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EÜTffiMA Ifr

ferozes agen[es
indigna o odioza
I de agosto do a

que vinham, dosdo
o, preparando corì-
que., n'aquella da-

r Em Espanha, a burguezia o os scus
acabam de levar a efoito a

ta refa,
nno ûnd

tra 0s oossos camaradas,
ta, ,fonam acutilados e enc,jrrå(los na eadela
de Alca tá del Vallq, pelo motivo de,se re-
voltarem contra os,actos nefardos perpetra-
dos pelo

,Tr,in
govorno om todo o pals.
ta e scis companheiros nossos, d0.

pois do terem sofrido, na cadeia d'aquela
lot:alidade, toda a sorte.de martirios, foram
agora coudenados, por um conselbo de guer-
ra: oito a trabalbos fur0ados e os restanlos
a qualro annos de presidio.

Estå satisfeita. a burguezial
Eslão, satisfcitos os seus apaniguadost
Estilo satisfeitos, og tiranos, 0s despotas,

Senbores dlesse nobre povot
,. A ,burguezia espanbola, corroÍda pelo

vicio e pelo fanatismo, prendeu,.torlurou,
condenou trinta e seis bomeos, culpados
sór¡lenle de querorem fazer prevalocer idéas
de jusúlça social.

Essa trurguezia, herdeira dos plocessos
criminozos de Torquemada, quo não teve

se dofendgr dos alagvs dos
Cu'oa e nas Filipinas, des-

uma vsz a soa bilis sobre

00råg6m Parä
ameri ca00s 0m
carregou maß

podômos
lenciozos

proletariris que aspiram ao bom da huma-
nidade.

dade de falar, lihordade de protostar contra
as l¡ranias.

E' nocessario, é ur geo[e protes[ar, mas
protestar audazmen
tra mais essa arbitr
ao abrigo

N0s,
da tirania e da força.

mrae q

iza¡lo,toda a pârto do mundo civil sel eTan-
tam campanhas em favor d'esses triola e
seis infelizes.

Não podemos, por fórma alguma, ficar
de braços pondidos.

esses
Pór todas as fórmas se deve evitar
homens cumpram

que
lhesas pen

servil
as quo

foram impostas por um conselho, do

le, sem descançar, con-
ariedade lovada I efeito,

0s anargur
ficar quêrlos , não podemos

stas do Poltugä1,

ûea r st-
frAO

deanto d'essa infa uando p0r

empr
toda

otdens da burguozta espanhola.
os qus comungámos no grande

ideal,'que somos apóstolos de mesma cauza
que leva
devemos

ram ao suplicio esses oama radås,

guerra, ás
Nós,

a burguezia espa

to, os prolelarios

egar todos os esforços, todos
0s melOs, s as enorgtas, a nossa vida, a

cssos ouzadosnossa libertìade ate, para que
lutadores, se iibertem das garras dos seus
inquizirlores,

Se esla grande cauza fôr abandonada,
nhola triunfarå, rtan-eP0

matsserão voncidos, uma
: r T0z.



' : j t. .ú.

dade.

Ep
conhocido por estrela da manhã e estrela sela osse
da tarde.

Só a, enorme çlistancia a que
vfr fazia delaparecer lodã,ra

s0 en- proxima da terra se não vè de Portugal,
cont,ra se08a- porque fica no emisfe rio sul o perterço á
ção d
morlåes

e movimsoto Dr ra os nossos olhos constelação do Centa uro. Explica egualmen-

Ao abordar diroctamente o estudo das
te que nÓs só r
0misferio. norto

ernos aqui as situadas no
e poucås do sul.

e$flÖlaß, lfda do' plaoeta .Yonus'vulgamonte rosegue: Nãq so faz idpa
afastamóuto das estrglas

"" DÞstle' longa diìte' pârå os ostudar,
çõos: gru-
s oulrås,
sgu bri-

dados motricas.
No enlànto, a sùa luz ûxa destaca-o á velocidade da

das estrelas bujã luz é oscilante, sintila.
kilometros

por segundo
Citou então úma pequenina estrsla da

Grand,l [rsa cujos ra!os
vam l)ara atingir a telrra

Era do c:èr porem

lum inosos gasta-

d ista ncias.
Imterrompe o curso da expo slça0, pa-

ra dize¡' que a principio se supôz
velocid ade da luz, mes. depois so
pelos eclipes
do-se mais ta

dos satelites 11o Jupiter,,faTgnr:
rde ssa medição

complicados
oa torr¿,

gt¡ças a aparelbos

Como o afasta mento das qsúrelas e enor-

Entra is no, estudo das nublosas,
que ao pri ss supuzora

f,os o reaes.

