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9a; 68û0 Mas a verdade é que ess

ções de oruererem apoderar-se
pûrü o destruir ou sáo censuraveis artificios

O Desltertar enúro lrote no 8.o otlo
la rua publleoção. I/emlDrôr o sacrl-
llolor'fe¡to parô ¡ ro puDllcacõo,
tchaDos por denofu lnuúll¡ e nulÚo
Dô|. lnuúll gerla elrcner ruaã .lbuds'

ii

l-,

Ø

lfuo no¡ qfuden n'e¡ûa Drduo úarofa'

a'

de polérnica, ou, se sincerasrveem de
quistas em formação, que se iulgamqemocratas.

as declara
do estatlo

âflâI.
ainda

Os verdacleiros socialistas democra-
ooDl declaraçõo oomemoratlvo do ticos teem uma ideia bem diversa da ccon
ol3o.

lD'e¡tþ logior oonúlnqamo¡ o lern-
brer ao¡.ücilc¡ rrrl8io¡. è:irmarðdet

A redoçõo mulúa¡ veluel n6o tem
vlnrlo -ognforno o noã¡o de¡eJor l¡ois
año lõo þoucoa o trnD4ltrôrr gi 

'eBËoðri¡b¡notut¡ndo com iÈlúa do úompol

quista dos poderes publicosr. No con-
gresso de Londres, para citar uma ¡nani-
festação recente e sôlene, disseram clara-
mente que é necessario conquistar os po.
deres publiços rpara legislai e adminis.
trar a nova sociedade., E na Critica so-

0 estado

ciale lê se que ë um crro ct"er que o Dar-
tidn soìaiølista chegado ao Ttodå, podiit d e
qwnrd diminuir os itnpostos, e que pelo con-
ffaria, o esilrfu dwerd, por mcio dum aw-
mento graihnl th lnpodoe, aibsorvcr grc-
düo,lmente a nquezü prioøila para pór em
prdticø u granths rcformas'que o lociblis-
mo u propõi (institaição tle caiau para ot
oelhos, põra os inodliiloa, contî6 ot-infortu
nios; organização ese,olar digm fu paísee ci-
ois;.rcsgate doe granilet capúaes, ito. etc¡ e
assrm a encaminhar-se para a lonolnouø
metø do:peifeito comunisnio, çønitro'mdo se
tornard um seroiço plblioo e a ríquiza pri-
vadø scrd wnø só ooisa aom u rTauezø' da
soaiedade (Giuseþpe Bouzo,, 'O eiil,lo ti-
oìoliatø e og impostos, na Critícd Snciale, t
de maio de r8g7).

Portanto é um governo com¡lleto que
os soc¡altstas clemocrattcos nos prometem:
um governo com toda a sequäl" neces-
saria dos seus empregados da fazenda,
dos seus exactoreso dos seus meirinhos
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Continuou:saindo o número semanã
ilustrado, e.para a polémica.e o combate
foi logo creado .o se,manârio El rebelih,
que se tem publicado regularmente. No
seu artigo d'apreseritação, titulado Glw-
ra / Iê-se:

:

,. Yotvemos ojeNao úosso labor ite grerrilheirct,
já que, por ora, p¿ræ6 lmpossivel pelejar em colu-
ne_, o volvomos sem ayor perilido nostô momotrto
crìtiao o nosso entusiasmo oelo idcal 0 a trors¡ trðn.
quiliilaile para amostar od perigor que impendem
sobre nossas eabeçar o suporar as giandes-dificul-
dailes de todo o iónero' que so 

-nos deoar¡m.
Comprundemos que a burlçuezir e ¡ suå alb-
d¿ e autoriilailo, Goges pela -soberba 

e nceosas ilo
visivel incrsmonto quo o-s ide¡es rovolucionários ¡o.
mam em Espanha, ostão ponilo em prållca prooedi-
monlos solapados do reprossã0 rlirigldos contra os
qu.o ss signiflcam na lut¡ social,-julgrnrlo asrim
suje¡tsr a mârcha lriuulal da rebolilia; mas, porir-
so mosmo quo o oomprconalomor, julcamos oumDrlr
o nosso ilever ilesaflando os vorðuqos ilo orolót¡.
riatlo, oforeccndoJhes ocr¡ião ¡te õomeoním con- -.1qa 1ós um atrcpelo q$s -gara ¡gregar á lon3r só. 'i
rio dos quo -v00m realisanilo, pois temos ¡ Gsrþl¡
tle qus não ieremos os rlltimos-a 6¡i¿ Domuo ¡tra¡
ile riós surglrilo novos robekls¡ que se õncaingusn
(l0 sogulr o r¡0s3o arcmglo.

a
aa

Sobre a acomedda a Fredcrico Ura.
Ies, eis um artigo {ßl rebetrdc.

(Continúa),

0 obiectivô dos socialist'as democrd-
tlcos é .a éonoüista dos ooderes oublicosi.
. Não cx.ritin"t.-or' desia i.z r" .
tté q.us ponto este' fim está de acordo
ç4tr äs si¡ás teorias histôiicas, segundo as
ci{¡¿eç d classe economicamente predomi.
danr deteria sernore e fatalmente o Do-
der politico,, 

"-.¡iorq"nto 
a emancipaião

economica deveria neçessariamente pre-
cedèr a emancipação politica. Nçm discu-
tircmos se, admitida a possibilidade da
conquista do poder politico por parte du-
ma classe desherdada, os meios legaes
podem bastar Dara .esse escoDo.' ' quêrèmoi 

"gora 
discutiil unicamenre

se essã conguista-dos poder-es publico.s se
aflnontza ou nao com o rdeal soctâltsta
dumatsociedaàe de 'livres e iguaes, ..*
sùDremacias nem divisões de ðlasses.' Os socialistas democraricos, especial-
mcrtte os ìtalianos oue, queiram ou não
qùeiram, sofreram Fq¡s do gr¡e os.ourrog
a influencia das ideias agarquistas, costu-

(para os contribr-rintcs morosos), os seug
pohcias s carcereiros (para quém sentisse
tentações de atirar pela janelà o meirinho),
com os seus fuizes, com os seus adminis-
tradores dos fundos para a assistencia
publica, com os seus programas escolares
e os seus professores oficiaes. com a sua
administração da divida publiéa para pa-
gar os juros dos capitaeJ resgatados, etc.
etc.; e naturalmênte com o seu corpo le.
gislativo gue.faz as leis e fixa os irìrpos-
tosr-e os varios mlntstenos que executam
e administram as leis.

mam dizer ás vezes, pelo menos qúando
conosco polemizam, que tambem querem
âDollr o estado, ou por ogt.rSr o gover-
no, e que prectsamente para o poclerem
abolir, delè luere.m apoderar-se. Que si-
gnlnca rstol be st,gnlfica que pretendem,
no proprio acto da congui-rta, abolir o
cstado, anular toda a garantia legal dos
.direios adquiridos>, dissolver todã a for-
ça armada oficial, suprimir todo poder
legislativo, deixar plena e completa 

-auto-

nomia a todas as localidades, a todas as
associações, a todos os indíviduos, e pro-
rnover a organização social de baixo para
cima. mediante a livre federacão dos eru-
pos áe produtoi"es e de consuinidores,"èr¡-
tão toda a questão.ficaria reduzida aesta:
que eles exprimem com certas palavras
as mesmas ideias que, nôs exprimimos
c'om'outrâs palavras. 

tDizer 
qæiemos. as-

saltor aquela fortaleza e destrùi-la, ou di.
zeî lperemls apoEsqî-nos da,quelø fortal,*
4a para ø d¿rnalù é ä mesmíssima coisa.

