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Órgão da Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro e do Proletariado em geral

:onsçiençia livrç do velho Portugal quç, nesta hora solçnnç e de
va, luta leoninamèntç contra a tf rannia burgueza, enviamos a affir

maçáo máxima dç nossa indefectível solidariedade ^ m kM2} ll£]

---- Avante^ i^aira; «a victoriaJ.f - te ••
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NDESEJAVEIS ova tática
¦*. iu de diiliibro de 1010, a Ca

niar.i dos Represeulaiiles, nus l'.s-
lados Unidos, loniava deliberação
para aqui enviadas pelo còriespon-
ilenlc da United Press, sr I lugli
Uilillic, uos seguintes lermos:

, A 1'amara dos representantes
hoje por unanimidade «Ie votos ap
provou o projecto de lei prolongam
do por

A Mi-Carême
Mais carnaval, agora

promovido pela im-
prensa burgueza

Temos hoje novamente a
repercussão das debochadas
festas carnavalescas; na Ave-
nida Rio Branco. Alimentado
propagado pela imprensa bur-
gueza b carnaval torna-se as-
sim uma paixão tio povo tio
Brasil. Nós não condemnari-
amos taes festejos so elles ti-
vessem um cunho de moral
sã, mas, pelo contrario, resal-
Ia nelles o acanalhamenlo, a
protisttiicjão, o vicio em todas
as mais variadas manifesta-
ções.

t num período trágico que
a humanidade atravessa, um
momento de aiigustiosa mise-
ria para a população carioca,
é que senhores foliões eníen-
dem tomar constantes estas
festas mis quaes predomina a
corrupção.

O momento não é para

mu .111110 niiiis, depois ue
racíiticado o Traindo de Paz, aí
rcstricçóes para a entre»:! de pas
saporles.

Ile accordo com es.s.is restriç
ções, tudo o estrangeiro que dese
jc entrai' nus listados Unidos deve
aprcscnlai' dados explícitos sobre a
sua vida e subnícitçi se 1111111 exa-
me minucioso pelos cônsules ame-
ricaiios antes de- poderem sair do
seu próprio pai/ pura ii para os
listados Unidos.

Üs exirangeiros ler.Ui lambem
epie provar que vão aos listados
Unidos para uni tini determinado.

A medida visa evita:- o tlcscni'
o.nque aqui de exirangeiros inde
sejaveis, especialmente agitadores
indicies. Entretanto, o Congresso
vai estudar o promulgoção de nino
lei permanente que. evite o dcsemtiar-
ipie.nos Eslodos Unidos de indesejn
veis, e que permitia a rápida depor-
/• 1 ção ílesses, ov. iladores.

Avisos conficlenciaes recebidos
pelo governo indicam que os agi
(adores procuram obter controle
dos milhares de operários eiu gre
ve uos listados Unidos, afim de Ic-
vãl-os a uma revolta industrial que
poderá se desenvolver mim levante
político.

A propaganda dos radicaesc tida
como responsável pelas numerosas
greves injustificadas. O facto de
estar o presidente Wilson e Sa-
ninei Ooiupers, presidente da íede
ração ele trabalho americana, doca-
tes, toma a siiuação muito difficil.
(ionipersc Wilson têm se ajudado-
mutuamente paro...' resolve ícm os'
problemas Irabálliislas.»

Ao iiiesiuo (empo. em oultib.ro
dè 1910, dois dia-; depois, aqui 110
Brasil •independente e soberano >
o nosiò ministro do Exterior, 110
dia lt>. declarava ao? jornaes :

,. .o governo brazilciro mandou,
por lelcgrainnia, ao nosso represen-
taute em Monteyidéò, algumas c
iiiendasao pi ojecio do convênio, que
lá foi elaborado o. aqui, recebido
por lelegrainui.i. Os ministros da
justiça, da Agricultura e do Exleri-
or assentaram em iiiodiíicaçòes, 110
sentido de excluir do projecto, feito
no Uriiguay, os dispositivos relati-
vo.-, á ininiigração propriamente di-
ia a qual deve ser regida pelas leis
cspcciacs, que já existem em cada
uni dos paizes, de modo que o Con
venio verse unicamente sobre os
«indesejáveis -, que se uào coníiiu-
dem com os ininiigraiitcs, que vêm
aqui trabalhar.

O ponto mais importante da quês-
tão é que não se trata de um < Còíive-
uio sobre a Ininiigração > e, sim de
um Convênio Policial sobre - iudesc
jin'cis>.Vsiti'gcneris .Ogovrrno bra-
sileiro caracierisou esta entidade na
seguinte definição: Indesejáveis'

,,, são todos os que pregam, por pa-
lavrai ou aclos qualquer perturba-
ção social de caracter violento e. cli-
niinação de autoridades 011 pessoas,
a destruição da propriedade, e, es
peciaim'cii)c, os que se disfarçam
sob as denominações de bochevis
tas > e maximalistas .

" • Por força do Convênio as na-
çftes pacliiantcs se obrigarão a não
receber os "indesejáveis" e qual-
quer clellas, usando os passaportes
dos que tiverem de ser expulsos.

Um outro ponto interessante e
capital, para que o nosso governo
chamou a attcnçào dos pai/es con-
veuciouaes foi o da necessidade im-
prescimiivel das policias de cada
nação contratante çoniniiinicar á
das outras tudo o que oceorrer, em
seti território, sobre "indesejáveis'',
si se uào procedesse dest'arte, todo
0 Convênio seria burlado.

Sobre o projecto Ailolpho Gor-
elo, assim se exprimiu o sr. .\7eve
do Marques:

• Não o li n.\ integra: sei, porém,
que não cpllidcni ás idéas do sena-
clòr paulista com ;:s emendas, ela-

€*¦•> 
> * "* > c. "¦ & f £ C " <; -^¦ *~ * íi.— ^C - -"C 'C \' v í v v í ¦*- v v -v- »- ÇvVvv». ». »¦

D Eit9 è 11 pie i
lllllllli i

_^_

boradas pelo governo, 110 pinjçclo
do Convênio..

S. s. ainda udciintnii:
• Por outro lado, se nao podeinos

ássegiiiai' comi os nossos visinhos
algum convênio de ininiigração, é
porc|iic nossos interesses são diver
sos, no terreno econômico e iudus
trial, unia ve/ qne, dada a extensão
do nosso território, carecemos mais
do epie elles de importação de bra
ços, sendo por conseguinte contra
rio ao interesse nacional qualquer
dispositivo que, poi' deleito de in-
lerprctáçâo 011 rcdaççüp possa \ ir
crear o menor embaraço ás correu-
tes da iiiiinigra-çào.

Para arrematar a entrevista con-
cedida pelo Sr. Ministro perguntou-
sellieoque havia resolvido sobre o
"Congresso contra a carestia da vi-
da", lembrado pelo governo uni-
gtiavo. S. Ex. sorriu e disse que as
sniiipios mais urgentes o têin pré-
òecupado nestes dias, nada, porta»
to, tendo deliberado a esse respei
to».

Assim a iniciativa do nosso go
verno que o ministro, sempre sor-
rindo quando fala á imprensa, es-
clareceu, é uni acto provocado de
mera vassalagcni aos Eslados Uni-
closi

lloaiio nacionalismo!
Ao mesmo ieiupo, câmara e se

nado, ptiiihani nulos á obra e era
projecto Adolpho Gorelo pa'a cá,
projecto Arnolplio Azevedo pr'a lá,
uni deus nos acenda de todos os
diabos (salvo blaspheiiiia), que o
pai/, acoinpanha maravilhado. '

Estudava se na America a mesma
coisa, e ao mesmo tempo (pie a
Conferência do Trabalho se ini
ciava, não precisámos pôr mais na
carta para que se veja logo que cs
pceie de conveniência para o sr.
Mello l-iaiico guardar até hoje se-
gredo sobre ella. Aquilto por íá foi
ao tiortc o que está sendo, coni

| mais franciuc/aT^ conferência po-
licial ao stil. Um entendimento da
reacçáo, nada líuiis, da reácçío ca-
pilalista,- autoritária, militar, clcri-
cal, e o que niaiS ijuciram cm ma
teria de puxai- p'ra trás.

Os fundamentos da lei nos Es-
taelos-Uiiidos são os niesuios do
projecto Adolpho Cloreto: os ra-
dicáes, etc etc. a velha canção. Os
fiirielanieíiíos da futura lei Adolpho
Gordo são os inesinissiiuosda Çoii-'
fcreiicüi do BiienosAires': os inde-
sejaveis, a ininiigração, os radicaes,
etc. ele... e mais etc. Outra velha
caução do realejo official. .

Quanto as «.risonlias» declara
ções do ntiiiislro que acha acliavel
a questão ela carestia da vida, que
um recente congresso ele Londres
chamava rudemente pelo nome ; o
problema da tome, essas declara
ções silo supimpas. Preparem os
senhores os ouvidos e os ouvirão
d'aqui a dias pronunciadas pelos

delegados> a conferência de Bue-
nosAiies.

Eis porque sempre chamei a
esses encontros iiiternaeioiiaes, de
puros conluios da autoridade pu-
blica e dos ricos, cie elleitos iiiter-
nacionaes e internos.

Não ponho mais na carta.
O que abi fica é de si mesmo

siifíicicnte para provar duas cou-
sas: o iulcinacioiialisnio ofilcial da
reacçáo c o patriotismo do famoso

nacionalismo \
O primeiro esiá evidente e o se-

giincio, como qualquer delinqüente
internacional dos epie o chanceller
detesta, «disfarçado .

Ora, Imaginem só: o tal nacio-
iialisino í: uma espécie de subiu-
bio mental do americanismo. Para
os lístaelos-Unidos não ha nacio-
íiahsino, o nacionalismo desse pes-
soai, que nem sabe o que o iionie
indica, é contra o europeu. Contra
o einopeo de pequenas potências :
Portugal e I lespiiulia.

Como se vê elle não transige"
em ta/.er do Brasil independente e
soberano, um siizcranalo e depeu-
deucia, eiu todos os sentidos dos
liulliònarios c governos americanos.
Paz á sua alma.
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Bevslta bolclievista
na ilha Saklialiiia

A coiumissão executiva do Sindi-
calo dos Trabalhadores Gràpliicbs.
recenifoniiado, no sen inanifeslo de
hoatein di/ com grande acerto:
• Não é suficiente nem pode coiisli
luir o remate das nossas aspirações
as paredes cm que pretendemos "
illigi.iic.iilo de >0 ou -10 „ " sobre os
actuacs ordenados quando os gene
ros de primeira necessidade subiram
numa proporção de 101) a 200 , 

".

O progrifinnia dos operários mi'i
taules deve ler maior extensão,
abranger conhecimento mais eleva
do das cõiisàs da presente crise- eco-
noinica, baseai' coni afinco o medica-
níeiito efficitz que eleve cii-rar o or-
gaiiisiíio coni balido da acluitl oi
ganisação da sociedade. N.íoé coni
meias niedidas, com contcinpoii/a
çòes dissolvem es. com condccendcn
cias inoporliinas (pie havemos de
aniqtiillar os inimigos secularmente
acaslellados em preconceitos im-
pertinentes, em piivilçgios iriitan
tes. em iiuiniiiiidades odiosas. \.'
iuipreciiiclivel uma ácçilo directa,
enei'gica,'vii-il das victimas da trilii-
ração capitalista conlra os proces-
sos enganosos, hypocriías, niiilelicos
dos opressores de iodos os matizes,
de todas as raças, de todos os ge-
ncros-.

Ainda bem (pie ouvimos taes pa-
lavras. O processo das paredes com
exigências de salários máximos, re-
duçâo das horas de trabalho, ga-
raiitíás contra os acidentes e ou
tios paliativos ineficazes foi niiiito
bom no regimen preparatório do
sindicalismo até antes da gnerrt .
Com a revolução russa entramos
no periodo da realização revolucio-
liaria, Isso é que é preciso entrar
ua consciência dos trabalhadores
individualmente e no sentimento
collectivó das classes.

Ora. no período de realização
revolucionaria, as exigências do
período preparatório são ridículas.
Não devemos proseguir nesse ca
ininlio sob pena de deixarmos pas-
sar a inelhor ppporlunjdade da rea-
lização, como a deixaram passar.os
da revolução francesa, mau grado
os avisos dé Marat.

Para a nova phase. impõe se no-
;va lactica. Continuai' no processo
antigo de exigir melhorias é mau
ter o íuelodoa lealorio das meias me-
didás, dns^çontemporizaçòcs disso!
ventos Ac cjuc falam os graphicos
syiidicados.

Os trabalhadores, percebendo
que os angulemos dp£ salários cor
respondem a maior ãugmento no
preço dos gêneros e no aluguel das
casas-, pergunta a si mesmo de que
valeram greves, falatorios, saerifi-
cios c entram a desconfiar, com
iiiuilissiiua razão, desse processo
reivindicado!'.

Penso epie, para inipedir o desa-
iiimo dos trabalhadores e sobreln-
do o seu viciamento na luta, impor
ta modificar inteiramente a tactiea
c reformar a essência das propostas
operárias ao patronato.

E' um estudo importantíssimo
digno cio Congresso Operário pio'
ximo.

Adianta algumas idéas a respei-
to.

Verificado que o ãugmento de
salário não remédeia cousa algii-
ma, entendo que as exigências pa
redistas deveriam voltar-se a impor
a diminuição dos preços de mercado-
rias; não por ordem ou determina-
ção do commissaiiaclo, mas directa-
mente, poi meio de paredes, boio-
colagens, ameaças de toda sorte.
Paia isso limito valeria a organiza-
ção dos empregados inferiores do
couimercio que se recusariam a
vendei' gêneros por preços stiperió-

(Continuo na 2.3 pagina)

PorüHial levantasse
O actual movimento Ivjrttigiiez eslá, no Brazil,

absorvendo todas as aflénçdps. Não se sabe, positiva-
mente, rigorosamente, effèctlvamente o que conturba a
vida do velho paiz ibérico. Mas, pelo pouco que se sabe,
atravez elos parcos telegramnlas informativos, vindos de
Madrid, Paris e Londres, jia alguma cousa de proíiin-
claiiienle grave que convulsiqna Portugal inteiro.

O movimento, esioi^acw ha cinco dias em Lisboa e
no Porto; atacou de frente è ile. flanco o regimen social
vigente. Segundo se diz, o governo portiiguez irritado
com a altitude eneri Bandeiragica e cleBassonibrada da
Vermelha ', jornal revolucionário de combate e órgão da
Federação Maximalista, reso|veii-se a coníiscal-o. Os ani-
mos do povo exaltarani-sl', oi governo sübi.ti na violência
repressiva, e o proletariado refflelliii a dictádtira, proclamam
do vigorosamente a greve aeral dos ferro-viarios, lele-
graphos, correios, constriicçaÒ civil e todas as demais cias-
ses trabalhadoras; j

Travou-se, então, vigorJ>sameutc a luta, O povo, o
o bom povo, o lK'1'oico'ípovo de Portugal, defen-
sor acerrimo, em todos os tempos, dos sagrados ideaes
de atitoiiomismo, acceitou galhardamente a luva dos in-
sensatos e energúmenos, iniciou o Grande tmbate e ha
cinco cíias peleja e morre para gozar e viver feliz no re-
gaço da Liberdade.

Quem venceu ? Ha cijico dias dura a cruzada so-
ciai: Nenhuma noticia, diretamente, sae do paiz. A Es
panha, iâo visinha ele Portugal, lendo Madrid ligada e
religada a Lisboa, não recebe, nem ella mesma, quaes-
quer novas da revolução libertadora.

Quer-nos parecer, seiiiiexaggcros, que a revolução
pòrtugueza está trjiijiipliãnao e anuiiulo, tlerruindo e
destruindo os obstáculos |oiitrapostos pela força infir-
me da burguezia agòíiizanta, Temos confiança plena uo
vigor tia consciência livre db Portugal.

