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Noticias do pie

6 TUeredismo continua a cn-
uiai' para o pio as suas
torpesaj tslsjraphieas.

RIO, 3
Telegrammas d'áhi noticiam

estar o gaverno reme/tendo
para os localidades do lute-
rtSr grnnltp quantidade de ar-
mas e munições afim de per
turbar a ordem, preparando
assim o terreno para as pro-
ximas eleições.

Rio, 3
Chegou odr.fose Be7.erra

que segue para Aráxá, a fim
de fazer estação de aguas. O
itlustre político tem sido muito

felicitado por haver consegui-
do a adhes.io para o sen go-
ver no, de todas as facções po-
Uticas de Pernambuco. F/on-
tem foi visitado pelo general
Dantas Barreto.

Rio, 3
O aviador Delamare que

fazia um raid do Rio a Bue-
nos Ayres, interrompeu a sua
viagem na cidade do Rio
Grande do Sul por ter -se 

par -
tido o apparelho quando era
alçado em um guindaste.

Hontem Edu \Chavcs mi-
ciou o mesmo raid, tendo sido
obrigado a aterrar em Pin-
damonhangaba, devido ao for-
te temporal que houve.

Rio, 4.
Foi auetarisado pelo Minis-

tro da Fazenda o supprimen•
to de 400 contos d Delegacia
Fiscal dahi.

—Falleceu o deputado f/u-
minense Cicero Costa.

PiliOS MUMitFjijj

C plano indeeer,;: 1. f\i ,ftj|
éposjo em executo, ftattl-
tudç enerjica do^ nossos
correligionários.

rOÜTO Jl CRTIX! 10, 3.
0 intendente, Çfrt obclir rit in à-i in-

slrucçoos de Annihil «cal* do dividir
a parochia em Ires .so'yV- eleilonus:
a piimeira nqui, a segunda em
Gaclieira c a (eiveira om Adição.

u,níl divisão iilegal [orqftanto o
Wllliefo rofnl do rieitoiado 6 (te 158.
Adiamos do n|HT30ular ao inlondín-

o seguinte protesto aasiguado porIodos os amigos residentes nesta villa:"Os abaixo nssignados olciloros qua.liliçados neste município, usando de
tuna faculdade que líio confer >-a con-
stituit,'ílo republicana em seu artigo"2, 

§ 0. vem pela presente reprofen-
tar como repie.seufam lont-a c vosso
acto de ],¦ do Novembro do lilío,
pelo qual dividisres este inuuicipiq em
tres seeçffes, piei torsos para o.s proxi-* i: ':l" I: •• 2 1.; Iir/nn' m
do correitft anuo. Ii o ftmdainenlo
desta representação esta em que, res.
WWMBito & M 1!. ;i! ds 1 da Jn-nlio de 1893 em seu artigo 15: 

'

A paroeh:a que e nlivor mais do dti-
:;°n!03 eleitores será dividida e:n see-
çôos de modo que nenhuma" de!Ias
1 ÍH mais do L7.0 n,•¦m il:,
30, possü.ndò este município apenaS
ivntp cinüoeata oito eleitores n3o po-deria, euino' foi, ser dividido em tres
seeçoes a não ser com flagrante e
manifesta .viola-lo da lei a qual no
ponto ora ventilado é claríssima o
inonuivoen. E' m . : _
dado que os abaixo tssignndos repre-
sentam; ó contra estff ilibai idade «pie
protestam porque elta atí^Va conu.i
0 ''TOCio sagrado do direito do vo-
t0 [.•ivtíveeeiido a fraude.

, 9S "k™»'*' l,:l |W» H • rr.mto
fiiuira-i in do., S[,H diivi'os
nflo consentindo jamais no eshrino '

premeditado e para aiean^ar'este fim
lançarão "inflo "de 

todos os meios Im-
manamente permittidos e em qualquerterronojfòusíe o que custa;-, aconteça
o que acontecer eabendo-nca única-
mente a responsaliiüiado das eonso-
quencias que resultarem do vosóo acto
illegal, absurdo e attrabiliario. Entre.
t'"ito esporam IV,,
acto observando a lei''.

