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isslf Proletariado em geral jt

Âl) CAMINHO
Os donos do capital são de

natureza, astusciosissimos e os
perigos da riqueza lhes esper-
taiii na ambição e no tino, a
habilidade de adaptação. Ada-
ptáçãg consiste, nesta hora,
como em todos os tempos,
em conseguir fnystiíiear os lio-
meus do trabal.ho.ein sacudir-
[lies pelos olhos promessas e
vaidades e desvirtuar, com
rótulos c reformas falsos, o
movimento real de emanei-
pação.

Por isso, havendo outr ora
combatido tenazmente p sócia-
limo, os capitalistas se fazem
hoje socialistas extremados,
^Socialistas*, notai bem, não
«.communistas*. Logra ra m,
para isso, deturpar o nome de
«•.socialismo , tornando-o _ sy-
noiiinio de partido reformista,
apagando-lhc a significaçãr;,
própria de «.socialização da
producçãò e dos instrumentos
de trabalho:) para dar-lhes ou-
tra,a,iie «corrente parlamentar
forgicadora de leis novas ga-
raníidoras úo trabalho, mas
trabalho «assalariado?.

Tudo se faz, comtanto que
se não bula lio regimen
de salarior no™ regimen do
trabalho ipago», no regimen
do dinlieiro, de que são.elles
capitalistas, manobreiros iuter-
nacionaes.

E! o que, se verifica nestes
dias lá na Europa.

Parecia que. depois de meio
século cie activa propaganda
libertaria as, massas européas
tivessem muito nitida a com-
prehensão do problema essen-
ciai.

Parecia que a revolução
russa, a queda fragorõsa do
ízarismo, as desgraças vivas
da conflagração, a fome con-
sequente ;i guerra, o formidá-
vel desequilíbrio econômico
e financeiro, a crise do capi-
íalismo em summa, impelisse
naturalmente o proletariado
esclarecido ;is supremas rei-
vindicações.

Lenine -atirava aos quatro
cantos o seu appello angusti-
adõ, clamava ;i America, de-
riunciava os oppressores, tra-
cava um rumo decisivo; a
Hungria seguindo o exemplo
russo se. maximizava: na AI-
lemanha e na Baviera levanta-
ram-se os espartacislas.

Era de esperar que as cias-
ses operárias de frança, In-
glaterra, Itália, Espanha, Por-
tugal, etc, se unissem vigoro-
samênte c uma só levantasse
derribassem para sempre a
lyrannia milenar do capita,
iismo.

Isso para mim, se daria fa-
íalmente si não fora a eterna
manha, a consumada mairi-

rice dos agiotas financeiros
e políticos secumdada pela
eterna credulidade do traba-
lhador.

A analyse de todas as revo-
luçòcs econômicas, pequenas
ou grandes, mostra inilludi-
velmeute que o povo tem si-
do sempre ludibriado'' com
proiucssas-ou concessões iic-
ticias.

Consiste o truque em dar
aos reclamantes alguns ossos
ou carne ruim, apazigua-los
com fantásticos futuros, engo-
da-los com vaidadesinhas e
ciumadas vergonhosas.

Na Europa esfomeada re-
clamaníe, o engodo agora é o
parlamentarismo operário, di-
gamos assim.

Apavorada com as reclama-
ções, com o próprio desastre
['•i-mceim. coma vitalidade.do
maximalismo russo, os gover-
nantes europeus se fazem so-
cialisias, tornam sociaisías os
parlamentos e. para embelecar
as massas, concedem,- nesses
parlamentos, u\\-:, logaresinhos
a operários.

Incrível o enthusiasmo po-
pular com essa «grande vido-
ria do proletariado .

As eleições de Itália com-
moveram e alegraram até os
mais accessos dos nossos mi-
litantes.

Não viram nisso um dos
perigos, o maior perigo da
transformação social.

O proletariado é, por exe-
celléncia, vaidosíssimo.

Galgar o Monroc, por
exemplo, se afigura, aos po-
bres diabos da officina ou da
vassoura, o «riec plus ultra» da
diviuização própria.

Bastou que se acenasse
aqui aos pés-rapados com a
gloríola parlameutarjpara lo-
go se ufanarem, se cândida-
tarem, se aburguezarem renc-
gaudo os seus e a sua causa.

O parlamentarismo socialis-
fa ou socialismo parlamentar
está desviando os ânimos e
as aspirações proletárias na
Europa. Conseguirão,,:, 

'com

elle, os capitalistas Cdílaçrio
necessária aos seus" intuitos,,á
sua consolidação, á esíabilida-
de dos seus pontos de apoio.

O proletariado vae perdeu-
do assim o mais precioso
tempo, o tempo de fraqueza,
de atordoainento do inimigo.
Deixa-o refazer-se, tomar pé,
fortificar-se. Deslumbra-se com
zumbaias, oifenas, concessões
íallazes e não realiza mime-
diatameute a grande obra de
reforma. Mais uma vez se il-
lüde com cantigas se sereias.

E' uma lastima.

Josi:' OITICICA

Homens livres
O presidente Epiiacio, rece-

bendo o protesto dos homens
do mar contra a venda dos
navios allemães, disse, entre
outras- cousas, que, como lio-
mem livre apertava a mão dos
homens iiAres.

Não se pôde tirar dessa
phrase outro significado além
do que ella tem em si mesma,
istoé: que os marítimos são
homens livres e que o presi-
dente lambem é livre.

Entretanto, como qualquer
idéa tem, por ser unia these, a
sua antithese, é licito saber si
se") um escravo pode apertar a
mão de outros 'escravos. E,
uma vez que, pela phrase pre-
sidencial, nós sabemos quaes
são os homens livres entre ou-
tros deste paiz, seria da maior
conveniência indagar si ainda
ha escravos no Brasil e quaes
são elle.-.V

E, embora forçando um pou-
co a conclusão, podemos infe-
rir que são escravos todos
aquelies a que-ni o sr. Epiiacio
não aperta a mão.

Marcoi ino ni: Souza.

A ÍNTERNACIONAL DO PENSAMEN

0 CASO DOS NAVIOS
—?-

ROMPENDO LANÇAS
A devolução do memorial não será acceíta

A altitude insólita do Sr.
Epiiacio, relativamente aos
marítimos, teve o condão de
despertar a grande classe de
cbreiros da apáthia em que
se .encontrava, fazendo-a sair

A de seu velho e condemnavel
methodo de acção política.

Os marítimos foram collo-
cados pelo Sr. Epitacio neste
duro dilemma: ou receber a de-
volução do memorial ou re-
pelli!-a. Recebel-a seria, talvez,
accommodidaclè mas, tam-
bem, desbrio e deshonra; re-
pellil-a, era lutar pelo direito e
pela justiça', contra aprepoten-
ciae o arbitrio.O dilema teve já
inicio de resolução, com a atti-
tude assumida pelo Centro Ma-
ritimo dos Empregados em
Câmara "que, em assembéa,
approvou não acceitar, em
absoluto, a devolução do me-
rnorial, praticada pelo Sr. Pre-
sidente da Republica". Esta
nobreza e dignidade de aiti-
tude do Centro Marítimo ne-
cessariameníe será seguida
e adopíada peias outras as-
sociações co-irmãs e, assim,
teremos cm breve o bloco
marítimo em gpposiçãp decla-
rada ao Czar do Gatíete.

Não nos surprehende a re-
solução dos homens do mar.

Educados na escola do ira-
balho e da honradez, íoríaie-
cidos os seus melhores senti-
meníos pela intrepidez do ser-
viço a que se entregam, pos-
suindo a grande energia de
quem se acostuma a ver e
vencer os perigos do céo e do

mar, corajosos e robustos
d'ahna, os marítimos natural-
mente não podiam hesitar en-
tre a solução honrosa e a des-
honrosa do dilemma, a que os
obrigou a inhabilidade do sr.
Epitacio.

Não devem, entretanto, os
marítimos, na acção que pre-
tendem desempenhar, abastar-
da-la com a intromissão ou
direcção de elementos politi-
cos.

Cumpre leval-a a cabo sem
os intermediários, que procu-
ram por todos os meios e mo-
dos elevar o apoucado presti-
gio, que já não tem azeite na
lâmpada negocista.

Enérgica e directa—tal de-
ve ser a acção dos marítimos.

A politicagem, que usa ora
de'jeremiadas, ora de fanfar-
tonadas, é larica nos trigaes
operários.

•O caminho aberto apresen-
ta-se grande c bello, sobre
ser áspero e difficil. Com
energia decidida, intemeraía
e firme sem quebrantamentos
nem vaccillações, sem desvir-
tudes nem doblezes, podem os
rrfaritimos manter intacta a sua
honra, ameaçada gravemente
nesta hora solemne. Elles tudo
podem, porque elles são o nu-
mero e a justiça. ¦

O absolutismo do sr. Epi-
tteio já não os tolera. Pensa
talvez, o «czar elegante» —ha
phrase do sr. Nicanor, que a
dignidade só pode ser privi-
legio dos homens de governo.
Preconceituoso e retrogrado,

wmk
Uma violência ao ves-

períiiio "A Folha"

.a.-

meu-
:on-
em

Em beneficio da
"Voz do Povo"

Na próxima sexta-feira, o dr.
Maurício de Lacerda fará

uma conferência em Petropolís

A'população de Petropolis
vamos dar uma noticia, que,
certamente, a encherá de ale-
gria: o deputado dr. Maurício
de Lacerda efíectüará na pro-
xima sçátía-feira, 13 do cor-
rente, á<no horas, no theatro
Petropolis, uma de suas mag-
nificas conferências sobre as-
sumpío de grande oppoiíuni-
dade. .fr;.;,

•" Seguir-se-á á mesma todo
um excellente programma ei-
nematographico desses que
diariamente enchem :í cunha
aquella elegante casa de espe-
ctaculos.

parece-lhe que a banda de
purpyra usada pelos senado-
res da Roma antiga, como
symbolo da dignidade, só
pode caber aos homens do
mando e do poder. Não, sr.
Epitacio, o rubro laíiclavo
não é mais priviiegio dos go-vernaníes, é de todos, e é
mais nosso do que vosso !...

Os operários também são
dignos e honrados, os mari-
limos também servem nobre-
mente ao trabalhou a nenhum
dellescabe a insinuação que o
Sr. Nicanor fez a alguém, em
sua carta a «A Folha», sobre
«cabide de aposentadorias e
carteira de negócios». ,

0'absolutismo do Sr. Epi-
tacio está soffrendo um ata-
que severo de todas as consci-
encias justas, que repellem o
humilhante açamo governa-mental, na imprensa e nas
forças armadas. Soffre o abso-
lutismo do Sr. Epitacio o
supplicio da lapidação: e nós,
como testemunhas revoltadas,
que fomos, de suas inriomi-
naveis violências contra os
trabalhadores, não cederemos
a ninguém — com que isto
pese ao Sr.. Medeiros—o sa-
grado dever de atirar-lhe as
maiores pedras do mais justo
castigo.
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Irí
O st se«s cístÊitiitow

Ai|iii os nossos iiilcllecluacs, ;1
exccpçítci clcuiiia clima do interna;
cionalistas, ciij.-ií preoeciipaçõcs
iiienlaes c sbciaes sobrcpairalii mil
pouco acima do charco nauseante:
Ja pplilicalha nacional o nacióna-
lista, nail;j sabem ueiii procuram
saber do que vae de novo e cie pus
jante pelo unindo, mesmo nos cio-'
niinios do pensamento. Talvez, v.i-
iramonle tenha um ou outro ouvido
falar cio grupo ¦ Clariú> e da sua
obra... Acieclitaniosi por isso, do
maior interesse e nSó nieiior oppor-
tiiniclacle, publicar na iutejíra os
seus estatutos, para conhcciiuenlo
do publico Cm cjeral, e para elles
chaniaiuos a especial ãltciiçitci i\u:,

! possíveis e estranhos intellectnàes
patrícios ainda nilo definitivanieu-
ie atolados no charco. I; perniit
taiu-uos o registro desta vaidaclesi
nha : sermos nós, rude:; trabalha-
dores, a dar-lhes'esta nova...

Nós prezamos, acima de {o-
dos os bens humanos, o bem
cia liberdade, e, acima de to
das as liberdades, a liberdade
de opinião.

Curso liberrimo a Ir
idéas e a todas as criíic ¦

Isto, de resto, é base i
lar de ioda cultura, e de
stitui? ponto de honra
qualquer paiz que se ufane de
civilizado.

Assim, não podemos deixar
de .protestar a nossa repulsa
mais velieirtcnte ao acto in-
digno de certa malta de des-
classificados, que, sabbado ul-
tinio andou pelas ruas da ei-
dade pilhando os pontos de
jorháes e destruindo exempla-
res de A Fql/ia.

¦ Aos collegas desse vésper-
tino, nossos adversários nafu-
raes, aqui deixamos n nossa
solidariedade mais alta.

ESTATUTOS
E''t>í,ni:K,;;\o--ü,'i'm

Artigo priincfro bica -ffSnda-
da, por tempo illiniitado, uma As-
sociaçào iiniyersal lendo por tiíu-
Io: ¦ Liga Inlelleciaal para n Triiint-
pho da Causa Internacional , mas
ipie será ch.iin.ui;. . u Grupo Ciar-

| An. '.?." ¦ lista Associação tem
por lim exercer, com ioda a inde-
pencleiicia, a acção ciesignada pelo
seu mesmo íitulo.

Ait. 3" — "O Grupo Clãrlè" é
diriijiclô por mu Goniite Director
Internacional, cuja sede (oi lixada
em Pariz pela necessidade de o lo-
eali/.ar no lógar da organi/ação ini-
ciai. Este Couiilé é o único aiilori-
/ado a louiar iotlas as decisões con
ccrneiues a acção geral da agrupa
ção.

Para cpie asseeções de cada paiz
(art. •)") dispoiiliain entre si dos
mesmos direitos, este Comitê Dire-
ctor Internacional será composto
pròporcioiiahneiite á importância
dos pâizcs representados.

liste Coniité üca originariaincnte
coustiiuido por: llenri llarhusse,
Gcorgcs Brandes, Paul Çóliii, Viclor
Cyril, Georges Duluunel, Eçldwud,
Analole Irance, Noè'1Garnler, Char-
les Gide, Tlwmds llardy, llcnri-Ju-
cqiícs, Vicente Blasco Ibunci, And nas
Làlxlio, Laureai Tailliaàe. Rayhiond
Lefcbvre,AlagdelcineMàrx,li.-iy.Mo-
rei. Edmond IHcard, Charles Richel,
Jates Romains, Rcnc Schickclc, Sèvc-
rine, Uplon Sinclair, Sieinlen, Vail
taui Contai ia;. II.- (J. WéV/oj laraül
y.augwilt. Stephaii Swcig.

Os membros deste Comitê são ir-
revogayets e inamoviveis. Um caso
de demissão ou de falleciúieiito, a
sua substituição será feila pòl co-
opção.

O Comitê, por outro lado. no in-
(cresse do grupo, poderá ser acere-
scido de novos membros.

Art. 4.u—• Um Rureaii designa-
do pelo Comitê Director Interna-
cional será encarregado da exe-
cuçào, puramente material, das de-
cisòes (ornadas por esle Comitê.

Elle ê composto de : uni secreta
rio geral, três secretários, um lhe-
spureiro, um tliesoureiró adjunto.

O Btireatt fica sob a fiscalisação
pcrnianente do Comitê Director
inlernacional.

Ari. ')." Para ser membro ilu
grupo basta adherir aos presentesestatutos, e contribuir com uma
qliota segundo as condições lixa-
das pelo art. d.

Ilsln hclliesão, porém, só se d ir-
nará definitiva após á expedição da
carta de aclhereiitc, feita sob ás vis-
(as do Comitê Director liiletna
ciónal.

Art.'6." - A qiiolisiiçíio aiinual
não poderá ser inferior a 5 francas
liara o:-, membros activos, 20 fraii-cos para os membros doadores, 1(1(1
francos para os membros beinfeilo-
res, 101/0 francos para os membros
fundadores: ou um valor corres-
pondeiiíe para cada pai/.

("ada membro poderá tornar-se
< membro perpetuo desiie quecontribua com unia soníina igual a
vinte vezes o montante da sua qtio-tizacãd.

Os nteiiibros de Ciar•upani por secçOês,
D cada secção a um

Art. 7.
fé.» >e agrii
eoiresijoudeiu
paiz; f

Nenhuma secção de pai/ poderáformar-se sem a aulorizaçifo do
Comitp director Internacional.

Esle Comitê poderá dissolver
qualquer secção de paiz cuja acção
tenha sido contraria ao espirito e
ao regulamento dos presentes esta-
tntos.

Ari. S." Um Comitê desíg-
nado paia cada secção de pai/.seniencarregado de estudar os meios
de propaganda e de recrutamento
a applicar, de accordo com o Co-i
mitê Director Internacional.

Elle nomeará um Bureau cucar-
regado de executar as suas deci-
sues.

Este Riirean coniprelieiulerá pelomenos: um secretario geral e um
tlicsóiircirò; podendo ser augnieii
(ado de secretários adjuntos e de
um archivista.

Ari. 9." • Este Comitê poderádecidir a'subdivisão da sua secção
em grupos locáes, dcleruiiiianclo a
circiimseripção territorial de cada
um. Nenhum grupo local poderá
formar-se sem a autorização do dito
Comitê.