Restaria ainda entre nós e os socia-

Sobre isto pode haver diferenças .lc.
modalidades, de tendencias mais ou n'rr::-

nos centralizadoras, de métodos mais o'i
menos ditatoriaes ou democraticos, d.r
processos mals
duaes: mas no

ou menos .rápidos ou g,r:i.
fundo todos estão de acor-

dg, porque essa é a substancia do seu
programa.

Agora é n
verno, que.-os

ver Se este go-
deseiam, ofere-

ce garantias de iustiça socia l; se poderia
destruir todaè quereria abolir as .classes,

ecessano
socialistas

exploração e opressão do homem sobre o
bomem; se, numa palavra, poderia e que-
reria fundar uma sociedade verdadeira.
mente socialigta.

C)s socialistas dernocraticos Þartem
do principio de que o estado, o goüerno é
simplesmente o orgam politico da classþ
dominante. Npma sociedade capitalisticg
dizem eles, ot estado serve necessaria-listas democraticos a difereirça de opinião,

certantente de máxima impoitancia, sobré
se a pahticipacão nas lutai eleitoraes e a
entrada doi socialisras no parlamento fa-
vorece ou estoi"va g.revoluç1ão, se prepara
03'homens pqra udiã, radical rransforma.
ção da ordem preserrte, ou ie educa o po-
vo para.aceitar, apó$. a, rpvolução, uma
nbva tirania; mâs pelo meijos no fim ulti-
mo estariamos perfeitamente de acordo.

mente os interesses.dos capitalistas e ga-
rante,lhes o direito de explorar os traba-
lhadqres; mas numa.sociedade socialista,
abolida a propriedade individual e desa-
parecidas, com a destruição do privilegio
economico, as distinções de classe, enfão
o estado representaria todos e tornar.se-
iâ orgam imparcial dos interesses sociaes
de todos os membros da sociedade.

Ttsrra y libertaitr suspendeu
rnente o iornal como diãrio.

en:presa de
temPorària-

Na madrugada
núltimo, ao sair do

antepe-
Madrid,

Infamias da reà,çã,o

Enriao Mdatc*a.

de domingo
teatro, em

cômo sempre e ão d'acabar
de malvadez donde nasceram,

Odiados sejaml
Frederico Uralesl Num abraço do

coração te felicitamos por
incólume da investida desses

averes'saido
bandidösl

tt
Em 'tal conjuntura, a

Ylnde ¡qrrlr a¡¡O¡¡l¡¡¡t
Vòs os que rveis eprove¡t¡do as sombra¡ ilt

troile Daraalentar con¡ra a vlda do norso eslim¡do
companheiro Uraler, vinib aqui, aprcsentro ¡ earå
Dar¿ oue Doss8mot GusD¡r nda.' 

Qhsm sois? A que bando perbnæis? Sols, sem
duvida, uns miseravois, 6 porlsncôi¡ á raló inf¡me
dos assessinos nerceuário¡.

O ato quo praticas!0s revela ¿ ruim cobarili¡ ilc
yossor¡ :¡slquorosos coraqões. Tardo da nolle. em
sitio despovoailo e reuninilo-vos muil,os. alocástos
um omein so... Um omom sót Dicna fícanha alo
seros acan¡lhaalos venilidos á burguãziat '

Quo flm vos guiava a0 m¡tar Ur¿les? Protsn.
ilestes com isso afogar as nossas vozos, fazer emu-
tlæer as nossas ponrs? Pois nada ilisb poalieis aþ
cqnça.r, bantlido.q-, porque ainda suponrl-o quo ou.
væsels c0nsogulüo o vosco -cnmrtroso proposito,
nós cå estavrmos para vos poalir stritas coulas, pa-
ra vos descobrir o crâvar om vossog corpos o iru-
nhal ou crivar-vos ile balas.

Se vossos amos, os quo vos pagaram aquolr
ruim empreza, cróem que assim lograrão ac'aber
com ss campanhas que vinhamos fazondo Gontr¡
eles em Tíemø g libcrtøcl, cstão engauados, porquc
desde agora vos desafiãnos a que intenteic rbaliiar
comnosco outro tanto, já quo J'l rcbelil,e se ptowl
coutinuar acoitando os rostos tlos exolorador-es-
apresentando ó publica execràção toiloi os cana'-
lhas quo vivem exploranclo e tiranisando o povo.

Vinde cá, rufiões tlo oapllalismo; atreúei-vo! ¡
buscar-nos á tuz ilo tlia, cara a câra, que ó oo.
mo os omons dirimem suas contenilai. . . Os
o¡nens t Mas vós não sois omens. não Dodeis
sor omens! Os assassinos d'oncruzilhaila não portem
proceiler senão d¿ ¡naneira como vós procdilesles
contra Urales; mas nem ainda assim cónsoguireis
arredar-nos, porque oslamos resolvidos å fird-o.

Que imporu a viûa, ouantlo se saoriflo¡ en
òlocáusûo a ume ideia granilo, formosa e umanitl-
ria?

l{ão rios calaremog. Ass¿ssinae-nos ga yos april.

âítontq Apolo.

Por sua vezr Frederico Urales. em
Tierrø g libertal, taxa de cobardes e mi.
seráveis os assassinos. Diz-lhes 'que 

eles
não seriam capazes de repetir a proeza
no domingo seguinte, á mesmã ora,
r f, da madrugada, em que passaria
só pelo mesmo sitio. E leal e desas-
sornbradamente termina: ¡Espero-vos. co-
bardes rufiões. A ver se soii omenstl

d'assassinos
a Frederico

nrrm ia¡'dim ,rróximo, perdendo-o de vis-
tâ OS aSSäS ¡1!lOS.

Urales, redàtor de Tiena g_libertad.
Ic entrar na rua de Rios Rosas, á

tlou(;o ab,:rta ao prlblico e por edi6càr,
dois grr-rprs postados d'ambos os lados
d¡ rua int n':¿rram-no a fazer alto, e como
L.lrali's nã,r <,bedecesse, dispararam sobre
e le vários tiros. O nosso amigo respondeu
dis,Ð;ir¿ìDrjo c seu revolver e internando.se

foi acometrdo por um bando
o -nosso estimado camarad

panhas de justiça que.o diário tern sus-
tentado.

.Sa'-,g-se que o atentado não foi obra
da piiiícia, mas é evidente que coopera-
ram nele as féras reàcionárias. Náo póde
ter sido senão uma secuência das cam-

Este facto mostrâ á saciedade a imoo-
tência, já, das ostes reàcionárias prru go'er-
rear ás claras ou combater legalmente,
apesar das falsidades da lei, os omens
leaes que propagam a ideia nova.

