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Mau caminho
i

Ha ihezcs, escrevi que a
transformação social, a obra
revolucionaria tio presente, se
via ameaçada.

Tudo me vem confirmando
iíiísá icíéa, mau grado as vi-
lórias russas c o despertar de
todas as consciências.

IMiro-mc ao trabalho sorva-
teiro, persistente; quasi insen-
sivcl, dê desvirtuamcíito dessa
revolução.

Assistimos ;í mesma farça
cia revolução 1'raiiceza, em
ponto maior, com recursos má-
ximos e uma incúria, vercla-
deiraineníc incrível, do prole-
tariado. Cusla acreditar que as
massas trabalhadoras do mim-
do inteiro não percebam, nos
seus perigos e em sua '-hecli-

ondez, o enredo que se trama,
e conto ilo vigário que lhes
pregam para prolongarem a
escravidão e procrastinarem a
solução definitiva.

l;m Trança a revolução de
89 tinha, a principio, um cará-
ver puramente comunista. A
biirgue/.ia incitava os assomos
revolucionários do povo para
derribar realeza, nobreza e
clero, mas sentiu que a ten-
ciência popular cristalizada nas
Sções de Paris era comunista,
ànticapita!ista,çòntraria ao pre-
domínio posterior do agiotis-
ato de antes.

Kutão, para salvaguardar os
seus interesses, procuraram e
conseguiram desvirtuar essa
tendência. Foi a missão da As-
sembléa Nacional, de girondi-
nos e jacobinos. Todas as con-
cossoes comunistas, as únicas
essencialmente populares'; fo-
iam pouco a pouco mistiíica-
das e substituídas por outras
íovoráveis cm tudo aos novos
amos, capitalistas.

«A Asseiiibiéa, diz o mais
penetrante; historiador da Re-
volução Francesa, Kropotkine,
depois de, em principio, se pro-
inmciar pela abolição dessas
sobrevivencias doregimeu feu-
dal, recuou quando se tratou de
traduzir essas renuncias em
íris concretas: tomou o partido
dos proprietários.^. (1,121.)

Qtimico homem, talvez, que
atinou, claramente, com tal
obra de mistificação, foi Ma-

fit, apodadò, por isso mesmo,
!e maluco e sanguinário, por
isso mesmo encarcerado, de-
portado e depois assassinado.

Na festa da Federação de
1790, Maratgritava: <A.Revo-
lução não tem sido mais que
um sonho doloroso para o
povo!« A revolução se tinha
feito contra os privilegiados,
mas não a favor do povo; todo
proveito cabia aos burguezes

. presta mistas, proprietários e
agiotas. Para defender o eapi-
tal contra a pressão dos cam-
ponezes e revolucionários
comunistas das secçòes de
Pariz a burguezia chegou ines-
mo a alliar-se ao rei destronado
c. a tentar a sua reposição no
ihronô. ?J o que Kropotkine
resume nesta pitrase: ^Após o
5 e o de outubro e a fuga do
rei em junho de 1791, toda
vez que o povo se mostrava
uma força revolucionaria, a
burguezia e seus chefes de
opinião tornavam-se cada vez
mais monarchisías.» E não só
isso, fuzilaram em massa os
camponezes nas províncias e
recorriam á solidariedade dos
capitalistas extrangeiròs.

Oryão da Federação dos Trabalhadores do
A INGLATERRA PROLETÁRIA
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A grande questão da

nacionalização das minas

Josi:' Oiticica.

E»simplerrte irritante a atti-
'-* tude assumida pelos allia-
dos relativamente aos crimi-
nosos da grande guerra. A
lista dos aluados sobe a mais
de 830 nomes. A França, so-
mente reclama 245, a Bélgica
quasi 200, a Inglaterra, 75.

A « Enteníe > desvaira, na
febre d# suas glorias marciaes.
Doutro modo, não se aba-
lançaria a espantar o mundo
com um pedido tão grande
de criminosos para julgal-os.

Julgal-os, não é bem o ter-
mo; condemnal-os, sim. Pois
vU\o são criminosos?

Para os aluados só os alie-
mães e austríacos, turcos e
búlgaros foram os promotores
da guerra. Querem que assim
seja, e assim será: "le droit
cest le droit du plus íort..."

A verdade hjsíorica, porém,
Fia de surgir e sobrenadar na
afíirmação de que —- quem
promoveu a guerra maldicta,
que ceifou tantas e tantas vi-
das preciosasjoi a burguezia
internacional..

E esta, presentemente, se
está esmagando debaixo do
peso formidável de seu trime
horrendo,

*L

As informações, tclegraphi-
cas ou outra/, dadas pela im-
prensa sobre os movimentos
do .proletariado internacional,
são sempre naturalmente e ne-
cessariamente iucompletissia
mas, deturpadas e attenuadas-
Ora, esíá no programma d-.
Voz do Povo, como ponto es
sencial.a documentação quan-to possível exacía e completa,
embora resumida, desses mo-
yimeiitos. Nós vamos, paraisso, ás fontes directas de in-
formação, isto é, aos próprios
joruaesestrangeiros. Hoje pife-recemos aos nossos leitores
uma noticia do que ,íoi o im-
ppríante congresso extraordí-
nario das Trade-Uniòes. ceie-
brado em Londres em fins do
armo próximo passado.

Fntre as varias resoluções
da magna assembléa do pro-letariado britannico organiza-
do, cuja orientação para a es-
qtierda se accentua dia a dia,
salienta-se a afíirmação, nova-
niente repetida, da sua tmaiii-
me reprovação de qualquerfôrma de intervanção na Rus-
sia, incluindo o infame blò-
queio. O.impagável • coronel>
Ward, que tentou contrariar a
corrente, foi estrondosamente-
vaiado pelo.Congresso.

A nacionalização das minas
O prato de resistência do

Congresso era, porém, a naci-
onalização das minas.

Fm setembro ultimo, tinha
o Congresso de Glasgow de-
cidido que, no caso dèrecuzar

,o governo nacionalizar ss mi-
nas, se reunisse um conçresso
especial para resolver sobre a
fôrma de aCção a adoptar,aíim
de coagir o governo a ceder
nesta questão. Ora, o governomanteve a sua recusa, e dalii o
congresso effèctuado em Lon-
dres.

Antes, porém, de se tomar
uma decisão definitiva sobre a-
fôrma de acção, o Congresso
resolveu encetar uma campa-
nha de propaganda de três me-
zes, emprehèndida pela Fe-
deração dos Mineiros, com o
apoio de todas as uniões de
officio e cooperativas.

O proletariado inglez deci-
dio encarar e .resolve o pro-bíema sob todos os seus as-
pectos, numa formidável agi-
íação popular. F a conclusão
da.s massas, como previram os
oradoreasgÊij Congresso, será
certamente em favor da greve
geral, a cuja idéa terão (pie
adlierir sem duvida os próprios
elementos moderados.
OS ORADORES DO CONGRESSO

Franje Hòdges, secretario fe-
deral dos mineiros, expõe o
plano da campanha. Elle es-
pera que de então até março
se realizem no paiz umas cem
manifestações grandiosas.Wili Thonie, homem mòde-
rado.dá um conselho aos pro-
prietarios de minas: «Se tiver-
des juizo, negociareis com o
governo acíual a venda das
vossas minas. Não é de espe-
rar que um governo trabalhista
vos conceda tão boas con-
clições.o

W. Bruce dá explicações so-
bre a reivindicação dos minei-
ros : «Por nacionalização não
entendemos uma administra-
cão burocrática das usinas.
Queremos a administração da
producção pelos 

' 
que 

'maior

qualidade térií para isso: os
trabalhadores. Ha acuialmeme.
T500 companhias mineiras,
tendo cada uma o seu consc-
llio administrativo. Imagine-se
o desperdício de forças queisso representa. Os mineiros
propõem a divisão das bacias
mineiras em quatorze zonas,
cada uma dellas administrada
por uma commissão».

A AÇGÃ0 DIREGTA
O conhecido militante Tom

Mann apoia calorosamente a
proposta, embora o não saíis-

Prosepe vícWo-
sã. a marciia boi-

chevista
S10CKHOLMO,ô (Voz do

Povo) — Um radiogramma de
Moscou annuncia que gs fro-
pas bolchevistas continuam a
avançar cm diversas frentes
de batalha. A cidade de Nij-
niudisk foi conquistada hon-
tem de manhã depois de um
encarniçado combate etn que
os maximalistas infligiram pe-
sadas perdas ás*forças ini-
migas.

-*•

faça completamente o projectodos mineiros : o papel coiice-
dido á administração operaria
acha-o elle insmiiciente, mas
approvà-lhe o espirito e as dis-
posições geraes.

t passa á questão da tacti-
tica : si o governo se obstinar
na sua recusa, o movimento
operário unido deverá recorrer
a acção direcía. F pára issovem que se preparar desde já.I reejsamos cada vez mais da
administração da industria pelooperariado, por intermédio decommissòes designadas direc-
lamente e por' localidade».
Esta afíirmação do famoso
propagandista do syndicalis-
mo, secretario dos machinis-
ias, levanta uma tempestade
de applausos.

Jack Joiies incite a ridículo
a esperança de que o governovenha jamais a aceitar exppn-
tanéamente o projecto tios mi-
neiros: «Podenios lá adniittir
que os capitalistas se suicidem
completamente ? Hoje não te-
mos sinão dois grupos anta-
goniços: os capitalistas e os
socialistas*.

FALA R0BERT SMILLIE
: fc.' Siniliie, presidente da

Federação dos Mineiros, quemfecha o debate, definindo ri-
rigorosamente a situação: ¦ So-
bre a nacionalização, estamos
todos de accôrdçf. Agora a
única questão é esta •-Fstão
os trade-uniouistas promptosa empreliender a acção ope-
raria indispensável para a
obter»?

Como Jack jpnes, não nu-
ire illusòes sobre a atfitude do
governo : Não podereis con-
verter o governo, nein a Ca-
mara dos Commuus. Para
elles, não tem valor a verdade
nem a honestidade. ..Na sua•maioria, os deputados são ca-
pilalisías primeiro e políticosdepois. Eis porque trezentos
delles apresentaram a Lloyd
Qeprge um ultimaíum contra
nacionalização».

Respondendo aos (pie con-
tam apenas com a acção par-lamentar, faz notar que, em-
bora houvesse amanhã elei-
çôes geraes,o governo havia de
manobrar para questão fosse
posta claramente a questão da
nacionalização.

A solução do problema cabe
aos mineiros, e„só a acção di-
recta poderá influir sobre o
governo: «Foi somente por
ps mineiros se terem proiíun-ciado cm favor da greve geral,
que o governo constituiu a
commissão de inquérito. E só
quando os mineiros •• e todos
os trade-unionistas, espero -
estiverem resolvidos a fazer
greve, si for necessário, é queo governo adoptará o relato-
rio dessa commissão».

A escravidão do hindu
Depois de ter mostrado queos salários dos mineiros não

augmeníaram proporcional-
mente ao preço do carvão e
que já se teriam feito greves
para arrancar augmentos, si
não se tivesse concentrado o
esforço todo na questão da
nacionalização, Smilie annun-
cia que o governo procede jáa investigações para saber que
quantidade de carvão se pderia trazer da Índia em cas
de necessidade.

E . exclama : « Os patriotasbritannicos empregam hindus
a sete vinténs por dia e mulhe-
res e crianças a quatro vinténs
e meio a ires. Não sou pro-íeccionista, mas seria partid*-rio duma greve geral paraobsfar ao aviltamento dos nos-
sos salários graças a uma ex-
ploração desse gênero. Appel-
Io para todos os trabalhadores
da índia a íiberíarem-se desia
escravidão econômica >.

LÔÍm^t-^yoTdo
Povo) — Telegrammas proce-dentes de Copenhague e Hei-
singfors réfrásniitíem informa-
ções divulgadas por diversos
radiogrâmmas de Moscou em
que são annunciadas novas
victorias dos exércitos bolche-
vistas contra as tropas volun-
tarias russas.

Os jornaesconsidoram mui-
to critica a situação na Pérsia,
devido á proximidade dos
.bolchevistas e também ao fa-
cto de já existir no interior
daquelle paiz uma forte cor-
rente favorável ao máxima-
lismo. . •*

IIP
Fundou-se ha pouco nesta

cidade tuna associação cleno-
minada.Tribunal Histórico Re-
publicanodo Brasil, composta
por velhos e mais ou «menos
clesllfudidos propagandistas
da Republica.

Os seus fins, ao que parece,
e pelo que se depreheude do
seu próprio'titulo, consistem
em julgar e sentenciar, á luz
de um inflexível critério his-
torico, os actos e fados da
Republica e seus governantes
nestes trinta annos.

O T. H. R. B. foi instituído.
ha coisa de dois ou três me-
zes: Realizou a sua sessão
inaugural.e não se ouviu mais
falar nelle. Naturalmente a
gente julgava os veneraiidos
juizes Iminèrsps em proíun-
das cogitações, no estudo dos
documentos, no manuseio da
papelada já coberta de hislo-
ricas poesias.

E vae sinão quando publi-
cam as gazetas a nova curió-
sa: uma commissão de.mem-
bros do eolendo Tribunal
subiu á Serra queremos dizer
a Petropolis, para falar ao
actual presidente tia Republica,
a quem respeitosamente leram
os estatutos constitucionaes
da benemérita associação,
convidando ao .mesmo tempo
o sr. Epiiacio « para escrever
o prefacio do primeiro Iraba-
lho do tribunal, a ser feito
para o primeiro centenário de
nossa independência. *

Ora, francamente...
Não nos admiràrara que o

T. H. R. B. ainda venha a ser
considerado, pelos actuaes de-
tentòres do poder republi-
cano, uma associação de utili-
dade publica, com unia verba-
sinha confortavej colhida á
cauda orçamentaria...

Nós applaudiremos. E até
suggerimos, desde já, o se-
guinte : que sesíaça uma lei
especial creando títulos hoiío-
rificõs para os membros do
referido venerando Tribunal,
—títulos modestos como con-
vem á democracia. Conse-
Iheiro, por exemplo. Seriam
conselheiros sen? conselho, é
certo, mas não importa. Fida-
ria bonito e adequado: o sr'.
conselheiro Lopes Trovão... o
sr. conselheiro Júlio do Car-
mo... o sr. conselheiro Raphael
Pinheiro,., e sem duvida se-
riam os veredicta históricos
desses respeitáveis anciãos
muito mais historicamente res-
peiiaveis,- pois que. cónsèlJíeU
raes.

Emquanto 
não conseguir-

mos atigmentar o numero
de nossas paginas e formos
obrigados a publicar longos
documentos sociaes, pedimos
aos nossos 'cÒIIaboradores
para não se alongarem nos
seus artigos.

Uma coiumna quando mui-
to, caros amigos !

Não sabemos de um facto
que não possa ser narrado
em uma coiumna de compo-
sição metida e cerrada.

A vida, que é tudo isto que
nos alegra ou aborrece, pôde
ser resumida em três verbos :
nascer, viver e morrer por
que motivo não pederemos
nós commentar qualquer me-
nos transcedente, coisa em
80 ou 100 linhas ?...

Ahi fica o pedido.

Pontos de vista.»
—^»»»*—»¦—¦—m wi mu» ii»ii«» mm

O Jornal do Brasil, órgão
officioso do cardeal Arco-
verde, còmmentaiido o retorno
de Everhrdo ao Brasil, atirou-
se com unhas e dentes contra
a csciiiihllia sanguinária c dy-
namiteifíi, apresentando aqucl-
le camarada como victima da
política paulista.

Ora, o Jornal do Brasil
mente pela gorja ao dizer tal
cousa. Ficou provado e rèpro-
vado que Everardo Dias é
uma victima do clericalismo
que em S. Paulo cravou os
seus tentáculos, procurandoesmagar, de accordo com a
policia e a magistratura, todas
as manifestações do livré-pen-
samèfito.

E agora esse jornal se a pre-
senta como defensor de ,Evè-
rardo, esforçando-se por es-
conderj atravez de um ema-
ranhado de palavras iucon-
griientes, o crime do bispo da
Paulicea que forçou o go-verno Alfiuo Arantes a praticara expulsão de Everardo.

iliiSfiJSS!
Dccidjilanieiitc ;t IgrcjíiRoiur.na

quer absorver o Brasil. E, para isso,
eitil usando ile mu meio jesuitico,
siiuplosv pratico: alliando-se aos
jfovcriiatifüs.

A iniA>;ciii tio C.liris:o osíc/ita se
por cpiapi iodas as salas tio jury, «
hyniuo nacional se fa/ ouvir em
ccrimoijias religiosas, liguròcs re
públicajios usam. oíficiosnniciite,
de" lituioí e (listiiicçfies papaes,
Tiiilo sdestá catlioli/.andOüi'I iiiliaiiiuí a > honra> ile possuir
o imicc)|çar(ieal cia America do Sul,
o humilde Joaquim Arcovcrdc, qiie
mc5ra ;í(l naquelle esplendido pa
làcio tia praça tia Gloria. Atas o
humilde cardeal não qui/ ficar so-
sinho, no Brasil: trai:: agora, com
os esforços officiacs da diplomacia
brasileira, que tem uni represou-
tante junto á Santa Sé, de eonse-
guir tpie o prima/, tia Bahia, ti. Je-
ronymtj Thomé da Silva, lenha
tambemo chapéu vermelho.

Breviftereniús o cardeal Thomé
habitando humildemente luxuoso
palácio!,,

Boa ?m:a; o Brasil !... Os lontacii-
los tio ^of\:o romano empolgam-no.