Fara erprimil-o
'h¡2,-300:00

re0ometl.S0

76 annos
ouvesso malores

ågrupäram-nos, fbrmal'am constsla
pos d'estrelas proximas'umas da
dif¿renciadas pola inleosidads do
lbd.' - '

0s antigog.dp.tpnçlhq. nomes, segun-
do a sua similhança, mais ou monùs yer-
'dãddlra,:"com'arrlil¡'eii. : :

Não'se devia'conr:luir que por estarem
a pequc0a distancia as estrelas dà conste-
Jação houvosse entre elas relações, como
entro ös c-orpos do sisterûa solar. São sim-
ples. coincidencias oticas; nada teem umas
cor¡ dutiiãs; a süa posição goometrica nô
espaço ó. que nol;os fa¿ vôr n'essås poqições
aparonIds.

¡9

me, €ra
fossom
porque o movimento, da

asp das estre
las.

Apaïecem um
dads de luz, ou raq côr.

Assi elaçã0. do Graùde Cão era
vermelha ra 03 .à,niigos e no Fo¡nonlo é

branea

man, hão,.ü vordådeira. Aquolle numoro não
passa do 8:000.

Muitas ostão catalogadas o photografa-
das.

provavel quo os
diverbos drr que

seus movimenl,os
parecem. ùIo'smo

terra intervinba

Ctaro é.pglém que.a sua somma real
se elei,a a 'ceñienas oe"mftnões.

Aos astront¡moq. parecia que osgas es-
trelag ostavam ligäda.s þor rolações diferon-
tes.das pptilf$r, formando sistemas phisioos,
asslm cQmo 0 nosso.

As lels de Kepfer foram pois,genorali-
sadas ao gfstema estrelar. l,!.1iþ

A lei d:,¡traoão Universal ficr cooûçma-
da em todo o co4iunto dos mundos.

Faz-so a escurialão nr s¡l¡ e no disco
ds loÌia desfaca a pr,gjelção .do Sete-È*relos
c0locada a meio d'um salpicado de outras
estre I a s.

Para tratar das constelações, o ilustrp
professo'rtora dorõrmÇo a da Graode Qr-
sa, 0nd0 .sq enconlr¡ .i¡ estrela Polar, por
lntoræC¡þ da.qual ;so pOOe , dþtérminar , o
polo da terra.:"ii,l{uuâ'figuqai piotada ra loqsa marca
a situaçãó das es¿r.olas da constolåção 0h

.re

. qsa, ð'

do na pedra pequongs signaes e diz: Apa.
reçem depois, não longg tapbem, os Dous
Gemeos o oulra muito bçiltranto, .chamada

lia 0aþr¿. ì'
Ahi esùa vam pois 5 estrelas de l.r

ó

grðn{uza,puq p-equenp retalho do. ceu:
.,Apoutavà outr:a brilþante tambOm. Al.

debaram, o olho do Touro.
, Ponto ainda flca o :Sete.Esfrelq, que

aq,dq¡nþ mostraria eq, projecção. .

',..i.0os.oculOs r$¡-gs,¡iarn muitaS outr.S
constelações e estrelas;

otico., , ,

. Supõo-sg,
grandes ma$

distantes as
Dá uma

.,., ,, Qfa falára ,da.,. graq{gza das, .gÊtrolas
ma$, t0rq.o Íoqmo ,çQpsqte . quizera rofqúr$

"$9 ,aq b¡ilhp. Quor $obro ,,a graudeza foal
ioada avia de Preciso. , ,

;¡ , Oþservad?s polas .lonto$.. dos ootrlos
aûguravam-so lcomo pequsnos disoos, mas

;esçe efeitQpra devido sómeqtô a .defeito

d..qo
norpro

tos d,e estrelas, quo os oculos
m agfupamen-
poderiam des-

cnmtnar. Mas voriûsou.se om breve que
Io en[anlo, que tenham tal descri minação sQ se dava om osrios ca

sas e sô por quo lostão muito sos, se não dera n'putros.
não podepps avaliar.
resumida idéa de oomo se ,me-

D'ahi a diversão om nubelosas aparon-

de esse afastamq{ìJp. Mostrq:. ¡,proposito um. aumulo d'estre-
Diz I proposito quo. a .,eqtreh" mais las, Q,apa¡8q$eqronte,00m cane¡er0s' do ¡ubeo centric¡tr . tomgrgm,, o omom

', 'r.; : ;..,',. :'EIIUrI,Kl.At( i.

do qp,g

0m uol-

d'o
,bada qçlgste.

v0nco

losa, mas se diferenceia nos sous elemenloz
com auxilio das lentes. Esta pação fa-agru

sisteprover uma existencia d'um ma espe-
cial regulad o por leis eguass ás do sistema
sola r.

mundo, a [erra c0m0 o corpo mais impor-
tan[0. .{ssim o Univorso expllr;ava so cìrn
as coiEas da terra.

