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Mafra, (Santa Catnarina) deradas e sineeraa ,
se percebe renome, não desses espíritos sce- raquassú, pondo-lhes carros á Iipa, onde foi offerecido pelo

que as causas do ensino têm si- pticos, da pandemia dominante disposição. Directorio politico local ao ii-

12 de Outubrõ de 1919 do a sua maior 'preoccupação, dos Jécas Tatús, mas desses es-
Seriam 10 horas quando che- lustrado representante deste 6.

procurando sanar algumas laeu- piritós clarividentes que por um
gava-se áquelle belllssímo lo- districto no Congresso do es·

cal, onde pelo esforço unico tado e sua comitiva, um lauto

nas no mechanismo escolar, em prisma mais recto sabem pátrio- dos colonos está-se construindo almoço, terminado o qual to-

,

desenvolvendo maior numeró de tíeamente, .ímbuídos das mais no- uma das maiores e bellas igre- mou-se os carros com destino

escolas ruraes ,
como reunindo bres: aspirações da patria, tirar jas catholicas do Estado, á esta cidade onde chegou-se

;
outras e, satisfazendo as exigen-' as premissas das suas COnclusões Depois d o café, percorrendo- ás 191/2 horas.'

,

cias destas em grupos eseolarês. claras e defundas!
se o povoado, visitou-se as O ceI. Superintendente de

.obras da, igreja .que já se acham Itavopolis, membros do Directo-

Um governo que se inicia pro- Mafra 30-9_':'_1919. J. M. em adlantadissimo estado de' Ino po itico, o sr. Alvaro Ma"

missoriamente com idéas alevan-. (Contínúa.) construcção e dahi dirigiram-se chado, aqente fiscal e outros

tadas e progressistas, infundirá, á. aprazível �ivenda ond� re- amigos, acompanharam S. Exia.

sem duvida, no espírito de seus �"$- side O parocno Dr. Kuminack, a tres kilornetros

concidadãos, um certo respeito,
afim de visital-o

..
S. Rev. re-: Antes da partida, o sr. AI.

uma certa admiração! Dr. Edmundo Luz Pinto
.cebeu o I?r. Luz Pmto e s��s varo Machado da Luz, convidou
companheiros, com � amabili-

ao Dr. Luz Pinto e seus com.

Assim. Mafra, eommemorando dade que lhe e peculiar, entre- panheiros de viaqern, á irem

a data de 28 de Setembro, que (Continuação)
tendo com todos agradavel pa- -a sua residencia e ahi lhes oí-

vem de marcar mais uma étapa, Depois das homenagens Que
lestra.

. .
fereceu uma taça de champa-

nos annaes de sua historia, não recebeu nesta cidade, S. Exia.
A? me�o �ha, reqressava a

gne, sendo por essa occasiãc,

deixará de glorificar com seu tra- o' sr, Deputado Dr, Edmundo
comitiva a s�de do mumcipio, trocados diversos brindes

'

- onde a convite do ceI. Supe-
.

balho, com o progresso de seus da Luz Pin10, seguiu para Itavo- rintendente, visitou-se o edifi-

Publica-se aos Domingos. filhos, I;J. figura do augusto Con- polis, no dia 1. deste. cio da,municipalidade. Nesse dia ás 21 horas; o sr.

selheiro catharinense que lhe em. Daqui, acompanharam-no os Servido um copo de cerveja, ceI. Severiano Maia, director

.presta o nome para brilho para
srs.. _ceI. Me�slas Granemann, o ceI. Ruthes saudou ao Dr. desta folha, 'of,fereceu ao Dr,

Todo e qualquer negocio .'
, capitão Ilarciso James Braz, Luz Pinto e levantou seu copo Luz Pinto, um banquete, em

?�U�1O desta fl��escente terra, que 'João David ferreira, e Iovino á saude do eminente Dr. Her- sua residencia, onde tomaram

referente a, esta folha, mieia sua actividade, no lemma Lima, Presidente, e membros cílio Luz, benemerito Governa- parte além do homenageado,

trata-se com o qerente. justo, e nobre das aspirações re- do Directorio Politico deste dor do estado.
I

os srs. Dr. Guilherme Luiz Abry,

publícanasl ,
,munic�pio; O,:. Mano.el Zuannv Agradecendo, o -sr, deputado juiz de Direito da Comarca;

Auspicioso acontecimento nos
Delphirn Pereira, Promotor Pu- Luz Pinto produziu o signifi- Dr. Delphirn Pereira, Promotor

D•
-' .