Temos nesteinumicipio maioria'ab-
soluta^por isso que não nos-conforma-
mos com souiellianto bandaüieiia

0 municipis ds Çaeeres foi
d,i".lido em J9seeçõss elei-
íèi-aes das auaes o .funesió-
narão no edifício dó Grupo
Escola: ' 

f

CACEIÍES,
O "Combate" 

honfem pubüeon o
seg'.iinto èdita!;

Eleições esíadoaes e muni-

" : O Wtarmacmfíco Ado!-

\l° ^!'ed(J'!C0 Josetli, segundo
Vice-intendente iníi exercício
deste município de S. Lui~. de
Caceres, faz saber que tendo

nos (lias / <¦:!
" ' 

. mh>'° próximo futuros
as eleições para os cargos de
de deputados d Assemblea Le-
gisjahva do Estudo, intendeu-
te, Vice-intendentes, Vereado-

'' ? s<"«3 suppüa Juizes
'Io I''"- o sons wpptentcs, (pio

' <t'" sa'<ir no tricaio d,
•^í " i"23, divide do ao-
eordo com as iois/r;. 34 de
' '<<' ftmho de m dc.
12 Mar,? di !ái)3 o -lü
«'< 22 do Soicmbro de 1905,
visto ter sido pela rosolnçdo
"• fvwgat/a' pura iodos
"< ('jeitos o resolução n. 789,
de Í2 de Aposto di 1918 pa-
ra por em seu pleno vigor as
leis acima especificadas, as
parochias, de • 

que ;se compõe
este município cm sccções, pe-
Ia forma seguinte. A parochia
de Sdofpuiz de Caceres em 18
Sí'rÇOL v, ,pie funcionarão: a
primeira no salão principal
'Ia cumaru municipal 

"Pavi-

monto superior", a sopumlo na
od.. das audiências''do jidzo'Pueciio 

0:0.0 comarca no
mesmo edifício da câmara mu-
«Mui 

pavimento superior1;
" h'rceiri: na saia da eu-
tiaclci do edifício da cama-
ra municipal ' 

pavimento ter•
•' « quarta no salão do

coroado publico, d rua Qcne-
ral A rito rio Maria; a quinta
no salão onde funcciona a col-
leciona municipal, também á
/ iia Genenil Antonio /VIária;
" íj®. M co/iectoria esiado-
ai, praça Barão do Rio Bran-

a sétima, na saia. d di-
reita, do edifício, á praça Ba-
rã o do Rio Branco que tem
so -vido de quartel ds unido-
dès do exercito; a oitava, na
sola, d esquerda, do mesrn i
edifício do antigo quartel; a
nona, no gymoasio 

"Luiz 
de

Albuquerque' d ma Coronel
Faria; a decimaMo salão de
aula do Ip anno do sexo
masculino, ao grupo escolar;
a décima primeira, no salão
de aula do lp atino do sexo

feminino do grupo escolar; a
décima segunda, no salão de
aula do 2.° anno do sexo

'' iwii/mo do grupo escolar;
" do:una 00oura. ao salão rio
r"ilo do 2:' oaoo do sexo fe-
nüninO' do grupo escolar; a
docii"a qnaríano saião do
"'ilo do 3." anuo do sexo
masculino do grupo escolar;
a décima quinta, no salão de

><•> 3o aooo do sexo fe-
ooaioo do grupo escolar; a
décima sexta, no saião do nu-
io tio do aaao do sexo mas-
cn li no do grupo escolar; a
doe una sétima, no salão do ottt-
la do 4? anno do sexo femi-
"'!>* ,!o grupo escolar; o do-

oitava, no saia de roda-
(õo do jornal o 

"Combate"

" ma 13 do laudo r, 3. A
do Hora do Rio dos Bitores
em itinci única sceção que ftine-
conard ao edifício onde fone-

na a agencia da Reccbedc-
na municipal.

'!"< convida a todos
os cidadãos eleitores a com-
parecerem nos dia.; 

' 
acima

designados, as dez horas da
manhã, afim de darem os seus
votos nas secções em que es-
tiverem qualificados. Na ciei-
Cao de d putados, tio dia lp
cada eleitor deverá votar em
uma cedulà em deseseis nomes
dif]crentes. No dia 2, çm qua-
trJ cédulas cont, ado: uma, um
so nome para intendente, ou-
ira, dois nomes poro i; r 2:
yiec-iniyfáentes. outra em cia-
co nomes diferentes para vc-
rcadores e circo tainbciii dif-
jerent: para supptcnfes. se-
/"' 'odes estes d, oooiios per
um troço nem visível o ic, th
cada uma numeração ordinal
t/iie iite corresponder, e a ul-
tinia-frà itoutí s ¦taro. 

panos
de pciz c tres para supplentcs,
tambpin separados estos da-
V Iiot/es ; or um r aça visível e
tendo cada uma numeração
ordinal que lhe corresponder.
L para que chegue ao conlie-
cimento de todos mandou-se
lavrar o presente edital queserá affixado na porta pri/i-cipal deste edifício e publica-
do pela imprensa. Intéudencia
Municipal de S. 

