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No eito da Leopoldina
Para o nosso - nacionalismo', nié-

lamente especulativo, offcreço es-
ias linhas,

Alli se verá lodo uni mundo tle
trabalhadores, desde o escriptorio
á ofíicina, e de trabalhadores ge
uujnamçiitc nacionaes, explorado

.ísseiiiiiiido pelo veiilripotente ca-
pjuijista estrangeiro, mas exlratt-

.{.eiro tle todo na carne c no osso.
„ O caso que apresento não é singu-

.: tal. Elle se repete cm quanta com-'panhia arrendada nós tentos de
transporte.

Al.cojípliliusí, qiicjoiiia para a
exploração lypo do trabalhador
brasileiro, tem irmãs ua Grcúi Wcs-
leru e em outras. No Congresso
ergui em balde meu caloroso pro-
lesio. Sobre elle caliiu o pesado
soiiiuo da inconscicitcia a mais de-
saldada c Iniqtuf.

Nos jornaes elles se repeliam e
se reproduzem ainda sem maiores
esperanças ás aíilieóes de um pes-
soai inteiramente destituído de ga-
ra lias e sugado pelos patrões car• fjcòs.

Meti petisitiiieiito, o qual jamaisocctilleij c que os homens do traba-
Iho na Leopoldina deviam appellar,
nesse caso de universal iiidifíeren-
ça, para a solidariedade da classe,
formando associações capazes de
uma acção direcla eííiciente.

Pareee que não foram vãos esses
conceitos nem perdidos esses con-
scllios. Para elles, porem, concorreu
decisivamente a greve de S. Josédo Alein-XJarahyba, a greve do Por-
fo-Novo em que os empregados da
poderosa companhia, atravéz mil
óbices e embaraços mil, chegaram
a victoriosa conclusão conhecida.

\':1o esses empregados c opera-
rariós, confratcrnisailos, fundar
agora lio Rio uma' sédc social,
apezar das ameaças dos seus pa-trões.

O pnbiico precisa, pois, saber
qtiaes são os .interesses iiunicdiatos
i;tte elles vão ter de acobertar e
por que terão de se bater.

Ilosquejarei aqui alguns dos as
peclos principaes de sua questão,a qual estou certo terá logo unia
victoria moral na opinião, pondo a
do seu lado.

E' impossível que siiuilhanle cs-
peculaçáo do homem pelo capital
encontre advogados.iuesmo nos que
perseguem os trabalhadores estran-
geiros, cuja sinceridade ficaria as-
sim á prova, no ser experimentada
pelo dissídio entre trabalhadores
brazileiros c o capital estrangeiro.

Começando pelo fim, isto é pelaliygiciie no trabalho, basta dizer que,todo pessoal trabalha em pardiei-ros, sem jaiiell:tF,foriialhas de zinco
cm nosso clima, transpirando da
madrugada a noite, suando em bi.
cas num solo de cimento frio c lut-
uiido.

Para se-fazer uma idéa do que-.-•o.4K!Jm».esse6.horríveis galpões, é só" comparar os quese dão como esta-
ções a fina ílõr tia nossa aristocracia,
aqui e cm Petropolis.

Como respeito á segurança do
pessoal devo esclarecer com este
exemplo: o galpão de iiiílanuuaveis,
que é todo tle macieira meio podrecoberto de zinco, accendendo a
sua temperatura a mais de 40 gráosdurante o sol.

A Leopoldina nunca conservou o
r>cu material.. Esperava entregar
ferros velhos no fim do coniracto.
Mas vciu o tjubileii: do sr. Epila-
cio e cila, espertamente, vai apa-
«liar a vantagem da prorogação«!r> contracto, já declarado caduco
pelo governo inieiiiio conforme
provou o deputado Lengruber, e
vai apanhar essa vantagem sob a
condicção de se subinetter á violen-
cia de outra que o governo actual
lhe quer por força dar: o etnprcs-'.inio e as altas tarifas para comprar

_ material novo. Pois esse material
/olho, como dizia, está rodando. .

Como, porem, os carros de mer-
çádorias estão largando os pedaçose podem ofíerecer perigo aos trens
de passageiros do alto mundo, acompanhia os faz subir de noite aserra de Petropolis para Minas. O
pessoal se morrer que se fomente.

Quanto ao pessoal que admitte
nas vagas clia sempre paga menos
c deixa entrar creanças, como pia-ticautes gratuitos, 

'cujo 
trabalho

para adultos explora com esse ti-lulo, até que se dê uma das taes
vagas, as quaes ás vezes dá tani-
bem aos diaristas, que são os quea tudo se submcílem pela necessi-
dade e pela fome, e a quem ella
admitte e despede a seu bel prazer,depois de ter também explorado
no trabalho. Depois de 20 ou 30
annos de serviços, vencendo poucomais de duzentos mil réis, o en-ferino ou o invalido tem como re-compensa a porta da rua.

Emquanto um funecionario commais de 25 annos de serviços, comoescripturaíiò ganha 3253 mensaese outros com 14 annos apenas1S0* por niez, o gerente do coníoi-
tavcl escritório da gloria ganha

como bom inglez 60 contos an-niiaes, o contador 42 contos c a
maioria dos empregados inglezes
SOO* c ilahi para cima.

Nas estações do interior não ha
descansos, e os fiinccionarios ac-•cumulam cargos; vão desde agente
a guarda chave, poucas folgas,
quasi sem dormir, e no litn, doeii-
tes ou velhos, ganham as estradas
publicas para rodar a tua miséria.

I Ia um episódio na administração
da companhia digno tle registro c
que só tem escapado aos fiscáesque
vivem de conversa liada.» com
seus dpectores.

A Companhia quando ha falta de
mercadoria avisa a parle logo, mas
quando ha excesso, o que acontece
muitas vezes, deixa sem qualqueraviso em deposito e, não sendo re-
clamada, vende depois em leilão,
havendo mezes em que tira grau-des sonunas. Qeauclo ha perdas ella
faz a vaircdura, depois de ter mui-
tado o empregado pela differença cia
do peso, c vende a varredura de
café ou milho pelo preço da praça.lia mezes em que ha praia Formo-
sa se faz só em café tres a quatrocontos tle varredura, E a multa do
empregado ?

E' um ganhar constante a dois
carrinhos. Isso os lisenes não vêm.
porque sào os peiores cegos, ostae.s
do broenrdo: não querem ver.

Para, tinalmenta, mostrar nestebrevíssimo quadro, pilai a fôrma
porque são tratados os empregados
já não quero lembrar a ameaça quena grévc da Cantareira foi feita, dechicoie aos <; negros ¦ — todos osbrazileiros, que alli trabalhavam,
por mu dos chefes de serviço.

Vou apenas citar este: o dr. Tay-lor ua Cantareira como chefe desia
secçào, collocou na sua meza de
capataz a planta da respectiva se-
cção com as mczas dos funecionà-
rios c uns calungas que os represen-
tavant, não permittintlo qualquersahiila, ainda dnquellas imperiosas,
durante o expediente.

Horas "de serviço não tem. Elle
começalde dia c acaba ás vezes de
dia também, mas no dia seguinte.
A's 8 horas, então, lícin por sombras.

O regime alli é de 12 ou 14 paracyua.
Nessas condições propuz na Ca-

mara que não se concedesse nada:
nem revisão de contracto, nem em
presumo, nem nova tarifa a Com-
panhia, ciuquanto cila não satisfizer.-
se as condições do Tratado de Ver
salhes sobre seus trabalhadores. O
governo, porém, mandou regeitar a
emenda; o governo do mesmo se-
nhor que faz questão que se saiba
icr collaboradü uo referido lia-
lado.

Em tal emergência, deante do
resultado c|a acção directa naCau-
lareira e depois em Porto:Noí'o, osempregados e operários da Leo-
pohfiha «5 em si,-na força ila-stu
solidariedade," podem e devem con-
liar c esperar.

E'oquc parece terem compre
hendido. Nunca é tarde para agir,
mas as vezes 6 para òrgaiilsár. Jáera tempo tle terem a sua organi-
sação.

Pôde ser que assim a Leopoldina
-entre nos trilhos».

Agora, aqui ao ouvido: o que
pensará o .nacionalismo^ quese re-
volta contra o operário exlrahgci-
ro, que protesta com o brasileiro
contra a esploração patronal onde
ha aliás grande numero de estran-
geiro?

Ahi o «nacionalismo- é interna-
cfonal e descarrilhá para o inglez
patrão.' A constituição disse que seria
considerado brasileiro o estraugei-
ro que tivesse mulher e bens no
Brasil.

Ora os operários podem como
os patrões ter brazileira? por es-
posas, mas dinheiro ou bens só os
últimos. De sorte que os primeirosnunca reúnem esse requisito, por-tanto nada tem o .nacionalismo,
com elles.

Assim sim. Tudo se esclarece e
o nacionalismo também entra nos
«trilhes?.

Quanto a Companhia, esta fica
desde logo sabendo que o eito aca-
bou c o capataz da Cantareira pôde
guardar o chicote para os seus
burricos. Os operários já não são
mais besta de carga'nem pobresescravos, são os empregados da
omnipotente empresa,

Agora quando, para sua emanei-
paçiio não digo, mas para obra de
seus interesses immediatos ficareuf
em greve, os servidores da compa-
nhiii o publico brazileiro, a nação
inteira, não irá condeinnal-os.

Creio mesmo que o ultimo dos
almofadinhas não se atreverá a
substituir o guarda-freio ou gra-xeiro. O carvão suja muito e lá se
racha lenha também... mas lenha é
lenha mesmo. -
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IKIKSJUIO
Em Assembléa Geral, re-

uniram-se homtem, na Sede
Central, ti rua Acre, 19, os
tecelões do Rio de Janeiro.Essa reunião grandiosa, veiu
demonstrar mais uma vez a
forte cohesão da classe, a so-
lidariedade pujante e entluisi-
astica que ha de tornal-a uma
das pioneiras audazes de evo-
Itiçâo Social.

Os tecelões do Rio de Ja-neiro, com a realisaeâo dessa
assembléa, marcaram uma no-

va etapa de prestigio de forf
c;a consolidada que constitui
positivamente, o triümplio dá
classe desses conscientes eso-,
lídario? homens do traba-lho'

O clichê acima, é bem uma'
demonstração irrefutável do;
enthusiasmo que ainda hoje
deve palpitar n'alma dos tece^
lões, quando ha pouco tempo!
tratavam de sua organização^
definitiva.

E a reunião de hontem (of
mais do que uma prova dessa

organização, foi a cathegorica
affirníação de que a classe,
cultivando 'sempre o erithu-
siasmo nos seus movimentos
de solidariedade, mantém e
manterá a consciência nítida
dos seus valores para a con-
quista dos dias mais felizes e
prósperos do futuro.

Os tecelões precisam exer-
citar a sua força e mostrar
que são o numero e a
consciência entre os traba-

J lhadores.

€«€

Serenamente..»
Estamos

RENOVAÇÃO
in

Maurício Lacerda.

A prepofeiiGia da Ligiif
4>

A Light exige de quem pre-
tende ser explorado por ella
duas cousas : attestado de ido-
neidade e retraio de identida*
de. Succede'] porém, que
quando despede algum em-
pregado ou que quando este
se retira de moto-proprio, a
Companhia não restiíuc os
líomentos que exige.

Ainda ha pouco sticceden
cousa idêntica com um cama-
rada nosso. Associado á União
dos Metallurgicos. a Compa-
nhia demittiií-o, não lhe resti-
tuindo, porém, os seus do-
cumentos, desculpando-se em
dizer que não os recebera do
operário.

Ah! a canalhice burgueza !...

Ecos do Carnaval
o Carnaval todos

que
O que é

sabem: mas o que muita
gente talvez ainda não saiba
é que na terça-feira umas se-
nhoritas muito conhecidas na
haute traziam collocadas na
testa tres moédinhas de...
vinte réis, e cantavam !

Quem tirar
Tem que casar.. .

—Outro grupo,' este compôs-
to de filhas do Senador. . .,
abraçavam os rapazes e per-
guntavam —- qual era o bolso
furado!

Qual é a tua opinião, leitor?

Sem a liberdade não ha ordem
posHvel.- Graça Arcnlta

Os nossos aiiiiijos
. D.o industrial Sr. Manoel
Quesada, proprietário da fa-
brica de aríefacíos de metal á
rua do Riachuelo n. 172 (não
é reclame) recebemos 4 artis-
ticos cestos de Vime destina-
da a nossa redacção.

Ao Quesada miiehas src-
cias,

As damas inglesas, diz a
autora, pregam entre os ope-
rarios, contra o álcool, o jogo,a prostituição. Mas esse ai-
cool, pergunto-lhe eu, quem
o vende aos operários ? Os
maridos das damas inglesas,
que também sorvem seu bo-
cado. Muiias vezes awesm.ol^
da fidalga é uma- sobVa- do
dinheiro arrancado ao traba-
lhador alcoólico. Não fabri-
cassem álcool os industriaes,
não o vendessem os commer-
ciantes, e o povo o não bebe-
ria na taverna.

Qualquer lei contra o ai-
cool levanta logo as reclama-
ções dos uzineiros de assucar
e dos alambiqueiros. E' um
atteníado á industria. De
modo que a discurseira das
senhoras inglesas não devia
ser feita aos beberrões, mas
aos fabricantes Me bebidas,
aos maridos ou aos sócios
dos maridos.

Contra o jogo! Falar con-
tra o jogo aos operários! E
quem.joga mais? os ricos ou
os pobres? Entre essas da-
mas inglesas quantas não jo-
garão ? Onde se assentam os
jogadores profissionaes? á
mesa nua do operário, ou a
mesa verde do argeníario?

O que importa, entretanto,
não é clamar contra o jogo,nem contra o álcool. O queimporta é verificar a causa
dessa calamidade social e lhe
achar o remédio certo. Mas, a
causa, como a reconhece a
autora, é o próprio regimen
de propriedade particular re-
presentado pelo dinheiro. Eis
o que ella escreve: «O di-
nheiro envenena todas asexis-
tendas e, emquanto houver
propriedade haverá o precon-
ceito de classe, a escravidão
da maioria, a .escravidão da
mulher.-(p. 190). E na pagina
137, referindo-se ao degappa-
recimento das religiões, per-
gunta quando se produzirá o
syncretismp religioso, e res-
ponde: «Depois que desappa-
recerem o capital e a proprie-
dade particular».'

Logo, si é o dinheiro o eu-
venenádor de "todas as almas,
si não se pode terminar a es-
cravidão dos homens e das
mulheres emquanto houver o
dinheiro e a propriedade par- -
ticular, si a religião explora-
dora, o agiotismo explorador,
a miséria e a devassidão se'hão de perpetuar emquanto o
veneno do dinheiro os man-
tiver na humanidade, que de-
vemos nós fazer desde já ?
Trabalhar por uma sociedade
sem o tal veneno, sem o di-
nheiro, sem à propriedade
particular. Fora disso é repe-
tir Sisypho e as Danaides.'

A autora escreve: »Eu quero a
mulher com direitos políticos paracombater o álcool, o jogo, a prós-tiluição, a mondicidade explorado-
ra, para fundar escolas profissionaesonde o trabalho da creança não
seja explorado, para abrir asylos ás
creanças desamparadas, postos de
soecorro ou auxilio ás mães, postos

de saúde publica e hvgiene, assis-tencia iiiedtco-dcntariii, associaçõesoperárias, para fazer florescentes asscienciasc as artes, proteger anui-'Iher criando-lhes profissões e meios,
que lhe permitiam viver honesta-
mente, fundar associações de moços
desviando-os do vicio e tio crime,
etc, ele

Muito bonito. Agora pergtimoeu: Tudo isso na sociedade cápiltalista V nesta sociedade do dinliejrj
daro e da propriedade particular?.-Que .idi'aiua.rit. porem^sso quando-a autora reconhece Sue o tííiilieirn''envenena todas as^Jnúís, fado aliás;

reconftegido.- cv^próclamado • destV'Aiistdphanes ?-Não será lainbenrenvenenada pelo dinheiro a mulherí
íiohtica c não se deixará facilmente'levar á politicalha e á exploração-;como os homens políticos V Abso-Ilutamente certo.

E com que se irão fazer aquelles!serviços todos? Com o dinheiro exatorqu.ido ao mesmo trabalhador]
porque essa é a tendência do capt-Jtal e porque, segundo o confirnia.aíautora, eniqüárito houver capita! ha-1vera escravidão ou maioria.I-ogo, a autora se contradiz la-j"•entayélmente. O seu rumo, si qtterifazer realmente alguma cousa ver-'dadeiratnentc seria pela humànidà-de,ie -reunir-se aos que procuram"redimir os homens dessa escravidão,'libertando-os do dinheiro, dasocie-dade capitalista.

Ou bem seremos capitalistas deiuma vez, ou bem, seremos anar-'chistas. Não pode haver meio termo.
Quem ficar nesse meio, ha deicontradizer-se fatalmente e não sai-í-ra nunca desse leva c Iraz senluíieflftahsta que não adianta uni passo^

Grupo Feminino de |Estudos Sociaes !
Hoje, ás 20 horas, ao salão!

da Associação Grapliica, á;
Avenida Passos, 106, o Grupo1
Feminino de Estudos Sociaes-
realizará uma festa, falando o;.
companheiro Álvaro Palinej-j
ra.

Estamos certos de que a
concurrenciá vae ser enorme,^

numa época de
gallo com dente e gallinha
que canta de gallo.Imaginem que os padresagora só querem fallar com
os homens..,

•<>•
Morreu o illustre e explora-

dor americano Mr. Peary,
tíue; .. não chegou ao poloNorte.

A policia italiana, por uma
ordem recebida do governo...está fazendo desordens.
Quem paga o pato, é o tra-
balhador.

Fez hontem um anno que o
nome do sr. Epitacio foi in-
dicado para presidente da Re-
publica.

. A America do Norte vai de-
creíar feriado nacional.

Qalaor.

Mercedes Moscosor
Vasconcellos JDe Lisboa chega-nos a in-

fausta noticia da morte da
virtuosa esposa do nosso pre-sado amigo Neno Vasco.

Quem, como nós, teve a
felicidade de privar com
aquelle grande espirito liberto,
pode calcular o vácuo incom-
mensurável que deixou no
seu enlutado lar a perda da

:companheira extremecida.
Mâi amantissima e extre-

mosa, esposa dedicada, exem-
pio a seguir, sempre andou
Mercedes pari-passu no si-
nuoso e árduo caminho da
vida trilhada pela grande alma
e bondade, de coração quecaracterisam Neno Vasco. ,,A Voz do Povo associa-se á
dôr pungente do caro amigo,

cQ{ Um "pão" por um olho,- --«— i 
" rLr

Em todos os tempos, em torno
das Academias c Universidades, os
estudantes se reuniram e formaram
grupos tle auxilio mutuo e de
cooperativismo para, com suas mo-
desta3 uiezadas, viverem associados
e com menor dispenclio.

