceorreu a 22 
do mez ultimo. 

É motivo de jubilo pa-

F alie cimentos 
Ferercutiu ､ｯｬｯｲｯｾ｡ｭｴｮＮ＠

te em no.sa ciC1ade o falle. 
cimento a 14 do corrente 
da ｶ･［Ｎ［･ｲ ｾ ｮ､｡＠ senhora Da.' 
Maria Moreira, sogra do 
｣ｯｮｦｲｾ､･＠ João Egydio da 
Silveira, dlrector deste ar 
gão. 

Este infausto aconteci. 
men to veio encher de pro. 
funda tristeza o lar dn no;. 
so dlrr'ctor, onde a falleci. 
da era muitis,imo ｣ｾｴｩｭ｡＠

da, pd05 sells fi nos dok 
､ｾ＠ mãe amorosa e av6e . 
［ｲ･ｉＱＱｾ｣ｬ､＠ I. 

A' <oelando·nos á dor da 
fami ia d1 ex.i lcta, envi.· 
mos .he sincelas condolen· 
eias 

CARAVA A Á JARAGUÁ 
A Di'e,·toria do Circulo 

Vieenllno, pretendendo rea· 
IIsar uma vi.ita de CClrdl3· 
lidade aos Marianos e Vi· 
eenllno' de Jaraguá, prepa· 
ra-se para dentro de DOU· 

cas ｳ･ｭｾ ｮ｡ ｳ＠ levar a efleito 
esse passeio, pelo que, 
desdI' Já ｾｶｩｳ｡＠ todos o, 
confrades e suas ex mas. fa
ｭｩｬｩ｡ｾＬ＠ que o mt·io de Irans· 
pOlle Será por estrada de 
fel ro, e"m car.os especiaes 
atr ＬＢｾ､ｯｳ＠ ao trem expres;o. 

-------
Jan'ar na Capitania 

As 20 horas teve lugar () jantar na Capitan ia do 
Porto, offerecido pelo Snr. Mini tro da Marinha, o qual 
correu na mais franca cordialidade. 

As 22 horas teve inicio um grande baile, no Club 
Nautico "Cruzeiro do Sul" co", a presença de S. Excia. 
o Dr. Gdulio Varga, prolongando-se até as primeiras ".Op.:rario ! Prosegui na vossa marcha ｓｾｪ｡ｭ＠ quaes 

forem as vici>situde de minha vida, jamai esquecerei 
de vós ". P rt-d 

As. ulti.ma< ｰｾｬ｡ｶｲ｡ｳ＠ do Chefe da 'ação, provocaram a I a 

horas da madrugada. 

a ｭｾＱ＾＠ Vl'I1 Sltl ｦ｡ｾＧＩ＠ na enor'l1' 1: 1 [lfJ.,lJlar. fllle ｎｾ＠ manhã 10 rli1 seguinte, fl"'1<; 7,30 hora" deu-se3 
em ｾＺＩｚ＠ UIII ona, o ce saVd ｾ･＠ acdJ'TI r <I gr Ildelpartlda de S. Exrh () 11I.!'res dente da Repub.icd, dan. 
｢ｲｾ＠ ,Ielro, .proteclrn do operar!) e alvddo, di nl(l)- do por finda a lia vi.,lta a no ... sa cidade deixandO 
ｊｉｾＬｲｊＮ､･＠ ::>. E '. ent o ｾ＠ m o to ... arnavd m.o..l· Ilravadl ､ｾ＠ um modo IHlelcv:1 no eoraçl) J1 pr1l0 de 

ena\a com ama0, tm slgTlal de agradeCImento. São Francl,Co, a lia fi ura .yrnpathica e altaneira. 
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o V I C EN T ｉｎ ｾ ｏ ｾ＠ ___ ｾＮＺＮＭ ________ --.. 

1940 31132 29 _ Confrad' O.:la\'lo I IIlt ｲｾｬ｡｣ｬｯｬＱ｡､｡＠ 1111110 " 
ＧＮＺＺＺＮＺｾＺＺＮＮＮＺｾＺＮＺＮＺ［Ｚ［［ＺＺ［ＺＮＺＺＮＮＡＺＺＮ［［ＺｾＺＺＭＺ］ＺＺＺｾｾｾ［Ｍ ＭＭ Ｍ［ＮＮＮＮ＠ C I ' 11 h" da _ i1\1ei ra. meio, n ｾ＠ U d., 'aparrcj. 