Ella sempre se tem evjileuciaclo na vanguarda de
iodas as audacias ; arrojada;, heroicamente arrojada, in-
superavelmente arrojada, ijão nos surprelienderá ella,
se, acceilando a provocaçã<» governamental, tenha alça-
do, bem alto, a llammulá vermelha e arrancado do
imo de sua alma o grito frenético de —- Revolução, espe-
nido e aneiacio rjpi: Iodos cj' párias do mundo.'v*;..'¦¦'~ 

O jjovò portiiguez,.n;* domiiíiò inglez de Beres-
ford', foi nacionaiis1 a; no#gimeif monarchico absoluto,
foi constitucionalista; r\$ monarcliià coiistitucioniil,
foi republicano ; e, hoje, m) republica, é libertário, quer
o Futuro, que o encoraja, porque o redimirá. Povo de lie-

. róes tem sido semprejo privo de Portugal; eéesse heróis-
mo histórico que, uoniompiito, ha de sublimar o paiz, cr-
guendo-oa alluras.vertiginosas, jamais aitingidas.atéaqtii.

A falta de noticias de Rprtugal, se assim por um lado,
nos enthusiasma, por outrà, nos torna appreliensivos.

Que ha luta, ha, ninguém o contesta: nenhum des-
mentido official surgiu* AÁajs quem sabe se forças estran-
geiras, chamadas urgentemente a Lisboa e ao Porto, não
esião miseravcImentccomBatetido os revolucionários? A
duvida é legitima, porque i é possível: pode muito bem
ser que o governo de Londres protector secular do go-
verno portuguez, tenha acudido em soecorro deste, com
o envio de forças navaes pu terrestres a Lisboa ; a luta,
infamemente desigual, acabaria com a negra victoria dos
reaccionarios, que, então, depois de tudo consuiumado,
mandariam aos quatro cantos do mundo noticias e por-
menores da tremendalerulada.

Pode ser que tafse v|jê. Sé islo fosse, o acto do
governo inglez (oir de, outtò qualquer, que assassinasse
a revolução) não seria.»sórÍente odiosidade, nem vileza,
nem infâmia, nem torpituiíé, porque seria tudo isto junto!
Um governo, que tal fizesse, attentaria contra a própria
norma burgueza da uitfo-dgcisào dos povos e teria toda
a sua historia presente syijthetizada numa palavra: Des-
honra, que, como umferràem brasa, reduziria a cinzas to-
do a seu passadoe queimáíja inclcmenteto do oseu futuro.

Pode um governo esítanho ariiiiqüillaro povo portu-
guez. Nada conseguirá, erfi definitivo : O povo, que der-
rubou o ministério Fernáides Costa em vinte e quatro

horas, se não se liberar hoje, libertar-se-á amanhã.
A victoria final podelser adiada. Ella virá, porém,

porque é justa e porque o .povo, todo o povo, a quer !
í^í^í^^IOlOÍOlO^OÍ^ofe^OK^OiOÍOÍOiOK^IOI
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Ainda cuidam deorga-
nisar novo ministério

4>-

MADRID, ü (Voz do Povo) Te-
lcgramina de Tuy di/ consiai na-
quclht cidade (pie o sr. Antônio
Maria da Silva, cio partido Demo
erat.i. foi encarregado de orgaiii
sar novo ministério em substituição
ao sr. Domingos Pereira.
— - ¦  —-->.vv<— --¦

A grande campanha
dos maximalistas na
primavera ,

Dois milhões de homens comba-
terão simultaneamente no
Baltico» na Sibéria c na Rus-
sia Meridional

O còiisellio do gciH-nics
Ciue sr vilt rcnüir om
Moscou

STOKOLMO; 5. (¦ Voz do Povo )
Informa um radiograninia de

Moscou que deverá reunir na pro-
xima primavera, naquclla capital,
um conselho de generaes, sob a
presidência do general Brussilofí,
ex coinniand.uite em clicfc dos
exércitos russos e que acaba de
adlierir íormalmeiile aos bolclie-
vistas.

Esse conselho deverá fixar os
pornienores da grande campanha
que os exércitos bòlclicvistas vão
desenvolvei na primavera, siimilta-
neaniente na região baltica, na Si-
beria e ao sul da Rússia.

O coiuniando das forcas que
batem na Sibéria e na frente da
Mongólia vai ser assumido pelo ge-
neral Klenibuski, cabendo ao gane-
ral Hiussiloff o conluiando das tro-
pas enviadas contra as ultimas for-
ças de que dispOe o general Dem-
kinc. O exercito de Brussilpff será
pesterionuente empregado nas ope
rações qu.- serüo einprcliemiidas
ua Pérsia.

Afíinuase que os maximalistas
dispõem de dois inilhOes de lio-
meus. com armamentos e equipa-
mentos completos.

>!í:^:í:>)í->!!<>;

A censura restabelecida
no Gairo

LONDRKSiO.- ('Voz uò.Vová»)
—Iníorm.am do Cairo (|iie foi res-
labclecida a censura previa para os
'ornaes daquella capital, não sendo

pcriíiillicla a publicação de neiiliu.
ma referencia ao movimento nacio-
nalista egypcip.

I.ord Milner, luinistio das C«d»
nias, que se eiicontrava em missão
especial no Egypio, partiu hoje, de
inauliâ, do Cairo com destino á Pa-
kstinu.

-0

0 pveriio k Toííio sofíre"
as primeiras alfiiieíadas
LON D R CS, 0. (. Voz ou Povo) --

As noticias procedentes do Japão
estão chegando a esla capital com
grande auazo, que atlingc por ve-
zcs a 15 dias.

Os jornaes não obtiveram inío:-
maçòes da embaixada japoneza a-
respeito dos boatos epie aqui cii
eularam de levanles de caractei ma-
xinialista em alguns pontos do pai/.

O Daily Telcgruph, entretanto,
publica uni telegianima de Tokio
em que se àiínTiíiçia que houve uma
revolta lio'cIicvi '.. ua ilha de Sa-
Ichalina, tendo o •¦ - ¦ no do Japão
enviado para .".qu • "-''¦¦'¦ alguns
vasos do guerra da . una impe-
rial. áiíiü de tentar abafar a insur
i ciçào.
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Zavoiko, Pstpovskaia, Bukes, Gibson &. Cia.

O estrondoso fracasso d,i oííeii-
siva de Viuieiiitcli contra Petro-
grado offereceli, ao governo dos
sovicts) a oppprtiiiiiclaclc de desço
brir a existência de um complóf,
que mais uma vez poz em eviden-
cia a criminosa activiciade cios ;;i
liados na Rússia.

A Pcavda publicou o relatório
official da connnissão cxlraòrdiiia-
ria encarregada das invesligações
sobre o complot. Esse relatório pro-
va que não somente altos dignala-
rios do antigo regiiueu, generaes,
cadetes, niciiclievistas, etc., se acha
vam coniproniettidos, ma- quetòcla
a conspiração foi organizada e diri
gida por agentes da lintente, par
(icularinentc agentes iiiglczes e frait-
cezes.

O professor liikov, antigo conse
lheiro do Império, estava designa
do paia presidir esse governo. Um
certo Albreclil deveria tomar o mi
nisterio elas comiiiunicações e \V'c
ber, antij;o sub-secrelario de Esta-
dos sob o czarisuio, seria o ministro
das liiianças. Todas as outras pas
ias estavam igiianicnte distribuídas.

Todos cs;e's aventureiros. Bakoy,
Vebei•& Goinp.i membros do Cen-
tro Nacional/'{[prganisaçilp política
dos cadetes), estavam cm relações
directas com os agentes do gover-
uo inglez. Entre elles cncotilrava-sc
uni velho patiie ; Zavoiko, homem
de con li a n ç-a do gabinete brilauui-
co, e já em l917coi!ipromcttido uo
ciniplpl deKóriiil fi.

¦ Até hoje—lê-se na Pravdn cou
sideravam-se a contra-revolução ms
sa e a espionagem estrangeira como
duas organisaçOes independentes
uma cia outra. O complot que acaba
cie ser descoberto mostra, ao con
traria', que as actividades de ambas
são perfeita mente coucordaiucs. e
mais, que ha uma contra-revolução
mundial geral em que a contra rc:
volução russa representa apenas
um papel secundário.

O plano da conjuração era o se-
guiiitc:

No momento em que Yuclehiicli
chegasse ás portas de Petrogràdo,
um levantamento interno se decla-
raria na cidade. Ás tropas aiiii-bol-
chevistas seriam coiiiiuaiulaclas pelo
coronel Liiiidckvist e a marinha

pelo ..almirante Razvosov. !':•• go-
verno conlra-revolnciohário toma-
lia o poder nas suas mãos.

.Mis o agente principal da espi-
onageui iuglcza, em Petrogràdo,
era uma miiliier de nome Pe-trovs-
Iciia, ex nienihro do Partido Sõcin-
lista Revolucionan'0, filiada, desde
janeiro de 1919, ao Partido Com-
inunisla,

Segundo as suas próprias decla-
rações, cila recebera, em começo de-
outubro, minuciosas indicações so-
bre a necessidade de formar uni
governo provisório em Petrogia-
i\o. • porque o governo o\^ Non-
este cia todo composto de espe-
culàclores e não prestava para
nada

Ella declarou ainda manter i--
treitas relações com o agente in-
glez Paul Duker.

O nome deste miserável precisa
de ser guardado. Elle escreveu, pa-
ra o -Times , tuna série de Insto-
rias tendenciosas e de ridículas
mentiras sobre a Republica do? So-
viets... Uín subsidio a mais para a
avaliação dos processos em uso pi •
Ia grande imprensa de inforiuaçSü:
um jornal como o Times- nan
sente o menor escrúpulo : em aco-
llier iâo repugnante indivíduo e cie
impingir, como uni inqücrlio serio
c imparcial, as infâmias de um es-
pião furioso por ter sido desiuas-
carado.

Dentre os outros agentes ihgic-
zcs. a Connnissão extraordinária
revelou ainda o nome de um certo
Oi.bson, encarregado da remessa de
dinheiro aos guardas brancos.

Os coujurados coutavam apenas
com )00 a '»50 homens. "Eis tudo
lê-se no relatório da Commissâo
quanto os guardas brancos pude-
iam ailieiar com o ouro inglez e
fraiiccz.".

Ta! é. em resumo, a historia da
ultima conspiração russoalliada
contra Petrogràdo. Episódio repu
gnàntc, muito parecido com os uo
meiosos -'coniplols" c atténtaelos
anteriores revelados por Sadotil e
MarchaiiH. Os representantes alua-
dos se hão conduzido na Rússia
como uni bando de sicarios e sal-
teadores.

OS ACONTECIMENTOS EM PORTUGAL

Agitação operaria intensa
em todo o paiz

Os ferro-viarios vão receber mais
15.000 contos fortes por anno

Demissão do gabinete
MADRID, 0. (.Vo? do Povo )

Consta qus o gabinete presidido
pelo sr. Domingos Pereira apresen
lou pedido de demissão collectiva.

A embaixada poilugtiezã nesta
capital continua sem noticias of;V
ciaes ele Lisboa, Todas as informa-
ções aqui recebidas sobre o paiz
\Uinho foram obtidas de viajantes
chegados a Valença nos primeiros
comboios que circularam.

Não se fala no go-
verno!

LONDRES, 6.- (-Voz do Povo )
—Os telegrannuas aqui recebidos
de Portugal, via Madrid, não allu
dem á situação do governo em face
da agitação operaria. A embaixada
pòrtugueza uào recebeu confirma
ção dos boatos que aqui circularam
com insistência sobre a proclama-
ção da Republica dos ''Sovicts" na-
quelle paiz.

- ¦- k"W-..~-

Postos alfande-
gados reaber-

tos
-—«—

Os ferro-viarios voltam
ao trabalho

MADRID, 6. --.Embora com poh.jj
cos pornienores, "começarai:: a citai-
g-ar hoje a esta capitulas primeiras. ,
noticias positivas de Lisboa.

Sabe-se, por informações proce-
dentes de Tuv, ligada ;í cidade por-
iugiitv.a de Valença por uma ponte
internacional, qtte os ferro-viarios
lusos voltaram hoje de manha ao
trabalho, depois de terem alcançado
todas as reivindicações que pleité-
avani.

O trafego das estradas de ferro
foi restabelecido em lodo o paiz-

Ainda não ha noticias sobre os
termos do accordo concluído entre:
os paredistas e o governo, nem t.io
pouco sobre as condições impostas
pelos ferroviários de empresas par-
titulares.

MADRID,tv («Voz elo Povo )-
Com o restabelecimento do trafego
ferroviário em Portugal foram rc-
abertos ós postos alfandegários em
diver g s pontos da fionteira luso-
li espanhola,

A C. G. T, cevada pela Guarda
Republicana

MADRID; 0 (Voz do Povo) -O,

jornaes desta capital acabam iis
aítixar boletins anhtinciando que o
edifício da Confederação Cera! do
Trabalho em Lisboa eslá inteira-
mente isolada por um cordão da
Guarda Republica.

As ultimas noticias procedentes
de Tuy dizem reinar intensa agito-
ção nos meios proletários de toei*
o paiz vizinho.
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A QUESTÃO DAS FOSSAS DE BÂNGÚ
—*.

Alto lá, Sr. Belisario
Penna! Ignorância, não;

falta de dinheiro!
A questão dás fossas biológicas

ri" Bangú continua, ainda sen: solu
cito.

Não nos enganamos an declarar
que o governo nenhuma provideu-
cia dai ia em beneficio dos opera
rios. já diversas reuniões Iem lia-
vido, reuniões em que tomaram
parle, como patrocinadores, poli-
iicos e sii-i camarilha desubòrdi-
nadores e inseiisadores. Porém,
linda não houve unia conclusão
piatica que solucionasse, de unia
vez, eslit 'questão das fossas,'

Uni banquete, com magnífica
inolliadura, foi servido aos cava-
dores politiqueiros e a comparsa-
ria.amuinciaiulo o desfecho dessa'
farça liygieitica, cujos protagonis-
tas ifió os srs. Belisario Penua
Fonteucllc.

(i sr. Belisario Cena resolveu que
os habitantes de recurso iii;indas-
som construir as fossas por couta
própria, vindo o governo em au-
xilio do-, que as não pudessem
aoiislruir. Ora, é uma falta de seu-
so esta iletcrmiuaçiio.

Primeiramente porque, no Ban-
gú, a maior pai tu da população c
operaria.

Não se concebe, portanto; que
os operai ios sejam ricos ou lenhaiii
recursos. Foi essa, então, a provi-
delícia, o auxilio, a .protecçflo? O
qticionscguiraiii os politiqueiros,a bem do proletariado de líaíigu ?
Foi unicamente, para deitar ver-
borragia cavatoria que lá foram, tin-
giiido de advogados d:t cansa pro-
letaiia ?

O sr. Belisario Penna. em nova

reunião <mh l.Jai)g'i'i, no Cinema Mo-
demo, acompanhado pela carneira-
da política, discttliu, pelo lado pro-phylalico, a questão das fossas,
mas, sómínte pelo lado pròpliylali-co. Taxou os operários de igno-
rantes. O sr. Belisario pecea pelafalia de senso, de huiiiaiiidade.

O que não é ignorância, ú qtics-tão de iiinlieiro. Nãoc por igno-
rancia que o proletariado do Bangú
não conslroe as fossas. E' por tal-
tar dinheiro, .recurso,,pois, os seus
salários iião.cliegam para supprir
as suas necessidades domesticas.
Ignoraiileivriesse caso, é o sr. Bell-
sario Penna, que desconhece a si-
inação nfflietiva em que se deba-
tem, aetiialnieiite, as massas obrei-
ras, com o gravame da alta do pre-
ço dos gêneros e da exiguidacle dos
salários. Essa sim, é ignorância
crassa, deshiiiiiaua, brutal, que pro-cura exigir dos operários uma cousa
que não está á altura dos seus recur-
sos minguados; mesmo porque já
prc.viamos, numa localidade sem
encanamento d'agiia,ii!to podehavérliygiene.coino quer o serviço de Pro-
pnylaxin rimai. Onde ha fome, onde
lia necessidade, onde não existe
água encanada. pode se. então, exi-
gir liygiene ? E se o governo a quer-
porque não manda co; slriiiras ios
sas? Por que taxar de i;.norautcs.os
trabalhadores que não" atteiideiu a
essa medida hygieuiea por falta de
recursos? O necessário para a ma-
ntitenção dos seusjares? E' o caso
de se perguntar onde está a consei-
encia de.-.sa gente?-

Nova tática
(Cohilnuação da I" pagino)

res ás labellas pr.olelarijis. A neçíio
nesse sentido importaria numa ex-
propriação parcial e numa ingereíi-
cia directa na administração bur-
giiezá.