'ar- 
p 

'

eeres, 2 de Novembro cie 1020,
tu Bento A unes 

'da 
Fonseca,

secretario o escrevi. Adolpho
rrederido Josetti.
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• Os conseruadorcs em desej-
pera de causa procuram
estabelecer confusão no
eleitorado.

roroNE', '¦'
'I tnl.il il.i cjoiiurailo deslo rmmwi-

pio iti-ltpvo os mortos o mudados
eslil fixiiilo mn srAvonlos o soto. En-
ii .lauto os oopsiirviulores afim do lan-
çui a confusílo üo eleitorado dividiram
o municipio cm do/e secções -l
iiiindo ate tres s._ç_asem cada edifício,
Isto prova o desespero de cptisa dos
ng^eos adversários ijue iiílo.sa.em mais
n que recorrer paru burlar a verdu-
de eleitoral.

A REIMO DA C0NVBKÇ.10
1)0 PARTIDO

REPI-LIÇANQ lIATTO-fiROSSEUSE
Realisou-se no dia 5 do

corrente, as O lioras, conforme
havíamos noticiado, no salão
nobre da Camara Municipal dn
eapilal, a reunião da Conveu-
ção do Partido Republicano
Matto Orossense, convocada
para a escolha dos candidatos
do partido ás próximas ciei-
ções para deputados á Assem-
bléa Legislativa do Estado.

Estiveram • presentes á essa
reunião, na qualidade de mem-
bros da Commissão Executiva
os Exrns. Srs. Senador Pedro
Celestino Corrêa da Costa,
Presidente, Coronéis João Ce-
lestino Corrêa Cardozo, Fer-
nando Leite dc Figueiredo,
Drs. Carlos Gomes Borralho
e Estevão. Alves Corrêa, ten-
do-se feito representar os de-
putados federaes Dr. Pereira
Leite, pelo senador Pedro Cc-
lestino e Dr. Severiano Mar-
quês pelo Bacharel Isác Po-
voas. Achavam-se também re-
presentados os diversos muni-
cipios 'do Estado pelos seus
delegados, expressamente no-
meados para esta Convenção,
sendo os de Caceres, Tres La-
goas e Ponta Porã pelo coro-
nel João Celestino; os de Bel-
la Vista, Campo Grande e A-
raguaya pelo Dr. Carlos Bor-
ralho; os de Nioac, Miranda,
Aquidaiianna e Porto Murti-
nho pelo coronel José Alves
Ribeiro Filho; os de Pocòné
e Livramento pelo advogado
Bénedicto de Campos; o de
Corumbá, pelo professor Plii-
logonío Corrêa; o de Rosário'
Oeste pelo coronel l.aurent
Saliés; o de Diamantino pelo
Bacharel Isác Povoas; o de
Coxim pelo major João Cunha.;
o de Santo Antônio do Rio
Abaixo pelo coronel Palmyro
Paes de Barros e o de Santan-
na do Paranahyba pelo agri-
mensor Augusto Corrêa, to-
dos os .quaes apresentaram as
delegações que lhes foram
conferidas.

Assumiu a presidência da
Convenção, o nosso chefe Se-
nador Pedro Celestino que fez,
na forma dos estatutos basí-

cos do partido, á exposição
do objectrvo para que foi ella
convocada e um retrospecto
dos prineipaes acoutecimen-
tos politicos oceorridos desde
que aquelle organi supremo
do Partido houve por bem es-
colher a Commissão Executiva
delegando-lhe poderes para"rigir a grande coifcnte de
icféas que representa no Estado.

Disse S. Exa. que a Com-
missão Executiva não se lem
poupado esforços para corres-
pouder á confiança da nossa
potente aggremiação partida-
lira, tudo fazendo, ao seu ai-
cance, para conquistar a posí-
ção que por direito llie cabe
pela sua força eleitoral.

Todos os Convencionaes
presentes sabetn como dispon-
do embora o partido dessa
força extraordinária, foi elle
levado por contingências es-
peciaes a acceitar o accordo
que determinou a eleição do
actual Ooverno do Estado,
com a collaboração do parti-
do contrario.

