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Quanto mais so isobe na escala social,

mais se observ¿ ¿ famiìia fundada na riquoza,,

sendo cada Yez mais raras as virtudss o mais

nnfiI0f0Sos 05

,o¡¡¿¡¡¡sdade"¿ modida quo augmentam a bY'
vicios.' rliminuindooamorea

Ds m¿neira, que a,famiiia burgueza pe-

¡¡re"side ájtuarero. pela mesma, ,câusa quo

frrrmaçãou o ioteresgo, s;cflou; o iotsresse,a
;dostró0.

sendo tudo evolutivo, o proprio'amor se ovol-
va, e (¡uo a paixão quo serrtimos por uma
pessoa se transforme, em certos momontos,
em.amizado lu simples ostima, e quo outro
amor a supplanto no nosso coraçã0.

Goralinente'não é o'âmûr qno na fami-
lia.actual uno dois inilividuos do sexo diffe:
rente, mas, como já dissomos, o interesse.

Datlas as Actu'res coodições oconomicas,
a mulhbr usm sernpre en ontr¿ os moios de
ganhal a sua sub.iistencia. Isso a obriga a

pr{rcrrrar ap 'io no bonrem, vivondo"á sombra
d'olla, sorupre pegada a ellerlcoroo aolapa á

ro. ba.
O bomem é a

Deve! sepultar-se
lcYar.,a sous filhos

ho,
se

s8f

oocrisia o o esoismo.' .\ fanilit] dosde a sua -origom, 
foi um

meio de Porneiuar a propriodado na descen-

doncia dos ¡is¡¡p¿¿erós. A. familia foi criada
pela heranç¡:: Fdi sumpre.manancial de maus

ientimentoj, de vicios o de crimes'
Não oi¡súanto, a. herança, nos tompos

actuaes, não tem mais garantias de solidez

qtre noÁ tem¡')os passados. As fortunas Y¡vem

ol oue viveni as r()sag' o espåço d'uma ma'

nhan. Os commer.'iantes, os banquolros -e
ainda os propriotarios não téem a corteza de

pô¿e, tevar i crbo a educaçã'1de sous filho-s'

A bancarrnta espreita-os. Uqa especulaçao

sàm exito póde abalar a sualfortuna 0 com-

promottor a sua existencta'i Frequeotemoûte, após um re.véz da [or'
tuna, a iar¡itia dissolve'se, .a ml¡lhor ontr€-

gr'se a outto'homem, os,filhr-rs.slo reeo!\t¡
ðos uor nareotes. oocerratlos P'algum asylo

ou dispersados pólrs quatro par[es do mutt-

besta de carga da familia.
n'uma ofûcina para poder
um ¡redaço deigão.,Se não

tern tralralho, so uma gréve ou uma criso
commercial o arremessa á rua, julga.sg cul'
pado do mal-eslar de sua familia e a miudo
se sub[ráe á desgraça, suicidando-se.

O hornem ë aetualmen¿e tanto ou mais
dependcnto da mulher. que a mulher'do
mem. .{ familia tira-lhe todafaf,liberdade;
so quer oonsagr:a¡ á cansg¡ preeisa do pas
sobre os oadavores dos filhos.

Entre
{o ,mo&ri,
destruiu a

06 Oper0rlos pe

diverso. A exP
familia operaria

ssa,fn'sq as colsas

loraÇito c¡Pitalisla

Por sua parte a mulhor perde no matri-
moniol e na ifamilia a sualindiiidualitlade.
Sô Oxisto paqf o marido. [)sto, cousidor¿ndo-a
como coisa sua, julga-selno direito de exigir
d'ella obodioni'ia passiv4, ceg¿. A sua domi-
nação cboga attó á$tyrannia,fA lei, sempre
barbara, auctorisa-o até ao mime om cortas
s¡ç6u¡s,ganc¡ixt 9 a opinião publica, mais bar-
bera que a leif attribuo ao marido direitos de

Nä- officiria"o hothefl' Û0 armauôfn'ou
na f¡brica a mulhor, 0s seus dias de trab¿-

lho sã,.) compradus pBl{) capilalista ' O.lar
doruestico é üma mcntira 0 homem vè--so

,ioiigãdo o ãngulir á pressa, å porta rla offi'
cina, a raçãrt que 0 seu magro s¿lall0 ll)0
pormittc; a mulher orrt¡egue ¿ ¡¡tr trrltelllo
ã quo o 3eu organismo não resiste; e os filhos
coádemnarlos ã uma .ais¿gp,:ia nomada, va'

¡.rroprieda
familia o

tJe e

nA S0(

uma! posição privilegiada na
,ied¿rde.