Os sapateiros, por exemplo, po-dcriaiu recusar-se ao trabalho des-
de que os proibidos das fabricas
se vendessem acima das tabellas
calculadas pelos seus syndicatos.

O industrial iscria forçado a fis-
causar o comnierciantc e cercear
assim a ganância do inlerincdiii-
rio.

Como fazemos hoje, não se dá
nenhuma cxpropi iaçAn real porqueo consumidor, que é o próprio tra-
balhãdor em greve, paga a dilfcren-
ça, com ágio certo. O novo rumo
que ora indico me parece, quantomais medito ncllc uma escola cilu-
cativa de primeira ordem e n mais
dura ameaça ao capital. Bem leva-
da a cainpanha nessa direcçao re-
dii/iriiinios os exploradores ao nl- •
limo redueto e daríamos aos traba-'
Ihadores a consciência do valor
dos seus sacrifícios.

Desaconselho iibSoliilniuente as
exigências de socialisnção porquenão vejo meios de evitar as sócia-
lisaçoes parriaes, Formadoras de
castas perigosissiuias.

Peço aos trabalhadores que me.-
dlfçin nessa nova taclica e e.xpo-
nhaiii suas opinifjcs e duvidas.

JOSII* OITICICA

Dorçíngo,; 7 t h> '

Na União dos 0. em Fabricas de Tecidos
¦ *¦¦ '(¦-¦¦« ,-TTr ?r '¦¦ h - i- ¦:- . * ,

grande sessão das
!

Laranjeiras

- O 5ÍA DO JORNAL I— -r—j

Quinta feira rpassiida, «Ido ^çor-rente, realizou-se uma sessão"' na
siiccursal dos teceloes, nas l.aran-
jeiras.

A sessão ficou a cargo do cama-
rada Rítlníeiraj que partiu com um
grande grupo de trabalhadores das
associações do Centro, em deiitan
da ás Laranjeiras.

O percurso se fez sem incidentes
desagradáveis. Os niaiiifcstautes.eni
bondes, por todo o percuiso, cau-tavam com ciithiisiasuio os hviiinos
T'i rarios.

A chegada, nas Laranjeiras; foi
calorosamente saudaria pc-os com-
pandeiros do bairro e pelos que.ilaGávea, tiiiliam vindo cspecialnicnte
para a¦-grande assembléa.

Os hyiuiios libertários foram no-vãmente cuidados, por entre vivas
e palmas. A succtirsal; que não é

-? » »—.—

seguida ocoipoti a tribuna o com-
pandeiro Curva limes, da Resistem
cia dos Cocheiros, que saudou a
numerosa assembléa e congratu-
lou se pela çohcsüo dn classe.

Por ultimo, falou o companheiro
Pereira Júnior, eni vigorosas phra-ses, o valor enorme que representa-
va a vinda, ás Laranjeiras, dos bra-
vos camaradas da Oavea.lsto bas-
tava para provar ao carraiicisino in-
dustrial que a solidariedade entre
os associados da União é uni facto
indiscutível; linalisoii, uniu comum-
vente apello aos teceloes das La-
ranjeiras, para que não esmorecer-
sem nem abandonasseiii a sticcur-
sal, tendo sido as suas ultimas pa-lavras cobertas por palmas e vivas

A 4'OltlV'IMMH'Í:»
O coiupauheiro Villar deu, então,

a palavra ao camarada Palmeira,
para a rcalisação de sua conferem

Pela victoria do ideal
proletário!

Camaradas! Machínas á "Voz.do Povo"

¦ > MHMM

IÉ I
mmmmÊmmm*mmmmm mm

. !.
Reuniões f

,-r—-i

IUi)l<"í,'4'St«h

Hontem, á partida do su-
btirbio de 18,30 m Eslação
de Engenho Novo, í uni comi
panheiro que desejava vir
para a cidade, esperou que o
Chefe se dispnzesse á vender
bilhete. O trem partiu e o che-'.fe, 

sem dar ouvidos ao pas-
saleiro, ficou-se a olhar para
fora...

Tendo perdido o trem, o
nosso companheiro protestou,
O chefe, brutal, estúpido, mal-
criado, só faltou espancal-o !

Cada reisiqíio que se en-
comia por ahi...

Oi [Iiê íiifilil.. j fercefra [1110
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Os que nos auxiliam
Importância' já publicada 2:73«1$-jÒ0

Lisla tirada em beneficio da «Voz
do Povo-.pelos operários da Fslra-
de Perro, da secção das muralhas,
no Rugenlto de Dentro e l;nC.íii-
fado.
Antônio Monteiro Sou-

-? » ?——

A apangagem da fabrica
de B<\ngú

'\ Um conflicío
ANioiicia de honte:?; ícíiíõs

siiul.r a accfescéntar o se-
guinte :

Os capangas pagos pelo sr.
Jayme(Scofild,Oscai7.iuho, Mo-
leqtiiiilio, Ltiizinho e Julinho
(que zinhos ?) foram presos
depois de õfferecerem • resis-
tencia .-í policia e desta manei-
ra conseguiram dar evasão ao
criminoso Alfredo China.

O commissario Falcão de-
clarou que serão processttdos.

Os operários da fabrica
Bangú estão dispostos a abati-
donar o trabalho caso a ge-rencia teime em conservar
como empregados a turma
perniciosa de desordeiros.

Não se poderia
evitar a grippe

no exercito?
Os pobres soldados

são quem paga o pato
A grippe continua se pro-

pagando no exercito. Segundo
uma estatística da Dirèctoria
de Saúde da Guerra, existem
no Hospital Provisório da
Villa Militar, cincoenta pra-
ças atacadas de grippe. Ape-
sar das repartições militares
esconderem, jtiivtamante com
a Saúde Publica, a veracidade
dos faclos, a hespàtiltolà, con-
íinúa a figurar nos inappãs e
estítiisticas.

Devido a essa incúria e a
*sse segredo, quem pagam 'o
jpato são os pobres soldados.

•'' Além dos seus minúsculos
soldos. do máo passadio dos
íiiartets, tem de soffrer as
:onseqiiencias da moléstia,
que poderia ser evitada. Se
não fosse o relaxamento dos
que zelam pela sua saiide.
Mas, é veso da Saúde Publica
e das repartições, sanitárias'
militares, encobrirem tudo,

Os soldados é que' se afo-
mentem e paguem caro a in-
tdifferença dos seus pretensose relapsos protectores. Só isto
acontece, na republica de po-litiqueiros !

A sua absoluta necessidade
, Jamais tiiinifestoii de,, forma tãoaccentuada como uo momento, anecessidade de um entcdijiichto eu-Ire todas as organis.tcões operárias

espalhadas pelo vasto território bra-sileiro. visto ser agora, precisa-menle, a hora mais agtiila da luctatravada entra a velha ordem bur.
gne/a, feita de privilégios e injusti-
cas e a massa proletária que, fartada exploração capitalista, tpie Ieminfelicitado, desperta cuifiiii, para aconquista dei lugaí"rjue llíe é devi-do no banquete da vida.

Em toda pai te onde impera osysteuta de jirodtiecáo capitalista,
com o seu peculiar cortejo de ini-unidades e misérias, os opprimidòs
de Iodos os tempos, aiidos de jus-tiça e liberdade, solidlficain-sc con-ceujraiii se, para o, combate final edecisivo a que o tempo lhes con-cila, contra esse unindo de senho
res e escravos. «Je cxpioradoies eCNplorados.

Parallelaiiiente, a burguezia ven-do o crescente deseiivolvimento dostrabalhadores, lança mão de todos
os meios, mesmo dos mais arbitra-
rios, para sustar a sua marcha rei-vindicailora, ora cedendo inachiave
licamente ás suas-jiistás aspirações,
para logo depois rehaver o campo
perdido, ora negajido-se violenta-
mente a satisfazer as mais eoiuesi-
nlias exigências, escudada sempre
no poder da sua força, organizada.¦ Finda que foi a monstruosa' heca-
tombe guerreira, que feriu o regi-
meu btirgue/ nos seus mais pode-rosos esteios, a burguezia compre-hendenilo a insegurança dos seusiníquos direitos de senhores domundo, reuniu se lio celebre pala-cio de Versailles, e depois de syste-
tuaticos esiudos, lançou ao inundoos meios pelos quaes ella pretendercliabilitar-se.

O afamado còíigressò-trabálliista
de Washington corrobora o queahi fica dito.

Que medite bem o proletariadobrasileiro e verá si é ou não int-
presciudivel, inadiável, a realisaeilo
do noaso terceiro congresso, pois énclle necessariamente que os tra-balhadores iião, methodisar a snaacçáo, .systeiuatisar os seus.es-
íorços. ,

C-para que o mesmo seja coroa-da de.exito, indispensável se toma
que as associações das diversas lo-ca idades se compeiielreiii do seuvalor, não medindo sacrifícios paraenviar delegados diiectainenle.pnis
assim concorrerão para uma obra,cujo fim é libertar o proletariadoda tutclla patronal.

"M do Pra"

Anloiiió Duarte
Américo Pcrreira Soa-
res

Sabiiio Soares
("ainilio l:steves
Caiiiilo de Oliveira
Fernandes líamos
Ilehiiiio Cândido
Francisco Mcüo
Fnusiiiio da Silva
WáldeinarKVma
Manoel Bragança
Oresíe Curubà.........
José Maria. '.,
Luiz Xavier
Virgílio Ha nos
Rèiieiliclo Jeronvino...
Benedièjo; Alves
Luiz Mendes
losé Leite
Modesto. Cardoso
Anlino de Campos..,.
Antônio Fclieiano
Sébastãò Oonçaívos...
Antônio Pacheco
Lucas Alice
José Vieira
losé Luiz
jovi Vieloriiio
Domingos José Ferrei-
ra

Feliclo Sebasüão
Francisco Pinto
Jovi SaiiPAiiiia i
Francisco Pereira San-

Soiiima
José Ribeiro

Casa lleiin
J. Carvalho
I:.S-, 
S, Oil Nunes.

Sòiuuta

De:
Affonso de Araújo
Zon/eino Ferreira Ateu-

dòiiça (inariiiheiro)..,
M. C...
Francisco Lopes (iião..
Luiz lira/
José Rodrigues
Delphini Correia
Jis: Gomes da Silva

(3 cautellas)
Rol Macedo de l.iiti.re

c:i....^M i».i t
M. Feiiiandes (para a

• Voz do Povo- se cor-
responder com Le-
nine
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O dia do jornai é já- uma
inagnilica victoria da Voz do
Povo. O operariado consciente
tem na devida conta o valor
do seu órgão e compreheude
a necessidade que ha em ele-
val-o, quanto antes, ás condi-
ções de uma folha com. os
recursos" necessários para. a
efficientc defeza de seus legi-
timos direitos. CompYehende,
e se dispõe a empregar suas
energias na realização desse
grande propósito.

Assim, diariamente, hoje
uma, amanhã outra, todas as
classes se vão preparando
para àttender ao nosso ap-
pello, instituímos o dia do jor-
nal, qtje será o dia de nossa
victoria. Nem podia ser de

outro modo o proceder de
nossos camaradas proletários,
nessa hora de lutas decisivas,
em que a causa da justiça,
que é nossa, necessita de vo-
zes possantes que a procla-
mem-e energias sãs e magni-
ficas que a defendam.

Formando ao lado dos que
assim pensam e aqui, os nos-
sos. camaradas alfaiates aca-
bani de designar o dia que
será o de auxilio á Voz do
Povo que vê nessas mani-
festações de solidariedade, o
quanto é sentida a necessi-
dade de sua existência e o
quanto será effefiva a sua ãcti-
vidade.

Companheiros, avante !

Oahçáh

pequena e que já regorgilava, níocomportou o numeroso grupo, quechegara.
Muito povo Ficou fora da siiceur-

sal, no largo: parte accoiiiodou-se
pelas escadas e corredores e parteencheu liteialineiita a sala.

Abriu a sessão o companheiro
\ illar, da dirèctoria dos teceloes,
que failòii, ihaiigiir n o

«». ••«Ml'
ÍSiii

nl.os inaii
'.'lll<t<«4

Em phrasfs de coiiiinovidá ailiui-ração, o camarada Villar refeiinseaos retratos inaugurados, reportan-
dose ao sacrifício de Martins as-sassinado em IS de novembro del"l». e ao esforço de Elisa, a maiororadora da Unia.., còiicilando oscoinpanheiios presentes a imitar a
grandeza moral dos dois mortos.Seguiu se com a palavra um cama-rada da Constrticção Civil, nuc
elogiou, em seu nome, n eiithusi-asuio que voltava aos teceloes daAlliança, aiigiirando mu mttiro iu-vejavel a solidariedade obreiraiciu

Vigiicl Martins

çia. Fsta foi feita da janella para olargd, cheio então coiiipletamciite
por uma multidão de obreiros.

A conferência foi mais um dts-curso, vibrante e enérgico. Entre-cortado por prolongados applausòs,o camarada Palmeira fez mu dis-curso de vigoroso combate á bur-
giicxi.a inconsciente, ao mesmo tem-
po que tecia louvores á força for-
midavel, que é a organização dooperariado. Evocou, por fim, as fi-
ílirâs syiupathicas de Miguel Mar-

.tins c de Elisa Gonçalves, concluiu-
do a sua oração com um appello
sensível ás coinpanliéiras presentes,
piira que tomassem á sua guarda adefesa da União, fazendo com queos pães, filhos, noivos, irmãos e es-
posos não na abandonassem nunca.

Palmas c vivas, e a "liiternacio-
nal" foi cantada vibrantemente, viu-do a multidão, em passeata, até oLargo do Machado, donde partevoltou ás Laranjeiras, parti- subi» ãOavea e parte desceu, em bonde
especial, á cidade.

SOCIAES — —

Uma bella noite, a de quinta-feira.

^^zyíyiOX^*"^"—1 n iiifl
/i\ \j/

0s,empregadospo£taes
telegraphicos conti-
nuam em parede

Nos ergastulos do
trabalho

Foi apanhado por tuna caixa,
na rua da •'Gloria, o operário
Abílio Corrêa, que mora á travessa
Esmenia Oortle, 45. Uni medico da
Assistência prestou-lhe os necessa-
«ios curativos.

•O
. Mangiio.Buoncore, de 15 annos,
qircndiz de carpinteiro, morador á
rua'Silva Manuel,. 151, foi ferido
pelo fonuão ronftuie Irabatlíva-

i??

4'arÍ4>M<4lU>JM^tN l\»\ e
Tl'ÍH»M

Os caric.iturislas Ruben Tri-
nas (Fox) e Paulo Vieira (Mi-
queliiios), offarecerãm á iVo^
do Povo, uma serie de carica-
turas da acttialidade, que re-
mos publicando diariamente.
As caricaturas ofíertadas são
magistraes, demonstrando a
intelligencia, a verve, o pre-
paro technico dos conceitua-
dos e queridos artistas. Agra-
decênios penhoradamente, es-
se bello oesto.

CAMBIO
O mercado de cambio funecio-

noii irregular tendo alguns bancos
aflixado á tarde nas suas tabellas
as seguintes taxas:

Pffllárs ....'...... 3*863
Libras esterlinas....'... 20*650
Francos.,,./ $283
Liras italianas. $230
Marcos '$030
Pesetas.....:j $720
Escudos....,!...,.-....-• j$o.|0
Vales ouro npi>....,-., 2*130

Uma belíía iniciativa
Por iniciativa da companheira

Eninia. Silveira; fundou-se nesta ei-dade, uin^reinio denominado «Oiu-
po Feminino Inslructivo e Recrea-tivo Operário- cujo programiiia éoseguinte,:

Çreará aulas noeliirnas de portu-
guez, franecz, arithmetica, dactv-
lographia, contabilidflde, iiíglez 

"e
musica, trabalhos inaiiuaes. aulas de
corte, costuras, bordados, flores, es-
partilhos e chápéos.