Ari. 10. Cada um desses grupos
designará mil Comitê, que será eu-
carregado da acção local ilesen-
volvida de accordo com o Comitê
da secção.

Esle Comitê nomeará um Bureau
composto pelo menos: de um se-
creiaiio e um tliesoureiró. Este
Bufain será encarregado de exe-
cimB as decisOes do Comitê do
grupo.

Art. 11.-Todas as cartas de
adherentes serão expedidas ás Sec-
ções de paiz pelo Comitê Director
Internacional, que perceberá a
quinta parte das quotizaçõês para
rts necessidades da propaganda
geraj.

Cada Secção de paiz expedirá as
carta? de adherentes aos grupos
locaes e perceberá igualmente a
quinta parle das quotizáções pára
as necessidades da propaganda na-
cional. Unicamente o Coniité Di-
recior Internacional poderá receber,
donativos em proveito collêclivo do
gruno.

Ari. 12 Tendo sido estes es-
lalulo. redigido:; do ponto de vistíi
llitéfhnçióhal, superior a todas as
leis e prescripções de qualquer pai/,
cada Secção de paiz estabelecerá,
para o seu fiiuccioiiameiito pro-
prio, estatuto:: particulares cnníor-
nies com o presente, salvas as cs-
Irictas modilieações impostas pela
lei da sua nacionalidade.

Ari. 13 Afim de accrésceutitr a
sua influencia moral c os seus meios
de acção, o grupo Clarte poderá
acceitar, pelo orgain do seu Co-
mitê Director Internacional, a adiu-
são collectiya cie cpililquer agrupa-
ção tendo aspirações similares.

As relações com essas agrupa-
ene- serão determinadas por meio
de accordps particulares.

Art.. I-i Uma asseinbléa geral
obrigatória dos membros de todas
as Sccçõcs de paiz se realizará cada
anuo, no mez de janeiro, em çi-
dade previamente designada pelo
Comitê Director Internacional.

Esie Comitê, além disso, tem o
direito de convocar a Asseinbléa

fperal todas as veze^ que a mi;: re
união lhe pareça necessária aos in-
leresses do graj-'.'-

• Ari. 15: -A' Asseinbléa (leral au-
iitial será apresentado um rclatOFÍÇi
feito em nome do Comitê Director
Internacional, sobre os trabalho:,
do exercido findo, os resultados
obtidos e a situação financeira do
grupo. Ella approva as coutas apre-
sentadas.

Ar!. II)." Só poderão votar os
membros cuias quotas tenham sido
regularmente quites.

Ari. 17." Retinir-sc-á todos os
aiinos, no mez . de maio, em cada
paiz, um Congresso Nacional.

Rcunir-sc-á, ouirosim, no mez de
novembro, um Congresso Interna-
cional em cidade previamente eles-
ignada.

Será assim verdadeiramente coil-
slituida a Internacional do Pensa-
iticnlo.

< :ai:ee.Hariten< <i
Art. 1S." O Comitê Director In-

tcrnacional e ns ('omites de secção
poderão proceder, de direito, ao
caiicellaniento claquelles tpie não
ni:intenliain regularmente as suas
quotizaçõês e claquelles que lhe
pareçam, pela sua altitude, seus
actos ou seus cscripíos, agir num
sentido prejudicial aos interesses
moraes ou maleriaes do Grupo.

!ÍloilM'icíí<ííío nos «>sls>-
I ti E o»

Art. M." Estes estatutos só po-
derão ser modificados por pro-
posição do Coniité Director Inter-
nacional, approvacla pela maioria
dos membros presentes á Assem-
bléa Geral convocada para esie fim.

IHssoIu<4;\<»
Art. -0." Ent caso de dissolução

antecipada decidida por dois ter-
cos dos membros quotizantes em
Asseinbléa Geral, o fundo social do
grupo será repartido entre obras
tendo um caracter humanitário; e
que serão designadas pelo Comitê
I Hrcctòr internacional;

isa conta mãe
COM A BURGUEZIA...
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Âs greves
Vamos hoje, procurar alia-

lysar, fazer uma idéa concreta
de um dos problemas que
mais se prendem ao interesse
collectivo e carecem de uma
segura e prompta solução.

Trata-se das greves.
Nos últimos movimentos,

levados a eífeifo pelo protesto
ardente (ainda quasi totalmen-
te incomprelicndido na sua
grandeza concepcional). das
massas trabalhadoras, cança-
das de supportar a asphyx-
iante athmospliera que mal-
trata as suas mal compensa-
das energias producíoras, viu-
sa claramente que uma parte
considerável do operariado
nacional, ainda que tardia-
mente, acordou de um pro-
fundo lethargo, duma illu-
são inativa e inglória, para
começar palminhando o caiiii-
niio que a razão llie aponta,
trilhando-o agora, não impul-
sionado pelo fanatismo louco,
pela incensaíez malévola, não
conduzido ao Iéo, cego, sem
vontade própria, tacteando;
mas sim, induzido pela analy-
se lógica de tini viver liberal
numa emotiva commuuhão de
idéas, acompanhada até da
transubstanciação do mesmo
ideal, das mesmas dores, com
a complacência própria de
igual para igual.

Se ainda hoje, o sonho de
liberdade não tem ainda no
operariado em pezo um apoio
solido, um companheiro deii-
nido, é porque, esses, se dei-
xam dominar por idéas con-
servadoras e commodistas e
outros por phantasticas super-
tições, e mais; também porque
o regimen do povo para o
povo não foi ainda suffici-
en t e m ente comprehendido,
com o raro brilho do seu

luzeiro iuofuscavel, que ha f pernas; o direito de greve só
bem pouco tempo começou a
illuriiinar as trevas da hodi-
ema escravatura, desilludindo
os iseduzidos pelas ballelas
phafitasmagoricas das ephe-
meras promessas capitalisti-
cas!

E é por isso que as greves,
não tem sido ainda um ele-
mento de real valor, por até
aqui não conseguirem repre-
sentar a vontade total dos
produetores. Greves!!! Paliar
é optimo; com enthusiasmo;
bonito, estupendo.. . jjorém
par?, confirmar o enthusiasmo
momentâneo, é. que nem to-
dos dão; eoníirmal-o com
uma acção concreta, sem fra-
queza, numa causa comnium !
As greves de hoje, têm sido
simi-efficazes, dada ás mysti-
cas. e ridículas superstições :
Recuam alguns! e por que ?
O direito de greve é um facto
que não nos podem negar, é
un.Àlireito constitucional.

Itós operários, não quere-
moi abraçar o mundo com as

e usado quando os meios
suasorios não conseguem ap-
proximar as partes conten-
doras,.. Fazer greve é um di-
réito, porque não é investir
contra os princípios básicos
do poder constituído, não é
tentar violar a tranquillidade
do publico, que antes, sem
nos acompanha; é unicamente
reclamar sem servilismo o que
nos é subtraindo, é pedir re-
numeração proporcional, e nas
officinas, o oxygenio , e pro-
phylaxia indispensáveis á nos-
sa lida.

A greve finalmente, é a de-
feza do operário, é a fona-
leza que lhe garante a estabi-
lidado secuniaria como o di-
nheiro, é a trincheira em que
se abriga o carraucismo do
industrial, e assim como este
utiliza-se da sua defeza a seu
bello prazer, é justo e hu-
mano que os operários em-
preguem a sua, como melhor
convir aos seus interesses.

E por hoje basta. '

RO/In
Fostò horror, podridão, violência, fjiiçira,

I vicio e torpeza. Era o tm triste fado
aliciar <f mez insulto, >a toda a Terra,

\ do leu brutal, e estúpido soldado*

(C\trtha(jo in[fausta o teu rerjoutjo aterra,
piátis da Gallia o solo desolado;
e hu teu nduto ainda, aa% soluços, erra
a Maguaem cada fuste derrocado.

\ A Grécia immorredoura eslrues, profana?,
e em, Chriçto malas, num rancor mesquinho.

W. todas as nobres ambições humanas).!
Erelaborando entre os seus fortes muros
esse Direito—iihjemu^pclourinho —
ainda opprimistc os séculos futuros!

'SILVIO- FIGUEIREDO.-.

Relatório iííís peripécias da nossa viagem
AOS eAMARÂDÃs" DO BRAZIL

Cliegarahí-iios homem ás primei-
ias horas do dia as notas epie vão
abaixo sem coiniiicnlarioSi Piibli-
camlo ;is temo- eni vislii por ao
corrente os nossos leitores dos
uiartyrios infringidos ao; trabalha-
dores daqui deportados depois de
longa reclusão.

Saúde:- Cumprindo uma missão
(pie me foi confiada pelos meus
companheiros de viagem, envio o
relatório das pcimHXW.-por epie ti-
vemos de pas-ar, iiíiraiitv a nossa
forçada viagem para Europa. Já
deveria ler sido enviado para o
Rio. este relatório; porént, uma in
disposição me impediu de o fazer
atiles, pelo que me desculparão os
camaradas.

leitos estes esclarccihtcntosi pr--
semos a relatar o que í"i a nossa
expulsão.

A CAÇADA
Os camarada; ainda se lembrarão

da expulsão de José Roíucro e dos
demais camaradas ipie com elle \ ie-
ram embarcados no vapor Oelria .,
no tlia 5 lie Outubro. Por essa oc-
casião os jornaes dahi começaram
a falar na deportação de outros
elementos militantes, noticiando até
o dia da páilida do navio que os
deveria transportar.

Isto, porém, não foi exactanienle
i» que se deu; mas, a policia que já
tinha as vistas voltadas para as no-'
vas vicíinias começou ;i prender
alguns companheiros da segunda
turma, não para os embarcar no
dia 9 ÇoiiW o havia dito á impreu-
sa, mas no dia i!S, liei'-', até o dia
iio embarque, que foi no de 14 de
tarde.

Um ilos primeiros a ser preso foi
o Manoel Picou, aliás um indivíduo
desconhecido, entre os elementos
militantes. A policia líaviá recebido
denuncia de que Picou tinha guar-
dada; umas bomba,; de dynamite,
partindo inimédialaiuentc para o
botequim, onde tinha o varejo de.
cigarros, como si fosse enfrentar
algiliii regimento de husunls da
inorle, daquelle"s que celebrizaram
as hostes do kaiser...

<0u.indo a policia chegou no bo-
téqtiiiu, estabeleceu um cerco, não
dando tempo a que se moveis','. In-
divicluo com falta de pratica e de
serenidade, ao ser interrogado so-
bre a procedência daquellas bom-
bas disse a policia que lhes havia
ilado um tal Almeida, que morava
na Bocca do Maito, Foi quanto bas-
tou para queá policia partisse apres-
sadaniénte, dirigindo-se ;i padaria
onde Irahaliiava o Resolvido e dau-
do uma busca por todos os cantos
do edifício á procura de bombas...

Como não encontrassem cótisa
alguma dendro da padaria e o Re-
solvido lhes fizesse sentir que esta-
va encarregado do serviço, e, por-
tanto, não podia abandonar a casa,
a policia estabeleceu vigilância até
que findasse o trabalho paia então
prendelo. Com o Nicanor deu-se
mais ou menos r. mesma cousa: os
ésbirros indagaram da moradia
d elle, e convidaram-no a ir á 1" de-
legada auxiliar, para • conversar >
com o delegado.

Era a cilada; apenas os replis hu-
manos haviam deixado a residência
do companheiro occnitarani-se para
o prender cobardeiueiite.

Nesse mesmo dia prenderam o
Gtunercindo Gonçalves e depois de
terem feito esse trabalho, foraiu-sc
postar á poria da casa onde eu mo-
rava, á meia-noite, para evitar que
pudesse uíe coiumiinicar.'cont os
camaradas, antes de ser preso. Com
effeilo: linha me despedido do ca-
inarada Maíiòcl Peres, na esquina
da rua da Quitanda, e derigia-mc
para o n. 32 da rua de S. José,
onde residia, quando fui surprehen-
dido pelo agente 19-1, que me con-
viciou a ir á delegacia auxiliar...

Comprcheudenclo o que me ia
acontecer, qni/.-me desenbáráçar
de tá'.-) iniportiiuo inilividitio, e
dar o fura; mas receiando sair

s iiisiiÉmissõs
Não sabemos que oíficial do

nosso exercito liberai e fiel
disse que o insubmisso d uma
crcaçàó da lei do sorteio.

E' uma phrase feliz e rige-
rosamenfe exacta. O distineto
militar, que a pronunciou, na-
ruralmente teve o espirito im-
pressionado com elevadosphe-
nomenos de ordem social que
se reproduzem sem desconti-
nuação desde que o primeiro
homem impoz a lei.

Iríamos muito longe si qui-
zessemos provar que as leis
representam apenas as neces-
sidades dos que as forjam e
que só são forjadas quando é
preciso .garantir uma violência
qualquer. Isso nos faria enve-
redár pela doutrina indestruc-
tive! de que o crime é poste-
rior á lei que o define e o
pune; mas isso nos faria es-
quecer o caso nacional e actual
dos instibmissos.

O recrufamenío, prohibido
pela Constituição, foi resfabe-
lecido pela... lei, e a lei é"-
constitucional. Naturalmente
esse espirito singelamente re-
publicano hesitará em desliu-
dar essa embrulhada: e, no
caso de lhe cahir por sorte o
recrutamento, elle, para não
ser beneficiado com a lei è
para não commetter o horri-
vel crime de desertar amanhã,
torna-se insubmisso.

Fez bem ? fez mal ? Nada te-
mos com isso, sobretudo si o
revoltado contra a lei vai de-
dois servir voluntariamente.

mal da empreitada e complicar
a situação, resignei me a ir dor-
inir para o xadrez tio coTpo de
segurança, onde já estavam de-
mais companheiros. Assim estive-
mo.;, até que foi accrecenlailo o-
numero com a prisão do camarada
bsteves. quando passava perto iln
poiicia central, e cie Pedro Husiòs,
ao sahir da sede da AÍIíáiiçii dos
Operários em Calçado.

Completa a segunda leva de mi-
litantes do Rio, esperamos

0 EMBARQUE
Como tínhamos estado seoarados

dnranie a permanência no xadrez.,
os^qite estávamos eniciiiiá iioláiuós
c|!ie no dia 14, deste o meio dia,
qualquer cotisa de anormal se pás-sava, porijue eoincçoti a movimen-
tar-se a policia e ouvimos cii/er a
um secreta: y. hoje não ha siuieiie;
será um miiagre».

Ncís, que já estávamos convenci-
dos dos piano.; da policia, e vendo
o; preparativo; iitie'se faziam, per-
guinamos o que se pa.v.v.a e sou-
bentos que algumas classes.te lia-
haviam declarado em gréva como
protesto contra a nossa expulsão.

Foi uma alegria iiuIiseripíiYeí ao
saber que no Rio já havia solida-'*
.liedade, embora de uma minoria '¦

Quando tivemos esta nova eoníir-
iiiitda vendo que os policiaes rçce-
hiam reiorçocle niuniçOese enoriites
revolver;, para enfrentar os giévis-;ia; na. praça Maná! começaino) a
cantar os liyumos reVolucionariús a
pleno pulihád, fazendo cení,- ms
acordes da gloriosa Internacional -
e Filhos do Povo-:.- por lodo; re-
cantos do palácio da rua da Re-
laivo.

Ao terminar todo' aqtielle apurai
(o de forças, fomos chamados com
excepçáo de Pedro Bustos, para re-
ceber os objectos que no; liiihinn
(ornado ao sermos revistados, e
conduzidos ao palco onde mi.-; es-
perava um carro da Detenção, paranos conduzir paia bordo cfó-De-
merara . Tambeiii estava uni iiidi-
viduo poriuguez, chamado JoséSoares da Costa, completamente
desconhecido no meio e que a po-
licia deportou como áiiarchisia.

Quando nos juntamos todos, ;;n-
(es de tomar o carro, os íuiicciona-
rios policiaes. desde o chefe até o
ultimo bcleguiiu, presenciaram um
espcciaculo. para elles descóniieci-
do, de ver os homens a quem une
a mesma dòr e o mesmo ideai con-
fraternizar e enfrentar scrcnaim me
Iodas as injustiças da sociedade
actual; os que deixavam liuillier-e
filhos ao iéo, por culpa dos ilefen-
sores da ordem, iam tão firmes e
convictos de que Aniaitlià serão re-
paiadas essas injustiças com o
triithiplto da nossa causa. Depois
de feitos os requisitos e deyidawçn-
(e escoltado;, partimos pelo cniinr
da cidade cantando a linérinicio-
uai-, e dando vivas á Revolução
Social, aos Soviets e á organização
proletária, em direcção ao Arsenal
de .Marinha, onde nos esperavam
forças da policia e da Armada, for-
macias.

Saudámos os marinheiro; e elles
nos responderam como que toca-
dos por um sentimento cohiinuin.

O nosso embarque seria feito
pela praça .Maná, se não fora o
acto de solidariedade do; còmpa-
ulieiros que arrojadamente se pos-larain na passagem.

Foi por isso que as autoridades
se viram obrigadas a embarcarmos
pelo Arsenal, e respiraram saiisfei-
ias quando nos puz.erant sobre o
transatlântico inglez, por ver-se /(-
ivv.s de tão perigosos aclversarios...