Não r¡bstanto, todo o privilegio gora, a

resistoncia, a vingança. E a mulhor vinga-so
da tyrannia do marirlo por mil pequenas in-
trigas, ardis e manhas; a sua rebeldia vao até
o aborreeimonto. Não ha odio quo possa com-
parar-se a0 quo certas mulheres sentem por
seus maridos,

medicos, todas as mulheres-advogados, todas
as mulheres-vsreadores e todas as mulhores-
deputados.

H, L,

EFFEI:TOS
Quando os revoluciooarios aflìrmam

qus ¿r maioria dos rimes" são devidos á

prese
factos

propried ado
E' cerlo qr¡e a verdadeiral,causå eslá

Quando ha tempos a opiniã0, publica
ue todos nós esta.

nte organisagão
que não podem

exploram a

s€ntir qu8
manidade'

er;onomie,o, o qua[,provém da
privrda,

social, basoiam-se em
,ser desmsntidos.,To.

vi¡rios crimes de

dos os actos ant¡-sooiaes téem.,,origem no
desiq uilibrio,

na ignorancia, mas corüo ess¿ base princi-
pal é já do sobejo conbocidaç tratemns das
segundas ,(:auses, que não são mais do quo
desdobra rnentos, d'aquella.

se alarmou, ao ;percebeü, q
våmos sendo victirnâs,:de,

rados legakosoto, porenveoenamonto per
tod¡,essa '[alerva

pet
,de, con¡morcian¡es quo

nego0elåm corn, os productos. a

s neoessid'ådes huma
limenl,aces e
nasr
,de

ûzemos
essa 'série ide crimes losa-hu-

tinh¿ut como factorgs, a proprie.
dade privada : de mãos dadas com â. ganan-
cla, isto é, a tendencia de cad â tlttr pâIErS0
torf¡ar indepoodente dos demaiso vivendo á
r:usta dos gue meoos toem

Mostramos a impotencia do Estado pa-
ra pôr cobro a taes crimes, fundados em

existgm .para, tJefen-que os govornos,.não
der os mais fracos, jà porque, conhecedo-
res da sua origem historica, sabemos que
ellos primitivamÊqte nasceram do .p
nio dos mais fortes e dos mais velb acos; jå

redo,mi-

porguq se
rpalmente¡

q missão dos govornos fosse,
rsellxrrar q vida dgs trabalhado-

'gneando pelas' .ruas.

adulto cuida das orianças,"o são sacrifioa-se A farnilia ' não ofrere(re atrac.tiYo ngnt¡um

nelo enformo. Nenhum espera recompensa;

iodos so amåm, todos so aiudam, o encon-

tram n0 cumprimento do dever ds solidarie
dade a mais Pura daS récomPensas.' ' So houvesse que avaliar'se, segunrlo as

Ao pf( rletario, o lar ê solitario, vazra a moza, 0s homens sensiveis, principalmenle, são

sem alimento os, filhos, nem soquor o oonsolo os quo mais$soffrem1lcom osto estado de coi-

d'un beijo pa ter'al. A familia ¡[6 slftrf€C0 sas. üm! homem de bom coração não aban-

íro (iperario senão penas. e doresl Que suPpli' donará sua mulhsr. inda em determínadas

ClO () se om tomPo rle crise ,u,t, ¿g oirn- rircun.itancias, porqne sabe que o seu aban-Sbu,

tomplar os filhos morrontìo-do'fome e som dono seri¿ para ella causa de prostituição ou
de morìo. A$ mul
sua vez, seriálpresa

her de boa condiçã0, por
do prirnoiro libortino que

rogras da economia politica, o trabalho quo

a ñrãe orosta no lar domestico, o preço seria

inostimävsl; mas então esse trabalho perdoria
tôdôs os seîs atraôtivos o oncantos. Nonhuma
mulher executaria a minima parte d'ello, se

a re0ompensassorn com outra coisa que não

o amor.'Nenhum pae de familia supportaria
a escravidão da ofücirra, nqm' os vgxames d0

encarregado, sonão achasse rccompensa n0

amor de seros queridos.
0 amor, po-rém, o sacrificio, a solidarie-

dads não se'eqcoltram s0 na familia legal.
Uma esposa illegiLima chega á a-bneg^ação,'

tanto ou-mais que,as pessoas casadas. Quan-
to maior è a nocessidado maioré a pritação'

lhes ¡rodør valerl
Àjunte-se a isto o cåso em que o marido

para eiquooor as'suas mortif,trações s,e ertre-

þa a frei-rida, 0u em quo a mulher e os fiilros
cáem doentes, ou 0m que elle mgsmt)' pur

enferulidado ou por accidonto, so- vê privatlo
do rnantel-os. e- tergis um quadro bastante

completo do'quo hoje ê a familia oporaria'