. . .
blico e Euclides Aureo de Cas- cativo' discurso que segue: publico; Jovino Lima, tabellíão

IUftgft"O"j!
annaes deste mumeipro, ,a_ data tro, por esta folh�. .., ,.. "Amiqos! Quando deliberei de notas; Wences!au, Muniz,

.. .. Js �iI de 28 de Setembro q�e entrela- No kilometro 8, onde reside percorrer esta zona, tinha, leal- chefe escolar; cel._I�lcolau BI�V

__

I
çando uma conquista pedagogí- o nosso amigo sr. capitão Nar- mente vos confesso, opinião

I
Netto, chef� politico d�. Ru�

,
ca a uma quadra fulgurante d'um c!SO Braz, foi por �ste offere- contraria a recente creação d'es- Negro; 'GUl!�erme Mana do

Transcorreu no di� 28 de Se- governo que entre flores e pal- cido
..

ao Dr.: Luz Pinto e sua te Municipio. 'Parecia-me que Valle. e Emílio Metzge!" c�m·

tembro a data anniversaria da mas assignala, seu primeiro ano comdlhva umd magnNlflco. almoço, soffrendo o nosso estado do mer.cl.antes;C�r!os Schmidt; con

.

t II
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...

sen o ma ame arciso, que mal do excesso de municipios, selheíro municipal: tenente A·

ms a açao as, sco as .rceum as níversarío admínístratívo, terá de fez as honras, da casa, incan- alguns dos quaes pauperrimos, �e!mo Souza. Delegado de Po-

de Mafra. nés, o seu eterno valor, na hóstia çavel em destribuir gentilezas, o desmembramento d'este ex- licia: Alfredo Soares, tanccío-

Ha um anno , pela primeira sincera de nossaa crenças apos- encan_tando a�s presentes pela districto do Municipio de ma- nario íerro-viario: Joaquim Sa

vez se ergueu, nesta parte do tolicas inspiradas nos mais altí- man�lraa genhl
com que os ob- !r�, enc�rra�a um duplo pre-

boia Sobrino, auxiliar do agente

ex-contestado uma casa de edu-
-sequiav JUIZO pnrneiro para Mafra e o

de terras; Saul Toniatti, tunc-

loquentes sentimentos da fé

na., L' t: t b
' ; cionario estadoal: ceI. Messl'as,

ã ff" I d
.

t d . I
a es iveram am em o.s s.rs·1 segundo para si mesmo, por-

eaç o o ieiar, on e a juven II e, eionall Deputado Alfredo de Oliveira que não teria maiores recursos
Granemann, e capitão João Da-

sem difficuldades, sem desconfio *
*

*

.

e 1�aquim Sabeia Sobrin�o, para manter-se. em grande vid ferreira, pelo Directorio do

ança, pode recéber a sã eposi- Creadas ,estas Escolas ReUnI· aU�lhar do agente do Comml�- enganp. meus amigos, e';l estava
partído republicano catharinen·

tiva luz rebustecedora da verda· das, a par de outras installadas, sanado de terras neste mUnl- enleado. Itavopolis, depois que
se deste, municipio e Euclydes

,deira sciencia pedagogica, n'um em adeantado anno lectivo, si cipio. o percorri, posso proclamar. é Aureo de Castro, pela "A Co·

L d
.

d I
marca". �

templo religioso da crença �du- 'não produziram os resultados pe- o.go epol� o a moço
I
pro- um.a zon� riquissima, ,um, t�rri· Ao champag,ne, fa'llou, emno'mA

. seguIU-se 'a viagem para tavo- torlo ferhl com uma colonlsa
v

cativa. dagogicos almeja?os, todavia, �i- polis. onde o sr. Dr. Luz Pinto ção que rhuito me impressio: do ceI. Severiano, offerecendo: o

Melhor e mais productivo não veram a galhardla, a. sympathla e seus companheiros de vi'a· nou pela sua organisação e,
banquete ao talentoso represon·

poderia ser o acto do governo no conceito publico, Já pelo mo- gem chegaram ás 18 horas, in- não me arreceio de affirmar-
tante deste municipio ,no Con-

catharinense, logo que recebera do efficaz d� sua norma evoluo esperadamente. vos, dentro d,e dez annos, si gresso Estadoal, o sr.,Weneesl�u_

, Não obstante uma chuva im- G E t d I tt d Muniz, cujo discurso vae n'outro

esta zona litigiosa em dotal-a d'u- tiva de sua directriz na collima-
o overno s a oa a en er

logar.

ma força onde efficientetnent6 se Ção'dos fins positivos do seu' en. pertinente que cahia, a viagem as 'suas necessidades e premi�r O Dr. Luz,Pinto, agradecendo',
foi magl1ifica e a noticia da o seu trabalho honesto, se rI-

ensaiasse a formação d'um cen- sino. chegada de S. Exia. áquella valisará com os primeiros mu-
não obstante, a grande fadiga

tro de coordenadatl activídades Os poucos mezas de trabalho, prospera villa, corre0 celere, nicipios do Estado. Aqui dei- produzida pela longa viagem do

educativas e civicas, que acimen- essas escolas tardiamente prepa-
de modo que dentro em pouco xo pois, com as minhas sauda-

dia, produziu �nais um dos seus

tasBem ple,�amente os alicerces radas, mas, 'optimamente appa.
muitas pessoas dirigiram-se 'ao ções ao operoso povo d'esta emp?lgantes dlscursos, que pe]�

hotel Tabalipa, afim de visitar terra, que tambem me deu
faClhdade da palavra, pela b�He�

desse Pantheo'n glorificante da ralhadas, asseguraram, d'um mOr o 'ilIustrado hospede. a honra de representai-o no' �a ,forma? pelo fundo, bem Justí·

c
educação nacional! do cabal, a' confiança dos' edu· 'Pepois do jantarJ,S. Excia .. e Congresso, o meu applauso ao

hcam o tltulo de gran.de orador,

Fora essa a maior, preoccupa- candos, pelo modo como foi rece· acompanhado por um grupo de Deputado Arthur Costa, que
que cerca o nome do Jovem par-