Já a bordo ainda tomos revista-,
dos na presença de um ofíieial in-
glez. e trancafiados na proa do na-
vio, e com guarda até que o vapor
levantou ferros no dia !í. pela ma-
iihil, para começar a viagem.

( Concilie amanhã j.

Interessa-nos o caso de pa-
friotismo que a-lei do recruta-
mento por sorteio cria em nos-
sos corações nacionaes e ex-»
írangeiros.O insubmisso é um
ànti-pàfriota ? Conforme.

Si o conscripto pertence i
sociedade burgueza que se tii-
verte c enriquece, que explora
e tem capitães e privilégios ;i
defender, sim.e um aníi-pairio-
ta, porque foge ao dever de
defender essa querida pátria
contra os estrangeiros e os in-
desejáveis. \

Mas si é um operário ou
um camponez? Não, decerto.
Porque elle continua a defen-
der a pátria com o marfello e
a charrtía que justamente pro-
duzém a riqueza de que des-
inicia a pátria e com a qual
a pátria paga os seus soldados.

Infelizmente acontece o con--
trariò; isto é, o insubmisso é
justamente o filho do burguez,
cuja pátria exige todas as suas
dedicações, sendo o conscri-,
pto das fabricas e das lavou-,
ras o que mais submissamente^
se curva ante o recrutamento
da lei.

Como explicar esse plieito-
meno? Dizem uns: explica-se
com a imperfeição da lei e á
urgente reformar a lei. Dizem*
outros: não se explica; e dize-
mos nós: a coisa se explica
por si mesma. Quer dizer, ex-i
plique quem quizer, porque o
insubmisso de hoje é o repu-,
blicano de hontem e o guarda
branco de amanhã.

Pois não ?
Anthero LINS.
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finthüsiàstica demonstra
. ção operaria

Imminencia de uma
greve geral

ií«a li ir. liiritii isliil aa firâ
x policia, <m»iih» "iM'»«dnin'", |»iM'iMie|Os presos são postos mais tarde
o|hm'«"<<ii<i' «• » K4'iMM>4Hrio «i<»* <<MM-gem liberdade, a sede é reaberta, a

lõ«'«i v iV«*li» » «íivlc siiuação se normaliza

Faia-nos o dr. Maurício de Lacerda
-?—

0 dr. Maurício de Lacerda neiiha
de regressa")' de Stío Paulo, aonde
fora defender,' perante o jury, os
operários José Joaquim Alves, Mi-
guel dei Souza e Antônio tlrága,
que a policia de Santos acusa como
Implicados no ãssassinio de Ac\lino
Dantas, feitor ihfÇoiiipanliili Doeiis.

A sua estadia eni São Paulo foi
muito agitada. Em uma simples
palestra com s. exeia. ouvimos o
ségtiiiile :

Atliutln o Julgamento em San-
Io;, voltei para S. Paulo. A ti i tive
oeeasião de ser visitado por muitos
operários, entre elles alguns quesão meus velhos conhecidos. Quasi
todos elles iiielizcrani pedidos para
que eu fizesse uma conferência cm
suas respectivas associações.

Mas o tempo de que eu dispunha
era escasso, por isso, resolvil fazer
apenas uma
< ;<»ii(Vi-<>ii<-íj4 ii.-t i<'«>«i<>-

l'iM'Íl<»
A Rua EJoreiieio de Abreu li. 45,

i qual se realizou na ultima quarta-feira.
Poucas vezes lenho visto, em tor-

io de uma casa tanta "ente reuni-
ia. Digo, cm torno porque, apezar
Je vastos, os salões da Federação
não poderain comer a massa hu-
inami que para elles afluiii de todos
os jioutos da capital paulista.

As outras salas, os corredores'
a escadaria e a rua, nas iiniiiedia-
ções do prédio, ficaram liderai-
mente cobertas ile gente.

Terminada a conferência soube
queospopularesapinhados em fren-
te á Federação tinham feito parar

. PiJjSiLds. e..automóveis; que eram
obrigados a retroceder e toninr poroutras vias.

Terminada a conferência, os pro-(etários organizaram mu longo
prestito que seguiu por algumas
nia'3, dando vivas e cantando.

A policia, como era natural, não
via com bons olhos estes factòs. Na
forma do costume, não emiz deixar
passar uma ilenionstráçáo operaria
sem fazer uma demonstração de...
força. Fel-a com a necessária bruta-
lidade.
Kn lT. «Iom OporaHoM

em !•'. <U\ 'IY-chíoh

A' rua Jolyn. i'íõ, em plena as-
senibléa, quando se tratava de as-
suiiiptos internos, de iiulla impor-
tuicia. alguns secretas penetraramno salão, dirigiram-se á mesa e de lá
arrancarani os tecelocs respectiva-
mente presidente e secretario da-
quella sociedade.

t:síe facto motivou conflictos no
no qual se empenharam vários tra-
balhadores que lambem foram pre-
il^S.

A noticia espalhou-se com incri-
vel rapidez entre a grande massa
obreira de S. Paulo. Tive a intuição
de que estes fados, aluados a uni
invencível descontentamento quelavra entre os trabalhadores, em
virtude das violências anteriores,
traria péssimas conseqüências.

Sãbbãdò, á tarde, quando eu me
dispunha a embarcar para esta ei-
dade. pois deveria fazcr.-còino fiz,
uma conferência, na sede da Asso-

;V

\bkt^

cinçào dos Cocheiros, Ca/roceiros
e Classes Auuexas, soube que esta-
va aiiiitinçiaila uma greve a qualdeveria esíalar hoje.

jé lio carro, falajido a amigos
que me foram levar as suas despe-
(lidas, falei-lhes destas coisas queelles ignoravam e nioslrei-lhcs toda
a gravidade da situação. F.lles pro-inelteraiii. intervir a favor dos pre-sos e da reabertura da sédc

o seguiu-Aqui Chegando; recebi
te leiegrainiuã':

('oiiipanhciios presos teme-se
violências pedimos relatar iiiipreu-
sa amanha movimento geral classe -.

No entanto, telegramnias recebi-
dos logo em seguida, dizem que,em São Paulo,

A Kitiia«;ao voltou :«
luiriiialidaiK'

em conseqüência da policia ter
posto os presos em liberdade e
periiiitiido a reabertura da sede dos
tecelocs.

^Companheiros soltos.segue cai'-
ta -, dizem os amigos da União dos
Trabalhadores em Fabricas de Te-
cidos. F um amigo acerescenta:•Questão solucionada. Parabéns.
Mauro .

Eis abi como a policia de S. Pau-
Io, peia sua inominável brutaliila-
de, ia, mais unia vez, atirando tra-
balhadores entliusiastas, mas paci-ticos, a um novo movimento, pre-
judicial para ambas a; parles.
Um Saitlos: iim;t <>*lu-

pnlit |»(M'.»cj|;iiif;"»(> íioh
I i*aI>:«llisHl«»i*èM
iuterrpgádo sobre a situação em

Santos, ò dr. Maurício de Lacerda
inostrou-se indignado com a perse-
gtiiçào estúpida e injustificável que
a policia daquella cidade move con-
tra os trabalhadores. Odr; Maurício
conversou eomPiesl.y;esle mostrou-
lhe os braços roidos, grèiadòs, pela
luimidaile do xadrez, Uma creauça
que estava ao pé indagou o qua
era aqiiillo.

\l eu — disse nos o dr. Máuri-
fio de Lacerda senti pudor elll
dizer aqnellii creança, o que nioti
vara aquella enfermidade.

As çreanças aiiida têm muito
tempo diante de si para travarem
relações com a crueldade dos lio-
lUCIIS...

Na cadeia de Santos, ha çreanças
de 10 c- 12 anuo.-; que fumam eigar-
tos á vista dos guardas e vivem
iiiiiiia promiscuidade objecta com
adultos viciados. Vi os eu, pelas ja-neilas do Fórum

No caso Acyliuo ha coisas lute-
rêssaiiles. Exemplo: ha um crimi-
lioso confesso que declara não ter
cúmplices. No entanto, a policiaapresenta homens nu,' alfirínani se
reiu uiiiiidalarios do assassinato,
acciisaçãò ipie elles refutam a pés
jiiuíos. Testemunhas ': Filas: dois
reporte rs do jornal official, amigos
i.niiiuos da policia e dois liinceioua-
fios de delegacia. Files aflirniain
ler visto a deterhiiiiação do cri
me...

Os presos protestam contra as
suas declarações eseripliis. Apanha-
ram briiialinente antes de as assig-
uar, sem saber o que assigiiavann

Uni delles apanhou de cacete.
Uma pancada que se destinava á
cabeça, foi aparada no braço direi-
to com íal força quL> por pouconão o fractnroti. ....,,.

O julgamento foi transferido pa-ra a próxima sessão do jiirv.
í rago <le Santos penosissimaimpressão. As autoridades jióliciaesdaquella cidade substituem a com-

potência pela crueldade

A «reic na 'IíwJihIo <lc
San l*»ui«"

A União dos Trabalhadores
Graphiços o o jornal ?OEs-
fado de São Paulo* estão ir-
rediitivéis, um deante do
outro,

O dèscmbarc|iie dos tra li i-
dores deu-se de- um modo
estranho: apedram na Esiação
da Luz e d';illi foram para o• Estado > num prestito de
oito «viuvas-alegres», literal-
mente cercadas 

"de 
soldados e

secretas.
No-«Estado > fazem as suas

refeições e, terminado o ser-
viço, seguem para as suas
respectivas casas cm «viuvas
alegres >.

A* entrada e ti sahida do
estabelecimento são alvo de
vaias c assuadas. Vivem entre
soldados e secretas.

E' o trabaIlio seqüestra-
do disse-nos a rir o dr. Mau-
ricio de Lacerda.

A situação para o «Estados
é insustentável; a dos gra-
pliicòs em parede é, todavia,
dolorosa.

A GRIPPE NO RIO

Os casos augmentam
irTrmwaro ¦¦¦iwwim—iwwni m u.

Mais fjri|i|iRi|g$ a liorda dos navios vindos do Lazareto

EDLGAÇÂO E ENSINO
EXCERPTOS E ARTIGOS DE MESTRES E DISCÍPULOS

Educação moderna ~

r

Para uns certos fanáticos
da forte iriglaierra,^ educação
ingleza ê o modas faciè/idi
para'a tegeiíeração da comba-
lida raça latina. Na opinião
desse?, para fazer de toda esta
isente roícla de nevrose, do-
ente da vontade, impotente
para a luta individual, des-
crente por comodi-nio, sofre-

»ílora pelo medo infantil do
desconhecido, não precisamos
mais-do que dar ás nossas
crianças uma ensaboaclelá de
eckicaçío anglosaxoiiia, em
coilegio apropriado, sem peu-
sarem que o meio, as raças,
as tradições, os costumes, tudo
e indo são faciores que cou-
correm por egual para com-
pietar essa obra que forma um
todo, se não inteiramente sim-
paiieoi pelo menos altamente
respeitável.

ti' mais do que necessário,
'¦ '.irgcnte, porque é uma quês-tão de vida ou de morte paraos povos latinos, transformar,
por completo a educação e a
instrução dada ás suas criari-
ças, dando-lhes com ella o clí-
reiio a uma existência enobre-
cida e útil."'

Alas não podemos de modo
algum ir buscar o modelo in-
glez- para o applicarmos á
nossa gente, sem critério nem
discernimento, como as crian-
ca? appücam ao acaso os seus
bonequinhos de decalcomania
nas paginas dos seus livros
íJ<? estudo.

£' necessário fazer homens
o mulheres que possam con-
correr vantajosamente á imen-
sa feira-frança em que se tor-
liou o mundo moderno e na
qual cada um hacJe a|)iesen-
tar-;e bem apercebido para a
luta, sob pena de ficar es-

a todo.o transe querem cou-
os melhores logares,qtiistar

migído pelos mais fortes, que

e, depois de conquistados; os
querem conservar, de por
onde der.

Só a individualização cons-
ciente das crianças que en-
iram hoje na vida e serão os
lutadores do futuro, pode dar
o resultado ambicionado; mas
a individualisação das criatu-
ras, como das raças, não é a
imitação servil de tipos esira-
nhòs ao nosso caráter, á nossa
hereditariedade, ás nossas teu-
ciências, ao meio ambiente, á
nossa própria psicologia.

O problema está posto com
toda a nitidez; resolve-lo é
que é a difficuldade.

E' necessário libertar a cri-
anca que estuda, e forma a
grande força da burguesia tri-
unfanie, do estudo livresco e
inútil que a nossa educação
eivada de clacissismo lhe tem
dado, fazendo uma geração de
criaturas estranha ao meio e á
civilização .que caminhou tri-
iinfalmente- para um novo
ideal, sem querer saber dos
incapazes que ficaram demo-
rados num trabalho inútil c
morto, emquanto os outros,
sadios e alegres, apenas apren-
dem aquillo que lhes serve de
armas de trabalho, sem pejar
a cabeça com noções e estu-
dos pertencentes a uma outra
idade, correspondente a uma
outra civilização que passou.

E' necessário elevar o povo,
hoje a massa bruta e inepris-
ciente de qüè os ambiciosos
fazem o degrau onde trepam
sem escrupiilo, até o nivelar
com essa buigtiezia que sahiii;
delle é com.pile."deve coírfra-':
ternizar numa egualdadé de
idéas e de instrução apro-1'.
priada, sob pena de fazer des-
conjuntar toda essa sociedade

UM PROBLEMA A RESOLVER NOS ergástuíos
do trabalho

José Lopes, com 20 annos,
solteiro, portuguez, carpinteiro
caiu e feriu-se, em sua resi-
dencia, á rua Bento Lisboa,
122, sendo pensado pela As-
sisiencia.

. * * Nas officinas do Malho,
foi apanhado pôr uma barra
de ferro, o operário Augusto
Francisco da Silva, com 21
annos, solteiro, residente á
rua General Pedra ri'.0 181.

* Queimaram-se honiem,
com café quente, os menores
Mario, de 2 annos, filho de"Pedro 

Coscaia, residente á rua
Viscondessa de Perassiminga,
44, c Antonietía, de 1 anuo,
filha cie Maria da Conceição,
moradora á rua Bento Lis-
bôa, 5o.

* Na serraria Paudo Pas-
sos, á rua Santa Luzia, deu-se
hontem, cerca de 11 horas,
um desastre, no qual ficou fe-
rido gravemente o operário
Domingos Esteves.

Transportado para a Assis-
tenda, elle só ponde de lá
sàhir ás t4 horas, em virtude
do relaxamento da casa em
que trabalha que nem siquer
mandou um empregado para
o acompanhar, uo^estado em
que elle se achava.

* Caiu da carroça, qua
guiava e foi atropelado por
um bonde, na rua 13 de Maio,
o carroceiro'Manuel Delfino
Antonic de Barcos, de 22 an-
hos, solteiro c morador em
Inhaúma.

A Assistência soecoreu-o.

Os casos de grlppc estilo se sue-
cedendo, nestes ulliiiios dias, etu-
bora com caracter beríiguo,

Apesar das nictlidas postas em
pratica para evitar que a hespanho-
Ia tõine as proporções epidêmicas
assiiiuidas no anuo retra/ado, ella
continua a se propagar contanii-
nando vario.; bairros da nossa ca-
pilai. Já um caso fatal oecorreii na
scuiaua passada no hospital da San-
ta Casa da Misericórdia.

Nó-ciitáulò, ella se propaga...O Sr. Carlos Chagas, foi o pro-
prio «declarar que durante a esta-
cAo carnavalesca a cifra do jiespn-nholados seria aiiginentadív devido
:i aggloineraeão dos bars, das ruas
e das avenidas. Como, poréiu, nao
se lemer uma nova epidinila, |)iin-cipaluicnte agora, com as oscil
laçòcs da teinperatiira?

E' preciso não escondei: a silua-
('Ao, di/el-a ao povo para que elle
íonie as suas cautelhis e nAo con-
fie somente nas informações opti-
mistas que lhe sào fornecidas.

Diversos são os vapores proce-dentes de portos extrangefros, quenestes iiltinios dias, têm fundeado
na giianabara, trazendo a sen bordo
passageiros atacados de grippe.

Elles leiu sido condii/.idosao La-
vareio, para serem submetidos ao
necessário expurgo.

Eis os vapores que vieram do La-
zarelo, onde foram expurgados,
tendu porem sido verificados a seu
bordo novos casos de grippe :

"4» llixliliiiiil l»i|M»r"
Lançou ferros, hoiitcin, pela tua-

nliA, ua Oiiaiiábara, vindo do l.a/.a-
reto da Ilha Cirande, o paquete in-
gle/. Ilighlánd 1'iper que, ha dias.
se encontrava na mesma ilha, afim
de isolar os passageiros enfermos
e ser, convenientemente désinfectu'-"
do.

O medico de serviço da Saúde
Publica, na iuspçcçao que proce-

deu. yeriíicoil a exislencia de mais
dois (JHppados que foram removi-
dos para o Hospital Paula Cândido.
O paquete inglcv eonliiiuará inter-
dictado até que as suas condiçOes
sanitárias iiiellioreni! Aguardará
ordens no aneiiradoiiro de quareu-teiia.