As necessitlades sexuaes varialn muito
do homsm para a mulher e d'urn intlivitluo

otrtro d0 miismo sexo. Os (:asos em quc

e mais o amor e o sacrißcio se aliam até che

p'¡ra
dois inrlivi,luo.s de sexo differen¿o se â{näm

garem
U

ao heroismo. oxclusiv¿monto são muil,o raros. Mais raros

ma pobre rapariga abandonada ainda são os câsos ein que se åmam lo¡¡a a

seu seductor com o fructo do sou amor, vida
Eû geral o arÌìor; c0m0 todås as coisas

pelo
dan-

humanas, tem o seu tenPo de duraçáo. Do-
dl) mesrro mOdo;mais rringuom ama sompro

os nossos sentimentos murl¿

Uma familia assin constituida nãolpóde
subsistir senão n'uma sociedade por igual vi.
ciosa, corrupta e barbara. Nascida da pro,.
priodade indivitlu;¡1, com csta desapparecerå.

Mulheres livros e indepondontes, vös
sois a rrossos olhos mais respeitaveis do que
aquellas que soflrem a odiosa cohabitação im-
posta pola lei o se pruslituem ('0m um ser
polu qual sómento sontsm despresol

E vôs¡ mãos illegaes, mas de grande
nobrez.a de corartã0, rjudai nos na robsldia
'eontra a societlarle burgueza. Rebellandrt-vos
cr.rntra 0 ruatrimorrio, contra a propriedade,
contra o Estarlo, contr'¿ todas as iniquidàdes
e convencionalismos d'csta sociedado, fareis
mais pelaflemancipação do vosso soxo do que

todas ãs mulhorss sabias, todas as mulheros-

se, o o que nos ag I ad¿Ya na
ou apcrf'eiçoam-
juventude atror-

tinham passado

m

rdco.noc na idade madula. Ern compensação
senlirnos na edade madura 0 praT.or intimo

do a vida, vendcndo 0 corpo para alimentar
o filho, é uma figura muito mais a ¡miravel
do qué a mão casada ainda que ame 0s sous
frlhos com suprema abnegação.

Mas a par d'alguns actos de sacrificio
oue se dão nõ seio da familia, mesmo da con-

siderada legalmenio, que falsidades e menti'
rast que tráiçõesl quo questões, violen, ias e

atè crimos, cuio ëcto não se roporcuto lora
ilo lar domosticol

de cortas qnalidados qus nos

despsrcebidas na juventudo.- 
Assim, pois, não é de maravilhar quo

res, estes não teriam ounca que se revol-
tar, . mag grado dos mesmos g0v0r00s, pa.
ra conquisf,ar um pouco de bem-ostar.

Previ mOs que o Estado o mais que po-
deria faz0r sen a fingir interessar-se pela
sorle dos pobres, - dissimulando uma analy-

aos productos falsificados, analy-
jàmais se poder:ia tirar csnr:lusõos

se r:himica
e de guo

¡ciant,es, não
vessem real-
ue mercê de

próvia combinação ou por mêro conse,nti-
Inefi to dos Allos Poderes do Eslado, os ge-
neros submellidos á analyse sonam puros,
porque nao sonam 0s mesmos que se von-
diarn, e n'esle caso as observações resulta-
ri¿m fatalmente satisfatorias para os com-
merciantes que passaram impunes e livres
de desmedito, para o Estado que resalvou o
seu presligio, â sua presumida influencia
no seio da sociedade, e para o povo qne fi-
coü såtist'eito cortr rr eslador por este o ter
at,tentlido nas reclamações (muilo embora
apparontemente deseresse rlas analyses fei-
tas) o quo ainda so julgou vingarlo dos ne-
gocianles, que clle rect-¡nhece serern uns ex-
ploradores e uns malandros.