Ao Governo, assim consli-
tuido, trouxe essa situação de
accordo uma serie de embara-
ços não só politicos como a-
dministraclivos, atè que os
nossos adversários não poden-
do alcançar por meips indi-
redos a preponderância que
visavam na polilica do Esta-
do, 'tiveram que romper com
o Exm. Presidente D. Aquino
retirando-lhe o seu apoio.

O partido republicano mat-
togrossense fiel ás suas tra-
dições, aos seus princípios,
continuou a prestigiar com a
mesma lealdade, o Governo,
a que havia compromettido o
seu apoio e è nesta posição
que ainda se encontra.

Consoante esta circumstan-
cia e para maior eííiciencia e
continuidade do concluso que
vem prestando á honrada a-
dministração de Estado, julgou
a Commissão Executiva ile
bom alvitre e toda convenien-
cia política entrar em combi-
nação com o governo para
que fizessem parte da chapa
do partido os representantes
do seu pensamento na Assem-
bléa do Eslado, adoplando as-
sim os candidatos que fossem
indicados pelo Exm. Sr. Pre-
sidente do Estado.,

Assim pois, certa de que
não dá um passo impondo
rado e seguro da confiança
que lhes dispensam os dele-
gados especiaes do partido,
vinha a Commissão Executiva
submetter á. Convenção ali
reunida, a homologação dessa
medida asseguradora da or-
dem e estabilidade no Estado e
ao mesmo tempo, da mais ai-
ta conveniência para o inte-
resse admiuistractivo e para
a vida política do partido.

Era o fim principal daqucl-
la reunião a escolha dos cau-
didatos ú representação ua
Assembléa Legislativa do Es-
lado. A Commissão Executi-
va apresentava com os seis
candidatos escolhidos pelo
governo, dez outros que Vle-
viam preencher a chapa do
partido, sentindo que as cou-

• tingeneias do momento im-
peqissem de galardoar outros
membros do partido, igual-
mente distinetos e merecedo-
res da sua confiança pelos
seus serviços e pela sua dedica-
ção á causa que defendemos.

Submeltiila a combinação
feita á deliberação da Conveu-
ção foi ella unanimemente
approvda, ficando a chapa que
terá de ser suffragada nas pro-
ximas eleições pelo Partido
Republicano Matto-Grosseu-
sc composta dos seguintes
candidatos:

Cap. Tent. Francisco Paes de
Oliveira

Major oaqtúin Gatidie de
Aquino Corrêa

Tent. Cel. Antônio Joaquim,de.
t'aria Albernaz

Di: Manoel Paes de Oliveira

Rosário Còngro
Dr. Arnaldo Cunha de Azevedo
Dr. Carlos O ornes Borralho
Dr. Estevão Alves Corrêa
Major João Christião Carstens

João Cunha

Cel. Alexandre Magno Addõr,

Cel. José Alves Quito
José Alves Ribeiro Filho
Adv. Antônio Ries Coelho
Tent. Cel. Eduardo Soares de

Carvalho

Tent. Cel. Laurcnt Saliés

Apresentando ao suffragio
.do nosso valoroso partido a
lista de candidatos acima, da
qual fazem parte cidadãos
que se recornmendam pelo seu
valor político, pela sua inte-
gridade moral e pela sua no-
tavel capacidade intellectual, a
Commissão Executiva do Par-
tido espera que ella seja le-
vada ás urnas sem iiesitações
e sem discrepância, com o que
darão os nossos correligioua-
rios, mais uma vez, a demons-
tração inilludivel da sua soli-
dariedade, da harmonia de vis-
tas que os orienta e da sua
perfeita coniprehensâo aos di-
ctames patrióticos que inspi-
raram os dirigentes do parti-
do ao adoptar a chapa dos
futuros representantes á As-
sembléa Legislativa do Estado.

Jusia homenagom

As Associações Catlioticas
desta [capitai, fazem celebrar
hoje, ,na Sé Catliedral, uma
missa e solemne Te Deuin em
regosijo pelo restabelecimento
dò Ex.111" Rev'".° Sr. D. Carlos
Lui? de Amour, venerando
Arcebispo Metropolitano.

Em seguida a |esscs actos
de culto religioso, haverá no
Palacete Arehiepiscepal, entre-
ga de -lliu magnífico retrato
a óleo que as referidas asso-
ciações offerecem a Sua Ex."
Rev."'a servindo de interpetre
dos sentimentos dos offertan-
tes o Dr, José- Barnabé de
Mesquita.