Assistimos á agonia trájica duma
socied¡â..i oue só trilhãu a esträda do cri-
me. Os 'seris ferrenhos conservadores ras-

no
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Comite acailemico-operario

UNIVERSIEÀDE TIYRE

Por pertoncermos ao trumero lïaquoìes
que moirojam o dia inteiro o paúle da noi-
t-e na o-ûetna p'r¡.angariar o magro pãq qg
corpo e, consequentemente, porisso, e já
porque aqueles quo podorn nos teem faltado
ðon a sua quol,a parto no l,rabalho revindi-
cador om que andamos empenhados, sö hoje,
epbqB tq,rde, é quo nös , pr)demos refe¡ir-nos
a eéta institúição a quo de principio votamos

0 Comitë, que nâstêu apóz a peleja
antielenical,.que' se çvideùciou pelas ruas da

cidade inoicr,øi quo .n{g so intimidou nom
desviouldo catnpõ'brnanci¡ adbr das conscien'
cias sqb'jugadas ao preconqoilo estabeleciclo
na sociedade presen[e perante a friez¿ glacial
da inpronsa. denßcratica, s,ql'câsmo dos con.
servadoros e ameaças da reáção clerical-auto-

o mais acrisolado amor.

ritaria; quo reduziu a nada osromoques o dia-
de alguem que se arrogara o direito
gir as'massas prolotarias-eis que se
ûh com urna vi[alidade exuberante,
rtmrl {ição mestra a qupm tanto ó

tribos
'do'diri
aprese

'dando
havia malsinado.
r.r. O ouiilado que um pequeno numoro ds
estudantes o operarios votou á'oducação
scientifica dos obreirosrda massa que socular-
msnte yem sendo ér4hrutecirla por bma mo-
ra! e instrução rgfalsadadas, ahi começa a
d,ar o seu ,benefico resultado¡ tlt este o rôma-

DffiPERTAR

dir a circumferencia da terra e ao sabio
Eratostos se deve somilhante trabalho.

Mostra n'este momento um aparelho,
la nternaonde o sol representado por uma

de acetyl ene, está em face da torra, incli-
nada sobre a sua orbita.

Um sistema mecanico pode impri ml r
á terra um movirnento d

Recorre então ao aparelho e, na obs.
curidade quo se fez na sala, o digno pro.
fosor elucidnu, acompanhando as palavras
de fac[os, como se dava a diferento ilumi-
nação da terra peio sol.

Ia dizondo : 0 eixo da terra ttrantinha
uma inclinação constanto, d'um certo do

Quer que a sociedade se co¡stitua livre-
mente sobie a base da mais strita igual-
dade, sem distinções de ilenhuma classe'
sempre odiosas e injush¡ ainda gue se fun.
dem na quantidade de trabalho produsido,
jå seja material ou inlelètoal, porque não
dependendo sua maior od menoï quantidade
da vontade do individuo genão da coûtti-
tuiçIo do sen orgrnismo, a nioguem pödo
culpar+o de produsir pouco, nom e ninguenr
deve rocompe4sar-so por produsir muito.
rQue- cada um produsa o que podér, segundo
suas forças, 0' consuma congoante ¡g suag
necessidades¡ : eis a förmula dr verdadeire
equidade, que erprlme o que põde cbamar-
se o lema de sua bandeira económica.

Conahte,

do sol, fixo.
Dispoz-se de lal maneira gue, emquan-

to se efotua uma ro[åção comp leta :i¡¡ re-
dor do sol-o movimonto de trl nsl;; ¿ãð-*¡
pequena esfera, gUe lepreSr:irlå 3 lef;'ðr

es.executa 36ö rotaçõ
Este aparelbo executado ¡, ,Íi,.i:,:l:

da Bletra, sobre ¿ direção
fessor, deu magnifico snbô

ções ao tleante foilas.
idio nas €.r¡rii: .

0s primeiros observadoros acredita: am
a terra irnmovsl e as estrellas movendo-so. ûìe

Mas já os primoiros ûonslfi]tores &ð

sistema s astronomicos

dooixoeomovimento d

quo sonû
fsctos s0

r¡¡ais facil o

oumero de graus.
Mostraùa como em certa posição o polo

norts ñcava na sombra e o polo sul se alu.
rniava.

r\otava que 0s habilanl,es do primoi-
rl i*r'iâru um dia de 6 mezes, emquanto os
s¡ì*i'i1d0{'teriam uma noute de egual praso.
f;,t:.,;s modificavam-se as cousas, e eram os
dLr '¡,¡rte que restavam na sombra smquanto
.rr do sr¡l recebiam o dia.

Demons[ra c0m0 gè ¡lroduz o dia, gra-
il,rs á rolação da torra e comolsão produzi-
das as estações pela diferença de aqueci-

nto e pola diversa altura do sol.
Indiea a-desigualdado do dia solar ver-

A.mor e Liberdade

Com este titulo deve calr å luz da pu-

e rol,ação em
e lranslação á

volta
roda

rfnt nados
a [srra estivesso anin¡ada de mo.

virqento,
No seculo XVI publicava.se 0a Alema-

lar ¡lo sol.
era o contrârio de quanto so afian-

dadeiro e dia sideral. dufinindo esls: o tem-
p0 gasto pola mesma ostrola para, partindo
d'um detorminado moridiano, rollar ao
ponto.

A terra dá uma volta complota no día

sideral, rolaodo em sentido inverso das
agulhas dtum relogio

Acentua a disigualdade do dia sider¡l
o do dia solar. Assirn, regulando um relogio
pelo sol, outro pelas estrellasr,entre o dia
marcado polos dous nota-gs uma diforença
para menos do 3 minutos e ö& segundos no
dia sideral.

Diz, como é no equador o unioo logar
da terra onde o espaço em que ha luz ó
procisamente ogual áquele em que domina
a oouto. :

ta com uma salva de palmas. Honbm, sÞba-
do, devia couiinuar a couforencia sobre a
mesma materig, pelo nosmoiomdor. , '

0,S çriaße $, da rBf igrã,o

tr¡mãs torturado.ras
.'l;"lt: i..:.,,t" t: ?"¡:;1r'rti

Sobrc es tqrturrs ull.!mameote in0igi.
das a croanças indefezas pelas santas irmã.
sinbas de S; Vicente de Pìeula. em Must¡-
pb,h (lrsól¡å),"uþà rd!¿ -illidùål regHo,
informa:

queixr for-
de S., mãe

c0oreçarâm
xplicar dete

ape0sar

nba um livro cio Copernir:o, sabio e conegor
que aprendera a astronou¡ia na ltalia, que
provorou acilrada e larga celeuma

No momeuto, nas esoolas, oficialmooto,
por uma serie ds baixos interesses,.susten.