Nenif) Acre escapou. Monsenhor
l)crnh?iPtli foi nouieado bispo tio
Punís f recebido - o que é raro--
em audiência de corteziá pelo papa,
que ejjprcssou.a esperança de que
a sua íuissiío seja coroada de pleno
suecesSM.

E seht. lia tanto; e ianios bons
V pístolíeS' nas pessoas dos condes

e cònineiidátlorçs jVapalinòs, donos
desta iifeli.'. nação. Ainda ante-lion-
(cm ac iv de. Queiroz se-
creiarifttl.o sr. particular Presidente,
não foLCouferiila por S. Eiu. Rma-
a CruBçla Ordem de S. Qregorio ?

1—•——>*>-. •*¦ > m» — ¦—

A BREVE DE VALENÇft
Bello ntovinienlo. ciréve geral nas

prihcirfaes fabricas e companhias:
Santa Rosa, Industrial Valçnciana,
Jauu/.zi Filhos, etc.

Motiiuento espontâneo e firme,
os opíarios fundaram a — União
Operaíia Valçnciana, que se propõe
a agir efíiciemeineine na defesa dos
interesses de seus associados. E pa-
rece que o fará verdadeiramente,
pois jàfldectarou que manterá em
greve Woperários em tecidos, nem
que os trabalhos sejam paralysados
por trjs inezes.
. O carraucismo patronal está sen-
do vencido em toda a linha. O ope-
rariado, exaltado, parece disposto
a arrancar tias unhas rapaces da
burguezia o que de direito lhe per-
teuce.,

Esttte são homens!

A crise de habitações
Todos os dias falam os.

jõrnáes na crise de habitação.'
Os alugueis sobem vertigino-
samente, delirantemente. ;E; 6
extranho^ mas parece que o
numero cie casas dimirfue...

Para debellar a crise alvi-
tram-se medidtò variadissi-
mas. Uns appellam para a li-
mitação no preço dos alu-
gueis. Outros p'eIo fomento
das consírticções. Outros airí-
da são pelas consirucções ba-
ratas (claro, para os' opera-
rios) feitas pelo próprio gp-verno. Houve mesmo quem
já lembrasse ao governo a
consírucção de barracões de
madeira, onde se empilhas-
sem as famílias proletárias...-.
Muito gentil !

Emquanto isso, a crise con-
titula e se aggrava, cada dia.

Ora, diz a velha sabedoria
dos povos, que não falha :
para grandes males, grandesremédios.

Ha um grande remédio
para esse grande mal da cri-
se de habitação, e é simples
como o ovo de- Colombo.
Simples, porque é deefficacia
segura e immediata-.

• Primeiro: fica estabelecido
ò principio de que toda a

gente tem o direito inilludiyel
de morar. Segundo: uma es-
taíisíica das casas existentes
e oura estatística da pópula-
cão existente, com a descri-
mina-ção das famílias e dos
indivíduos isolados. Terceiro:
determino-se, á vista das pos-
sibilidades provadas pelas es-
tascas, que, em qualquer
habitação grande ou pequena,
cada quarto deve pertencer a
um - indivíduo, aceresceníau-
do-s?, para as íamilias, as
peçaís domesticas. — cozinha,
desríeusa, sala de jantar, etc.
Quarto: nenhum indivíduo,
isolado ou pertencendo a
qualquer família poderá oceu-
par.; mais de um aposento.
Quinto: comitês populares de
bairros, de quarteirões ou de
niaâ autorizadas a. effecítiar
essas deliberações.

.Raios nos partam si dentro
defuma semana não estaria
tocfêTa gente morando convc-
nieníementè, neste grande Rio
de";janeiro...
•^íiás, este «ovo de Colom-

tíòs não é invenção nossa.
Elle' foi. applicado, com ex-
ceífentes'resultados, na Rússia
e.ria ephemera'Hungria com?
mudista,

POMO
-eirn e do Proletariado em gerai

PROBLEMA A RESOLVER

EDUCAÇÃO E ENSINO
EXCERPTOS E ARTIGOS DE

Educação
ESTRES E DISCÍPULOS

moderna
r

Corre pelo inundo, numa
ansiada crise de paixão, um
frêmito de bondade em proldas criancinhas, na pugna pelasua felicidade.'

Não ha paiz, por de lon^e
que compartilhe da civilisàção;
não ha recanto de província,
por afastado que esteja dos
grandes centros; não ha terra,
por miserável oti desconheci-
damenie que se açoite á som-
bra proiecfora de boas arvores
amigas num valle ameno ou
se perca pelas arribas cias ser-
ranias ádüstas, que se furte ao
pensameuio dominante tia edu-
cação c tia insfrucção da in-
iancia.

Estas duas palavras perde-ram, com a nova orientação
tios espíritos que as propagam,a sua rigidez e frieza de lei
iminutavel e indiscutível, im-
põridõ-sc como um fiel do ba-
lança se impõe á consciência
de um merceeiro, que não
precisa roubar no peso, tendo
previamente falsificado o geuero vendido.

_ A palavra educação já não
significa abdicação da vontade
da criança perante a vontade
soberana tio superior. Já não
significa uma summula de pre-ceiíOs de delicadeza cobrindo
hipocritamente uma alma
egoísta ou revoltada, numa
imposição que não deixa se-
quer ao raciocínio a oceasião
de se manifestar. A educação
já não é a imposição de idéas
e sentimentos feitos, que a ai-
masinha ingênua da. criança
tem de aceitar como verdades
intangíveis; como dogmas in-
discutíveis^ duma gravidade
perfeitamente ritual.'

A insirucção já não é, paraos modernos pedagogos, a ab-
sorção pela memória de co-
rihecimeritos abstratos.de datas
sem significação moral, de
facto'? irtmcados escapando ao
cérebro de criança que os não
pode comprehender.

A educação significa hoje a
cultura paciente da alma da

ÍípííIbIiIí
Em caria a Octavio Brau-

dão, o conhecido autor d'«A
sociedade futura» pede a to-
dos os camaradas do Brazil
que não lancem fora os sei-
los posíaes servidos que pos-suirem, enviando-os em cana
registrada ao camarada Quê-
rin, administrador da revista
Les Teinps Nouvccuix — 10,
rue ilu Fòür —' Paris (6*)França, afim de auxiliar a pro-
paganda libertaria.

Entre os sellos, os demais
valor, são: os emittidos a
propósito da guerra como
Croix Rotige ou War Tax;
os emittidos pelos allemães
nos paizes aluados que elies
oecuparam; os emittidos pe-Ias novas nações e pelas fro-
pas da Enteníe na Allemanha,
nos paizes aluados da Alie-
manha e em suas colônias.

. Os sellos da Ásia, da Ame-
rica Central, da America úo
Sul, das colônias de todos os
paizes têm algum valor, como
também as velhas emissões
da Europa, os sellos francezes
de 1848 -1854, e os do Im-
perio.

Em ultimo caso, enviar
quaesquer sellos do Brazil ou
do estrangeiro.

criança, amparando-a apenas
de leve, protegendo-a com
amor, preparando-lhc o meio
vitalizante em que se hacle
desenvolver, dando-lhe os cui-
dados amorosos e inteligentes
com que um cultivador trata
das suas plantas amadas e nas
(piais funda todas- suas espe-
ranças de futura riqueza.

Não ! lusfrlür não é fazer
meninos drodigios, educar não
é fazer manequins sem vida
própria.

Alais alia e mais nobre si-
gniíicação se está hoje dando
a estas palavras, que corres-
(sondem a dois grandes seu-
íinieníos de humanidade.

Por instrução entende-se
hoje dar ao homem, ser cohs-
ciente e pensante, o material
necessário para que elle porm mesmo siga o pendor quea sua inteligência e o seu tem-
peramento lhe indiquem; dar-
lhe» o instrumento precioso
com o qual possa, fabricar a
sua própria e inatacável foliei-
dade.

Instruir quer dizer, na nova
interpretação alta e bella da
palavra, mostrar ao homem o
caminho fácil seguro por onde
elle pode chegar, sem pcrcal-
ços desarrazoados, nem apa-
voramentos de fantasia turva-
da, ao thesouro de Aladino,
maravilhoso e deslumbrante,
de que não haverá maus ge-nios que o expulsem, porqueeste thesouro está dentro da
própria alma, é feito de jóias
preciosas que nenhum laárão
pode roubar.

Educar é criar cm cada ser
uma alma autônoma, dar a
cada criatura a inteira respou-
sábilidade das suas acções, a
felicidade suprema de procu-rar na vida o seu logar e, eu-
cÒntrando-se nelle a vontade,
fazer a felicidade própria, con-
correndo com cila para a
somiya das alegrias e íelicida-
^!es .çplect^sÍiu4e.4iíoye' (tor-.nara sociedade mais justa, mais
alegre e mais feliz.

E falam-nos ainda em separação
entre a Igreja e o listado. N.1b,Ve-nhores! A Igreja não está separada
do Estado;.esta,"sim,ainosiadci comelle.

<> s«>. «;-, Froirc <* os
«>|»<>i-m-ioi*

Os operários niunicipaes tiveramcom o sr. Pronlin a lei de 1." deMaio de 1910, qlu>i cie ,„„ ccr(òmotlo;eIevou-os,equipaiaiHÍoosao3
lunecionarios.

Foi uni recurso pulitico do ex-preicilo para limiar mais o sen pres-figio, visto ipie, infelizmente, quasitoçlos os operários municipaes sitoeleitores. Estes rejubilarain com alei, mas... veio o Sr. Sá Freire, ini-mjgo político do Sr. Froiitin, paraimpedir a execução da lei, prote-laiulo-llie a regulamentação.
Uni novo primeiro de Maio vemahi, qjler dizer, um anuo já se está

passando e eslão os operários mu-mcipacs como dantes. Tudo comodantes em casa de Mirantes: une,neste caso, é a Prefeitura."As leis se fazem para uão seremcumpridas. São os próprios "over-'
nantes que se encarregam de de-nipiistrar esta ousada proposição,t dizer-se que ainda ha associações
de classe, entre os operários liiuhi-cipaes, que querem evitar inevita-
yeis greves, desituíorisaíido-as pu-bltcanieutc...

| Estamos ameaçados de grippe?

1
Na Santa Casa
Noticiam os jornaes de hon-

tem, um caso fatal de grippe*verificado na Santa Casa deMisericórdia. Este primeirocaso deve servir de aviso aos
srs. da Saúde Publica que zela
pela saúde da nossa populá-
ção. 

'
Todos estão lembrados dosterríveis quadros tle miséria

que a paudemia de-lÇ)18 des-
enrolou aos nossos olhos eisso exclusivamente, divido
ao péssimo serviço de iiygi-
ene com que contava na.
quelle tempo a capital da Re-
publica.

Todos tiveram o doloroso
ensejo de observar os espe-
ctaculos macabros, os longos
diasde provação, de inqiiie-
tnude e de desolahienío. *

Para qíie se não reproduza
a odysséa da epidemia pas-sada, com todo o seu cortejo
de horrores, c impresceudivel
o zelo das nossas auiorida-
des sanitárias, que devemcombater - energicamente oflagello, no seu inicio.

Já mais de dois casos fo-ram verificados em Nictheròy
e os vapores procedentes devários portos estrangeiros
têm conduzido doentes de
grippe.

Portanto, urgem providen-cias serias e efficazes no seu-
tido de evitar a propagaçãoda molestiiL de tão triste me-
inoria para a nossa populá-cão, principalmente para asclasses pobres.

OS FIAGEUADQS
O Rio Grande dólNojfeSraiis!,,,-.

moii-scem asylo de gente faminta,
que vem dos Esiatjpnsinlios. Leia-
se o que diz a. redação do .Moss,,-
róehsc >:

"Continua imensa a' seçca, sem
esperanças no governo. Nenhuma
noticia de chuva nos sertões. Dia- -.?
riameiuechegaiii centenas tle" Mr-^¦"'
rantes tio interior da Paraliy.ba, tlò 

'
Géará e liePenraiubiice.aiTdraja-f'
sos, famintos, já tendo havido''ínui-
tas mortes de>fonie, perdurando o
estado actual "de 

estiagem. Faliam
serviços para os necessitados e a
situação se toma instipportavef,,
numa penúria e miséria extremai."

Basta! Para que commentar-?

OallBÉÉilÈll
i O Sr. Chatéaiibímiid, eollabor.;-

dor assíduo dos jornaes cariocas
ociplogso nas horas vagas, bacha-rei, etc. que diariamente nos mara-viiha e deslumbra com os elevadas
conceitos que rcsiiltaiu das suas
clironiças baciiarelicias tem agora
mais um emprego que, se não t.honra nem o impõe m conceito
dos contemporâneos dá lhe, toda-via, aciuillo com que se compram
os melões.

Naturalmente Chateaiibriand, des-
peitado por r,So poder competir
com o Sr. Maurício de Medeiros
cogiiontinaclooC«òirfeí/e£/;í«rtV(3s
resolveu acceitar, á falta de cousámelhor, a incumbência de arranjar
liiiòíypisias nesta capital, para 7«-
rar a greve tio Estado.

E aqui temos nós o Sr. Chatèau-
briaiitl atldicionaiitlo ás suas iá ex-traordiuarias qualidades tle hacha-
rei, sociólogo, chronista e Ciliiwfih
dão mais a de furador de greves!...

O' manes de François Rene deChaieaubriand! „

<

NOTIGULAS
Chrislu «» o .íiit-v

O serviço especial de um dos
nossos vespertinos trouxe ha dias
um communicado de Mossoró, no
Rio Grande do Norte, em que se
dizia que o Padre Ulysses Aranha
tivera a iniciativa de cõllocar a iiua-
gem do Christo crucificado no juryda cidade. Tivera a iniciativa e a
levara a cabo, com grande gáudio
das sociedades religiosas locaes.

Isto bastava para mostrar quanto
é mentirosa a aílirmativa de que,no reginien republicano, o Estado
está separado' da Igreja. Não é tal,
é letra morta o que diz a Consti-
tuição a este respeito: pelo menos
a Igreja Catholiea Romana fora
do Brasil republicano de imiueitsos
previlegios, que cada vez mais se
robustecem,

Ainda ha pouco, aqui, em plena
capital da Republica, o juiz Gál-
diuo Siqueira recusou a escusatica
de um cidadão positivista, que não
queria servir no jury, porque lá está,
na consagração da Cruz, o Christo
pregado.

O .cidadão somente fez appello á
constituição, para defender a sua
pretenção-; o juiz, porém, deixou a
lei e ateve-se a razões de ordem mo-
ral e religiosa.

Ora, viva!...
O telegranuna deMossorõntostra

mais eloqüentemente do que isto a
preoecupação catholiea dos diri-
gentes iá está > co padre Ulysses
Aranha, apoiado pelas autorida-
des."..'» etc, \

Grupo Feminino de Estudos Sociaes

Um manifesto á mulher
brasileira

Recebemos e damos á publiciüa-
de o seguinte boletim lioiitcnt des-
iribuido:

s O Grupo Feminino de Estudos
Sociaes, fundado nesta capital em
22 de Janeiro de 1920, propõem-se
a aggremiarj- todas as mulheres
emancipadas do Brazil, afim de
combater systéihatica e eííic.izmen-
íe a escravisação clerical, a escra-
visação econômica, a escravisação
moral e a escravisação jurídica,
que asphy.xiaiu, degradam e aviltam
o sexo feminino.

O Grupo estudará com carinho c
debaterá com ardor os palpitantes
problemas da questão social e pro-
curará elevar, po> meio de confe-
rencias, congressos, escolas e cur-
sos de seieucias e artes o nível in-
teUcctual e moral de suas associa-
das, para que se abra assim . na
muralha negra, tenebrosa e conipa-
cta da rotina, do egoísmo, da igno-
rancia e da hypocrisia, de todos os
preconceitos e de iodas as oppres-
soes, uma brecha, unia íresta, uma
frincha por onde livremente irradie
um pouco de Vida e do Ideal.

O Grupo aceitará conto sócias to-
das as mulheres dignas, sem difíe-
renças de raça, nacionalidade, cren-
ça ou profissão, desde que estejam
de accürdo com os princípios aci-
ma fixados o que mensalmente pa-
giiem, sem sacrifício, a quota mini-
ma ttle 1S000. Reúiiir-se-ha o Grupo

\ quinzenalmeltte em assembléa ge-ral, que terá as suas resoluções eífe-

cíivadas por uma comiuissão exe-euva, que durará um seme«tre ecompor-se-ha tle duas secretarias euma iliesoureira.
Companheiras:

yjrgc elevar, éngrandecèri digni-licaro nosso sexo, Iibertál-o mentale socialmente. Precisamos de com-bater a escravidão em que ser.tprenos prenderam, e questem sido emiodos os tempos a causa única dosdesvios moraes tia humanidade.
A época contemporânea üíferece

quadros desoladores de decatlencia-
mora!: é o meliridròsisínò > feitonota chie nos salões burguezes, é»adultério estabelecido conto regra
quasi^ geral entre gente rica, a
prostituição négregada c infante
tornada profissão regulada policial-niente. Rolamos para o abysntp da
dissolução, da corrupção e do des-
vario, como outrora na Roma im-'"
moral dos Césares.

Ainda é tempo, de reagir, para
que se não attiniaò cníaivccimentb
total. Que as mulheres dignas"e ho-
nestas se remiam, se agrupem, se
fortaleçam e por todos os meios
combatam as. causas que abastar-
áaiíi a mulher, arruinando a sacie-.
da.de.