** /Vliium/oi')i
Oo Almutuorii, paquete inglez,

vindo tanibeui do Liizareto onde
esteve cerca de uma semana, e f ti ti -
deado ua Ciuanabara, Foriiui liou-
tem rqtirado.i. mais dois enfermos
os quac.i foram removidos para o
Hospital Paula Cândido.

O I-oniiiNO «li Mnvoia
Para o Hospital !'aula Cândido

foi removido, liontem, um enfermo
de grippe de bordo deste paqueteitaliano. O caso foi verificado peloDr. Joaquim Sardinha, medico da
Saúde do Porto, que procedeu liou-
tem a nova inspecçAo nos passa-
geiros, pois o Toinusn di Huvoiu foi
desembarcado afim de seguir a sua
viagem Honiem, ;í tarde, para o Rio
da Prata.
IV'O lIOMpilíll S. ScIwik-

Uno
No.Hospital de Silbasiiao foi an-

te-lioiitciii internado o caixeiro via-
jante Sr. Cândido Martins que se
achava hospedado no Hotel Globo.
O Dr. Ângelo Contiiiho que o exa-
minou reconheceu logo tratar se
dinii caso de grippe piieiiuionica,
providenciando logo para que fos-
se o enfermo isolado. Existem tatu-
bem neste hospital mais seis eufer-
mos de grippe benigna.
!V'o HoMpiliii Otilriti

«1.» ii^X4*r«-Uik
O soldado do 50" BatalhAo de

Caçadores que foi recolhido a este
hospital já se acha etu estado lison-
jeirp: Existem mais lt) doentes de
grippe endêmica, em tratamento,
os quaes apresentam melhoras.

rj'..". v<ri'. •!.>!íí,í 'i'v#45 ¦'S.Míjh 'is krj'.»« M^IMI 1»^*!%.»» ••/'S'! («^-CN.Í| .1^1*^*,;

Como nos
receberam

Recebemos a carta abaixo
que muito nos desvanece. No
meio das nossas attribuições
é um grande conforto e esti-
mulo ter palavras : como as
que se seguem :

«Redaccáo do Bançá-for-
nal — Báiigú, 6-2-92Ò. Dis-
tineto. confrade Carlos Dias - -
Saudações.

Parabéns e amplexos mil
pela victoria de vossa efíicien-
te e bella iniciativa : o opera-
riado do Bra/.il, em cujo seio
reina a dissenção essa gran-
cte filha da iiiconsciencialiu-
mana -já pôde ufanar-se de
possuir um órgão de defesa
própria que e a «Voz do
Povo>.

No nosso ideal prògramma,
mantendo no intimo as legiííí
mas ' convicções, extendeis a
mão leal cm homenagem e
respeito ás idéias multiformes
dos nossos irmãos de luta:
a força motriz de tudo quanto
é trabalho e progresso huma-
no.

Que o confrade, para bem
dos fracos, possa manter sem-
pre u* lindos.e benéficos pro-
positos tão intelligentemente
enunciados, eis os votos do
confrade e admirador > A. Ra/i-
eêl.

NOSSO CORREIO
Ne«Sylvio Figueiredo

cessitamos falar-lhe.
Queira apparecer por aqui.

: apodrecida, que tão poçkíosa-
mente-, abalam as modernas
aspirações da alma humana,
sequiosa de felicidade c de
justiça.

. ,'. .-'..-":;V- 
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Osr. 
almirante Mattos, in-

spector de Portos e Cos-
tas, teve, ua ausência do mi-
nistro da Marinha, um irici-
dente com o comandante A.
A. Dodsworth, chefe do gabi-
nete do referido ministro.

O incidente revestiu-se logo
de uma grave feição. O sr.
almirante collocou-o como
questão de honra, exigindo a
demissão do cbefe do gabi-
nete, o que effectivamente se
deu logo depois, publicando o
almirante uma nota explica-
tiva á imprensa.

O ministro melindrou-se
com isto, julgando-se desau-
torado pela nota e attitude do
almirante. Resultado: foi o
ministro a Petropolis submet-
ter á assignàtura do sr. Epita;
cio a exoneração do almirante,
no que foi attendido pelo pre^
sidente.

Mais grave ficou ainda o
incidente. Os officiaes gradu-
ados da Marinha, entre os
quaes o almirante Mattos con-
ta reaes e sólidas amisades,
parecem ter a franca determi-
nação de abandQnar os seus
cargos, caso o governo não
desaggráve o almirante humi-
lhado.

Até onde, ó céos, irá a pré-
prepotência do sr. Epitacio ?
Ainda com os grandes e po-
derosos... ¦¦ ,.v

m
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No morro da Conceição
não lia água!

Ha uma seiiiaría que lia fal-
tade água no'Morro da Con-
ceição.'

A situação dos seus liabi-
tantes torna-se intolerável.

k,

O paraíso
dos ladrões

NAo é absolutaiiieiite aqui o lo-
gar nem hoje o momento é propi-cio a discutir si o ladrão c um
traiisviáilo da sociedade, ou si é o
descendente atávico do primeiro
que reivindicou a violenta apro-
priaçilo de qualquer consa perten-cente á comiiiiiniilade.

Demos de barato, para nilo ator-
inciiiar os legislas nem alarmar os
delegados da zona. que o gatunoseja de facto o malfeitor qiie con-
vem a todos punir e corrigir paracxeiiiplq da gloriosa uioral do nos
so meio e dos nossos tempos.

Nessa condição, sem défezá e
nialsinado por todos os seus irtuAos
que sejam Ifòiiesíos o larapio itui-
tiliiienle esperará de nós iiiiscricòr-
dia e justiça.

»Ao que di/eni os jornaes, cuja
prodigiosa attençAo está sempre vòl-tada para as degradações e para as
Minorias Humanas, o Kio de Ja-iteiro é o paraho dos ladrões.

Como plirase isso é idiota: pri-meiro por não haver paraizo em
parte alguma do universo, terrestre
ou estellar, e depois porque, segun-
do os braliinancs do vaticanismo,
no paraizo uào têm entrada os vio-
ladores do accordo sobre a pro-
priedade privada. Como idéa, po-rém, essa historia de paraizo de la-
drões está cheia de stiggesloes as
mais encantadoras.

Si no Rio abundam os amigos do
que foi apropriado pela biirgticzia
(vulgo o alheio),r.unia de duas: os
o povo brazileiro n;1o aproveitou
as lições da moral do Estado e da
Igreja, ou a policia é uma insti-
iuiçAo com que a biirgiiczia gastaiiititilmente todo o produeto dos
impostos arrancados ao povo e
confiados ao governo.

Não cremos na má educação do
povo e também não acreditamos
na inefficacia do apparelhainento
jitridico-policial de nossa terra.

Não cremos naquella porque os
pobres não são roubados pelos po-bres, nem nesta porque as cadeias
estão repletas de delinqüentes de
todas as espécies, inclusive.

Acreditamos, porém, no paraizodos ladrões, e a razão de nossa
crença é obvia.

Uin simples olhar para as ave-
nidas e pelos palácios que ornam
os bairros luxuosos da capital, uma
ligeira observação do fausto, das
jóias, das sedas, dos automóveis,
dos theatros, dos ministérios c das
igrejas; uma pequena observação
sobre os negócios da industria, do
còtninercio e' da administração nos
convencem de que o Rio ú mu pa-
i-aizo; apenas um paraizo.

Mas u in paraíso despovoado de
homens de bem e de mulheres lio-
nestas é uni èxtranliò absurdo que
dá logar ás mais vastas cogitações,

E' urgente povoar esse paraíso
terrestre, enchei-o de gente que me-
reça os gozos e as delicias, as glo-
rias c as sensações de que elle re-
gorgita. E assim,nós, por nossa con-
ta, encheinol-o das elites soeiaes,
dos justos, dos herdes e de outros
figurões; exactamente como os
ventos na vida real de todos os dias.

Nós, poréiu, somos desautorisa-
dos para discernir recompensas c
tnènôs ainda liara fazer como a Li-
ga das Nações, dando aos povos
novas pátrias e novas democracias.
Mas si nós soutos incompetentes,
nãooéa imprensa de opinião. E
nós lemos çoni espanto que os il-
lustrados coítegas opinam e affir-
niatn que esse paraíso é dos la-
drões!

. Assim pela raiua.mestuo invocan-
do a potência policial, nós ficamos
a excógitár quaes são osladrOesdo
paraíso. Serão mesmo os reles ga-
tttnos que deshonram a nobre arte
do bem viver ? ou os outros de
quem os jornaes não citam os no-
mes ?

JESUINO MACFDO.

A "Voz do Povo" em
Petropolis

De hoje.' eírji diante esta fo:
lha será encontrada „á venda
em todos os pontos de jor-
naes, de Petropolis,
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Os syndicalistas e os

ferro-viarios do sul
LISEiOA, 9 (Voz do Povo)

Uma commissão da Associa-
ção dos Jovens Syndicalistas
procurou o presidente do Cou-
selho, sr. Domingos Pereira,
afim de protestar contra , as
violências da policia, que pro-cura perturbar, sempre que
possível, as reuniões daquella
agremiação.

Os ferro-viarios do sul do
paiz dirigiram ao sr. Domin-
gos Pereira um enérgico me-
morial, exigindo o auginenío
de salários e a diminuição das
horas de trabalho, sob penade ser declarada a greve ge-ral da classe. Segundo infor-
ma uma nota officiosa hoje
publicada o governo está dis-
posto a atiender a essas re-
ciam ações.

— > > > —_,—

O embarque de café
, Fac tos inexplicáveis

Movimenta na classe dos
tralialliadores rio porto

SANTOS, 9 Os serviços
de ensaque dos cafés do go-vernõ estão entregues ao sr.
José Baccarat, cavalheiro bas-
tante conhecido, que não po-delido atiender á nuiliiplicida-
de dos setls misteres, ou poroutra razão qualquer, dividiu
entre outras pessoas aquellc
encargo, passando a dirigir
apenas uma secção, em quese empregam diversas turmas
de trabalhadores.

Cada um recebe do sr. Bac-
carat a importância de....
2o()$0üU

No emianío, os ensaccaclo-
res que servem sob as ordens
dos outros encarregados, dis-
pendendo o mesmo esforço,
trabajhando para o mesmis-
simo governo, num labor da
mesma natureza, recebem ape-
nas 220ÍOOO.

Ha grande descontentamen-
to entre os trabalhadores.

—— • • ••

Contra o segredo
diplomático

ROMA, 9(;I'í>> do Povo) --
O Partido Popular Italiano
vae intensificar a campanha
contra o segredo diplomático
e tratados secretos de toda a
espécie. Nesse seníido,o deptt-
tado Coris, membro desse
partido, pronunciou eloqüente
discurso na Câmara, exigindo
a publicação de todos os tra-
tados negociados pelo gover-no e cujos termos são até hoje
ignorados pelo povo da Itália.

Notícias de operários
deportados

SANTOS, 9 - Por carta re-
cebida por sua mãe, s*be-se
que se encontra actuarrriente
em Vigo, recolhido ao cárcere
daquella cidade hes|>anhola, o
operário brasileiro Manuel
Agostinho Perdigão Saavedra,
deportado de sua terra natal
pela policia paulista.

Nessa carta, refere-?.e Perdi-
gão ao bom tratamento quelhe dispensam as autpridades
daqttelle paiz e dá noticias do
seu companheiro de inforíu-
nio, o operário Francisco Fer-
reira, empregado ua Compa-
nhia City. Graças á conscien-
cia do director do presidio,
ambos gosam de saúde.

A' falta de documentos qfie
assegurem a nacionalidade de
Perdigão, a policia hespanho-
Ia vae embarca-lo em breve
para o Brasil, desfazendo as-
sim cs intenteis, cios seus per-
seguidores.

Além dessa nova, escreve o
infeliz trabalhador que as au-
ioridades da. Hespanha mos-
traram-se espantadas quando
souberam dos, maus tratos e
dos perigos por que passam
no Brasil os defensores das
ideas liberaes.

Os magistrados pe-
dem augmento

LISBOA, 9 (Voz do Povo)-
De grande numero de magis-
trados de todos os pontos do
paiz recebeu o ministro da
Justiça uma representação em
que pedem augmento de ven-
cimentos.

iiiiia
Approxima-se o momento em

que o governo de Moscou será

reconhecido pelos alliados
niMMawiHIHnMWMMMIMM^Bl

ROMA, 9 (Voz do Povo)
O primeiro ministro Nitti par-tili agora á tarde desta capi-
tal com destino a Paris, de ou-
de proseguirá na sua viagem
até Londres, "afim de tomar
parte nas reuniões eni qiie.os.chefes de governo da. Ingla-
terra, França e Itália discuti-
rão, entre outros problemas, a
nova política que os alliados
deverão observar em relação á
Rússia. •

ROSW, i) (Voz do Povo) -
Nos seus coinmentarios ao
discurso do sr. Nitti na Ca-
niara dos Deputados, os jor-naes socialistas dizem que o
chefe do gabinete usou de
sublilezas e não deu resposta
clirecia ás interpellaçues quelhe foram feitas quanto ao
restabelecimento das relações
entre a Itália e a Rússia.' E'
possível, todavia, deduzir, das
palavras do sr. Nitti, que está
hoje seiriivelinenté alterada a
política italiana em relação ao
governo de Moscou.

O Primeiro Ministro, no seu
discurso, alltidiu ás informa-
ções minuciosas que o seu
governo tem da Rússia e á
necessidade que tem a Furo-
pa, para salvar-se, de concluir
a paz geral immecliata, de-
monsírando assim grande in-
ieresso, pela situação na Rus-
sia, ao mesmo tempo queuma acceuíiiada tendência de
approxiniàçâò com Moscou.

LONDRES, 9 (Voz do Povo)
— Acredita-se em Varsovia,
segundo dali conimunicam ao
correspondente do <Times<,
que a Polônia ainda esta se-
mana dará resposta favorável
ao oflcrecimenio de paz quelhe foi feito pelos ;soviets>.

Tal noticia vem robustecer a
opinião geral de que os allia-
dos não oppuzeram nenhum
obstáculo '.a Polônia no seu
desejo de entrar em negocia-
ções de paz com os russos,
pois aqttelie paiz parecia dis-
posto a não agir sem plenaacquiescencia do Conselho
dos Embaixadores.

Na opinião do ¦;Observei'),
esse e outros indícios de ai-
teração na poliiica de < Enteu-
tc;> demonstram que se ap-
próxima o momento em queo governo de Moscou será
reconhecido pelos alliados e
a paz com a Rússia uma rea-
lidade.

?»»

A atitude enérgica da
AlJemaiiha
—.»—

COPENHAGUE. 9 - (Vozdo Povo) - Informam de Ber-
lim que o sr. Noske. Ministro

.da Defesa Nacional, em res-
posta a um telegranima-pro-
testo do chefe do estado rfiai-
or 'naval de Kiel, declarou queo governo da Allemanha não
entregará nenhuma.. das ..per-sonalidades aílemães cuja ex-
tradição é exigida pelos allia-
dos.

Sabe-se agora que o almi-
rante vou Tiirotha não figura
na lista daquelle que os allia-
dos dizem considerar respon-
saveis pela guerra.

O governo allemão vae
convocar a Assembléa Nacio-
nal; afim de que esta se pro-húricié sobre a importante
questão etu debate.

-> »?-

fls llll) M
*-

ROMA, 9-«Voz do.Povo.—Foi submettido á approyá-
ção da Câmara dos' Deputa-
dos pelo Mitnistro da ludus-
tria o projecto de lei queestabelece a entrada em vigor
do regimen das oito horas de
trabalho em toda a Itália.

-??•?-

Os operárias do Parapav
agitam-se

ASSUMPÇÃO, 9 (Voz do
Povo).—Os operários destaca-
pitai agitam-se. Todas as cias-
ses estão adherindo ao movi-
mento paredista chefiado pelos
operários das fabricas de sa-
bâo, azeite e massas alimenti-
cias, pedindo augmento ' de
salários, diminuição das horas
de trabalho ei reconhecimento
da Sociedade de Resistência
dos operários.
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LONDRES, 9-cYoz do
Povo» Telegramma de Bel-
grado anniiiicia que, a pedidodo governo servio, os Miuis-
tros inglez e francez naquella
capital entregaram a* sr. Da-
vidovitch. Presidente do Con-'
•selho, nina copia do Pacto de
Londres, tratado secreto ne-
gociadoem 1915 entre a Itália,
França e Inglaterra.

Â Itália e os"responsáveis

ROMA, 9 -«Voz do Povo»
Em discurso que pronun-ciou na Cantara dos Deputa-

dos, o socialista Treves de-
clarou que o pensamentounico dos socialistas italianos,
neste momento ein que a
Itália não em iuimi}ros, a es-
magar, é o de protestar contra
a descabida pretensão dos
alliados de humilhar a Alie-
iiiauha a ponto de exigir do
governo de Berlim a entrega
daquelles que por ella comba-
terá ni.

Accrescentou o sr. Treves
que seria uma verdadeira fÒü«
cura sobrecarregar os venci
dos com exigências absurdas,
agora qtte o unindo exige
uma orientação nova, unia
política de solidariedade pelo
trabalho. Na opinião do ora-
dor o Tratado de Versalhes é
de natureza a não pernüttir
que essa nova orientação
possa ser observada.