Registrando prazerosamen-
te em nossas coiumnas esta.
noticia é nos grato cumpri-
mentar o digno Metropolita
por jessá justa homenagem
que lhe é prestada, comparti-
lhando do prazer que assiste
a todos os seus amigos por
vel-o restituido á saude e á
sua fecunda actividade.

DESASTRE

No dia 4 _o corrente, a tarde, verifi-
con-se cm a casa de residência do nos-
so illustre amigo major André Avelino
de Oliveira líastos, um hmentavel desas-
tre que abalou profmi Umenle a exiii.*
família desse nosso digno amigo.

Achava-se 'no 
quintal, X beira dc uni

algik-, a ;inditosa senliorinha Clotilde
Vieira, cunhada do major André Bastos,
quando a ventania q»_ soprava rijamen-
te na occasião lez ruir por terra uma
bocayuveira quc, desgiac.fldain.nte cahi-
r.i sobre a desventurada moca, qtiebran-do-lhe a espinha dorsal e esmagando-a
completamente,

Ao loca! do desastre foi retirada a in*
feliz Clotilde, já sem sentidos, vindo a
lalleier horas depois.

O seu c-Herrameiito foi efíectuado na
manhã do dia seguinte, no cemitério do
!.' distriçto, em presença de avultadissi-
mo numero de pessoas.

Lamentando sinceramente essa horrível
ocairrencia que de modo tâo trágico veio
por termo à vida da gentil senhorínha
Clotilde Vieira, apresentamos ao nosso
presado amigo major A"drè Avelino de
Oliveira líastos e a sua dístilicta ronsor-
te, d. Anna.Lui.a Haslos os nossos sen-
timentos de sincero pezar.

pejisir. sodal

^nniuersavios
No dia 4 do corrente cont-

plitott mais um feliz natalicio
a exma. sra. d, Carminda Ro-
drigues Póvoas, virtuosa es-'posa 

do nosso querido com-
panlieiro de trabalhos, bacha-
rei Isác Póvoas.

Por esse auspicioso motivo
recebei 'a distincla anniver-
sarianíe innumeros cumpri-
mentos, aos quaes, prasentei-
ramente juntamos os nossos.

Mais um feliz natalicio
completou, no dia 5 do cor-
rente a exma. sra. D. Ecila
de Arruda Pimenta, dignissi-
ma esposa do iliustrado ami-
go, dr. Palmiro Pimenta, pro-vedo Promotor da Justiça da
Capilat.
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Mereciiiamente estimada ua
alta sociedade patticia pelos
seus finos dotes de coração e
de espirito, a distincta anni-
versaríaule teve disso a pro-
va mais evidente no dia fes-
tivo do sen natal, recebendo
ns mais carinhosas hoineiia-
gens do sen vasto circulo de
relações,

Nossos parabéns, exlensi-
vos ao seu digno esposo.

No dia 5 desle viu passar
igualmente a-dalu do seu na-
talião a gentil e prendada se-
nhorinha Izabei Rodrigues, di-
leeta filha dn exma. sra. d.
Bencdicta Alves Rodrigues.

Aos muitos cumprimentos
que recebeu dc suas amigas
juntamos os nossos.

Estive em fesías lionieni o
lar feliz do nosso illustre ami-
go major Ovidio Corrêa, com-
potente Inspector do Thesouro
do Estado, por ser e dia que
lembra o nataiicio da sua di-
leda filha Vera Corrêa, intel-
ligente normalisla.

Receba a graciosa atmiver-
sarianle as melhores saúda-
res desla redacção.

Transcoreu hontem, Ho meio
da mais viva satisfação de
suas amigas a data gcnethli-
aca da exma. sra. d. Âttilia
Ramos de Moura, extremosa
esposa do nosso estimado cor-
re/igioitario, capitão Elpidio
Bem Dias de Moura.

Nossas felicitações sinceras
á digníssima senhora.

Ainda completou annos no
dia 6 do fluente a interessan-
te Maria, adorada filhinha do
nosso estimado amigo major
João Alfredo de. Oliveira.

A 'graciosa anniversariante
desejamos muitas felicidades.

Vê passar hoje a data do
seu anniversario na/alicio o
nosso digno amigo c acatado
correligionário major Fioren-
cio Baptista do Amorim, abas-
tado commerciante desta pra-
ça e um dos operosos verea-
dores da Câmara Municipal
desta capital.

Extremamente bemquisto cm
o nosso meio social pelas suas
maneiras affaveis e cavalhei-
rosas, receberá hoje em sua
residência o major Florenáo
os abraços dc felicitações dos
seus numerosos amigos e a-
dmiradores, aos quaes junta-
mos os nossos.