¡rregu
Istb E por aqui 6oamos, sentindo oão pq.

dermos dar resonhar aHis dosenvolvida,
¿tendendo ao for&sto do nosso ;ornal,, 0 final da, conferencìa',do dia.fiú cobep

Da 2." conferencia de astronomia reali:
Duarte

ite e jå
o vastiaimormlão:'da. trawsse dà¡ rua For-

'Estabelecido um silencio, sopulcral; o
,orador

sada no pen,ultimo,sabado, pelo dr.
Loite, damo$..1¡qn puqqeno extrsto.

Eram oi[o e meia horas da no

corheça. :

DsmçnsIrâ
.åQgolo fac[o

a esfericidade da torra,
gitapdo vulgar do,navio dosa-

Defino o merid
s,indìc¿ doþois"quo

iano, rnostra o que seja
¡ docima milionessima

parta d'esse ' circulo maximo, foi'a*rúedidå
epoi
do:

quo, ao d s.dar Revolução
oomissão sabios, tonltu
unidades metricås.

'gomico ora provrlcado pela interposição da
terra entre o sol o aquole satelite. Bra bem
indiscutivel essa esfericidade. Anloldando-se
á sirnplicidade intgletua,l da niaxima soma
dqs ,buvintes, tomou .para exomphûcar a

forma da lerra um ovo quasi esferico s,ain.
da rirna bola do borracha que se compri-
mi5sþ, uin.pouco '
, Disse do achatamonto dos polos e c0m0
o raio rìa' terra ti¡rado porpondicularmeptû
0u n0 sentido d0 plgpo ldo equador 'diferia'gm"[åmanho,' um fanto,'uin cofto'compri-
montp minir¡lo.

franoeza,,upa
para baso das

I , I r:

,A;circumfer€ncia dr terra ora pois de
40 milhões de
o raio ora de
mente.

1200 legoas aprorimada-
mstros ou 8 mil elgoas. E

Foram os gregos, os primoiros a me-
o

nação dr¡ eixg da torra sobre a sua orbita,

Numa sociedatle ou egrupagão qual_
quer, onde as ações umanas sðia'nr reíiuas
por 

-ougros omons, a igualdade desaparäse :
desde o. momento. qul aja quem manOã ó
quem 0D0eçâ, averå oprossores e oprimidos.

O. soeialismo libertário, conio o seu
ncne indica, quor, sim, a iiber¿a¿e. nao
a ftbsrdade c0m0 a entendsm alguns, 'e 

sim
Ð llo8rûad0 Daseada no rospeito mútUo. oueé a base da ordem e da irmonii'ã"íitr-
dade .intima. e. inseparavelnoote'on¡dã-ao
respe-lto tndlyldual, sem o qual nenhuma
sociedade .pórlo -exisrir sobre'bases sõ¡¡¿rsl
porque a lib-erdade individual termina forJãl
samento onde principir a libordade Oos dã.malg. :..

Outro foi arrojado ao
aper iado na gargånta atq á
Yando, depois de algùulas
do estrarrgulação.

Out¡õ; enÇgr roç,p.en ,up.: goþ9 rl0,

descorlinar com auxilio de instrumenlos
opticos que ootão se principiaram a usar

-que Jupiter tinha satelites e oulros plane.
tas os possuiam tambem .. :' 'Qpando nas lições a seus discipulos
começQu suslentando as ideas de Coperni.eol
levantou-se contra elle tgmivel campaoha,
a porseguição enliou em campo.

:' 0 sqcialismo libort¿rio
.i- ¡ r .t

0 socialismo libertário ó o ideal mais
puro,. mais ,sublime, quo r ments dhane
pÔrio concebgri reprosenlb a últirüâ' exþles:.
são na ordem evolutiva das ideias, a úìlima
palavra da filosoôa, não dessa ûlosoûa
I4nQasa e iodijestr. que se engina oas,retro-
las, mas tlq ,,ûlæofia pnopriaoente dita,
gtro: QBa e cultivt'a cicncia, qus sempro
buscaaverdade; ',"i : i:

Cham¡.se libertlrio, porquo quer antes
de h¡do a liberdade, quor gue o omem seja
absolutamente lib¡,o ern todos oe seu$ ato-s,
tanto públicos como privados, dentrol da
associação,p¡)rqu0 o omem é urn ser emin6n-
te social e não pódo viver isolado, não pöde
bastar a si sô, e pära satisfaser suas múlti-
plas necessitladcs., fisiolóji¿as e psicolôjicas,
ou sojann materiaes e iutelètuaes, neeossita
da eooperação dos demais homens:

Quor que o omem volva ao seu e3tado
natural, mas com todas as .vantaiens da
i:ivilisaçã; quer quer a sociedade iuncione
iirremente, sem leis, e. por conseguinte.
:ìurìr goyorno ou autoridade que as ditem,
c,r,iiição sine qua non de sua liberdade.

Nåo se forjeru ilusoos ; as palavrrs
iii;r¡¡r¿u o g0v0rn0 são antagónicas, e¡¿¡¡-
,;în-so urna á outra,repolem-se como äs nolos
positivo e negativo duma máquina eléirica:
a liberdade acaba ondo prini:ipia o goyernL)
e vice.versa; porque não pó-de exiítir um
g0yerno, soja qual for, cháme.se co'no se
chamar, debaixo do qual os omens seiam
livres, donos do enas åções;

não ð'
d'e ib¡mêros lbuplii:ios'

criattlrag tenham 'dèsdita

¡tilhersrû
chôuarem o

' 'Si¡t¡.noC'

Já a obr¿ de Copernico fôra condemna.
da peh Sagrada'Con$regação do Index, de
Roma , por ser contraria ás sagradas escri.
turås...

Mas a fé continueva a norisar com
Galileule:uq dia que ,'esto- rãr:ílò¿a-àã
dos þapas, prenderam.no o obrigaram n0,
velho e alquebrarJo, a abjurar, do joelbos e
publicamente, aquillo quo era convicção
para 0 sou ospirfto o muitos dos qus o ôu-
viarn acreditavåot, sern yalôr, no entanto,
de o mani

Må'b'TC

festå re m.
oto para 'notifir:ar é: i,r¡ß nem to-

das as auc¡oridades oclesiastii:it.. ge c'rr;for-
'måram com tal

Porém nãci nìû rce

opuûhå å afirtna s prii"
testa egu al
cårur

Se o pâpâ achava a afirmaçäo ila tro
bilidad e da terra contrar¡a ás douiriuag da
egreja, Luthero
sä va d'uin pa

dizia que Coporni{jo rlãit ¡ras-
rvo, afôra do seûsû ro¡t-

mum
Era a repugnancia de todos os homens

polas inovaçõos

perseguiçã0.
sómonte o calìi..riicis

ção r.le Galileu, ras o
davam tarnbem pcr

Versa a dosog
estações.

Se por destruir velbos orros e velhos

uoå brilhante liçã0, depois do
ind rspe r¡sa vel.

ualdade dos dias e as
cbão, calcado e
a¡fi¡i1, co.qs9È1

3om$nf$r sÐegfl.
1

'uma 
orelha

E uma e outras tioham causa na incli.