O avanço
bolcltevista

—»—

Na costa do Mar Negro
e na índia

•HELSINGFORS. 9 (Voz a*:'
Povo) Um radiogramma de
Moscou annnncia qtte asgttar-
das avançadas do exercito
bolchevista já aitingiram ai-
guns pontos da costa do Mar
Negro.

LONDRES, 9(Voz do Povo)
- Realisou-se esta tarde uma

importante reunião de offi-
ciaes-generaes do Ministério
da Guerra. Ao que se diz,
essa reunião se prende á si-
inação creada na índia com a
approximação das torças ma-
ximalisas dafroniein daqueV
le cloininio britânico,

Odessa em poder
dos bolchevista^

LONDRES, 9 (Voz do Povo).
Communicam de Helsingfors,
que um radiogramma de Mos-
cou, annnncia a tomada de
Odessa pelos boichevistas.

AMESTERDAM, 9 - (Vo~í
do Povo)— Communicain de
Budapest que a pedido do Mi-
nistro da guerra Friedrich.
foi organisado uni Conselho
de Investigação, composto de
cinco officiaes superiores do
exercito, afim de examinar as
aceusações formuladas contrj
aqtielle secretario de Estada
de cooparíicipação no assas-
sinio do Conde de Tisza, *-\-
Primeiro Ministro lumgaro.

L0NDRES-9f i''".^/" Povo)
Chegaram a esta capital o sr.
Quinones de Leon, embaixa-
dor hespanhol em Paris, e
o novo ministro plenjpoten-
ciario da Suissa. Este ultimo
apresentará hoje as suas cre
denciaes ao reijorgue V.

LISBOA-9(Voz do Povo)-
Foi iniciada pelos Jornaes
operários uma íorte campa-
favorável á immediaía supres-
são de importação de objectos
de luxo.

LONDRES, 9-(VoznoPovo)
Fala-sê novamente na provável
e próxima ratificação do tra-
tado de Versalhes pelos Es,
tados Unidos e na cotise?
quente adhessão desse paiz á
Liga das Nações.

LONDRES, 9~{Vczào Povo)
Reabre-se o amanhã o Paria-
níeiiío.

"Nem mais um passo, trabalhadores!!!99
A .VOZ DO POVO, é a única casa nesta capital que reconhece que n vida
está cara! Comprando nos Armazéns do '•Chiado", é saber viver e saber comprar,,
è saber viver e saber comprar, é saber fazer economia! Em roupas, brancai
fiizenclas c armarinho. Portanto,yitemç.mais um passo, trabalhadores, e entra»
nos Armazéns do "Chiado" de Cruz 'Machado & C. Avenida Paaar»» n. 54 Èl.

i i.i.ijmiom: t\. «aoi
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trilhai lios. njiiig ilglii
í- isi¦-- rorpiiM' iiit|itit lipudçi-iiçãii,
iií tiiçi lio.u i-enso, ú ,i> ilu ei|UÍiilii'iu-
« '.ti lado tlu org-anirnt.-fin ip.u t-líi
hf-iu precária, perielittin.te, tsojiluf-ti,

tia classos qiif! pretusiim or&iini-
*ar-.»í> i' outras que, oi-j;iiiií-:iiIii-i.
("l-i;(ü>:iiu t-riwei- c i.liri'.iúí'-st<, I'.
i-to na (\<> íim' ulirii tle uni trnhtillio
<--hil.,.|.\ exoeutiulo |ior espirito*
:<í :í;ni>*>. ciriMiin.spíIfto? i< 1'ÍM'ÍVÍ-
tí-;i; ¦-.

fl^ftSillliOS ile i'1'OiÍr o dtvcuvol-
V':• * í'.|i.,-'í.i i|i> iditüiin íio.s Iraha-
Ihailii c-. Inisfi liiniliiinenfiil dn or-
4 tu: .:n;:i > S\ llllienl (' p»l'll O ItfillJiO-
X¦'¦" •«• • ¦-* tcmoá (|tin nlislrahirjiio-
f ¦-. j¦•';• ora, ilt> cerlo-i liuúliit'urlos
•j'1'¦. ;-i;- iiiin i'f'| i-f.-milaroui it ex-
(¦. -s-:i . do scntinipiiío orgnnisado,
si-fiiatn-.-f', por ps te motivo, inípci'-

• 'i até certo ponta contrapra-

•V iim1 iüi• • -c poi.ld i-.iii-iictoH-
•'. ' :¦ ' h mui i xislp. Uçixeiiios, pri-. t- • ". •!"(' :i- eliis.xv.s cotiiplnlem n
>' ' ' '"t tle urgiinisai.-no. ¦ li isto
|iú ; ¦ t••'íisegue. iiproveitiiiido todos*.i.» ¦ o Ics que na vitlu peononiien tt
Kí-.'.-i!ani. i-ciin o c.uidailo em niío
P-VUtt' 'Ilrs o- i'll't'itO> com vn-

¦ i iiiilts iilistrfifliij paru i-oiu o 1'iie-
t ¦ i-íiusa ou í.ii-g!ÍMÍsáefio.

>• ijiiei-Pino.- vpuein', ilisponliti-
in ¦• i •- :<ntps h estudar u que «line-

trííliniões para hoj^:
!¦'¦'¦ Ttríu, ,1,,^ T. /,'. ./. - lÍPii.'•¦ ¦• '" comitê. Iiiilêrnl a- S horas,

ii¦ i \ ase» dn t-iainn, -ti.
,|n. . ,-r.r, í/o.v 11 i'iti ,(,-/;,/,« ,/,.

i (¦(¦<.' Assenililéa jjjeral, á-.'-.'" ii .-
'¦•' ¦ '¦' a a dn r;o|iiili|ic,i. "i.V.

/ • • ' ttcs (i. ei» Tiiitnnirut.i
A-. -i.ii.,i-a geral, .á- l|i horas, rua
ii:i i' i tiluiçito. '-'-.

/ iií -.. dos (i. cm /'. (/,¦ Ttriihx
it iiui'¦'•>'- ilar litlirii-as do H. Auto-
ia. c S. Luiz iJui-ão. ás I! Jiorns dn
]í.if-.ir, na suciirsiil riu Alcjrriii, rua
>¦;».;:, .ii1 P.,,lofio, ii. Il.ili;'

l ¦ ¦¦ ¦ ('iiliiiiiria /'. Mari/ima
A.-.-«inoii'-a geral, no meto dia.

/'"'m (ias a. 1'Wmi.lomt — As-
»t-¦¦ ia-,'» gernl ás i hortis da noite.

< . < 'oxniopplilii • /.VlilliáM tia''•"¦"•eronii. ás II n mpin hora- ila

_*'.¦''"' idos 0. /•'. MtiMti.i Mhmhf
¦••' '.-• • Assembléa geral, rtnt Se-
: -.¦• Pompoti li.íi.1.

'!//. tios /'. ei)* Marcenarias -
'¦'¦' i.-'0 dos ramarã.las dn casa1 ". .' tia //ocliti, rua das Marro-¦ is na secretarin, áí 7 hohis ,ia

rni;'ifti;,(|(.K >lc(:ilur-
Síim»». ¦ Convida se a classe l-ui

;..¦ ;il para assistir ;i conferência de
,' 'pafiauda associativa seguida de"'-• nihléa, a realizar -st: quarta feira,

II tio corrente, ás 7 horas, á noite,
eni iinssti sede social, ;

Ofitiosiui, proveiiintps aos canta-
radas que, para não nhoÍTècer os
if.ti' fhegain ;i hora, aluiremos a
sessão, iiiiprtierirelineiitf, ás 7Tio'-
ras.

I'. <loW HIl-l .-|lll|-^H-OS -
Convidam se os operários nietahir-
gictisdo l.lovtl a uma retilüAo que
se realiza quinta feira,'Vi do correu
te, ás 10 horas, paia toiuaroiu co-
lieciineuto da resposta tlu tlireetor
rio Lloyd.

Convidamos o associado Octa-
\io lininiaràcs Louros, (mineiro, re-
sideiite na Penha, a tomai etinliecl-
iiiouio do einprego vago.

Vlli:in<-.-t ijos I'.ll.;ii><--
^'illlOS <l«', < :<MII1II('I*|-Í4> <»
Imlusl i'\u*. Sexta feira, IJ
do correnli', as-teiubléa geral, ás 20
horas. Asstimplo; Deliheraç.lo da
assouililón anterior nindiiieaniki um
artigo tias bases tle aceordo.

1'ftloso o eiiiupareciiiioiitii de to-
dos, visto a importância tio as
SlllllpH).

Sexta-feira, 11 tio corrente, ás
7 horas da noite assembléa geral
dos Empregados da rubrica de
lança -perfumes da Fonte tia San
dade.

<:ill|>|-4-^jt(l<>H (Mil Mo-
<•<>* i' MõIliãiloM. Kcali-
/ou se ilpiniiigo, a 'V assembléa
dessa classe. Ape/ar de estar tão
próximo o carnaval o essa classe se
ter mostrado ale aqui apathiea ao
movimento reiiivinri.vatorio tias
cliisies trahalliailoras, compareceu
um ntiiucro superior a cem.

II' notório este nioviinciito, pois
que a Justiça da cansa que i.lolon-
ilom é tão grande como o eiithti-
siasiun com que se discutem os
seus direitos.

Nesta assenililéa foi resolvido
concluir o estudo das iviuviudioa-
eões ria classe e íoriiiular um pro-
gi-aninia sobre que se ha de basear
a propaganda que se estenderá a
todos os bairros da cidade.

Discutiu-se tainhcni a idade-dos
nienorcs para elíoito do.ordciiatlò
uiiiiiiuo, iieauilo assente que a ida-
tle-liinite será II aiiuos.

_ Ao terminar a sessão falaram va-
rios oradores sobre o rngani di>s
tiábalhadores a Voz da l'ova.

TQRNA-SE PUBLICO!
I'lliã«t 4lOM <». «ItiK !»<..

<Jr<'ir:i<*.- «Kit abaixoussiííiiiulo.
iniliistvinl fui pàlrotra.com òflitiinn á
Iíiih Barão tle Bom Retiro, tleclaro
quf) estou de aceordo com odelogado
ijiia o l'entro dos Operários das IV-
rireirnsilo líio dclaneivo indicou ]m-ra íuinlia ollieina, itssiiri como. v.owx
todos (,- i-eg-ttlameittos, liornviós ile
tubelins. etc: assim como também,
ostott do aceordo com mais •_'" "L

\* Nos syndicatos, nas Qfficinas, nas obras e nas fabricas - Notas e inforiiiações I
» ^^M,Tn'*":*,*"*^'^"^*",'"^"',^^¦^r^w¦*^¦^¦¦¦"¦,¦¦,¦T¦¦ **"*^¦*J—¦—wmmmi i ¦ u——»¦ ,,-, ,,, |WM——. 1 . .. M|| m _^^ I

.11.. ni., ,-;..v.|. ,,., 1,.:,. 1'^IA,. .1  Jk --I.. ,•.!,.¦ ........... "'"""""""""""""""Tr""1" ' " '"¦¦¦¦in Jhchhn da inbolla pni vigor, tio tra-
liallin iU' oaiuaria.

Paru os devido* eIVéilos. assiguo
o-.la tlpclnraono.

Rio do .liuipiro, li rio fevereiro do
li 120. a.)—Ji>st QíiHisIra Pinheiro»,

CONVOCAÇÃO Convidam se
o.s delegados de Iodas as oflicinas
a comparecerem á reunião de sexta-
feira, II do corrente, ás 6 horas da
noite,

(.'lil&o iiits Ti-.-iliitlli.-i-
il«»i-<k« «'in *»«»i:i"sii*ííi« «'
<:_. ViiiicxiiN. CONVOCA-
ír.AO Convida-se a classe em ge-
ral, sócios ou não sócios, para a
grande reunião que se reali/a
amanhã, ás 7 horas da noite eni
nossa sétlo, Travessa Dias da ("osta,
•I, esquina da rua ria Alfândega,
para selratar de a.ssnniptos ile im-
portancia para a classe.

I*. O. Tini iiroiriis.
COMUNICADO - levamos ao
conhecimento da classe que os
nossos camaradas da tini ura ria (iui
Iherine Tell se declaram em greve
por este senhor não attender o pe-
ilido do aiigiuciilo de salário. Alem
disto, este proprietário nSo eiini-
pria o rogiilameiito das 8 horas,
assim como o não cumprem muitos
outros; no propósito de levarem a
classe ;i uma greve geral.

Camaradas! Deveis ter em mente
que, quando fizemos a greve de
maio passado, toilns proprietários
em tiníurarias se prontificaram
a ceder nos as S horas, negando
porem, a afteiiilerein as outras iíie-
lhorias que oram justas. Estas me-
lliorias, como deveis saber, a princi-
pai era o augiiiento de salário, pois
que tendo a vida encarecido, não
podíamos mais satisfazer o; nossos
compromissos.

Desta fôrma a classe não tem
mais que hesitar. II' iiiiirino-nos e
marcharmos para a conquista
ri'aquillo a que lemos direito.

Nenhum camarada devo ir tra-
balhar na casa Ciuillicrnie !

Viva a solidariedade I
I niiin» «Io* 0|M'r»i-i<»K em

<'. % «'9lÍ«'lll«»M
CONVOCAÇÕES De

ordem tio presidente; convido
os associados a reenirem-sc
em assembléa geral extraor-
diluiria em qnarla-feira, II de
fevereiro, em nossa sede, á
rua Barão de S. Felix, 0 horas
da tarde.

Dada a importância dos
assiimpfps, é preciso que ntti-
.quem falte.

Nesse dia serão distribuídos
os estatutos.

I iiíjíüi «1«»n 4)|H>ruri«»« «mu
Tiiihimritt.s

CONVOCAÇÃO Convi-
da-se a classe em geral a com-
parecer á grande assembléa
geral que se realiza hoje ás
7 horas da noite, para resol-
ver asstimptos importantes.,

A ordem do dia: Salário
ininimo e os inemoriaes a eu-
viar aos patrões.

Alli.->iii;a 4|on 'I'. cm
^Uiii-t-i-iiai-ins -Camaradas!
Alguns industriais <* entre elles os
snrs, Carlos Laubisch, liirth i'< C.n
com officina á rua do Ria.cliiVelo
li. 8') estão adoptando svsloiuati-
eamente um iicfiiiulo processo de
prejudicar os operários incautos,
processo esse que precisamos cor-
rigir, quanto antes. O Sr. Carlos
l.aubiseh, vale-se dos seus operários
afim de que estes convidem os de
outras oflicinas para que vao traba-
Iharcin sua casa. Depois de fazer lhes
o ordenado o pagar lhes menos do
que ganharam se q.i operários re-
clamam aiigiiienta lhe.; parti constar,
(lespediiido-os alguns dias depois, a
titulo da obra ficar cara.

I. assim vao illtidiniio os nossos
companheiros tle outras officinàs
julgando que elles se siibníetteut a
ordenados mesquinhos por falta de
trabalho. Assim õ preciso que. o.s
operário.-, em marcenaria se preea-venham e percam a mania de irem
pedir trabalho a essa casa dando a
coiuprehendor a esse indnslaial queestão morrendo de fome. Egijal-
mente prevenimos aos operários
mais modernos nessa officina quev.lii também ser suspensos como
já foram alguns no dia 5. Na Se
erelaria desta Alliaue.i dá se infor-
inações a esse respeito.

Ali, T. M:ir«*4'ii;ii-in l'i-
eam convidados os camaradas da
casa llslorino, praça da Republica,
a comparecei em á reunião que terá
I.Ogar amaitlià. ás S horas da noite,
para se tratar de assiimptos respei-
tantos aos iiiesmos. O local da re-
união é na rua General Câmara )'J'i

AlIiciiw-.-t ííuh 4kp«>i'<i-
riu* «'in <1:»Iv<i«I«»m «•
<;lilNH'M Arill«'\3tH. ' 

A Vi-
sa-se a classe em geral que se
encontra boicotaria a Casa (iiron
rima, assim como também se encon
tra em greve ns casas l-lile, na
rua do Lavradio; v Marca Olha,
na rua General Câmara. Pedese
a solidariedade de todos os traba-
Ihadòíes.

Camaradas! Como esta Assem-
bléa tinha resolvido em assembléa
geral fechar a siicctirsal de Nithe-

roy pela falta de energia ilaqiu-lles
trabalhadores, a lissão execu-
liva informa á classe, que ficou
resolvido, a petjitlo rios mesmos
trabalhadores cjVie ?e reali/.õ pri-
iiiçirp uma grande reunião no dia
S do corrente, pára assou resolve
rein da melhor forma ó caso. Pede-
se aos camaradas dc Nictheroy tjiic
não faltem á referida reunião.' - A
Coniniis3ão,

1 *11¦ s*<»*:. <:i\ ii
Cpiividani ;e ot operários das

obras e oflicinas dos empreiteiros
Joaquim Pereij-a, Gomes, rua do
Calteto, li. 211, |oaquiin da Silva
Cardosa, Gattele, J'S, Santos Bi l'e-
reira, Calteto J7", Santo.; filho,
Cattote 17(1, a idiuparecereni nesta
União, segunda-feira, (»ilo corrente,
as 10 hõraV.