ção de todo's os governos catha· bidos e encaminhados esses es- amigbs percorreu a' florescente em bôa hora e reparando uma lame�tar. "

rinenses, desde Vidal Ramos. até colares, no cumprimento mais villa, tendo o sr. Nestor 5a- injustiça,' deu a Itavopolis o Dtxou de cotmparecert
ao bano

, boia. offerecido em sua resi- titulo municipal a que tinha que e, por es ar ,ausen e,. o. sr.

o actual que, seguindo essa mes- restricto de todos os deveres ci-
deputado ceI Alfredo de OlIvelra

dencia magnificos licores .á direito."
.' .

ma, directriz, com largos discorti- vico-sociaes, prescriptos pelos pro- todos. As, ultimas palavras do iIIus-.

nos, tem evidenciado o maior cessos da sciencia�psycho-peda- No dia seguinte de inanhã trad o o'rador, foram abafadas No dia 3 ás 18 horas, S. Exia.
'

interesse pela causa do ensino. gog!ca, em que se
_

basea o en- chegaram á séde do Districto por prolongada salva de paI- o sr. Dr. l..uz Pinto, em agradeci�

Em sua ultima mensagem a- sino hodierno.
afim, de cumprimentar o il1ustre mas.

' mento as provas de amizade e'

visitante, os srs. ceI. Nicolau Em seguida o ceI. Ruthes, demonstração de carinho com

,presentada ao poder legislativo, Si nesta parte, do norte do
Ruthes Sobrinho, 'Súperinten- convidou o nosSo' representante que foi recebido pelos seus amigos

que é uma obra lúcida do seu Estado, com raras excepções, o en- dente Municipal e capitão Pe- sr. Euclides Aureo de Castro e, admiradores, offereceu.lhes lio

valor administrativo, vimos de sino caminhado soteriamente, di- dro Corrêa de Siqueira, vice- para lavrar a acta d'aquella vi- hotel Zornig um jantar intiino,

vis,u quão é o seu c�idado na vorciado dos processos, hoje, em presidente do Co,nselho muni- sita. Essa acta, onde consta, durante o qual reinou a maior

parte bem fundamentada concer- voga, na educação popular, certo cipa!. na integra, o discurso do Dr. cordialidade.
'

. 'Depois de trocados cumpri- Luz Pinto, foi, assignada por Ahi foi S, Exia. saudado pelo

nente á instrucção publica. ',( é que estas escolas, Ilssim efficien·
mentos, os mais amistosos, o todos os parentes, sr. Ernesto Saboia, tendo o 8P-le·

, Nesse seu programma de ac- temente organisadas, recebessem, ceI. Ruthes, convidou á S. Exia. Da Superintendencia. dirigi- rito orador mais uma opportuni.

ção, el'aborado com idéas pon., os applausos publicós, o justo e sua comitiva parà visitar Pa- ram-se todos para o hotel Taba- dade de encantar os seus admi·
,

-
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e�pediente
Assignaturas:

"Anno . . 10$000
Semestre. . . ; 6$000

Annuncíos e mais publica
ções, conforme ajuste.

Pagamentos adiantados.

Director: José Severiano Maia
Gerente: Euclides Aureo de Castro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A COMARCA,

Recebendo o gentil ãgasalho
nas columnas da popular e be
nemerita - "Comarca" - onde
os meus humildes trabalhos fo
ram dados á publicidade, ve
nho patentear o meu inovidavel
reconhecimento ao distincto Di
rector José Severiano Maia e
ao amavel e correcto Gerente
Euclvdes Aureo de Castro, au
gurando toda prosperidade e

enqrandecímento desse orgão
Independente, . benernerito, e
pugnador das causas essen
ciaes dessa florescente Mafra.

A todos a minha imperecivel
gratidão.

Antonio S. Magalhães.

I

Hereilío Luz chamou a eollabo-
ração das forças novas para exe
cutar o seu progrãmma adminis
trativo. Mafra, indo ao encontro
das inspirações dessa politica de
aproveitamento dos moços, deu
me a honra, quando eu ainda
cursava os bancos academicos,
de ser o seu primeiro embaixa
dor no Congresso do Estado.

Representante modesto e ob-
, scuro da mocidade 'catharinense,
Conde Eremita tem assistido tudo hei de fazer para correspon

as 'sessões ordinarias do nosso der as esperanças de que me vejoConselho Municipal, durante esta tão bondosamente cercado. em
semana e vae transmittir aos seus todos os cantos da nossa bôa
leitores amigos o que aUi pre- terra, ouvindo sempre, com apresenciou.' ço, os mais experientes e os mais