Este prograninia será dividido eiudois cursos. Primeiro, curío de
apreiulizagein; segundo, cuiso deapeifeiçoaniento.

Nesse grupo poder-se-ha inatricti-
lar creanças, moças e mesmo senho"-
ras edosas.

O grupo promoverá bailes de'
dois em dois mezes. Haverá duas
conferências inensaes, uma por pes-soa previamente convidada paraesse fim, outra por uma associada.

A associada que, sem motivo jus-tificado, deixar^de comparecer atres conferências ^eguidas ficará
suspensa do grupo por 90 dias.

Nilo haverá quota mensal. Ogru-
po só contara.com a renda dos fes-
tivaes que promoverá para os quaesas associadas deverão passar o mai-
or numero de ingressos possível.

, Organisará uma orchestra de 1110-
ças para o que pede á associada
que tiver instrumento e queira to-
mar parle na orchestra aceusar-se

Só ao grupo cabe a autonomia
de resolver tuderdiz que respeito aeste.
O grupo é composto de directoras
e reuiiir-seão quinzenaliucnte. São
directoras as companheiras,

Euliua Silveira f costureira, pro-íessora de fraiicez pratico e dacty-
lographia).

Coiitta LicCÍjijso (bordadeira).Oraziella Braga (ajureira)Ltiiza de Castro (encadernadeira).Maria José (chapeleirà ).Olga de Castro (colleteira),

MADRIO,6. (Vo: do Povo)
Ascende a quinze mil contos for-
tes a importância que o governode Lisloa terá de dispeiuler an-
nualinente para fazer face aos au-
guientos que foi foj-çado a conce-
der aos ferroviários. Fsse foi o
calculo feito pelas autoridades por-ttigue/.as, segundo rc-ície mu fuuc-
ciotiariò superior da administraçáo
das estradas de ferro chegado esta
manhã a Valenea.

As informações de Portugal só
podem ser obtidas por intermédio
dos \iajantes que conseguem atra-
vessar a fronteira, pois continuam
eni parede os empregados dos cor-
reios e dos télcgrapltos de todo o
paiz.

correspondente mentiu
1—?—.

Tudo estava até muito
díreítlnho...

. S. SALVADOR, 6 (Star) -OSc"
iiUtdo e a Câmara protestaram con-•tra as inverdades transmitidas pelocorrespondente do "Jornal do Com-mercio" dahi, sobre a apuração e
proclatnação do governador eleito.

Ao contrario do que afirmouaqtielle correspondente, as scssOe-tforaiu realizadas com plena liber-dade e assistidas por pessoas instis-
peitas, estando o idificio dè assem-blea'totalmente cercado de povo,

AtMNIVERSARIOS

Fazem annos boje:
Os camaradas : Juvenal Leal, An-

nibal Pacheco, Antônio Leije, Ma-
xiiiio Pereira, Francisco Cardoso e
Pedro Pinto Rausel.

Faz annos hoje a interessante
menina Atina Gonçalves,

Conferências
O no«:?o conipanheiro Francisco'

Alexandre, fará, boje, ás :i horas da
tarde, uma conferência sociologi-
ca, uo Grêmio Literário FÍiiniinen-
se,á rua Viscoiúlc dó Rio' Branco,'161, em Nicthcròy.

Filtrada franca.
- Em beneficio da -Voz do Po'

vo -, o dr. Maurício de Lacerda rea-
liza hoje. ás 7 horas da noite, na
sede da Alliança dos O. em Calça-
dos, á Praça da Republica, 38, tuna
conferência.

No Sindicato dos Trabalha-
dores Graphicbs, á rua General Ca-
inara n, 333, o nosso collaborador,
dr. José Oiticica realisa hoje uma
conferência, ás 3 horas da tarde.

Na siiceiirsal da União dos
Operários em Tecidos, em Villa
Isabel, realiza hoje. ás 7 horas da
noite uma conferência osr. Nica-
nor Nascimento.

Con forme noticiámos, o c;.'
murada Octavio Brandão realizou
hontem a sua conferência, ua sede
dos Sapateiros.

Constou a mesma de leitura com-
tnentada do seu recente folheto
«Despertar! , depois distribuído
pelas pessoas presentes.

O salão dos sapateiros achava-se
repleto de trabalhadores, que ap-
plaiidiraiu calorosamente as pala-vias do coiiferencista.

0s cartazes
do dia* * * * *

Nos theatros
S. PEDRO A's73 I e 0 3/4.
Amor de bandido.
TRIANON A's 7 3/4 e 0 3/4.-•A jangada».
S. JOSÉ' - A's7,S3/4'e 10 1/2.«Gato, Baeta & Carapicú..
CARLOS GOMES. .Peccadora e

m3e, drama:

Nos cinemas
¦IDEAL iOsiiivsteriosdò Nova--Yorlc», tiliu em séries e o «Peccado

esplendido., 5 actos da Fox pelosartistas Charles e Clarv e Mede-
leine Traverse.

ÍRIS — iO jogo temerário•.
fihn em séries, e .Onde o tiro é
lei«, cinco actos da Fabrica Uni-
versai.

PARIZ - «O filho do destino
cinco actos de aventuras, e «A
mascara do mar, drama em cinco
actos.

PATI1E' -tiEsplendido peccado-.e «Diana, a caçadora-, ires actos
da Fox.

ÇDÉON— -Asbotasde d.Qui
teria., e :A promessa da profes-sora», farça de Fo.v.

PALAIS - -«A vida de bojei e-ActualidadesFox*.
AVENIDA- .A avalanche

co actos.
PARISIENSE - :Eiu terra eslra

nha . cinco actos.
CENTRAL «O Dedo da Justiça •. drama em sete actos.

O Fado-, opereta portugiteza.

, cm-

A intervenção
na Bahia

O sr. Epitacio não
cumpriu o que disse

S. SALVADOR. C (Star) -
Os jornaes ruystas desta capi-
tal continuam a atacar o ge-neral Cardoso de Aguiar.

O " Diário de Noticjas ¦•'•
abre coltimna atacando o pre-sidente da Republica com o
titulo "O sr. Epitacio Pessoa
não cumpriu o que disse."

:

As íntrígaíhadas
—?—.

A justiça búrgueza mergulhada
üa polítíquíce

S. SALVADOR, f. (Star)-O\k-seuibargador Braulio Xavier, presi-dente do Superior Tribunal de Jus-tiça alterou a acta da sessão em queos desembargadores protestaramcontra o pedido de intervenção fe-deral, na qual aqtielle magistradodevera ter feito com caracter iridi-vidttal.
Consta que na primeira sessão doTribunal outros protestos serão fei-tos.

"Voz do Operário"
—*—

Recebemos o primeiro nu-
mero do brilhante órgão dos
trabalhadores de SenWno 1//1?

oi*' ¦ - *-

do Operário, que se propõe
a defender os interesses do
proletariado Sergipano, con-
tra a burguezia local, Aos
nossos camaradas sergipanos
desejamos muitas victorias e
vida prospera ao seu jornal.

Varias noticias

Remanso em paz
S. SALVADOR. Ç (Stár) »-

Chegou a esta capital o^capk
tão Moysés emissário do ge-neral Aguiar, este-official ne-
gociou com os chefes serta-
uejos de Remanso, a deposi-
ção das armas, tendo deixado
áquella localidade completa-
mente em paz.

0 novo presidente do
Tribunal bahiano

—?_
' S. SALVADOR. 6 (Star) - Foi
eleito vice-presidente do Superior
Tribunal de Justiça do Estado o
desenibargadar Pedro Ribeiro.

Na Guanabara
Entraram :
S. Dourado, ;í o Norte:
Rio de Janeira, do Norte;
\Vcsr Hobomao, de Nova Yorck.
Sabirani: 

',

Àngo, para d Havre;
Cnyatni, para; Hamburgo)
Itatlnga, para' Mossòjo ;Liicania, para'ltajaliy e Santos'

S. SALVADOR. 0 (Star) -
Chegou a esta capital o capi-
tão Cordeiro de Miranda, que,segundo constou, havia segui-
do para ahi, via Pirapora.

Este chefe revoltoso com-
mandava o-bando de sertane*-
jos de Remanso, que depoz
as armas.

m 'tiras devem estar
furiosos I
—?-

Um conselheiro
S. SALVADOR. 6 (Star; -Os jornaes ruystas af.firmam

que o advogado Guerreiro de
Castro ielegraphou ao presi-dente da Republica aconse-
l.hando p accordo e indicando
o nome do dr. João Saujtòs
irmão do ministro Pedro San-
tos para candidato de concili-

CAMPOS, 5 — A imprensa pede
providencias para o facto da fuga
dos presos que cumpriam sentença
na cadeia de S. Fidelis.

A cadeia nSo somente amaníiaceti
hontem completamente vazia, como
sem o menor vestígio de violência
ou arrombaiiiento. ¦

A impensa suggere a possibili-dade de suborno e venalidades dos
guardas.

i

Bar Cosmopolita
CTRVPIAS, COÓNACS, LICORES.

CONSERVASi CHOPPS SAN'-
:-; • DWICliKS I- FRIOS

.. . Espccíitliilaile' cm
Comidas: frias e quentes

y, Syetenia europeu
J ESTIMULANTES, ETC.
Speijáillitt in knlícii inul w.wJicu

) S|>ciscn. lãiropüisclie Kiiciic.
y <¦ ' • Kotifcrvcii clc. 

«J. J. i>iiti:iit\
RliÀ VISCONDE DE ÍTAÜ^ÍA; Í07
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A crise de ha-
bitações

—• •? ¦ ¦-

Os senhorios augmen-
tam os alugueis!

A situação creada pela cupidez dos
senhorios está tornando insuporta-
vel a vida das classes pobres. A
carestia da vida devido a subida
assustadora dos gêneros de pri-metia necessidade vem sendo ag-
gravada agora com o augmento dos
alugueis de casas. A. população
do Rio nao tem para ondeappellar.
Quasi toda a imprensa silencia em
tomo da situaçito premente' queestá sendo agora inanhos.t e es-
pectilativainente creádâs pelos se-
nhofios. Portanto nem de certa
imprensa, nem do governo cousa
alguma podenias esperar, pois es-
tantos convencidos qne essa gente
nada fará pelo povo.

E isso se explica : os governan"
tes e mais graiidos da imprensa'
tem grandes proventos, moram em
bellos palácios, tem prédios alu-
gados, e, por conseguinte, nao têm
as mesmas necessidades do povo,liem pretendem com as .sitas pro-
prias mãos acabar com o estado de
cousas que lhe crèa o bem-estar e'
lhe enche cada vez mais os seus
cofres. A avidez dos senhorios che-
ga ao auge. Parece que movidos
por um accordo occulto estío sen-
do atigmentados por todos os bair-
ros os alugueis de prédios. Eiii
todas as Avenidas da R. B. de
Mesquita, nas quaes habita a po-
pulação pobre, miserável mesmo,
os senhorios já avisaram os seus
inquilinos que desse mez em dian-
te terão o aiigiuento de 10$, 20$,
505, etc, acima do aluguel estabe-
lecido.' Estamos também informados, queos senhorios empenhados neste as-
salto ao bolso da população ca-
rioca. n.1o fazem mais os iiulispen-
saveis concertos nas casas, provo-cando desfarte a mudança dos ve-
llios Inquilinos, e então impor aos
novos um aluguel mais pesado'.'Onde iremos parar com tal desça-
labro.? ;. ,

. , O ;PPvo que ;tome. a defezadas
j suas algibeiias!v.. .

Terça-feira próxima teremos notheatro Republica a primière dos•Os fantasmas'. E' seu autor o jo-ven dramaturgo dr. Renato Viaiuia,
autor consagrado'de «Na Vora-
gciu- e Saloiuf., áquella represcii-tada com e.vito por esta inesina
companhia.

. A marcação dos -Os fantasmas,
loi feita pelo dr. Gomes Cardim,iiinegavelmcnte uma competência *
no assumpto.

A'sra. Itália Fausta coube oprin-
cipal papel, como nao nodia-Vd.ctsitT
tfc acr, c, nus que tenios assistido
aos ensaios garantimos que a insi-
gne artista levantará o publico emapplausòs no final de muitas scenasvigorosas, com especialidade a sec-na final do 2" ácto.

Ramos tem um de seus melhores
papeis, daquelles que em Wria
theatral clianiaiuos casaca.

eiio falta muito tempo para o
publico estar em coutacto • com«maobra de intensa drantaticidadé
que reafirmara a nossa opinião arespeito do dr. Renato Viaini.t,
como seiido um dós noésos maio-
res theatrologos.

«Estrella d'Alva-, conforme te-mos dito, será a peça de estréa-da nova cqiiipánliia Ruas no thea-'
iro Recreio Dramático.

E' seu autor o sr. Mario Montei-
ro. Nesta peça estreará uma nova
actriz. Chama-se ella Céo Cantara.
E' muito moça, tem bonita voz e
grandes disposições para a Scena.
Cursou as aulas da Escola Drama-
tica Municipal, sendo uma. das me-Ihores aluninas.

Céo Câmara é sobrinha do que-rido e estimado actor Joflo Barbo-
sa, e fará a protagonista da pastoraldo sr. Mario Monteiro.

ar-r-

União u%s O,
cursai de V. tzab
Mi horas,

AU. das O. em (*t
rencia ás 19 I -

Syndicafr
Assemblif

União'i
sciiiblúa j.Grupo k
ás 1() hoVas U
ma V, Gama ¦<.

Ass. dos T. ei,.~ Asscni.bléa geral,

Convocaç
I nino O. V. <|«. '|v

CONFERÊNCIA
Hoje domingo, haverá «.nossa succtirsal de Vill«Isabel, uma conferência, pelodoutor Nicanor do Nascimen-

to, ás 7 horas da noite.
CÓIÍI.IM) <1om Oi». U.ir.iiioi-ím|í,h A' CLASSE -Convidamos os companheirosmarinoristas para assembléa geralextraordinária que se realisará se-

«undafeiraSdo corrente, ás 7 hr».ras da noite.
¦Fizemos scientes aos compa-nheiros que devido a ihuitos as-suiii|Ttos, abriremos os trabalhos ási noras em ponto.O principal assunipto é o dia deb'ahalho do jornal . Voz doPovo l .

. Convidamos a virem á secreLa-ria.o mais breve possível, os sccniii-cs conipaiiheiros: Álvaro Maiá.jose boares e Domingos, da mar-moraria Mariano Marota O r>secretaaio, Bento Moraes.
AU. <iOH O. o,,, <U%ii.;uU,

Convidaiu-se todos os camaradas
que trabalham dentro das Fabricase dentro das Officinas, a compare-c-'reiu,hoje ás 7'horas, á grandeconferência a realisar-se pelo de-'
imtado Maurício de Lacerda, em be-neficio do nosso jornai a*Vozdo Povo-.

Como se trata deste beneficio emfavorito nosso Jornal é lógico quetodos os trabalhadores concorram
para este beneficio, pois é dever dêhonra, para os mesmos.

Alerta trabalhadores?!...
Todos á grande conferência.
União do» Einiié-eíM! .««o» vni ¦»a«Is«r5.-,H
Sede : Praça da Republica n. 5$
Hoje, 7 do corrente, á I hor.tda tarde, grande assembléa na nos-sa sede. social, á Praça da Republi-ca n, 58.
Viva a Internacional dos Traba-Ihadores!

SymUrmn htm Ti»ai»»«
llludoi-OS ÍM'M|tlli«'OM
Convidamos os collegas

que estão de accordo com onosso programma, já larga-
mente divulgado, a compare-
cerem á reunião de hoje, domingo, 7 do corrente, ás 2horas da tarde, na sede da Al-liança dos T. em Marcena-
rias e Classes Atméxas, á rua
General Câmara n. 333, ondevão ser discutidas e approva-
das as bases do Syndicato e asua entrada para a Federação
dos Trabalhadores do Rio de
jãiicílU.

Precederá a reunião uma
palestra do valoroso cama-
rada José Oiticica.

— A nossa secretaria será
brevemente insíallada á rua
Senhor dos Passos, A-8, juntoá nossa co-irmã União dos
Alfaiates. — A commissão exe-cativa.