Convidaíii-se os delegatlo; dás
obras e oflicinas a comparecerem
na thesourari.i desta União; parauma reunião em que se deve tratar
de vários assiiuiplos urgente;.

II' necessário que iieiihum falte,
pois leiubreuise das respousahili-
dados de seus cargos.

A. «Io* <». «mu 4:.-ii<-.ifl<»
- A^Sl:.\|l!|,i:'A /.'enniii-M-e.-ia
associiiçiio. hontem, á noite, pararesolvei'Hssuíuptds de grande im-
porliincia para á olii-.-e. Aberta a
se>.-;'io pelo Camarada Alvox, este,
deu a palavra ao Çamáratta secreta-
rio para u leitura dn neta anterior
quo foi devidamente ilõseutiila o
approvaria. A segam- pilSSOtt-SO li
ieirui-a tle diversos olíieios de co-
ii-tmis, qite também ioraiti ilèsottti-
dos c tcmiiulos em eoiisiileváeiiò,
1'as'soii-se á leitura do balancete t'lò
nnv. de Janeiro, o i.-omo se.-tratnvii
de •• tliniieii-ii" foi ileviilninente
ilo.séutiilo, e iijiprovatlo, por tothi
iissèniblóa.

l'oi lido um Officio do Camarada
Palmeira, sobre a ftiiulaeiio il'uníá
escola Moderna, sendo a idéia bom
acolhida pela classe, que resolveu
dar o tijipoio une o nir-.-nio ueeessi-
tai\

l.>ô?eiitiii-sp a necessidade tle-forte
propaga mia dentro das Oflicinas
em prói rio iipsap -jornal '-Vi^do
do Povo ".

Não ha vendo" mais- assutiiTito a
tratar é eneevrailã n tifseiublea ás
1" botas da noite.

CONVOCACAd -Convida-se to:-
tios os Camtirail?s delogatlps a com-
parbeevêm a nina reunia.-, a reuli-•/.ar-.so quinta feira «* 7 Iioi-hs. puí-a
a qual se pede que ninguém falte;

1 
"iii:«<» <lo* 15. ««in |.\ <|(.

ltchiiltiH — Esta Uniió vem
por meio deste coiiiuiiinicar a to-
dos os seus associados que tendo a
cointuissào adininistractiva se reu

nido para deliberar assiiiuptos de
grande' interesso para a classe e in-
terpretar qual os meios, mais fáceis
para.se ilaj- uma retinjito geral, q-
còu resolvido pela iinlíto alilíiincl-
ai a parti o dia I'» tio correule, áj S
horas ria noite, á rua Vasco da Ga-
ma, li. 2(), No ciso em que 03 asso-
ciados não compareçam a mesma
apellarveá para uma eonimisião
indo esta uvisalo pessoaimTníe,
afim dc participar lhes o asuinipto
(jiíc'.sè trata. Jamais d-, êiiijTixgàdos
em fabricas de bebidas se qfierenilembrar dc que existe uma associa-
cão o'que esta foi a única que alli-
viou do longas horas de serviços e
algum augmento de salário. Por
isso pede-àe a todos associados quenão faltem a reunião marcada, aflim
de ehegaruihs a um aceordo defini-

. tivo.

I llilll» iUtS it\U'VHVÍ\t*
itvvvmlHvrs

CONVOCAÇÃO De or-
dem do sr. presidente, con-
vido todos os sócios para a
assembléa geral que se re-
aliza hoje, as 7 horas da
noiíe.

Pede-se comparecer o mai-
or numero de sócios, no in-
teresse da classe. — O seere-
tario.
IIIÍH4I <IÒM'-:'0. 1'. (I<> 1I«S-

MI«N ;%IÍi|l<'lll34'ÍMM

Convocação- Convída-se a
classe eni geral a comparei'a
a assembléa geral que se rea-
liza hoje, em nossa sede a rua
Senador Pouipeu, 160, paratratar de assitmplos de suma
importância para a classe.

Illíàn 4ll»M < 1lH|M'l«'Íl>OH
ilo it. .1. CONVOCAÇÃO -
Convidam iodos os ope-
rarios e operárias que traba-
Iham na maluifaclura de cha-
petis, para uma reunião de pro-
pagaiida associativa que se re-
ali/.a amauhã na sede da su-
cursai tios O. F. Tecidos, rua
Jardim Botânico.
1/ltt'H <!«IN O. 4MII 4 . I ivíl

d<> \i(lH'r»>

Convocação- Cônvida-se a
classe para a assembléa geral
que. se realizar amanhã em
nossa sede.

i carpinteiras tiavaes
dão em greve

A Associação dos Carpin-
teiros Navaes dirigiu á firma'Teixeira & Niiuesníin pedido'"k- atigmeuio de 25 •/. sobre
'0 salário cios seus homens.

esta firma não qtiiz attender
it esse justo pedido!

Afim dc se chegar a um
iiccòrdo, os carpinteiros pedi-
,pam que os seus salários fos-
sem equiparados aos dos ca-
iafaies. Nova recusa. D'ahi,
o gesto dos carpinteiros decla-
rareui-rsc eni greve.

Elles assim permanecerão
aié' d sua completa vicíoria.

NOTAS DESPORTIVAS
FOOTBALL

Os cartazes
do dia*****

Nos Iheatfos
v, fíKPliBLICA Tivemos ante-hon-
te ii .t primeira rio "vaitileville" em
i\ açtos Piperlin, .iratlucçtio de
íiduardo Garrido.

<' ilcsetnpetilio esteve á'aliurii tia
fieya, o que quer dizer opiinio.

•'- pfiuçipaes papeis estiveram a
cirjvo tias Sras. Tina Viille e Ataria
Cisirn e dós Srs. Ferreira de Souza
l'-i'ii7iil'o, Arofica e outros.

\ \u«As\«nin:r\m
_, A coiilpaiihia Alexandre Azevedo
fíiiciou liouteni os c-nsaios da Co-
fitedia çoui que fará a sua estréa no

- Lsueoti eiíi Santos, no Colvscu,
:» Coiupauljia Portugtieza de tipo-
retas dirip,ida pelo Sr. Armando
Visooücplíos com a Sihil.

O Si. Cardoso rio Menezes
3c.tlía de escrever uma nova revis-

Wiilrmlíi grátis, destinada ,i
ipanhia do Theaíiii S. José.V querida actriz Ltiiza Saíaiiel-¦¦¦ a frente dc uma companhia
ttí<!iÇ7,a do revistas, A estréa-¦¦ .'t no theatro Republica por

próximo mez de Abril.

No jogo realizado cm Pelropolis
entre o S. Clirjstòvâo desta Capital
e o Serrano, daqueila cidade, sábio
vencedor o primeiro Niwe.de 4-.x'2.I:' o seguinte o team quede-ft-ndeiá as cores do yaleroso Vasco
da (iaitia : Nelson, Laiuego e Pala-
uioiie, AtlAo, üajuiao e Quinlaui-
lha, Heitor, Rola Argentino Cuier-
reito e Autonico.

No primeiro domingo de Mar-
ço partirá para Juiz ..cie Fora; onde
vai em disputa da 'Taça Rio de Jalicito >. -com o Sport Club Tnpv,
daqueila cidade o sytupatliieo RÍo
de Janeiro.

A dclegaçiíõ será composta de 13
jogadores eíieclivos, 4 reservas, 'ò
ilirectores c I chronista sportivo.

Como de costume haverá hoje
uo Pavilhão da piscina do ITtitni-
nense. uma sessão citieniatograjihi-
ca. que está marcada para as S.45
da noite.

T.iii sessão ordinária deverá re-
tinir-sé qttarla-feira, próxima, ás
t< 1/2 hortis da noite, o Conselho
tia 2a divisão da Liga Atetropolita
na. .-^-\»-\.-«

ii m i fé
(ÜIÊHM tõfiDll

l.t.

£. >!

Ia -.
;f'"'
M ..
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' rap|>ai'
do Cari

.pie consta a companhia
i.ilháva no Theatro Recreio
ccerá nãquella casa iléjíòis
.,-..ti com novOs e bons ele-

a,trios limitem o estimado
¦'iiticp portúgiiez.Josú Ricar-
almente cnrSáiilos.
;ioiitò Gr. Manoel Parada

hontciii o prazer da sua

No-Satío Nobre do Theatro Na-
íiottal de Lisboa teve lugar o ai-

;íhoço offérecido ao grande actor•ivtugue- Eduardo Br.izão pelosyens amigos e ailiiiiradores.
-Os artistas do theatro Opera der"-.r clecláraratii-sci mais uma vez,

em greve, ¦-Acíuaiitieiite em Lisboa eslao
iiiiicciptiatido todos os theatros e
«.'itiéiítas.

Os operários da fabrica de
aniagem Santo Antônio, de-
ciararam-se hontem, em greve
pacifica, greve essa provocada
pelo gerente da fabrica que,depois dum movimento ha-
vido ha tempos n'essa fa-
brica, redrobou as suas per-
seguições c injustiças aos ope-
rarios, a. ponto dc, a titulo de
falta de matéria prima, suspen-
der 14 daquelles, justamente
os que mais se orgulhavam
em ser propagaudisias da sua
associação de classe.

O pretexto para esta sus-
petição, tia falta cie matéria
prima, é injustificável pois que
os teares dos que foram sus-
pensos tem sido dados a ou-
tios. Mm parlamentação havi-
da entre o presidente da Uni-
ão dos Operários em Fa-
brica de Tecidos e o dito ge-rente, foi'amplamente discu-
tido o assutnpío, tendo sido
lembrado por aquelle que,
uma vez que não havia perse-
gtiiçòcs, fossem aos que es-
iavam trabalhando, diminui-
dos os teares, para qúe.o tra-
balhò chegasse para todos e
e que, embora fosse pouco,
ficariam assim harmonisados
os interesses de todos.

Com isto não concordou
o gerente, e assim ficou pie-

namente provado que o seu
interesse exclusivo é afastar
do serviço uns tantos opera-
rios, e -não tendo outro meio
para lançar mão, poisj queestes são exemplares no ciim-
primento dos seus deveres,
inventou a falta de matéria
prima. ,

\i assim cogitavam os seus
companheiros, que estavam
trabalhando, na forma como
haviam de proceder paraconseguir que os seus cama-
radas não fossem lançados na
miséria, tendo já em mais de
uma reunião se manifestado
francamente pela greve a
qual ainda se não tinha de-
clarado porque os directores
da União, não querendo pre-cipitar-se procuravam, pelosmeios suasorios, dissuadir os
directores da companhia a
voltar airaz, reparando a in-
justiça que estavam come-
tendo.

Estavam as coisas neste pé,
quando outra provocação par-tida do tal gerente veio pre-cipitar os acontecimentos.

E' o caso que unia operaria
que. lia tempos se portou com
tanta! .inconveniência maltra-
tandq os seus companheiros
de trabalho que os operários
foram obrigados a fazerem
uma greve para que ella fosse
afastada do seu meio, sendo
que a greve foi ganha e a
operaria transferidada secção
dos teares para a cordoaria.
Mas mesmo afastada dos tea-
res continuou ella a merecer
a proteção do gerente.

Pois bem, esse sur.foi ao
auge da provocação e mandou
que essa operaria retomasse
o seu logar nos teares, disen-
sendo: "Agora que os quatorze
estão na rua quero ver quem
tem coragem de protestar."

Os operários que liontem
tinham .feito com que os pa-
trões assignassem um acordo
que cnire outras concessões
estipulara o afastamento da
secção ci'essa operaria, que é
indigna de viver no meio dos
trabalhadores, reagiram como
homens e imediatamente abati-
donaram o serviço e só o re-
tomarão quando for cumprido
ít risca o aceordo que esses
snr, assignarain com a União,
isto é, que essa mulher seja
afastada da secção de teares
e que sejam readmitidos todos
os seus companheiros.

CASOS POLICIAES
l.4MI4t«' «i«» A*>«yi-Í4»...

O commissario Mello, do
17° disirictu, prendeu á noite
passada, Manoel Antônio Co-
tritn de Oliveira e Anua de
Jesus, que praticaram actos
de libidiuagem na horta do
Trapicheiro, na Tijuca.
I.iui»*.i<» |»ai'lú*iilHr...

Foi preso hontem, na rua
da Misericórdia quando pró-curava passar uma cédula íal-
sa de 20SOO0. n, 41.804. série
B, da 10* estampa, o hespa-
nhol Antônio Morisca.

Antônio de Almeida Sobri-
"lio, a quem ia ser passada a
nota. foi á delegacia do 5"
districío, onde Morisca foi au-
toado.

O |M't'ift'o dn* niM«
Foi atropelado por um au-

tomovel, uo largo da Gloria,'
Sebastião Barbosa.com 28 an-
nos, solteiro,brasileiro,«chauí-
feur>, morador á rua Mar-
quês, 7.

O infeliz, que ficou com
contusões e escoriações pelo fcorpOjfpi soecorrido pela As-
sisteiiciá.
A £'l'HII«ll' «Íaft-4»IH

As autoridades do 14° dis-
tricto policial, fizeram remo-
ver para o Necrotério, o ca-
daver da menor Luiza de 1
anuo, filha de Alcina Ribeiro,
que falleceu sem assistência
medica, num trem da Central
do Brasil.

Alcina mora á rua Clarindo
58, no Engenho de Dentro.

MALABARISMOS

RNAiNgElROS
i A^lltlO

De 18 3|8a 18 1|4. Não foi bem
um salto; apenas, uni escorregão...

o orKjcVir»o
Probabilidades do tempo até ás

4 horas da tarde:
Kstado do Rio (previsão geral):

tempo, incerto c iiiáo; trovoadas;
temperatura, estável.

Districío Federal e Nictheroy:
tempo, em ycral, ainda incerto' e
mão (4); possibilidade de trovoadas
(3); íeniperaíuia, estável ou ligeiro
declínio á noite; estável ou ligeira
asáeusào de dia (1); ventos varia-
veis (2).

Escala de probabilidades : 1) mui-
to provável; 2) provável; 3) algu-
tuas probabilidades.
......... ' -s;«^

NOTA - Serviço telegraphico :
Em geral, satisfatório.

LOTEEIAS

Resumo dos prêmios da Loteria
Federal extraliida hontem:

1867 .,,,,,, 20:000*000
20082 ,
24220. .' .
20234. .
3'30'3'i .

3:000*000
:i:200$000
1:200$000
3;2OO$000

S. PEDRO -.Vs7 3 4cQ34. «O
bonieni das mascaras'', vaudevillè
de Qduwalrip Vianna, a peça de
maior sticcesso da âctuálidade,

CARLOS OOiMES  Em duas
sessões -Republica do Carnaval;

REPUBLICA A's8 3/4 O vau-
devillc em 3 actos "Piperlin"

Nos cinemas •¦
PAtj-IE - "Estrcllà de Cinema",
cinco actos da Fabrica Pathé-Plays,
e "Nviuplias e Ondas", dous actos
da Siiiishiite Fox.

ODEON -¦ "Em palpos de ara-
nha", íiini em séries da Vitagrapli,
e "Oaiimoiit-Actualidades".

PALA1S —"A conquista da ven
titra", e "Coração do Oriente", da
Triangle -Filnis.

AVENIDA - "Os olhos da alma"
da Fabrica Arteraht, por Elsie Fer-

ELECTRO" BALL - Cirandes e
magnificos torneios de electro bali,
uni lindo filtu em 5 actos; bilhares;
ping-pong, e innumeras outras di-
versCíes.

MAISON MODERNE - Especta-
culo variado.

CINEMA OLYMPIA - Especta-
culo variado. m„ _
giison. :.*>r^si;K--*!&*-

CENTRAL-"Panopta", ou "A
mulher detective", seis actos pela
actriz Emile Saiiuon.

IDEAL--" Ó terror das serras",
filiu eni series, ê '"'Aipor do Oeste",
posado pelo artista Tom Mix.

PARi3-"CoraçJo de mulher",
seis actos, e "O dever do medico",

NOTieULAS
O Sf, l»4T4*iVlll

l''3irif utir
O Sr. Farqtihar esteve com

o Sr. Presidente da Republica
tratando da implantação da
industria siderúrgica no Brasil.

Os planos do capitalista e
negocista internacional são
immeusos: querem nada mais,
nada menos absorver de uma
maneira absoluta os maio-
res recursos do paiz. Sob a
condição de fundar uma usina
metallurgica, o Sr. Farquhar
solicita um porto sem -rever-.
são nem resgate, isenção de
direitos para o seu syndicato,
a fundação de tuna 

"frota 
es-

pecial e a exportação de 10
milhões de toneladas de mi-
nerios de ferro para os Esta-
dos - Unidos. Pretende, além
disso, monopolizar o com-
mercio de carvão no Brasil.

O plano é extraordinário e
o negocista tem habilidade e
dinheiro para leval-o a cabe-.
Se assim fòr, ficará o Brasil
tini proteclorado norte-ameri-
cano, governado pelo Sr. Far-
quhar em pessoa.

Nem é para menos. Uma
frota, que transporte 10 mi-
Ihôes de toneladas, será uma
frota numerosíssima ; ella po-dera facilmente absorver a
importação de todo o paiz,
que não vae além de 3 mi-
Ihôes de toneladas...

Dono da importação, o Sr.
Farquhar dominará o com-
mercio. E de que mais preci-sara para ser, rigorosamente
rei. do Brasil ?