'{brtotalûrr; qûo yolviüo " mals 
*düm' 

ãnô
ainfla qãp tinha cicatri.sado a ferida.

],sJråteno¡, r. aiodi; .iqno, as'dkciplinøt
são de uzo corrgp¡n,?!lF æ irnãzinlias do
S. Yiconte do P¿i¡ldi¡

As ilieciplinarisãolmas grossag cor¡'eiag
enlrelaçrdrs d e pópi i qh'iontäd þi i: s. Ênq, t'.

A's vozes, od meúinos são condònadoi
a r6@ÞEt cinaoe¡úú: açoites. Ultimamente
um desgragadinho.J¡i.condenado å esto su.
plicio. Os golpes deviam ser-lho aplicados
nas palmaqdas mãod. 'O lonmento houi,e-
rg.p;qg. suspendeï'lb'oao cliegai ao iiiges-
Süd',þlne' parguo b pfiue"oo martir ti:
nhas as mãos dilaceradas.,. :0s menino$r são ''0ambem castisados

'c(lü,tfp gipqsu.bastão liòo e .côm riq'pqp
rdorËàHq,a'e pi6iio's.n ' -

,i t''A föiha ila l,rgelia que då estes infor-
geq lfrqina oom' ebtls' : judii:iosas refle-
r0q$: '' ii' ' rA eutoridedg'ôstá de posse dos., dc.

.li.nqUs0tet, d.iestap atrooid¡des. antiürnaoas, q
porisso, osporamog rþe as' pènat.ûiai's_'seve-
ras. seiam impostes a esta üöiúi''rle".'"'torto-
radöT#i {tie''ile humano só teema fórma'. '

¡.

Este crime sagrado faz parte da longa;
sorio'tle"orimes hediondos; ndùnreladdt en
bónrä e ptia glóhiå" de Dêtis;'. .'i' 

', .B,.g,yor, 
psyg! abrg op -olh+!

óomparihèiro falta de estudo,das causas que
dqfprminam os efeifps que tan[p e ieo
jgstamentp abomina q qne nós delætamos.'0ra 'þàra òç defrinsores do ideal anaf,
quico o crime não eriste: são aponas mór,
bidas manifestações do. estado patológico da
socied¿do atnål. Parece-nos, por isso, absur-
do condpnar. os efeitos, quando sorit lþglco
condenar as causas oue os ier¿m. Este å o
trabälho aó anåiquisia' miliianre:' cônòenar
um dia e outro, demolir por meio da criti-
ca urna sociedade quo converte o sôr uma.
n0 0m vordugo drr scu semelhante. :E' isto
o que aconselha o bom sonso: atacar as
causas e lameutar os efeitos, pciis qne em.
quanto aquoles subsistirem, estes se darão
sempre. So assirg nãp f$f_a, se estivessemos
convencidos de que o hon¡em ó mau, por
iutuicã0. se crêssemos ous êle ó malvedo.
'$ot'natrireza, já teriaråos despedagado é
craneo com uma bala e não lcbutiniraiiamos
lulando, pela sua perfoiçãor' üas-não;
fð absoluta em que o homem não ó

IJtùrEr\ I ftf\
:i¡a ' i'".'

Leia um artigo de Kropotkine, €m 0 que o
spþio ruslo trata desto âssunlo com o sou
.h¡bitual bom senso e talvôs o joven autor
dos Møus,pûEtores se lastime de tal haver
esC r¡lo.

Miguel Diaz Córdoba.

NOTAS ICAS

f,ltllfilÅ ilO SiltJLI )(I)(

temos
mâu,

recebe

quan-
rbara

mesm0.

lo'encedcra a razão em todos os domi-
nios da ¡tirlri¿de hurnanar-o soculo apre-
gonta-so ¡:ti'irc¡ o grande templo, cujas por-
[ß fafg.tmr.;riu .XcanCaradeS. por força de
conqqistas ópicas, se acham, agora ab-ertas
a toda essa falanje de soldados-, balalhado-
res e romeiros do pensamento modcrno.
Ahi não ha scribas nsm farizeus, nazarenos
nen .pagãos: -são totlos filhos eíuma só re-
ligião - a Verdade.

Desapegado, complotamente divorciado
de todas essas subtilezas metafisicàs com
que novos Hannans, ainda om tempns re-
contes, procuravåm estacar a mul[itjão timi-
tla e ignorante, o espirito do homem adqui.
riu, lpm duvida, umä nova congistencia,
uma força.) uma nova vida, que incontesta-
velmente o havia do elevár 

-á 
suprema di.

gnidado de emancipador e edbcador de si

oaboça decepada, foram factos efómeros e
Qissonantcs que não mais pudoram amo¡da.
çar o pensameuto.

Todas as ciencias entrarqm pqra. ùm
n0v0 caminho, guiaram-se por umå nova
ordem de ideias.

As ilusões tlo poeta, as ospôðulações
rlos fikisofos, problgmas ecquo[Qico$r, _di¡-
cussões do proletariado, doutrinas humani-
tarias ou rerolucionarias, todas se esfacela-
ram uo dorso bronzeo do soculo.

Deus, Homem, Mundo,*¡g¡ tudo re-
duzido a pedaços para do noyo'sor rscon-
¡truido.

Não fallar¿m novos Petrarnhas, ciosas
de gloria. e poderio. Augusto Comlo foi um
cJêles. Subjugado pelas idoias de Saint-Si-
mon levantcu o positivismor-ossg monu-
mento titånico do saber humano.

Mas,-cotno todos os sistemas conheci-
d,os, o positioism,o foi um proitruto, un fru-
îo itro tempo, Ora a nossa 6'poca nã'o proq¡e-
le ü, constituiçã,0 itre unn fi,Lonf,a sendo u'ma
'rnet6 

Íl si aü aper f eiço ada ) u nxa, nov a sist ema-
tísüçao hipolëticø, uma øproøirnaçã,0 re,mutü
dø filoso.fia cientifica futura. (l)

Na 
-ordsm 

moral, como na oçdem orgl-
nica nada vive estacionario. Tudo,sorre, tu-
do se movei tudo se traqsforma, 'tudo

evolue.
Transformismo e eyolupionisuQ,ou; con-

ceção monislica do mundo-eis a ciencia do

rt

nes sim o produto da educação quo

'+
, 0s mttus pesüffies

I

lla dias, ao,,lonmot um jornal anar-;

tot

åBsun-
para lsto, ð

o nogso

,0. m0r0 rm que se desenvolve.
Srlndo 0 nOsso ideal puramento umani.

tårio, flca demonstr¿do que sofremos
romos atåcrr do uma maneira ba

tudo, quanlo, de mau contem, ¿

ånos.