«Ui-upo Feminino d««
lí. ^0«-tJt(>M

Reune-se na próxima sexta-feira'
12 do- corrente, pelas 10 horas, no:C. Cosmopolita, rua do Sena-do, 215.

Pede-se o compareciniento detodas as associadas.

Lluino «Ioh 15. «mii 1'aliri-
*'uh «tio Uéliulu

. Convida-se a classe em oeral lcomparecer á grande assembléa
que se realisa no dia 12 do cor-rente, ás 10 horas, para tratar daordem geral da classe.

Enríjando os músculos

l\ «Ios o. Vim*, e
, f'oiTolaliví«N

Realiza se segunda-feira, S

A.

-?
FOOTBALL
Realizam-se hoje

trenós:
os seguintes

No campo do Jardim Zoológico,
entre o Villa Isabel x S. C. Rio de
Janeiro; Americano x Metropoli-
taiio, no campo do primeiro, entre
os 1-, 2- e 3. ieams, Audarahy x Fia-
mengo, ás 16 horas, no campo do
primeiro, á rua Prefeito Serzedello.

• -- No próximo domingo, 14 docorrente, o Modesto F. C, em suaesplendida praça de sports, ua es-taçito de Quintino Bocayttva, levará
a 'effeito um importante festival
isportivo, em homenagem ás fami-,
lias da mesma estação. ¦ '' '""

— Alistou-se nas fileiras' eiscai-
nas, onde pretende disputar o cam-
peouato da Metropolitana, defen-
dendo-o o Cruz de Malta, o /»/nivrLoniéliiiOj do Fltrininense, de Ni-ctlteroy. •

WATEIÍ.POLO
. Na piscina do Fluminense, reali-zaram-se hojç as seguintes provasdo campeonato instituído pela Fe-deráçao do Remo:
Guanabara x 'Mernacionat, ás1/2 horas: l«fej o sr. M. Castello

Branco, dq,C. Ri S. Chsistovao..
S., Christovãoí x Boqueirão: ás1/2 horas. O tcan\ do S.'C"|iri'sto-«

v3o e o'seguinte"! Isac; Fonseca c*Alcides; AbráliSoj Paulo, Jorio è-Taranti. j .,,-,, .. .. .

., -.  deMarço uma reunião de Dirèctoria cdos delegados juntos á Federação,
ás 7 horas da noite. Pedese oeomparecimento dos mesmos paratratar de assumptos geraes daclase, e sobre o próximo Congresso
Operário. -O Secretario.

.\lli:iii<_'.*v «tlom 4»|»<M-a-
rios cm Cnlo.itiotH

»» <Çla"ssos Aimcxa»
Esta Alliança convida toda

a. classe em geral ; Montado-
res, Acabadores, Cortadores,
Pospontadores, . Luiz XV,
Obra de creança, Tainanquei-
ros, Formeiros, a comparecer,
segunda-feira, ás 19 horas,
a uma reunião "monstra" 

paraserem discutidos assumptos
urgentes que interessam a'
classe que depois de conveni-
entemente discutidos^ devem
ser. ser logo postos cm pra-tica.

Pede-se também a todas
as companheiras que traba-
Iham dentro das officinas antt-
hygienicas: Bordallo, Atlas,
Pollar, Ferreira Souto e muitas
outras...

, A comparecerem a esta
reunião, pois os interesses a
tçatar abrangem também estas
camadas.

á reunião "...Todos
tra*?.-

'mons"

A Commissão.
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« «l<* .Imieirn

.odos os empregados
..s, par-w tomar parte ua

leitiíiào que se realizará
.ii.-, ás 12 lioras. para tomar-se de-

líbei ecoes importantes sobre a nos-
s i situação econômica, e ao mesmo
tempo prevenimos;.;! classe que de-
leiii comparecer á hora marcada
pois, logo a seguir se realizará em
tios-a sédc tuna conferência pelo
tleputulo Mauricio de Lacerda, por
intermédio da Alliança dos Traba-
Ih-dores em Calçados, em beneficio
da IV»': ds Povo.

i *iiirosiiii.prcveuiiuos aos compa-
nlieiros que estejam ile aceordo a
concorrer com o Dia do jornal,•mi i " engraiuleciiueiiio de nossa
o.'n i, queira vir assipar as respe-
divas listas. A Directoria.

ISSÃO FISCAL
iponentes da commissão fiscal, para

lioras áa tarde á rua Acre ir. I«, pari.etário desta,
O secretario,./. L.

.MISSÃO FEDERAL
íponentes do comitê federal á uma

eálizar-se hoje, 7 do corrente ás Í5
para resolver-se assumptos referentes
leiro.

gaiiisádòrá - O secretario, Joaquim

5Í'/B;'s'*;«'í'S§»5€.€'tj-B-S€'Sp-is^«85€'5€.f<S€«€.S^

Assembléas

tt hmix-í-m/Ao «Io*
l> «1 !i.-««l«»r<--» «•¦li
\ .-•<« ifim*i*al

ra-
:.*ii*-

>ii.i' ,!.,•.«.dos PiSlivftdoi'.e.S| I'

Reune-se em Assembléa
Oeral Ordinária, hoje, 7 dò
correivic, ás 10 horas do dia,,
para a leitura do relatório
•Jas coutas anmiaes e o rela-
iorio animal do presidente, a
seguir proceder-se-á á, eleição
Ua nova directoria.

Dc aceordo com os Estatu-
tos em vigor, pede-se o com-
parecimentò collectivo. — An-
to/iio Gomes, 1; secretario.
iMÍ-IO (lOK < .«•|-|-Í4-ÍI'«tM
• De ordem do Sr. presidente
convido a todos os directo-
res e membros da commissão
de ealattitos a se reunirem,
amanhã, ás 18 horas, sem
{alia,

O 1" secretario, José Ca-
pilla

Liiliâo «». <:. civil
Convidam-se ,os operários quetrabalham na casa M. I'. Oonçal-

ves, para uma reunião a realizar-se
uo dia S dr» corrente, segunda feira
-i» 1 horas da noite, para aèscòllia
ile delegado junto á mesma casa.,
Peüe uilo faltarem.

União dos Alfaiates
Wé'lr : IIii» Mrnlior dos

1'it**!»* .'1 Realisa-se
amanhã uma assembléa geral
ordinária, a's 19 horas, para a
leitura do balancete relativo
ao mez de fevereiro |vp.'

Pedimos a presença do
maior numero cie sócios, pois
que lia assumptos de grande
interesse para a classe a dis-
cutir.

Im*; «Io* Ó. eni \rii-
í**».* «le Vime — Convidam-
se os companheiros a compa-
receiem á assembléa que se
realisa no dia 9 ás 20 horas.

1 lliilO (lOM 0|»«l'HI'ÍOH
(ülll Í''Hltl'Íl*M*4 «Ir MuNHlIM
VünieiiiieiaM —• Convida-

se a classe em geral para a
reunião a realizar-se ua-pro-
xinia terça feira 9 do corrente
as 7 1[2 horas da noite em
nossa sede. Pede-se o compa-
recimehtò de todos.

O Secretario.
I iiiiio do* Irlallrii-OM

i-MÍxotrirom «»e«»rririi*«»*»
Convida-se a toda a classe

para uma grande reunião a-
manhã ás 17 horas.

E' preciso que todos ve-
nliam porque alem dos as-
sumptos referentes ao movi-
mento temos de tratar do 3."
congresso e mais assumptos
do importância.

U. G, dos Metalúrgicos —
São convidados os metalur-
gicos em geral para compa-
receiem á próxima assembléa
a realizar-se no dia 20 do cor-
rente, as 7 horas da noite,
para tratar de assumptos da
máxima importância;

Pede-se aos collegas da
fundição S. Pedro que não
faltem a esta assembléa, poistemos assumptos respeicteu-
tes aos seus interesses.

Avisam-se todos os metalur-
gieds que no próximo domin-
go, 14 do corrente, o dr.
Mauricio de Lacerda realizará
uma conferência de propa-
ganda associativa na sede tíos
O. J.C. na Rua Acre 19.,

FEQUENCS ANNUNCIOS
\/'f NOE-SE uma iiiachina Singer7 com cinco gavetas; trata-se áPraia do Retiro Saudoso, 349 c. V<le quarta até sexta-feira, das 15 ást1* lioras.

Ali. do* "1". 
««ii» liiirer-

liaria* ~ A's !) horas de
ante-lioutem o 1- secretario
abre a sessão. A assembléa
indica um camarada para pre-sidir os trabalhos, procedeu-
do-se em seguida á leitura da
acta que foi approvada,'de-
pois de soffrer uma emenda.
O expediente constou de di-
diversos officios que foram to-
mados na devida conside-
ração.

Desertou-se o caso da com-
panheira de Manuel Pores,
sendo a com missão executiva
encarregada de lhe respon-
der.

Tratou-se da demissão do
bibliothecario, resolvendo-se
que este fique boicotado ate
que compareça á assembléa
para justificar o seu procedi-mento.

Foram atclámados para de-
legados de.ofílcinas diversos
companheiros.

Discutiu-se -a questão da fi-
xação do isãlario. Muitos ca-
maradas falaram sobre o as-
sutnpto, sendo, por. fim, deli-
berado que a propaganda
continue.

Tratou-se da greve da casa
Loureiro Sobrinho, resolveu-.
do-se boicotar essa casa e
lançar um manifesto, publi-caudo o motivo da greve.

Por ultimo falaram diversos
camaradas sobre os associa-
dos em atrazo; sendo encer-
rada a sessão ás 22 horas.'

AIliuiM-M doH l''.lll|IIM>-
;miIim do i <>miii4>iM*3«> e
lii«ln»«lri*»» — Realizou-se
sexta-feira ultima a Assembléa
Oeral na qual resolveram-se
diversos assum|-»tos de inte-
resses sociaes entre os quaes
a nomeação de cinco mem-
bròs para adiantar serviço
que tento Os delegados que
irão'representar a Alliança no
próximo Congresso Operário
Brasileiro. '

Ao tratar:se de assumptos
geraes lembrou-se uo "Dia do
do jornal" e divulgação da
Voz do Povo sobre que dis-
cursou-se longo lempo vindo
á baila o modo desleal que,
um jiiáíiiiino cognonimádo-
raça-nikel do Centro Red em-
ptor empregou querendo in-

1 compatibilizar a direccão cor-
recta da Voz do Povo com os
trabalhadores do Brasil.

Tendo para isso, os charla-
toes empregado para esse fim
a calumnia, protestou-se ve-
lientemente contra esse pas-
quim calumniaikir e immun-
do, que bem refleçte a hypo-
crisia dos sdtis directores ter-
restres^.-iistraes. Este protes-
to ficou appijovado que cons-
tasse na ecta.

Elogiando-se a correcção
dos respectivos directores da
Voz do Povo sobre a orienta-

•ção emprehendida encerrou-
se a sessão ás 10,40 da noite.

1'ni»*» d<i»«i Alfuia^-M
Reuniu-se em assembléa ex-

traordinaria, esta classe, liou-
tem. Aberto os trabalhos ás
8 e 30 da noite, o companhéi-
ro explica os motivos da reu-
nião que é a questão do orde-
nado minimo. Lida a aelá foi
aprovada sem debates. .1

O secretario explica a as-
sembléa que foi procurado
por um camarada Jo Syndi-
cato dos Trabalhadores gra-
phicos que pretendem insta-
lar a sua sede junto á nossa o
que assembléa approvou por.
unanimidade.

Para propaganda da obra a
domicilio e a questão do or-
denado minimo, foi nomeada
uma commissão de propagam
da com autorisação de publicar
manifestos jxira agitar a cias-
se.

almente na próxima assembléa
geral.

Em seguida foi descutido o
programma da commissão
trabalhista sobre os horários
e augmento de salários. Este
assumpto foi calorosamente
debatido.

Encerrou-se os trabalhos na
maior harmonia, ás 23 e meia
horas.

Comunicados
Ini-io dftN !•;. riu lidaria

CAMARADAS
Comosabeis a «Voz do Po-

vo>, nosso jornal, mas defi-¦nitivamente nosso Jornal, e
de todos os trabalhadores do
Rio de Janeiro, precisando de
effectuar a compra de uma
machina linotypo para as
nossas officinàs, foi delibera-
do cm todas as associações
angariar um dia de trabalho
de todos os' trabalhadores.

Em nossa secretaria está se
procedendo a essa colecta, queestá a cargo do 1" Secretario
/liigusto Cruz, tendo-se quefazer a entrega dessas quotaslio dia 10 do mez corrente.

Pede-se aos camaradas a
virem, pagar nesta secretaria,
todos os dias das 17 ás 21
horas. O Secretario

Centro dos Operário >?,
tias Pedreiras do

Rio de Janeiro
Camaradas.
Na próxima segunda-feira,

a Companhia Constructòra
ou Fornecedora, de Mate-
riaes, vai dár inicio a uma
nova officina no Engenho
Novo.

Por isso prevenimos os ca-
maradas, que esta nova casa
ainda não está de «iccordo
com as nossas tabellas, nem
assignaram as nossas circula-
res. ' ,:- .

Ora, uma vez que assim é,
devemos usar da maior so-
lidariedade e appellamos para
três camaradas que traba-
Iham na cji_ta,çasa, a que
não continuem, "por 

qúe se
fizerem, collocamos no alia?
dro T.

Avante, camaradas, pois
que bem sabeis que a união
faz a força c os escravisado-
res sempre se approveitam da
nossa dispersão. - A Com-
missão.

Centro Cosmopolita

1 ¦¦>:'-<> <;«>i'-i! ilu» *I«'l*il-
liir^icoM

A'CLASSE EM GERAL
Camaradas! Trazemos ao vosso

conhecimento que em assenibléá
geral da classe ficou resolvido,
por unanimidade, concorrer com
um «"i:i <i> Irítltallio parasecundar o apelo lançado pelonossa órgão;' Vnir, «Io B»««v«»
afim dç adquirir itiaclifnas ade-
qiudas para um grande jornalcomo deve ser x> poria-vo*.cIom lral»»lhiMl<»r«'M.

Para que haja uniformidade de
vistas foi resolvido estabelecer se
o dia Ií; «Io rorrnilr paraune seja revertido ao fim citado.

CAMARADAS!
Temos a confiança que, com-

preendendo-se o alcance desta
grande obra, nenhum de vós serecusará a cumprir com esse de-ver, pois que trata se de uma (pies-tSo de honra da classe produetorafazer com qus exista um jornal deorientação exclusivamente prole-tarin.

Mios á obra; camaradas

I IlillO «lOM rui •a-

gORDADEIRA-Aceeitam-se eu-*¦** çoiiiiiicndas de bordados porim.ul.icos preços. Rua Ma-m»! A'-ves.T.i.-Estaçüo do Meye.. '

í'. t'iMino**<dU»
Assembléa realisada em 5

de março p. passado, pelos
trabalhadores em cosinhas do
Rio de Janeiro.

Aberta a sessão ás 21 1/2
horas ptlo camarada Antônio
Branco, foi pedido á assem-
bléa um camarada para dirigir
os trabalhos', sendo nomeado
Arthur Pomar.

Lida a acta foi aprovada
sem debates; passando á or-
deindo dia, tratou-se do inci-
dente ocorrido na rua CiíVpp,,
ficando.aiwrado a ciilpabíidV
de do.chefe da cosinha, fi.cán«
do r> easo narj ••^«olvíír ofirí.

daria. - Chamamos a atten-
ção de todos os associados
que se encontra na secretaria
desta União, o manifesto queha de ser distribuído á classe,
conforme ficou resolvido na'
assembléa anterior. Assim,
todos os que se interessam
pela nossa organisação.deveirf
auxiliarmos nesta tarefa, paraassim alcançarmos o ponto
principal - que é todos o
lerem com attenção  O 2-
Secretario.

I niào 4irral da < <hi«~
•Jriirrà» < it il — Pcde-se
aos camaradas estucadores
para não se apresentarem ao
trabalho nas obras do < Cam-
po do Fluminense> com o
empreiteiro. Raphael, pois quenão paga o ordenado minimo;
apezar de ter annunciado pa-
gar 8^000 e nove mil réis e,
até mais.