'f:)f:"I.:: . ) DE mel:) 101 r Ｇ｣ｾ｢ｩ､ｯ＠ "11" 
---------- prollll'dn Illl'i,1 

A n n i \' e r s a r i o s 29 - /Ir. f't'dro allt's 
dos anta I' o cOllfradl' Nas c i mentoS A 11 Illil',l (·"Iulada ｬｉｬ｜ｉｾＮ＠

.. z er!!.m 
de 

Frollú ,ro Maia T.;rrms , 
nn S o Illll' 30 _ SlIra. Aliei' Brll'm 

1110 · :,s : ＨＩｾ＠ ... ,,-. co Ｎ､ＨＧｾ･Ｂ＠
o I.lr do , IH. Mario Va· eia ' 

ane i ro • Fonsra, t' po. a do confradt' 
ｲｾ ｩ Ｌ｜ ＨＩ＠ rom.eca ｾ＠ ,ua ｾ＠ l11a, _________ _ 

1" P0 ';' , r ' " knlo' . 1'111 I agu· ... 11, v Ir" FVfrs("( fi t t n snra 
/ ｾ ｲＮｉｇＬ＠ 1nr r Cl1 c.r. , furi I ｎＢＺｈｴＧｾＧ｡＠ S,lm)', ['-po. 

tro CUIdo.';, , ｉＧｊｾＱ＠ tlo . • r. ｉ Ｇｾ＠ d, cJnfr;:de AII/olI/'; fio 
• ml'dulo Car j(l.:J, o ),11' 1J 1111 • afllJ'. 

11 3, ! ,i l' l1 i q uel ldo . rO Ill (1 São 
nJ,l"Íll1l'nln de ullla lllkll" · 

Sebastião 

ｉＮｾ ｡ ｬｬｬＧＢ＠ H, "/lU .. o 'I,) .\11::/ lira. Cora/ia Ra. 
/iJ j fn. ｾ＠ ( roi/ab(lF:Jdor A /· (lOSO Bog!!1'1I to', IIIl'11íno 
J redo 'ar,' Oom(· Ruy, filho 0'0 Sl/l. Ernesto 

2 nra. R ,g/f/u Krr/k Forrillc t 8 m/o Ernrsfo, 
ｉ｜Ｎ｡ｭｰｫｾＬ＠ .. po a ÚO -",r. Ali' Ji/h" doJ col/fradl' João Ra. 
,u to KII mpk , I o ,nr. h l' ItIIlpllO dt Olú'l'iríl. 
dor(l c.:im', lIo. 
. 4 lira. !.1ario Dorolt'0 F!1zem 311n03 eo: Feve. 

t. r .il < ... ·a t' a sf;ra. Frida ｲｾＺＭｯ＠

:chu,Jrz r'po.·a do SI/r. A· 
dolar S ·hll'arz. 

ank ｮ ｈ ｾＱ＠ lII a. Ilccorrido 110 

di 1 17 do ｉＱＱ ｾｚ＠ ｾＱＱＱ＠ nli ,I! 

ｑ｜Ｑｾ＠ I t Ｌ･Ａｊｾｲｵ＠ o 1I0llle de LI' 
ｺｾｉｴＧＮ＠

O ｉｾｲ＠ do 11 0,,0 ("O 11 fr,ld (: 
n!ol'in rh oll1!! Le.lo f(1l 

･ｮｧ｡Ｇｾｮ｡･ｬｯＬＺｯｬＱｬｯ＠ na cimenlO 
､ｾ＠ ｭ ｄ ｩ ｾ＠ um in leres,an le me· 
nino, o,corria0 WI dl l 9 elo 
cOlrenle. que ｲ･｣･｢ｾｲｪ＠ o 1Il) ' 

l11e de Agui na:do 

5 - : "r. OJCI LI/na J Sn·J. ,LI i I d: C r" -
9 - . 'Lln . • .Jndonor M aia, ,.I.\loni.i1. I Noi vados 

Itlha ti" úJ7jr tlr EUQllul ·1 • Snra. lariella \ 0' 
M oi 1 r. ir" Kruger, espo,a ('0 (5)11- . . 