.d egroja or¿ cae deba

9q Bonaparte; ora abebo
rBJnna, soefgue se testa c0

seculo.

novos sistemas filosoficos.

iro das baionetas
rada de tamanha
ntra a lôgica dos
Alguns reis ainda

procüram suste[tar sm um impoto de ultima
tentativa; Luiz Xylll tevånla-a oomo o
bernáculo da religião constitucional do
tado

. (1) ¿. d,e Leberly-La Eôtoeopíeilu Líed¿-Pa-n'z' 
carlos Sampaío,

+
LITËRITIIRA: AilAnOUSTl

Dirijiu-se-nos d,s f,oqikes um
pfest¡nte camara{a, Qscritor d''arte
e conhecido publicista, que tem a
peito o fazør avultor em suâr b.iblÍo-
ieca, para seu estu¿lo e edífioação
especial, tud.o cu¡n_to aja esopitor sobre
sociologia. l{aturalmente, aquele Ín-
tolijente oepirÍto, p¡ojeta obras d,e su'
bido alcanoe para 4 jå *go-

ta-
Esi

Atrelada assim ao poder temporal, as-
s,emelhava-se a essas orihideas quä não'ten.
do v-ida propria, vivom agarradås aos tron-
ms das :rfcores, á beira dos rios.

Jå não ora mais novidade o ateismo: os
banquetes e regalias da vida eterna qúasi
que já não eg¿imulavam o apot¡re dos óspi-
ritos mediocres.

-lÊs-
Qisse.lhe qne heyia remedio. Dubrowina tinha sempre al.

gum dinbeiro das subscripções que so arranjavam para a revo-
lução e eu podia ir lá buscál-o.r '

-Pois sim-disse-ó necessario. IVIas ó melhor ir lá Slobo-
dina, porque tenho que falar com a senhora. Ora ptimerro quo
tutfo di ga-,qlo., s+ &; Seg:u¡f am'

Ambas entrara¡n a pergunter-me se não avia, nada de sus-
poilq, na,rua, álpqr{a,:na,esÉadar. etc.

Disp$lbep ,QuÊrQflda tioba visto, mt$, co¡no sog myopo, quo
0,fÊ bpm;pão sq ftareni nuilo nas minhaç observações.' 

. -

-dposto,,que 
ha ,alguma:coisa, e quo não viu nadat-disse

Tania com,Up.,ge$to de impAciencia.

Er a{lrli, está o {uei€lla roe contou :

-r{,ssim 
quo .Sahi do casa, vi que um espião mo.seguia.

Tomei o priqeiro sUkh¿c' (l) que encootrei.0 espião tev-e de
sq. nolter, nfnm.it¡em do ,prpça ordinario, o por,um momento
perdeu.me de vista. ùlas á esqrrina da Basseinaia um america¡o
aqr.åyêssou.se'¡ne, ,nq r[8 0,1.o ospião poudo ganhar o ca,minbo
perdido o,eÊtay¿ jå, q¡¡agi ,a,:alûança[;@e; Quando 0 meu ¡likhao
ooqsgou .001$ ypa ¡.,rodar, o espião deu um,asgohio e viioutro
individno entfar para o carro.em que elle vinha. Mandei bater
p-are a,,l,igowka,, depois pflra Penky, rdepois pa ra I[i guel Archanjo,
ulnqS pala¡¡a ûz,,aqdar,o .likbao.rr pelo menor durante umá
hora.

Depqis,de pe ås$ggqrar, ds,qoe, m0,,l,inh¿m pepdido de vis-
ta, mandei 0e$r delrontq,.{e,um .armazÊF,do ttbacos e ontrsi
para trocar qrna nota do banco e comprâr um maço do cigarros.
Qg1ndo.¡a¡i,flq,esQbeþcimonto,.o. alibkac¡ estara, s0 o nà rua
Sg havi¡;ninguqq,. Desppdi-p e ,vim ató aqui a pé. Mas não es.
tou bem corla de não ter sido seguida.

,_ :Con¿gp-.qp,depoiq o quB-ç¡bia da prisão,de lfliguol., Co: o
viviag,,r,pbqq nå mqsma.ppsar,ora quasi milagre não ter ido lá
ai¡¡fla à polibi¡ prqudel-a 0 ella,,.

Ao ouvir, tudo,,isto.e rsabendo-lbe dos preoedentðs, comece-
a podir-lbg que,saþis¡e do¡;S, Petersburgo immediatamonte.

1Nã0, nã0, pqOp sQr7rospotrdeu-mo Tania distraida, co-
m0 s0 falasse comsii¡0.-O quo é preciso é rdospojarr (l) a
c$fl.T¡ ,

(t) Ch¡mun¡ ¡¡sim aos carros ale luro e com bons cavallos.

t70 -
-Não ö CoiSa que eu.possa. ir; lá fa¿er?-perguntoi.
Abanou a cabeça sem responder.
Disse-lhe ontã0 q¿e, se ùão queria oncarregar'me d^o dæ'

pojo por Dão se, ûar-na minha descreção, f.azia mal, e afiancei'
lhe quo não loria nem examinaria,coisa alguma' mesmo para
não escalilûr as rnãos. Lembra-me que a nossa discussão tomou
quasi as proporções de uma luota.

A falar verdado, eu,tinba um medo dos diabos (2) de me
ir metter n'aquellos ierriveis covis; mas tinha air\4a mais metlo
de lá deixar'ir Tania que andavá já com a corda ao.pescoço.
Era.isto o que me animava a insistir.

-Talv-ez [)ossamos ir ambas-disse eu.-Faremos mais
depressa ¿s duâs o despejo da.casa s iremos mais descanç1949.- 

-Nã0, não póde 
- 
sôr. E demais ou tenho de ficar l¡i de

noite.
A estas palavras erriçaram-se-me os cabellos. PediJhe por

tudo quanto ha que não fizesse semelhante coisa. Estava certa
do que a prenderiam infallivelmente. Parecia-me que era a ds'
sesperação que a levava a proùurar a mortg por suas mãos.

Ilouve um momento em que se me afigurou qus m0 quo-
ria dar raeão. Estove a pensar... Tive esperança.

É impossivel, não, 
'nãot-oxclamou 

enifim.

-So ou não fosse ficara casa. o dvornik q00 todas as manhãs
pelas sete horas mo vae lqyar agua, se não achasse ninguem, ia
chamar a policia immediatamente. Iam logo os espiões para to.
das as estações e não t¡avia meio de escapar. E hoje é impossi.
vel putir seq ver os (nossos). Nã0 posso deixar de pernoitar
eiu minha casa.

Não tenbo palavras para desqrever a minha desesporaçã0.
Propuz-lho ir passar á noite no logar d'ella. Que ilo manhã,

quando viesso o,dvornik, diria quo ella estava doente e que me
tioba mandad_o ct¡amar påra a aoompanhar. De certo, o homem
não havia de entrar n0 seu quarto dg cama para Yer se efa
verdade.

(1) 'Deppeja.> na linguagem dog nihili¡tas quer tlizer dpetruir ou le'
yar todoe os'papeia ou outias coisas que posårm compromotter.

N. B. I¡to jå fica dicto Do capit.'l.o 'dos'Uhrioãtelos (Trad.)
(2) Quiz conßervar tal qual eete trechoo tl'ioto pogo deaculpa, não ao

leitor, t'lar ó aqctora.



d'aplauso do que o tentamen que se

propoz realisar esse cultor apaixona-
do d.¿ questão social. E' mistér ru-
xilial-o.