IrdrrMràodoi-i < omiti-
rlorrn dr VrliiriiloM —
AVISO-De aceordo com os
estatutos esta Federação,-; fim-
cciqna no mez corrente ua
sede da Associação de Resis-
tencia dos Cocheiros, Carro-
eeirps e Classes Annexas á
rua Marquez de Pombal n- 41.

O secretario
Antônio Pinto da Moita

I «i»«» d<M T. do Carí.
do V»rin — AVISO. - Le-
vamos ao conhecimento dos
interessados que mudamos a
nossa^séde para a rua Sena-
dor Pòmpeu ti, 111. — A Di-
rectoria.

Resistência dos Motoristas
Sob a presidência do com-

panheiro Antônio Novaes, se-
cretariado por Antônio Al-
meida Peixoto e Luiz Nunes
Figueira, reuniu-se ante-hoti-
tem a directoria e conselho
desta associação. Nesta a lei-
tura da acta anterior, foi ap-
provada sem .discussão. O
expediente constou de nove
propostas para novos sócios,
um requerimento de João Fer-
reira Bastos, pedindo licença,
idem, de Antonto Alves de
Carvalho pedindo a uossa
sede social para uma confe-'
rencia (foi deferido), idem de
Josephina Ferreira Sampaio,
pedindo o pagamento do fu-
neral de seu fallecido esposo,
(deferido), idem de Antônio
Fernandes de Miranda e
José Augusto Cabral pedindo
providencias sobre o sócio
José Pacheco que difamou
a Associação, sendo deliber
rado convidal-o a apresen-
tar a sua 'defeza de aceordo
com e lei.

Em assumptos geraes vfal-laram vários directores sobre'assumptos sociaes.
Nada mais havendo a' Ira-

tar, são encerrados òs traba-ihní :í<F22:e meia horas

Manifesto dirigido aos ca-
maradas caixeiros c rosinlwi-
ros Caixeiros de Botequim e
auxiliares do Rio e de Niterói

(CAMARADAS) Como de-
veis saber, não é de hoje queos vossos Camaradas do Rio
hictam pelo bem estar das
collectividades. Assim sendo
temos em- mira consolidar-
mos com os camaradas Flti-
nimenses conversas que nos
ihteressão a todos e ao mes-
mo tempo combinarmos co-
mo vos deveis emancipar na
grande lueta que se aproxi-
ma. Pois que delia resulta
única e exclusivamente, o
nosso bem estar collectivo,
pois que, vós camaradas sof-
freis o mesmo martírio quenós soffremos, porque o jugo
que nos oprime, a nós, a vos
também vos deve oprimir!
Pois que o jugo, oppressor
martiriza todas as collèctivi-
dade* em geral, e esse o uni-
co meio porque nós vos pro-curamos para unidos como
irmãos termos a força precisa"
para uo momento opportuuo,
mostrarmos que somos alti-
vos e temos dignidade e quesomos trabalhadores consci-
entes que reclamamos única
e exclusivamente o que dedireito nos 

'piérteucè, 
e paraobter esse bem estar.é preci-so que todos nos unamos as-

socialivamente como irmãos
e depois unidos exponhamos
a nossa Força e ao mesmo
tempo diremos o que quere-mos pois que não é mais uo
século 20 que elles tem es-
cravos para trabalhar 15 e 16
horas e nos pagarem mesqui-
ulios ordenados que não nos
chega para comer se preci-saímos de uma camisa temos
que passar mal para que <5
mesquinho ordenado chegue
para compral-a, ora c contra
esse estado de coisas quenós os trabalhadores altivos e
conscientes nos devemos re-
voltar. Pois que o mau estar
ijiterno eexterno em que nos
ènèóntranios e que nos faz
clamar Pão e Justiça! Ora
companheiros se nôs todos
unidos amanhã, cruzarmos os
braços naturalmente que só
esta dignidade é sufficiente
para alcançar o que deseja-
mos

Esperando a vossa presen-
ça á grande assembléa a rea-
lizar-se Terça Feira as 9 ho-
ras da noite ua associação
dos Caldeireiros a rua Yis-
conde do Rio Branco 3SC> —
Nitefoy.

A commissão de pròpagãu-da do Centro Cosmopolita.
Esperamos o compareci-

mento de todos os sócios e
não sócios. ¦ .

i:Hi|M*r-;ndoH riu Arma-
zni* dr Surros r lio-
Unido*
Realiza-se hoje a annunci-

ada assembléa desta classe
continuando na elaboração do
programma de reivindicações.
Para a qual convida-mos a
classe em geral e todos as ou-
tias adherentes á «Alliança
dos Empregados do Commer-
cio e Industrias», sócios ou
não, afim de nomear-se a com*
missão executiva completa
cumprindo com as nossas
«Bases de Aceordo e discutir-
se a seguinte ordem do dia
para bem dos empregados em
Armazéns de Seccos e Mo-
lhados:

1— Estabelecimento do sa-
lario minimo, baseado
sobre o custo actual dos
viveres;

.. J — Garantia dos empregos.
III — Regulamento no inte-

rior dos armazéns.
Na stUte da: União dos Al-

faiates á rua Senhor dos Pas-
sos, A-"8 (prolongamento da
mesma, ás 2 lioras dá tarde "

IIiiiàTo O. T. ,|r Toridóa
CAJU'

Convida-se os operários das
fabricas Mavilis e Bomflm,
para assistir a conferência queum nossd companheiro, tece-
lão de S., Paulo, em excursão
por esta capital, realizará
amanhã, segunda-feira, em
nossa suocursal. á Praia do
Caju n. 9J. Pede-se o compa-
recimentq dc todos. A confe-
rencia versará sobre um tlie-
ma genérico e realizar-se-á ás
7 horas- dja noite.

[BANGÚ'Na projdma terça-feira-,: dia
9 do corrente, haverá, na stie-
cursai do; marco o, uma com-
ferencia por um nosso com-
panhéirq de S. Paulo, em ex-
cursão, àcjtuahnente, por esta
capital,;]pta conferência terá
lugar ás( 1 horas da noite.

' ' GÁVEA,.
Haverái na proxíma quarta-feira, dia 10 do corrente, uma'

conferência pelo nosso com-
panheiro de S. .Paulo, a qualterá logar ás 7 horas da noite,
em nossa succursal da rua
Jardim Botânico n. 492.

Para elle convidamos ' os
nossos companheiros das fa-
bricas; «Corcovado». «Càriò-
ca», e «São Felix>. i

VILLA IZABEL
Quinta-feira, dia 11 do cor-

rente, um nosso companheiro,
de São Paulo, realizará uma
conferência em nossa suecur-
sal da rua Luiz Barbosa n. 34,
ás 7 horas da noite, para os
operários das fabricas desse
bairi'0.

A Directoria
.\>N«»«-Í!«<;j"«<» <"«»¦. Mu-

Irii-OM Cnixolr-iro r
<'orrir-iroH Rcuniu-sc liou-
tem eni assembléa esta classe. Üiri-
<*iu os trabalhos o caínarádo Auto-
nio Augusto.

Tratou-se de vários assumptos re-
Ferentes ao movimento «••mais uma
vez se reafirmou franca solidarie-
dade.

Alguns companheiros exultam
aos que estão parados a persistirem
na lueta e aguardarem com firmeza

desenrolar dos atoiitcciuientps
que mais e mais pende para a victo-
ria final.•Fala outro companheiro histori-
ando que após bastantes dias de
lueta. já os companheiros em geral
se conservam mais resolutos do quenunca.

As IS lioras encerrou se a sessilo.
¦/>.

' Lembramos aos companheiros
que trabalham na casa Tarara quenão deveríi fazer serão pois que o
serão assiirl como o que actual-
mente fazem constitui* uma grande
exploração por parte deste senhor.

Insistimos pura que não vos dei-
xeis explorar tão torpeniente. Já é
t«çtti"j)t» de iTdès despertando e com
prehendeiulo os vossos direitos.

iií-h» (¦ürsil «Ioh M<*l*t-

A' CLASSE EM OERAL
Camaradas! Trazemos ao vosso

conhecimento que em assembléa
geral da classe licou rezolvido, por
unanimidade, concorrer com um
«dia de trabalho.- para secundar o
appello lançado pelo nosso órgão"Voz do Povo" afim de adquirir
inachinas adequadas para um grau-• de jornal como deve ser o portavoz dos trabalhadores.

Para que haja uniformidade de
vistas foi resolvido estabelecer-se o
dia 15 do corrente para que seja
revertido ao fim citado.

Camaradas !
Temos a confiança que, compre-

lieiulendo se o alcance desta gran-de obra, nenhum de vós se recusará
a ciiiiipfir com esse dever, pois quese trata de unia questão de honra
da classe produetora fazer com queexista um jornal de orientação ex-
efusivamente proletária!

, Mãos á obra, camaradas-.!

HllÉ I Iflíll
¦ Os nossos camaradas da União

dos O. I'. de Tecidos tornam publi-co o seguinte:
Jusliuo ile Moura íimiou publi-canicnte contra a directoria da

União dos O. F. de Tecidos, da
qual foi cobrador junto á fabrica
Santa Helena, em Petropolis, uma
série de caliinínias e inverdades.

Esse actual kiumiro faz hoje cau-
sa coinuiunt com os seus patrííes.
pretendendo engraxar-lhes ás bo-

. ias,
Após ter sido uni companheiro

que, pelo menos, apparentemeiite,
sempre fez jús ao conceito*de seus
camaradas, julga-se no direito de
tresaudar injustiças contra que não
as recebe-por não Fazer jús a ellas.

Porventura considera-se ingênuo
o inconveniente Justino de Moura e
ntystificado pelos directores da
União, quando Foi elle instigador
da greve verificada lia !'Santa He-
lena", na secção de tinturaria, e o
mais eiithusiasta para que o refra-
etário Oalliardi fosse ou entrasse
para soçio?!...

Cremos que não ha motivos paraevocar iniiocencia no seu caso por-
que hoiive alguém da directoria iki
União, que elle hoje assaca, que lhe
fez • coniprehcuder porinenorisada-mente as conseqüências presumi-veis de uma greve, que o seu ecre-
bro arcliitcctava. . .

Três dias depois, sem conheci-
mento da directoria da União, ve-
rificou-se a greve, na secção de tin-
turaria, tornada geral na fabrica
por um impulso neurastíientco do
patrão.; .-; ••
Í Durante a.referida greve Mourainsinuava os seus companheiros de-terminados planos, que eram repel-lidos, e mesmo depois de virtual-
mente terminada a greve o impôs-
tor freqüentou ditifnaiiièiite a sede
da. União, em Petropolis, sempre

de se juntar ao patronato, é que«reconheceu estar lio caminho er-
rado».

F zás! atacou pelas coliimnas da"Tribuna de Petropolis", ou melhor,
levou ao mesmo jornal e firmou
um artigo Fornecido por algum pa-trio despeitado, no qual a directo-
ria da União é atacada sem ter fei-
to nada para merecer semelhantes
diatribes.

Ataca a directoria da União, cha-
mando-a de uma súcia, de mísera-
vel eoiidiictíi, se dizendo victima de
uma armadilha preparada pela mes-
ma,

Não perdemos em esperar. "Tem-
po «: sifencio vencem tudo"!

Capitula!; pois, amigo "urso", e
leva comtigo'a certeza da nossa "re-.
vanche" justiceira! -

Quanto ás tolices endereçada a¦ nós, tú as conterás com a tua ver-
gonha em frangalhos. -A directo-
riu.

Uni Ao O-iurnrin «le «:.
Civil

Coiiforiue foi aimunciado reali-/ouse lioiitem a reunião dos car-
,piilleiros da casa J. A, Costa &Conip., passando-se a discutir o
assiiiiiplo que diz respeito aos seusinteresses, sendo por fim resolvido
os camaradas desta casa pediremiiugiiientò de salário, sendo encer-rada a reunião ás 22 horas.

Aos estucadores e á classe cm
geral, participamos que Antônio

[Domingos Pedro/a e filho, estuca-'dores, se tinham negado a dar umdia'de trabalho coino auxilio ao
,nosso jornal, o vieram satisfazer
hontem nesta União o dito dia detrabalho, avizamos aos camaradas
estucadores e os de mais operários
que os podem aduiittir em seu
meio.

Pedimos a todos os camaradas
que tem listas para auxilio ao joruai tomar em consideração o nomede todos que não quizerem concor-
ier com um dia de trabalho e tra-zer os mesmos na Secretaria.

Convida-se a firma constructòra'
J. Sampaio fc Felix a vir nesta
União na próxima segunda-feira,
dia S do corrente, para dar uniaexplicação ao secretario desta
União.

AOS CARPINTEIROS
Levamos ao conhecimento dosmesmos que terminou a greve daserraria F. Passos com a retiradada ferramenta da maioria dos car-

pmteiros. pedimos não procurartrabalho nesta serraria como soli-dariedade aos companheiros retira-dos da serraria.

Chamamos a attenção dos cama-radas da casa Amaral Pimentel,
para chamarem a ordem o câmara-da Goiivêa que trabalha nessa ditacasa, pois que este nos quer trahiua cauza, ganhando 7í>000 por contada casa, e fazendo 44 grades delizo por dia. Por isso pedimos aos

. demais camaradas fazer-lhe a justi-ça que entenderem qne elle mere-
ce. - O Secrciario.

Alli*m<*a dim T. «Mn
.\lnr«*rii:u*in

Companheiros, como ê do vossoconhecimento, alguns collegas dacasa Loureiro Sobrinho, e entre ei-les o delegado, foram forçados aabandonar o trabalho num gesto
que é digno de applausos da nossa
parte.

Esess companheiros mostram com
esse neto, serem conhecedores dos
seus direitos.

O sr. Loureiro julgava que todos
os que trabalhavam em ena casa
eram inconscientes e brutos, comoos poucos que não qtiizèrain abati-
donar o trabalho, c que amanha, se
de lá saliireiii. têm que emprega-se
em fabricas de malas, onde o prego

iiiiHiiiiiii|iiiiiiiiriiiiiii)iiiiiii(|iiijiiiiiiiii|iáiiiiiiiiiiiiiiíiiii|imiuiiiii(
TINTURARIA CENTRAL

Ttüv&Kr.u «TlííinTríí *""...-

_ Tinge-se c limpa-se todas as qualidades de fazendas de lá, seda
e algodão, em peça ou cm obra, qualquer que seja à c6r du 24
horas. Tira-se o mofo das fazendas e faz-se coiiccrtos ejtf'tWr»ã de
Iiomem. Lavam-se chalés de Ue de todas as qualidades, quer se-
jaiu impressos ou bordados.

162, Rua Camerino, !6?
rri.iii-iloW: Noitri: i«si

IMo «Ir .litnoirò
ilIllllllllllllllllllllltlllillIlilimilllllllllllHIIlillllllllllllllllilllllllillli

S jaiu impressos ou bordado

I Mmm ia & fi

FABRICA DE CERVE«JA CONFIANÇ
'('r-lr-t-honr i:;t»:t Criiiral

-?

FERRO & AMORIM

37 — Rua da Constituição — 37

Concurso da VOZ DO POVO
Tendo esta redacção entrado em aceordo com a COOPERA*

TIVA BARBOSA, chama a attenção para o seguinte -.

•£3f^Z3f^'cd-;3«£5feá!E3fcr-5«

«ra
<0\4 1 KM»

DA

Todos os operários que
queiram Fazer parte das novas
inscripções nos clubs da CO-
OPERATIVA BARBOSA, de
1 fie Fevereiro em diante, tem
que apresentar a esta redacção
o cartão ou carteira de identi-
ficação social, juntamente com
o coiipon, para terem direito a
10 % de abatimento nos clubs
assignados por intermédio
desta redacÇão.

O roíipon só tem valor para as inscripções feitas directa
mente na sede da Cooperativa, á ru» «In < «»tm4i4uirni»
ii. 2».

**VOZ DO P0V0°
Rio de Janeiro

„ FEVEREIRO; 1920

MOVEIS A PRESTAÇÕES \
Boum e liara«to'«, «»<ylon modem»*, rou*

tlirwe** f»vor«t rioi àó nlrniire «Ir imU*n l

RUA SENADOR EUZEBIOjl^ e 3^
¦w?