Administradas por conimissões,
em vida comniuiii, essas casas to-
maraiu o nome de Republicas, per-feitaiticiite adequado ás suas desor-
deus econômicas e administrativas.
Sem tirar itcni pôr, são .republicas
democráticas» em que, por vezes,
iipparecem tyraunos e dicládores
em bem da ordem, como nas de-
ntocracias.

Ora, faziam parte de uma destas
instituições, em que felizmente não
havia a Policia Militar e a Guarda.aiireliiiesca >, dons pacatos rapa-
zes, amigos dedicados, embora in-
teiramente diflerentcs no modo de
pensar e divergentes no modo cie
sentir.

Einqitanlo pelas ruas os outros
gastavam o tempo, cm troças e
patttscadas, os dons cultuavam sua
amizade e procuravam dar boas
contas de seus estudos, nas horas
vagas jogando o gamno ou as
damas.

Luiz era um espirito educado cm
sãos princípios, filho ele uni médico
atheu, incréo, tendo da vida uma
clara noção utilitária, buscando na
seiencia e no estudo, não só a ex-
plicacão dos pheuomenos, como o
sentido da própria vida, que deve
ser tle felicidade na terra, de bou-
dade c de solidariedade entre os
homens. Pedro tinha recebido as
primeiras normas educativas em
uni collegio de padres, onde estu-
clara Humanidades e aprendera a
ser christão. Sendo de uma família
dccarolas,onde as mulheres, pelaignorância cm que vivem, teetn da
religião mais a parle ínfima* do cul-
to externo e das baixas superstições
do que a elevação moral de uma
crença. Pedro acreditava nas appa-
rlçõcs, na volta das almas a na sua
manifestação por actos c utovimeu-
tos, na influencia dos espíritos na
vida terrena, nos Anjos da Guarda
c nos demônios.

Era praticante: confessava-se c
commungava.

Uma noile,esiauiloasósna<reptt-
blica-, os dons amigos, como de
costume, enipenharam-se em unia
partida de gamão. Terminada a
luta, Pedro despediu-se do amigo
e levou cotusigo o taboleiro.dc queera depositário e o pendurou atraz
da porta do quarto, deixando o
castiçal, com a vela accesa, na
mesa de cabeceira.

Faltando-lhe cigarros, voltou ao
quarto de Luiz, e emquanto fumava
um cigarro do amigo, ia-se ficando
cm palestra.

De repente um grando ruido se
ouviu no aposento de Pedro, como
se houvesse estourado por lá uma
bomba, e logo a seguir, quando os
dons para lá se dirigiram, um for-
te sopro apagou a vela.

Luiz serenamente voltou ao seu
aposento em busca de luz,cniqiianto
Pedro, a elle agarrado e tremendo
como varas verdes, não atinava
com o que fazia e sussurrava:

-São espíritos malignos! A casa
é mal assombrada!...
Luiz abrigou-o a ir com elle ve-
rificar o suecedido.

Com grande espanto e vergonha
para Pedro o caso se explicou fa-
cihnente e por si.

0 cordão em que ficava suspensa
ataboa do gamão, já gasto, arreben-
tara e o taboleiro cahindo prodit-
zira aquelle pavoroso ruido. Com o
abalo produzido pela queda da ta-
boa do cabidc,á cabeceira da cama
desprendera-se uni casaco, o qualcahindo sobre o castiçal apagara a
vela.

Assim, aquillo que tomara no es-
pirito de Pedro o aspecto de uma
manifestação sobrenatural, fora um
acontecimento trivial. Dados entre-
tanto os defeitos de educação delle,
que resultados traria uma cousa
assim insignificante sem o corre-
ctivo sereno applicados por Luiz ?

Pedro se convenceria de que as-
sistira a uma dessas decantadas ma-
nifestações materiaes de espíritos
desencarnados e em continuo con-
vivio com os lerrcnos: depois trans-
mittitlo o acontecimento nos co-
nhecidos, seria acrescido de cir-
çiinstancias. novas e mais impres-
sionantes c característicos; no fim
a tradição oral affirmaria que aos
estudantes apparccera visível e pai-
pavel, podendo ser photographado
o vulto, a sombra ou a alma do an-
tigo proprietário talvez da taboa
do gamão.

E' assim que se formam as leu-
das, e que se conta a historia. Cada
um augmenia um ponto ao conto e
afinal se fôrma a epopéa.

Em uma experiência feita por
um estudioso do valor do teste-
iininho t/e v/síí e/aiiricular, combi-
nadas todas as scenas, e tudo pre-viamente regulado, dos 300 assis-
tentes apenas 5 contaram singela-
mente o facto sem adulteral-o. Os
outros romantizaram. Não que o
tivessem feito intencionalmente,
mas por defeito de observação.

Da outra vez contarei como esse
caso se passou.

Fadio LUZ

....... . 1—^BBWM*

Origens do socialismo
Todas as grandes aspirações htt-

manas remontam aos primeiros se-
cülos das civilisações primitivas.E' um erro julgar-se portanto
que o socialismo nasceu da cxalla-
ção de ânimos sequiosos de liberda-
de, durante as lutas da revojuçío
franccza.O socialismocónióideal da
felicidade humana e\iste'na imagi-
nação dos grandes pluiosoplios da
antigüidade oriental, consubstancia-
do na ereaçáo da beiii-aventurança
que se realizará na consiiniinação
dos séculos, onde os justos gosarãoem carne e espirito cia felicidade
perfeita na superfície da terra. Esse
bellissimo sonho de Zarathustra,
copiado, repetido e ensinado pormuitos outros prophelas que lhe
vieram depois, nada mais é que a
previsão lógica e necessária do so-
cialialismo realizado no globo, proporeionando ao homem um vivertranquillo e feliz, na paz. tlomesti-
ca e no trabalho suave e medera-
do tle todos, numa completa igual-
dade de direitos.

Nas antigas religiões, como ésabido, Deus dividia os homens
em classes, fazendo uns maiores
que outros. Veio o christianisiuo
e.estabeleceu a egualdade dos lio-
meus aos olhos do Crcador.

O direito antigo estabeleceu tlif-ferenças entre ós indivíduos, segtin-do o nascimento, a riqueza e a ins-trucçáo. Os direitos do homem narevolução franceza equipara os eitladãos perante a lei.
Mas eslas equiparações não sãobastantes ainda, porque, em todos

os regimens da civilisação hodier-
na, disiingucm-sc os seres da espe-cie humana pela posição social,insirucção, educação c outras qua-lidades de menor importância. Eentende o mundo moderno quetodas essas qualidades extrinsecas
devem ser premiadas com largos
proventos materiaes, quando asnecessidades materiaes são eguaes
para todos.

O sábio não tem maior estômago,
nem melhor paladar queoaualplia-beto. 9

Si ha homens educados e homens
grosseiros é porque a differença defortunas não perniittc a todosegual educação; e é por isso queso o socialismo logrará estabelecer

s-:etodos os homens pela cguald
de recursos.

O christianisiuo egtialou os lio-ni.cns aos olhos de Deus; a Itevoíu-
ção, perante a lei; c: o soeialishio,triumphanle agora na Rússia, farác c uma vez para sempre a egual-dade dos homens perante a iiatu-reza.

E' assim que se ha de realizar :tbeni-aventurança protiietlida pelorabbmo da Galiléa e não do modoerrôneo porque a òvahgclísa ;tEgreja, mal comprcheiuièncio osymbolo encerrado 11,-13 phraseseloqüentes do inspirado propheta.Antes porém de Jesus repetidorcie Zarathustra, j.i na longínqua ei-vilisação chineza a idéa clara epre-cisa do socialismo appa rocia nossantos ensinamentos de Lao-lscu. o
grande sábio que ensinava ao povoque iodo aquelle que conhece ostijjificntr. ú rico!

* Laò-tseii, diz César Cantu, ádv".>
gou com fervor a causa do poVo,conhecendo os seus solírimeiilos esabendo que os dos reis 011 sócxis-tem na bocea dos seus corfezãos <•
adulifdores, 011 podem ler fáciltermo, ao passo que os do povo sãoeternos como as suas misérias.-

Anti-militarista, ensina o grande
plniosopho chinez: que: an,!,> ,n
Sraiides exércitos estacionam lo«t>nascem caídos e tojos, e depois desita partida sobrevem scinnrc annosderalaníiiíade;c-por esse motivoos soberanos não devem recorrer asarmas para opprimir o sai império.Aconselhava a todos vivessem ««simplicidade dos costumes primitivos,no natural inculto mas virtuoso d,}homem que è bom por natíireia.

Ninguém explicou até hoje me-mor que Láo-Tsen o motivo porque os povos se revoltam contra a--D.ivilisaçõcs em que vivem. Eis o
que disse sobre este assumpto;

Sc o povo padece fome é por-que pesam sobre elle impostos ex- '
cessivos. Eis a causa da sua uiisr-ria. Sc é difficil governar o povo é
porque o sobrecarregam de traba-Ihos demasiados. Eis li cansa de =11,1
insubordinação. Sc o povo vê comuidifferehça approxiiiiaiyse a mortee porque tem muita difficuldáde em
ganhar a vida. Eis-porqtie elle mor-re com tão pouco pezar.

Ignacio Raposo
--„ ecer

a felicidade humana egualando a

Com a Inspeciona
de Mattas e Pesca

Pai** 4|ii4'iu a|»i>cllMi»?
Sr. redactor da Vos do Povo:
Vamos pelas presentes li-

nhas relatar-vos os factos gra-vissimos que diariamente oc-
correm nesta Ilha, sem que as
celebres autorida^ çompe-
tentes dém côbrò a taes
abusos.

Vivendo nós de nossa mo-
desta e honrada profissão de
pescadores, somos diariamen-
te prejudicados com os dyiia-
miteiros que nos estragam os
apparelhos que nos ficam ca-
rissimos, e por fim só fazem é
afugentar os peixes, e matar a
criação. O que muito nos
admira, é a nossa mantenedo-
ra da ordem, não pegar os
taes dynamiteiros.

Estes criminosos-duplos, se
fossem em alguma greve pas-sifica de operários, immediaía-
mente ella os engaiolava pordynamiteiros.

Sabemos perfeitamente queos senhores encarregados des-
ta repartição nada fazem porser seus afilhados os taes dy-
namiteiros.

Q maior cynismo se con-
firma, quando um destes
guardas da mesma dependeu-
cia cumpre os seus deveres
aprehendendo os infractores.
São jogados á rua, deixando
desta forma de obter o indis-
pensavel (actualmente), paraa manutenção da família.

Por conseguinte para quemtemos que apellar Sr. Reda-
ctor?

ao
do
pe-

opera-

' — As coisas estão pre$s íio mundo inteiro.- Por isso*' resolvi empregar solidameiiU os meus dez mil contos, 
" *

: ±-Como?
. *r Comprei dois pâè

G0MMENT0S...
A Superintendência de Abasteci-

mentos andou novamente pelo Mer-
cado Publico, a fazer com que os
negociantes atacadistas de ovos
obedecessem a.tabella dos 1$400.

Muitas.dúzias desse gênero fo-
ram apprehendidas, por se acharem
muito bem guardadas... debaixo
de folhas seccas e mulambos!...

Mas, de que serviu esta fiscalisa-
ção, se logo após á sahida dos se-
nhores da Superintendência, voltou
a 2$000 a dúzia de ovos!?... e
para quem quizesse?!..,

• •
Um vespertino, noticiando, liou-tem a chegada do Principessa Ma-

falda, disse, entre outras coisas queeste paquete trouxe para o Riomuitos passageiros etc, etc, e...
comp única carga o corpo do sr,Ermelinda Mattarazzo!,.,

Safa!..,¦'• JOÃO GRANDE, I

Os |>eK<*a<l4»i-o8 4la Ilha
«Io Governador

Pescadores. Nós d'aqui o
que vos podemos affirmar, é
que só uuidos fortemente, or-
ganizando-vos em vosso Cen-
tro já existente nesta Ilha, é
que podereis ser respeitados,

E' educando-vos para che-
gardés a um final que taes
abusos desaparecerão parasempre.

Organizai-vos pois Pescado-
res, e demais trabalhadores
da Ilha.

pela violência dos plieiíome5nos, porque na America, cam-
po de acção de forças jovens,a violência é um elemento.

Além de muito maior, a luta
ha de ser muito mais compü-
cada que na Europa. A classe.
operaria americana, não é dis-ciplinada como a ingleza, quefala a mesma lingua, mas dizo que quer mais claramente.
tej-Trades-Uiuoiislngtezastes-
presentam para cima de cincomilhões de salariados — me-
jade do proletariado do paizmteiro — e obedecem mathe-
maticameníe a um commando
único.

Nos Estados Unidos,
contrario, a Federação
Trabalho constitue uma
queria aristocracia de
rios diplomados, tora da'qual
gravitam milhares de associa-
Coes independentes e de syn-dicaíosjivres, onde se agru<
pam, incoherentes e amor*
phas, as grandes massas de
ganha-pães e de immigran-
tes. a

A enorme parede dos mi-,neiros, com o seu meio mi-
mão de adherentes, fracassou
por isto mesmo ; mas o pro-
gramma de reclamações, porelles elaborado no sen con-
gresso de Cleveland, não dei-
xa de ser indicativo do estado
de espirito das muliidões ope-
radas americanas.

Nesse programma, exige-sev •
em primeiro logar, o dia mi-
neiro de seis horas, com ?.
semana de cinco dias, e o au-
gmento de sessenta por cento
nos salários ; depois reclama-
va-se a nacionalização das
minas e de todos os serviços
públicos, e por ultimo a in-
dependência absoluta da Ir-
landa e o reconhecimento pu«ro e simples da Republica
Russa dos Soviets.

H

A onda vermelha que se
avoluma e avança

No mez de janeiro do anno
passado, houve 105 paredesoperárias nos Estados Unidos.
Em agosto subiu o numero
dellas a 308, e agora chegou
já, dizem os competentes, á
cifra de 1.160.

Na America do Norte é
tudo grande, e grande vae
ser ali também esta luta, portodo o mundo aberta entre a
burguezia, apoiada na ordem
existente, e as organizações
operárias, impellidas pela sof-
freguidão do bem estar. A luta
vae ser grande, não só pela?
grandeza 

"dos números, mas

a o máo habito entre os
operários felizmente com

muitas excepções, de tudo
criticar. Critica-se tudo e. to-
dos. Faz-se critica ferina aos
que erram e mesmo aos quenão erram.

Para muitos companheiros
tudo o que se faz é de má fé :
tudo tem segunda intenção.

Isso é máo. E' mesmo muito
máo. Nós temos por obriga.-
ção desculpar-mos mutúamèrS-
te as nossas faltas. Devemos
ser mais unidos.

Não devemos encarar todas
as coisas com pessimismo.

Isso vem a propósito de ai-
gumas discussões que diária-
mente surgem, enire nós, nas
associações nas officinas e
nos logradouros mais ou me-
nos públicos.

O que devemos fazer é re-
unir todas as forças em prolda nossa obra gigantesca queé o nosso jornal. Todos os
esforços, neste árduo momen-t
to devem convergir para um
único fim — mostrar aos po-tentados que também tudo p«ydemos qyando Queremos, '
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E'" preciso dar machinas á"A Voz do Povo"!
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RECLAMA-NOS
OPERÁRIO

UM

*..
Itnla ha niinco. n.i lialiu, quando

mi, grupo de nacionalista.» a sòl.dò',
cliefÍ!tdo':j>crr..seci'etaâ1 iliríjjiu-sciú-
espciailameiite.á ofÜcina-do-Avan-
li I-, omlê' sií" se eucontiaram dois
lioincns, é abi. com um furor cal-
ctilario, ilesiiiatitelonas insiailações
do jornal.ilos-trabíilliailores. o opc-
rariadò Italiano deu nina brillia.ufe
prova da sua intelliger.citi, eleva-
çío e capacidade.

Vimos* o:eiitiiusiasiiiii com que,«Ia norte ao sul de península ita-
lica, os operários ergueram a sua
fronte altiva, e, na medida de suas
forças, concorreram para a nova e
grandiosa iustallação do jornal mais
popular da Itália, que passou a pu-
lilicar-se em duas cidades ao mrs-
mo tempo, e a dar repetidas edi-
jOes,

Ma lista de subscripções, víamos
phrases como estas:

'Fulano, tecelão, dando uni viva
a t.eniiie.0,5 etns,;

Sicrano, sapateiro, para verter
agita tia cadeira (Io Papa, 0,1b
ciiis,;

Beltrano, empregado de banco,
para fazer escarradeira da mitra
episcopal. 50 les. »

I:, neste toiti, ora jocoso, ora vio-
lento, de accordo com as incníalí-
dades e os estados d'aliita, o povo'italiano deu mais de 2 milhões dc
liras pata a rcúrgíiiiisaçifo do seu
íVríjíiO principal.

Nós niio pedimos o auxilio para
reorganizar uma coisa que já e.xis-

lia; pediniol-o pata crêar, para pre-encher uma lacuna quo nos euver-
•;:onlm.

O operariado aqui ainda nào
conta com mu jornal áalttira dos
teuipos-qiie estamos airavessando!

Precísnmos fazelo, já e já. Estti-
mos numa época em que nilo de-
vemos deixar coisa algtunn para o
dia ilcainaiihii. A nossa emancipa-
ção se approxinia rapidamente.
Tel-a-emqs de qualquer maneira;
conquistada pela nossa consciência,
ou atirada pela evolução gloriosade iodos os outros povos,Oe qualquer maneira, precisamosestar preparados para o dia de ama
tihà. Prccizainos semear a palavraonde uão qui/eruios que o sangue
floresça.

Todos aquellês que coiilprèliéu-
derem a elevação do nosso trabalho,
devem iiiliiiediataniénte, declarar
que concederão um dia de trabalho
á <Voz do Povo- c. ao mesmo tem-
po, fazer intensa propaganda entre
aquellês que os cercam." '

Numa próxima reunião ficará de-
linitivamcnte assentado o dia em
que os trabalhadores; collectiva-
mente, dedicarão o sen dia de labor
á grande obra do jornfil.

Nesse dia, o operariado será con-
vidailo a dar publicamente uma
prova d.o eslado de evolução em quese encontra. . ,'

Esperamos que essa prova causa-
rá espanto a muita gente.