Viajantes
Vemos com satisfação cn-

ire nós, desde quinta feira ul-
tima, o nosso sincero e leal
amigo, coronel Palmyro Paes
de Barros, chefe político de in-
discutível valor e prestigio re-
sidente na villa do S. Antonia
do Rio Abaixo.

Levamos a esse prestimoso
coifeligionario o nosso abraço
de boas vindas.

Casamento
Rcalisou-se na quinta-feira,

4 do andtnle, o enlace ma-
trimonial do illustre faculta-
tivo Dr. Joaquim Novaes, com
a geihilissima senkorinlui Ai-
da Cunha Lins, dilccía filha
do Dr. Euphrasio da Cunha
Cavalcante, procurador- da
Fazenda Nacional junto a De-
legada Fiscal nesle Estado.

Aos dignos nabentes angu-
ramos as maiores felicidades.

Camaradas e patrões
Do nosso prezado amigo

e distineto correligionário co-
ronel João Pedro de Arruda,
recebemos a carta que em se-
guida publicamos, esclareceu-
do a questão de camaradas no
muuicipio de Santo Antônio
do Rio-abaixo.

Illm. Sr. Redaclor do
Correio do Eslado.

Saudações.
Li em um dos últimos uu-

meros á'0 Republicano, trans-
cripto cie outro jornal e com
a assignatura- de Feliciano
Oaldino, um artigo em lin-
gtiagem violenta contra.o nos-
so distineto amigo Coronel
Palmyro Paes de Barros, íi-
gura que gosa de elevado con-
ceito no município de Santo
Antônio do Rio-Abaixo e nesta
Capital. Como esse editorial
a que me refiro contem um
sem numero de inveuciouices
destinadas a diminuir o con-
ceito em que elle é tido no
nosso Estado onde é sobeja-
mente conhecido e estimado,
apresso-me, como conhecedor
dos factos arguidos, em vir
refutal-os por meio desta, para •
que, fora daqui c no circulo
dc pessoa?" que o não conhe-
cem, não se- levante duvidas
qiwnto á sua maneira correcta
de proceder, e bem assim des-
truir as inverdades que esse
articulista, pseudo defensor do
operariado, vem assacando in-
justa e grosseiramente não só
contra esse prezado amigo co-
mo tambem contra os usinei-
ros do Rio Abaixo, cognotni-
nando-os "escravocratas", ver-
dadeiros senhores, por assim
dizer, do baraço e cutello. O
Cel. Palmyro Paes, ha 8 me-
zes atraz, deixou de ser pro-
prietario de Usina ou dc qual-
quer coisa que dependa de
camaradas, não havendo por-
tanto razão que justifique tão
disparatados ataques á sua
pessoa.

Quanto a questão própria-
mente entre camaradas e pa-
trões ç .racionalmente impôs-

si vel que se queira de um mo-
mento para outro, rom pro-
pngaudas subversivas, substi:
tuir um costume implantado
pelos nossos maiores c que
tem sido seguido até os uos-
sos dias.

A rotina até aqui seguida
de se dar ao trabalhador a-
diatiMtlamenle, certa quantia
pm' conta, foi e é o imico
meio dc sc obter oscrviçotle-
sejriiln. Presentemente o pro-
prietario é obrigado muitas e
muitas vezes a adiantar ri ca-
maradas _sominn muito maior

tio que antigamente quando
se adquiria o escravo, tendo
como garantia única do seu
dinheiro a promessa do servi-
ço; não é justo, portanto, que
esses indivíduos, não cumpriu-
do os seus compromissos,
deixem de trabalhar, por-
que sc o proprietário tem suas
lettras á pagar o que se veri-
fica fatalmente no dia do ven-
cimento, esses indivíduos que
só tem o seu braço e por is-
so pedio dinheiro adiantado,
deve tambem ser obrigado a
trabalhar. E' verdade que pre-
cizamos, quanto antes que se
regule essa matéria, mas, em-
quanto os poderes publicos
não levarem a serio este pro-
blema, estabelecendo um sys-
tema de vida entre o opera-
lio e o patrão, nós, os indus-
triaes, não poderemos deixar
de seguir os processos antigos
por sermos a isso obrigados.

Um facto que demonstra a
falta de garantias do capital e
ao mesmo tempo inconscien-
cia e ingratidão dos câmara-
das é o que se deu ultima-
mente na Uzina de minha
propriedade.