Professoras, funecionarias, costu-.
reiras, tloristas, operárias em fabri-
cas e ? ateliers", trabalhadoras em
artes domesticas: Vinde, vinde até
nós, que sereis jubiliosa e traterna\
mente acolhidas!»

« -
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O regresso de umavicti-
ma da dictaduraclerical

a «
¦ ¦ de S. Paulo

íf,

, Terminando a estadia no Laza-
reto, o cBeuevcute ¦ entrou 110 por
to, dcsdnibãrcaiído os seus passa-
jicivo;, entre os quaes Eycràrdo
Dias, deportado como inoçoil, livre-
pensador e inimigo ilo vergonhoso
sittiaciotiisúto político de S. Paulo.

ftv.eriirilo 1»Ij«s

Desde que pisou lio cães, o dis-
tínec<> jornalista paulistano foi cor-
cadopor grande numero de amigos
que o disputavam.

Viíiiol-o rapidamente. Fstá alia-
tido physicaineute íuas de anime
sereno e impertuljf.vci.

1 CASA
VENDE-SE uma com 2 quartos.

1 salas, cozinha, lirz cleclrieà, qüi.in
(ai, jardim na I rente e banheiro,:»
rua Capitilo Macieira, 50. Estação
de D. Clara.

OSSO

jorna
A' Vos do Povo está .rèser-

vado um brilhante futuro,pois
a maneira entliusiastica como
íoi recebido o seu primeiro
numero pelas classes traba-
lltacloras, dá-nos a esperança
do que dentro em breve o
modesto diário de 4 paginas
tpie ora apparccc diariamente
como porta-voz das classes
obreiras, será um dos maiores
quotidianos desta capital.

Alguns'opçrarios,ignorándo
por complete) o quanto tle sa-
crifiçio pessoal e monetário
custa um jorna! feito nos mol-
des da Voz do /-Vrfl.ceusuram
o ter elle apparecido apenas
com 4 paginas e não com 12
ou 10 como sóe acontecer
com os jornaes burguezes.

Entre dois abraços,'sonhemos
algumas novidades;

Manoel Perdigão, o operário
snntisla deportado por um certo
Ihraliiiu de tal, (pie ali exerce as
fiincçDes de delegado regional, foi
el:iiiilcstinainentc\lcsetnbaicadoeni
Vige, na mais extrema miséria.

Os deportados que se encontram
om Cabo Verde estão na mais ex-
treina penúria.

A este propósito, encontra-
mos na -A llaialha , de Lisboa, a
seguinte nota:

«Dos operários vindos do Brasil,
e deportados; sem qualquer jtisti-licaeão legal, para Cabo Verde,
acabamos de receber uni cabo
granima, que representa um verda-
deiro pedido de soecorro, uni chã-
niamonto que elle* fazem aos tra-
bãlhadores portiigiiezes para quelutem pela sua causa, forcando os
governos a reparar o verdadeiro
crime rjuc coiiinietlerani. Esse ca-
bògrauinia é do teor seguinte:

S. VICENTE DE CABO VERDE
20, ás 0 horas. A nossa situação
é precária. Pedimos que continueis
a nossa causa. Os deportados do
liiasiJ..

A federação officiou-llies hypo
thecando o seuapoio moral e" pc-dindo aos operários portngiiezes
que protestem contra semelhantes
arbitrariedades.

E' preciso que os trabalha-
dores saibam que o nosso
jornal não conta senão com a
venda da folha para fazer face
ás grandes despesas que elle
acarreta c que o seu desenvol-
vimento está nas mãos dos
trabalhadores, bastando paraisso que o auxiliem, compran-
dó-o diariamente e fazendo
propaganda deile.

Cabe aqui, para terminar o
beijo pensamento de Xavier
Ma.istíe'-; Nada que c grandenasceu grande.

à greve dos padeiros
de Peíropolís

íiw no "8 Esta-
¦ioleS.Paiilo,

Chegou-nos, hotitèm,; ás
mãos o2"ntiinero d' '.A greveno O listado, botetim que os
graphicos paulistas fazem cir-
ciliar diariamente, e no qualexpõem iodos os- casos quese vão desenrolando no" mo-
vimento grevista.

Como prometierain, dão no'
presente numero os nomes.'
dos «humeros>, que são os
seguintes: Gastão Floret da
Silva, Carlos G. de Menezes,
Alcindo Marcondes, Evanclro
Gáspariiii, Rodrigo de Souza
Telles, Joaquim Saraiva Netto,
Gastão Perrini, Paschoal Cas-
trigtiauo, Gumercindo Mar-
condes, Januário d'Angelo,
João Corrêa, Manoel Montei-
ro cTheodotniro Raposo(13).

Da lista acima apenas li-
gura o nome de um dos ,nove«humeros» idos desta capital
o linotypisla Joaquim Saraiva
Netto, sendo ignorado o mo-
tivo da falta dos outros no-
mes, sobre os quaes «A gre-vc.> n'0 Estado nada diz.

Traz, também, o presentenumero o retrato e a biogra-
phia «do numero> JoaquimSaraiva Netto,promettendo es-
tampar a biògraphia dos de-
mais nos números subse-
quentes.- Da subscripção aberta
pelos graphicos paulistas, em
beneficio dos grevistas, já são
conhecidos os resultados de
duas corporações: «Correio
Paulistano-, 347S000; >Jornal
do Comniercio - (edição de
S. Paulo) 3S2S000.

- • Também se acham em
«greve», ha 15 dias, os ope-

:i

"Nossa Terra"-
, Foi flíõiitem distribuído' o

numero 31 da * Nossa Terra,
excelleiite revista nacional.
Confeccionada com esmero,
impressa em papel cotichê
tem ua capa inleresairte íreiijio
da nossa urca e o seu texto
variadissiuiü, encerra assuin-
pios de política, literatura' e
cominercio, alem de paginasde moda e luimórisnío Ihter-
caladas de phbtògraphias da
actualidades,

O siimmario está assim des-
tiibiiido : O novo governo do
Estado de S. Paulo e o pro-
grani ma do futuro presidenteUm grandioso exemplo o
de civismo O nordeste bra-
sileiro continua abandonado -
Piratas em terra firme (Chro-nica da Semana) Praticando
a doutrina de Monroe A
Sabinádá- Em torno da, obra
de um propagandista Vul-
tos da independência Com
•v ou com z ?—O Cattete e os
bigodes O Rio de Janeiro no
Centenário da Independência—Clirouica Rimada -O quenos disse um almofadinha -
A acção dos Norte América-
nos na Amazônia- A tentati-
va «yankee* no Acre. Rabis-
cos-Isto não! -Letras nacio-
naes A igreja e as modas.

rarios graphicos da Casa Es
pindola.

Os graphicos paulistas, sa-
bedores que os proprietáriosdessa casa procuram pessoalnoutras localidades, pedemaos graphicos em geral quenão acceitem convites parasubstituir esses operari.os.bem
como fazem idêntico pedidouo caso referente a O Estado.

do wvc
fis ifiiiiiíii

5abbcidó, 7 ~- 2 — \h}í

iiiiiio nl
O caso do tenente

Abreu
A formação de culpa no

processo a tfue responde o
tenente Guedes de Abreu, queassassinou a esposa na rua da
Lapa, foi interrompida porqueduas testemunhas, arroladas
na denuncia se achavam au-
sentes. O soldado Ctipértiiio
Alves de Souza, que foi man-
dado servir na colônia correc-
cional de Dois Rios, e o

Horrível desastre Io caso dos navios

Pen-
para

dr. José Roberto Leite
teadò Junior, (pie fora
S. Paulo»

A segunda testemunha járegressou, e o soldado, com
certeza, será transferido paraesta capital.

Isto quer dizer que o pro-cesso vae entrar novamente
em andamento.

Reclamações
Com a Prefeitura e a

Hygiene Publica
Pedem-nos os moradores

das ruas Silvana, Pedro Do,
mitigues e José Domingues-
na E. da Piedade provi-dencias sobre a limpeza
das ditas ruas e respectivas
vallas, pois a imnumdicie em
que se acham, faz tremer, de-
ante das epidemias que nos
ameaçam tal é a invasão de
mosquitos e moscas, que os
impossibilitam de repousar.

Esperando serem attendidos
ahi fica o pedido.

A cidade Ficou sem pão

Lm virtude dos proprieía-rios tle padarias da cidade
serrana não terem chegado a
tiín r.ccordo com os seus o^q-
rarios. estes, solidários e co-
liesos, tulo voltaram ao ser-
viço.

Por esse motivo,
ho.nietn. esteve sem

I»BOLETIM TELEGRAPHICO
A TYRAMA INGLEZA

8
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Continuam as persiguições
na Irlanda.

a cidíiac,
não.

->.'.:-'V-.

! SaiÉlmliia | jigjiiLi
A nova tabeliã dos gêneros aümeníicios

—*.

A GOMPLAGENGIA DO SR. DUL.PHE MAGHA00
»-.

A Stiperintendencia do Abasteci-
mérito'; ox:OoúitnisíwiriuciOj organi-
ou a nova tabctla de gêneros alis-
mentidos. Como isto interesse l;as-
tante o povo, damos a seguir a re-
ferida tabeliã que desde lionícm
entrou em vigor:

Álcool, de 36 a 3S;gr;ios, litro,
H-J00; de ':(> a 38 piáos, garrafaSSúO; ile "v i\ 3S ^rãos, meia garra-ia, Ç440; Arroz briíiiaclò de jn-imei-
ia e especial, kilõ ;'-lX)0. brilhado de
scRiiiida, kilõ rtMO: superior, kilo
sfiÕO: bom, kilo SS60; regulai*, kilo
SS40: iníerjor, kilos5C>0; Assücar re-
Jinado, branco kilo 1S200; refinado
de terceira qualidade, kilõ 1Ç0C0;
branco tioiit. inoido ou triturado,
kilo ]!)*020; brancocrvstal, kilo ISJ'20;
branco, crystal e segundo- jacto
branco, kilõ -:üé0; crystal amarello
on deme-rara, kjlo S020
n'io, '.:ü S820: mascavo,

inascavi-
kilo réis

eapaci-
íis, e de

jW

i!720; Aves, gaüinha especial nina
os*50p: gatlitilía regular unia 2.-00D;
frango grande, uni 2*000; frango
regulai', um 1$700; frango pequeno,ti in l ÍS200; IJaniin em rama, fresca,
kilo ifSOO; ik1 latas de qualquer
peso em qualquer outro envoltório
kilo 2-'?060: a retalho, pesada na
•iecasiao (ia.vendá, kilo 2-200; Da-
tatas cs!>eeiacs. kilo S120; regula-
rçs, kilo S360; inferiores kilo Ç2S0;
<}afé torrado (.ii moido, em paço-'.^ eu cm outros envoltórios : es-
pc-.:i:-e.5. i.i!o reis l^l-00: especial,
meio kilo «100; regular küo lsíOü;
regular, meio küo .--SCiO: Acõndicio-
nado em lata- de follia d
• lade ili- iíni ! iíò mais 409
mbjo kitp; liiais 000 rei.-.

Carne fresca, congelada ou res-
friadh, superior, tle primeira cjiin.lt-
cadê. (tité, alcalra, cliíl de dentro.
;:';.( de fora e lagarto), kii... 1S300;
ideai, ideriij idem de segiuuía qtíali-i:.ule. (assení, pá e paio), leiío 1^200;
iderj, ideiir, idem de terceira quali-dade (ncito, cóstella, pescoço e
perita), küo, 1ÍUO0; fresca de porco,superior,kilo 1S100; lombo ecos-
teíletas,T.iio 1-"°00; carne tle 1)01x0'salgada, kilo, 2Í000; carne de porcode baníca, kilo, líõOO: ciíríic secea
ou xarque: especial, kilo, 2-200;
superior, kilo, 2"000; regula:-, kilo,
i *600.

Carvão vegeta!:
co, 11a zona urbana
có Xavier, kilo $200; úlem, de S.hraiiciscp Xavier para a 7011a 111-
ral, küo, ÍÜS0.

fistes preços nito potlcrito ser
atigiii.cíitndos de qualquer taxa sob
pretexto de descarga, carreto ou011 íro.
- Fafitjjia de mandioca, especial:
fp/to Alegre, .Sfiniliy o scitielliau-
te?, .lato, s3S0; fina, Pórío Alegre.
Siirtüiv <: semellianles, kilo, .--'''"O-
|>ei'réirada, kilo, ?280; grossa, kilo,'

Fariiilia de trigo, de primeira-
qualidade, kilo, $640; de segunda
qualijçlade, kilo, 8600; de terceira
qualidade, kilo $500.

Feijão preto especial, kilo, S-I60;
preto regular, kilo, $380; íiiulatinho
especial k. $300; imilatinlio, regular,
k. r?200; fradiulio, kilo $520; branco e
manteiga, kilo $520; amendoim e
eiKofre, kiloreis $400; dazòlina,¦iata, 12*200; litro 9084; garrafa í-~420;

Kerozetie, lata, 105500; litro, s000;
ganaia. -i40; meia garrafa, $220;Leiíe condensado, estrangeiro, lata,
;-KM; nacional, lata, 15300; Leitefresco, litro, s?00; meio litro- .-400-
1/4 de litro, 5390. Entregue a doini-cimo; Lenha, secea, em tocos c pesoniedio iior toco de 500 a 700 grani-mas, em ipesageiíi de 10 tócos°: 100tocos. 4.ri00: 50 tocos, 25100; 30 tó-cos, 0-120. Esics preços não pode-rito ser íiiigmentados de qualquertaxa sob pretexto de carga, descar-
ga, carreto 011 outro: Manteiga, dosLstado; de .Minas Geraes e Rio de
Janeiro : kilq 05400; I 2 kilo, 35300;14 kilo, i-'70O. Do Estado de Santa(.alliai-ma: küo réis 55700; 1/2 kilo,
?í900; 1/4 kilo, 1-500;- Massas-ali-nientiaas, especial (secea aniáiella)k.i o, l.s/00; especial (secea branca),kilo, !>?00; aniarella,
branca

peit
até S.

leio c ?ec-•rãncis-

kilo, 15101);
conjniiini, kilo 5000. Quan-uo exposta á venda em pacotiuhoscar qnadps, por kilo, mais 200 réis;mitlip amarello, kilo 5280; brancokdo. ;v>5U: irvsclado, küo, 5220;

Uvos; ihizi.i. l?000; um $160.
['ao, de luxo, pròvençn, de cer-veja e outros especiaes, inclusive

(Orinas, cacetiiilio;roscas redondo-,e trança, kilo 5900; de trigo,-de
primema qualitlade, comprido, em
quãiqiier fracçao, kilo 5000; inixtò,de trigo em mistura, até 30 •[. deou;rasf.irÍMÍi,'is paiiificavéis; kilo•:4-.0. Qurmtlo eutregtje a domicilio
custará mzh 1C0 réis por kilo: Pei-xes seccos, salgados ou emsalhiõti-
ra-P.acalhao estrangeiro, peso li-
quido especial, küo 2$400; regular,
küo 1SÇ00; inferior, kilo 1-800; ba-calháp nacional, küo 2fl00; garou-p.a,..vérhe e namorado, kilo 250OO,
pirarucli, küo 25100; camarão seccokii.-. 25OOO; bagre, tainha corviua,miragaya. sardinha küo 15400; tai-1111a ciu salniotifa, kilo 1'IOOO;Sabíó
especial, küo 15400;-virgemde pri-meira qualidade, kilo 15100: virgem
de segunda qualidade, kilo $900;virgem de terceira qualidade, kilo
SS0O; br.iucotypoGloboc Regadorküo !.;M00; Sai eoiuiufini nacional
(grosso), sacco de 00 kilps, 105000;
i;i!o, $200; Sa! refinado, estrangeiro
ou nacional, fresco, '5800; nacional
ou estrangeiro, em saquiiilfò de 2
kilos $900; Sal triturado'ou moido,
n granel, kilo 5220; saquinho de 2
kilps; 5700; Toucinho, fresco, kilo
15S00; idem, salgado, kilo líoOO.- Aperar dos preços módicos da
nova tabeliã brgaisada pelo Sr.
Dtilplie Macliádo, cie accortlo com
os interesses tão fervorosamente
reçlamatlps dos varejistas, que não
se cansa**! de espoliar as algibeiras
do povo, adiamos que esses mes-
mos preços, são vantajosos, única-mente, para a liurgticzia; Eiitqiiatt-to o pioletariado, batalhàhdò pelosseus direitos e interesses, pedemagmeiiío de salarip, os varejistas
fazem uma grila formidável ciu
prol do augmento da tabeliã taxa-
tivii do preço dos gêneros. O pro-letariado ganliando o pão quotidi-ano com o suor do seu rosto vê-se
assim, esppliado nos seus recursos
por uma tabeliã feita para agradar
aos varejistas, F.' o que se depre-
hende da nova tabeliã de preços,
posta,em vigor pelo Sr. Dnlpiie
Machado,

NOVA YORK, ii ("Voz
do Povo" ) — Telegramma
procedente de Londres annun-
ciam t|tir: a policia ingleza ef-
íecition novas prisões de sinn-
íeiners" e de membros do
Partido Republicano Irlandez.
Esies, em represália atacaram
diversos quartéis de policia,
principalmente em Artlow, on-
de as oombas atiradas pelos"siiut-íeiners" causaram con-
sideraveis estragos materiaes.