N'estas conferoncias provou.se pois que
eSSaS cosmog{)nias eram falsas

Galileu, sustonlando as doutrinas de
Copernico foi ,perseguido p0r catolicos o
protostantes e o reslo dos sous dras Bas-sou-os encarcerado.

Condcrnnaranr Galileu uorous as suas
a0rmações eram contrarias ás 'doutrinas do
livros sagragos, havia pois urÀ. grands,pe
rigo para a fé - Y'È't 

:

. Todas as (iosmogonias religiosas eslan-
do em contradir;ção com todos ós f¿ctos ¿s-
tronomicos rJemonstradris es[ão condemn;i-
das, e implicitarueintù coln elas a revolaçao

..Com a hipotese de Laplace consoguo-st)
erplir:ar a formação de ,todos os corl)oð, se,n
a lnt0rvenção rlO nenhum poder Sobrenatu-
ral.

Em pbrase alevantada., mas sereo¡. diz
como_gaslronomia-crtntribuiu para a emao-
clpaça8 oo osptr¡to umano.

.Ainda na navegação ela presta reaos
sorvrços s mosl,ra como provando-nos a p0-
quenoz a meio do Universo enorme, nos'faz
perdor o orgulho e nos fornece u'nra lição
moral.

Os grandes ¿slronomos-note.so :isso

-foram ssmpre d'uma grande liberdade de
ospirito e d'uma grande toleraocia.

Poderia explicar como a astÍ:000m¡a
contribuiu påra 0 desenvolvimoolo de outras
sciencias, mas não lbe sobeja tempo e por
isso finda as suâs conferencias. Nãri se dïs-
pedindo, no emtantrl. definirivaorento. Do-
dendo ser que ao dãante venba ali iiaiar
aindalde phenomenos astronomi@s.

j. r

do-
r0-
ns-

tituição pbisica dos corpos celestes, demons-
trou ceratores diferontes dris evidenciarìos
pelas estrolas

Dà n'esle momen to uma noção do q,r,r
scja o espetro: Se por um orificio estrûiro
fosse pmjetada a luz de um solitio ou gaz,
rlm eocantJostencia e essa I uz atravcssasso
r¡m prisma fì'uma pared

infinita a 0i-ì0st0 a pere0r a. ,um disco

A nubelosa não se diforenoiava e
mais a analise espetiäI, a quo'os omeos
correram tambo,n para determinar a co

nledira rado. Ora com o st.rlido, esse disûo era 00n-
00m 0 gäz aprosenta va trrs(:as.

D'ahi a diferença: 0 sspectro da-luz
oqtrelar ere conlinuo. No das nubelosas apa-
reuiam risca s

Faz a projecção do cumulo uma das
mais bonitas
tado intorme

po
dio

rque pårgco ostar n'um es-
eotre ag estrelas e nubelo.

sås.

., Mostra depors a proiecçio
uma cond

da Lyra,
aprescntando no contro gnsação on-
do, á qrn numero enorm& d'e8trolas e nnbe-

A,inda a dos Cães de

e situada no lado
divcrsamente co-

leoenfes.

uma
faixa
abo-

ntlo ideia
d'um torvelinho atravez ge voem
algumas estrolas com movimentos relaciona-
dos.

e,um s ignal de
Mundos

Caqa, da
do qual

Tambom aqui Ap¡ror
coudensação,ooqo "oas.,åtlt
oovos a constituirem-se?

,das,
dponfa,,$palmgntp r Via ,Latea,
pqþ,lqqÊs, mais.,.ippoptantes,,uma'

contornos rogulares Que Qircunda a

qu0
os do sistema para um dado ,ponto

, Nqtiûqp
'Q rFl0v

planetas

aþda a teoria. de H,orsghell, dg
ipenlq, do sol,, a{[açFndo, tOdos

Foram as ultimas palavrasldo itustre
professor e alto isphito. 

- . .: ..
A sala.iotojra, n'uma 'unanimidade ca-

lorosq longamonte, por alguns sogundos,
0 saudou com pulmas, Uma, grande mani-
festação som o rumor clos gritos. mat ß0n.
tida profundameûle, toda c"heia rie simpatia.