O Conselheiro sr, JoséSeveriano velhos no arduo labutar pela cau
Maia apresentou um projecto sa publica.No dia 6 o sr. Dr. Luz Pinto revogando a Lei que creou uma Sem conhecer bem as vossaspartiu pelo trem das -13 horas verba de 500$000 pará ser desti- díseordancias locaes , e �credi

para Tres Barras e dahi para nada ás despesas com eleições. tando que ellas se inspirem naCanoinhas e Porto União. Esse projecto foi approvado. nobre concurrencia do desejo de No dia 1. do corrente a tardeS. Exia. foi acompanhado até Muito bem! Sabemos entre- cada qual servir melhor os inte- tivemos a noticia de que haviama gare, por innumeros amigos tanto que o Oaixa do Directorio resses do municipio , sinto que sedeclaradóemgrevéostelegraque foram levar-lhe as suas politico local, sr. Brazilio, tem um espírito superior de harmo- phistas das linhas da S. Paulodespedidas. saldo em seu poder para attender nia vos unirá a todos na defeza R. Grande no Estado do Pa-Acompanhou-o nessa excursão taes despezas e comtudo não o dos seus direitos e das suas ne- raná, á qual adheriu immedia-o nosso amigo sr. Jovino Lima. faz! .. ,

'

, cessidades. Conto, portanto, pres- tamente todo o demais pessoal- Lá vimos tambem serem tigiado, por todos vós, obter do de forma que no dia seguinte:approvados dois outros projectos, Governo, que não se descura da 2, o trem da tabella já nãoum apresentado pelo conselheiro solução dos vossos problemas, os poude chegar a Curitvba, tendoJoão Braz Moreira, creando 'o recursos e os auxilios de que te- voltado da estação da Serrinha.districto de Avencal e outro re- mos urgencia para nossa obra de ficou então o trafego no Pa-duzindo os vencimentos do Seere- eolonísacão e eonstruecão das nos- '

I ty y rima comp e amente paralvsado,tario Thesoureiro da Munícípalí- sas estradas de rodagem, pois, No dia 3, sexta-feira, o chefedade e suprimindo a verba de re- estou convencido que nestes vas- do trafego da linha S. Franpresentação do Superintendente. tissimos e ferties territorios do cisco- Porto União conseguiu aTal projecto foi fundamentado ex-contestado, estão guardados muito custo a partida dos trenscom justas allegações de eco- os thesoiros do amanhã para o da tabelJa pará esses dois pon-nomia. nosso Estado. d' dtos, on e, porém, não volta-No proximo numero daremos J' d'
.

d dinoticias detalhadas e sensacionaes
a agra eCI aos maioraes o ram no Ia seguinte, pois, o

nosso partido a insigne honra pessoal dessa linha se haviade outras resoluções. do nosso
que me deram. declarado solídario . com o doLegislativo municipal, que digna- Agora, aqui estou para abra- Paraná, deixando o serviço. Nomente está agindo em bene-
çar os meus generosos amigos dia 6, s,egunda-feira, restabele-ficio de Mafra. de Maf·ra, com o mesmo pro- ceu se o tr f t dConde Eremita.

-

.

a ego em O as as
fundo aqradecimento. Salve! �inhas, e cuja interrupção jtí
e eu vos saudando, o meu co- la causando serios prejuizos
ração comvosco répartido, faço ao commercio e ao publico em

, sinceros, vôtos á Deus pela geral.
prosperidade deste municipio, A administração da Cornpade tamanhas probabilidades de nhia attendera as justas recla
futuro, incorporado a vida do mações dos gr�vistas, os quaes
nosso estado, com o nome de tanto aqui 'Como em todos os
um catharinense benemerito, o pontos se. mantiveram em attíConselheiro Mafra, que envelhe- tude pacifica, não se registrando
ceu, amando e servindo dedi- o menor incidente que perturcadamente a nossa terra natal. basse a ordem.

O nome do nosso preclaro
patrono vale um compromisso
de honra para que todos tra
balhem aqui pela grandeza de
Santa Catharina,

.

Mafra, estou seguro, corres
ponderá sempre, como até hoje,
na acção do seu trabalho ho
nesto, essa responsabilidade e
em tão nobre missão terá in
condicialmente, a seu serviço,
o seu obscuro representante
no Congresso do Estado, que
está, mercê da gratidão, ligado
a todas as suas privações, ao
zelo dos seus interesses o ao

gozo' das suas alegrias!»

radores com a sua palavra extra
ordinária.

nossos problemas de instrucção
publica.
Mafra, 3 de Outubro de 1919.

, Edmundo da Luz Pinto)
Deputado para Mafra.

�*,><,*�

irritante e secular pendencia entre
os dois Estados irmãos.

O querido orador terminou
saudando oParaná irmão e amigo.
Logo depois dessa bella sessão,
deu-se inicio ao magnifico baile,
com uma polonaise, o qual durou
animadissimo até alta hora da
madrugada.
Durante os intervallos das

danças trocou-se ainda diversos
brindes, salientando-se os dos srs.
Drs, Mathias Piechnicke e Luz
Pinto.
A noticia que damos dessa

encantadora festa, mal pode tra
duzir 0 que de facto ella foi,
pela sua nobreza e pela sua

elegancia.

No dia 4, o sr.' Ér:pesto Bueh
mann, propríetarío ct�'''�erraria
União", em Ri9 Negro, convidou
ao Dr. Luz, Pinto \�\,�lguns ami
gos para U'IHfi' \ visita áquelle
templo da actividade e do tra
balho.

E.9sa visita causou a melhor
impressão a todos, pela ordem
que alli reina e pela prosperidade
bem patente da grande serraria.
Aproveitamos esta oeeasião 'para
reiterarmos ao nosso amigo sr,

Ernesto Buchmann, as felicitações
que pessoalmente lhe apresen
tamos.
Depois de percorridas demora

damente todas as dependencias
da "Serraria União", o seu pro
prietario offereceu aos seus visi
tantes um almoço intimo, trocan
do-se ahi diversas iaudações.