I Jorms Ernam t ｦｦｊ ｊｾ＠ I ntolllO ,\\oIlheu,I\:r,l' Com;j .. en honla Lll L ... • 
ａＧｉｾ＠ iJ Fon.l'ea, filh::s do ＨｔｾｲＮ＠ t pe" filll1 do confradt' Tra· 
. nr .• Hall'; L(lpcs Fon I'ea e ., Ó - 5nra. j úçl . ￭Ｇ､ｮ･ｲｬｪｾ ｲ ｯ＠ Lopr" ｃ ｏｬｬｴｲ｡ＨＧｬｯｾ＠ ("a' 

o coairadr A/mro For. cca ron<;ec, e·posa do ,nr. Ｇｾ ｭｲｮｬｯ＠ o ｾ ｉ＠ r .. lrceiYI11 Ri!' 
17 :/lrfa, Irrlt', filha . 131 iú Varej: o Fonseca t' : , POjO, ｦｵｮ｣｣ｩｯｬＱｾｲｩｯ＠ el". Slan .. 

do . flr. J , ml' dr Oliveira, ,'. J " broa Doro!b de. elard Oil Cú of Br'll'. rp 
18 Ml'ntno L j il (} ,I lI'a. • ta ｣ ｬ ､ｾ､･Ｎ＠

,lo fi ' SJ CJnfradl' r collabo· 7 - S:1r3. Iracema M. de C '111 a ｾｾＬＺｬ ｮ＠ ila Irene 
rador Frl'drrIco Correa únz. Frei ::", t"PO-ll dv confrade Ｚｑｩ ﾷ ｲｬｮｾｲＮ＠ fi'h' .do snr IgIIJ' 

20 Confradt' Jo I Oen· ｊｾ￠Ｐ＠ D, mel de F,t'ita' . CIO Wild ' I'r. aiu<tou nllpci:l'i 
(alI' dc Barro r a I'va. 3 - Me ninos João, filhu o 'i 1 ａｲｾ＠ ［ｉ ｩＺｬｾ［＠ d , S 1:11<h 

fana . bJ fiana F. Olivei· do c 1'11 ｩｬ､ｾ＠ 13 nlo Cabral e membro elo Círculo V,êcnlt· 
ra. ti 'olJ • fi ho do cOllfradt' no e funccionario Po 1.1!·le· 

21 1 nino ｾｪｯ＠ Fon · Pau: •• l jo>!! de ｜ｴＡ､･ｩｲｯｾ＠ It'graphlco. 
tCfI, filho do snr Mario lJ - S:lr. Epalninonda de a ｣ｩ､｡､ｾ＠ de jlllllvi:le, 

LDpt da Fon.:ca. O,iv irJ Fi.h.... aius tou nupcias com a ,e· 
2 2 - ,11/'nllla JUI'l'nftna 14 Snr" AdeJe selin 'l nhori:a Maria HelenJ Mül· 

Perl'lra, filha do confradt ke, C' po,a do 511r. 0110 Se· dar .filha d? SlIf Firmo le-
SablflO Patlra hnke ron lmo Muller o nos . o prc-

23 - MtJlíno Jod, filluJ 15 - Snrla. Lii ｌｯｰ･ ｾＬ＠ 'ado confrade jo-é Orubba. 
1!;J aJ'lfr.ldl' jonqutm Llbr, fllh" do confradl! Trajano P b 
rato .4i1'" , Lopes, ara tllS . 

24 - MrníllO Hl'ilo, filho 17 Confradc j,do An 
do ｣ｾｮｦｲ｡､ｴ＠ t director de te lonio ela Silveira. 
orgjo João Egydlo da SII 18 Menina Cyrellla, 
,dTO, fira, Marcilia fl'pha. filha do confrade João Da· 
III'S dI' O/II'l'ira, t posa do nie) d .. Fr 'Ia 
nr. Danid de O/lvtira, 19 - Snra. Luclnda BJg 

Ml'I1íf/a Ar/etr, filha (ÚI nr. \ genslo s Dia, espo,a do 
Tha11'11 lazack I' o jovt'm r 'ilo Pa ｾ･ｲｩｮｩ＠ Dias 
OUo Meu ｾｉＧｬｩｮｫｴＬ＠ 23 - Snr. Euslachio R'l 