O nosso camarada Antônio Ali-
raiida, operário marceneiro que tia-
balha nas officinas de marcenaria
da firma Moreira Mesquita tt C, á
rua Vasco da üaína, trouxe-nos in
forntáçOes das explorações e da »a
nancia. cujos eííeitos csiito sentindo
os Operários daquelle estabeleci-
niento de trabalho.

Informou-nos o nosso camarada
que se qualquer operário, dum se;-
viço de,empreitada ganha 100*000
c mais tarde vem a precisai de um
abono de 50*000, este abono lhe é
difiiciliiientc dado e ainda com o
juro dc 5 "/,„ Além de ouvir descoin-
posturas na occasiào de pedir o
abono, é iiiescrupiilosamente lesa-
do, sob a forma de juro, no ' rendi-
niento do seu trabalho. F., verdadei
lamente- inqualificável o procedi-niento dessa casa, procurando ex--torqiiir a bolsa dos seus operários,
além de lhes pagar unia ninharia
pela mão dc obra. Escandalosos,
verdadeiramente escandalosos e des-
humanos essa negociata nojenta, c
esses processos absurdos de ágio-
tageni com o lim de arrancar couro
e cabello dos operários. O nosso
camarada; que também nos contou
a falta de hygiene e a iininuiidieie
que reina naquella oíficina. pede-nos chamemos a attenção dos
artistas marceneiros que 

'se 
preca-venham quando a serviço dessa

casa.

-*¦--, — - -»~- ——¦"—•mw.ru-.-r-'* ¦¦ mi »-..^t« hu.i. i»m mmm 'WiH'W^^fy>^t«MM»»Ji|JlllMiP^IMemórias de um exilado
Episódios da deportação de Everardo
= Dias contados por elle mesmo ;;;;;;;;
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dias, vender, por intermédio
dos seus fjscaesj 4.500 dúzia*
de ovos, ]iclo preço;"daÍabe|-
lá; Desta forma fica o 

'publico
sabendo que só deve pagar
pela dúzia de ovos nas qui-landas e nos mercados arnbü-
larites o preço de 1SC00, queé o fixado pelo governo.Logo fica o povo avisado
contra as--.explorações que se
estão verifieando,' sem que a
fi.scaljsação da Snperitenden-
cia se abalance em-punil-as e
exterminaf-as. |á é demais sr.
Dulplie Machado!

Uma reunião para tratar
das "fossas" do Bangú

Ainda ha quem acredite na
acção governamental.,, .

As persiguições dos senho-
res médicos da Saúde Publica
aos operários do Bangú, vae
se tornando um facto cada vez
mais alarmante, iaes os dispa-
rates que ali se praticam, sob
o pretexto da execução d'um
regulamento qne, segundo a
opinião abalisada d'um illusire
publicista, não foi feito para
ser executado na zona rural.

No enianto, as perseguições' crescem de dia a dia, levando.' o desespero aos espiritos ira-
cos, pois ainda lia dias, se
não fosse a intervenção de
pessoas amigas, uma infeliz
operaria teria se suicidado,
diante das ameaças de pagaruma multa de 125Í000 ou ir
para a cadeia.

Essa situação não poderá
continuar por mais tempo'e,
segundo estamos informados,
o governo, por uma disposi-
ção do orçamento municipal
para o corrente exercício, está
plenamente habilitado para
pôr um dique a tantos desa-
tinos.

Para tratar do assuniptò,
fiouve uma importante reu-
iiiao dos interessados na filial
da União dos O. em Fabricas
dc Tecidos, no marco 6, tendo
sido a questão bastante ven-
tilada, ficando deliberada ou-
tra reunião para quinta-feirada próxima semana, para ser
Bubmeítida á consideração dos
habitantes e á sua consequen-
ie approvação, a mensagem
que será levada por uma com-
missão ao Ministro da Justiça,estando convencionado que
para essa reunião serão con-
vidados a comparecerem os
senhores deputados e inteh-
dentes eleitos pelo 2' Distri-
cto, além de outras pessoas
que de qualquer forma se ha-
jani manifestado acerca da
palpitante questão.

A Voz do Povo, órgão queinterpreta lealmente o sentirdas
classes pobres-e trabalhado-

-ras, se fará representar na
annunciada assembléa, queterá inicio ás 19 horas.

— ->.!%-».
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A Superintendência de
Abastecimento esti-

pulou o preço da carne
verde

Os relalliistãs fluminense? cede-
ram na sua rebelliào contra a ta-
bella para a carne verde, õrgnriktò
da nela Superintendência cio Abas-
tecimento. A gánancíai desmedida
dos açougueiros de Nictlierov des-
ta vez fracassou.

O 
"que 

mais nos admira nesta
qucstüo, é vêr pela.primeira, vez, o
sr. Diilphê Machado proceder com
energia. Oxalá, que sempre proce-desse assim contra os exploradores
da bolsa alheia. O sr. Dulphe com-
bateu a ganância dos retülhistàs
fluminenses, mas.se esqueceu de'
combater a dos daqui que se apro-'
veifaram da sua complacência paraobterem o aiigmeritó escandaloso".

A cante verde em .Nictherov vae
ser vendida ao preço de \$M', con-
forme eommuniciçãò. tio. prefeito
;Enéas cie Castro :í" Superiniendeii-
cia. Quer dizer que o preço da cai'-
nc que lá vae ser vendida é igual
apite Districto'Federal, Os reta-
lliistás não se coníormavam cóm'
este;;j)ríçô,; ainda desciayam «laia
cTalíi;, Nictheroy ¦•ficar 

prtvacíti de
cafné durante'.alguns dias.- • .' Priiza aos cens que o Sr; Dulphe
ntiitr resgate de conscienciti, vá
pouco a.pbuco impondo a diniimii-
çao dos ))reço3da;fnl'cila paracas-tigo dos exploradores e beneficio
das classes pobres que actualmen-
te se debateni-mmia crise horrenda
dada a carestiada vida que se veri-
fica entre nós. . .

Em chammas
0 fogo destróe

dois prédios
No rua Corrêa de Oliveira,

em Vjlla Isabel, houve liou-
tem'a noite um grande iticen-
dio. -.

Dois: prédios dessa 'rua, os
de níumeros 3 e 5, iorüiu to-
macios das labareda?., ficando;
amBos destruídos. "

As chammas, ao que pare-
ce, tiveram origem na cüm-
ieira * do prédio n. 3, de.
propriedade do advogado
Octavio de Souza Santos Mo-
reira, que alli residia com sua
família.

Dahi passou o terrível ele-
mento destruidor para a casa
n. 5, onde era estabelecida
com fabrica de velas e sabão
a firma Flavio & Conii>.

Avisados os bombeiros pela
policia do 10' districto, par-
iiu immediatamente para o
local o material daquella cor-
poração, que atacou logo o
fogo, extingiiindo-o uo fim de
algumas horas.

O prédio-5 A, onde também
funecionava a fabrica; sottreu
muito com a água que os
bombeiros fizeram jorrar.

A fabrica de velas cstava.se-
guiada na Companhia Previ-
dente,.por 35:000^000, inclu-
sive o edifício.

O prédio de residência dó
dr. Octavio de Souza estava,
também segurado na mesma'
Companhia por 10:CO0líOGO.

O dr. Durval da Cnnlia, de-
legado do 10" districto. que
esteve no local com o com-
missario Laffayette, prendeu
o sr. Ernesto Flavio, sócio da
firma proprietária da .fabrica.

Na delegacia daquelle dis-
iricto, foi instaurado inque-
rito, já tendo prestado decla-
rações varias 'testemunhas.

No incêndio não houve de-
sastre pessoal a lamentar.

Ao ladoxlo cabo esta uni soldadode pequena estatura, moreno, anti
putico. Cochicham; O meu coraçãobate descompassiidamciite e uma
a.ncia espantosa se apossa do meu
ser.

Completamente uú, mandam-me
entrar para o circulo formado pelospresos.

O iiisolente soldadinho fala : ,Sabe para que tirou a roupa ?.FoMpafy apanhar...
Com toda a pachorra estica uma

grande," uma grossa - correia,, de
quatro dedos mais ou menos dclargura,"dessas que usam a-tiracó-
JOl dobra-a, alisaa c medindo adistancia profere com ¦sarcasmo :i

Süo só vinte e cinco...
ün preparo nie para receber oignóbil flagicio. Nunca me senti'

tao vil, tão indigno de tnitii nies-'
mo! Nunca me julguei' capaz desubmeter ine, docihnente, passiva-mente a tamanha baixeza, a tãoextrema ignomínia"!.'..' '

Mas. abatido como me achava,
prostrado pela fome, rendido desono, tnortifícado pela sede e péltifebre, ett não era um homem,
era um mísero, um deplorável iraii-
galho humano!

I: assim, com uma submissão re-
pellciitej no meio de dez ou doze
praças armadas, que apreciavam
mudas o hediondo.espectaculo, eurecebi o tremendo castigo, sofri oespantoso suplício !„.

Enibalde procurei increpar aouc-
les abjectos seres pela niiseranda
alronta. As palavra'; saiam débeis
e mal se ouviam ao estalar da cor-•reiti sobre as minhas débeis espa-
duas.

Essa infâmia durou bem uns dezminutos. ,
Quancjo, trôpego, cambaleante, -

in pev,l.er os sentidos e e.xhausto,tombei sobre a mala dc um solda-do, o velclugo parou.de báter-tne...
logo ||iie voltei a mim do des-maio que a dor me produzira, oiníítiue cabo, que a tucíq assistirá

de braços cruzados,. mandou darme a roupa.
--Yijjta-sc!
íin o fiz como pude; As praçascontinuavam a olhar me. nurdas.talvez conírangidas da aviltante

sceha.
iMáni(a,'am-mc sahír. .-. •
A' porta do alojamento o cabo

uíediu-iile com o s.eu olhar cínico erepressivo e proferiu-: .- Oostoit ?...
. - Eu sabia que noí postos poliemes se espancavam presos. Mas,supunha que esse odioso seniço'

era feito por secretas. O sr. acabade deshonraf; essas duas divisas...
| .'V resposta foi um risinho debií,frouxo.jde covarde.

Fui ilo novo iiiüoduzido na colacom'meus dois companheiros.
O meu rosto devia

quanto Jínha sofrido.' '
tPi,ne(ita ialott-me:

Vocc apai]|io"u V
,- Esses bandidos baterãm-hiei!- Nos vimostudo..'.

Eles querem hiatar-tiós', masaos pojtcos, para melhor posaremcòtn oí|iiossos martírios!
. -Foi por isso que o sargenlo

disse, so entrarmos aqui. que não
queria estar na nossa pele !-Oli! bandidos! bandidos!• . t era esta a única palavra queme sahin dos lábios para significartoda a minha indignação e o metihorror.! . .

Assini se passou uma hora pro-vavehnente.
De novo abrem a porta e man-dam-nie sahir. Eu olho para Pi-menta e Righetti e naquelle ultimoolhar que lhes envio transmito umaesperança e uma promessa...

I I I

idiotesca de moral. Eu nào lhe ciou
atenção. Exãnlimi iiíiiii curtcirihlía
que trazia uo bolso c de tudo faz
perguntas. Encontra vários cartões
de amigos e quer saber quem são.
Toma. nota mim papel. Ao deparar

• com uma lista de nome';; evige: '
-Que é isto ¦ '

- São nomes de pessoas. Nào vê V
Mas quem sãoV

-Anarquistas, com certeza...'
. E leio:

, • - Sampaio Ferra/,Hbaldino do-
Amaral, Pedro I.essa, Assis Brasil,
Lopes Trovão, Riiy Barbosa,- Mini'-
ricio de Lacerda, Thoniaz Cavai--

.canti, Abdias Neves, Deinetrio Ui-
beiro, Lauro Sodré, Nilo Cecanlra...-
foda gente perigosa, que fez a Re-
publica...

, Mas, o cretino não se conforma
e.copia o; nomes mim papel!

t Essa lista, incompleta; eu a esta-
vá organizando para reiiiétler emseguida a todos iim exemplar de
unia conferência dc minha lavra
sobre :.\ Igreja c o Estado ¦. Pro-vavclinentc continuam figurando
no posto de Vila Matias como lio-
mes de autênticos anarquistas!...

Terminado o exame dos meus pa-
peis, entrega-me tudo, inclusive leu-
ço e relógio.

Aparecem ires secretas, Falam ao
sargento:

-.-•froinpti.i!
- Pronipto...
-Então, venha.
Eu sigo-.os. A' porta está um an-

tomovel. Entra primeiro uni agen-
te, em seguida eu. após os oulros
beleguins.

O auto põese nu moviiiieuto.
liara só parar d pul'tn da estação da
Ingreza.

Tpftiõ logar inVciliatiiinente, ntiin
carro, ladeado de dois agentes, em-'
quanto o terceiro, sentado bem cn-
frCiíte, me .olha fixamente como a
pantera olhara caça que tem entre
ns'garras.'.' À '

o confiança nas., smi

mostrar

Na sala do delegado espera-ma osargento. Começa çotn uma predica

viagem -até^S, Pauto» e feita
sem incidentes. O comboio vai
cheio de passageiros, mas ninguém
repara em mim. Considero-me tão
diminuído, sinto tal vergonha de¦mim mesmo, imagino ir num esta
do tão lastinioso, que me congra-
?ulo de não ter deparado com ne
nhiim amigo on conhecido !

Chegamos n S. Paulo noite fe-
citada. Os bondes trafegam. Veio
três, parados, á espera de que se
abra a porteira da avenida Rangel
Pestana.

E' o írac.sso evidente da greve...Fazem me apear uo Uiaz, No lar-
go da Estação, passo a outros agen-
tes. .Este- conduzem tne para a
estação do Norte. Procuram ai
gitem. Eu vou com elles aié a ex-
trêmidade da plataforma. Uiii tino
chovisco causa.me calef.ios.— Onde dinbo estão ?

Voltámos; Um secreta vae fallar
ao chefe c|;i estaçVi. Aovollar, en '
caminhaiuo-uos para os arniazetis
de carga d.t Central. ¦ ,

Estão l,i...
De facto", na escuridão perceboum magote de soldados com as ca-rabinas cnsarilh.adtif. • .

I 
'Falam 

com ó conuuandante.da
força, um capitão. Este ordena:- Anspeçada! Tome conta deste
preso. Carregue a arma, e si se aí
fastar três passos faça fogo !¦ . .

Choca-me a impáfia deste capi-
tãosóte. talvez incapaz de sozinho
passar pelo logar escuro em quenos achamos... E concluo a minha
reflexão:—Qne fantoche!

Devemos esperar 'mais 
alguém,

pois que para mim só não iam tra-
zer tantos soldados. Eniquanto não
vêem os outros presos, examino os
guardas. São do segundo batalhão
e todos ostentam' uma ou duas di-
yisas. Isto fáz-níe pensar que foram
escolhidos.

Não ter
pies praças V,

Porém, no largo, surge um carro
forte da policia.

O capitão ordena que a soldades
ca carregue as armas, fazendo «tua
porção dc cvoluçOes como nas
paradas. Mas-não está bem instrui-
da e as ordens não são executadas
harnionieainente. Istoagasta o offi-
cialctc que passa .a dcscoiupor os
retardarlos.

• O 'carro 
parou n uns vinte metros

do'local onde no:í .Tchanios. Dele"
começam a Subir vultos de presos
que se dirigem'para rv nosso lado.São onze. Conheço apenas dois: o(iama e o Castro. Os-outros sap
couiplelaiiienle desconhecidos e ai-
gims apiesenlam um aspecto deve-
ras miserável.' Um tem o paletótodo rasgado nas costas, fazendo
supor que lutou com alguém. Outro
traz um falo esfarrapado, grandes
perneiras dc couro erti e um boné
ti cabeça. Quasi todos têm barba"
crescida e os rosios apresentam
prostração devido aos muitos dias
de prisão e á escassez cie aliiiieu-
o. Mesmo assim não se mostram

abatidos no moral. Mostram, cm
todos os gestos, que não os intiiiii-
da o aparato bélico. «

Colocados uo quadrado, marcha'
mos para o fundo da plataforma.Num desvio acha-se um carro dc
segunda classe. Um a um, no meio
de dois soldados, com toda a precaução; vamos entrando e seu
tando.

Com o bjogiiinhò; o Chico Ta-
noeiro, on outros bandoleiros ceie-
bres nào se tomariam tantas cante
Ias, nem havia ordens liio estulta-
mente rigorosas...

Assini ficamos, cada um nomeio
de dois soldados de.-.caraSiiia em
balada, braços ¦"cruzados, inlbveis;
Silenciosos,

O noçtjuniò do Rio .chega. A má
qiiititi.manobra jjóra o nosso lado,
engata é l.i.v.imos caminho da ca-
pitâlda Republica.

Pouco a pouco a spkladesca
perde a reserva disciplinar e entra
eni cometia. Geralmente historie-
tas abaiiditlhãdásj assuniptò predi-lecío da gente de càserUa. Fico sa-
betido que todos receberam uma
gratificação de 15$'.ou 20.* parase divertir no Ri,,. O capitão sóte
percebeu 50*000... Que mina !

Acho opórtuiio o momento de
falar também. O Castro está no
banco qne fica ao Indo.•-Então, que foi isso; - per-
gillitò.-Vamos deportados. Já sabe?-•Ignorava. Mas agora é confor-
mar se e esperar melhores dias.• Um cabinho mulato, pernósticoc afectndo, que me custodiava com
o atispeçada a quem fiz refereiicia,'
gritç.n :

O' seu sargento: pres > pôdeconversar'.-
O outro ao fundo do vagão, res

porideti com ênfase de pperèfa:
Preso n."io conversa'nem tem

direito a nada. Preso só tem di-
reito a levar uma bala pelas costas
si tentar fugir'...

Olho para o miserável que cleu-
causa a es!a resposta agressiva e
intempestiva. Pelo meu olhar, e no
rictus da face c!c iiercebe o asco. a
repugnância que me provoca.Em todo ciso não falo mais.

firaços cruzados, equilibrando o
corpo para tocai' com as costas di-
laceradas no respaldar do banco,
eu faço a etfalfante viagem sofreu-
do resignado.

O mesmo se dá com meus com-
paiiheirós de desgraça.

Eniquanto isso a spldàdêsca cou-
versa c ri alvarmente, até que o
sono a supera, a vence, a doma. E
da metade do caminho" eni diante
dormiu sob a \igilu proíecfprados deportados!...'

A EXPLORAÇÃO DA RIQUEZA DO SUB-
SOLO RUSSO?