Aproveitando a visita do nosso
representante no Congresso á este
muníeipio, a soeiedade.da vizinha
cidade, oífereceu-lhe uma belis
sima festa. no dia 5.
De manhã foram distribuidos

08 seguintes convites:
A Sociedade Rio Negrense pela

Commissão abaixo assignada de
sejanda homenagear ao emerito
Deputado da vizinha cidade de
Mafra, o Exmo. Sr. Dr. Edmundo
da Luz Pinto, vem convidar V.
S. e Exma. família para assistirem
á Sessão Solemne e baile, que se

effectuarão hoje as 20 horas, nos

salões do Club Rio Negrense.
Rio Negro, 5 de Outubro 1919. Em companhia das auetorída-

Narciso James Braz des Iocaes, O Dr. Edmundo da
Argemiro de Almeida Luz, visitou durante a sua per-
Arthur de Oliveira maneneia neste municipio, as
Ernesto Saboia Escolas Reunidas deMafra; sendoSabota Sobro

com toda a solemnidade recebidoA hora marcada, S. Exia. aeom- pelo sr. Director Professor João
paahado de uma commissão que Madeira.
o foi buscar no hotel Bornemann, Reunidas todas as classes, nasubia as escadas do. Club Rio s�la principal da Escola, o proNegrenlle, sendo recebido ao som fessor Madeira fez cantar osde!':lnthusiastico dobrad� exeeu- Hymnos Nacional e, do Estado;tade, pela banda de musiea e por 'a em seguida .dirigiu a palavrauma prolongada salva de palmas. ao Dr. Edmundo agradecendo Conforme promettemos na nos-
Os salões da velha e sympa. sua visita a esta .escola, folgando sa ultima edição, publicamos ,a

thiea .soCiedade, estavam repletos pela opportunidade, de poder baixo, o bellíssimo discurso, comde exmas. senhoras, gentis senho- acudo, o I nobre deputado, com, que, na estação, improvisadamenrinhas, srs. socios- � convidados. lusidez de espirijo, defende os te, o sr. deputado Edmundo da
Lá estavam entrelaçadas n'um nossos interesses' no Congresso Luz Pinto, agradeceu a expontafraternal amplexo, as bandeiras do Estado. Ao terminar foram neamanífestação dos seus amigos:

do Paraná e Santa Catharina levantadas vivas ao Dr. Gover- «Amigos:
eereadas pelo auriverde pavilhã� nador do Estado, 'ao Secretario

.

Menos que pouco eu vos po-brazileiro. do Interior, etc. derei dizer, depois da exhaustão
Ao redor damesa artisticamente Em seguida o Dr. Edmundo de tantas horas de viagem, du-

disposta, tomaram assento além pedindo a palavra agradeceu, com rante cujo longo percurso admi
da, Directoria �o club, o sr. Dr. palavras sinceras e commovídas rei, com o meu olhar de bom
Luz 'Pinto, o sr. Dr. Ferreira do as palavras do Director da casa, eatharinense , esses aspectos da
Amaral, Prefeito Municipal do fazendo votos para que as erean- produ�ção e da lavoura� esses
Rio Negro; o sr, Dr. Teixeira ças sempre procurem eorrespon- scenanos claros, essas paisagens
Braga e Dr. G. Abry, juízes de der os esforços e dedicação de vividentes, esses quadros r�dioDireito desta e da vizinha Co- seus professores, sendo por sua sos, com que se debuxa a fIquemarca; o Dr. Delphim Pereira, Exia. offerecido um premio ao za do nosso futuroso Estado. E,
Promotor Publico de Mafra, o alumno que melhor se distingue quando volto a mini da contemo.
Sr. Ernesto Saboia, orador official no fim do anno lectivo. plação maravilhosa, eis que me
da Commissão de festas e o Foram tirados retratos etc. sinto cercado pelos vossos aeela-
gerente desta folha. Entre flores e palmas, retira- mações, pelas vossas applausos,Aberta a sessão solemne pelo' ram-se, sendo o Dr. Edmundo pelo vosso generoso aííeeto, vi
presiden�e do c.lub sr. Argemiro viv�.do pelos �lumnos� . bra�os e tra�uzidos, assim nesta
de AlmeIda,· fOI dada a palavra EIS a sua Impressao delxada festIva acolhIda, como na -auto
ao orador official, que produziu no Directorio da Escola: risada palavra do meu illustre
bellissimo discurso de saudação' "Visitando esta Escola Reunida eollega e querido amigo, o co-
a0 deputado catharinense. levo a melhor impressão do apro- ronel Alfredo de Ol,iveira.
Em seguida, em nome da vi- veitamento dos alumnç>s, aos Mais do que a palavra, o mais

zinha cidade oroumagistralmente, quaes interroguei, ouvi cantar e antigo e precario meio de expres
o sr. Dr. Prefeito Municipal; fiz ler e de tudo conclui que o são, valem os gestos: e eu vos
depois 'em nome da sympathica Sr. Prof. João Madeira é dotado extendo os braços, pedindo-vossociedade "Botão de Roza", que de verdadeira vocação pedago· ae·ceitar o meu sincero amplexo
se associava aquella festa, faIlou gica, inteiraulente consagrado aq de reconhecimento. .