25 - MmilUl Olrmtfl po o. 
Tht'rezmha.fllha do IIr. A· 24 Menln \ lIiJ do 
dotar -;ch an, nr PaulfJ Carmo, fllhJ do snr. Colatl 
MalJ I' a mrruna AvulIl'. no Tt'lxelrol ､ｾ＠ Alt'\edo 
filha do confrade ft:llpt Ta· 25 .'v-\enino Cc,in. filho 

Baptisados 

No dia 28 de Janeiro foi 
levado a pia bapli,mal o 
galante menino Ivan filho 
do nr. Ernesto S Thiago 
Serviram de padllnho, o 
snr. TruJano Lope, l' sua 
exma ., po a. 

varl' lu con r, de Carlo 11 Jmi. F Uecimentos 
27 Mmtno ｾｮ＠ e Pereira 

fIlho do con/rade 27 ｾ＠ 111"1(' 

Ma a T rrrIlJ. lho do cr" fr 
2 . Snra. NaIr QUI' deste nr lo J ｾ＠

rt'Íro I lIla. t po a Ih e lia. 
do çnt 11.0 IV de usa 28 - Snr 
f.tm J t fadri ltil do Circulo Lima, el>po " 
Viun/ino. r o Lima t M ' 

'do, fi· 
Ireclo o dia 24 de Janeiro r ｾ＠
Iv d 1(1 trou· c o t,llIe.:imcllto 

I pr maluro da exma nra. 
, ｒｾｭｯ＠ I (Ja. FllIra Wulk1 ,e pu a 

,.. B au do nr. Pedro ··olkc' 
.Iccntmo ndl) Ulr3 t:nhora bas. 

ｕ ｾ＠ o :llnb ... er t c 
li I ico renaeu o cu t o 
mf.rec do uo pOderoso 
ｾｬＧ＠ ,. t J r q e f o i S ii.o . e . 
b' t' tio . 

A sua ｨｩＸ ｾＧｊｲｩｵ＠ ｾ ｮｴ･＠

res 'unte lH< v i da tel' , 
reli:", os tnal'tJl'io 
upportad' _ nR traje 

cto r1 S por e t planet& . . , 
CI'eaer " 1::168 

pa ra a ｾｬ｡＠

.: nonisaç";o C041 0 Sal1 
te Mcrty .. 

'fendo n " 'ito. de 20 
de J ..... ei ro como aSSl g . 
na lnnte de se u culto , 
o 9 rusí 1 intoi:-o l evou 

e iieiro ＭＺ ｾｴｂ＠ revere I. 
ei . 

En:.re n6 o , n peso.!' de 
r6C hir I um dia J e BC 
t1vidades, 101 ceI e 
brada Santa missa, de . 
pois de conCO rr1aOJ 
novenas, no dia 20 as 
1 horns, a q ual te 
ve ｧｾ｡ｮ､･＠ assis tenci L 
A procissi'.o em hon r a 
ao glorioso p:.,droeiro 
dos ｍＮｩ ｬｩｴ｡ｲ･ｾ＠ teve lu. 
ga r no di:r. 21, domin
go, com a p rtici pação 
de grande nu mero de 
fieis . 

Mrc ou aS3 im a I gr e 
ja Catholica mp is 11 mB 
pagina de fé e de a mor 
com o culto a São ｓｾＬ＠

bastião. 
Por absoluta fal t ':. 

de espaço dei xamos d e 
dar os nomes dos festei. 
ros e mordomo:; para o 
anno de 1 g41 . o que 
fBrem:115 ro pro ximo 11· 

mero. 

TtMPO QUAR[SMAL 

Seguindo o rith mo cid 
Sanla Madre Igr<:J,I, durall 
te a qu"re 1111, 11 1 n éh ';,1 

Mali iz, ,el á rl zaoa via·. lera 
txla ·felras c [), ,m inj,{oj 

1',0 I roximo nll l11ero ela· 
remo, det"lhe, ｾｯ｢ｲ ･＠ 1 Se· 
IlIlI1a .lI1la e () ｾ･ ｵ＠ r spe
ctivo prOl,(ramma. 
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