O marechal sir John French,
governador geral* da Irlanda,
receioso de novos attentados,
decidiu permanecer em Lon-
dres, de onde expede ordens
de prisão contra os <leaders»
nacionalistas irlandezes. No
Ulster, nestes dois nltinios
dias, íorain presos dez chefes
csinn-feihers».'

Os nacionalistas irlandezes
são incansáveis na Iticta que
vêm sustentando pela liberta-
ção da Irlanda. O correspon-
dente do «Sun» diz que a pro-
pagaitda «sinn-feinista-* jàcon-
seguiu adhesões importantes
entre os próprios policiaes, de
sorte que muitos -siim-fei-
ners» receberam com antecé-
dencia aviso dos mandados
de prisão contra elíes expedi-
dos e conseguem evitar os
seus algozes.

Diversos correspondentes
americanos preveni uma pro-
xinía crise 110 gabinete irlan-
dez coni a saífidà do deputado
Mac Pherson, secretario geralda Irlanda. O Marechal French
foi convidado a prestar décla-
rações perante o Çonseího de
Ministros,
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Um auto virou na ave-
nida Atlântica — Um
ferido e um morto
Hoittem, cerca de 4 horas

da madrugada, seguia pelaavenida Ailautica, contra-mão,
o automóvel particular de nu-
mero 2.075, o qual era diri-
gido pelo seu proprietáriosr. Manei.Moreno, estabeleci-
do a rua do Ouvidor. .

Próximo á rua Salvador
Corrêa, o sr. Moreno teve
necessidade de. fazer umacurva rápida. Fel-a, porémcom tanta infelicidade que ovehiculo, que ia a toda a velo-cidade, Virou violentamente,
atirando por terra o sr. Moreno
e as. outras pessoas que com
elle passeavam.

O sr. Manoel Moreno, re-
cebeu grandes contusões; o
sr. Carlos Pinto Leite, um dos
passageiros, ficou com o era-
neo fraefurado; sendo trans-
portado, em estado grave
para a Casa de Saúde do
sr, Poggi, onde falleceii pelamanhã.

O sr Leite era casado e re-
sidia ã rua Dois de Dezembro
n. 107 e tinha um estabeleci-
meuto comniercial.

O «chauffeur» do sr. More-
"o, que ia sentado airaz
quando se deu o desastre, de-
pois de recobrado u animo,
desappareceu.

iililo li Ma
A ATTITUDE DA FRANÇA

A Associated Press, em umtelegramma de Paris, esclare-
ceu liofitcm a attiíude do go-verno brasileiro, no tocante á
questão dos navios.

Os amigos de surpresas de-vem ter saboreado infinita-
mente o caso máximo na po-litica destas ultimas semanas:
cada dia, cada aspecto.

Hoiitem, a Associated Pressaffirmou, cm tom que faz en-
trever.o cunho official, que aFrança trata directametUe com
os Estados Unidos a questãodos navios ex-allemães, requi-
sitados pelo Brasil' á Alie-
manha.

A próxima conclusão da paz

imposta pelos alliados

PARIS, 0 (Voz do Povo).-
São esperados nesta capital
dentro de uma semana os de-
legados de paz da Hungria.

Até o dia 24 do corrente,
ultimo do praso que lhes foi
concedido, os representantes
húngaros entrarão em njego-
ciações com o Conselho! dos
Embaixadores, tentando obter
deste algumas modificações
nas duras condições de pazimpostas á Hungria pelas na-
ções vencedoras.

Um ex-ministro vaiado
Roma, 6 (Voz no Povo)

Telegrapham de Bergamo que10.000 tecelões declararam-se
em greve pacifica para protes-tar contra a alta dos gênerosde primeira necessidade.

O ex-ministro Crespi quetentou entrar em accôrdo com
os grévsitas fo^ vaiado.

Julgamento de ope-
rarios em Santos
Entrarão em julgamento'hoje, em Santos, os operários

José Joaquim Alves, Miguel
de Souza e Antônio Braga,
membros da sociedade União
dos Estivadores, aceusados, o
primeiro como autor e os our
iros como cúmplices, do as-
sassinato do indivíduo Acy-
lino Dantas, chefe do trafego
das Docas de Santos.

A defesa de José JoaquimAlves está a cargo do dr. Mau-
ricio de Lacerda.

O caso prende-se ás lutas
entre o capital e o trabalho.

^•V\."V->-

pa
mim!

WHWESfafVozdoPovo)
— Os «clíaufieurs» ameaçam
abandonar o trabalho nos pri-tneiros dias da próxima se-
mana, porque o governo até
agora, apesar dos protestos
repetidos das associações de
classe, nenhuma providenciatomou contra os açambarca-
dores de gazoliria. Diante das•Tccusacões formaes lioníem
feitas á directovia do serviço
de abastecimentos, o governo
parece inclinado a tomar em
consideração os protestos dos.•chauiTeurs- e a agir de ma-
neira a evitar que seja decla-
rada a píojectadà greve.

0 problema da iiacioiiali-
sação das minas na

Inglaterra ;
LONDRES, 0(Vosdofítyo)

Proseguem as negociações
entre os representantes do
governo e os delegados das
associações mineiras a respei-
to do problema da nacionaii-
sação das minas.

Nenhuma nota official foi
publicada sobre o assumpto.
Sabe-se, entretanto, que o go-verno, a não ser no que diz
respeito ao projecto relativo
ao controle do carvão, man-
tem-se irreductivel no seu pri-mitivo ponto de vista. Os de-
iegados mineiros esforçam-se
pela conclusão de um accor-
do mediante o qual algumas
das condições que pleiteiamsejam desta vez acceitas pelo
governo,

A Caiara Franceza
tem confiança...

PARIS, 0 (Voz do Povo)A Câmara dos Deputados
approvou por grande maioria'
de votos uma moção de con-
fiança 110 governo.'

Contra as manobras
desleaes de uma Câmara

de Gommercio
LONDRES, 6 (Voz do Povo)— Os órgãos trabalhistas a vi-

sam ao operariado que se pre-
pare para lutar contra as
mauebras desleaes da Câmara
do Commercio de Manches-
ter, cuja directoria, sob o pre-texto de que halfalta de teci-
dos de algodão nos merca-
dós mundiaes, está promo-vendo um movimento tenden-
te a restabelecer nas fabricas
o mesmo numero de horas
de trabalho antes da .guerra.

i RHK

A [ffllãO IhlÉÉI!

fráiuiiãiSsr&s
italianos

Bueuos-Ayres, C. Informam
de Roma que o conselho ad-
ministrativo da secretaria In-
iernacional do Trabalho da
Liga das Nações, por propôs-ia do delegado italiano, com-
mendador Palma Castiglione,
vae estudar as questões relati-
vas á protecção dos trabalha-
dores agrícolas e preparar um
projecto de convenção inter-
nacional para ser submettido
a exame da Conferência frtter-
«aciona! do Trübalhoem 1921.

Nova York, 6 (Voz do Povo)
O -Herald¦¦ recebeu de S.
Francisco o seguinte teiegram-
ma;

«Noticias aqui recebidas de
Viadivosíok dizem que pôdeser, considerado triumpliante
o movimento revolucionário
que irrompeu naquella cidade
e que se proj>aga por toda a
província do Ussuri.

Augmenta a animosidade
popular contra os japonezes
que, ante as vacillações do
governo de Tokio, estão dis-
postos a abandonar a cidade,
partindo para o Japão a bordo
de navios de guerra.Os socialistas assumirarh o
controle completo de Vladi-
vostok e já conseguiram res-
tabelecer o trafego de trens Üe
carga para o interior, assegu-rando assim o abastecimentoda cidade.» : < i

0 medo do governo
italiano...

Ordens secretas
contra Malatesía

NEW YORK, G-T^tftfPtf-
vo) — O jornal < Avante !»; se-
gundo communica de Roma
o correspondente do <New
York Times», obteve infor-
inações seguras de que o go-verno italiano expediu or-
dens secretas a iodas as auto-
ridades das províncias, no
sentido de perturbar o mais
possível os comícios popula-res em que tomar parte o sr.
Malatestá,

governo americano
trinta ex-allemães

WASHINGTON, 0 (Voz do
Povo)— Foi approvado peloPresidente Wilson o decreto
que autorisa o governo a véu-
der trinta dos navios ex-alle-

-mães, que estão sob o seu
controle directo, a eompa-
tíbias de navegação america-
nas. O governo desfaz-se des-
ses navios mas sob a condi-
ção expressa de que conti-
nuem a navegar hasteando o
pavilhão da marinha mercante
dos Estados Unidos,

Os nossos collégas de imprensa
foram assa/ gentis para coiunosco.

Disse "A l\oil<-" de ante-
hoiitcui:"Começou a circular hoje o novo
órgão da Federação dos Trabalha-
dores do Rio de janeiro - "Voz do
Povo". Trata-se de mu jornal dia-
rio, saindo pela manhã e coutando
com todas as possibilidades paralonga vida e futuro brilhante. Na
sua 1" pagina, vem estampada uma
bella composição do pintor patri-cio Capptlohcli — "A Proílticção".
Ao novo confrade os nossos hie-
Ihores votos de felicidades."

O ".loi-ital «Io ItriiNil**
tle honteni:" Circulou honteni o primeiro nu
mero da "Vo/. tio Povo", o novo
orgain da Federação dos Trabalha-
dores do Rio de Janeiro.Apresentando ua sua primeira pa-
gina unia linda allegoria do pintor
patrício Cappllonch, noticioso, com
uma boa collaboração em defesa da
classe, o novo diário matutino tem
todas as possibilidades para vencer
e vir a ser 11111 dos maiores orna-
nientos da imprensa carioca".

"Sob a direcção de Carlos Dias,
o obreiro de brilhante intellectuali-
dade, iniciou-se honteni nesta capi-
tal a publicação de 11111 diário ma-
tutino, redigido com desenvoltura e
correcção.

Noticiando o seu appareciinento
folgamos em constatar 110 tlovo col-
lega a afiiiiiiação de que se baterá
pela organisação dos trabalhadores
e pela propaganda do syndicalisiuo
puro, de que fomos os primeiros
propugnadorès na grande impren-
sa brazileira.

A' " Voz do. Povo" desejamos
prosperidadese vida longa".
\ "À Ifcu .•»"':

Visitou-nos o primeiro numero da" Voz do Povo ", orgain da Federa-
ção dos Trabalhadores do Rio de
Janeiro e do proletariado em geral,honteni apparecido nesta capital.

Destina-se a " Voz do Povo " a
trabalhar pelas classes trabalhado-
ras "sem um caiiijiijío previamentetraçado dentro dos limites de dou-
tiina" c a fazer deltas organização
consciente, sob a fôrma syiidicalista,
alteiideudo a que "o syndicalisiuo
é neutro para com todos os credos
político? c sociaes".

Taçs são, em resumo; 03 pontos
priiicipaes do progrannua do novo
jornal, que apparèce, sem duvida,
oppSitunauieiite interpretando os
sentimentos e as aspirações das
classes trabalhadoras, que tinham
realmente, necessidade de um or-
gani que as representasse ua im-
prensa.

Os nossos votos para que tenha
longa vida a " Voz do Povo ", _

A altitude da Frafrça denota
descaso profundo pelo Brasil.
Aliás, estii aititude já era au-
tiga: as cláusulas mais impor-
tantes do Convênio foram ila-
respeitadas, sem uma só noti-
ficação ao representante do
governo brasileiro em Paris.
A França não pagou até hoje
110 milhões de^írancos de
afretameritò; nem estabeleceu
com os 30 navios linha nen-
hüma de navegação transa-
tlantica entre o Brasil e a Eu-
topa.

O Convênio estabeleceu em
cláusula primeira que o go-verno ^ brasileiro consentia,
«em pôr á disposição do go-verno francez, até 31 de Mar-
(¦o í/e lOtO, os 30 navios».
Pois bem, ha 10 uiezes quese espera a vinda dos mes-
mos, e nada. Dos navios, nem
fumo das chaminés.

Esta altitude do governofrancez se explica porque elle
recusa ao Brasil o direito de
propriedade sobre os navios.
A Fiança considera a sobera-
nia do Brasil sobre elles, como
um acto de força ; rêconhe-
ceti-a para receber os navios,
mas, agora, no momento de
entregal-os, nega-a. E'
chicana governamental.

Neste pensar, o gofrancez está, entretanto, desa
compauhado. Por isso, exige
que, no caso improvável de
ser reconhecida a soberania
do Brasil sobre os navios,
tenha ella preferencia para a
compra.

O Sr. Epitacio e o seu go-verno não têm meios de fazer
coinqtie haja, para o Brasil,

pura

líÉítfei
"Vida Nacional"

também defende e
defenderá sempre
os vossos interes-
ses.

Por que não ledes
a sua secção sobre
os "Problemas So-
ciaes " ?

4^,,-r,:r...,..._,,r:^

liquidez de posse. O Sr. VÍ\mi;ceslau, com sua dubi.dade,
atrapalhou tudo...

Assim, era impossível avenda dos navios officialmeih
te a uma nação; impossível
era também rchavel-os daFrança, que nem oafretamento
pagava. Situação difficillihiá.
apertada bota...

O sr. Epitacio não achava
uma solução. O sr. Timble
deu-lha : 'ofiércceu-se para a
compra dos navios, vice-presi-
dente que era de um syncll-
cato interessado.

O presidente exultou. O sr.Trimble é americano e a Cháli-
dler & C". gosa da protecçãoofficial, requisitos que podiamfazer a Franca recuar; além do
mais, a Chandler & C". tem
bastante numerário e |)a"abem...

Tudo isto cbhsíitiic; as «coíi-
sideraçõòs de maior relevan-
cia>, de que falou depois
o governo, ao sentir a falta de
argumentos dignos e mesmo
de recursos de sopHisnía.

A grita, que aqui se fez,
sobre o caso dos navios e em
que o próprio embaixador
francez foi envolvido, chegou
até Paris, produzindo a nota
de hoje.Que irá surgir de tu-
do isto ? Recusar-se-á a Fraij-
ça em entregar os navios ao
syndicato americano, no caso
de vencia ? Que fará o svn-
dicato ? Que attiíude tomará
o governo de Washington ?
Como procederá então, o sr.
Epitacio ?
Estamos agosaro espectaeti-

Io destas trapacices, chicanas
e rabtilices goveriinmentaes.Como tudo isto mostra e de-
monstra a < indefectível soli-
dariedade, que une as nações
aluadas c assoc iadas*!...

_ Nisto tudo os nossos tuari-
Hinos ficaram em situação do-
lorosa. Seus interesses nada,
absolutamente nada, pesaramnessas hypocrisias de gover-nantes, acostumados unica-
mente a tratar cios interesses
próprios, sempre antagônicos
aos do paiz, que ludibriam.

Os marítimos aguardam a
resposta do Presidente. Queresposta ?

O Sr. Epitacio, habilmente,
no discurso com que respou-
deu ao Sr. Nicanor, interprete
dos marítimos, disse apenas
que ia estudar, realmente, M
os argumentos e documentos
apresentados. Não disse queestudava e resolvia.

Ainda mais : prevendo qual-
quer attitude enérgica que os
marítimos, futuramente pudes-sem ter, reconhece-lhes apenas¦«o direito de representação e
opinião». Onde o direito de
decisão ?

Para o Sr. Epitacio, o ope-
rariado não tem tal direito.
Se os marítimos amanhã qui-zerem tel-o, serão declarados
fora da lei.

; Que não se iliudam os mil-ritimos.

I

Retíníão de deputados
socialistas

Roma, C, (Voz do Povo)—.
Reuniu-se Itonte.m, nesta Ca-
pitai, o grupo parlamentar
socialista, para discutir a ori-
entação que deverão tomar no
que diz respeito á política do
exterior.

As oitos horas de trabalho
Roma, 0. (Vos do Povo) —

O ministro Ferraris decretou
que entre immediatamente ern
vigor a lei. das oito horas de
trabalho.

IMPRESSOS

Antônio Abranches, que é
um fino e admirável poeta,acaba de publicar o seu livro
«Bosque Encantado* no qualse encontram as mais lindas
poesias de sua lavra.

Antônio Abranches é autor
do bello trabalho .cMusa Ver-
mellia», que, publicado em
São Paulo, obteve o maior
suecesso entre os intellectiiaes
ikratas do visiulio Estado.

«Bosque Encantado* não é
um livro de idéas; é uma
reunião de lindas poesias queos nossos leitores devem ler.

Athletica — Recebemos o
primeiro.ntimero desta primo-rosa revista de desporto, de
cuja direcção faz parte o sr.
Coelho Netto.

Mais um!...
Diz um despacho telegra-

fico que a diplomacia bra-
zileira se esforça para nos mi-
mosear com mais um pre-sente de grego — um cardeal.
Deus nos acuda e nos pre-serve de mais esta calami-
dade!

Se o futuro cardeal nos sair
pelo mesmo preço porque noe
saiu o Arcoverde, é motivo
para condoerse a gente do
povo deste paiz. Àffirma-se
por ahi, á bocea pequena, queo chapéu cardinalido que or-
namenta a cabeça de s.revma.
nos custou a bagatclla 'de
70.000 contos, a quanto monta
O patrimônio da Ordem de F,
S. Bento. :

Não sabemos se' isto será
verdade; o que afíirmamos,
porém, é que- frei João-dasMercês, ultimo membro da-
quella congregação, foi ex-
pulso do mesmo, violenta-
mente, para dar posse aos
frades allcmães de ioda a ri-
queza cia ordem, E após esta
bandalheira tivemos a sagra-
ção do sr. Arcoverde como
primeiro cardeal da America
do Sul, deixando de cara á
banda — D. Thomé, primaz
da Bahia, a quem competia á
promoção.