a senhorita Carmen Costa e por magisterio do nosso Estado.' Singular circumstancia a quefim levantou-se o eminente ora- Guardo, tambem dos ExUlos. Srs. faz succeder logicamente a mi
dor catharinen§le, que. recebia professores a mais agradavel re� nha festiva chegada ás comme
comovido aquella festa da socie- cordação, porque notei que delles morações que hontem celebraram
dade 'paranaense. estão affeiçoados sinceramente os o primeiro anno do Governo do

S. Exia. no seu substancioso discipulos, signal seguro de que Sur. Hercilio Luz, expressão de
discurso, como o são todos os ensinam com devoção, carinho vontade popular de Santa Catha
que produz, cantou u:r_n verda- e pacie"?cia. A escola necessita rina! Após a ina:xguração do Go
deiro hymno, á obra gIgantesca de mmores recursos e, estou verno desse emmente conterra
do Presidente Wenceslau Braz e convencido, hei de obtel-os do neo, surgi com effeito, para as
dos Drs. Camargo e Schmidt, governo do Dr. Hercilio da Luz, actividades·!ia vida publica no

que' terminaram de vez com a que I_?uito, se preoccupa c�m ós' meu Estado natal, P?rque o sr.

Foi geralmente notado que em
todas as homenagens prestadas
ao Dr. Edmundo. da Luz Pinto,
não compareceu e nem se fez
representar, o sr. Superintendente
e o Conselho Municipal.

Dr. Edmundo da Lnz Pinto visita
as Escolas' Rennidas

��

Entre vos
Distante dos lares paulista

nos, onde a náo do destino
aportou-me a estas plagas, para
cQllaborar com este pequeno
povo, na ingente obra da civi
lisação, preparando -e infudindo
a luz em seus filhos para o ti
rocinio da vidq, assomando me
lhor' horizonte, para elevaI-os
ao seio social dos homens cul
tos, tendo por escopo o engran
decimento de nossa patria, fui
pelas circurnstan'cias da vida,
nomeado escripturario da Con
strucção da E. f. de Petrolina
a TherezinJ, onde estarei ao
inteiro dispor dos ,meus bons
e leaes amigos, que mp. dispen
saram e honraram com suasami
zades e relações.

--�..�-

Greve ferroviaria

��

Politica paranaense
Na vizinha cidade de Rio Ne

gro encontramos profusamentedistribuido o seguinte boletim:
Eleitorado Independente: Che

gou o momento da luta decisiva
para a salvação do nosso querido Paraná. Votae o nome ímpolluto do Senador Generoso Mar
ques; o paranaense de tradições
gloriosas; no do Senador Alen
car Guimarães, o iniciador da.
politica de fraternidade; e no de
Dr. Joaquim Amaral, o paladinoda integridade da nossa terra.
Paranaenses; a nossa terra anar

ehisada e com o seu credito ago
nísante, implora a nossa hombrí
dade e nossa independencia no
grande pleito de 19 de Outubro.

São os candidatos apresentados para pleitearem as eleições
,6stadoaes no vizinho Estado para
os cargos do Presidente e 1. ° e
2.° Vice-Presidentes contra a cha
pa organisada pelo partido queobedece á orientação do sr. dr.
Affonso Camargo. Sabemos queeIla foi recommendada ás orga
niBações partidarias pelas banca
das paranaenses no Senado e Ca
mara Federaes, com exepção do
sr. Luiz Bartholomeu..

,

Entre os nomes figura, candi
dato á re-eleição para 2.° vice
presidente. o do sr. dI'. Joaquim
Amaral, prefeito do municipio de
Rio Negro.
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O advogado

Dr. Mlrinno a� �OU�I toao
Art. 530. Adquire-se a pro- rial, faz�r vendas de terras ou QQQQQQQQQQQQ

priedade immoveI: inventariaI-as.
I. Pela transcripção do tilulo Qualquer outra informação G Ede transferencia no Regis- obtem-se gratuitamente com o ermano. gg
tro de immoveI. officiaI de R e g i s t r o --,-

.

Curi tyb a

Na festa offerecida ao Dr. Art. 531. Estão sujeitos á Jovino Lima, Fabrica 'de tçrrar e moer café
Luz Pinto, pela sociedade rio transcripção no respectivo Re- Rua Itayopolis - cidade de V· I
negrense, fizeram-se represen- gistro, os titulos translativos da MAfRA.

marca ictor a.

tar a Camara municipal da vi- propriedade immovel, por acto Mafra, 1. de Setembro de 1919.
.
Fabrica Progresso de

zinha cidade, pelo seu presi- entre vivos. Sabão, vellas ·1dente, nosso amigo sr. José Art. 532. Serão tambem trans-
I e sabonetes.

Blev: o club "Democrata ríer- criptos:
.