?
?» 4 1

Os inimigos da KnssTa sovielislatentarani e4wMam todos os esfor-
ços imagináveis no sentido de a
privarem de trigo econbiistivçl, Osinglezcsocciiparani Baliu, onde é
grande a quantidade de naplita, cDenikiiic eos seus gencraes contra-revolucionários 'arruinaram a baciacarbonifera do Doiictz. Hoje, devictoria cm victoria, os exércitos• verinclbos, vão se apoderaudo detodas essas fontes dc riqueza e tra-nalho. Mais incalculáveis foram asdifficuldades com que, principal-mente cm matéria de combtisiivcl,tiveram ;de lutar. E nesta luta herói-Ca no campo econômico, nao me-nos gloriosa que .aluía ;inuada nos .camjios de batalha, é que se podeafferir da forca creadora do sovíe-

tisitío,
Miliiitlne, vice-presidente do Con-selho Superior de Econoniia N.i

cioiial, fornece-nos, a este respeito
uns dados muito interessante-, quepassamos a resumir. O artigo deMiliutine já não é muito recente,
pois data de 13 de setembro ultimo,mas as suas notas não perdem deinteresse por isso, inéditas que sãoentre nos.

Por essa oceasião, devido aosesforços das comuiissues dc sábiose technicos traballiaudo sob a di-recção do Conselho dc Economia,
novas descobertas eram feitas, nodomínio do combustível. No cursoitiedio do Volga, nos governos de
Kaziji, Simbirsk e Samata èiicoii-
trarani-se jazidas iuiiiiensaiíieíite ri
cas de scliistos iiifláiíimaveis e denaphta. E desde logo a Rússia
proletária não c como o Brasil
burguez iniciaram se os trabalhos
práticos de exploração.

A descoberta das consideráveis
).'i7idas da região de Simbirsk foicommtiiihiada pelo celebre geólogoe engenheiro de minas Ciubkinc,
sqb ctijtt iniciativa foram feitos osestudos geológicos; tendentes tá de-finii' o caracter das jazidas c a ava-liai-a' sua importância. -. .

Essas pesquizas mostraram que
çx/síe. tirita superfieje utiíizàvehde
160 lülomeíros quadrados contendo
circa de'25 bilhões de pudes (cada
pude russo eqüivale a perto de 15
kilos). O valorcaloriheo dos schistos
monía em media a 3.000 calorias e
a extracção do alcatrão a 13 ou
20 °/„.

O Conselho dc Economia conta-
va obter, já em 1" de Novembro
(1019), uma prodttcção de um mi-
lhão de pudes por mez. Ao mesmo
tempo se euipreliendeu, no mesmo
local, a coustrucção de uma usina
para beneficiameulo do schisto.

ouír

ppoca, estudos (jeoloeico- , •

moLJdtudc'^!i?103C,J12^''
doVolf.-,'!' !.lPc!a. Pi-oxIuiMade

!».ancia q^^IfiSSíS
iraòcao5 M tl;abal,IOÍ '^ » «•
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, Este Comitê préDaravi.ít. i.d-»mie ar.atrora », „ ? ' '"'*
«a. num sene ,|C es(ll(|cos nas regiões
de Kostrouia. • de Novo',

ceologi-

Ao mesmo tempo preocue .'av<i>;.
te l,o da perfuração de poços drnaphta íiuiiia região sftuatlverstas da cabeceira do

Çlu, governo dc Kazan.
SolÉffhK^ "'" ",,,a "'""'^noio iiitas bctuniinosas com seis d*">s«Ic espessura enove ionc to,de extensão, liga,.do,e «lireciáme?

'¦< a vimr
rio Petiu".
nc» S'o!ga.

í^ .,r, cm ' "«"""«'Se itirectameii-« .10 svsieina naphtifeio de PeruEm certos pontos dessa ,• mada 
"e

observa ,„„a resudaeâo de mluil
e•umui^!l;í{,'i,•¦ s* r&ssss

ciMnZ . ',,!"c'|>-''l"icnte na lt>-cthdade chamada Dolgaia Poliam,

raveisP°nlierl""'o S'3'"'P«o>''«S favo-raieis, o Conselho de .Eeonomi-,convidou o Comitê Centrai d n!pha encarregado de toda a expio-
ffití" n'l|,lliais ";1 Rep«b.HcáPstet sta. a eniprehender ininiediata-' icnre os trabalhos dL- perfnraç^dos poços em toda a r^iào..

Por olitro lado o Comitê íieolo-gico enviou diversos geoloax-ts' emcommissão para examinar um fdãóenaphtiedegrésnaphti^rosr.
t lado na parte norte do gover.u.M Saitiara. atim de deterniinár ulocalizaçao.das sondagens,

cE!.inútil accentuàr -escreve MíliHtine-ít considerável importância
que terá para toda a vida Lidustnal da Rússia, a exploração clesüsriquezas de con.bustiveí. A si"
, i !fo ]-Z'tdas c dos ter'e"os na-,'litiferos e tão favorável que sepodc_ prever para u,n futuro rtuiiio-próximo a creaçjo.ahi.de um Z

centros^industriais mais importaites da Rússia Sovietisfa;»

Pelo modo de fallar do inUni lamentável officio da
Federação de Velii-
oulos ao chefe de
policia

logo que era um

Os que nos auxiliam
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Contra a ganância dos
exploradores
—>—

VSSio lia rnzíiò para o:>i:>;iii«miIo «Io priM-o<!oh ovots
Está reclartiaiulo enérgicas

providencias o serviço de tis-
calisaçâo da Superintendência
de Abastecimento.

O governo está pagandofiscacs unicamente para queelles gozem a delicia das
Süiccuras, com prejuízo da
população.

Os gananciosos continuam
no seu afan de explorar a
bolsa alheia, deturpando os
preços da tabeliã na vendagem
dos gêneros alimentícios.

No Mercado Municipal en.
tão, é uma vergonha, tim at-
testado flagrante contra a falta
de fiscalisação.

Achamos que. não existe
razão para alta dos ovos. A
Superiteridencia do Abasteci-
líiento fez nestes três últimos

FU um artigo eu,' que a revistau ^Rrastúati-Amerícan- anriitnciá
que as fabricas- norte-americanas
construirão no corrente atino dois
milhões :de automóveis, éxtràliimos
o sepnínte trecho:

'Em toda; as rrrandes cidades o
problema das casas nos suburtóqs.'
necessiveis da cidade por tuna cor-
Vidade aiiiotitovel, é muito sério.Ora, isto c devido positivamente aolargo uso que tem sido feito do au-tomovel. Uma visita aos liistrictos
das fabricas mostra acontmoiiacr.es
regii.lar.es para ps autonioveis qnetrazem os operários ás fabricas..

Ora, cli/emos nós, de duas uma ;ou a aüi.ritinçào contida no trecho
acmla e verdailéiis ou não passadéuma tblague». No primeiro caso,ella servirá, entretanto; para pôrem destaque o nosso o.trazc» relati-vamenje ao? meios de transporte
cie que dispomos, e á 11053a fofè-rioridãde cie coitdiçJió comparada :ícios trabalhadores norte-america-
nos„cujos salários permittem via-
gehs quotidianas nessa espécie devehjciilos, cujo uso entre nós só édado presentemente á burguezia.
Na segunda hypothese, a assenção
mostra nos como 'a .imprensa es-traiigeira pinta com cores vivas edeslumbrantes a situação do prole-tariado de seu? respectivos paizes,nesta terra cie pascácicv e pacovios.Em ambos o; casos, porém, a no-ticia é boa e a áffitmaçfío está deaccordo: a èBrhziliániAmericati» éunia revista de propaganda... com-nterciai e, além• disso... americana,'

0 NOSSO eORREIO
Elisabet/w Leal.-Precisamos fal-lar con, o amigo quanto antes? Das4 ás 6 da tarde, , -r
AÍbertino Go>nii'^Felix e Ra-

pliael Esteves.-Jim cartas nestã re-''dacçüo. '"••,:.'.

Cotitiiiiiatu afilitindo os donati-
yos ti nossa redacção para a com-

•pia de nvncbinas. Muito nos des-
vatíece a solicitude com que os
trabalhadores acorreram ao nosso

•appello. '
Entretanto uão é tudo. Precisa-

mos para que as machinas veiilir.ni
melhorar o jornal em futuro pro-xituo qtte elle, desde já se conso-
lide. E' a obra urgente que os tra-
balhadores o comprem e o leiam.
E' uma publicação ainda médio-
cre? Não contestamos. Podemos
fazel-a melhor, cada dia mais, mas
para isso necessitamos de quemnos ajude. E' preciio atighiéníar a
venda avulsa, introduzir ainda mais
a Voz do Povo "nas 

organisàçOès
trabalhadoras. Mãos á obra cama-
radas!

O camarada Manoel Silveira
trouxe-íios 25 exemplares do seu
folheto Da Religião à Anarquia
para serem vendidos em beneficio
da Voz do Povo.

Maurício Bütfnaiin, honiem,
interpellado por um camarada se
enviaria um auxilio á Voz-do Povo,
respondeu, tirando do dedo um
annel de ouro com motiogramnia
e da camisa um botão também de
ouro, ofterecendo-oõ ein beneficio
do nosso jornal. ., ,- Esses objectos acham-se em nossa
redacção a venda.;..,..,.-.. .-... 'íCí

— Recébélúos mais para a:ixiífi&'
da Vozdó Povo"as ségiiiíite.s.ioilaí^
tias:' .; ' ••- " lr; "''"¦".'¦,'
Álvaro lgnacio Teixeira.' 6íOOO
Victorino Trigo...--...r.. " ÍÜÍQÒO
Bernardino da Cunhai.. OíQÔO
João Fernandes...''.'.'.... ojooo
Paulino Guimarães  JOíOOO
Estevain Bom'.... , 10S0OO
Augusto Dotnitigues...,. • 10*000
Yi-aídemar Teixeira..'..". 10S00O
Rozitlino Rodrigues Teí-
„ seira '..;:  5.3OOO
César David Narciso Eei
,»•••-• ..;.,;...;...• ¦ 5.SOO0
Antônio Fentnrtdes....,„. 105000
João" da Rocha.,. -.....,,, " 5S0OO
José Bastos Portella 55000
Angelò Carliui lftíÕÕO
Vicente Perrotta 10JOOO
Joaquim dos Santos lOJOOO'
Um ouerario da C.do Bra

sil (Pela libertação dos
trábfllliíiclorcs)........

0 liilisi i lia
«• -,
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Revolução
na Albânia

PARIS; ZVfVozWPovop-
Informações de fonte autorl-
sada aniumciam que a revolta
que acaba... de estalar na Al-
bania 'tem ' 

caracter anti-ita-
liano.

O liiovinienío estende-se
rapidamente a toda a região
da Albânia ceniral e tem porobjectivo declarar a completa
independência da Albania.ten-
do á frente do governo o ge-neral Essad Pachá.

Ef mn escândalo!

k complicações da política

'Totsí..
5S00O

ÍDOJÕÕO

MADRltíj 21 - r.\'odz do Povo -
Após uma longa reunião, • do Con;
selho de Alin'istros, o s.r.Allende''
Salazar apresentou ao rei Affonso
o pedido dc demissão collectiva do
gabinete que presidia.., v

;%getímr€ígefltè :
AMSTERDAM, 51--i <'Vo7 do'

P^vò'.-, ~ Tclegrainma de,Biidape3t.
in forma que. ã íÀsseiiibÍéa'.NacÍoiial
Húngara, em reunião de'l,oje^ ele''
geu o almirante; Horíh v regente dg*
Htrrtcria."'

Greve geral em Turim
ROÍ,\\,2\ -^(Vozdo Povo).— Telegramma aqui recebido

de Turim, durante a tarde de.,
hoje, refere que assume gran-des/ .;propor"çô>$ a agitação
operaria naqttella cidade, es-
perando-se ajnda para hoje a
declaração da greve geral,

t»i<*luil»io« oin vitrÍAA
c. «*í<1m<iVh

BERNA, 21 -(Voz dó Povo)—As • informações aqui rece-
bidas de Roma referem quese deram nas ultimas 48 ho-
ras distúrbios de caracter fran
camente maximalistas em di-
versas cidades e aideias da
península.

Em Nápoles, Gênova, Ve-
rona e outras grandes cida-
des deram-se distúrbios de
caracter grave,- principalmente
devidos á intervenção violenta
da policia nas manifestações
operárias.

Violências da
policia italiana

Mulheres atropeladas
eih Nápoles

'LONDRES, 21 -(V^ do
Povo — lnforma"m de'Napo-

pesque se deu ..durante ò dia
;tie: Montem naquella cidade
IJurn sério çonflicio entre ope-
tarios grevistas'' e a força

¦ publicu,7eforçada por diver-
sós contingentes . militares
para ali enviados apressada-
mente pelo governo. A poli-
cia atirou contra os ojíerarios

ifliie, ' em reunião pacífica.
protestavam contra o "lock-
out" decretado pelos j>roprie-í.tarios das usinas "lha"-.

1 E' grande o numero de fe-
ridos, nias somente entre os
operariqs, que não dispunham
de arma alguma.'Entre os fe-'
ridos contam-se algumas niu-
lheres. } -; '• . .- ,

O governo ènvíou novos,
reforços dé tropas para Napo^

jjs e oqtrQS pontos do .paiz.

>-,—

O r«>»«iti4.n do» Ho^rcili.
iilios do roíMoIho

Snproim»
LONDRES, 21 --.(Vos doPovo) — As decisões do Con-selho Supremo dos Aiiiados

continuam cercadas do maiscompleto sigillo, sendo de to-dos desconhecidos os por-menores dos debates travados
rio seio do Conselho e asopiniões de cada um dos quenelle tomam parte sobre os
importantes problemas eni de-
bate.

Contra semelhante facb são
geraes os protestos da im-
prensa londrina, que se in-
surge contra o regimen offi-
cialmente adoptado de só ser
fornecido, por intermédio do
Ministério das Relações .Ex-,teriores, um lacônico e inò-
cuo communicado diário.

èDaiiy Chronièle:'. diz quea aitittide dos chefes dos go-vernos alliados,. sonegairdo
ao povo dados que tem"abso-
luto direito de conhecer, con-
stitue um verdadeiro escan-
dalo, incompatível com a de-
licadesa do momento inter-
nacional.

Apesar de tudo, o sr. Liovd
George está, ao que parece,disposto a persistir no svste-
ma adoptado,

Q presidente da Federação
de Vehiculos, ao que parece,não tem memória, pu faz-se
de desentendido do rnovi-:
mento de sua classe,

Esquecendo por completo''
a altitude tomada peloactual'
chefe de policia, ha tempos,
enviou-lhe agora, após o Car-
naval o lamentável officio
abaixo que tem apenas porfim ser agradável, sem mais.
nada, ao homem que, durante
a greve de janeiro não quiztomar conhecimento das rei-
vindicaçôes dos chquffeurs
cmqiiàrito não voltassem ao-tra-
ballio.

A titulo de curiosidade da-
mos na integra o officio para
que o apreciem os trabalha-
dores mais evoluídos:

c\ Federação dos Goiulii-
ctprçs de Vehiculo? agradece
a v. ex. a condiíctá assiünida
para-com o? seus confedera-
dos durante o Carnaval, feli-
citando: a v. ex. ao' mesmo
tempo, pela boa ordem ma-
nifesiada duranie o; festejos
carnavalescos, attestándo des-
íarte p valimeiúo de v. ex.
em qiíesiões de ordem poli-ciai.

Aos méritos, de jurista de
v. ex. se junta mais este, o quenão é, usual, ha muito, entre
nós.

Valho-me do ensejo parahypóthecar a v. ex. os meus
protestos de respeito e consi-
deração.

Saúde e fraternidade—-(assi-
giiàdo),i/(7r7o Pereira dc Frei-
tas, presidente.?

Aqui íien, em todo o caso
uma lembrança ao presidente
da Federação de Vehiculos:
ser agradável aos potentados,
sem mais nada, simplesmente
por cbmmodidade, elogial-os
quando se sabe que não ire-
pidam em perseguir os traba-
lhadores é não saber viver de
accordo com o seu tempo,
quer dizer, desconhecer porcompleto que o homem de

• trabalho deve elevar a sua di-
gnidade e não dobrar a cerviz
por dá cá aqüellâ palha.E basta... ¦

feliz, notei
vencido.

Toda a sua energia, ioda asua mocidade, gastou emurnjimiserável oíficina.- para enri-
quecer um único homem, o
patrão deshumano, que vendodepois que aquelle obreiro»ao podia mais trabalhar, jogou-opara a rua, como s'etosse qualquer, objecto semvalor. ...

O quadro de miséria; detome, desolação e dói, na ca-sa desse infeliz, deve ser hof-rivel! .
E' a hisioria desenipre
Ella se rej)ete todos os diassem que valha a pena havercommeutarios.
Quando não se pode mais

produzir, se é jogado para olado. como se fosse trapr.immundo, um impecilho quai-quer. '
E o único meio é est»» jo-gar ao desamparo, conso essedesgraçado, que 

' 
ficou sem

pao para matar a fome. \Quem viaja num trem desegunda classe, quem conviveno meio do povo, escuta de."vez em quando, iamentaçoe^
gritos d..« agonia, desolação é':dor,. ...

¦Quem era esse operário? ''
Não o conheço.
E ess.? patrão ?
Muito menos.
Tudo que posso dizer c 

'
que esse trabalhador repre-senta a miséria, e esse patrãocleshumano representa a ex-
pioração vil, a ganância d»
puro, a essência viva da des-
humanidade.

Amaral Ribeiro.

—i—»?,.

=

Titituraria Brazll
TELEPHÒNE N. 3628

Lava-Se, tlnge-se, limpa-se
chimicamente. .

PREÇOS RASOAVEIS
-nna.I.apgA, IS -'

niiniiiiiiiiiiiiu

Sempre a mesma historia
—?—

Em caminho da cidade, aos
trancos de um vvagon da Es-
trada de Ferro Central, escu-
teí as lamentações de um ope-
rario, junto a um outro.

Prestei attenção.
O pária ia.se queixando dasituação angustiosa em quevive, tendo .1 mulher entreva-

da iiinn leito e, por cumulo da
infelicidade, o patrão desh*
inano, acabará de o despedir
da casa ;onde traballiavl ha
Aintee cinco annos.

Informações Uteís
—t,

norarío da Estrada ài Ferro
Central do Brasil

PARA SÃO PAULO:

Este trem 0 considerado de su-burbios ate Barra.
4 IJ-.p-„1-Hapido-P.irte da Cen-trai as 7.00.