-FABRICA DE ÂRTEFACTOS DE METAL
Nitjfclãgíiii, Oalvanisiiii). rjlnica c|ital«tri«<r lnslrt, Aratidcllas. Oiad»í

paia cirifina ou banco, armações par» vitrine. Jarras para flores, Ijrdt-
nciras, l.acht-pols, Assucarclròsj Bandrijas. Serviços para cale, Ouí-

MANUEL QUESADA
Escriptorio e fabrica: RUA DO RIACHUELO. 172

IVI. < «iiIihI »l II Kio «Ir Janeiro
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substituo a cola,
Ksperamos, pois que a classe

tome em consideração esie movi-
mento e que nenhum operário vá
pedir trabalho nesta casa, sob penade serem considerados traidores;

Fica convidado a vir ;i esta secre"
taria o ex-bibiiotliecariÒ Américo
Marques, no dia S do corrnte, pelas19 horas, para fazer a entrega do
cargo ao seu substituto.

 ATTENÇÃO!!!
Comer bem r por prerow moilieoM mó no ::

Restaurant ITÁLIA
¦»>-*•?-

$9 *» CO, Rum cia Carioca S&

com os
zerido os pâtrdes e niostrandose
rebellado coíitta a tyrannia pateii-teada pelos riiesmòs.'

Nesse peripdo recebeu, por mais
de uma vez. subsídios da União,
dez vezes mais;ètn dinheiro: do quecpntribttiii p$r«V os cofres da mes-
nu, e - rô tdepois disto, parque jámaterializava em seu cérebro a id#a

I*cmi«Io o» -loiiios nó» i i
Hão era nosso intuito abrir lueta

com quem quer que .fosse, visto,
porém, que no-la declaram, accei-
tamo-la e desde já pulverisareinoscom flagrantes verdades toda a
balofa pujança do grande expio-
rador dos trabalhadores que é o
sr. Manoel Joaquim Marinho, obeso
proprietário da fabrica de malas
da rua Sete de Setembro 60.

Faremos publico e-a bom som
sem exhorliitarnios da veracidade
dos factos, dos processos indignos
e preceitos postos em pratica poresse tyrauete nío só coagindo as
mais coniesinlias liberdades dos
operários, como ainda quando elles
exhaustos de supportar o seu férreo
tácito, se vêem compellidos a dei-
xar de lhe atulhar a burra e o
abandonam unicamente ao con-
vivio dos seus milhões.

Isto ê, o senhor corolíel Marinho
entende que permanecemos ainda
nos ouiitiojos tempos inqtiisitoriaes
e que os operários se hao de sub-
nietter aos seus caprichos.

Ora, os trabalhadores de hoje jávilo comprelieiideiido nitidamente
que nSo sSo mais os escravos sob-
sementes de otitrora e consequeit-
temente que uao podem estar jugu-lados pelo guante tviannizador de
qualquer déspota assoberbado porintensa e extensa iniciocephalia.

Mas o que caracterisa o coronel
e evidencia á saciedade o seu infi-
mo caracter é o caso tvpico de que-rer aiiquilosar pela fome aquelles
que se u;1o podem conformar com
os seus archaicos e ferinos instinc-
tos.

Penetremos no âmago da ques-tãO. . -'
O nosso estimado companheiro

Antenor do Nascimento fòta lia
tamoos trabalhai naquella casa, c
conto é lógico, lá encontrando coi-
sas que em nenhuma casa encon-
trára, taes conto multas, ter os ope-

. rarios de comprar pineis, trabalhar
por tarefa, regulamentos é regula-
toides a observar e ainda outra
cossa (e só isto bastava para quetodos os operários de consciência

.de consciência repudiassem talmeímos propósitos,.tnaldr-, casa) a celeberrima revista, supre-t „.»,?<»„ « -•—•-—•---» ma affronta lançada á face dos tra-
baihadores que acima de tudo são
mais honrados, mais honestos do
qiie o sr. Marinho.

Para proval-o bastau qe uüo pos-suem um ceitil, ao passo que se
fosiem deshonestos, seriam premi-ados, porque na actuaiidade só a'negociata, a falcatrua se premia.

Como referia, o companheiro
vendo estes absurdos, estranhou c,.
conto é natural, disse aos que lá
iiioiirejavam que nas demais casas,
nada disso havia.

F.ntito o plulocratico Maritiltò que
toda a sua vida levou a vociferar e
a "cortar a pelle" dos seus collegas
industriaes, com um orgulho digno
de tnensáo, apressou-se a escrevei-
lhes no sentido de tolher a entrada
noutras casas do nosso compa-
nheiro. ¦ . ¦

Não logrou, porém, o seu inteii-
to liiachiavelico nem jániais o lo-
grará porqile as demais industrias
sabem beiiva peça que elle é.

E lançaiiios-llie uni repto para
que prove que o nosso conipanfiei-
ro ê deshònesto ou nao é trabalha-
dor.

A prova mais concludente de que
a razSo está do nosso lado é que,
para seu remordimento, atraz da-
quelle, mais trez coíiipánlieirosjá
deixaram a sua casa. Agora o sr.
Marinho anda apertando a nulo dos
dentais industriaes cujos interesses
differem em absoluto dos ¦seus.

Muito breve de sob os pellos se*
dosos surgirão as unhas rapj.iiaceas,
e os industriaes verão.

Por eniqiianto liniilaiiio-iiõs á di-
zer que eniqtianto mantiver todos
esses regulamentos coercivos e esse
meiiospreso pela liberdade dos tra-
baihadores, difficilinente encontra-
rá em quem collocar seu jugo e
accrescentnmos sem couinientarios
para ralar o nosso antagonista que
elle pretendendo lograr os iudiis-
triacs seus collegas acabou sendo
logrado porque o seu ex-em prega-
do João Antunes já está trabalhai!-
do nas officinàs da Mala Clunezá.

Isto constituo iiiu/í/rò no admi-
ravel convcnio e de uma cájadada
se matam dois coelhos.-.

Varias noticias
Cenlro l^rn^roasistln

Sul>iirl>ano
' 2.» CONVOCAÇÃO
Convidani-se os associados deste

Centro a se reunirem domingo, 7
do corrente, ás 4 horas, para elei-
ção de um 1." tliesoureiro è bens j
geraes. i

CiiHões ilo featival próSparlneiiH — Convidamos
os camaradas que ainda pos-suem cortôes, para virem
prestar contas, pois que a
commissão precisa concluir
os trabalhos para' dar conta
deites o breve tempo possívelcomo é seu devef.

Um dos membros da com-
missão, encontra-se todos os
dias na Praça da Reimblica,
38, das 19 ás 22 horas

AIlitMiri* «Ioh Irabolíia^
iloret* em ülarrennriaüi,—AVISO.—Previne-se a classe
que não se deve pedir traba-
lho na casa Loureiro Sobrinho
até ulterior deliberação, poisos camaradas dessa casa se
encontram em lueta contra a
exploração.—A Commissão.

E. Z>0 RIO
NICTHEROY

Lniào «Uernl tin* Irubn»
lli«dd»re.«i em <Unlrn<l<»
e tlmüítr** .\ii!iex«««Jo
l^in-lo.

¦ Levamos ao coiihecimenti»
da classe, que se acha boicot-
tada a fabrica Wilson da firma
Antônio Morena.

Avisamos aos companhéi'
ros que não vão trabalhar
nesta casa emquanto este mes-
tno industrial não assignar o
officio que lhe foi inviado poresta União, o qual elle leu.
respondendo que não assi-
gnava em papeis de crianças,
faltando com o devido res-
peito ao representante da
União em sua casa. — A
Cor/i/nissão.

PETROPOLIS
1 iiiào «los Trabalfiw*

ilores» «Ir l*r«lro|ioli» -
TRABALHADORES DA PRE
FEITURA - Do officio diri-
gido ao Dr. Prefeito ha dias
pela commissão nomeada
para esse fim, cm cujo officio
pediam augmento nos sala-
rios, resultou serem esses tra-
baihadores augmentados em
20^000 mensaes.

Para breves dias haverá
uma Assembléa Geral da
União para tratar-se de diver-
sos àssumptqs de grande im-
portahcia inclusive a nomea*
ção de delegados para o 3.*
Congresso Operário Brasilei-
ro, assim conto auxiliar mo-
netariamente a- "A Voz do
Povo" órgão official dos ti>
baihadores.

A Commissão Executiva

0 Nosso Correio
Natal Moratorí — Tem

aqui recado. Appareça,

(
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COMPANHIA HANSEATICA
Bebam as cervejas

Polar, Cascatinha,
1K A C E MA E SUMARÉ

Fabricadas com agita da Tijiica, captada na própria nascente
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CASA RICA
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KICA «V GÁNDÁRA
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ide iulii-iiiii a vapm para mliv.niíai-ão tir Imi-iarlia, rt-fiir-
niiis ilr |ii;cniij.ili.o> tom plulfctiirt**, í'.nr-li I.il p Tàlõrs. :::
Aii;'jiunt.i--c oil (ÍÍIHÍIH1C*M! 4jii,:iqiu-i (ÜintllSÜO cm iniii.iia- <•
pmiiM';tliiOí; ii>lk<Tli>s <n lottuí.ni* a ri t fados rir loira.Iu,

Ilido por limos pincc-íus, Trabalhos Oaiauiiilos.

Sloil, jicriuaiii-iilc de Pciieiiinatii-os c i.'aiii.-iias de Ar di- indo.
o» liiiiiiiuliosi novas ii usadas, Hri-iaiii-iilt- ic|)rctriilai:li-s de
novas iiinivas de piieumSili-os t- caniaras. - 1',-ibiitani-se sol-
lis tir hoiraclia, iiiípcrineiiti-iü para cali.-ado, i-niii carta pálenledesta iincncjio; 1'crasi Válvulas, Si-riiiRiis c oiilras iiiliiili'/as,ili'.

I NPOIM AÇÃO e IMPORTAÇÃO de 1'neuinaticos novos e usados de diversas marcas
X
vi'
v|>
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Para todos os operáriosa
«sim*l|tif!< TrK

li ' ' ¦' i
Ffl • tw
mY ' Tf!n

Grande e variado sortimento
de camisas, cerotilas, meias

i

gravatas, collarinlios, punhos,
lenços, suspensorios, colchas,
motins, atoalhados, enfim,
Indo o que compõe o com- j=
mercio de camisaria é encon-
Irado por preços baratissimos

CAMISARIA NACIONAL
63 - AVENIDA PASSOS - 63
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\ imii*» cana «!¦¦«' maior «hiiIh^i-iii
«ílíriM»!'»' aos mm* inniiniri-oM fr«»>;iii>/.«,M

Nào st? llludam!... r=,
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Salão Liberdade * * *«
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tei1.aS.»iaP
Officina ile torneiro e re-

cortes em madeira.
Attcnile se a chiimailos

Acceilaiii se enconiiuehilas. |!
Aloldtiras li/.is, estampadas e [euliilliaçfies de moveis
dc arlés.ele. Ajuiardnin-seas

ordens tio nosso povo
*. svvros

UUATOBIAS BARRETO, 57
Teleph. N. rmS'J

RIO DE JANEIRO
Miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii::

Depurativo

VEGETAL COHPOSTU

FABRICA DE CERVEJA COLOMBO
A cerveja desta conceituada fabrica foi analisaria no Laboratório

Municipal sob n. 565
:::: CaUXXlillO Â'dán "» :::: :::?

PRAIA DE BOTAFOGO N. 440
iVl4>|»ltuii«- ÍÍO?» Sul «eoci*» ItIO IM-! .í l.M.tlSO
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I Mo facilitem com a tosse l
11 (ANTI-CATARBHAL)
I: Associa esta foriuul.i o duplo poder caliíiante e bnlericiila energ/co; evita a
:: I iiI>i'i-<-iiIoko como faz o escarro perder o aspecto piirulcnto, melhora a
•• mi4^ OH Ixii-íIIoh e\l in^iiimli» ji Mim 4 iruli-ni-iii: facilita
:: iniliviiliios pretiiberculosos concorre lido, cm tudo para a cxlincçSo ila r«»l>ri
:: iIíik ivivi-nw. , yu.ii•«» :»*»<»«»«>

iase drogarias. Í>c|»OHÍI árlii: IIKI Mi.% I
:» V'ÍM«.*oii«l4\ «Io Ikio Hi-nm-o. 41

NICTHEROY
:: Á venda em todas as pliarmaciase drogarias. l>oiiO»il nrlo: IMVUti.% IS í
:: __„_______ n,,., \ íki-oiiiI«\ «io ikio líi-nin-o. ti:t

CASCATA DO MINHO
A melhor casa de petisqueiras á . portuguesa

Especialidade ciii vinhos recebido! tlireelainente da Europa, l'or(iiguezes
llespanhoes, Italianos e Fráncezes

Aliei-lo silr nni.-i liorn «l«i iioíl**-l*r«'4;«>H iiioilí«-i»«.
NAO TEME COMPETIDOR TELEPHONE CENTRAL 4725

— ASSEIO E PROMPTIDÃO Fornecem pensão a domicilio
j\M. PASSOS

II, Itnn ilo l.:i\ i-ttilio. II ICio «Ir .l:ini-iro

!••»

Tinturaria Norte-Americana
Tiuge-se todas as cures e lava-se toda a qualidade de fa
zendas ile seda, lã e algodão. Tingc-se.para luto cm 24 horas
c também tira mofo ile qualçjuerfnzeudá. Concerta-se toda
a tpialiilacle ele roupas ile homem. O passamento a ferro é
sempre feito com perfeição. Só se entrega o objecto rece-
bido mediante este talão uo prazo de 30dias enão se respon

*K sabilisa pelo que se rasgar >;< >l<í S-K

VnK» .llnf i-t t.:
Rua Barão de S. Felix

>;< y,<L SO y,z r<
TEI.IÍITIONI; XOIí'!'; io,i

I-ililil :
Rua Machado Coelho

>K >K 136 >k y-x
Tí-LÍ-PIIÒNI! VILLA 3075

! á ilíl GANDIDO G. VALENTE iiii üíl
H„mi,¦ntr tWDMiait «««

^pprovtuu e licenciido peU Olrectorii. a*
Saud* Publica

KAICA PE6ISTRADA YT3043
Metliceinento de «cçjio iminediala e

tíiciz. no Iralanienlo das moléstias culancus,
ile fundo sj-pliililico, leunialhismo e iodas a<
Vie precisim de um depurativo enérgico •
çrompto.
Emprega-se co^ rwtiyii nas irguinlei

moléstias:
Eicrophula*. Impingens, Bubas Robíct,
Dutrof. Inflamaqõe-s do Ulero, Rlieuma.
iismo, Ulceias, Manchas da pellc, corri,
nenlos dos ouvidos, Gonorrliéas, Tomo-
rtt, Caibuntulos, Fislulas: Espinhas, Ct»n.
cro» Vt-nereos. Sainas, Flores Irancus.
Ricliitiano, Affecções sypliiliticai, Aflec
(sei do Cgido c rins, etc.

PROPRIEDADE l:XCI.US1VA Dt

Augusto dos Santos & Irmão
PREPAKADO POR

A. A. Caslellões PWnuctm;.-»

Vende-ae em Iodas as Pharmacias c
Drogarias c nos depositários

DROGARIA PACHECO
e GRANADO & C.

eséfesssssvssesêãi

Escola de Chauffeur
Ftincciona todos os dias úteis

tias !> ás II Iwras

Rua, dói Invülidüs. (itl-sob.

I Beber as apas Saliitaris é cumiirir cotn o ilever ile l
trabailiRilores conscientes. ?

:i xi \«» imis b it.vitAí.i! ts^nstt;^. |
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Grande Fabrica ile Venezianas, Transparentes e Biombos
UNIGA NESTE GÊNERO NO BRASIL

Cirando Prêmio mm Exposição Nacional ile mos
A!-,.i iioviilaili: im icni-ziaiiíis ile i-oirrnlcs propriij pára i-aiaiiila> ,:, i.mi.n- r casai d. fa-iniii.i--. l:spiclallilaili-(-in lilumlii)-! \un .ii.i-r.t-s, ile t-stt-IriiilM. 1 oiiíerniiii-sc lotia è iiliaiiiiiei'iflic.-.iaiia, ele; Vrnr/iaiiii de railasiro, Trauspartiilc para qualiiin-r illi-iliila l:,ilirii-H <.¦!» cn-i-iinnueiiilii, nlfni ilns iliios aiii;;,».. iultlos |.».ir.i rlaraboias, rorllnas .li- llnlio Sinres Vir f--eiiconiiiitiiila-i iln iutirior ilevnn í-ci (cilas por cailas uu valea posurs. ivi.-os lazoaicis.