No dia 1." de Novembro
do anno passado dei ao meu
pessoal em numero de 00 a
maior prova de consideração
e estima fazendo-os reunir em
um almoço intimo uo qual
tomei parte juntamente com
elles e depois do offerccimen-
to que fiz com palavras de a-
mizade entreguei a todos suas
cadernetas, relevando, a uns,
os seus débitos em quantia
apreciável e aos demais pagan-
do os seus saldos. De então
para cá adoptei o systema de
pagamento mensal e qual não
foi este anno o meu desapon-
tamento vendo o meu traba-
lho diminuído 50 °|,-> e cada
operário um snr. que me fa-
zia o favor de trabalhar menos
de metade do que nos annos
anteriores e ainda provocam
do greves, creando dias san-
tificados, enfim um sem nu-
mero de obstáculos para dimi-
nuir o serviço.

Se o Snr. Oaldino se desse
ao trabalho de visitar qual-
quer Usina do Rio Abaixo —
não lhe desejo que seja pro-

prietario-e observasse o quevai por alli, estou bem certo
dc que no envez de se tornar
um Lenine, se tornaria um
antigo Czar da Rússia e não
andaria por ahi a dizer cobras
c lagartos não só *contra o
Cel. Palmyro Paes, que nada
mais tem com a Usina da
Conccição.romo tambem con-
tra' nós pobres usiheiros.

Do Crd. Obro.

João Pedro de Arruda
-"--fc.naosia , m , eaaoa

EDITRES
intendencia Municipal

De ordem do Exm. Snr.
Coronel Intendente Oeral do
Muuicipio. faço publico o. re-
qtierimento abaixo transcripto
afim de que os interessados
apresentem suas reclamações
dentro rio prazo de trinta dias,
a conlar da data da 'publica-

ção do presente edital. cExm.»
Snr. Intendente Oeral deste
Muuicipio. Diz josepha Men-
rique 'de 

Jesus, que pretende
obler por aforamento perpe-
ttio um lote de terras de dez
metros, onde já tem morada
habitual e conseqüente bene-
ficio, sito a rua das Flores, !.°
districto desta Capital, com
frente ao Poente e fundos ao
Nascente, confinando ao Nor-
te e ao Nasccpte com terre-
nos devolutos e ao Sul com
os da herança de Maria do'Bom Despacho, deseja que
mediante as formalidades le-
gaes seja o dito lote dado á
supllcante passando-se-llie o
titulo competente. Nestes ter-
mos P. deferimento, Cuyabá,
5 de Outubro de 1920. Aro-
go de Josepha Henrique de
Jesus, por não saber ler nem
escrever, Paulino de Assis Mo-
reira (Achava-se devidamente
scllado).

Secretaria da Intendencia
Municipal em Cuyabá, 3 de
Novembro de 1920.

Manoel Benedicto do Couto
Auxiliar de escripta, servindo
de armador.

De ordem do- Exm." Snr
Coronel Intendemte Oeral do
Município desta Capital, faço
publico o requerimento abaixo
transcripto, afim de que os in-
teressados apresentem suas re-
ciamações dentro do prazo de
trinta dias contados da data
da publicação do presente e-
ditai; —«Exm.0 Snr. Coronel
Alexandre Magno Addôr, M.
D. intendente Geral do Muni-
cipio desta Capital. Gabriel
Modesto Curvo, tendo adqui-
rido a casa térrea sita na po-
voação da Passagem da Con-
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ceição, antiga propriedade do
Snr, Felippc Marques de f-on-
tes, requer por aforamento

perpetuo o terreno onde esta
situada a referida casa, cor.fl-
uando pelo Nascente com a
rua do Mercado, ao Poente
com fundo- do terreno de pro-
priedade tio cidadão Firml
Antonio Moreira, ao Norte
com a linlut de divisa do ter-
reno onde esla cdilicada a ca-
sa de propriedade do .mesmo
Snr. Firmo Morriia, e ao Sul
com a Travessa do Mercado,
sujeitando-se o 

'peticiorjario 
a

todos os ônus da lei. Nestes
termos, I'. deferimento. Cuy.il
bã, 14 de Oiiiuimi de ! Çi ti).
(iabriel Modesto tanvo, (A-
diaa-scídevidíimciitescllailo).

Secretaria da Inieiideneia
Municipal ei.n Cuyabd, 4 de
Novembro de

Manoel Honatido a'o Couto,
Auxiliar de escripta, servindo
di- armador.