Ponhamo-nos em guardacontra maisesse flagel.lò -que
nos artieaça.

ti ética"
Está circulando desde hon-

tem, esta magnífica e atirahente'revista, cuja direcção foi con-
fiada ao escriptor Coelho Net-
ío. Anciosamente esperada nos
círculos desportivos desta ca-
pita', e dos Estados, Athletica,
unica tio gênero, veiu preencer
uma lacuna lia muito verifi-
cada tia imprensa sportiva.

A bella revista de Coelho
Netto, vem repleta de infor-
inações desportivas, esplendi-
da collaboração, trazendo na
capa uma allegoria de Hvgia.

A greve na casa"Marca Olho'
: Segunda-feira ultima, osoperários da fabrica de calça-dos <- Marca Olho ->, de pro-priedade do sr. Donaío Lcgi-nesta, sita á rua General Ca-rijara; declararam-se em greveMotivou esses facto o ter osr. Leginesía despedido semum motivo plausível o operário

Ângelo Santos.
A greve continua sem iuci-dentes.
Honteni, porém, AnseioSantos passava próximo a fa-bnca, quando foi preso porordem do sr. Leglnesta.
Levado para o 4" Disirictoahi foi recolhido ao xadrez.
A' tarde, quando os scu3companheiros foram lev:.r.-ilie

o jantar, elle já lá não estava
mais.

Naturalmente, mandaram-no
para.;. São Paulo.

OPÓTOREOÃMA!
Uma carta, que nos foi di-

rígida; diz que á rua Conde
de Bomfim, n. 808, existe um
prédio que, com certeza, é um
perigo para a saúde da visi-• nhança. Basta dizer que oseu esgoto é uma cisterna que,continuamente, transborda.

Muitas pessoas já se mu-
daram em conseqüência -do
niáo cheiro ambiente.

llIJilT""
' Diz um telegramma proce-ciente de Berlim que o reitor

da Universidade daquella ca-
pitai devolveu, rasgados, ás
universidades estrangeiras, en-
ire os quaes figuram o de
Harvard, os diplomas houori-
ficos que lhe haviam sido
conferidos. (Havas.)

E elle tem razão. Estamos
num tempo em que os crachás,
mais do que nunca, só servem
para premiar as chacinas liu-
manas, o servilismo'e os ser-
viços inconfessáveis.
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IDA DOS TRABALHADORES
fílSfllil

O syndicalismo consiste cm
irgaitisar as classes produclo-
as para as luctas contra os

detentores dos seus proclu-
ctos.

Para sysfeinatizar essa luta,
:lle organiza os trabalhadores
•in syndicaíos proíissionaes,
:ompieiainente autônomos, ex-
ercciido desse modo, ptes-¦;io simultânea sobre as cias-
scs que vivem do ágio dos
seu • producíos. : •

l:.lle reconhece como pro-
cltieíorcs, rodos aquelles cujo
trabalho não interesse apenas
ao indivíduo que produz,

Assim, o operário, o campo-
tu /. o (lixeiro, o cscripturario,
• - riiitccioiiarió publico, o medi-
.'•o, o engçuhejroj o professor,
••'•'. são productõres. Ocom-
tiierciaiite, o industrial, o ban-
queira, o prescamisía, o fazcu-
deirõ, etc. são agiotas.

Poderá dizer-se que os se-
gundos também trabalham.
Mas entre o trabalho cie um
t de outro lia diferença e dife-
ronca substancia!.

Qs primeiros trabalham pró-
duziudo para a coleciiviclacle.
Os segundos trabalham única-
mente para si.

Os primeiros ieem o dever
de trabalhar, mas é-lhes inter-
dito o direito de interferirem no
destino do que produzem.

O trabalho dos segundos

**"'—"~"*  i " ii" í  tu !¦ nu tmmmm m ¦wwwii|wwiwhmww iiwhiimu^imíiwiII um n w ¦*' ¦ - ¦

consiste a prodúc-
i.;ão dos primeiros, não em at-
tcução aos interesses da cole-
clividade, mas sim lendo sem-
pre cm vista os seus exclíisi-
vos interesses. E isto divide
os homens em duas classes
üsíinctas, com interesses diffe-*eníes c antagônicos; em duas
ironosições com objectivos
:outrarios, cm dois princípios
:om finalidades colideuies.

São dois surtos na vida so-~tal 
que se excluem, Quando

um se afirma, nega o outro,
chama-se Trabalho, o ou-

duas entidades ri-
Um
tro Capital
vacs.

i 'lliãn iI-

para hoje
C r/f! Padaria Assem-

bléa geral.
União dos Cliapclçíros—Reunião

dajtiiila Governativa, :ís 19 horas.
([niCio dos O. cm C. Civil Assem-

bléa geral extraordinária.
União <1. dos Aletalittrgicos; As-

seinbléa gerai, ás 19 horas. .
Centro cios O. c:n Pedreiras As.

Rcinbléa geral, ás 6 horas da tarde.

(loti Vocarões

4'.<'ii(r<> <1<>.-. OprríirioH
li!».!* lk<Mll'<*ll*ÍIH

I lnjo, grande assêiubléã geral cx-
Irãordiiuirin, Convida se a classe a
comparecer a esta asscuibléa, pois
vão ser tratados assiiniplos de ma-
xinia importância.

Pede-se o conipareeiuieíilo de to-
ilos oí associados.

Pede se lambem aos delegados
que o Centro leiidò ereaclp uni ser-
viço de informações para a Vo~ do
Povo, tenliam sempre os membros
cia coiuniissão de melhoramentos
bem informados de Iodas as oceur-
rendas que se possam dar dentro
ilãs oflicinas. Rogíl-sc qiio todas as
informações sejam verídicas para
que o; trabalhadores não percamsuas tradições de homens honra-
dos.

A 
'Directoria

JOlIlJM^-fiiXlÕW í>|ll S<MÍ-
«•«»* <> .Molhsitlow

Domingo, S do corrente, ás 2 lio-
rãs da tarde, na sede da União dos
Alfaiates, á rua Senhor dos Passos,
A S (prolongamento da rua dos
Aiidradns) haverá tinia grande re-
união, para qual são convidados
todos os empregados.
**. 4lã A. íUíh O. fiin Cal-

<;s»i4«» <' <;. Allinwsie*
Cóiivídii-sc a todos o.s cotnpa-

nlteiròs sócios e não sócios a com
parecerem :i grande reunião á rettli-

:v.'ar-sc no dia S de fevereiro, ás 2
horas da tarde, na sede da Cons-
írucção Civil, á rua da Conceição
ti. lt'i.

A Couimissítp.
<",. 4Í4»S O. >l3U'IIIOI'l>>t 3IH

Convidatii-se os companheiros
mnrnioristas, para unia assembléa
geral extraordinária-, á reali/ar-se
ètii S do corrente, se^iiudaieira, ás
7 liòrás da noite.

Esperamos o compareciiuciiio da
classe.

Aos camaradas da ofíicina de mar-
more Alvár-j Contes, em liihtuínta,
pedimos sen coinj)uréciiiièiito, sem
falta, nesta nssembléa.

?'iii;'io 4I0M ÃHVtínloH
("ouvida 111 se o.; associados a

comparecerem ;i assenibléa geral
ordinária, a realizaV-se na próxima

^Tl
1
1r

mu os syndicaios, nas officinas, nas obras

o ilo corrente, para
poise da coiiuuissão
leitura dó balancete

segunda-feira;
se proceder ;i
executiva e á
trimestral.

I:' tempo de se coinpreliéiidereiu
os nossos devòreí.

Para melhor se discutir o quenos interessa, a assetnbléa é mar-
cada para as 7 horas da noite.

IniAo «los 4>. i'. iivil
Convidam-se os operários quetrabalham na casa Ernesto Gusmão

Gonçalves; beíti como os encarre-
gados geraes João Cario; e Joaquimdo.; Santos, a comparecerem na
nossa sede, hoje ao meio dia. parauma reunião que se realiza ejn
proveito do mesmo.

Convidam-se os canlaradas do
grupo á, a cothparécéréni na sede
desta União, hoje, ás 19; e meia
horas.

Pede-se para que nenhum falte.
A*MH'ia<-»o iii»« liulci-

im»s, f. i', <• Aríc»

Couvidaniise todos o.s camaradas
delegados a eoniparecerem a re
união de segunda-feira.-** docorien-
te, ás 1S horas.

KJlliflO <;«>l*Sll «lOM Ül4'lll-

Couvida-se.a classe a comparecer
á grande assembléa geral a reunir-
se na próxima segunda-feira, (> do
corrente, ás 10 horas, para eleger
os cargos vagos na directoria.

Convidam-se os operários do
Lloyd e a classe cm geral, para
uma assembléa geral que se realiza
hoje, ás 19 horas,

Aos camaradas que trabalham 110
Lloyd Brasileiro, convidamos a que
compareçam 11a thesõtiraria para
receberem as suas cadernetas.

Convida-se o operário Alfredo
Neves, cstiicadòr, a comparecer
quarta-feira na assembléa geral,
para se justificar das queixas apre-
sentadas nesta União.
1 niào 4I0M Corrwiruw «'

AHfM <OI'r«klH<ÍVHN
Sede : Antiga rua do Thcatro 11. 31

De ordem dosr. presidente con-
vido todos os sócios, quites 011 não
quites, para a assembléa geral or
cliiiaria a realizar-se amanhã, S do
corrente, ás 13 horas.

O 2" secretario
Vuião 4». I'\ tl« IVl-ido"

Convida se n classe para a grande
assembléa geral que se realiza hoje,
cm nossa sede social, rua Acre, 19
ás 7 horas da noite.

No próximo domingo, 8 do cor-
rente, haverá uma reunião em nossa
succiirsal do Barreto, ruaDr.March,
á.s 7 horas da noite, para os opera-
rios da fabrica Mãiitifiictiira Flumi-
iiense,
Coinmunicado

iilvll
t.*iií:'i<> <l<tw

em i'.
(vsta União leva ao conhecimento

dos seus associados que, 110 cuin-
primento tias resoluções tomadas
pela Assembléa Geral de 4 do cor-
rente, convida os operários que
trabalham nas obras e na ofíicina
do empreiteiro U. P. Gonçalves! a
comparecerem hoje á Assembléa
íieral extraordinária.

Convidamos os camaradas Au-
gusto e Albino Alves a compare
cereiu na secretaria o mais breve
possível.
SyiMlifiito <lot» *»e!•!•;•-

(Conclusão)
Paragrapho único.
Para sua inscripção como sócio,

bastará apresentar a caderneta que
prove a sua identificação.

CAPITULO III
<:«»nt ril>ni<-:'io

Ari. 5.".
A contribuição para manter os

fins deste Svhdicato será addieio
nando á folha de pagamento 10 0/0
(de/ por cento), ficando livre de
qualquer desconto sobre o salário,
olirigando-se, porém, cada associa
do a contribuir com a quota tnen-
sal para a União Geral dos Metal-
lurgicos;"Brevemente sahirão as bases dos
demais svndicatos.

NOTAS DESPORTIVAS
FOOTBÂLL

A SES$XÒ DE i-IONTEM DA
DIRECTORIA DA LIGA METRO-
POLITANA.
-.¦'•• Resoluções tonmdns A direclo-
na da Liga Metropolitana, em re-
união aute-hóntem realizada, tomou
as seguintes deliberações:

a) Não dar cumprimento á reso-
Itição lio conselho da 1" divisão,
enviando ao conselho superior a
escusa do Sr. Romeu d'Ainbrosio
por ser illegal:

b) Conceder permissão ao Mc-
tropolitano para disputar uni inatch
amistoso çotn o Serrano F. C., em
Pelrópolis, no próximo domingo,
dia S do corrente;

c) aguardar a organização da ia-bella da Liga para marcar a data
em que deve ser disputada a taça
instituída pela "creche"-Sra. Aráu-
jo Peiina:

d) Convidar - cõniparócer ápre-
s.nça da Çoúiiiiissiio de Syndicati-
cia, quinta feira 11 do corrente,
a^ 17 horas; os Srs. Dr. Luiz de
Paula e Silva, do Botafogo; Lande-
lino Brito e Waldeniar Coelho da

liv.i, do Aiiie.Wcanòj Dr. Manoel
içaivès, d • S. C. Brasil-, JavnteArtiiatulo Coelho," do

Jvlos de Freitas cio C.

>;

nareellos c
America, e
R. Haiiiene

hc.11: a_ segunda parle do
6 tio Código de POòtball'rancisco 

0,<: Paula Bastos,
res. Ernatii de Almeida c
sl.eii: (multa de IO?) c a
parte cio mesmo artigo ao
i Oáivflo Btteno doC. K.
>, coiividando-os a çpinpa-:erem á presença da Còmmissàô

Synilieaucia, no dia li, ás 17

e) App
arii«o I;
no'5'srsi I
João"Sõíi
Ala; Êvl;
primeira
sr. A Ivan
V. uncntri

O Dr. Peixoto de Castro Junior,
parte.a 26 elo fluente, para a Ettro-
pa em vi.agem de recreio e, prova-veltnente comprará dois parei liei-
ros para defender novamente ;i sua
sympatliica jaqueta na presentetemporada.

Está definitivamente resolvido
o reapparecinienio d'0 jockey"completamente trãnsfòniiadcr, nos
primeiros dias de Março.E' certo o Dr. R. Laliniever
montar o seu estabelecimento 'de
criação, no antigo Prado cie Cor-
reiás, em Petrõpolii:

¦ -O lindo potro Machiavel, quese aclia confiado ao antigo jockev-eiilrainenr Luiz Rpdrigtiêz; 
'já 

está
trabalhando na pista- do Jockev-Club.

•- Não é certa a presença do Ca-
vallo Siuirise, 11a corrida de ama-

em Sti11 tia,

WATER-POLO
fogo <lc Doiiiin o Cus

Juiz o sr. i'o.
labara x
.lio dosriamcn

Santos.
• t) otitro encontro marcado

entre o Vasco e Natação, não será
realizado, por ler o Vasco entregue
os pontos no Natação.- Estava marcada pás ~> l-'2 hor.is da tarde

A Federação e a
"Voz do Povo"
À commissâo fiscal, lia tem-

pos creada pela Federação,
reuniu-se lioniem, ás 20 lio-
ras, deliberando avisar ás as-
sociaçòes que, qualquer re-
clamaeão referente ao joena!
deve ser feita por seu inter-
médio.

11c

da Cònimisjão de- tt'
lcração Brasile

do Remo.
ira tias

ntenii
reunião

^lo, cia
Socieda-

iil'i)

1 :í Confederação .1 iiv
«•estada pelo S. Ciais-
.'. sobre ò pedido de
ia do amador |oãò Cor-
«ira para o S. C. Tatt-

1 ) í:uv'"rniação
tovào 

'A.

trausterer
sino iL A
bate.

g) Declarar órgãos officiaes osriiesiiirjò do atino passado;li) Conceder 00 dias de licença
ao terceiro vice-presidente, por ter.v'- se retirar do paiz.

Estão marcados para domingo
próximo os seguintes encontros:-

A, A. Jacarépaguá X Paris p. C.„
no campo da rua Amélia, na esta-
çào Paulo cie Frontin.

iMaiiguiiiliòs F. C. X Penha F. C„
no campo do rylangíiiiiiios, na esta-
çào dè Antoriiti, 

1

TüRF
Para a cm rida de amanli.1, no

luppodromo da Moóca, daremos
informações circtinistãíiciadas.

Devido ás uititiAs deliberações
cia directoria do Jockey Club Pau-
listauò, o conhecido sporlman ca-
rioçá, sr. O. Pinto, resolveu por á
venda os seus- anihiaes: Tic-Tac,
Jnrá e Poclter.

— Já se acham cm enlrainemcnl,
os pqirinliõs da turma de 1920.

ép
iTÍÜã'

bISos
ei Petropolis

( O pessoa! da fabrica de se-
tía? «Saiíía Helena»; de Peiro-
polis, por se sentir prejudi-
cado peiò regimen adòpiado
naqüelle esinbeieçimento, de-
clnroü-c-e íiòntérii cm grévc,

A fabrica «Santa Helena*
está fechada.

"^

Operários!
?OWMMWMtMM
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MALABARISMOS

lorig vialetits k m
lisiolypisl

Deu Iionietn eniracia no
Necrotério da Policia o cada-
ver de Ananias de Loureiro,
branco, com 39 annos, casa-
do, brasileiro, morador áfrua
da Misericórdia n. 58, que
foi victima cie uma queda,
na sua residem:;.., vindo a
faliecer em conseqüência da
mesma.

Autopsiadó pelo Dr. Ante-•tior Costa, esse medico legis-
ia attestou como causa da
morte : — cfractiira do era-

11 co».
Loureiro trabalhava nas oi-

fiçinas tia «Á Raxão>,

FINANCEIROS
rAMJUO

. Os senhores tia finança resolve-
rani hoiiteni, para gáudio das suas
algibeiras e em ilelriuieiiíodospo-
bres, i|tie o dinheiro valesse tanto:

A' 90 d/v — Londres tS 13/32Í Pa-
ris, S269.

A' lista - Londres, 13 lí/04; Pá-
ris. S27J; Hamburgo, 5005; ftalia,
S22ÍÍ Portugal, 15921; Nova York,
4?049; Hespatiitá; $710; Suissa,S093;
P.uenos Aires, 1 $775; Montevidéu,
4SI7Ó; Japíloi 2$Õ0Q; Bélgica, S112:'n
GÕberaiios, 20?150.