Da sua carta d.amos a parte que
deve ser conhecid.a, e é como segue:

' Caroe cama¡'aitras:
Conhecerois tatrez o mrìu nome pol al-

gumas publit:ações fetlas sr¡bre B¡kourrirrc
e ¿ bibliografia tja anarqui;r. Tcnl¡0 uma
colèção bastanle grando de Irtoraluta nnar-
quista e socialista, que será betn conserva'
da. Tenho t¿mbem muitaS prrblicações ¡ror'
tuguezas a 00meçar por O reoollødo de l8lì7,
'más ostes últirnos anos tenho docurad,' bas"
t¿nte a parte porlugùeza e croio sor r:ltoga-
do o tempo em qûe, aliôs ir¡tert'uçõcs, ¡
yo$a literatura retrûsr'g e eu quoreria pôr
'um tanto em dia as uinhas colèçties.

Porisso yos peço 0 fav,'r de me oizer'-
des se tentles ain,la os núrueros seguintes
de jornaes; em seguida, cuando mc tiver-
dos dito o preço e o porte aproximados,
poderia mandar-vos essa cuantia e recobgr
os jornaes:

O arnigo do pooo, de S. Paulo: iJZ.

O trøbalkødor, rlo Porto, {896 7: l.
112 a 33 3ö a &ã. 48 a S0. 53 a 58.61 a 65
76 e seguintes. Se for preciso comprarei
toda a coleçã0, so ouvér.

O despertør,do Rio rle Janeiro- 1890:
2, 4 o seguintes.

0 prorestol idem: 3. l2 e seguintes.
' A gréve,idem: I a 5. I e seguintes.
A ltberdødc, de Lisboa, II sðrie, 1897:

3. ¿. S. 7 a lö. l7 a 22 9&. 2,ï 28 s se-
guintes. Se for prociso toda a coleção.

A reooltø, idem, I série o de 1889-90:
12. 16. 20 e seguintes.

l^reoolttçã,o sociolo. do Porto, 1887-91:
17 a 22.,¿1. 49 e seguintes.

A øurora, idem: coleção.
O ¡trimeiro ile maio, d.ø C' :a, 1890:

l.3.6oseguintes.
A conquista do bent e a '-'t liore,

idem.
O prttürdo anarquista, ,2. I e

seguiutes.
A propøgønila o Germt çã0.
O kbertdrio,O ajitador, 'ytcipa-

dor, O caminho, O latadar, ?t io ou-
tros de dnração efémera.

Não é provuvel que tenhaes tudo isto, I
mas talvcz urrr camarada Qrre guarde os n.-[
a0t¡gos e rrão colecione me dispense q ien- l
tile'ia de ¡u'os ceder como em iempos, 

'á. 
7 

|0u 8 anos, um camarada portuguoz de Lis- |

boa cuj,r noruo osqueci, me cedeu muitos. I
Peço r esposta brevo. I
Muitas sautlações. I

20 nov I

M. Ncttløn. 
IE' mister aquíescer com mil l

vontades ao pedido atfornrulado, pa-i

DESPERTAR

Ta que se veja lá fóra i¡ue, 6r¡ trlo¡r¿ç
ou muito, os lnortug':ieøes tatübexn Fs.
lejam pela grande causa de todos.

lncitamos os'nossos amigos que
poderem cóadjuvar-üos¡ â que o fa-
çam, e breve, para comprazermos a
Nettlan. Tod.as as publicações pod,em
ser remetid.as a egta administração.

+
I

Gnipo ile Auxilio ás
Es'colas Livres

Reunilam por divorsa,,nr.ìbs dele-
gados drs variàs secções desto importanto
uucloo rle tr¿balbadores parä resolvorem a

melhrrr forma de ativar e desenrolver a

propaganda a favor da Uuiversitlade Livrs
do Porto.

Trabalhos imporüanlissimos foram re-
solvidos os quaes postos om pratica devem
pruduzir bons rezultados para o bom fuo-
cionamento á aquelo grandioso centro do ins-
truçã0.

Tral,a-se do conseguir, de todo o ope-
rariarìo digoo, a sue agrupação nas diversas
5r'Cçõer¡ rJe-ste grupo! påra se conseguir os
moios necessarios, duma maneira suavo pa-
r¿ todos: para o desenvolvimenüo da Uni-
versidade Livre, fundada polo Cowitë. Aca.
itremiao-operanb, dovido uoicamonto ao au-
xilio moral o material prostados por oste
Grupo ao dito Comité.

Gabinete do leitura e Escola de
ensino livre

Esta prestirrosa rgremiação com sedo
no logar de Gervide em Vrla Nova de Gaia

comemora oje com uma sessão solene
o terceiro ano da sua fundaçã0. A sessão
terá lugat ás 2 oras da tarile.

--sh¡Ðl*-

Boletim da União dos trabalhado-
res fluviaes do Porto e Gaia

E' uma pnblicação mensal da agremi,r-
ção que onsima cstas linhas o cujo 'l.o rru-
rnero lomr)s' pr€sentg, Trata dos inlefessos
;ia classe tauto materiaes como educativus.
Longa vida.

lransporto,3?t40S. - I

Porúo--þanoel Ferreira, 100.

4

Subsoripgão
M.an

pare Àbel
90s

A, greve dos operarios tla Empreza
industrial portugueza.

Solldanledade operarle

Contioua no mesmo estado å greve gue
á um mez veem sustentanto os companhei-
ros quo trabalbam nûquola casa.

Uma comissão delegada da Confedera-
ção metalurgica de Llsboa, tom[rosta dos
companbeiros Antonio Simões de Souza,
Eduardo Pinro, de Sousa o Joaquirrr da Silva
veio ao Porto inteligonciar-se r;om os sous
compalheiros do Porlo, onde tiveram um,a

larga confereoeia corn a direção da Asgot'ia-
ção tlos metalurgicos

Enconlraram o melbor acolbimentô, pres-
tando-se estos a coadjuval-os em tudo quau-
to lbes seja possivel, prometcndo-lh¿ invidar
todos os seus esforços,em favor da sua causs.. Será'kto o nosso mais ardeote desejo.

Com vista aos rocialistas,,gr€ :

, combatem a Gr6ve Geral
aL gréoe ó a maig podorosa alavanca

conir¡ o capilalismo,
Bem compreendida e ben oxecutada,

t gréoe operaria devo sempre vencer\ gré-
oc dog patrões. Porqur sc 6slos'drspôeui dc
capital, aqueler dispõem de birgos.

Ora o capital não pode dispensrr os
braços e estes podem rplicar.se ¡ outras
induslrias. Valem mais por conseguinte. 0
ricio das grëoee ë não sor geral; . . r

Da fmporaial; Guet¿ congervadôr¡
com- intere¡ser ligailor ao regimen
cepitalista.