N. P. l-^Noetut no -Parle daCentral :ii 18. 35.
- ^'on1 MLl.,xorParte li^ Centralas 21.20. Neste trem as pas^airensdevem ser de 1.» classe inteorâes,
com poltrona ou leito.

Preço ila poltrona Hn^OOO.
Leito 30*000
PARA MINAS:

• S; h ExVrem~ Parte da Genu:.as 5.00.
R. 1--Rápido -Par

ás 6.00.
S. 3--Expresso—Parte

trai ás 10.10.
N.-l—Noclui no -Parte da Ceu-trai ás 19. 15.
Preços de passagem : — 1.» cias-se--Ida e volta 73*000.
Ida 48SOO0. Leitos a 12$. IS •
2.» ciasse --Ida- 33*000.
Ida e volta- 50í400.

Aos proprietários de
:: Alfaiatarias ::

Desejam bons coitíra-mestres ? P<-
çani informações ao 

'.

Grcmio dos Contra-Mestrei
Alfaiates

•,..RuadoT!ieatro,31^-s<üb.r.i

e da Cettírãl

cia Cem

I
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Esieve hontem em nossa rcdacçao

•uih:i cominissüo lio Ccniro Auxi-
li.ulor dos Artistas Sapateiros que
«in nome desta agremiação niani-
Jeston d seu pc/.ar por termos
?ej!o nnr coucfito errôneo da sua
orgauisação.

Disseram nos que. embota oCen-
tro se fundasse com intuitos tluvi-
•Josos c nesta aüiliidesc mantivesse
ale ha pouco, porém, dadas as
boa; intenções dos seus novos diri-
gentes que tomaram a si o cargo
dc decididamente acabarem com o
antigo esiado de coisas, o Centro'
já se encontra uiiina situação di
versa, cuja perspectiva é uni
praso dado para a unificação com
•os demais grupos da classe, cou-
forme as intenções que alimentam
«ts seus novos orientadores. E esse
tra <i motivo porque se dirigiam a
:nó> para 'que os ajudássemos a'levar a bom cabo a obra que em-
jv.e ciulcram.

? /¦íamos na presença de um caso
paru o qual a nossa abstenção si-
unificaria, pelo' menos, uni 'mau
strviço ã nossa causa, porque, ira-
íjüdosc de nina dissidência numa
ciasse que de.ha tempos para cá só
•pode ler causado prejuízos a ambas
ás parles, iriotivo de rcgpsijo para o
inimigo coiunnim os patrões, c'ofierecendo-se agora uma boa'oportunidade 

para pôr termo a um
tal inconveniente, entendemos que
<ís caúlaradas a quení estes lhes es
,l|iide'in as ntSos não se devem re-
Asar, para, pelo menos, fazer uma
tentativa; porque acima ile possíveis
más iiitençSeV que no seio destes
tft cncoiitren.i esta a bôa vontade de
..\lg'ltns oli mesmo a inconsciencia
¦dos demais que é bein digna de
Consideração e amparo.
• Nesta contingência achamos de
tyim aviso que as partes dissideh-
•tes ponham de parte qualquer pre-
venção que obste um entendi-
lUfiiitoi, a aos camaradas do C, A.
A. S. cabe õfitclar á Alüasiçà dos
í. em Calçado manifestando as
«nas dispos'çOes.

Opera-
Íaé-Con-

Convocações
< .outro tio»'í-iòl ÜIí<r.aâ4>ristaè-Coii-

aliamos os companheiros para a
-membléa geral extraordinária a
ríalisar-sè eill 23 do corrente Se-
gitiidá Feira as 7. horas da noite.

F.' indispensável o compareci-
mento da classe pois os assuniptos
são de muita importância para o
¦bem da coliectividade.

Mais uma vez chamamos attçu-
ção aos companheiras cia márníòFa-
lia Alváro.Qòmes em Inhaúma esta
«r ultima vez. Caso n3o compare-'çam, seus nomes irílo para o rqita-
«jro negro»

Outrosirji fazemos sciente aos de-
Kgados qiic ainda não receberam
caidcnetas tiscaes da ultima revisão
a virem buscal-as e ao mesmo tem-"jlo fazemos scietite que as reuniões
tia D/iectoria é as Quartas-Feiras
t pedimos na proxima.e nas outras
slus comparecímentos. I.° Secreta-
ííp- />'."«.'(» Moraes.

l'ii«no lias Ofileiaes
ilií -ftoròc-iro». — Reunião
>tíi çoninnssao executiva conjuii-'.Ciáiitente 

com a commissão dos.
trabalhos ao congresso, delegados
«*' reporteis, hoje ás 3 horas; pe-«lê-se Jque os cAmaradas não tal-
item que o àssumpto é de muita
iiliportaücia -V Secretario, fosé de
f-taios.

I «iam» do» E. «Mii !¦'. «l«i
n«il»ida». — Convida-se a classe
mti geral a comparecer á reunião
¦|ue se eftectuará no dia 2b do cór-
irèttte, para tratar dos interesses da
ijhlão.
? I' de grande dever que compa-
r^am todó9 os membros da com-
,ffi|s?5o administrativa em exercício,
,atitii de se tratar da nóWèaçSo de
,j]bvs coinmissRo'visio estar 6 tem-
ij»p terminado.
'iPedc-se o couipáreciinento de to-
•dos, devido aosassumpios serem de
fraude importância.

¦ O Secretario»

liuião Operaria' Va-
S»r?l «Io S. filirisiovão —
A directoria da União Operaria
Fabril dcS. Christovãocotumunica
atos' associados e mais interessados,
que, segunda-feira 23 do corrente,
ws 'iO hora9, levará a effelto uma
«ssembléa geral.

Pede-se o coinparecimeuto de lo-
tios, pois, ha assuniptos de máxima
Jmportánciã a tratar — A direclo-
(\H,

litião «la?s Ali*aiat«»s.
Í-SEDE ÍÍUA SENHOR DOS PAS-
SOS, tf A. - Assemblea geral extra-
ordinária em segunda convocação
a realisar-se na próxima segunda-
feira, 'J3 do corrente, ás 7 horas da
iioiU'. para se deliberar sobre as-
Htimptos de grande importância
{¦ara a classe, como sejam—auxiliar
u Vor. do ityo ua compra dos li-
nòtypo;, c a nossa epiestao do sa-
lario minimo,

i.evanios ao conhecimento da
class? em geral que para o bom¦encaminhamento dos trabalhos da
¦nova commissão executiva, está se
jprocedendo á revisão de matri-
cuias.
*¦ Previne-se á classe em geral qne
,o expediente acha-se abçrto todas
*s noites das 7 1/2 ás 9 t/2 para os
sócios que queiram pagar as suas
quotas e para iuscripção de sócios
< mais informações. — A commis-
$10.

jXMano.a «t4,N 'IVaba-
übail4>ro»eoinCarr]iiii<t
•i iuâ4t«- Irles Correia-
íi ms- -Convidam-se todos os
co npaiiheiròs carregadores, locios
ou não a assistirem á grande reunião
que terá togar em 22 do corrente,
as i úoras da tarde, á rua General
Çamará, n. 333.

Esperamos, pois, que todos os
i«.'Onipahheiros compareçam a esta
jreunião, na qual serSo discutidos
assuniptos que interessant a todos
os collcgas, pois só dentro da asso-
,«iaçSo, e que poderemos discutir
ütdo o que nos diz. respeito. — A
Commissão.

teatro Cosmopolita.

Í-bài> 

convidados todos os traba-
liadores em Çofequins e Leiterlas,
JPK, 22 Jõ corrente ás 11 horas

Ma tnauliS no Centro Cosmopolita
p rua do senado n. 215. Pede^se
(*compareclmelíto de todos. A com
flHSfo ttabalhistt.-9.io, Í9-2420.

tJaiâo (Iiik Traliíillia-
4l4»i'«.».*. em Serrarin* «'
<;. AimovaM. - f.\ANU:r.S-'('C-. Coiiipanheiros! Já c tempo
de nos levantarmos do soiimo cii'i
que temos permanecido"'eiilYè to
lios os trabalhadores. I'.' juêéisó
que nós trabalhadores conscientes
não nos deixemos 'arrastar por
sujeitos que sú têm procurado
obstruir a causa que abiayáiiios.

Nós trabalhadores devcnios des-
de já mostrar a esses uziirp.uloics
da humanidade (pie não maiscsla-
mos dispostos a sofírer as afíròiitas
qiíc ellcs sempre nos atiram cm
rosto.

Companheiros-! repetli císas af
ironias com a vossa consciência o
diz.ci-lliõs que não sois os escravos
de hoiiieul mas sim homens livres
e conscienlcs dos vossos aclos.

Companheiros não tendes tem-
po a perder; jirecizamós agir,
Avauteí) Compaiihairos!

A' hora de acçàó nfto ha palliaü-
vos, Todos á grande assemblea que
se realizará a 22, ás 3 lioras da tar-
de na,nossa sédc á travessa Dias da
Costa n. * para tratai de assuniptos
de grande importância para a col-
léctividadc. -1 Commissão. - Rio;

18 '.' «'20.
lf«ri(Íci.''ni*'ãVi< iIoh <;«»ii-

«1|4I>1«»I*'1M «1«- '\ 
oliienloH

REUNIÃO i>.\ DIRECTORIA -
De ordciu do sr. presidente, convi-
do os delegados das Associações
federadas st constituírem a reunião
do diicctorio tine se realísaiá se-
giitida-íeirn, 23/dò corrente, na sede
cia Resistência dos Cócííéiros á rua
Marque/ de Pombal u. II. -O V;
secretario. Antônio Pinto da 'Moita.

( niào 4«. iIom. \l4»tal-
l«irjiÍ4*oH 4l«»»* «1 :atil4»a'4»i-
i"4»*4 «lj» t^i»ro Convidam se
os caldcrtiioí d<: ferro, em geral, a
comparecer á grande reunião a
realizar-se, segunda-feira 71 do cor-
rente, ás 1ü noras. á. rua Senador
Potppeu n. 100.

iíaiao »l4»« O. 41. Civil.
AOS PINTORES. Esta União

previue aos camaradas pintores,
para não procurarem trabalho• no
Palácio Monroe, de administração
do onmrtjieiro l«dr-o. Este senhor
iiSópagaõ salário íniimno.

/VV.IS.0 AOS CARPINTEIROS.
ÒftW?} hontem íoi noticiada a

greve ua Secção de Carpinta-
• ria"áa Serraria Pass>> em Santa Lu-

zia, os operários que continuam em
gr^'ç, fazem um iipéllò aos cama
radas carpinteiros, para 

'não 
pro-

curar trabalho na mesma, até que
ess^s senhores se resolvam a dar o
aiigménto pelos mesmos reclama-
dos.

Alliaui«a 'lo- Iralia-
llindortx oui Marréun-
rlaH — Convida-ae os operários da
caia Loureiro Sobrinho, a compa-
recer a reunião que terá Jogar cm
23 do corrente seçunda-feira as 7
horas da noite, na secretaria desta
Aiüança. para tratar de assuniptos
de máxima importância. .:1 Com-
/riissão.

\tl«ai««.»i« 4lo» Cia|ij'«*-
&;a«lo* <1«» (.liiiiiiiwreio i-
IildiiAtrIo* Amanhã scguii-
da-feira,ás 8 horas da noite,reiinc-sé
a Commissão de Empregados em
Seccos e Molhados pata tratar da
convocaçSo da V assemblea geral
dessa-classe'. ,. ;. .. ,,_, -¦

J"*«^«Jrrarã«» «los» i'. II.
.1.- COMMISSÃO FISCAL -"Re-
uniio hoje, ás 5 horas da tarde, na
sédeda União dos Operários cm
Fabricas de Tecidos» á rua do
Acre, 19.

Varias noticias
Voltada Ariisl-ien «1«»

Pròpngamla ]*r«»-Mpar-
t.acuM o l*lol>4*. — No dia 28
do corrente rcalisa se no salão do
C. Cosmopolita uma Velada Artis-
tica social, em cujo programuia,
organisado pelo professor Álvaro
Palmeira e M. Cappellonch, figura
a rifa dê dois quadros a óleo, com-
posicUo original de Cappellonch,
«A Pa? é a Guerra»,avaliados em
SOOjROiJO cada um.

A commissão lembra aos câmara-
das que têm cartf-es em seu poder
para que prestem contas, o mais
tardar até o dia 26 do corrente, para
que possamos fazer um balancete,
assim como as entradas do festival
se. enconjrani a venda no dia que
este se realiza, no Ccntio Cosmo-
poiita,

Oiitrosjm avisamos os camaradas
de que se encontra iodas as noittís,
na sede dos sapateiros, das 15.ás
21 lioras, um camarada para atten-
det a qualqlfer solicitação.

ItCHIllãO «lOM lí. (Mil
Padarln» COBRANÇA.-Pe-
dc-se aos associados em atra/o de
suas -mensalidades, quando não
sejam procurados pelo nosso co-
brador, para virem satisfazer o
pagamento de suas mensalidades
na secretaria, dis 10 lioras da ma-
ithá ás ° horas da noite.

•As carteiras associativas estão
á disposiçRO daquellcs, que ainda
não tenham tirado.

¦ Domingo á 1 hora da tarde,
assembléia geral para tratar de
assuniptos de interesse geral para
a classe.

Pede-se aos associados o seu
compareciuiento.

PETRÓP01.IS.-0 accordo es-
tabeleeido pela succursal . desta
União naquella cidade, com os
proprietários de padarias está sen-
do cumprido pelos mesmos.

A's ségíindaí feiras assembléia
geral, devendo a ella compare-
cor os padeiros em geral cia Cidade
Serrana.
Assembléas

C. CoainopóJll a-^Asseiu-
i)léa dos trabalhadores tm cozinha
do Rio de janeiro, reálisada em 20
de fevereiro de 1920. ,

Aberta a sessão as 22 Üoras pelo
camarada Antônio Branco, estepe-
diu á assemblea a nomeação de
iiii'1 presidente para dirigir os tia-
palitos, sendo nomeado o camarada
João Graça.

Lida a ordem do dia esta consta-
va cja greve do pessoal do restati-
raute Paris e do prpgrammã para a
conquista cias 8 horas de trabalho.

Sobre a questão do Paris foi no-
meada uma coiiiinissSo para Sc en-
tender com o pess*al do dito res-
tauranté. Passando se á discussão
do prògrafttftta, fallarani vários ca-
maradas e como o refejido pro-
grainma carece de um estudo ini-
imcioso, ficou resolvida á Sliádis-
cfi3sS«5 pjira a próxima assemblea.
PROGRAMMA DA COMMISSÃO

TRABALHISTA, , -:
1" Adquirir por qualquer mèiò.

as 8 horas de trabalho,consecutivo;
2- Aüíniento de galado de„ 30

oòr CWiTo tio mínimo,

I Nos syhdicatos, nas officinas, nas obras e nas fabricas - Notas e
— n—i, ^j|M '¦¦'¦ km  -—- -— 1—¦ n ii. hmmX — mi ¦ - 

3° Adquirir mesas coni toalhas,
cadeiras, talheres e guardiiimpos
para as refeições.

•1" Nculiuju empregado se levau-
tara (liiranlè aTcfcição para qual-
quer serviço.

5'' Os empregados terão uma lio
ra para cada refeição.

f>" Todas as casas terão mu com-
partimeiito para o pessoal mudar
de roupa com o competente toalèle
e o respectivo sabão.

7" A coniiiiissSo dará assembléas
nos subiirbios.v ein Nictlieroy.
-8r' A coininissíto dará uiiiaasiein-

bléa todas as scxUs-feiras no (;.
Cosa o.iolita e as assembléas dos
arrabaldes spráo extraordinárias, po.-
dendo a inesina conimissão escp-
Ihero dia das niesiiiasi A. èónunif-
são se reunirá todas ás quarlas-ft i

, ras para o bom andamento da cri-
lectividade; a lúesnn commissão
pede a classe em geral a máxima
propagefldà deste programuia. Pofa
cs':a provado que nftw lia pessçal
para-nos substituir e assim não de-
veuíôs' iíiffrréT' lentamente dentro
das oflicinas sem hygiene nem íe
inèr a arrogância'patronal. .1
commissão iraball ísIa.

I:iiiã«i 4Í«»»» Op4*rarj4tN
4ÍIII < :«»ll»«l l*ll«M'ã4Ml<> Vi"-
liI«*nl«iH Reuniu-se, honicih,
esta classe. Lida a ácta e approva-
da, tratou se dos interesses da elas
scjprincipahiicntc do àssumpto piei
tcado. (serScs) resolvendo se espe-
rar a resposta do òfficio enviado
aos industriáes se bem ijue digam
elle? não terem recebido, o que
é notório, e que não respondem
por não lhes convir.

Tomou se ceiilicciniciiíò de que
alguns patrões estão levando mais
caro os trabalhos aos proprietários
de veliiculos a pretexto de no; pa
garem fiiais ordenado e de iio". te-
rem dobrado os serões.'; quando
nada disto se passa pois ainda ga
tihaiuos o mesmo ordenado cie lia
vinte annos atra/ e os extraprdiha-
rios.ainda s.Ui pagos nas mesmas
condições, exceplo na Companhia
de Transportes e Gorruageiij e ;i
iirma Juvenal iMene/cs que foram
as únicas casas que utignientarani
os, extraordinários.

Resolveu se tornar isto publico
para que chegue ao conhecimento
dos proprietários de vchictilos, e
que a primeira asscmbléa seja mar
cada para o dia 29, em sessão so-
lemne em que inaugurarão novo
Pavilhão.

*»ynilí«-al4» 1»". liou .^la-
aipiila«lor«iM «1«- Tal»a-
«•«»i* Esieve hontem reunida esta
associação. Abertos os trabalhos ás
19 horas, foi acclamado para prési-
dir a sessão o camarada Francisco
Guimarães, secretariado pelo com-
pauheiro Joaquim Teiles Junioj e
Firmino l-errcira. Lida e poste em
discussão a íicüi é a^provadu. Fo-
ram lidos vários olficios de co-iimis
tomados ua devida cònèideraçflo. A
seguir, foi largamente discutida a
questão das fabricas Pinna eS. I.ou-
renço, ficando resolvido dar-se ou-
tra assemblea para melhor elucidar
á questão, ^,, _,,,wvFicòu deliberado abrir-se uma
subscripção em favor do jornal.T
roí cfo Povo, -• o» • •*"

Foi approvado dai se mu pra»t,-a
jiiizo «hrContniissio Executiva, paru
se citiUarem os camaradas da fabii
ca Piiiiia, que se acham em atra/o.