Uma cotisa desnecessária é o tal
cambio, que faz dores de cabeça a
tanta gétite...

f:ll(ilO dllK 4>llÍ4'ÍSt4*K ll<-
llni*lióli*r>H

Nu ultima assembléa cie Janeirofoi approvada uma aiuuistia paratodos o:, sócios cm alra/.o até o
niez de dezembro do anuo Iludo.
Portanto, de ora avante,,.para quenão hajam irregularidades na co-
branca das mensalidades; todos
devem contribuir (quando não ap-
pareça o cobrador) em rtbssa sede,
onde encontrarão sempre, das 20
ás 22 horas, um membro da tf Ire-
ctoria para esse fim,

Previne-se que iodas as seguu-
tlas-fciras ha assembléa geral da
classe, para as quacs são convi-
dados todos os officiaes de bar-
beiros, não só os camaradas do
centro tia Capital, como lambem
os tios subúrbios.
i nii'a«» ii«»N !•:. 4ijn. i»«-

4l»rÍMÜt
Coinmuuieaiiios á classa eiii geral

que se acham em greve 05 nossos
camaradas da succtirsal de Pétro-
polis; havendo, por isso, necessi-
dade de não permittir que qualquerartigo panificado siga para aqutlla
localidade, nem que para lá vá ai-
gueiu trabalhar. _
Iniào C>4M*3il <los M4'la-

AOS OPERÁRIOS DO I.LOVD
BRASILEIRO

Esta União mantém se na mcsiiia
ãttitüde que até aqui, servindo de
intermediária nas questões entre
patrões e operários.

Os seus componentes ou ineni-
bros directores, não querem parasubir, faezr escada do seu compa-
nheiro de tlesvêutnra, nem procu-iam niclliora.1 a sua posição tonan-
clo-o se instruinenios da cúbica dos
capitalistas; n3o separa a causa de
seus companheiros, nem reconhece
differença de raça totida nacioiíali-
dade; não se illtide, iiuaginaando
obter concessões valiosas e dura-
ras por intermédio de cabos eleí
toraes 011 político; de qualquerespesie. '"

Nós uns sacrificamos moral e ma-
terialnienie em defeza dos nossos
direitos e de vós outros: recusamos
servir de rufiões aos patrões paraandarmos de ítonte altiva.

Enifiiii; camaradas, seja qual íôr
a vossa attiiude, aqui ficamos de pé
para levantar-vos.' Unicamente vos
condíamos a 11111 raciocínio sobre
vossa consciência, pois vemos queestács servindo de joguete de meia
dúzia de indivíduos stigestionados
pela voz do mando e da atitori-
dade.

Camaradas, se se fecharem as
officinas do Lloyd, eiícòntrarèis tra-
balho em qualquer parte, se abati-
tlonardes a apathia que vos arreda
da defeza dos nossos interesses.

Destas columnas, que são nossas,
esta União tratará de desvendar a
hypoerisia dos trahtdores para o dia
que se approxima.

Separados somos fracos: somos
fortes bem unidos.

<« 4l4.' \ 4>llÍ<*|liOM
São complexos os interesses das

classes componentes da tracção ani-
niada. motoexplosiva e.electrica.
Pela natureza dó sen serviço estão
sob a acção do patronato na quês-tão de horários de trabalho c sala-
rios. c sob as exigências dos regu-

0s cartazes ||
do dia*****

«O Conde

das

LOTERIAS

S- PAULO
Sabe se por telegramma

gniute resumo dos prêmiosres da Loteria do Estado
Paulo:
14810 , . . . . t 20:00OS0OO
62781 ...,., 3:000$000
9413  aOOOfOOO

o se-
maio-
de S.

ESTADO DO RIO
Resatno dos prêmios maiores da

Loteria do Estado do Rio extrahida
liòntem:
5367 ....,,, 30.-000J000
1293 ,....,, 5:000j«)0
7326 ....... 2:500JOX>
6200 ., IíÒOOíOOO
ÍS23 ,..,., , i:G00íO09

Nos theatros
CARLOS GOMES

de Monte Christo >.
S. PEDRO :-.« O homem

mascaras peça carnavalesca.
S. JOSÉ' - <Gato, Baeta e Cara-

picú , ás 7, S 3/4 e 10 1/2.

Nos cinemas
ODEON - t Caprichos dê 

"Virei-
ma , drama ; Mutt e Jeíl.

AVENIDA - -Inimigo aniador»,
drama da Artgrnft-Pictiifcs.

PALAIS — í Amor de acaso •.
PATMÉ - i Erro da juventude ,5 actos da Fox.
IDEAL : O (errordas serras-,

film em séries.
PARIS c A casa dos horrores -.

bacios; íO caválleiro mascarado• film de aventuras, 9;> c 10-' séries'.
ÍRIS--. O gosto de Lni/a . ••
PARISIENSE -Mme. Buterflv».
MAISON MODERNE -Prograni-

ma variado.
OLVMPIA -Progiamma variado.
El.ECTRO BALL - ¦Tudo paracasar:, comedia dramática, 5 actos;
CINEMA MEYER-i Noivado

trágico e < Conspiração .
- Foi eleiia c empossada a nova

Directoria tia Caixa Beneficente
1 heatral, que C a seguinte :

Presidente, Dr. Bethfica Nazareih
Menezes; Viçe-Présitlénte, Roberto
Guimarães; 1." Secretario; Gasláó
Tpjeirp; 2." Secretario, Dr. JanuárioOíoriò;; I." Thesoureiro, Francisco
de Paula Agfflar; 2.1' Thesoureiro,
Alfredo Silva; 1.° ProcuradoiyJosé
Dias Pédrosò-; 2." Procurador; Pe-
clro Mallieiros.

ÇÒnitiiisènõ de Finanças: Miguel
Santos Moreira de Vasconcéllos e
João Raimundo Rodrigues.¦'ÇòluinissSjo clè Syhilicáncia: Paulo
\Veriieck, João Domingos da Cunha
e José de Figueijedo.

Commissâo Hospitaleira: Manoel
Durães, Manoel Martins de Paulac
José íoaqtiim Cordeiro.

-informam de Madrid que é
ntli ^jíçiósauieníé esperada, vinda
de Lisboa, a companhia da artista
mexicana Esperauza Íris.

as

O l^MPO
'Probabilidades do tempo aié

4 horas da tarde :
Estado do Rio (previsão geral):tempo, incerto e in.io; trõvoadas:

temperatura, em declínio.
Districto Federa! e Nictharov:

teuipo, em geral, incerto e ináo (2);trovoadas ainda possíveis (3); tem-
pèraitura, continuará cm declinio
(2). Ventos, predominarão os de
oestç a sul, com rajadas (2).

Escala de probabilidades: 1) mui-
to provável; 2) provável;. 

'3) 
aleu-

«nas probabilidades.
NOTA — Serviço tèlegraphico:

nacional c liriignayò;. satisfatório ;
argentino, «uuite» deficientes

lamentos miiuicipaes, C da luspe-
ctoria de Vehieulos superintendida
pelo I." delegado auxiliar,

Vivem esses trabalhadores 11'uiua
aimospliera pesada de descaso, que
por cila tem o patronato, a policia
e em parte o publico

, A indiferença do publico que em
qualquer accidente de rua se re-
volta, geralmente, sem conheci-
incuto-de causa, contra o condii-
ctor dçi vchiçtilò promotor do ac
cidenté, foi creada pela imprensa
que noticia o.s casos ao sabor dos
seus interesses, da indisposição das
autoridades policiaes, ou da posi-
ção social da victima, despresando
por coiupleto a veracidade dos
factos.

Pesada, difíicil liièsmo; será a
missão de eliminar do meio dessas-
classes a injusta repulsão ha tantos
annos insuflada 1Í0 seu âmago pe-Ias errôneas apreciações a que vi-
niosulludindo. Empregaremos; po-réui, 03 esforços para fazer triuui-
phar a verdade de todas as oceur-
rencias advindas da profissão e do
direito que lhes é devido.

Demonstraremos como é digna
de melhor apreciação a sua phascno progresso da humanidade, de
que são uma forte alavanca.

Apellarenios aqui também para
que todos se aggreinieut e se uni-
liqiient afim de melhor poderemharnionisar os seus interesses, con-
laudo para isso com a sua bôa vou-
tado e com toda a solidariedade
que ent taes casos deve existir.

Assembléas
I IIÍ3U» 4l4>M|C||||||'4'fia4l4tM

4-111 1'illlill'UIM
Realizou-se no dia 4 do corrente,

uma grande assembléa da classe, á
rua Dr. Manoel Victnrino.

Aberta a sessão foi acclamado
para presidir os trabalhos o cama-
rada Amadeu Augusto. Este expoz
detalhadamente os fins da mesma,
fazendo varias considerações sobre
a eoiísolidaçào do descanso séma-
nal ejaugniento de salário.' Falífraiu em seguida vários ca-
niaradas sobre ti niesuio assumpto,
sendo a sessão eucerrada^ás 9 c
meia horas da noite, retirando-se a
assistência cheia de animação.
«V 4JU»W 4». 4MII <:jiI<-.-mIo

4>''CMllMt44>M .\|II14'\:IM

Reuniu se, esta associação na se-
gunda-feira passada, soli a presidelicia do camarada Luciano, fi-
cando resolvido assiunptos de grau-de importância para a classe.

Aberta a sessão, ás S horas, o pre-sidente deu a palavra ao camarada
secretario, que procedendo á leitura
do expediente, o qual constou de
dois officios, sendo um dos cama-
radas cia Goiistrucção Civil, c outro
dos camaradas das Pedreiras. Foram
os mesmos discutidos e tomados em
consideração. A seguir, passou-se á
leitura da neta anterior, sendo a
mesma discutida e approvada pelaassembléa. Foi lido também o ba-
lancete da Federação, do niez de
dezembro, sendo o mesmo conve
iiieuteuiente apreciado pela assem-
bléa. Por fim, falloti o camarada
Marques que propoz a formação de
uma Federação de classe, convi-
dand:» para esse fim, os demais tra-

. balliadores em calçado, de todos os.
Estados; depois de discutida e
approvada, vae ser essa proposta

; e nas fabricas %Notas *fe informações 1
nte posta em pratica, União' «Io» 10. 4mii l»a- Aproveitando se dessa vtfcaiiidiscutida a grévc da «larian no \\\u ilo iiia, o .-proprietário 'AaVadárià'/

iminedlatame
Após foi i

Casa G.croiidinti. Usaram da pala
f.vr.ii diversos camarada; que se ex-
ternaram sobre o assumpto.

Foi pela grande assembléa decre-
tada a •boycollage- da dita casa,
assim como também foi resolvido
boyccottar os operários que lá fo-
reiii trabalhar,

Por fim, foi encerrada a sessão,
ás 10 horas da noite.

<:. <;o*iiioi><>lil«i
Para empossar a nova directoria;

reuniu-se esle centro, anteiiontciu,
em sessão solemnc.

Aberta a sessão pelo câmara Al-
chio Machado, foi em seguida con-
suma o objeetivo da reunião.

A Federação dosT. R. J. e outras
sociedades co-irmãs, íizeram-se re-
preàcntar.
I'ni:i4i lIltM 4»n«4'Iju>!* <l«'

It;il'lMMIM»N
Reuniu sc,ante-honteiu,csta classe

em assembléa geral.
Aberta a sessão ás 9 horas, pelo

camarada Teixeira Ribeiro, é in.di-
cado, pela assembléa, para presidir
os tr.abalhos, o companheiro lgna-
cio Gomes,

Lida a acta da sessão anterior, foi
approvada com uma emenda.

Falaram vários oradores sobre va-
rios assumptos, propondo varias me-
didas tendentes a melhorar a situ-
ação econômica da classe.
I'. <l<»e. < :ii:«|><-l«'ir<iH <lo

16 io
Comiuuuica-sc aos companheiros

que se encontra na secretaria o
jornal <EI Somberero>, órgão dos
Chapelciros de Moutevidéo.

Roga-so aos companheiros dele-
gados junto ás fabricas para que
compareçam ás reuniões.

Aos companheiros que nos diri-
giram o apello para uma reunião
extraordinária, convém não abati-
donarem a questão, continuando na
propaganda até o fim almejado.
;\l*!*4»4*iíl4:à4» 4l4» H4»WÍS-

l4MICfa «|4»« <T^4»4fll4-Íl*4»M,
<3mi*i?oc.«!íi*.<Vh' 4» <:ias-
S4».*» AlUICXilM
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nitnuTADO Maurício df.
LACI-RDA

¦De ordem dosr. presidente con-
vido a classe cm geral, sócios e não
sócios a assistirem á grande confe-
reiicia que o deputado Maurício de
Lacerda, realizará na sede desta
Associação, no domingo, S do cor-
rente, ás 6 horas da tarde, e para a
qual, pede-se o coiiiparecimentõ do
máiòr numero possível de compa-
nlièiros. -O 1." secretario, Joaquim
da Costa Oliveira.
1'nino «I<»m I-:. 4-ni l*a-

«liiri.-is
Esta União, com o fim de prepa-

rar o espirito da classe para a luta
ora em perspectiva, vae iniciar
uma serie de reuniões de propa-
ganda, tendo já marcado para ama-
nliã as seguintes :

Assembléa geral da classe, na sé-
de central, praça da Republica 5S,
á 1 hora da tarde.

A's 9 horas da manhã, na sede
da U. O. F. de S. Christovão, tra-
vessa Souza Valente u. 11.

A's 9 horas da manhã, tia sue-
cursai do O. F. Tecidos, rua Luiz
Barbosa n. 35 Villa Isabel.

Os que se insurgem
. .contra a farda

Oj; ministro da Guerra re-
meteu á policia á lista dos
insubmissos, para serem ca-

devidamente pro-pturados e
cessados.

Eis ahi o
século XX,

que acontece no
depois da maior

eatastrophe da historiada quemse recusa a vestir a farda c
preparar-se para o 

* 
grande

moricinio cie homens, que
são as guerras.

Dinheiro haja! E' o co-
tono quem paga...

Dizem telegrammas de Lis-
bôa que os jornaes <-0 Secu-
lo-, o Diário de Noticias», «A
Republica >,< A Época-y A Ma-
nhã >,< A Capital > eo «Mundo»
publicaram o resumo da pia-
taforma do dr. VVasiiington
Luis, fornecido pela Agencia
Americana, e commentaram
com as mais elogiosas refe-
re.ii.cjaSj.as palavras do futuro
presidente do Estado de S.
Paulo. A. A.

• -

União dos Vassoureiros
e Artes Correlativas
Esia União, reconhecendo a nc-

cessídade de encetar uma campa-
nha em favor da sua organisação,
convida todos os camaradas a com-
parecerem á assembléa geral quese realizará segunda-feira, 9 de fe-
vereiro, ás 7 horas da noite, em
nossa sede, á rua da Constituição,
n. 22.
<>i'ii|M> i:<iiioi-

kM.ilMi«la<l« -

Este grupo, recentemente fundado
projectando editar vários folhetos
de propaganda de reconhecida uti-
lidade, promove, no dia 21 do cor-
rente, no C. Cosmopolita, uni festt-
vai cujo prograuinia está a cargo
do camarada Palmeira.

A entrada é a ISsOOO.
-?

<(
2ÉI"

O ouro dó desfàilecido the-
souro paulista vae sòffrer uma
baixrp---....; -^

-0-1—

00 PORTO
ESPERADOS

Higlaiid Piper, Ilha Grande.
Darfo, Ilha Grande.
A/manzora, Ilha Grande.
Nantaliala, Nova Vork,
Ròiiney, Livcrpool. •
Scalílé-Marú, Nova York'.
¦5. Dourado, Portos do Sul.
Higiand Glen, Inglaterra e esc.
Ançtes, Inglaterra e.esc.
(mo, Santos.
Minas CerâfSjPòrtõs do Norte.

A SAHIR
pára] Pio da Prata.
HighlahdPiper, Rio-da Prata.
Aimanxora, Rio da Prata.

Msfàncl, Rio da Prata.• (tapnliv, Mossoró e esc. (10 lis.)
liaipava, Pelotas e esc. (10 lis.)
ftàglbà. Portos do Sul.
Itapoan, Portos do Sul.
Higiand Glen, Rio da Prata.
Maranguapc, Santos.¦Coronel, Càrâvèllas.
Awm, Laguna e esc.'llúíiiígâimiliia 

c Recife (12 Jis).
Andes, Rio da Prata. • -'"'

Ha dias incendiou-se este
estabelecimento e nos traba-
Ihos de salvamento feriu-se o
empregado Abilio Maia, de
forma a ficar impossibilitado
de trabalhar por algum tempo.

Confiado na promessa do
patrão que lhe promettera in-
demnizaçâo do prejuízo cau-
sacio, recolheu-se á casa para
tratar-se.

Restabelecido, dirigiu-se ao
patrão, para que este cum-
prisse a i^romessa feita.

Mas, qual! Palavras leva-as
o vento...

O patrão abriu, com o di-
nheiro do seguro, novo esta-
belecimenío, desfez iodos os
compromissos anteriores e
hoje ri do empregado, que,
ludibriado, ficou a ver navios.

Furtou uni par"de bichas"
S^lte l.ipvlii :ttiMo4-n<l4»

!iont4Mii V...
Cerca de três horas, na rua

Maxvvel, foi preso o popular
João Valverde, que por alli
passava correndo á frente de
uma multidão.