Soda e graxa de carros.

cilio Luz" desta cidade pelo I. Os julgados, pelos quaes, A " " U " , i O S {tepresentante nesta cidade: !
seu presidente ceI. Severiano nas acções divisórias, se Augusto Evers -----------

Maia e pelo orador sr. jovino puzer termo á divisão.
Lima. "Estrella d'alva" e "S. II. As sentenças, que, nos in.

que representa lambem a eonhe-

Recreativa" tambem mandaram t
.

tilhas adju A' PlI..A.ÇA cida Fabrica Universal do

se�ão';i�reJ:n��!:�: f�i repre- �!,:!i�:t���:d�i��i;s �� co:;::f�.�tob��r·no�:o�e��g: :t:�od.d;=:���n� �-:�:�':� Iíi �arlo� �. �acellar ·
������ t���a.galante senhorita

111.' �e�ar����tação e as adiu-
e do Commercio em. geral, que e a acreditada Cervejaria ®

.

-.

_

_,..., �_�A,
.,'

,

dicações em hasta publica.
ao· nosso.antigo auxiliar Cruzeiro, que tem sempre às . � Official do Registro Civi.1

�J�:�:r,=.�'v- Art. 533. Os actos sujeitos
Snr. RIcardo Karmann preciosas marcas: Cruzeiro. � e

.

t
a transcripção (arts:'"531 e 532) conferimos, nesta data, poderes Paraná, Pomba e Preta Co· I - Oes�ac�ante ÔO Commercio

AgradeClmen O não transferem o dominio, se- espeeiaes para gerir porprocu- meta. � M A. F R A.
.

O nosso amigo sr. Luiz Schle-
não da data em que se trans- ração os negocios de nossa filial !il

d teve a gentl'leza de nos .cr�verem (arts. 856, 860 paraq.
em Mafra, 4.2 -e------._-- �����l���)J!!itOSOial(

. er, ev
. . unico) Joinvílle, 10 de Outubro 1919. U .uuoouuuuuu ���.�®�®:r.c:;>1l'!r()E!O'S��

agradecer a notícia que demos -

. .

.

do consorcio de sua gentil fi- Art: 856. O reglst�o de im- Henrique Jordan & IC.ia ���t®l����I���® - •

lha Adelaide, com o estimado moveis compr�h�nde. . �.
.

,

moço E aldo Bley.
I. A transcripção dos htul.os �

A R b IIv
( de transmíssão de propne- C O H 'r l�· t

· .

t
e �f)� II. �:!��:;��;ã�o ��� ���los . ;.ori.m d�:rC!.��.'id�!� I. n onlo e . e a o
Iub emoesctc -

III. A. transcripção dos titulos, do club Democrata Hercilio Luz, I- P H ele L
UeecI·II·O LUZ constitutivos de o�us reaes convido á todos os srs. socios e � raça erCl 10 UZ
p. .1- J.[ sobre coisas alheias.

�

IV. A inscripçâo das hvpothe-
exmas. famílias para assistirem a t®l �..�

caso posse da 'nova directoria e baile ®

Art. 860. Paraq, Unico. Em. que se realizarão no diã 12 do ®

quanto se não transcrevero tl-' corrente, na sede social em com

tufo
. d� transmissão o. alienante memoração ao primeiro av.niver

continua a ser havido C0q10 sario desta sociedade.
dono do immovel, e=responde
pelos seus encargos.

' .Mafra,: 1o d� Outubro de 1919.

O b s e r v a ç õ e s. As escri- Euclides Aureo de Castro,

pturas particulares que não ti- Thezoureiro.

veram todos os requisitos ne- ®

cessari�s para p�derem .ser�.�� ®
transcriptas no Registro de im- �

I_
-

.

moveis, não tem valor como Umcavallo � � Vêr para crêr'
documento probante. � �

•

N B C I
A Vende-se um optimo

� ®

.

.

f:
om O ·qhued�de e a-

cavallo com arreios em
• ®����I!il ® i!l ® ® - ®!il � � •

Com data de 4, o sr. Supe- cima ica compre en loque

I h R toda e qualquer e s c r I' p t u r a,
bom estado de conserva- �

rintendente te egrap ou á e-

publica de Florianopolis, dizendo f o J h a d e p a r t i I h a ou qual. ção, com um pelego novo, �

que ia apresentar ao Conselho quer documento passado em
Serve para montaria' ou

I�em sua primeira reunião, um qualquer tempo não garante· o carro. Preço 280$000.

projecto dando o nome do Dr. direito no terreno comprado ou Trata-se com o

José Boiteux á uma das ruas herdado em . quanto não for Alfredinho �111desta cidade, corno homenagem inscripto no R eg i s t r o d e nos Correios. �

aos seus serviços na questão de I m m O v e i s. � •

limites. 'Convido portanto a todos os ��8����e
Pois bem; o sr. Superínten- proprietarios de immoveis desta -----�----

dente assumiu esse compromisso Comarca :l virem o quanto an- Me&MM�MlJeee8e6eeeee&&O

publicamente e não o cumpriu; tes legalizar seus titulos de 8 F b
.

d c::.
-

pois o. Conselho esteve reunido propriedade de irnmoveis, pois Pechincha � . a PIcantes e CJeccos e Ololhados,
desde o dia 6 até o dia 8 e o pro· que confirme o paragrapho unico I

U m 1:':'. m °d
jecto promettido não appareeeu. do Art. 860 do cod. civil bra.! Vende-se uma explen- pepoa- atte r-eppagens, J eCI OS,
E' muito melhor não se com- sileiro - em q u a n t o não se dida ehaeaea, com casa Oepnizes, T'i:ntos,

prometter, do que fazendo-o, não r e g i s t r a r a escriptura, folha de moradia, 2 paiós, quino
cumprir. de partilha ou qualquer outro taes � lavouras, com 12 i eomppa e oendc de Oleos, etc.