Eraml0elquarto.

t

.Vae findar expondo a hipoteso cosmo.
gonioa de Laplace. ,i

do peu,,oqdÈ.,fica.a eongtql¿r¡ão d'Hercules,
com url¡a volocidade de,3 leguas por segun.
do, devia s¡plicrr o movimeoto das estrélas.

Perúgnqerá o nosso sistem¡ solar a al'
gqm ,,outro qrslena sstelar, pelo falo de oa-

¿¡inbaq. pn difeitura a certo po¡to do ospa
0o? Não ostá resolv¡do este probloma.

Como é quo o nossorsisloma está liga-
do aos outros? Não se s¡be ainda.

UM CA,ZO
, - Consla-nos haver guern-duvide do facto,
aliaz indocorozo, de tei o chçfe republicai
qo Bernardino Machado curvado o joglbo e
beijado a mão ao bispo de Betúezaida.
qundo da sua u-llinna viagem ao Porto, eni
propaganda ropublicana.,

Deste logar, sustontamos a veracidade
do facto, passado na estação de S. Bsuto.
nìomentos anles de partir o comboio quó
levou ¡e¿a eacelenaia.

So nada temos dito sobre ests cazo, è
pelo simples motivo de não reconhecormos
drferença alguma entre qulrlquer politico,-
seja ele monarquico, republicano, ou soóia-
lista. P¿ra nós um politico repr€zenta um
iotrujã0.

Tenham-se em vist¡ estes cazos ainda
recent,es: O prezidente da republica do Bra-
zil beijar os pès ao papå, e 

-o 
chefe socia.

lista francez, Jaurés, levar as ûlhas á egre-
Ja para aomungar) etc.r eto.

- E ha operarios que conflam ainda nos
politicos!. . .

,t

formação de parte
Elucida n'es[e

do movimento em calor
ponto sobre o que seja

força cenlrifnga. Dá o exemplo da peCra
,pres¿t por'um cordão e giranrlo å volta d'es-
se cordã0.

À força quo tende a afastar a pedra d0
ponto ondo se sogura o

a resistencia do
cordel e por Yezes
fi0, partindo-o, ó a

força centrifuga.
Ora sompre que uma rnassa fluida ad-

qurfo um
phonome

movimento do rotåção, o primeiro
observado, ó o achatamento.

dosigual densi
D'ahi os

dade ss framentaram.
pla netâs.

Mas depois
aumenta¡ a forga
sa rOmpê"s8.

Foi o que aconteceu
tema. Sbparoü-so oL¡ annei

se o movimento de rotação
centrifuga cre$ce o a mas-

com 0 n0ss0 srs-
s, que continua-

ram o movimento o depois em virtudo da

f,MOB E LßENÍIADE

Bevlsúa qulnzenal de Clenela. To-
elologla, llferafura e arúe. 

-

Acabamos de receber o priineiro nu-
mero desta,bela revista, guo n0 nosso meio
vem preencber uma necesidado guo lanto s€
fazia sentir.

A sua materia, toda ola servil e com-
pacla' é admiravelmente escolbida.

Por todas as snas paginas vibram gri.
tos d'alruas generosas na ingento tarefa-de
crearem adeptos para a conquista da paz,
do amor, da liberdade.

Dirigem-so aos bons, aos sinæros; ó
noste sentido que o nosso querido compa-
nheiro Bento Faria, em um artigo que inti.
tulou <¿\os cora;ões afastados, imprime os
mais puros sentimentos d'um coração quo
só vive para a luta pelo Bem.

Prondo e sonsibilisa quando ole nos diz:

Dq todos oles só Saturno conserva ain-
da o aonel;

0s mais velhos dos planotas são: og
que mais depressa arrefeoeram, os mais no-
vos estão aínda encandsceutes.

Cita esta hipotese para
com o unico auxilio das força

provar como,
s naturaes, so

pÖde enconlrar explicação sa
formação dos mundos do nosso

Quasi todas as religiões

tisfactoria da
sisfema.
têm as suas

cosmogonias, insuficiontes ojo para elucida-
ção do factos ,bpnaes.

0 squ capital.defeito, èr sorem aotropo-
parr oontro do



, ,\DË!IFEiçAR,
I

,iJ4tigtAri,tendo !o {ot:ação
al-
so-

setrlir ås
para as ce
Esto e rue

vida
-rSabios, vindr ate nós, e fazei valer a

Competoücia
alevantar ¿

dq voso saber,' artislas, vinde
vossa äs nossas

dôres, os nos$s os nogsos

cNão se þóoe, ser. ,sbib* ûlgsdfoi ou
eas{ådo do*,que

.f-rgm. Para
tom¡itilsar,
com èlés.

suas dôres, para ss
tar é prêiiso- sqfrer
å o materialismo de.

arte, contando
sofrimentos e

ideais, n
(Filosofoq vinde enveredar a umanida-

oma pãåvra, tornando a util.

de no verdaleir.o caminbo de que desgra-
çadameh te sr afastou

. ' q$abior, ûlosof6s, artistas,
þpa vôntâda,' demo noq as mãos'
solidarios nost¿r. sänta t;rusada.