Não havendo mais nada a tratar.
foram encerrados os trabalhos ás 9
horas da noite.

Cniãit «l«»w 0].t«'i*ai*ia^
4»in l'al>rl«-a« «!«» 'IVi-í-
«Ioh — A gloriosa classe dos ope-
rarios em fabricas de tecidos reu-
niu-se hontem em assemblea geral,
assemblea esta que foi concorriJis
sima, pois que os trabalhadores co-
nieçam a reconhecer a necessidade
de se ielidirem para resolver as
questões que a si dizem respeito.

Nessa grande assemblea. se dis-
cuiiram assuniptos do máximo in-
teresse para a classe, entre elles a
nomeação dos delegados ao Côn-
gresso a realisar-se clit abril, ficau-
do approvado que a directoria-es-
colhesse esses delegados trazendo
depois alstia nomeação ;Vfutura as-
sembléa..

Foi lidb o" balancete do me? de
janeiro findo, fatiando diversos
companheiros, congiatulandc-se por.
verem que ainda havia saldo;

Em seguida foi proposto para
que a Uhiló.pleiteasse uni áuguiem
to de 10 "/(, nos s»Lírios de todos os
operários que trabalham em fabri-
cas de tecidos, visto que a vida está
cada vez mais cara começando des-
de o gêneros de 1" necessidade até
aos alugueis das casas, se assim se
podem chamar as hnmundas pocil-
gas em que somos obrigados a abi-
tar. F.stá proposta íoi tiluito dlscii-
tida por muitos companheiros fican-
do approvada.

Tratou-se em seguida do auxilio
á «Voz do Povo», isto é o «-dia do
Jornal».

Depois de bastante ventilado o
àssumpto ficou approvado que io-
dos os operários énvidasem ós seu?
esforços para que o nosso Jornal
seja dotado das niacjiiuas neces-
sarias â sua grande uragem, e mie
para isso concorressem.na medida
dás suas forças sendo aberto um
livro tia secretaria, para que se ins-
crevessem todos ós cajuajadíjs eme;
tivessem boa. vontade de •auxiliar
a sua própria obra.

Depois de discutidos ainda vari-
os assumptos foi encerrada a as-
sembléa na melhor ordem com vi-
vaTií UniSo", etc.  <

Ccjutri» «lo>* Operarii-
o* eúi Pedreiras — Re-
tiniu-ôe honteui çste centro ás 7
lioras. -Nai nfSsà foi lido iim ofíicio
do industrial Álvaro Dias Duarte,
que dçolãra não sçr testcpuinha nd
processo. Diz qlic assistiu á re-
limão em qifc qs industriáes trata-
ram do caso onde elle também au-
niiiu e approvou.

Falárain diversos camaradas que
aífirmaram ser esse industria! uma
das quatro testemunhas do pfo-
cesso, sendo resolvido manter às
deliberações da assemblea anterior.

Sobre o officjo do industrial
Souza Guimarães, ficou resolvido
que se retorne q trapallio seguindo
as condições nelle descripíàlT

A segliir foi lido um ofíicio do
Centro dos Industriais em Pedret
ras, sentjô deitbcraC(ó omclaf-lnès
pára cjífe nôfüeietif fim» coniiRb-
são para ir. jtfntò aos cbflslfíicw-

, res civis, afim de tentarem sárfTr ò
i incidente suscitado entre òs opera-
i rios e industriáes de pedreiras. -

Depófé das ékpllclÇBés M<las
pelo delegado da .FedérSçifoT ío!
a sessüo eticerráda^Ss^Tiofita. ' '*

eommunicados
União lí. '(.. Cáiuaradás:

Esta União leva ao conhecimento
de iodos os camaradas cpie não se
pôde iciiiiii no dia 'iO. conforine
fora aiinunciado, porque muitos
dos nossos companheiros se acha-
vam ausentes, devido as suas oc-
ciipaçõès quotodianas.

Poi.lauto. pede-se á todos os ca
maradas que não faltem á reunião
que se realizara na próxima seguii
d.» feira, 23, ás 9 1j'! lioras clã noite
no Jogar anterior.

Camaradas! Mais do que nunca,
se torna; necessário a nossa orga-
/.ação, neste, momento em que to-
das as c|asses trabalhadoras se or-
gani/.atirpara poderem, assim, cou-
quistar jo logar que lhe pertence
no banquete da vida e, nós, éscra-
vos de sempre, já é tempo de
quebrar-mos as cadeias que nos
tneiii e atam c levantar-mos bem
opriaito dos trabalhadores li-vres,
poique é até vergonha paiauós,traliiadores de uma classe tão. uu'
merosa, conservai monos sempre
nesta lethargia.

Acordai», trabalhadores, de uma
vez para sempre desse soníiio letar-
gico cpie vos tem levado á mais de
sesperaclora situação que através-
sa.es neste momento de çri/e. Por-
tanto, caniaráílásj o moniento é de
lula e c das lutis que vem a vicio
ria. Que importa que amanhã saia
desta classe porque o emprego
aqui nãotein garantias, mas saindo
vou satisfeito e de fronte erguida
porque não sou mais contado no
niihieio dos iiiccitísciejites,

Avante pela União!
Denicis-lhe vida que é o que ella

réclania neste momento, .todos porum e um por todo?-, a obra dos
trabalhadores tciii que ser feita
pelos píoprios trabalhadores. .'1
CoinmissitO.

AIUiiiii;;. «|4»<9 l-:iii|ti»i>-
aailit*. uo 4 :4>imn«»r4>.9«i«»
liHliiatrla* DIA DO JORNAL. : Coinmunicamos aos nossos
associados oue se aciia á sua dispo
siçílo nesta secretaria, uma lista
de iuscripção para contribuir com<i Dia do Jorra!.

!>!• accordo com a deliberação
da ultima asscmbléa, inscrevei-:,; ão
livremente, sendo que o d'a de satis-
i.c>ot o comprou iisoserá euifessão
sòletnnè previamente ainmnciada.-
O Secretaria nèral.

Alllanva «li»» 'l'rai»a-
llindf»!»!»» ««in llareenn-
ria*.- Levamos ao cohheciméu-
toda ciasse a pVoposta que foi ap-
provada na raunião anterior, a qualdeve ser lida por todos os associa-
dos dista Atliançá. E' a seguinte:" "CòmpáíiheirQS ! tendo notado o
elevado sentiinentálismo existente
na nossa» classe em favor de iudi
vicitios, queou não pagaiu á A!li-
anyaj ou .nitncá comparecem ás re-
uniões distraindo se com serões e
nos botequins alcoolizando-se.

¦ PROPONHO: que a asscmbléa
ápprove, e autorize a conimiáèaò
executiya. a iiSo patrocinar, subs-
cripções, carimba.-ido ;«s listas, paraesse íjm distribuídas quando as
mesmas 'revertam, o favor de com-
panheiros que mio estejam pagos,em dia, e tiJotetiliam comparecido
ás 3 reuiiiiies antecedentes á apre-

.sentaçío das listas."
QtiCscdê á classe o maior conhe-

cimento, possível desta resolução.
JJI. Pereira.

I niã«» Operaria l-'a-
lirll «l«» ». 4 :i«rit>l4* vão

Previuc-sc aos associados da" su-
pia citada união, de não faltarem
á assemblea geral que se eílectua-
rá amanhã, J3 do corrente, ás 20
lioras.

Os assuniptos nessa assemblea a
tratar são de sümma importância;
para isso., pede-se aos interessados
de nao faltaren». - O secretario.

\*MoHa«-ã4t «tiraplilira
«Io Hí«» 4l«» .taneiro Che-
gãiidp ao còíiheciméntò da admi-
tiistração desta Associação que se
pretende ahi fora levar á efleito a
fundação de syndicatos de artistas
du industria graplíica e, sendo esta
Associação' a legitima.representam
te da classe grdphièa do Rir. de
Janeiro. cümpre-Hie declarar e ior-
nar publico não ter os-mesmos
sindicatos que preíendem fundar
ligaçio de espécie alguma eõln a
Associação) Gfáphicae a"presènte
declaração terá por fim'desfazer
duvjda3 prelftnte ou futuras que
possam sprgir • O secKtàrio,

%. nlàii *4i»m VimpiM»!,'»)-
«Io» «>jh il*adnriaM. Con-
vidaui-sé os associados desta União
a assistire/n á assemblea de boje á 1
hora da tarde, em nossa sédc, a
Praça da Republica, 38.

Avisa-se os camaradas que ainda
não tem caderneta, para virem mu-
nir-se deltas, nesta secretaria, poisd'ora avante, só terão ingresso os
camaradas que se fizerem acompa-
nliar desse reconhecimento.

Outròsini: convidam-sc os câmara-
das que ainda não s'So sócios, a vi,
rem iuscreyer-se, para que unidos
possamos resolver 03 problemas
que nos.dizeni respeito e assim te-
reinos realizado a grande epopéia.

Fazei, iiois, todos os ?síorços
pela associação livre.

A»»a«>laç-ft«* <«rap}i<4ra
do Wí<» de .fnneir1!». —
De r.rde*m do Presidente convido
os colíegas directores e deiegados
a comparecei em a sessão de dirce-
íoria que se excetuará uo dia ,26do corrente, qiiinta-feira, as 7 Fôíts
da noite.-Rio, 22-2-c»20-O Secretario.

I»re<yii4» cio* MlaiateH
e-oMÍ-pá^f^Ví*»»--- A-gcSS-
legjs que não aaó sócios e que iíaçi
prdcu.ram âe associar a cdiitniis-
sã,o eiicáfrcgada de os acordar do
somnò da indifferença, fazendo
com que sititait! às íiecessldacjes qitesofffem, pois as cir.çuhistátícias dé
vida egualani-se, eqüivalem se e cs-
teudemsej todos, ap']Yèlla para quesaltieim depe iiflcompféíiensivel i
itjèxçíicável iudiítõféíitisftio ènV peainda se Conservam e venham até
nós ostros, çomhârejsonao ás nos-
sas rôttiygesparaalícittíten
(sò'--'-
\aC 

r .,., ¦ piegas l}rii
cóMui|fjrattj ás 8 lioras e nós nem
ao mcfhps áügniètítò Ue salário o»-
tiyetticf

eitcòiitfn.:se na sede, á rua do Thea
tro 11. 31, sobrado, aos dbiniUKOS
até ás 23 .

.'I Coiír
!ioras.

caiiiaradusAvaiile¦missão.

I;IIÍào 4Í4IM l»;illpi*4*^3«-
ilits em l*a«laeiaM. CA-
MARADAS: Despertam cm to-
dos os recantos do mundo os tra
balhadores para, cohesosj rcívindi-
car as necessárias melhorias quede lia muito v6.ni pleiteando, e, 110
entanto, mis nada fazemos '¦¦ • ¦ Por
(fim PpiVrgtliJlareis vós, porque áiu-'
da nàouos coinpeiietráinos de que,
iiuiiidoiios, poderemos vencer os
nossos inimigos, isto é, os csplora-
iIoits causadores da nossa miséria;
aquelles que, tudo usufruem e. ua-'
da protjn/.ein, enquanto nós nos
esfalfauios a trabalhar jiara viver
na iiiais extrema penúria. Gcrremos
fileiras e seremos fortes: só deste
modo tios faremos respeitados c, a
nossa tjtnsa que é justa, triúni-
pitará.

Ca I x. a It«*«ieli4*«'iil<*
«I4»m Op«»rarlOM «Ia» pe-
«Irelrn.H -Convidam se os dele-
Kados a comparecerem nesta secre
tariiii terça-feira, 21 do mez corien
te. ás 0 jinras da tarde. Pede se cpie
não faltem, por quo é caso lirgeu-
te. O.Secretario.

t

Avisos
.%lli:«li<-a (l4»> ',1'i'alta-

llia<l4M'«*»» «'in Maceciiii-
«•ia»* Secietariu: Rua General
("amara ,11. TV! (sobrado). Tele-
phónc iij. 173') Prevenimos a to-
dosr.3 cpiiijiaiihcirós da classe, que
toda- as noites -ntitis . se oncon-
traiu cáijiaradas da commissílo exe-
entiva. ira secretaria desta i-Allián-
ç;i: das (1 1(2as 10 horas da noite.
para atejider, a todos as reclama-
ções justas, de sócio; ou não, que
digam respeito a nossa cansa.

Assim como pedimos a lodoso;
camaradas que trabalham em mar-
ceiiaria-, e onde não tenha delega-
dos, pani fazer a respectiva cobraii'
ça, que; participem na secretaria,
para seíein tomadas as medidas;
mais titeis neste sentido.

THESOÜRARIA Prevenimos a
todos Os sócios que ainda não en
viaraiu lis suas cadernetas á secre-
taria que o façam, o mais breve
possível por intermédio dos res
peclivos! delegados, par.» se cou-
cluii a revisão de matricula.

Convidamos todos os delegados
cm atraso, a virem prestar as suas
contas, o mais breve possível, na
secretaria. -.1 CoiiunissOô.

1 'itiaó <5eral i!«»m >!<>
Ialni'(;Í4'«»H. - Para fins de
andameiito de caracter associativo
coiívidáinos á comparecerem 1 nos-
sa sede os seguintes camaradas;

Paseiioal Giaviua, Custodio de
Pinho \itmgre, Manoel Rodrigues
Caetano', loaquim Ribeiro da Silva
e Nestor Piada. O 2" Thesòureiro.

Alijai»<,•:• «l4»f* Kiiijti-c-
un«l«>M «Io Co4Íiinòrõlo 41
ludiiAtrla - COBRANÇA -
Avisamos aos nossos sócios que
não se mantendo májs cobrado: de
rua. a cobrança seta feita; na the-
sourariij (rua General Câmara 333
sobrado das 7 ás 10) e por compa-
niieiiosque morando nos bairros
se offertçani para.íieltós fazei-á.

Assimi o nosso procurador cm
Copacabana é o Companheiro Fran-
cisca de; Almeida; e o de Lapa a
llumayüí é o camarada M. Ta-
varesi.' j .

Ao» residentes em bairro; quenão têm procuradores, solicitamos
vir á nossa sede satisfazer a> sua;
quotas. | O thesoureiró.

,V<r}j»«M»«a«.>a«» .11 «• 11 «• li-
eentej do* Ciraphi«i«»s —
Sede Av.enida Passos, 106 — i'r'e-
vino aos collcgas associados quediariamente, além do companheiro
thesoureiró desta Associação está
iticuiribido o collega Francisco dá
Cru/ Lima cie informar qualquer
cottsa qlie se reiacione com a ad-
ministrarão, bem assim está autóri-
sado a receber qualquer importai!
cia cie seuunalidádes ou de presta-
ção de conta; dos collega? repre-
sentantes. .•• - ¦' • •»... -

Secretaria. 21 de fevereiro de
,1929 tjQI" secretario, ¦ Tjieo.pljilo
dc»s' Alijeis.

.__\- t. . 1

Cai piM»! da "Vo/ cio
IM»*«»" OS MARMORISTAS

CiiiiiaràdasIE' chegado o 1110-
niciito de mosivárdes mais uma ve/.
que não sabeis licarua rectaguarda
da consumação das grandes, uo-
brese úteis 

'iniciativas! 
Vós, que

iiiniinieras vezes, quando ein luta
contra õ patronato, têm sentido
iiiiiiieusa falta de um jornal (pie
llie; defendesse de todos os sophis-
mas postos em pratica «tini de vos
illudirern. Vós que trilhacs por iim
caminhei cheio de esperanças para
aquelles (pie acoinpanham com in-
teresse ò evoluir das massas prole-
lariás. ?!

V'ós c|iie. por mais de uma Vez
tendes dado provas da disposição
em que cslaô; de alcançar o futuro
buscando abrigo sob os raios vivi-
ficadores da sublime aurora que
desponta no Oriente; vós eiufiin,
que, por varias vezes tendes mos
tradò que sois uma minoria que
sabe querer, estacs no dever inde-
clinavelde çorrcspdliijer iinuiedia
taiijehte ao appello feito pela dire-
cção da "Voz. do Povo" afim de que
lhes dê o combustível necessário
piirà a sua iiianutenção e vida útil.

Aliás, esse appello não é nem mais
nem menos qíie 11111 grito angustio-
so que svuthetisa perfeitamente a
imperiosa e quiçá .urgente ncce;si-
dade que lêu! os trabalhadores de
fazer o seu .órgão competir por
varias formas, ás grande- empresas
jornalísticas burgiiez.as. y

Cscreve-no; o camarada Auiceto
de Menezes e Silva :

¦ A' classe em geral e ao publico -
Tendo-se me deparado iiascoluinnas
ileste jornal, na sua edição de sab
bado ultimo, a iiiciu ão de meu
nome no chamado «c aso -'- «ü a - f iait -
ça»; seriamente sorprehendido ti-
qnei. poi; que não tive a menor in-
gerencia ou interferência 110 citado
caso, para que tenha de dar expli-
cações sobre o mesmo ;i Afliauça
dos T. M, S. e Classes Aiinexas, 011
a quem quer que seja.

A questão da fiança íoi resolvida
entre o ilossõ saudoso camarada
Peies. e o advogado; não fui ou-
vido nem cheirado • em semelhante
combinação, delia tendo conheci-
mento, só muito tempo depois, no
decurso de uma palestra eiitrctidit
como o mesmo camarada. Que ex-
plicaçõei. poi*. hei de dai eu, a
Aiüança ?...

Para evitar, 011 melhor, dissipar
qualquer duvida qne por ventura
possa lei suscitado no seio da cias
se, as deliberações tomadas pela
assemblea geral da Alliaiiçã, reali-
sada sexta feira ultima; e publica
das na, t Voz do Povo.; de 21 do
corrente, faço a seguinte declara-
ção, que julgo sufficiente para es
clarecer a questão em que fui, tão
gratuitamente, envolvido. Piedti
de. 21 de fevereiro de 1920 Ani
ceto de Alenezfs.v Srlva.

Convocações de ultinu hora

«pe.nl r«t Cosmopolita
- Por' ordem do Presidente sáo
convidados todos os sócio; quites
a comparecer á Assemblea Geral
a realizar-se no dia 21 as 21 1/2,
terça feira.

Ordem dia: Assiu.nplo.de inaxima
importância.

São convidados todos os direc"
tores e commissões para unia re-
união segunda-feira ás 9 horas da
noite. O Secretario.

I uisio 4I0M Oji. em I'.rleeldò«* -BARRETO.; Reunião
na suec. do Barreto á rua dr. Mar-
ch 197, para os operários da Fa-
brica Mauuf, Fluminense boje ás
11 horas.