Esses bellos factos resoråram, a des-
peito.dos crentos na panaceia do Estado,
co¡no freio indispensayel á boa ordem u¡o-
ra l.

Já hoje temos presen[e nova série de
aconlecimentos åssaz eloquente, que só dif'
fergm d'aquelles em não sorem mais ou
rnerios legalisados, que véem comprqvar a

nossa anlerior afüru¡ativa. Refiro-me a0 ca-
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s0 Humbert; em Paris, e aos diversos rou-
bos nas lojas do l,ransacçÕes cambiaes e ou-
rivesarias, enr Lisboa..

Jå aão å facto do roubo. em si, porque
isso râ banal; nlas o processo adoptado p'rá
realisação do acto. 0 esludo, o engenho
empregados constituem uma sciencia. De
modo que hoje em dia. ladrão não,o pþde
ser qualquer. São imprescindiveis todos
aquelles quesitos, sob pena tle se cahir nas
mãos da policia.

Já era digno de roparo a pericia com
gue se tirava o alfinete da gravata ou a

cartoira.,0 eogenha empregado para abrir
uma por[a, para se saber se tal ou tal fa-
milia habita ou não tal ou tal predio, elc.

Mas hoje causa assombro os progres-
sos dà sciencia de roubar, que vae já até ao
ponto de ser o proprio.roubado quem dá o
objecto ao larlrão.

Do assalto á mão armada, em plena
estrada, a sciencia de roubar evolur:ionou
ao ponto de se adquirir intelligentemente,
sern violencias, aquillo que se pretende rou-
bar. Ora, esta nova sr:iencia correspoode,
naturalmente, a novas nec,essidades adqui-
ridas, nocessidades que 0 actual meio so-
cíál produz, necossidades que, em verdade,
não são muito honrosas parâ a humanidade,
mffi que rlla, desenvolvendo esl,a sciencia,
tem' tânto direito a existir e á ser acatada
pelos pretonsos moralistas como muitas ou-
tras, taes como a sciencia da guerra o a

, ,Economia Politica. E' porventura o rnilita-
, iismo ,benefico a toda a humanidado? Não;
::a maioria detesta'0. Sô os proprietarios o

defendem. E' a Economia benefica a to-
da' a bumaoidade? Não; a maio¡ia detesta-a,,
não porquo.a oonheçâ,,mas porque lhe sente
os offeitos. Só os burguezss a defendem,

.:porque tal,sçiencia justifica a exploração e
reconbece a propriedado individual. ,

,nãoré accoite pela maioria da humanidadel
porque não lhe ó beneflca; mas estå no caso
d'aquellas: apenas ó proveitosa a essa sèrie
do dosherdados que ¡ão ,se ehamam politi-
cos nem burguezes, mas sim gatunos 0u, intrujões.

. , Dentro da maneira de vêr anti-humana
tão justa é,esta como aquellas; o quo succedo

. é quo å, nova sciencia de roubar, por ser
noya, não sstá consagrada pelo tempo e pe-
los costumss e por isso' falta-lhe. o appoio
da força a consolidal¿, c0m0 succede áquel-
las. :

; :' ' E é, talvez, porque lhe falûa a força
que os gatunos hoje substituem.,'a violencia

Folhetim do qDESPERTAR¡ 28

MANAEL LAß,AN,TEIR,A

...AMANHAN
{ Prol og o d,rørnøtí,co )

A irman

pela astucia Que, corno so vê, dá melhor
rosultado. Teem que afrrontar o maior nu.
mero 0 por isso são quasi sompre vencidos.

O que ou pretendo concluir d'aqui é que
a actual organisação social gera neoossida-
des novas e anti-humanas, [aes'como a in-
trujice, o roubo, o assassinio, necessirlades
afinal, que já constiluem a base d'esta so-
ciedade o a que eu chamo nrrvas por não
estarem legalisadas, como 0 militarismo, o
clericalismo e o commorcio.

Não nos venham, pois, os pseudo-mora-
listas berrar que 0 apparelho judicial é io-
dispensavel á manutenção da boa moral, gue
a isso lho responderemos sompre que os
crimes taes como 0 roubo, a mentira-e o
assassinato, não são mais qne reflexos da
organisação social presente.

Emguaoto a Ecooomia Politica, a scien-
cia da guerra e a Biblia cons[ituirem ås
columoas das sociedades bumanas, o roubo,
o assassinato e a mentira hão-de subsistir
no seio dos povos, como por repercução.

Desapparoça a grande cåusa, que o
effeito desapparecerá.