'¦ > abaixo assimilado, por
motivo de saúde, vende a sua

propriedade 
"Agua 

I ina" com
excellcntes campos de criar e
inattas para lavoura, cosa de
morada, alambiquc, cugeul; )de
madeira e outros accessorios

para o fabrico de assacar c
aguardente, carro, cannaviaes,
roças etc.

Para tratar com o mesmo,
á rua Dr. Moraes, nesta cidade.
Rosario-Oeste, .30-10-920.

André Joaquim Soares.

A PADARIA CENTRAL

Recebeu pela lancha "Brasil"

Manteiga, 
"Lbbàti||a"|m 

latas
de 3, 112 e 1|4 de kilo, cigar-
ros 37, Comirendadores, (lio-
conda, Voluntários e fumos
desfiados.

3 — 1
'• r « - I '-5> Xv C % r- ;

"Fcnianíii 
Üsiloro tl| Isii

[]'¦ lni,'.,L"° <!"e brcvemeri le rcccberjl d'tMontevideo os seguintes artigos:

Amendoas com ca3cas, Passes do no-
zc-S Azeitc superior de I.ucca, ISardinhas
francos.is cm l.n.• •: I ¦ •«?,,  ,--i •
,,  ...imii.1,1, v_ua
llornimfln cm i/.j, Uacalluo do Noruc-a,
C«m.lr&s anioricanus, Aíciton.ls cn. ?i-
dro>, Cerveja "Ginnncs" 

(^arraia de bar-
ro), Queijos ,1o lloll.-iiid.i (levitininV A->); Queijos do Hollanda'(legitimo), A-

Irancestas em vidros de ; leilos.
lendo já recebido e <

artigos
exposto a

da

vi.iro

caixa

vidro

Agua _...e)
Drogeas A.»..,
Ktirythimina Detlian
I..i\uconfeitos Richard
Balsamo Bein>uC
Pílulas d'Ocréitio Grémy
Xarope Jatahy 

" 
»

Comprimidos"Ascaridina caixa
Comprimidos Aspc riü.i Bayer vidro
As',na Mor ida I. íx Kemp vidro
AMores laranjeira »
Lt:i>olina-França »
Sabão Aristolirto „
Regulador Gesleira »
Ventre Livre Gesteira »
I.ombrigucira
Yermiol Rios
Uterina Gesteira »
Mau-;.-.."ia Dutrá caixa
lodoiiuo Orh vi-iro
Agua Ingle.:a garrafa
Agua Salina, purgativa »
Agua Vichy Hôpital »
Xarope Brõmil vidro
Emulsão Scott, estrangeira »
Hlixir de Nogueira
Ma«nesia Fluida »
Saúde da Mulher u
Hlixir de Inhame Goulart »
Tintura dc Iodo,em vidro de 30 gi

3?ooo
«!§ooo
í«!>2S'C'00
SÜúòo

2.ÇÇOO
l-ÍOOO
1.5500

2? Jòo
4*000

8 {000
Sçooo
2X000

i££
2SJOO
• ?000

çooo
2 000

5 000
2 500
J 000

• 3 000
I 200

500
4 500

m&miA tiKPi. » MkkPI

Secçâo de despachos

fcucarrega.se dc despachos de importação e exportaçílo
na Alfaudega e Meza kde Rendas do Estado, em todas as
Companhias dc Navegação e na Estrada de Ferro Noroeste
do Brazil,

C
Dücção de navegação

Serviço regular de navegação entre esta cidade e Porto
Esperança; em correspondência com os trens de passageirose cargas, da Estrada de Ferro NOROESTE DO BRASIL,
mantendo na linha fluvial o confortável, luxuoso e preferível
vap1" "FERNANDES 

VIEIRA", o qual sahe deste porto todas
a; seguidas feiras ás O horas da tarde e aos sabbados 4s 6
noras da manhã em combinação com os trens da Estrada de
í ei 10 que chegam as terças-feiras e sabbados e partem as
quartas fekas e domingos, de Porto Esperança.

ivão Augusto Silva

EXDKJÍKÇO Tklkouaphico; — EASILVA

CAIXA POSTAL, 146

CORUj^B^'
HRTTO-GROSSO

AÇÃO

estabelecidos á Praça Sào Gonçalo

encien) a 
preço 

de custo e sen] competencia,

até o çjiâ 15 de Novembro corrente,

todas as mercadorias da sua casa c

1

ornmercial.

is [regues na sua casa dç

negocio 
ç 

as vendas serão feitas exclusivamente