Da conferência entre o Sr.
Farquhar e o Sr. Epitacio nada
transpirou. Os resultados, pq-rém; são fáceis de. prever: o
Sr. Epitacio é tão amiguinho
dos americanos...

A. O. 4>m Mi«4'4'iutrii»
AVISOS -Prevenimos a to-

dos os companheiros que tra-
balham em /Njjirceiíaiias qúc,todas as noite, da (> \\2 ás
10 horas, á rua General Cá-
mara n. !j'3j, se emeontram
membros" da. direciona para
attender a todos os, associados
mi não, nas suasreeláiiíaeôes;

-.... ~.» -í»"«.-.jr, ¦ '

Otiiiosim. pedimos aos ca-
maradas em cujas officinàs
não haja delegados, o parti-ciparem á secretaria' fiaraque
providencias sejam tomadas.
Onlro 4>»Kiii<t]><>Ulit
Aos çaixéiros, Cppeiros, Secreta-

rios de hotéis, liais,"'Restaurantes,
(.asasse Casto, Petisqüelras e \v-
ruuiàiJores de quartos. Câmara-
dasl "E' de lastimar que vivamos
ainda neste horrível uiartvriò. quaiido associações ha que,' nascidas
hontem, j.i gosaiii a; 3 horas de tra-
balho! Nósqiie.conlanJÒs 17 prima-veras, estamos sempre na mesma
posição e, pelo que vemos os nos-
sos camaradas cada vez se enca
iniiiliam mais paia o abysmò. pois
que a maldita esmola torna-os inca-
pazes ile pugnarem pelo; direitos
que lhes assistem ¦ na vida '.¦ Devia-
mos,. camaradas, dé '.êr liutis um
pouco tio critério, pois que, :,e 

'nao
somos ajeiJ3ilos,'se gosanlosde per-feita saúde, porque nfolivo troca-
mos o uosjo.bem-eslár pbr uma
simples e nojenta esmola jogadaem riistò |ior trl|alipier boçal bttr-
guez 

'-

Ei; a greve. E' a revolta do es-
era io contra o íyranno', o explora-
dor. No tempo da escravidão litlo
houve revolta de escravos, antes
de haver a lei que iraiava da liber-
taçap dos escravos I E não foi o
progresso ijne libertou os antigos
escravos, tossem elles. pretos 

"nu
brancos, que os levou ti revolução?
Quem foi Spartacus na antiga Ro-
ma, senão o homem que Fez-a pri-lueira greve que a historia regis-
Iroti? Deixmyos de historiar aos
trabalhadores do mar, porque mui-
to bem conheceis toijas. essas con-
sas. Hoje, o povo e'stá chegàiido a
uma coinprehensao mais nítida e
uSo se deixa enganar, todos pro-curam seguir o" progresso eonquis-
taudd o que lhe é necessário para
poder desenvolver-se. E sendo os
culinários e padeiros de bordo, os
que estilo iii.áis; prejudicados, eis
que se deeiarao em greve, resta
agora que as outras classes inariti-
mas os ajudem, mio deixando tra-balhar os piolhos. (Piolhos sào os
fura greves). E vós empregados em
câmara, temos a certeza" que nSo
sois contra os vossos couipanhei-
ros, talvez, entre elles tenhaes ir
mãos ou pessoa de vossa família e
amigos: e quando nao tenhaes nada
disso, tende* que ter em conta queamanhã vos jògarcise tereis direito
de exigir o seu concurso.

Não! Não devemos mais, como
trabalhadores conscientes, comi-
iiiiara viver nesta siínacào depri-
mente e vexatória.

Camaradas! acoiiiiitissüõiie pro-
paganda está dtsjiosta a trabalhar,
mas isso requer o apoio unanime
de todos.

A coiumissào convida iodos os
secios e não r-ocios a comparece-
rein á grande assembléa qiièse rea-
liza amanhã, ás o |/o horas da noi--te, e„, noisa sede, rua do Senado
-b e 21».

CONVOCAÇÃO-- São convida-
ilos todos os directores a compare-
ceiem á reunião de directorla quese realiza hoje ás 9 1/2 horas.

A esta reunião convidamos a quecompareça o camarada ex-tlicsOii-
feiro.

I cimara ou seja (o C,m,v AtáílÜriib
dosEinpregailoscinCaíiiarasVidiío
¦• que acima fica dito refere-se-i Di-
ESCtõHa e não aos associados por-que Hão ilerflo eonsentimento pf^a Direcioria inaiitlar furar 3 greveOiiaulo aosaTírJéJíaiíos do Ceútro'ftlaritmio, temos plena consciência
que entre elle reina o espirito dyoeiu e dc solidariedade para couio.s seus couipauliciios culinários, o
que rena é que elles façam a Di-rectoria seguir o caminho do Direi-o e ilo Dever, para com os traba-madores, f.

<•«»« I.. 4-IU4l:i,nl„1.a_/C
clasaa). Van,o5 entrar en dlmonstracçOes: os empregados cmcâmaras ,,ão tèm ;ls 3 llor^s (|c ^halho.f: „ao toi numa oceasiãofa-voravel que as conquistaram, q„a„.rio 03 marinheiros e remadores se- '
encontravaiii em greve ? Então Viveni que não é tão rnf.n a "reVe

• loressa razão não deve 0 Cen-iro .Marítimo fazer ohstrncção ámarcha tios acontecimentos d ture-ve e ainda mais que as outras cias-ses manuiiias, inclusive os e,llpre.
gatlosem câmara que nao estão deaceordo,^m, 03 gestos ria Directo-'» ll", Centro Maritinio dos E,,,-'V^1?? eni, Câmara, estão ao lado

n V.;,- V'S'I?°"«'e!i8-tine trabálliàin1'»o mar devem prestar o sen con-curso ., obra da libertação dos im-vos,principiem prèstâiidõsolidarie-titule aos cosiuheiros e padeiros
«...03 e para elevar se limpou'pisamos do concurso de fô dos.O trabalhador de hoje do mar oh' e terra cria outra personalidade:elle tem necessidades intcllectiiae»artísticas e moraes que o trabalha-,l"1' «"tigo não tinha: logo. a bur-
líiiezia o quer escravisar, elle teh.
que revollar-se.

Quanto .o Centro Alaritimo dosEmpregados em Câmara, téj.íos adizer-lhe que unia associação, {¦
para defender os seus associados ese.e verdade que o Centro Mariti-»!P, tem em beu seio cosiiti.eiios c
paileiio? porque procura estar pre-ludtcando a .-icçào dos cosinheiros
ç 

iiaücn-nü ,|a l -niar, 
Cuiinan-a c I»*,'cação Marítima. Nós i.,lga.n.«

que se p.ondp.-ao lado dos cosi.ihcirase padeiros, eni greve défendiaiiio.- niesiiios que -.'h^ciii 
parto jessemesmo Centro Maritinio, por cotseqüência t. Centro está prejtid--candoosH tereis duma parte q,rcompõe e?se mesmo Centro e esta

pane sao Os cosiuheiros e padeiro-:ou então, querendo defender setem que dizer que não- representaess;i ciasse ou então que tem feitadihgi ntia para furar * greve r pjna^esiinplesmeiife para agrada! r-os -
altos potentados.

Sem mais pedimos para que a
piiectpria do Centro Marítimo do-»Empregados em Câmara, siga poroutra via e esta é a solidariedade
que deve ser o lema de uma juntaque se colloca á frente de uma as-soeiação quando não se deixa le-vai: pela política.

Saúde t- Progresso.

i(Riode 
Janeiro, tule f'e\ereiro di

?»»-

*. 1*. Sabemos como estão
organizados os empregados em

\ AHI \* yotm:ia«

V4«IJI<Ií4 \|-4Í«*n4J« ÍU,
lV4»]i9«^aM4l:i |ti-«'» M|t»v-
!a4«ns* 4. ]>J«>ÍM> -- No diiiüStio con-èute reáli:<a-sé no saião rlõ
0. Gos.nopoiitii uma Veiada Àrti£.;,
tiea social, em cujo pfógraúia; co-
gauisado (fio professor Álvaro Pai'.
inoir.1 e M. Cáppelloiiçh. figura .»
rifa de dois quadros a óleo. compe-
sição original de Gappellòhclf, -:: A Pía e A guerra:"avaliados ei»
õCif^OOO cada'um.

P. C. B.- Aviso 03 camaradas quese acha todas as noites na sede dos
A. D. Calçado, Praça da Republica
58, para cobrar as mensalidades e
prestar outras informações.—O si-
cretdrió.

2%s

Mae facilitem com a tosse» iií"
llül)

il Hssocia
oi.io i:

Idiciu:

( AiiLti=Otatoi.«irlx£ail)
esta formula o duplo poder caiu.ante e batèricida eneife/co: evita a implantação do baclllo tuberculoso

tz o escarro perder o aspecto piiri.leiitò. melliora a bnmchite e ilimimic os bacitlos extinguindo a sua vim-
facilita o seu dcsapparecimetito nos indivíduos pre-iiiberculqsos coiicorrcuClo, en. tudo para a exti.tcção

A' venda eu

appart
da febre, o levantamento das forças. ¦ Vidro; ItMIOO

iodas as plírvíiiàclas e drogarias. Ocíj»o*2X;n,i*Jlo,| I*164»ti/%ltIA O AlxílI^l^iCkS
' ' Itua VisoojiÜc «Io, ^tio Ikraneo. Aíil ¦- ¦-

NICTHEROY

CAKEIROS! -t3

Vender .15 AiaJAS IM. í AVAMlü ' é cumprir com um
:: " dever de trabalhadores conscientes. u ::

Centro Cosmopolita

Admirem!!! As roupas feitas com perfeição
ecapricho.pormãos demestfè
aRta da Constituído, W-Sob,

i rreloi». C. 3Ò41 - M. Iii' â Satã da frente'
.->¦ I:ft .X.-;. .'T .1,10 •—'¦ ,- ?f ¦

Operários!
IIIIIIIIMIHIHM

LtMli' UO MOHlHIia-
rio "lida ftacio-
naí" a .«.oeçào «ItMÜ-
cada ao§ "l*rol>l<>>
mas* Sociaes".

íülla <'onta v»m a
<* o 11 a h o vnv. a o dc
Waiirleio do f ,aoor-
da p a <lo vomo com-
pauli «iro \iii4»uio
C'aiioliaN.

I MMMORES ESTRANGEIROS £ ÜACIQNAES 1
I 

f:\ecutam.se todos os trahallios pertencentes á sua arte, assim como 1
qualquer trabalho em graniío lustrado. Ri

EXECUÇÃO RÁPIDA A PREÇOS VANTAJOSOS

| 
= José Martins Sobrinho =

fjj RUA BENEDfCTO HYPPOL1TO, 108
B| (.li.ittto í o,.i. Marqucz ile Sapccih; i
]F i'<'!<'jiIíom' Sariv 7* 1115 ' J

,J

: A odysséa de Everardo i
$

I a- ^visa,",psJao-n?SS03 leitores que, de amanhã em 9
| diante, a «Voz do Povo> publicará a historia da deporia- *

çao de Everardo, do xadrez de São Paulo á sua descidano cáes do porto.
E', acima de tudo, uma linda peça litterariã na qualo nosso publico terá oceasiâo de apreciar scenas tristesou alegres, segundo ás circiimstaucias'.
Trabalho esctipío com arte e sentimento, pela <uia

veracidade, deve interessa.' mais do que a melhor novella
que viéssemos a publicar. $

Recommendamol-a aos proletários do Brasil. |
t*M»M

ATTENÇÃO !!!
•~-m*mmm*m*- •—" ¦ -•a** -«
t oiiier liein i» jm>i> jweços iaiodÍ4M»s so no í: » :: si

Restauraní ITÁLIA —
*» s* S&t Rua da Cariooe, S«

A VIDA ESTA' CARAA VOZ DO POVO 
Compramos ARNAZENS DO GUIADO, é saber viver. A casa qis-s mais
vende roupas brancas, fazendas e armarinho. Não faça suas compras
>k >x >i< >;í x< sem visitar os ARMAZÉNS DO CHIADO *< wí ^ >\< w

OtüZf Macíiaáo & C
AVÊNÍÔA PASSOS N. 54-A •• m - - m - ^ •• Telephone ti. 6394

•*^®»-;:::^. <« ^^^M^t Vá ¦-«-. vü*.
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VOZ DO POVO
>-"

Terça-feira, 10 — 2 .-— 1020
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE METAL®
Niciicl.ififiii, Oálvaiiismu, I-iibricii c|tmK-|iici- Insiro, Aivuulellas, Oradcs

paru .-intuía ou liana), aiiimi;ôcs para vilrlilo, Jniraí paia flores, lardi- ~jucir.ís, CaHic-pnls, As?iicnrelrop, llitiideljiu. Serviços para eaív, Ci\íc- irIt h.t.. I'01'lii ittjíufij ! ..>hiilt|t.iij(i i u ai In li lv nu ííúlu.i í)6 lícriCIICCfl
l'liMilr-teQUAI.(JU);UA!IVI'AI., SUCÇÃO 01'. IJIJOUTIJRIA I' GRAVADOR

MANUEL QUESADA
Escriplorto e fabrica: RUA DO RIACIIUELO. 172

iVI. <'ViKfiil :Cí I ICio <l«> Ihim-íio
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Fabrica de Cerveja "Camões"
- DE -

PENEDO & PERES
Cerveja de alta fermentação BRANCA e PRETA
Especialidades: DELICIOSA PANAMÁ e CAMÕES,
fabricada pelo processo •tilllNESS e tle longa con-
servação "'.'• -*!; "!' ¦'.'¦ ¦':¦ *'.*• ¦':•

ÍS, TRÈixà tlei Ooiastltiti<ç»tío, «*S
S = s s = TELEPrlONE 5240 Central E S a B a
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. pipniis, ¦*•
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ii Para iodos os operários
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1
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Grande e variado sorlimenlo
tle camisas,^ ceroulas, meias,
gravatas, collariulios, punhos)'ll| lenços, siispénsorios, colchas,

¦'MS
[;¦•' inorins, atoalhadOs, enfim,'jj tudo o que compõe o com-

mercicfc tle camisaria é cucou-
irado por preços baraíissimos
in: :::: :::: na :::; :::t

ClifSfBi NACIONAL
63 - AVENIDA PASSOS

.% tíitú-it «'.isime (ft;i<' títi-u-os' vnitíüai^VaiL
<r-fí'<'*(*-í'"i-«" ãtiti sí«'tEK ííEiEEttíí^fiín^ fVí^ü.ía-/.*

ISTão s^-e iílticlaiii ?.cc....,,
<^! ij D()C I S<>C ji IIXVj [| D<K3 jj ^^|fVOjÍPC<3ji §>§ || P^fç^/

ig I;

Ü= I L"J fesasae©

"I~£| 
...„::: íi I |

li
> ¦ r «¦¦¦•

|^.;^ARIBALDI

umÊm^a!ammmr^mmmsms!^^ammmt\ni¦¦ 11 i'-^u*mwiiiiiiiiwiwii11 mmmmi*\ >^jnm

«

.?̂ \v*a Hq^
I ¦ I

S!E3E?3
«í,

O.
^"Qebam^as cervejas %^.

çf Polar, %
Irae®

GasGatinha
e Sumaré

Cií^AG:

Fabricadas | com agüa da Tijuca,- capiada «a
—:—EEEEEEE propna-nasceníe EzEEEzErp--

irj

••Vestir bem, com elegância e por preço verdadeiramente *
excepcional, só n.i'Alfaiataria dos Srs. *
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A. MULLER & C. ;:

« Ti*h(>hIIiok í«'Uom««oii> HmM-iiniH|M'i-t'«-i<-a(i, (»«>ui .;:

•JtOHlO 4' Cli|»l'Í<'llO €'}

• RUA URUGUAYANA, 168 - Tel. Norte 4997 8

FABRICA DE CERVEJA COLOMBO
^ cerveja desta conceituada fabrica foi analysaria no Laboratório

Municipal sob n. 565

:::: :::: ':::: Cti.lll.ilO Acloil :::: :::: ::::
PRAIA DE BOTAFOGO N. 440

IY!<>|»li»i><> 5ÍOÍ» Sul ««««O* ifBIMHylVM*:!?*-*!
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Salão Liberdade
sssssssesesseO 1I.1KÜ KNt SÇfiíl
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$g Fabrica de Cerveja Oriente «Iai;

Orande sal/io c fabrica, peja rua Visconde do
Rio Hiaiifn, '311 e parque no ar livre pela rua

| pa Còiistitnicíío, !;'í - Esplendido recreio
para famílias MUSICA TODOS OS DIAS

José Vasqoes Ferro
APROMTA-SE COM BREVIDADE QUALQUER

ENCOMiyiENDl PARA O INTERIOR

i'<'i<-p. i:;?:t itio ([(-.(.-uiciei.