� �
titulo pelo qual se adquiriu o alqueires de terras, na �

--

-..I")$"@..('--- immovel, este, seja terreno ou Restinga, á 3 kms. distante i senepos do paiz 6ngénhos .pPOppi08.
casa continua p e r te n c e n d o desta cidade. �

Delegacia Fiscal de d i r e i t o a o v e n de d o r! Tratar com Argemiro g. ,. ._._.....
Registrai por tanto suas es. de Almeida, em Rio Ne-� � --------------------'-----

�r���u�aaSgal�a�a i�����oentt:rrFt�: ��:��u�o�o��o���1 rIl������t®l�I����.
�-Q-.-,g-Q-Q-g-g-Q-g-Q-g-Q-g-Q--gg� I r d

•

H"
-

l'�"são Srazil�ira .� I· a afia efWIDla
Ru.a 7 de Se-eexnbro %l.. 6

II�_
de

A V 1·8O (perto ()o porto de desembarque)
�

A " tn " 1· O· 1t.�b 8J·J·a f·O.. Telephooe 99 Caixa Correio 0.° 71 I' V I' � '" '"

Nem todos, certamente, estão JOINVILLlC S.-tõa Cathari:na. � Praça Hercilio Luz

ap par das disposições contidas �\ _.---- e I
. no COdigo Civil Brazileiro - )'S'( Pa-es fr-escos dI"ar·l·amente·
Lei N. 3071 de L de Janeiro Esta moderna casa de pensão esta montada com� todas

I
� -- --

de 1916 e que entrou em vigor as commodidades e E'xigencias da hygiene.

I- b 1 h b
em �. de Janeiro de �1917 e Bons quartos Promptidão e asseio _ @ o, aC.l)as e iscoutos fabricados
por ISSO fiz transcrever para ®
aqui �s que são do mais �0111' eozinha Brazileira. � a capricl)o.-
mum Interesse aos proprietarlos ...
e aos ad

.

t d'
. "• :�

qwr� elmmovels.,��������������� ���t®l�I����

�oticiaFio
acceita causas crimes, civeis
e eommercíaea nas eomar

eas de S. Franoísco.Joínville,
S. Bento; Mafra, Canoínhas

e Porto .Uniêo.

ESllriptorio em J O I N V IL L E
Rua do Príncipe, 31.

Esta benemerita sociedade,
abrirá hoje os seus salões, para
commemorar a passagem do

seu primeiro anniversario, e

empossár a sua nova directoria.
Para esta festa reina a maior

animação, por isso que temos
razões de' sobra para crer que
o Democrata vae proporcionar
aos seüs socios e convidados,
uma noitada de delicias.

)

Generos alimentieios;.
_'roduetos eoloniaes;

�vos; queijo;manteiga
todas as semanas por preços

_'_o)-:K-(-�

larlfl pilhlria, . milS .�
ulrdadl

- - os mais reduzidos .
... -

........................
, . .

Henrique )orõan & (ia
Casa Matriz

Joi:c.ville •

Filial em

• Kafra •

Estado- de San.ta Catharina

Vimos no "Estado" da capital,
um telegramma . do

.

seu corres·

pondente no Rio, em que dizia
que não foi attendido o pedido
do sr. Delegado Fiscal, pedindo
a nomeação ,de um escripturario
para instalhir as collectorias Fe·
deraes de Mafra e Porto União.
Sem commeritafios.
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:B:ercilio Luz R

I r�Q�l'Q • S. CatharÍna, I
.

Pensão por preços baratissimos. I
� III

R Bebidas naCi'onaes e estrangeiro� - R .

�, BILHAF� �

I.
Carros �a estação diariamente, a disposição R' dos Srs. hospedes. .-

- Bôa co�inh.a. -' �
R�R�R�I�.�IIJ�R

Tem sempre um bom stock de'
malas para viagem

Estabelecidos á PRAÇA HERCILIO LUZ com. Casa de

fnzendas, aFmaFinhos,' louças, seecos e molhados.

G an de stock .de artigos de prtmelra necessidade'
...

_:_ á preços modieos. :_

,<

Compram e. vendem qu�esquer' productos de lavoura.
Ca,sa, :filial em· Antonio Olynth�.

fia,-·R-�R·--R·

CASA 'MINERVA
de

G '21 b r i e I D e que I: h
, I

Cornrnunica lá sua dístincta freguezia e ao publico em geral que
mudou seu estabelecimento cornrnercial para o sobrado r.ecentemente
construido á praça Hercilio Luz e que para melhor servil-os, acaba
de receber õo Rio e São Paulo um grande e variadissimo sortimento
de fazendas próprias para a estação invernosa: armarinhos, miudezas,
etc., tudo por preços sem competencia,

5ecção ôe ferragens -.
.
(Jene�o.s ,alimenticios em grande eacafa.

Compra' e venda de herva-�atte. 'V-�a I5-R-7_ii�.= "
t
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