DOMINGOS FRUITOS
Rua do LavradíO. 12 7 — Tcí. Central 4283 — Rio dc Janeiro

i MÁRMORES ESTRANGEIROS E NACI0NAES í
m Executarm se todos gs Uaballibs pertencentes á sua arte. assim como u

qualquer trabalho cm granito lustrado.
EXECUÇÃO RÁPIDA A PREÇOS VANTAJOSOS

| = José Martins Sobrinho ±3= ^
RUA BENEDICTO HYPPOLITO, 108

(Jimio .1 cm;. Míiqur/ dc Sapucaliy) mT«l«»lr«>ii'<i \wrlv 5I1>Õ ..in \,i
—$yiEáãiSEíE^íE-íKS^E^ESISE^SéíEãS!: SíESSÊíESEãí

METALÚRGICA QALVANICA
üspecialiilailc i-in Insíiumeiilosile ciriirp,i.i. I aiiteinaa para cairuagciis c aiiloiiioveli. Arma-
ções para vitrine?, grades, rtc, etc. Nickelagcin, Oalvãnisiiw, Pabiica qiiali|un Liislrr,
Arauilellas, flrailcs para cinema nu banco, Ariiiações 'para 

vilriui-, Jarras para llores, J.ml.!
neiras, Cachcpot.-, Assucareiios, Uaiiiieljas. Serviços para i-aiV, Cafeteiras, l'orta-cnpos. )'s-
laiupariã em allo-rclcvo-e Iodos os perlt-nces. 1'xintlc-sc qualquer metal. Si.v;',.) ilt- Uiloiiieria

Tedesco & Quesada
66, RUA DO SENADO, 66 - Tel. Central 6143

RIO DE JA.3STEIR,0

41, VíiiM José* ALíiuriolo, 41
Serviço com perfeição e asseio

« Hlnllo ((«HO •• ItarliH KW»
Nao m- iicceitii goryetíi — Todos ao Salão dos Operários!

CIAI/ Fabrica de Cerveja Oriente a

^^^mmm**mw* *'
GAR1BALDI

Oraiitlc salão c fabrica, pela rua Visconde do
Rio Branco, 30 e parque ao ar livre pela rua
da Constituição, 35  Esplendido recreio
para famílias -- MUSICA TODOS OS DIAS

José Vasques Ferro
APR0MTA-SE G0M BREVIDADE QUALQUER

ENG0MMENDA PARA 0 INTERIOR
'ivií-p. u;;:t itio «ii- .l:ui«-ii-o

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

F. A. DE (^RVALHO & G.
143 -- R-EXA. BUEISTOS AIEES -- 145

Ti>l>|»li. 'Vorlt- :iv»ü Itio 4l«> .Ijiiii-íi-o

^^^E3ScsScSB2aSESSSifeS^3^Ec^«3t3«Sfc3SÍt3aíSl
A. WILLIAMS OLIVEIRA - Dentista prothetico 

"

En? trabalhos para dentistas, assim como attende a chamndos a
Kl »42^, domicilio. Toiiosos seus trabalhos são pelo systeina

QIBB9 americano. Nilo inicia trabalho.algtim sem 50'"!„
Itnn V íni-oiiiIi' ilo Rio Iti-nm-o :t I" nmltii- »

. -—,—-Z^:. : Telephone 954 Central :—. -zz.~~ m

Admirem!!! As roupas feitas com perfeição
e capricho,por mãos de mestre

m a Rua da Constituição, 19-Sob
loliil». <;. »«.-Sl - .11. It. -- Sala da-frente

-:¦-:¦ CIN-EMÀ'IDBÂt <--'-&
HOJE == Um novo programnia arlislico e sensacional == HOJE

1

lis
Em continuação apresentamos dois novos episódios

da sensacional série

M I
jJMg Km i)tii! Justino Glarel conhece liiKilmeiite a.kleii-

tidiuio do r^c-u terri-vel aclversaviõ, "o 'famigerado

A\ão do Diabo
Resta» a:goi'M.:desmas(^irál-o eé nessa niissao ditli-
'•it qiie iremos apreciar o astuto deteetive cm toda

a sua engenhosa iiiyestigação !
Porsiía ve/, MÍSS Elaine eonveneidajá. da infâmia
do seu primo, pedo a Ciarei mil dosculpas e mais

uma, vez. a sua amistosa pfptecção.
13" episódio O lloht«Mii <lo I-i*iii.;4» %'<*riii4>llio. 'Jjiarles <k

M" episódio A»* nhiiiisiio oiiÍi-i> innniio. 2 partes w e estréa elo extraordinário film nacional 0 DOMINÓ' MYSTERI0S0

Numa creação moderna e altamente dramática, reapparece a §
% arte incomparavei da apreciável estrella do "ecrãn" americano íf

A\ADLAINE TRAVERSE \
Seciiuelanelo-a a figura syinpathica e insinuante do grande artista js

Charles Clary "*
Siniplesnícnte admiráveis ha interpretaçS.o dispensada

ao extraordinário film-:- Peccado Esplendido -:-
5 actos intensos e sensacionaes da famosa Fox Film Gorp,

^¦^•^¦^¦Q-4-4.&4..$.-^4-44.4.4444..44.4.4.4-4<f.<f.-$-4.4.4.
Scyiiiula-.rciiiM - 0 maior espectaculo do anno I

Inicio da estupenda serie em 15 episódios a .loia I :ilal

S^^S^L^^^^il5^^^íiffi^^^lra^^S[S^:^^j(^^^Sí^^gSl

#————————«¦
0 ALVO DO CAMPO

Praça da Republica, 79i
TEL.-C. 2533

Charutaria, comestiveís e mo
lhailos finos

{ RECREIO 00 SENADO t
Esplendido salão tle bilhares,'

café, charutaria etc. i
l»r»«a VO <li> Abril

1'squina da rua do Senado (
TEI.—C 514"* i

LUeiANO"AMÀRAL" A C. !

Aos proprietários de
Alfaiatarias

Desejam bonscontra-mestres?
.. Peçam informações ao

Grêmio dosGontra-Mes-
tres Alfaiates

RUA DO THEATR0, 31-sob.

Moveis a prestações
Rua Senador Euzebio, 13

_:..:. TELEFHOISIE 4118 NOBTE -:~.

••••••«••<

ATTENÇÂOÜ!
Fabrica de Malas Universal, de

PEDRO «5c MENDES
•

Nesta conceituada fabrica existe tudo o epie ha dc cstylo neste •
ramo. Vendas por atacado ca varejo. Concertani-sc malas de J
qualquer estylo, i: entrega-se a domicilio. Attende a •
chaniailos ao Telephone Central 2229 •

•
J  125 - ItlIM «IO I HVI«4li«» . 1«5 ' l

•

CAIXEIROS!
Vender as Kil.lS Ikl-Ü <¦.l\.'%.>IBl.'', é cumprir com um
:: :: dever cie trabalhadores conscientes. ;: ::

União dos Trabalhadores

•• ••
2 Vestir bem, com elegância e por preço verdadeiramente *

excepcional, só na Alfaiataria dos Srs.

A. MÜLLER & C.
{: Ti-aliallios fi-il»»*. «-mil n.iii»xiiiiaperr«Í4;«o, liom {:

^ONll» 4' |-M|l|-Í4-Il4» •

• RUA URUGUAYANA, 168-Tel. Norte 4997 •

Fabrica de Cerveja "Camões"
- DE —

* PENEDO & PERES
jjJPI^^i 'pí Cerveja ele alfa fermentação BRANCA e PRE1A( Especialidades: DELICIOSA PANAAÚ e CAMÕES,

fabricada pelo processo «QUINESS» e delonga con-
»f« \U «f* •S ?!s ?!?

í*$, Rua cia OonstittilçAo, 19
S ¦ = .:=. S S TELEPHONE 5240 Central = = S s s

TIN]
Sc

Espec,
mediria, tai,

ri
a preç

Lomba*.
Rua lios An

TI I ! 1'IIONI- CENTRAI .)..

aV-^ ^V'?'«"V--<>-í^-í-<>--VV--í.'i'.
M a niuninniu. <?/
"/i\«.H OLYGARCHIA©

PAULISTA ™

g hr Im Sáircf :
Á venda na í<§

Ivivrariíi VM

¦'\fy

A?
V/0

$* Maohatlo j§

If Av. Passos, 25 ||
/ii <>-<.-*"«• *¦ o ¦¦•>¦ <,-<>"*-<»• <>¦<-<>• ¦*>';
>:^V.^.-.-fís.^i:.-^.;.-í-;;;^,íi -"»-'^5»-^

laideliiiÈSJgn
Telephone 1055 Norte

Antiga Tinturaria Popular
Especialidade em lavagem ELE-
CTRO-CIMMICA. Processos aper-
feiçpadof para tingir, lavar e lustrar

a vapor —

Encarrega-se de mandar buscar e
entregar a domicílios gratuitamente
mediante aviso verbal, postal ou

Telephone 1055 —Norte

Felippu Alvarez Gonzalez
Rua Buenos Aires, 251 u"^.:,!'"

ICio ili» .l:ini>ii-o

Tinturaria Brazil
II illMiüNI- X. 3(»'2S

Lava-se, tinge-se, limpa st
chimicamente.

PREÇOS RÂSÒAVEIS
Itnn l.nrssi, IK

ALFAIATARIA
:Villa de Sinfães *

Especialidade em roupas •
sob medida por preços ra-
zoaveis. Encarregam-se de
toda encommenda concer
>;< nente á sua arte >!<

Mayalhtes & Gosta
Rua Senador Euzebio, 372

('auto da rua Luir. Au-
gusto Pinto

RIO DE JANEIRO |

•:' Bs^ssã^^Bm 1~. .¦'¦.-•' _ •

Gramle Oeposito de Cal I
"^ ITDRA, MARISCOS, HCABOI RH) i

A ral de |>n!ra è das fabricas dc Ves- !- |iaziaiiOj auicllior que icni .«» mer-
cado

.i. i m:n as
I (1'rciiiiàila ua I:.\poíição Nacional dc ;1'HIS com medalha de Omoi

Carroçai a ti cie fornéciir\cittos dt-
l-jifo, pcclra, alcrro c dcsalerro

! K. CORONIíl. PKDRO ALVI'3, iü

(1'r.iia PornioM)
I 'ha. N. 1913 - KIO DK JANI-IRO

# @ A ELITE CARIOCA <ê @
llIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

j: Visitem a.
SCASA VOLKHAMl

li Golcnoes ventilantes *; \\

Adapta-se || fil Hf |, 33 1
II Telephone C. 2355 l|

jj Rua Chile n. 33 jj
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦
• ¦«••¦¦ti»t«l»*tttit*ciatii>i«»ai»«*>ffi,«»:in«jhêB IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlV

a qualquer cama
Gamas artisticas
..mídi.... ««J BIQ DE JANEIRO

120$-Solteiro, 70$ jjVnaa •••>iilliiita«aiiaiiiii(a>ni ::«

•«««•«" MNMiCMMMMNNMNNHMMNMNM

f ELEGTRO-BALL-GINEMA | xÊÊÈÊÊl *
| 51 Rua Visconde do Rio Branco 51
JA mais popular e querida «asa de di-^
versões desta capital 5

_ii4i.il&: _.^_ DDr^r.DA.vAMA Mr\\/ri _•_ Elrfh.RB-"_! •¦tlihiK PROORAMMA NOVO EIO.il
Ç..9..9..9. <f4f..<}..<}. Ç..Ç <J .9.Ç..9 <^ .Ç K? -9.-9 V ..y..V.V. Y-y jSsão moderno!

S .v..v..v..y..Y..*.^..Y..v..v..v..v.^,..9..Y. 9..9 9..V..9..V4..V.^ 9-9 .^>..Y..v..v.y-v. U

f-——" *
¦ .9 .9.9. ^.4.4.4.4 y.^.^.y..^.^..^.^,..^.^..^.^. 9-9 9. 9.^..9.^..9..9.^>.9-9.

E' um "film" dc aventuras em cinco partes

I Ping pong, bilhares e outras diversões
Bem instaliado salão de barbeiro

| Artística, e abundante illuniinação electricaBanda de musica militar 1141.110:

M V- V- V"*- V"«- 4>"V- V "V- V- V-Y--V- <><?¦ V-^> l V- Y V- V -V V-V- V-V-V V-V -<? -V -V- V "V -V -* "V -V- y-y--9--y--V-Y--V--V--^-V-V-Y-V-V-'V--V--V--Y->-»-Y--V-:^ y-v ¦? -ç-y-y- 9.9..9-9..9. 9.9..v..y .9.9 4 n-^^g Theaíros da Cmpreza Paschoal Segpeío ^^S- |

GOMES

! ELECTRO-BALL-CINEMA

Íi\.H 
i'j.M'i-«t'>(>8 i-oiii<-i-.'ii-:"t<> ti I |[» hor.-i «In |

Inr •• vinil mu torneio em VI» pontos.
Shnnminihmnhnhnnmmni
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4. Gonipanliia üíâçiòmil i.lc Dmmas. Comédias o Vauclevilles; dirigida polo autor Eduardo Péròira, de quo tazem
parto a iictriz !M;iria Castro o o áctoi1 João Barbosa•o- "

¦ò-
•«• Primeira representação do drama em cinco actoâ, original brasileiro, do erudito escriptor Endoro Berlinii

I BÉ PECCADORA E MÃI! Hai
qiB consütue um yenladéiro orgulho para as letras pátrias.

Hoje otja õça DÓa Esíréa p<)q dcVj l^j Hoje

Distiibiii.HO : Oeorgiua, MARIA OASTRO; Atlbuso, EDUARDO Pl-JREIR A ; Dr. França, .Meudouçn B.ilseimío; conda Marinho, Cândido¦6- Naznretli; Dr. Alfredo Durval, Álvaro Piros; barão Souza, Eiluarclo Arbiica; Jorge, Stnlo1! Lima; lü convidalo. Leonardo ; 2- dito. Cardoso;•y- 1 • jogador, Tavares ; 'J- dito, Almeida; Margiu-ida, Basiliu Lázaro; Hei-niiniaj cocoite, M tthildo Gosta; Luiz.i, cocolle, Yvouua Opsta; uma criada.•* M^ercedes. ¦$¦ -c/- -ç- $• ¦<)• </' $ Convidados, jogadores, mascaras, etc.!

Gato, Baeta & Carapicú \
Brilhante ilesenipeiiho de toda a companhia *

LUXO! ISPIJMMMM AlJ.<èHIA ! %
A seguir — <» cniiiii-n «Io Tingiu», de Eduardo Rocha, |musica de Freire Júnior. •- Breve: a fantasia de grande.montagem <>•

O Al .«Vímiw, de Pedro Cabral, inusica'de Domingos Roque. t

)

Titulos dos quadros; 1-. A fuga; 2; A mulher; ¦?-, Luxaria e. castidade; 4\ O vicio ferindo o vicio : 5; Peccadora e mãi. ¦<)¦-?• -6- -c/- -^

4. 4. 4. 4. 4. lti-^oi-<>H:i nioiilne;«>ni—Inl <'i-|»i-i'l íi«,-:"io iiii[)<;«*cnvci! -A- -6- •<>• 4 4

S. JOSÉ
Companhia nacional, fundada em 1 de Julho de 1911 :-: DirecçSo ar- ó-

tistica de Eduardo Vieira :: Règèiile tia Orcheslra. BENTO ->
MpSSÜRUNOA 9

VlltlkAIMIItA VICg<»ltlA TIIKATItAL, v
A maior gloria tio tliealro popular c

ttt A Soberana das Revistas ttt IHoje - Jr» sessões -
A's 7, 8 314 e IO l|2

1-loje