*©«©•••* wfewSfseteií-üe/ü

Officina fle Calçado Luso-Brasileira f
r.NCMíRIXiA-SI; Di; 1A/.I.I' CO\( ! !;l u.-, i:.',l QUAL-

OUI!R 0IIRA'i ASSIM COMO : Oi; DURAS SOU MP.DIOA,para homens; senhoras i: orisançás, eo.\t assi io
í;i ,;:- •:,- i-: piwhiçao '¦;•- •;•¦ .;*.
= JOSP TEIXEÍRA

136, Rua Barão Bom Retiro, 136

Í<»«««Í«-»9'

1 laigcnlio Novo)

—1
Ctti

41, 1-íiLXíi jose AJL£it*rXeÍò9 41
Serviço edm perfeição e asseiO

«'alM-íüt» imu *t$ li»i'hn líW>
Xái.i se ;irccit:i gi)rgt.'f-n — Todos ao Salão dos Operário:*!

I. im IN MC Ti *
faz vestidos e camisas de ho-
meus, na sua residência, pelos
menores preços. General Pe-

dra, 132 c. 2.

|dQq |fr^õ]2i rS->cl8rp^ãÍ[p()õ]
Kl

11» & IP.
Dita Dilii

.,.,  ,._,,. ;í - ....  m

Executa todo
serviço eoncer=
nente ao ramo

çraphíco

Rtm lia BonstitHijjBO, 12 \
RIO DE JANEIRO

fD^[c^Ti|jr^ã||^ã"l[D^;i

Concurso da VOZ DO PQVO
Tendo esta rèdacçâò entrado em accordo com a COOPERA-

T1VA BARBOSA, chama a attençâo para o seguinte:
To.clos os operários ciiie ttr- . .^. , _.,_ , ^^- .

queiram fazer parte das novas ,,f|
iusci'
or
1 de Fevereiro em diante, tem W; <'«.\<'í 'í{«« ^

M
m

ficaçâo social, juntamente com | 
**VOZ DO POVO*' ^

o í.w//;o//, para terem ciifeito à ííl d;« ^i« i^„«;k« P.Í
10 % cie abatimento nos cíubs | 

*°**t

assignados^pòic intermédio 1 •I^VEREJ.RO, 1020 rt
dcsüt fedacçãO. •S^fe3E^i3!É^-;;3!E:-fc2E:^3»
• O coupon só tein valor para as inscripçõès feitas directa
mente iTa sede da Cooperativa, á rua «I» Coiis<Uíi«i«;ào
ii. W.

que apresentara esta redãcçáo f^j
o cartão ou carteira de identi- ?j

FABRICA DE CERVLJA CONFIANÇA

z FERRO & AMOÇIM =7=
—-9—

37' — Rua da Constituição — 37

Os trabalhadores devem léVdiariamente a
5S2~~s~ «VOZ DO POVO" ses-s-s

t-WMMWt«a»e(WMeM»»MMMIIIIIMIimMW(
I ELEOTRQ-BALL-CINEMA | "™W1&X%£™™

. .. . c

51 Rua Visconde do Rio Branco 51 j
A mais popular e querida casa de di-

versões, desta capital
, -IIO.II-: : prooràmMa novo - : - iio-ii*:

|A Tortura da
Desconfiança

Companhio ie lõft Iíh Ii Bií
Extracções publica?, sob a fiscalização doOovernò Federa), ás 2 1/2 e aos

sabbados ás '3 horas da tarde, á

RUA VISCONDE DE ITABORAHY, 45

! OitrivesRria e HeíoíoariR I4-.

IIÍ08E' RBSEiEBÍllt
l>«'j»ois «l4r'itni:tali*?t

297 — 114
SKt.ii: iio.ie:

350 - 32

20:0008000 20:0008000
Por 2.í<100 cm terços Por 1í'iOO em meios

ss
I (ii-aiiillíiso "lili)t"'<Ii*.-iiiiti( icu um (-ílK'o |>;ir!«'<- *

>1NCM'0N0, BILHARES V. OUTRAS DIVERSÕES
Bem installado salão de barbeiro

Artística e abundante ílíumhiação electrica

Banda di: Musica Militar - HOJE !]

AO ELECTRO-BALUIINEMA!
Ssi

.\t* <lí v iTf-íK1* iiuiiccanKi íim It
•j liurai. <I;i l:u*<l<' J

Sabbado, 14 do corrente, ás 3 horas da tarde

50K)00$000
¦ *U1- "í *ji,00<t» Olll <|UÍHtOK

"V Comprii-fc nino, prata, i)Uiiiia, bri- '^lliaíilvi e ptilrüi líiiiis "'
M/
W
fs RUA DA eONSTITÜIQÃO, y
W. N. li. CoiiLertòs nfio pio ur.-.(lo3 Mè «>W dlíis fcrãi) vtniiitloí par.i piai- '•'<* tnciini ilus mtíinos *1'h /i

Sabbado, 6 de Março, ás 3 horas da turún
Novo plano 303 - 1*

100:0005000
l"«H* SÍ.SÍSOOO KJi IVI.CItlO^

Os pedidos de bilhete.* tio interior devem vir acompanhados de mais
700 réis para o porte do Correio e dirigidos ao-, Agentes Qéraes: XAZA-
RETH fe G. - RUA DO OUVIDOR N. 9-t - Caixa S17. END. TELEO.
«LUSyELve na Casa F. GUIMARÃES, RUA DO ROSÁRIO N. 71 (es-
quina do béccodas Cancellas). Caixa do Correio n. 1273.

JMMi«MSC3«â«ldMH!;

COMPANHEIROS ,
Quereis aproveitar vos-

sus economias ?
Falae com um vosso coinpa-

iilieiro Domingos .1", Brito á
rua Caritiltlo u. r!)., ano está
encarregado c!g veuder loic-s i \
de terrenos pára todos os pre- l !
ço.i em jiefjunnas prestações.

Vero tratar á ruit (Jantil-
do u. :íl com o vosso eonipa-
nheiro.
Entre Bom Succcsso <• Ramos

•tMM0«M«««tM«C««t«e«fi

;E3 •SSEDE3E3^S53g3E3!EiaSJ£-^aE3t^5^&3ESíSâ^íS^ CSi^

, ÒENTKO -COSM O PObITA ^ ^ÜSSSSÜSSS^7
Eftfa sociedsitle, fundada em 31 de Jiolho de ISfiSS, incumBse-se de fornecer ás existas, famiüas, confeitarias, hefeis, resiauranis

clubs, bars e demais casas deste ramo, pessoal competente
para Isan^isetes; casamentos, pic-nies, etc. etc, não sé na capitiaS como no interior, re&jsonsabiEixaitde-se pelo mesmo

k il o si nb séepí tóiiüs, icÉiis 6 oi» tt ieiutt «li
Attende a chamados todos os dias úteis das 7 ás 22 horas e aos domingos até ao meio dia

w is Pi
Gramls Deposita lie Caí
PEDRA, MARISCOS', I". CABO I:R10
A cal i!-o peiii." l- úas fabricas de Vis-
paüiano, aiiii-llior ,111c vem ..o mu-

cadü
.1. I I5III1S

(Pciitiaiia :i.i líxpoilcào Vacional 1!;
1008 t:c iiitcialha de Ouro)

Carroças a frite fornecimentos ,!e
barro, pedra, aterro i- dcsaltrrõ

R, CORONEL IT:DRO ALVES, n,
(Praia Eaniioza)

TEL. N. 1013 - RIO Dl: JANEIRO

Bar Cosmopolita l
CERVEJAS, COÜNACS, LICORES £
CONSERVAS. CHOPPS SAN- o»PWIÇHES I: FRIOS *<
Especialidade ,-i:i »
Comidas frias e quentes •>
Sys.lema europeu •'*

«>
e
«t
tí,
«
«a

••«•••(••••••etteeceaee'

• ESTIMULANTES, ETC.
Spezialilit in liKltfii '.t!;,l wárm

0 SptUen. Europai-ciié Kiichc.
Konserveti etc.

• .1. .9. tn fer 115\
m RUÀ VISCONDE DE 1'1'AÜNA, !

FOLHETIM DA "VOZ DO POVO"

1^
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'¦ Romônce dos tempos primitivos

Traduzido de J. H. ROSNY
POR

CÂNDIDO DE FIGUEIREDO

II!
O funeral «!<'. Vanhal»

Ao cahir da tarde, fransforniado
o sol mim braseiro circular, os vc-
ílios surgiram da caverna, seguidos
pela melancólica horda.

Dois guerreiros moços transpor-
favam o cadáver de Vanhab; e o
vermelho clarão do sol poente, so-
bre o pálido craneo e através da
caixa toraxica, caia como 11111 sim-
btílo de profunda amargura, avessa
a um dia primavera!, sobre as rui-
nas de um moço que tlesapparecéra
para sempre no abismo das meta-
inorfoses.

A horda desfilou lentamente atra-
vês da planície, e os lamentos sur-
rios da esposa e da mfii interrom-
piam a kcítímiidâtie clá sceiia.
• Quando subiram ? colina e che-
garaiíi*á arvqri>stpiilcro, viu-se tini
velho çoI<fc'âr-se ao pó de Vanhab,
e toíos aguardaram a sua fala,
porque tinha fama de saber falar
rios outros homens.

O velho "conservou se inimovel
por algum (empo, para que lhe che-
gasseni á memória coisas antigas,
confusas sínteses adquiridas pela
sua raça que, dominada pela natti-
reza, ainda nao tinha concebido
mistério algum além das fôrmas
materiaes. È falou:

— Homens. . . Vanhab, filho de
DJçl*..->-.oa?.citlo cuiie nós.... era

uni caçador intrépido e um traba-
lliador destro. O uro, o leopardo,
a hiena,cpiihéceram-lhe a força...
Retalhou os despojos de alimarias,
o delles fez vestidose armas... Fa-
bricou utensílios da pedra beneíi-
cente.. ."Homens... Vanhab, filho
de Djeb, saiu da vida..., não ca-
cará mais, nüo mais despojará a
aliuiaria, nem mais fabricará titen-
siüos da pedra beneficente. . . E
porque era-um companheiro fiel e
prudente... nós deploramos Va-
nhab, filho de Djeb,—.

— Nós deploramos Vanhab, filho
de Djeb, — repetiram as vozes da
horda.

Depois, houve pesado silencio, e
as cabeças dos trogloditas ergue
fâni-sc para ver subir á arvore-se
pulcio um ágil caçador, que pas-
sou de ramo em-ramo, por entre
os esqueletos dos avoengos. Quan-
do chegou a um ramo livre, sus-
pendeu-se Vanhab, filho de'Djeb,
ao cordão entrançado, em cuja ex-
treniidade pegava o trepador, e os
restos do finado subiram por entre
a folhogem.

Do horizonte morno e do grande
zcnit manava uma languidez tão
doce, um sopro de vida tão encan-
tador, e uma majestade jtão serena,
que os companheiros (le Vanhab,
sua niãi e sua viuva esqueciam a
.dôr e o terror da morte*

O cadáver, seguro emfiiii, oscilou
um pouco, e a horda começou a
debandar sob a penumbra do cre-
ptisculo. Nos pontaes das suaves
colunas, á beira do rio, as naturezas
contemplativas viram repartir se a
luz em mil figurações ephemeras.

Dentro eui pouco, debaixo da
arvore, havia apenas o núcleo dos
companheiros íntimos e dos pa-
rentes.

A sombra succedcti aos explen-
dores do ceu. Atais um dia des-
appareceu nas profundezas do
passado. Mais uma noite desen-
rolou o manto do infinito.

Impressionados então, com inia-
ginaçòes embrionárias, com o peu-
saniento tia morte c da noite assei-
ciadas, os humildes prchisloricos,
fieis a Vanhab, juntaram um sonho
aos milhões de sonhos, de que nas-
ceram os cultos, de que nasceram
as allianças do terror, do sobrena-
tural e da immortalidade.

Entretanto, a joven esposa estava
prostrada sobre a hetva, com os ca-
bellos esparsos sobre as gramineas,
conto as flores dos salgueiros que
choram sobre os neniipliares dos
lagos; e Tcrranu, o vencedor,
amigo de Vanhab, apiedou-sc delia
e sentiu estremecer o coração, por-
que o cabello da mulher era for-
nioso e o seu pescoço arredondado
e branco, á claridade filial do dia.
Terrannteve então palavras doces,

e cila ergeu os olhos... Ponderou
que Tcrranu era forte entre os for-
tes, e sem ferocidade para as mu-
llieres e creanças. E, quando as
trevas se cerraram, ficou uni ao
lado do outro, sem movimento, sem
palavras, mas sentindo ralar em si
um porvir, em quanto os lobos va-
gucavam na planície, e a hiena gar-
galhava á borda do rio, e os grau-
des carnívoros sentiam-se dilatar-
se-lhes a força.

\) * %. ilhota
Vamirc, filho de Zom, não obs-

fante a sua juventude, era o assom-

i
Tiníuraria Norte-Âmericana í

lav^axskem: chimica
O passamento a ferro {¦ sempre feito com perfeição. Concerta-se
toda a qualidade de roupas para homens. Finge-se todas as cores
e lava-se toda a qualidade de fazendas de seda, lã ti algodão.
Tinge-se para luto em 24 horas e também tira o mofo de qualquer
>!<• >K >fé >K >é€ fazenda 5K >K >te >K >i<

Cama \t;ii i-ii.: S'ilEãB:
Rua Machado Coelho

¥Á >;-< 134 •$!< >K
TELEPHONE N01ÍTE IO:

CA.WOIIDO CARIDOSO VALE3STTE

Rua Barão de S. Felix

ir

OALVG 00 CAMPO !
• Praça da Republica, 79 *

•
TF.L.-C. 2533

o Ciiarutaria, comestíveis e mo- $
lliados finos o

RECREIO 00 SENADO
Esplendido salão de bilhares, q

café-, ciiarutaria etc.
Pr»va «O <I<> AUill

Esquina -da rua do Sciiado
TliL.-C. 5742

LUGIANO AMARAL & G.

e

e

•*>e«c«'ec0e«i99ecec««69»

Theaíros 4& Empreza Paschòa! Segreío
S. PBDRU

Grande Companhia Nacional de Operetits c Melodramas (gênero do
Theatro Chatelet, de Paris) Direcção artística de EDUARDO V1E1-

RA —Maestro regente da orcliestra LUIZ MOREIRA
IKí.li-:  Iíhhw sesísrMís  II4MB-:

A's 7 3|4 — Carnaval — A's 9 314
Successo da temporada carnavalesca. Um verdadeiro acontecimento
theatral.— Três actos de Mario FlÒrèal (Oduvatdo Vianiw) ornados de
lindíssima musica de Adalberto de Carvalho, o festejado autor das

partituras de "Amor de bandido" e "Flor da Noite"

O HOMEM das MASCARAS
Entrada iritimplial eni uma verdadeira apotheose de luzes, flores,

serpentinas e conffeuis aos fres grandes campeões do carnaval carioca
IJemoeralioof*- IFòiiianòs—-Tciientes

ARTE! LUXO! EXPLENDOR!
A seguir - AS PASTORINHAS, de Abadie Faria Rosa c musica

de Paulino Sacramento. .

és*. José
Companhia Nacional, fundada em
1 de Julho de 1911—Direcção artis-
tica de EDUARDO VIEIRA - Re-
gente clá orchesíra BENTO MOS-

SURUNGA
>j<-—lí (.-.«'«««Ws IÍ<>Et'

7, S3|4, c-10 li2
A sobera na das revistas

I 6 fai!

Amanhã e todas as noites -- O 110MEM DAS MASCAR/

CARIOCA, (coninére) JOÃO DE DEUS-SOLIDONIO, ALFREDO SILVA
Extraordinário successo do

RES<,M'o '«Ism 
.^l«'liin<li-(>MaN

<> AliiiofatímliMs
Otíilia de Amorim e Álvaro

Fonseca
Deslumbrantes apotheoses aos

f<*cníaii08, Tenentes e
liemocratíeos

\

t&isà.]
í-i çtgaii)*

AttPnrflO A emPíe7-a> •e,ui0 We exhibir em alguns Estados do Brazil o Museu Scientiíico enii-wiiyau Anatômico instalado ua rua do Ouvidor 139, resolveu que nos quatro dias de car-
naval a entrada fosse a preços verdadeiramente populares afim de facilitar a todas as classes as niaravi-

„' Ihai (pie possue perniitiiiulo a entrada a pessoas mascaradas

<~, taporíaçao íiirecía e exportação -:
Papeis diversos--Artigos de Papelaria

>*•'

-«

L. A. DE CARVALHO & &
•*

143 - RXJÁ EIJENOS AIRES --- 145
Telepli. Xoiríe «Síi^o- Stio de .Eanesi-o

ei

es ^S^*5*5^JRm NÇAOü!
Fabrica de Malas Universal, de

PEDRA & MENDES

s
f>
a
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O
et-

f-  - ¦¦ >i"^- "» »e cstylo i,e>te «^* ramo. yendaspor atacado ea varejo. Cóuceríaiiüsc malas de e'
* Nesta conceituada fabrica existe tudo o que ha de est

qualquer estjlô, e entrega-se a domicilio. Aiteiicltí a
chamados ao TèlepliQiiç Central 2229

líííí - Itíta tio LiUfi6<5i« ~ 8*^.%
••e*e«ei*t«09e»etcveece«6eco&@«8e$$et6ee««6-se'í*»
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Especialidade em bebidas nacionaes e estrangen
ras e de todas as qualidades

-?

MANOEL GONÇALVES FRAGA
75 - Rua Barão úo Bom Retiro-75

(Perto do canto da rua Visconde de Santa Cruz) — £. NOVQ