émens ds
e sejamos

Brsinotnob os ignorabtes a tomâr conta
direito
{epois, porlere IS ¡NYentar, podereig

8et6 c

prodnzir, p0d orers canla rá vontarle, gue a
umanidade, consciente vos abençoa rå . r

Como å sua reconhocida ulilidade reu.
no e,modicidado db go0: cuslo '30 réis apo:

. ¡as?rQÊtamos certos que elr ferá o futuro
u0 merece

0'Sntnario destc primeiro'numoro ó o
Sousa Torrcs

- 

l'ri -r i r,,r,l li;.í ---l*

CHn0ilf0l , ttlTç"RilåCl0iltl j

PORîtt$AI¡

Nós, anarguittas, lolgamos inonso côm

Faça
a taDto prot
m obras...

esto de pala
mostrem qs boloz¡s

Yras. ...

do seu sistemal

-Tratâ-se de criar uma biblioteoa depropaganda aDe rquista Está organizado ogrupo editor.

-0micio de
s republicanos
protes[0. coolra

realiaatån;",,um c0.
os atos do goverm.reguilto:

l-O que qu
II-O ¡ree,ia

philo Braga.

'l:) i. ' ., t ,. r^:i

eremos, .d

mento dos
redacção.
Lusiadas,

a
t., ü

"Oarta abêrta
arl asrociaçõbs de olasse do¡ tooe-

!õ9s mecha¡Íoos e manuaos do
Porto

III
Porgue cont¡rúårmos dividldo¡ ? Que

,. tr"Jg-Foi alistrlbuido uin manifesro
coúirâ aj'téi ds lg ds tevereirã:-, 

*;;"""*
, ' .Por otl-zlã.o da vilira do monst¡o at¡torqa correg0dofia e daquola loi, Cparoco.

tem succedido bs de 
- l8g -

å:ä"JåTi:$J:ihiå'1å"'äiffi åf.åtütd,å,îjj:"'ï,1,îi:'i:å!:ö:ïl:

f îå'ãi"t"ii;,:"'",tr:äi'i,,iTîi'Ji:ï1?i:ï3i¡l'"""'ou#"å"1,î,ï,î:

ü:tüi4liiil:,:"'¡;l'',þitr"f iiqîiå?".î,ï{kîft :ti}gffi
,.1:ï"ï:ü'x*t*såËkiËJ1åi;i;g*11äffiil':Jåi,flfii
I:il3:-,9" .pâiz, oa. üomeo. ¿, ni".ii^ärii""";""g,.oe e promprog Dsra o€acnüc¡o têem *in do a ggre ger--se-rh" -oî.-lãï""t,"" 

J""."rîiäï ffi ;.:a desesperada lucrc ad!*i,.ilu". ãîtõ"åäj'"'o governo.Voesa Mageetade h

"&'å"';Íî#å.*Hn*.*iîri.r,î*,"'i:i{:åií,,:îååïír.,î
e as provinoiee mais remotae ö;;ú.ñ;il'.îu"ç". de, morimu for¿mpresos e inforcadog ás ouz¡as.

¡jstes morrerâm tranquilame¡te e.conr e plleide-z dol martyres, maanem por ibso ó movimentdceseavaj-pilil.ïä 
ror cre¡cendo e ganhan-do mais forças. Um movimento,"úd;;id;;,î'ü"g"r,uo", não d.eoende

åi,11ii'ffiiiïxi;,iî!.¡,iüË!ï:ï"ï,,,äxiT* j*:.:*,""n1iii:
Hiiti"'ä::äiîfå[il:' p"¡-* 

'*íoi" " o.ãä"' äi.t"otã aî, äã¡,"J'ãääî

'o 
ïi go. a *' o i" å;# î'f 'ä:t,å1" il:ffi 'Lr;'"f l J"ï*' u oî ä'ü"- "'iiä;

:::'i,iür:-ri;::ï"ï:äi,'åf¡]i'å1;ilï:,Jiff :ru;,:.;J."J:.Íå.i,t:
å"ï.ï¡;'¡:îi:ì:,f;u:'i,¡¡:tSlçk6k.*,ïr;jääå,iñr ji,,il:i:
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