Valverde furtara uni par de
«bichas > no valor de 150SOOO,
em uma casa da rua Silva
Telles.

Velada pro-Spartacus
A commissâo organizadora desia-

velada coinmunica que em virtude
de nfto haver ainda numero de car-
toes passados em quantidade sufi-
ciente, resolveu adial-a para melhor
oporltinitíade.

Era nesta velada que seriam rifa-
do; os dois quadro; offereciiios oor
M. Capnllonclu

í;m«>íi'o
SUÇÇURSÁL DE PETROPOLIS

Reuniu-se a assembléa desta cias-
se em .7 de fevereiro de 1920, ás 12
horas. Presente grande numero de
associados.^,

O camarada Oliveira abriu a as-
sembléa, expondo as causas quedeterminaram esta c dando cspli-
cações sobre ascircnlares enviadas
aos patrões, cjue os mesmos se nc-
garani a ãssignar.

Fallaraiu diversos camaradas so-
bre o assumpto, ficando resolvido
pnnlliznr o trabalho, como proles-
to e licando em sessão permanente,
até tpte os patrões resolvam satis-
fazer aos empregados,
Manifestos
/%. 4l4>« friaabitlli»4l4»r4i>M

«'in !IIai'e4Miai*iaH
Com elevado numero de sócios

reuniu se honteni esta classe para
tratar de assumptos de seu interes
se. Foi lido ò balancete da F. dos
T. do Rio de Janeiro.

A seguir aventou-se a questão tio
salário iiiiniiuo e extraordinários,
em que diversos camaradas expu-
7.eraut asstiaí opiniões, mostrando
todos a necessidade de uma forte
agitação, tendente a melhorar as
actuaes condições econômicas da
classe. A necessidade do salário
mininio se impõe visto os iiidus-
triaes estarem usando de tactien
desleal para prejudicarem os seus
operários.

¦ Debateu-se também a questão da
fiança confiada ao advogado Ale-
xandre Sequeira. Foi nomeada uma
comuiissão para se entender com o
mesmo senhor.

Foi elogiado pela assembléa o
gesto consciente dos operários da
cara Le Mobilier que se oppuzeram
a que um trahidor trabalha-se na
dita ofíicina.

Resolveu se. por fim, que só se-
jaiu prestados auxílios, quando ne-
cessitadòs, aos uiarcirieiros associa-
dos, para evitar explorações. A's
II da noite foi encerrada a sessão.
Clli.MO «lO* l'Jl|]pi*4'fíil4l<»H

4*111 l>4l4lai'ÍM4ÍU Ititl
4l4> .Iall4')l'4»

Camaradas ! Já ha alguns tloiuin-
gos que vimos desfructantlo uma
reivindicação pela qual nos deba-
tiamos ha mais de 13 annos. Porém,
não devemos dormir nos louros da
victoriá. Temos muito mais a con-
quistar. Necessitamos do aúgmento
do salário e abolição da alimenta-
ção. Precisamos mais luz e hygiene.
Precisamos também ser homens li-
vres e isso só poderemos conseguir
por meio da organisação por se
tornar necessário que todos os tra-
balhadores em padaria venham se
associar. Então nós unidos e fortes
imporemos a nossa vontade. Olhac
para os trabalhadores da Europa e
acompanhae o mesmo ideal e a
mesma acção se quereis ser livres.
Um por todos, todos por um!

VAH1.IS rVOTIClAfe*
Na próxima segunda feira deverá

entrar em ensaios no theatro São
Pedro, a nova peça de Abadie de
Faria Rosa, intitulada *As pasto-riulias.

: Aestréa da companhia Ale-
xandre Azevedo no Trinnòn eííec-
tuar-se-á com a coniedia <-A via-
gem ao redor das' mulheres'», dos
srs. Bastos Tigre, e Antônio Torres,
ou com rA inquilina de Botafogo-
do apreciado e conhecido drama-
turgo Gastão Tojeirò.- Ao que uòs informain; a com-
pauhia que com tanto agrado está
trabalhando no Republica, levará
a scéna ua próxima semana o vau-
deviliè em três actos «Pepcrlin-,
para estréa dos artistas srs. Fer-
reira de Souza e Pinto iMoraes c da
apreciada e querida áctriz sra. Tina
Valle.

^íi» l"al>l»Í4*;i <|o R.-i 11^,11
Chegou ao nosso conhecimento

um dos muitos desaforos que se
passam no interior das fabricas.

Um, mestre de uma das secções
da fabrica do Baugú, de nome
Roldão Maia, abusando das suas
attribuições, tentou a.nte-honteni,
praticar uma exploração, das mui-
ias que se costumam fazer dentro
das fabricas.

. Nas fabricas de tecidos ha umas
chapas que dão aos operários o
direito de comprarem fazendas com
certa pércéntagein vantajosa. Esse
tal mestre, acariciando o projectoda idéa de um bom negocio, teu-
tou comprar chapas aos operários
que as qtiizcsseui vender.

Na secção das moças, onde teu-
tou a idéa, e como uma das moças
a quem se dirigiu não lhe qtíizvender a chapa,"indignou-se, prati-cando vários desaforos de tal fór-
ma obscenos, que resultaram em
escândalo.

Devido ;í interferência do ge-rente, que julgou o caso com par-cialidade, esse tal mestre nada veiu
a sòffrer.

E' sempre assim... Já não
extranhar.

União alô** SC. <>m a»ji<{;)-
i*!â«

Os empregados eiti padarias de
Nicihcroy; associados da Succursnl
da V. dos E. P. do Rio, protestamcontra o acto violento da policia,
prendendo três catnarailas nossos)
por ordem de uni tal. senhor Mq-
deiros, sem razão justificada c
ameaçando-os de deportação.
A 'CSâ^í.a íIo-eV4»rSt-ií»s?~^ 

:i gi*4i.vt- dos {.íadòi-
I'4iS ílt« H»títl'4>j(»C.»ÍIÍ»

O correspondente da -Garcia-
em Petropolis enviou ha dias um
telegramma em que dizia que os
grevistas do Rio tinham ido a Pe-
íropolis para sublévar os emprega-
dos-de padarias, acçrêscentadq queos mesmos tinham estragado o pãocom iòdoformio.

Ora, isto é uma pura calümnia,
porque os padeiros do Rio não íi-
zerain greve para o descanso se-
manai e sim um accordo com os
patrões.

para

uni-
.. ... .- ,, ¦ (idaria dasla/nilias, a rua Marechal Oeodoií,
n. 26, possuindo uma grande quau-lidade de farinha estragada, com a
qual envenenou o publico de Pelro
polis, atirou as conseqüências do
seu crime sobre os trabalhadores,
procurando, desta forma, incoinpa-
tibilisar nos com o publico de Pe-
tropolis.

Mas o bom senso do publico de
Petropolis resolvera-çriicriosainen-
te o caso: : ..--••-- . ¦
..... úPvfriAffiífr*l'4Ml4'i-;i<;à4Í tl4t¥. 4^n,«.

I IMM-J <)!•,••* <I«.V4'-
liÍ4riil4>K:'v;-'Di:'.accordo com.os ,lióssos esla-tutos, a Federação, funecionará noinez-corrcjite na sede da UniãoProlectora dosConductores de Ve-hiciilos á Mão e Classes Anncwts.

Sede á rifa Barão de S. Felix n. 12
(Largo tio Deposito). O 1.» secre-
tario José Albino Palfiares.
A I|y|;l4.-ni> 4« as 1'üln-i-

4*ai* <|«> l <>«-;<1oh
Chamamos a attenção desta re-

partição para que faça'sentir a sua
acção nas casas pertencentes á C*
Confiança Industrial, Fabrica de V.Isabel, casas eslas destinadas.para
habitação dos operários.

Estas casas estão em completa
mina, com os assoalhos em péssimoestado, apodrecidos e ameaçando
rnina, gerando um verdadeiro foco
de iiiseclòs que muito prejudicama saúde daquellcs operários.

Visite a l-lygiene as avenidas Car-
neiro, S. Salvador e as do Maxwell.
Ahi é sensível a falta de illumiiia-
ção, pois aquelles que quizereui gct-sar desta regalia têm que fazer
a installação á sua custa...
CJniã4i ílos <>. cmii Cmis.

IriKM-iio c;iií|
Na sede desta União realizou se

hoiitein, conforme fera aniiíincia-
do, uma conferência pelo professorÁlvaro Palmeira, sobre"o thenta -
¦ Acção política c a questão social,
e cm beneficio da -Voz do Povo-.

A's 20 horas, com uma regular
assistência, o professor Palmeira
deu inicio á conferência. Deinous-
tra que a política não resolve a
questão social, porque as leis são
sauccioiiadas para òppriniir cada
vez mais o povo. Quando uma lei
sanecionada vem melhorar um pott-co as condições do povo, esta só é
votada quando a pressão da opi-
nião ou a acção do povo se faz.
sentir.

Faz. varias considerações sobre a
Revolução Franceza e os direitos
emanados para a humanidade, mais
tarde sophisinados pelos adhesislas
que transformaram a grande Revi-
Ilícito cm banca de seus interesses.

Ao terminar, ip\ o confcreiicisla
muito applaucliclo.

A\ 15ií»SS
União o. F. 4Í4- Teoi4lo«

( Magé e Saieq Aleixo )
Avisamos os camaradas dessas

localidades que. na próxima sema-
na, irão dois dirèciorés ahi, pararealizarem reuniões de propagandaassociativa.

Odia será designado brcvamenle.
A. dos ¦'. oiii «l;«i'fi>-

iijii'iaw-
Prevenimos a todos os compa-

nheiros que trabalha eut Marce-
narias que, todas as noite, das 6 l|2
ás 10 horas, á rua General Câmara
H..3J3, se encontram membros da
directoria para atiender a todos os
associados ou não, nas sfias rccla-
inações.

Outrorim, pedimos aos câmara-
das em cujas ofíicina; não hajam
delegados, o participarem á secre-
taria para providencias sejam toma-
das. 'rii4'£4Hii*m*in

Sendo necesario fazer-se uma re-
visão nas matrículas, pede se aos
camaradas delegados para que tra-
gani as cadernetas a esta secretaria,
com á máxima brevidade.

Igualmente se pede aos delega-
dos em atr.rzo.para que venham
prestar contas nesta secretaria, por-
que ássiiti requer o regular anda-
mento dos trabalhos.

Do mesmo modo, ficam convida-
dos os ex-delegados das seguintes
serrarias: Rufier. Veiga, Floriano,
Januzzi, Santa Ltizia^ Morro da
Viuva, S. Machado Bastos, ma-
deiras. nacionaes. Estes delegados
devem comparecer o mais breve
possível, do contrario tomaremos
uma attiiude decidida.
A.ilo* ll.Uo <:omii)4'rrio

o Inilustim;is
Aos camaradas que têm em seu

poder quantias e cadeiras do festival ,realizado ent agosto p.p., pedimostrazei as a esta secretaria.
.\llinm*:i 4] 4>« Opcr.-i-

s'Í4»*4 «mu *::il</:úlo* «•
<;l:iss<>>- Aiiiicxas

Avisa-se a classe em geral que se
encontra bdycotada a casa Girou-
clina, assiüt couto também se encou-
tra em greve as casas Elite] na rua
do Lavfàdi.o e Marca Olho, ua rua
General Câmara. Pede-se a solida-
riedáde de todos os trabalhadores.

Camaradas! Como esta Assem-
bléa tinha resolvido em assembléa
geral fechar a succursal de.Nitlie-
roy pela falia de energia tlaquelles
trabalhadores; a commissâo execti-
Uva informa á classe, que ficou
resolvido, a pedido dos mesmos
trabalhadores que se realize pri-
nieiro unia grande reunião no dia
8 do corrente, para assim resolve-
réni da iitèllior forma o caso. Pede- ¦
se aos camaradas de Nithéroy quenão faltem á referida reunião. ¦-A
Commissâo.
Correspondência

Cougráttilançlo-me, com o povobrazilèiro, pela appariçáo do vosso
joriiál- único que poete manter unia
linha de imparcialidade, venho pe-dir-vos que .não vos esqueccis de
patrocinar em vossas cóluninas, a
união das classes rnáritimas; ás
q:iaes períenço, coui a Federação.

Esperando ver cm breve enceta'
da essa c.tnipnnha de concórdia
proletária, saudo-vos c sou vosso
camarada. José Atat/iias d.i Silva,-
marinheiro do Llòvd,

Rio -2- 1920. 
'

os nossos leitores
A "Voz do Povo" brevemente

iniciará a publicação de novas
secções dedicadas á instrucção
dos trabalhadores.

- j-..*Sr- ¦
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE METAL
NMicIafiíjn, Oalvaiiisiíio. fabrica qualquer Insiro, Araiidèllas, OmiIo»

pjr.i cinema ou banco, armaçOcs para vitrine. Jarras) para flores, jariíi-nclras, Cachc-pots, Assticai-clros, uàndcljas; Serviços paru cafí,Cafe-lelras, 1'orla-cotioff; lislnhinárlit nu alio relevo o Iodos os iierteíicêsFunde SC QUALQUER METAL, Slia;AO*i: WJOUTERIA L: GRAVADOR

MANUEL QUESADA
Escriptorio c fabrica: RUA DO R1AC1IUIZLO. 172

IA. <>ii(V;.l «1II ltio de Janeira

dÕqJI P^ojl opa || ofya |pfDy<~' ||j pfla fõfyãfõ^õ\\ Dfrg

Graiiile Deposito ile Cal
PEDRA, MARISCOS, F. CABO l!RIO
A cal tiu pedra i das fabricas tle Ws.
paulano, a uiellior que vem ao ma-

cado
.1. 1 IMI1 \S

(Pcuitadã na Exposiejlü Nacional tlu1<W8 dc inulalha de Ouro)
Carroças a frete fornecimentos de

barro, pedra, aterro c iftealcrro
R. CORONEL PEDRO ALVES., lú

(Praia 1'onuozn)
TEL. N.1'J)3 - UIO Dl: JANEIRO

| 0 ALVI10 CAMPO :
Praça da Republica, 79 •
TEL.-C. 2533 •

Cuariiiarin, comestíveis chio- «
lliailos finos •* 
RECREIOJO SENADO j

Esplendido salão ile bilhares, 9
café, cliarutaria etc. •

I»n»«» ÍÍO tl«^ Abril S

t»m
*m

N
Esquina da nu do Scilatlu

TEL.-C. 57-12
LUGIANO AMARAL & Q.

^«•«•••«••«•«««•«•e»**

Fabrica ile Cerveja "Camões"
- • DE -

PENEDO &PERES
•Cerveja de alta fermentação BRANCA, e PRETA
Especialidades: DELICIOSA PANAMÁ e CAMÕES,
fabricada pelo processo «GUINESS> c tle longa con-
servaçào ¦'.% iz i't & ?;j & t't :<t s|s

fS, Kita cia CoiajstitttiçfciLO, «$
S s s S TELEPHONE 5240 Central s S s s a

m
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Salão Liberdade i i i i <* (B A I
«i!> <i> mi» I Concurso da VOZ DO POVO
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Tendo csía rêclacçãò entrado cin a.ccordo c
T1VA BARBOSA, chama a attenção para o se

Todos os operários que mLj,

y,n ;.. CCO-rT.Í\:A«
niinte:

JZÍ- '.^^iiC^^i SniãSf

Coopera
4 0\(iieso

DA

44 \t*

queiram fazer parte ilas novas RI
inscripções nos clubs da CO- |
OPERATIVA BARBOSA, de ffl
1 de Fevereiro em diante, tem fe]
que apresentar a esta redacção ffl
o cartão ou carteira de identi- Ê
ficarão social, juntamente com W
o coupoii, para terem direito [jj
10 % de abatimento nos clubs m
assignados por 'intermédio S]
desta redacção «í^e^s^S^^ks*

O coupon só tem valor para as inscripções feitas directâ-
mente na sede da Cooperativa, á rua «Ia imislítiiírão
li. «tt.

VOZ DO P0V0f' «
Rio de Janeiro

FEVEEE1KO, 1.920

41, Ruci. jbs<é jVI«urlolo,"41
Serviço com perfeição e asseio

(Jaliullo ««O •• Itarlta I4MI
Não nu acceifca a'or'írcfci.L —¦ Todos ao Salão dos Opemrios!?tí acceioa gorgota

Admirem!!!
r<'ii-[». <: :t<;

As roupas feitas com perfeição
e capricho, por mãos de mestre
á Rua da Constituição, 19-Sob.

M. ít. Sala da frente

FABRICA DE CERVEJA COLOMBO
ff cerveja desta conceituada.fabrica foi analysada no Laboralorio

Municipal sob n. 565

*¦ ¦«*• Cti.Jt12.il o Adan
PRAIA DE BOTAFOGO H. 440

I np-NTRO^fimiA-íl PflhlT A Séde; RUADO senado 215-2171
i V^^ * ImVr \JVr^JIfI \J I VrlJI fl jtIl . (telephqnei499gemtral) jf
| Esta sociectatfe, fundaria em 3Í de Julho dc- 1903y incumbe-se de forstscer ás exmas. -faEnEiÈas» confeitarias, boteis» restaurants ',V

•iVE,.|»iioi.4.-WM» n«i «••••• itioui-: JiMiUto I . 
4 cl^bs*.h**ste finais casas deste ramo, ssessoaã eompefffr gj

u m para banquetes, casamentos, p«c«Bstcss etc. etc, nao so na cagíütaã como no intercor, responsalnfizando-se pefo mesníss [V
—- ATTEMÇÃO í ! !