LARANJEIRAS Anianliã seguir
da-feira ár. 19 horas reunião na
suec. das Laranjeiras para todos
os operários da Fabrica Aiüança»

BANGL'' Nu próxima terça feira
á 19 horas, reunião na Sncc. do
Rangi! para os operários da localr
dade.

CAJU' Na próxima quarta feira
ás 19 horas, reunião na Suec. do
Caju para todos os operários dás
Fabricas Mavilis e Bomfim. .1 D/-
reitoria.1

Os cartazes
do dia* * * * *

7 ::,..1
original
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i\«»t* 1li«*a1 i>oh
S. PKDRO - A'.s

• As sapáquiiihas
Viriato Corrêa.

S. JQSE' - A's 7, 8 3(4
«Galo, Baeta A Oarapici*i>,
!\4»K 4-ÍIK'lliaH

PATflE' -• «Arfct) de resuscitar»,
cinto acto.s e «Palhé-eíous,.

ODEÓN - .fJiHade proliibiila»,da Soléct-Pictures, «Rta-se meni-
uo», farça da Fqx.

PALAÍS — -.'(Jni anjo «-ntre la-
dròes», ciuco actos.

AVENIDA - Hfiineiis. iniilherís
o dinheiro» cinco actos da «Para-
monta.

PAIIISillNSi: - . Um rapaz á
moda antiga»,'cinco actos da Trián-
;.rli!-'l''ilms.

CENTRAL»—.«p'iii« iortiuiit em
perigo» 011 (O Jockey jihttulasma».

IDEAI. «Arte de Resuscit-ar.
civtci. ac.t-o" da .-l^ox^ « <üs myflte-
rio" do Nova Vorl>>; film em sÍMie?.

ÍRIS - «filuio, o podoroso». filia
em M^riOM, o «O liontem da moia nol«
fa»i tílm cm uíjjç»',

PARIS • «fafalleho niascjraáu»,
film em sérios, o «íiaportaza doKir-
nu», drama um asis aolos;
•V«»l«<*lak f»iversn* •*

Os irnjtos Quintiliano estiii) oi.
ereve-udo uma tiova roviita.. r'«il|»
nada ao tlieatro S. .'fosé, cujo no-
me é «N'áo so rac lia ionlm».

— JS;o afljio passado a jU^tcJucatlietírál /'o^ abuutlaiito. OírfWí
Viâpua nj?{S.(tuzü, f> tv&Ía,ÍP'*T;izüi

<¦ \ iva S
Piérròts» t>

mofadiniu.
«Qâí. <M
tuJue»'.

Gastto ^ojeri», 4 j «A pralji ,a»
fiBino», «l^í so/dios qo TheoafípS'''
«Os fitèiroí»"**» o «ldoló das 

'*&¦

niuus». ' ¦
Vlriato Conéi d»«i ao thoati-p!3

poças: «A .Turit.y» è as <S»pii^ut'
nhaa».

Àbbadio d« F. Rosa : • Longa cIm
olhos». " li

A* peça? d» maior suecess» fpir
ram: «A .Tnrih >, dn Viriato Cíl'»
rftà, com £'00 representai/ões';

«Amor cio haudiilo». (\í Oduwal-
do Vtauua, com li)!'»; '

«Longe dçs olhos», df Alil<aclte d*
Faria Tíosn. quo marrou mu centif1»
tiário íKjvTrianon. ?• J

|1.2t0.595|
sócios em menos de 39 mezes!' 0 SUL.

29 MELHOR QUE JOGAR NO "BICHO" 29
SonstiüiigM

RIO

Patente 51
-5tT

PliA-KO lWlt'1*
Constituição

RIO ..,
30 sorteios por semana por 5í>, ousejaoi cinco por dia, até o
3" prêmio. Para se obter mercadorias marcada1'- 'por I00S».-..'J00*, 300$. 500*, 709*. l:000í, 3:000* c até 10:000? em um d»i?
8 CASOS de repetição; No fim de 20 semanas, os não sortea-
dos rcceiíem'ím riicrcadoriãS os 10ÓW00 qne clispeiiclérãin;

-' " " 
. »*;H

Resultado dos sorteios do plano INVICTA, 5 sorteios
por dia, até o 5" prêmio, ou sejam 30 sorteios por
semana

Dia H>, 2Mcirá 572|7»!Sj77'i' 193-939
Dia 17, 3a feira ,..,..,'...,'.... 803702975 1041454
Dia 18, 4Meira... íí?í *'.*.*..".." S^^n^HOlSlSO».
Dia 19, 5»-feii'a ». 9Ç"4;fJ05fl71670J5d7
Dia 20, ftMeira 454 509519625775
Dia 21, Sabbado 574J55J!959|063| 476

Convido os felizardos prestamistas inscriptcis no plana
INVICTA na CENTENA 15» e na CENTENA 571 a virem
receber seus prêmios uo DOBRO D_0 VAJ.QR por tereni as
mesmas repetido durante a sertiaiía.

Rua da Constituição. 29
D]a 2,2Mcíra ,. !'(&
Dia 3,3»-fejra.';-  8W
Dia 4, 4*-feira  'sí\

Resultado dos sorteios pára
todos ós planos, quer de f»
SORTEIOS, qiiéV de iâènòs
de f) SORTEIOS:

124 c
021 é
í)43 e 43

A. jWILUAM OLIVEIRA -' Dentista prothetico
[¦ Paz tíj-abaiiios para dentistas, assim como aiíencTe a chamados a

! domicilio. Todos oí setü trabalhos são pelo svstétiía
americano. Niio inicia irtibaliaa-algiiRi sem 50*/,;, -•••--

Itnjii Vi«*i»oode «i«» hío llraiien U I" andar fl2._:^„v-.--r Talaphane 95i Central ""^-rr fí!
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Dia io, 2Mei(a.*»
Dia 17, SMeuT.v.
Dia !8, IMeira...
Dfá'l9,'5a-teirá... 9Í4 e'9-1
Oiaao.^-íciia.,. 5|3 it;53
Dia 2!, 5aí>,baiío.. 574 e 74

Rio de janeiro, 21 de Feve-
reirò de 1920. -^- O fiscal do
Governo da Uniâu.ALEKAN-
DRE DF; CASTRO CER-
Oü.EIR\. .

M dm Ooflstitiiiçào, 29
Resultado tio; sorteios do

plano POPULAR - uma céli-
tena INVERTIDA com direi-
to a 0 sorteios por semana
no I-' prêmio.Cada sócio joga
com 6 CENTENAS resultau-
tes da invevsã:>;
Dias
16. 2»-

reira 124 142214.241
17,

'III

Diu

¦j, SMejra .,
o,6'-feirá.?....'S
7. &tbt>ado
8,6»ifíiiTg!».rrríí

\ 9.2»-{eira ,1
J J0, 3»-feira ',
tU,.Í».feiia !'.

ExtraqriTmario...7

184T
0*2
867
172
62Í
46!»
SA
92/

Dia %2;-f«Íra...,y . «02? í$Dia 17, 3Meirã.í..r4. 919 O
Dia 18. 4»-feirá , S43 

"
Dia 19, 5>feira , 994
Dia 20. OMelra. A 653
Dia 21, Sabbado....?^ 574

feira
13, 4»-

feira
19, 9-

feira
20, t?-

feira
21 sab
J?ado|574

121

023

843

994

553

2 Rui da

02

032

834

499

535

230

348

949

355

203

384

449

533

421

302

438

944

412

320

493

494

335:353

|457!475!745|754

i,2í
541

Paiiatiôaot..,

10
Oi
ti
d

Resultado dos sorteios do
plano ÁUREO — 5 sorteios
por DEZENA até o 5" pie-
mio, com direito a repetição:
Dia 16, 2:,-felra. 72j45|74ja3|89
Dia 17, :>*-fetra
Dja 18, 4»-feira...,
Dià t»), 51-{êira.'94,1d5Í74ifò;ôT

Ô302750454
43(24í23|l8J0:»

5409192575
74535963178

f I T

t'0«14>J" 1»4>1« 4» W4t|* ||il'«?4H*.«> lil<n4ÍÍ«>i»«t SÓ 114» J»

•! Resíaurant ITÁLIA
*»

as rçtjjyges paraaisctitirem .\ques-
iò pr| p èrdém do dja. e qtie á'
t>do,s yifçi«ff^sTSbfemttiienir/1'--' .

' P? íipssfts c,ollegas l»rileiros

Yãsílaiido pbteienios a autono-
m(S ulfMírScáió do trabalho ?

Collátfaí! Ç' pftr este* e outros ,assumptos que se fy ndiou o grêmio;
defendam os noísf» inte(&4fèda
exploração, cada vfz ifiais íéroT;

Jlos p\tfi5ft. : *» ;
A coiúmissío constitui»!» p^a is-

Mr'" propaírmcla ôróorèanfsaçífó

*> «<«, Rua <Ja Üarlooa 550

liberdade * *
A-np, tíRi o«) m A '«i«K

M A10 no WH»s « s a x 
"*~"

WmBm&mR

Dia 20, 6»-feira.
Dia 21,sabbado

Convido os felizardo; pres-
tauiistas inscriptos no plano
ÁUREO na DEZENA 84 a
virem receber seus prêmios
no DOBRO do VALOR por.
tCf a mesma, repetido uo dià
1-Í.

Planos "S.UGCO"
PAGA-SE POR'MEZ E iO-

GA-SETODOSOSD1AS
20 mezes com sortgios dia-
ritfí", desde o primeiro ao ul-
timo dia do iiie», niio esca-
pando os DOMINGOS, por-
que õjjs segundas-feiras cor-
reraoos sorteios pelo 1* e 2"
lífçjüivS, cv«Tno'5e iar nós Tf-
riádos.

ARTIGOS DE 100*000:
30 prestáç3es'de 5* áó me?.

FEVEREIRO
Dia (."bõtiiineó  537

RUA 0A CONSTITUIÇÃO. 29
fl.ljl» OHATIÀ

Dia 21, Sabbado 573 lOOjhOQO
Dia 2!, Sabbado 74 10Í000

OIn
Cfí

8
Rua da Constituição, 29 §
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Os srs. prcstjinlistHs que
pagam prestações .de 5* paraciula, têm direito a jogar na
centena ena dcze»ia do CLUB
GRÁTIS, sendo o prêmio da
centena 100ÜOOO e o dá de?.e-
na 10MW0, o que quer dizer
que podetii ser sorteados no
club .que'pagam e no GRA-
TI§. As centenas nao premia-
das lio CLUB QRA.T1S valem
100 reis cada uiiia, para o
resgate de pequenos objectos,
como sejam: sabonetes, es-
covas de dentes, leques, etc.

2' SORTEjO EXTRAORD1-
NARIO DE FEVEIRO DE
1920: A REALBAR-SE NA
SEQliND^FEIRA. DIA 4»
DEMARCO.
Os Srs, prestamistas queMANDAREM o recibo á sede

da Cooperativa pata ser ca
rimbado terão direito a mais
um sorteio além dos com que
jcígam nos planos de menos
de ó sortefos c nos planos ue
6 sorteios. Nos plan»?5 1NVI-
TAe ÁUREO tciSo direito a
mais CINCO sorteios.

Só serSo carimbados os re
cibos que tiverem uma das
seguintes datas: 24,25,26,27,
28 e 1-3-20. A carimbaçao está
sendofeitá desde já e termina
ua segunda-feira, dia 19 iit
Março de 1920, -ás 14 e meia
horas. Nos planos de 6 e de
menos de 6 sorteios o EX-
TRAORD1NARIO correrá

*...'- TPOpCíi l.|s«7».-^
Pttl» luKvrt;!» r«\l.i«ll«9.

NOS PLANOS POPULAR
e SUCCO, correrá o TER-
CEIRO PEMIRO.

Nós plano; INVICTA e
AUREO.corre*ão ;'o0" ao !&•
PREMÍO.

Rua da Constituição, 29

^ m m
Çiul» cie ioias, reio^ios^ternos de casemira sob medida,

íoupas* bwftças; íalçado; chapèos, guarda-chuvas, capas de
oorrlr:..! Scnayé, apparelhòs prateados p^a.chá, café e toi-lette. «aqtieifos prateados;louças de toda; as qualldades/ètc.te, tudo em-eltibs.

PEÇAM PRQSPECTOS A

-• A,
HISDII

41, toe**» J9§f |^«iti*ic>iiy,- 4í
Sefvlçt) com perfeição easseio

M<i( sei áõociità gorgota — Tedos ao Saüo átis Operários i
-' i- " '- ¦-*" ,i •-.:. » «w*. ¦ tf*?. -i»mv3^»»"»-•

Rua da Const i tu ição, 29
•Iv * C 'v^--»*-^S.I.-"TetópliQné 

Céiitrtil 5§84 — Curta patente 51
Atceilam-sê ajftnto m cádaipidílfá viila, estaçío ou logar

*£; on^e^ns^a-ágéncíídcftt>rr«Í*
Sovttii*»
à »??••»

te-,
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KgjEIIIS AWDIÕSÍ

^—=éé—e~= VOZ IDO PUTO v#!WM«
*S™'^':i^-'*,7!^s1l^?sv~'«'>

Veiltle-se uni I erro no íia
Estação ile Ancliieta, iiicdindo 2-ix
bO. Trata-se na rua General Câmara
267, com Bcriiío Mciules,
¦i miitwmmmmwiBmmmmmvmmmBmmtimmÊmmmmm ¦—im

INJECÇÃO
i líiiferiiieíro com longa piaticí.hospitalar chi injccçOcs poi preçomódico cm domicilio. Informacn
n'es(.i rcdacçHo.

tri ¦ B *li _(A --u *• **»¦ _*H n .*-» _f^. >* _>«. j_. ^* j_i __ j_. j ,¦«. —_ r—

-—«- -¦¦ ' II ' lllWHH

1

liies sPiii Sapateiios
Participamos aos nossos fre-

guezes que já lemos ii venda

grande quantidade de agulhas

para furar colçauo ú machina.
Preço 1S500.

«—_.

N, GUIMARÃES U,
Rua hú?. de Camões. 16 e 18

::U(flllltlllllllllilllll!ililllll(llllili::!!to«.aS.aiaPrti||

Para todos os operários

jjj ii [h <\

ir ' • "'• ií$$! iíl
I] « • • • • |

Grande e variado soiiimcnto
de camisas, cerdulas. meias
gravatas, collarinhos, punhos,
lenhos, suspeiiso.rios, colchas,
inorins,' atoalhados, enfim,'
tudo o qne compõe o com-
meicio de camisaria é encon-
irado por preços baraiissiínos

I

¦ IM ¦¦

CAMISARIA NACIONAL
63 — AVENIDA PASSOS - 63

I iiiiH-a vasa qnr maior vuiiíiíkoiii
«?ll'tirí'<,«i ao* m>iis iiiitaiiwfos frcg-iic/cN

íSTtko ise 11 ilidam !•••
dk)q [[ pftq | DcffifDÕq li' cx)q[[d^o"|J 

"pc)a|[ 
pÇo ][pÇã]r#

ííw—mww—mi —>—wuai mu—ímmwm— ¦t«»i»wrnu «im »w j

• t»*ia« Mtiutipi iittaaiik «¦«*¦••» MiPttisatMiiariciiMifttltiltirkviivtvvfKtMt*"*!^"** «•¦•••¦¦••¦¦«¦•¦•«lirit •¦¦¦¦¦«>¦

Domingo, 22

Não facilitem com a tosse (Xarope "LINNEU* 
||

ile thiocol) ||
(A.3STTI-OA.TA.RRIIA.3L)

Olficiiia de torneiro e rc
caries em niadcirn.

Attcnde so .1 chamados
Acceitaui-sc; eiicoiiiiiicndas.

Moldiíras lixas, eslanipaiias jj{
cntalliaçcies ele moveis |g

de ínteS, eic. Aguardam-se as (I
ordens eiu nosso povo jj

ic. Sou de V.S. Crd." e Ohr.' uae.:
S, SANTOS

ia!ATOBIA5:BARRETO,57
Telêpii. N. 5GSJ

RIO DE JANEIRO
::mtliiillt!!lli!iMlltiiHiMimillli::

it"!tiiíiiiiíiii[iíii!;iíii[i[»(itmiiiimKi»!iuii!tritii;tíMii;*ííi;ii!iüiJEUí5ff<í

1 T1NTÜRARIA CENTRAL |
¦^- ~^~"^~J**^^~-^^~" ^^ "*T~"—imin n— ^-itt 1 ri 11 1 ti n 1 11 m ¦ n» 11 ¦ »

Lamine (Itiaticit
s 'liu^cso e línipn-sc todas .is qualidades de ia/cmi.t. {\c lã, seda S

r algocliio, elii peça 011 cm obra, qualquer que seja ;i còi" em 24 SÜ
horas. Tira-se o mofei cias fa/.endas c faz-se concertos em roupn de ~
lionieni. Lavam-se chalés do là e de iodas lis qualidades, quer se- s
juui impressos ou bordados. *"

liiis [or-|in 
162, Rua Camerino, 162 |

III iku.imíun;. norii: iosi s
•II» Itío «li' .t.-iii<>ii'o £

| Ourivesaria r Reloioaria I
V i ;':'.,-.•(' (üiro, |ir.ii;i, [ilnlhia, b:

llwiites c ]>n\:a ílims I
I ii JOSÉ' R0SEM6ERG i! ;
$ RUA DA CONSTITUIÇÃO, %
SJ. N. 13. Coiircitos não prociiMdo: f.tó <ft
y ti) (iiaj serão vendidos para p:i£a- w

nicnla dot ratínios '}'

¦ tio <l< 
•iiiiiiiitiiMmiiiiiiiiiMpiikiiiiHiiiiiiHtiiiiiitF(i»iiiiiiHii»HniH(tii»itiitni*

Fabrica de Cerveja "Camões"
- DE -

PENEDO & PERES
Cerveja de alta fermentação BRANCA ,• PRIiTA
iíspecialidades: DELICIOSA PANAMÁ c CAMÕES,
fabricada pelo processo -IjUINIíSS c de longa con-
servaeão ?!s ¦''¦ ;!= •*!; •*!• ••!: •!; -'.í •':-

í^, Rua cl« Coiistitiii^òo, íSí
s s s a s TELEPHONE 5240 Central S s = s r

•: Associa esta formula o duplo poder calmante c batericida éiierg/sò; evita a implantação do baeíllo '•:: I ui>ei*ciiloNo como faz o escarro perder o aspecto puiuleiito, melhora a broncliitc e ülini- 55
:: .",',:,ow »>«ÇMI*>*'Ç>tJ»'««'«í«<lo n nua» vli>uleiH*in:facilita.oseu desapparecinicnto nos :::: indivíduos prc-tuucrciilosos concorrendo, em tudo para a.cxtíncçiío da lohi-i>, «> levantamento "
j: <!»•« roi'«;oK - vidiro :t»oo<> - -• i:
:[ Á venda em todas as phariuadase. clro>>ai ias. lk<i|»oiíll,ii.i'io:Ult04L>AÍtI.Vil AiVr.lCf.T.OS ;•
:• -.¦¦-. Itun A'íh(m>imI<> do Itio I!i*nn<;o, 4\Z* Ü

NICTHEKOY
•i:;;:::::::;;::;;:::;::;:;:;;;;::;::;::;;^;;;;:;:;;:;;::;;::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::y

¦r-»r immmmmémi^mmmi mmmm*m'~*t~*im*m*mmmÊmigmmW'mmàmi

* Vestir bem, com elegância e por preço verdadeiramente *

CÁElEmOSI
'1Vemier as %<il IS ¦»¦-: < WUIIil e cunipnr

i» dever de iraballiadÓíes coiiscientes.?r-—r

União dos Trabalhadores

UQt

ia

••••••••••••••••••••••

| 0 ALVO 00 CAMPO •
• Praça da Republica, 79 S

m.f-C. 25.11 •
t> Charufaria, comestíveis eiiio- •

lhaclos finos •

RECREIO DG SENADO
* Esplendido salão de bilhar

•
£ L.ajjti:iuiJuu Sitiiiu uu uiillitrcs, ^
O café, charularia etc. 0
g í»l-«t-ÍS 2» <lr ll.iií g
ff KéqiiíiM ii.i rti.i ilo Sni.ido g

TEL.- C. 5742 *
g LUGIANO AMARAL & C. gcoo«&9«eecai«itt«««««o««6

excepcional, só na Alfaiataria dos Srs. :- S

S=: A. MÜLLER & C. = Ü
!: Tiafuilhos fViioKcomHSiia\iiti»|M'rr<>i«ào, liom ::

^os<«j «> «•nni-iclia g
j

g RUA URUGUAYANA, 168^ Tel. Norte 4997 *
o» -g

FABRICA DE CERVEJA COLOMBO
A cerveja desta conceituada fabrica foi analysada no Laboratonu

Municipal sob n. 565
:::: :::: :::» CtniTÜo iVdeiii :;!: ::» {»»

PRAIA DE BOTAFOGO N. 440rIVÍc|»Iioiio ÍÍO» Mui — — mm ItIO DE .ll\||f{(V

w Fabrica de Cerveja Oriente**

Y^sVjc\R'

GARIBALDI

A VOZ DO POVO A VIDA ESTÁ'CARA!!