Subscrição voluntaria
paia o "DESPE tÀ8,,

Ponfo-Jo¡ó Alvee, 500; Cl¡b doe Jovcu¡
Sooialiet¡¡ Liyles, 540; Liberto Grachó, 6Q llidio
de Freitar, 50;'Uma vitim¿ daSociedade, 100, Joo-
quim de Freitaa,100; Arnaldo If. Teirelra,10Q
Tei¡eira Junior; S00; Tavares de Pinho, 100; lle.
nezer, 100;,Celta, 3(N); Luiz Pinhei¡o, õü); Redol-
fo Brandão, 500; Liberto, 60; A. 200; Josò Pi¡-
!ô,rr^!0; Ribeiro, (Cobradôr') 1f0; Grupo Edial,
1r400.

Gayo-M. J. Magalhles, 300; Srnlor, 3ü1.
I¡l¡lro¡-J. J. dor Santor, ?5.
Porúslotrc-G. F., 620. _

ome 6¡36õ.

Yendr do Jorn¡es

PorSo-selvadôr; 540; Scnto¡ Ferreirr, 1!X);
Le^aldede, 11400; Nobre,390, Cerar t,-dr Bochr,
1rio.

l. lf,ordede-A. Àtgtsto dor $lutor, 310.
I/tiboÐ-J. J. tlo¡ S¿¡toô, 3ú(þ0 L.iorque

Elegante, 0Ð020.
Porúolegre-G. F. 2Í380.
Dorrotro:-fr,rycirco :.fr O Pedrlo, 11150.

Som¡ I3l&80.
A¡¡in¡nte¡

Soma totel, 8?150õ.

G¡oyo-A. Rodriguer'tle Só, 100. ' '

ua,clollr'de Oü,EDrò-F. T¡v¡rer dc
Pi'nho,5f).

8on¡ ll7ü0. r

Somr lol¡l ¡fr59á.

Deûcit e¡istentG 18loro

, , EIAI-.AN.CETE 
,

Deficit¡nterlor . . . . 251555
Dcrpcrr do t.. I d¡ ll.o ¡ni¡o . ¡ ' , 916ã{l

Sona...3ð¡105
Roceita para o,p..1 do t.! uo. . tl*t

_ l7l _
Tania não acceitou esra ,proposta. Neà sei por quo motivo.

Só concordou €m quo eu a fossb ajudar a î¿zàr o'despejo no
dia seguinte.

Combinámos todos os pormenores; haviamos de nos en.
contrar ás dez em ponto na Maghilewskaia.

Eìla queria ìr para Moskow, mas, como não havia tempo de
prevonir .os amigos que tinha n'esta cidade, devia ir para'uma
hospedaria. Para isto ora p-reciso levar ulna mala, algüma coisa
do comer, aìgupa- roupa:branca, 6tc, tudo para n¡dfazer des-
con0ar a gente da hospedaria onde ficasse.

Estas coisas dovia eu compral-as na mauhã seguinte e lo-
val-as para casa de Slobodina.

Tania rocommendava.me que gastasse o menos possivel e
não quiz que lhe comprasse luvas novas nem chapé0, não oh:-
tante ser já velho o que tinha. Cobril-o-ia todo com úm véo cis
musselina preta, em signal de lucto.

Depois de assentarmos em lodas ostas minuciosidades, veiu
a questão da maneira como haviamos do sahir cle casa.

Disso ella que lhe, parecia mais seguro sahirmos juntas.
Elles não.soguom.se não_quem vae só. Vendo.nos a ambäs, kl.
yez so deixassem lograr. Sahiruos. Tinhamos dado alguns paisos,
quando so aproximou do nós um rrom de praça"e o cbcbeiré
offereceu-uos os seus servicos.

Tania disse-me om ooi baixa:-Ii um esoiã0. iá o conheco.
Vejamos a maneira de nos desembaraçarmos'd'elle'.

Efiectivamento durante uns doz minutos não nos deixou.
Dopois de muitas vollas, encontrámos n'uma travossa üm

cocheiro a dormitar. Tania chamou, entrou o0 oarro e partír:.
Quando nos separámos, era já muito'de noite.

Err preciso recolhor.me á minha poisada, porque não podir
apresentar-me muito tarde. Tomei um trem e fui llireita á casa
que me tinham indicado. Achei-a por indicios. f. porta esrava
naturalmente senlado o dvornik. Nãò devia nem fazer qnalquer
gorgunta nom c¡lhar para o uumero da porta. A regra éra rista.
Entrei resolutamente sem estar bem certa, por cau-sa da minha
falta do vlsta, se ora a casa que me tinhåm dicto. Subiodo ao
sggu!.do. andar vi tres portas. Na e¡curidão que ostava, não po:
dia distioglir.coisa alguma, s com o coração'a tromer'puxei"ao
acaso a primeira campainha.

Fol grande a minha alogria, quando, porguntaudo (o que
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Passemos de noyo d'estas regiões phcidrs á zooa esbraze-
ada da revolução. ì'

Lembra-rño bem ql10 0r¡ um¡ terça feira. Á,s quatro horas
em ponlor apesar dq'temporal borrirel que fazia, esteva eu na
estação do caminho de ferro å espera de Varia' que devia vir do
proposito para ver Tania (Lebedeva) (t.) Pergunta-me talvez
porquo vioha eu esperal.a? Aqui tom a razão: quando alguem
chega a S. Petersburgo, o ponto mais difficil é sober'aonde se
ba de dirigir; qual das possoas de amlzade está presa, qual o
não está; a oasa de quem se póde dirigir sem cahir Btüma enl.
boscada policial. Já vô a utilidade o a coosoÌação que ba ertr 0n.
conlrar alguem na estaçã0.

Queria dar este prãtü a Varia; lUas lnfeliemento ella,não
veiu. Para 6ste caso tinhamos jå oombinado ir eu encontrar.me
oom Tania. Era preciso fazerlhe cbegar ás mãos duzentos rublos
quo estavam destinados para ella e se acbavam dopositados em
casa da Dubrowina. Fui lå buscar o dinheiro. Dirigi.me ro silio
da entrevista, esporando qne coh osta qlråntia pudesse Tanir,
partir para a provincia e talvez mesmo para o ertrangeiro.

Assim que sntrei no aposento onde;estaya lani¡ com'¡ d0.
na da casa, Slobodina, ìoxtlamaram ambas a' um Sempo:: -P Varia onde estå? :

Taniao quando eu lhe disse quo não tinb¡ vinrlo, ficou mui-
to porturbada. Enfion e esteve um pedaqo sem podôr dizoruma
pa la vra.- 

Tratei logo de lhe entregar os duzentob rubtos, m¡s disse,
mo que precisava de mais oitenta, aliás oão partiri¡r porquo os
duzentos tinha.os 'destinados para oütra coisa. N'esso mesmo
dia fôra preso Miguel não em sua casa mas n'outra aondo para
uma entrev¡st¡. Soube depois que aquelle dinheiro tinba,o-elh
destinadopara mandar vir a mãe de l[rguel que estavt no Caneaso.

(t) Compromettid¡ no attentado do aaminho deferro ile Odessd. Uao
d¡s du¿¡ mulheres condemnadas { morte no ultimo proo€rðo gl"i"d"dos22. i: .. : .. i : ., ..:.r ..:
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