Réstaurant ITÁLIA
£5<*s ÜSittja eis*. Carioca, í>í:jí i

e ill| BI líl 11 Pi teliHJIÍiliS í MB Èí íeíKlIlill 11ÜÉ -
Jtttende a chamados toiless os dias úteis das T ás SS boras e aos dontii^gjQS até zm meio dia

.^ ] fe^£^^3S^£í=^^

S Jítm ATTF.NCÂOÜ! |... rENÇAOü!
"ssí^^P Fabrica de Malas Universal, de

PEDRA ^ MENDES
• Nestii c
9 raiuo. Vendas por átiicailo ea varejo. Goiícertalii so malas tio
mu
»

üiiceiliiitilii fabrica exisie íiuiò o que lia de estylo neste

tiièr estyló, e êittrega-se :i tloiiiicilio. Aitende a
cliaiiiailüô at> Teleplione (*t.!itr:!! 'J'.22'J

SI Vestir bem, com elegância e por preço verdadeiramente: *
excepcional, só na Alfaiataria dos Srs. *

a*

Izzr: A. MÜLLER & C. =z= I
«M ••
• ¦¦
h« *• ¦»

í: rr«l>allit>s feílo» i-oui a isi»vima itorIVíisVo. ftcniv. i:tm ¦¦

GEKS, TINTAS E LOUCAS

Tel, Norte 4997 «
•• •»

RUAURUGUAYANAJ68

— Casa de —

-FRANCISCO. LUCAS s
109-Rua do Lavradio-109
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Bar Cosmopolita
GERVKJA5',-.'COGNACS; I.ICOlíKS, •
CONSUKVAS. CIIOPPS SAN'- •
DWtCIIKSH l!R10á •
ISped^ c, •

Comidas frias e quentes ••• SysUiua europeu
ESTIMULANTES, ÉTC. •

fptv.ialit.it in k.illcii una varineii f
Speiseii; l;urop.íÍEchc Kiiolic. q
Konscrveu etc. y
.1. J. ímki.iim •

RUA VISCOXDIi DE ITAU.VA, 107 •
•
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^ Bebam as cervejas yP
Polar, %

GasGatinha,
Iracema e Sumaré
Fabricadas com água da Tijuca, captada na

própria nascente "-i n—^ee
£ I B I 3 1 LJLJD|r|T[ £ L,
Ü/7)

rr-inn
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í ELE6TRB-BALL-CIHEMA tlf lt>t\ l'l'»ÍH'S

51 Rua Visconde do Rio Branco 51
SsiíA mais popular e querida casa de diver

soes, dssta capital
ROGRAM.MA NOVO :IÍOJS-: no.íi:
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IMNO-PO\Ü, BILHARES E OUTRAS DIVERSÕES
Bem installado salão de barbeiro

Artística e abundante' illuminação clectríca
Banda dc Musica Militar HOJE ! "

AO ELECTRO-BALL-CINEMA!
As iilLv<;i*K«*)t:s <"<uii«M-;irs"M> á* Z> «l;t lartlc
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ia i IijbIk hps do Bi
ExiracçOes publicas, sob ;i fiscalização tlodoverno Ftitleral, ás 2 1/2 e tios

sabbadòs ;is i horas da tarde, á

RUA VISCONDE DE ITABORAHY. 45
IIO.FK — A's 3 horas da tarde — ÍIOJB

303 - 10a
^rantle « <>.vii'ã<i>i'diii»rtti !,<»(< rtii

200:000|000
Segunda-feira. 9 do corrente

350 - 32

20:0008000
lJor 28-Í00 em terços

Quarta-feira. 11 do corrente
207 - 114

20:0008000
Por 1Í600 em meios

Sabbado, 14 do corrente, ás 3 horas da tarde
»oo-~»o°

50:000$000
1*«>i* -SJíjOíMi «Mil <|iiíiltoK

Os petlitlòs de billteles do interior devem vir acompailhados de ni.iis
700 réis liara o porte do Correio e ilirigiilosvaòs Agentes Gcrae-s: \AZ.\-
RET1I & C. - RUA DO OUVIDOR N. 0-! - Caixa 817; END". TELEG.
*LUSVEL. e tia Casa F. GUIMARÃES, RUA DO ROSÁRIO N. 71 (es-
rjuina do beccodãs Garicellas). Caixa do Correio n. 1273.

E^gJLg^g-^i^y0 It! p^1 i[pQ°l

L. Faria
líIS iPll
Executa todo

serviço concer=
nente ao ramo

graphico

mm
<

Rua tia Constituição, 12
RIO DE JANEIRO

:0LHETIM DA ''VOZ DO POVO"

Romance dos tempos primitivos

Traduzido de J. H. ROSNY
í'OI{

GÀNDÍDO DZ FIGUEIREDO

o ímpeto tia fera; a planície tor-
nava mais fácil o tiro tia zagaia c
golpes tle clava.

A liesitação não potüa durar
muito; o espeleii começava a atlas-

Jar a folhagem cia iijòitá. Decidida
rapiilaiiíeiite a escolhii, o lioitiem
tleti um salto,e saiu por um atalho,
em angulo recto com aJinlia qttc o
tiipiistrò seguia,.

Ao agitarem-se os ramos, o es-
pele" ítiquietoü-séi rodeou a moita;
e, vetídò surgir um vulto humano,
rugiu. Ante esta ameaça, desvanc-
citla miatquer tergiversação; o ca-
çador, de músculos agèis e destros,
ergueu a zagaia e apontou. A anua
vibrou, seguiu direita o seu ca-
nnnlio c foi cravar-se no pescoço
cio felino.

—-l:õ! Eò! —gritou r» Iiomem,
brandindo a clava com ambas as
mãos.

Depois, tornou se hrimovel, firme,
bèllo gigante, Iteroe tlü idades de
luta, de olhar Incido.

O espeleu avançou, calculando o
salto. O Iiomem, com uma destreza
maravilhosa, fez um -movimento
ubliquo, deixou passar ò monstro,
i sua calma desceu como um mar-
tello formidável, c estalaram verte-
uras. Um fttgido estrangulado de
pranto, a queda, a immobilidada
iminciltúía do colosso; o d liombiii
repciiu vicwioso o se;: grito de
guerra:

Continuava todavia na defensiva,
temendo a repetição do ataque»,
contemplando a fera; os seus gran-
des olhos amarellos, abertos, as
suas garras do comprimento de
meio cnbito, ossetts músculos euor-
mes, ás suas guélás escancaradas e
ainda cheias do sangue do leão c
do veado, todo aquellc admirável
organismo bellicp, de ventre pallido,
soba pélageiii amarella,niòsqueada
de negro...

Mas estava bem morto i> espeleu,
e já não tornaria a encher tle pavor
as trevas.

O homem sentiu no peito uni
grande bem-estar, uma plenitude tle
orgulhei du|cissimõ,úmadilãtaçiipde
personalidade, de vida, de confiança
em si, que o poz nervoso e contem-
plativo, ante as flores que a aurora
illuminava.;

As musicas e a brisa da manhS
ergueram-se ao mesmo tempo no
horizonte. Os animaes diurnos fo-
ram abrindo as suas pupilas, as
aves pipilaram de encantadas, vol-
tando-se para o levante, enttintè-
cidas as suas pequenas cornamtisas.
Sob transparente névoa, o rio pa-
recia ..de éstarihó levemente ênibá-
ceado;' depois, mergulharam nelle
os esplenilore; do vapor e nelle se
reflectíu um mundo de fôrmas e
matizes. Os cimos dos grandes cliou-
poi e das pequenas gramiueas da

planície estremeceram, ao mesmo
hálito quente de vida. O sol já se
elevava acima da floresta distante,
c os seus raios estiravam-se pelo
valle, entremeados tle sombras de
arvores delgadas e intermináveis. O
homem estendia os braços, numa
religiosidade vaga, sem culto deter-
minado, coniprelieíidendo a força e
a eternidade ilo sol, e o ephemero
da sua personalidade. Depois, teve
um grito, o seu grito de friuinpho:

• -Eô! Eò! - -
E, á borda da caverna, appare-

ceram os homens.

ir
A horda

Aos sorrisos da manhã', quando a
aragerfi afagava, regehèradora e
voluptuosa, o rio e a planice, os
lições tia primeira refeição extiu-
guiam-sèá beira da caverna dos lio-
meus.

A arvore-sepuicro (1), de cem eu-
bitos de alio, estendia os seus lira-
ços, cheios de esqueletos pálliclós,
de trogloditas extiuctos. Ao frouxo
embate da viraçáo, o óssttario aéreo
emittia cânticos suspirosos, eufo-
niàs silabicas; e um velho, apoiati-
do o tronco em os calcanhares,
punha os olhos présbitos eni faes
ou taes craiieps que surgiam tle eu-
tre ás .sombras ramusctilares, re-
construía iueuíalmen':e os atinaesde
tal ou tal caçador glorioso, dc »tal
ou tal companheiro da mociilade,
devorado pelo nada.

A ítora tle Pzünns, espalhada, re-
sentia-se do encanto daqtteila hora.
As creanças saltavam pelo campo,
atq.á fronteira das agitas ; entre os
salgueiros, misteriosamente, algu-
ma rapariga seminua avivava a
sua frescura c os seus enfeites,
enlaçava as ondas fttlvas dos seus
cábellos ; os homens compraziaut-
se em projectos de caça ou de tra-
baiho, quasi todos- corpulentos e
nitisctilosos, de craneos alongados
e cheios de energias belicosas. Em

(I) Rcitrtvsí 1 autor ã arvore, qa; os no-
tii:iil?3 <:"..-oilii.'.;n, p.tra nell.i deiiciidur.r.' 03ssiiícielo» doj soas Ltortos. (N. tio ira.l.;,

tijclliiilias.de sílex, alguns guerrei-
ros uioiaiu e misturavam o niinio
vermelho com medula tle tiro, e
pintavam o rosto é o peito com um
fino pincel dc fibras : parábolas
malfeitas, fios èhtrectizados, vagas
representações do natural pequenos
anueis, traços irritantes. Outros
prendiam aos joelhos, ao pescoço,
ii testa, aos pés, • òruatòs bárbaros,
piiigeníés de caninos furados á nas-
eença, (dentes de leão, de lobo, de
urso, tie auroco, de veado), verte-
bras de peixe, crystaes com refle-
xos de ametista, seixos gravados, e
a miúda joaliieria marinha : a por-
celláiia-litridá, lanas, litprinas.

A hor.darepresentava uma huiuá-
nidaile já propensaan ideal, ilfdus-
triosa e artista, caçádòra mas iiao
belicosa, que acceitaia. o mysterio
das coisas sem ter ainda conhecido
culto, dominada apenas'por vagos
simbolisiiíos. Eram filhos da gran-
de raça dõlicòcefala, dpiiiinadopa
ila Europa quaternária,vivendo em
paz, tle hòrdá para horda, estra-
nlios ;i degradação da escravatura;
caractérizava-ps uma nobreza rude,
uma grandeza e uma bondade que
não mais se encontrarão decurso da
neoliiica (1). Eram largos os seus
campos e tão ricos de alimentos,
que ainda iião surgira o instinto tle
apropriação direcía nem sombra
de ástúcia vil. Os cpndiictpfces de
tribu, sem authoridadc eífecliva, li-
vremeiite escolhidos e seguidos,
por virtude da sua seriedade e ex-
pertencia, ainda não haviam cn-
ironizado ò despotismo. Uni., meu-
te as questões de amor e rivalidade
manchavam, algumas vezes, a terra
com o sangue de homem, derrama-
tio por Iiomem...

Terminada a refeição e dispostos
os enfeites, começou o trabalho das
mulheres c dos homens que não
entravam na caça desse dia. Ah!
desde o siiex de Thenay (1), desde

(1) Scgiindõ pcrlotto d.t <M.uie tle ncdM,
riwm.Ti > lâüuwiú Idãilé flãjieUrii-polIiU;

(2) 1)3 í-ilox ilo Thetwjf suo os primeiros e
os laitii^rõjiciros vestígios da industria !iu-
mana, allriuuldos .t uma espcclé úc ! vinci;:-
ia.i;aco õn anlrói!o|i!lec0j prcottiíri' do uoí-
soahtepissadõ tia epóca clictlcfiia.

o taciturno antrppopiteco, agora
^qtte no seio da fauna ia surgir o
antepassado chelleano, quantas
fronteiras ultrapassadas, dentro do
universo cerebral! divisão do tra-
ballto, tradição de utensílios, sobe-
ranis da natureza, organismo mui-
tiplicador das forças humanas, es-
boços artísticos..;

Com delicada agulha, muitos co-
siaitt peliças, depois de abrir ncllas
pequenos orifícios com um puiiçãp
de pedra; outros, com polidor e
raspadeiras trabalhavam em peles
frescas; alguns, em bancos de pe-
dra ou de madeira,«no ar livre,
afiavam as machadas, as facas, as
serras, os bttris. O corte fazendo
saltar pequenas estilhas, e feito
com uma destreza e, paciência ad-
niiraveis, deixava apparecer "lenta-
mente as lâminas e as pontas, e
mui raramente o artista deixava dc
descobrir as direeções convenieu-
tes á percussão, familiarizado com
a matéria, dotado da previsão que
se adquire com a longa pratica.
Tarefa mais delicada ainda, con-
iotuavani outros as pontas, os an-
zóes, os hárpéos cie osso e corno,
ínuniudò-se de utensílios íiitss e
perfeitos, taes que a huiiianidadé
não poderá excede-los, senão eni
passando da pedra paia o metal.

Sobretudo ã agulha revelava uma
engenhosa industria: esquiròlasar-
rcilotidádás por meio de silex deu-
têaío e com entalho: pplidura c
alisamento com gvís ,'iito; escava-
cão do fundo na ponta curva, com
úma lentidão calculada, com mil
perigos de se par ir a obra.

Em quanto os l.abalhos começa-
vaiu, uni grupo dc caçadores re-
unia-se junto da caverna.

Ao rochedo mais alto subiu uni
moço, de olhar penetrante, a cx-
piorar as perspectivas. A' su.1 cs-
querda, sob reflexos de ametista
embaciada, froixa e vaga, a tbres-
tá esbaiia-se no horizonte, prolott-
gantlp-se até o rio. Em frente, os
valeiros, as quebradas das estepes,
a ondulação suave dos oiteiroo,

(A sçgtiir).

Theatros da Empreza Paschoaí Secreto
S. JOSB'

Companliia Nacional, fundada em
1 de Julho de 1911

Direccão artística de EDUARDO
VIEIRA

Regente da orchestra BENTO
MOSSURUNOA

Iíhi»«'C-Iím*hí<»s lio Cai*r

Êxito sem precedentes!
Successo formidável!

HOJE-.Vs 7, 3 3[4 e 10 l|2-HOJE
Reapparieão do actor ÁLVARO

DA FONSECA
TRÊS SESSÕES

A's 7, 8 3/4 e 10 1/2

GATO,
BAETA

3z

CÂRAPieU'
CARIOCA, (compare) JOÃO DIl DEUS-

ÍOl.inOMu, ALÍREDO .Sil.V.i
O Illot-o ilns MeMnilros.13 alcançou o mais

extraordinário sncccs.o,
APOTHEOSE AOS VAI:ORO'SOS GI-UD3
TENENTíS, i.ol.t Jrleljáe-Panlo./ertiaz

=l-'KN'IA\l)í, .M»ia Rui/, o 1-rncsto ii.-v-
iili:i-ni:..\\t)i:RAT!COS, O li II ia Je Amoílii
e J. Mattos.

A.MAX11A;

Gato, Baeia &-Car?.picá

Grande Companhia Nacional de Opereias e .Melodramas (gênero do
Theatro Cliatelet, de Paris)

Direccão anistiei de EDUARDO VIEIRA
Maestro regente da orchestra LUIZ MOREIRA

HOJE-Duas Sessões-HOJE
73|4 CARNAVAL 9 3|4

Inaiigitraeàe tia temporada"carmavalesca uni verdadeiro acontecimento
tlteatral.

Segundas representações da peça carnavalesca

Mascarados, Sócios do Club, populares, bòheniiQS, guardas civis; cotu
vidados, etc, etc- Entrada triuutplial em uma verdadeira apòtiiepse
de lu7c.;, flores, serpentinas e cònffeíiis aos ires grandes cãiiipèóéü
do carnaval carioca t

Brilhante niisc-cn-sceiic de Eduardo Vieira—Scenarios dc. Ângelo
Lazary e Emílio Silva.

Montagem dó operoso machinisía Antônio Novciiino. — Guarda-"
loupa confeccionado nos aieilier dá Emprex.Vsob a habii direcçao-ilá
costtiniiêre Paiitilla de Azevedo —^Maravilhosos eífei'c-3 de luz clectríca
dó-Cadete "Louzadá—Ondas deluz! Catadupas de conictti! D:!uv!o de
serpentinas!

AMANHÃ V. TODAS AS NOITES ;

o jrio:i\^.Eivn das mascadas

À+fOsfí^ãrt ^ énipréza, tendo que éxliibir em alguns estados .Jã Brasil o Musi:.< stiíniiíico c s*M6*i«
Mllvíí lijíaU co i,13ta',in!0 ., nn do Ouvidor n. 139, reiolveu que r.os quatro dias de C».n»-iil ,-, fnír:-^,*
fosse a preços verdadeiramente populares, .Vim dedacríar a to.jjs ns classes as maravilhas tj:;c yiÇéWç.^cXwiV
tindo a entrada a pessoas mascaradas.
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