O orno barateal-a ?
Convidando os nossos companheiros, e a quem aprecia a economia, a
fazer suas compras nos- ARMAZÉNS DO CHIADO, e a economia será
certa!! Grande deposito de Camisaria, Fazendas e Ar-•• "té >;< >:<: >k >k iiiarlnlxo >ií y^ >:<s ^ >« 

' 
w

CASCATA DO MINHO
.1 melhor caso de petisquei/tis d portngiieza

lispeçialiclaclo cni vinhos recebidos cí.irectaiiiciítcrcla Europa; Pòrtiiguczesj
Mèspanliocs, Italiano.-, e l:raucezes

.\lK*ir{o ;tl«' iiiiin lidi-a «l.-> noite S»imm..'ow iimmIí«'os
NAO TEME COMPETIDOR TELEPHONE CENTRAL 472-i

-- ÁSSEIO E PROMPTIDÃO., roriieceiu pensilo a domicilio —
JSÍ. PASSOS

lí, Itifcít «l«> i.iivriicllo, il — lkt<k de .Iiiiiciro

MOVEIS A PRESTAÇÕES!
ISoiís v hai'H(«»M, «,'síylos iiUKlf>riiow, «oif-
ili(-«'»«». laviiraiciu no h^-uiu-c «l<> <o<Iok !

RUA SENADOR EUZEBIO, 31, 33 e 35

Wvy

Crande salão e fabrica, pela rua Visconde doli.i.ò Branco, 30 e parque ao ar livre pela ruada Constituição, T> -- - Esplendido recreio
para famílias MUSICA TODOS Oã DIAS

José Vasques Ferro
APRDMTA-SE COM BREVIDADE QUALQUER

ENGOMMENDA PARA 0 INTERIOR
i<>i«'i». i:i>:t itío tio .isiiifiro
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I«ICA «Si OÁNDÀRA I

H'Siuel; iifrmaiiciilo ile Pçnciiiiuiiicos c Câmaras de Ar de i Sen Vos tnnfaiilKft, nov.ia c iiíaclas. Urèrciiiciiie ieuièstiiláiui • .li vl*iiov.is marcas de piicümatlcoâ c ramara». - |-'abriçím-ie -..,- *•
Ias dep boir.ii ha, iiiípcnncavcit para r.il>:,<(lo, com rsrl.i p.iiri.t- <f deila invenção; 1'cras; Válvulas, Sfiingasc outras «íiiulcia^.ctcJ *

.^i'.0JIIA.Ç^.e IMPORTAÇÃO de Pncnmaticqs novosjç usados dc^versas marcai Í

x 
™^^^™^™^ :: v- -RIO ±m JaWro *

fí ,"1":,-:>'„:' val,0> l«r» viilMiilfação de borracha, refor-mas de piieilmallcosi-oiii protectnrfs, l'nrc-liciat c rãlôcs -
íViRincnliirSç ou ilhiiiniiè-ic àiinlqticr diiijcíisãi) i-ili câmaras (piicuiiia ico.1; coiiccrtoa cm loilõs iis. arlctáclos de borraebunulo por npvos. processos, - rrâhallios OáriiHÚiti

i

Depurativo
VEGETAL COMPOSTO

Admirem!!! As roupas feitas com perfeição
c capricIio,por mãos de mestre

, a Rua da Constituição, 19-Sob
lolt^i. *:. :t«í<l — .11. it. — Sala cia frente

n<i

CtuZf Machado & C.
AVENIDA PASSOS N. 54-A — — — — — — —— Telephone n. 6394

JTTlvrTO A CHAPELARIA LUSO-BEASILEIEA
N. ü,~Troei se ou resülue-se a importância paga por qualquer mercadoria que depois dr eoiiipi ada mio a>- rode'.

¦:- Importação directa e exportação -:•
Papeis diversos -- Artigos de Papelaria

F. A. DE CARVALHO & G.
143 -- TITJA. BTJEIIXrOS AIRES - 14S

IVIcpli. Xorli- :tVt»<» Itío ilo .Iniieiro

Moveis a prestações
Rua Senador Euzebio, 13

—-.'- TELEPHONE 4113 3STOE.TE =~:

INJECÇÃO

GONOL
m Os estudos experimentaes, feitos no Laboratório Bacte-riologico da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, pro-varam que o 4>onol é o unico anii-gonococcico, o qual semserf irritante, nem cáustico, esteriliza as culturas do gonocoecoNeisser,em dois minutos.

,io rnl^DD&Pvr ^Ue-? <i°/,°l é 'miiü]'Kd 
1,a CIira rápidada OONORRHE'A. O iionol stipprimc a dor, não manchaa roupa e evita complicações.

Pelas suas propriedades bacíericidas. o Uouol é (am-bem,inegualavel na cura das I Ivtias v«>uercò-sy»|i'iliti^««m, «Irn I^Ioi«m 1.1'hi.ihm. òütfras niolesiias iIhs

m P-5?11,,em.P«go é commodo e facií. Vidro, 5$: meiovidro, 3.s. A venda em todas as pharniacias e drogarias.

Í ® A ELITE CARIOCA 11
f'!^StS'w !!ííColchões venli|antes ¦ r:i!!ii!a!:—-ü
IIcasa vniPHaiwi A1aptass I HOKl.JJ I
|| 

WlOA VÜLWIAM =1 a qualquer cama H Telephone C. 2355 Ü
I; Rua Chile n. 33 g eamas ar,is,icas !Í rio de JANEIRO IIte:::::::::::::::::::::::::::»: m ML 12B$-8oltélPO 70$ *

•....«• •¦•••¦¦iiaStiiSíSSSSiiíüSSSSSSSC

Approvado e licenciado pela Directoria Ue
Saúde Publica

UAICá BEBISTKiOA I. 13043
Medicamento de acção immediata e

s(Er»z no InUmento das moiesliu üui«Dti-S
ie fundo sypbililico, reumatliismo e todas as
que precüatn de um depurativo eUe[£ÍCo e
prouipto.
Esipiega-ie cc,-n vanlagem nas weuintei

moléstias:
Eicrophtila?, Impinjens, Bobas Bob6e^
Delitos, Inflamações do Ulero, Rheuma-
ismo, Ulceraj. Manchas da pelle, corri-
Bentos dos ouvidos, Gonorrhéa;, Turno*
re». Caibunculos, Fistulas, Espinlm, Con.
cros Venereos. Sarnas, Flores branc»s,
Rachitiiina, Afiecções syphüitica», Aflec-
ç8ea do fígado e rins, etc.

PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE

Augusto dos Santos & Irmão
PREPASADO POR

A. A. Çastellões Eh5s«'«E,i«
Vende-ae em (odes as Pharmacies e

Drogarias e nós depositários

DROGARIA PACHECO
e GRANADO &C.

FABRICA DE CERVEJA CONEÍANÇA

== FERRO & AMORIM g
37 — Rua da Constituição — 37 

"

I 
ELEGTRO-BALL-CINEMA

i
«l<» lfeÍVCl>8Õ«'H

ÉMaláaAlákavai

I51 Rua Visconde do Rio Branco 51
" "'«13 popiilar e querida casa de di-

versões, desta capital
IIO.Ii; -:_ PROORA/MMA NOVO—:- HOÍI-:

Coiii o omooioiuuilc clianiu x

II íéí Monte Mi
<,Aiu;> u..jo,dn l»«ll,£. Xoxv-Vo.k lute. proLutlos por \ icniic Serrano

| Ping pong, bilhares e outras diversões
Bem installado salão de barbeiro1

Arlislica c abundante illiiminaçào clcctrica
' Banda de musica militar -- HO.II-:: i: 

AO ELECTRO-BALL-CINEA4A
1¦\*Mvvv»t,nm «oiiuM.arnoá* «horas «Ir tarde i

Bar Cosmopolita |
CERVEJAS. COG.VACS, I.lCORFS S
CONSERVAS.'OIOPPS.SAX--'' m
mVICHESE ERIOS 

S

Kspcci.-.liiliule em •
Comidas frias e quentes •
SysleiHii europeu 9

ESTIMULANTES, ETC. •
Spczialiül iu iallcn unrl vÉàrmcii S
íi:c:;tü. EiiropSischc Knclie. z
ho.'-.=cr\e:i elo. 5j. .i. im itmt •

RUA VISCONDE DEÍTAUNA, 107 S
••••••••••••999999999%

Solidariedade "Voz do Povo"
¦I. Sarmento

ílcformitcioi' ile CÍmpéos, Pariámás, íelfròs,para Honleus, Senhoras c Crlançifé ,i JJjOiK
;: hnciirregà;se de quaesquer serviço cio seu mi---ler, c por preço rasoaveis. Descoiitaiiclô-sii

!10 

•[. para auxiliar a «Voz do lJovo..
VISCONDE 1110 BIIANCO, 23 .findos

ATTENÇÁOÜ! j
Fabrica de Maias Universal, de •

. PEDRA & MENDES j
Nesta conceituada fabrica exisíe tudo o que lia.de esíylo neste •
ramo. Vendas por atacado e a varejo. Concertam-se malas de 

' •qualquer estylo, e entrega-se a domicilio. Attende S
J 

• cliamados ao TelepIiOne Central 2229 - •
SSS l*ft ¦> Rua do L»i\radio - IJfS —¦-" •

••——————99mmmm9mmm999m9mmml

m

Grande Deposito de Cai
PEDRA, MARISCOS, E CABO ERIO .
A r.il do pedra ò das fabricas de \'rs. ;
pazlauo, a melhor quo \L'in üo mer- ¦

cado
4. IICIII \s

(Pcmiada iliSExposiçâo Nacional de í1005 de medalha de OurJ) i
Carro,,\is a frelcfoinccimciiioí de |barro, pedra, aierro e desaterro -|
R. CORONEL- 1'EDKO AI.VES, lõ |

(Praia Porinbza)
TEL. N. 1013 - RIO DE JANEIRO j

i "iillllllHHIliuiuini*

fi Tinturaria Norte-AmerÍçanã"S
Tinge-se todas as cores c. lava-se toda a qualidade efe f-zeiidasdeseda, ia c alRodâo. Tinge-se para luto K hoÈe também tira mofo de qualquer fazenda. Conce ta"-seSia qualidade de roupas, de homem. O passamento a^ ferro ésempre feito com perteiçac. Só se entrega o obiecio"rece-bido mediante este talão no prazo de 30 áL e nio Te r spon^ j»is >;€ sabilisa pelo que se rasgar >;< >!< >!í

Casa Matrix
Rua Barão de S.Felix

TELEPHONE NORTE IÜ5I

Filial:
Rua Machado Goelho

^:< >í< I3e >;< ife
TELEPHONE Vl.LLA 3075nu mi cândido e. valente^ i ¦ ,

«53^i=3£2E3^E3;E:i£í5?5ESE5S?3E3SraS3r£3!r, FíSKi

B MÁRMORES ESTRANGEIROS E NACIONAES
SSÊÉSK

n Execi.taiii.se todos «trabalhos pertencentes á sua arte, assim como íH
qualquer trabalho em graniío lustrado. R]

r  
EXECUÇÃO RÁPIDA A PREÇOS VANTAJOSOS |

jj 
— José Martins Sobrinho = B

RUA BENEDICTO HYPPOLITO, 108 í
(Juiilo 

a esq. MarçiifedeSápiicahv)

@ 
— 6Vlrpltono \oito 5Í9» — ~M

1 Ü!«iilcíOS DE M;ETflP

vv

«eu is, Cachc-pols, Assucirelros Ban leljàs, Stíviços iS S 'fi

riinclc-scQUALQUERMErAL, StCÇAO DE B1JOUTERIA I ÜRV.ÀDOH
MANUEL QUESADA

Escripiorio e fabrica: RUA DO RIACHUELO 17^1 ei. i <•«,<, «I .1144 Hio «Je ãknèivé

^sãfiiiSgsiE

• lede

| 
A Luta Syndicalista

f Encontra-se á venda na
Praça da Republica n. 58.
na sede da Gonstrucção 5
Givil c nesta redacção.

Do produeto da venda
5 deste folheto 50% reverte" em benefício da

Os trabalhadores devem lêr dlariamenfè a
"VOZ DO POVO"

•-———'.——

i

Theatros da Em d reza Paschoal Seareto
Sij^^^íío ""j g Tos?

iÇompaniiín Nacional cie Oneietas o .\t7lnrir,,,,,, ,! ~~ ° ^ 1^'SlISiiPP C Pp« («onero do
V fida y í!t ' ""?") -PT.ecção artística cie EDUARDO

lla-iss" reSe orcll«tra LUIZ MOREIRAIIO.ll> línas sessões . IIO.li:
A's 7 3| I e iís « .*||1

Reapparição da graciosa aciriz== ABIGAIL MAIA =
As representação da encantadora peça:As Sapequinhas

Poema de Yi,iaio Corre,», musIca de FraUeigca

Notável desempenho de toda a Companhia
--A jS«Cg*uiíí." jfA Veça (,e Brande montagem. A* 1»umI <>.•:-

iVcraménto. M,C "' Far,a R°Sa''COm ,f,l,fe <o «mM FfflJÍ

Gompanliia nacional fundada em 1 de Julho-dè 1911 :-: Direccüo~ã7nstica de Eduardo Vie^g^gemj -da Orilieslrà, bInTO

Êxito sem precedentes! • Successo formidável!Hoje — 3 sessões — Hoje
A's 7, 8 314 e 10 l|2

A 
^i?^ci,'a viclo«'«« «»o Cnesiavai ô soas ,Iu-x ida <> successo da sol«M>aná das revistaa

Cato, Baeta & CarapicA
Em que s3o itiexcediveis de graça Carioca :JOAO DE DEUS(Compère) e ALFREDO SILVA : Solidonio

Oiiniín-foii-H, %&»t»i>au<liogo fesiivai puracnmiiieiiioi*«i> as IOO ivnresoiitMeàes da (ii\T<IBAETA 4& €.%RAI»ICL\ '

„,..,-A.SSgUcr 
"•"" 

V <*ílI»,i»:« do Tiiiguà, de Eduardo Rocha,musica de Freire Júnior. -Breve: a fantasia de grande montageníAi Jesus, de Pedro Cabra», musica de Domingos Roque.

aã em

•fajajaji

Voz do Povo"

COMPANHIA HANSEATICA L?J

Bebam as cervejas

Polar, Cascatinha,
IRACEMA E SUMARÉ1

I

jj Fabricadas mjw à Tijiica, caplaà na pi-opria nascente 1

Goncürsó da VOZ DO POVO 11^^1^"^»^^^*^*^»*»^»^^^»*!
Te* es,a rédac,,o e„„ado „ accordo c„„, a COOPERA- 11 

^ ^gjjjg» ^ ^1® 

jEmpregados com a devida pratica encon- }tram-se das 10 horas da manhã ás 9 da f
t noite, na Praça da Republica, 58-1- andar I
^•••••9M9Ên---m9mm—m-nMmé**M-—lM

TIVA BARBOSA, chama a atíenção para o seguinte:
Todos os operários que 9^^-^^.

queiram fazer parte das novas RI 
""""^

inscripções nos clubs da CO- fi
OPERATIVA BARBOSA, de
1 de Fevereiro em diante, tem
que apresentar a esta redacção l
o cartão ou carteira de identi- '
ficação social, juntamente com
o conpoti, para terem direito a |10 %-de abatimento nos clubs
assignados por intermédio'
desta redacçãc*; *

larta
€0\Ct|(M>
^^ DA bk

VOZ DO POVO" '
R.o de Janeiro

FEVEREIRO, 1920

.-O coupon só tem valor paia as inscripções feitas directa
menf: ha sede da Cooperativa. 4 ru* <l« CoutUOiieà»

—UIIMIMHIM

TRABALHADORES!

Beber as agitas Salutares é cumprir com o dever de
trabalhadores conscientes.

UXIÃO MOS ínÍB^iADORES 
{l—t

%,