DESPERT,AR

27 annos, bcn cornportrrlo e robusto, tinha
eslado duranle dois mezes vivendo å custa
da familia, elle o filho mais velho, não fa-
zendo mais do que cruzar os braços vigoro-
sos por falla de traba]ho.

O pão faltava em cåsa; as duas irmãs
iam trabalhar a dias, mas ganhavam poucoi
e elle Jacques Ranilel, o mais forte, não fa.
zia narla porqus não tinha nada qrre îazer e
vivia, comendo á cusla dos ontros.

Tinha ido informar-so â mairier 0 o s0.
crelario respondeu-lhe quo só oncontraria
trabalho no Centre.

Munido ùom os seus papeis e certifica.
dos -elle partiu com sete francos na"algitrei-
ra e levar¡do aos hombros um pau,"na-pon-
ta do qual suspendia um lenço azul com um
par de sapalos de sobrecelenlo, umas calças
e umâ camisa.

Duran[e dias e noutes andou sem des.
raoço por estratlas interminaveis, deb¡ixo de
sol e de chuv¿r sem nunra alcançar esse paiz
mysterioso em que os operarios acham tra-
balho.

Ao principio obslinava-se em não tra-
balhar se0ão n'l¡ma r:arpintoria, visto que o
seu officio øra o de carpinteiro.

Mas em lodas as eslancias e em todas
as olücinas em quo se apresenlou respqn-
diam-lhe que acabavam do despedir gente
por falla de encommendas; então resolveu,
achantJo-se exausto de recursos, lançar mão
de qualquer modo de vida que lbe appare-
cess8.

D'esta förma elle foi alternativamente
vallador, moço do cocheira, britador de pe-
dra: rachou lenha, abaleu aryoros, eavou
n'um poço, amassol¡ cal o areia, fez feixes
de lenha e gurrdou cabras no monte, tudo
isto mediante alguns sous, pois que nâo ob-
tinha trabalho sonão do tempos a tsmposj
durante dois ou tros dias e por muito baixó
preço, para tentar å avareza dos patrões e
dos aldeãos.

- Agora porém bavia uma somana quo
nada ganhava e gue não tinha nada que-co-
mer, pois algum pão que obtinha era devi-
do á caridarle das mulheres, a guom implo-
rava esmbla passando á porta, á beira das
estradas.

A noute cahia. Jacques Randel ostafa.
do, com as pornes moidas, a barriga vasia
e a alma angustiada caminhava. descalço
sobre a herva á borda da eslrada, pois que
para comer tinha vendido os ultimos sapatôs;
os outro.s ha muito que 0s vendera. Era um
sabbado polo fim do outomno.

t- .rtrar trtrt

A irman
ntum deerfogo

Pois seja assim: que elle viva.

Operario - ,.'

vagoroaamente:

E d'ora avante imagina que isso foi
um sonho mau, urn pesadelo..-.

A irman
sombria:

A minha vida toda é um gesadelol

Operario
encoraJando-a, '

Animot é preciso muito anirno, Luiza!

A'míe, que çem entr¿ndo:

Minha mãe. aqui está minha iiman.
Respeite-a, porql. älla tambem é mãe.

A mãe
com ¿usterid¿de:

Oxalá que o ser máe a faça arrepen-
der e a ensine a ser mulher... N'esse dia
perdoar-lhe-ei. . .

OPerario

Ella não precisa de perdão... preci-
sa d'amor, precisa de protecçáo. . Per-
dão delque? de ser mãe? O que ella traz
no venirä será um crime? Serät Se ¡a foi
rnãe, responda.

A mãe

n'um impeto, como se o n¡turozc..inteir¡ lhe arri-
piaroe o carne:

sadas. e rapidas, impellidas pelo vento que
assobrava nas arvoros.

Sentia-se que on breve choveria. 0
camp0 estava doserto o'esta bora do pôr do
sol, na vespora d'um domingo.

De espaço a espaço erguiam-se nos
campos medas de palha semelhantes a mons.
lruosos cogumellos amarellos; e as terras
semeadas já prra a nov¿r colheita parociam
nuas. Randel tinha fome, uma fome bestial,
uma d'estas fomes que lornam um homom
n'um lobo feroz.

Ex[enuad0, es[¡cava as pernas pare dar
menos passos, o, com a cabeça pezada, o
sangue latejanCo nas fontes, os olbos ver-
melhos, e com a bocca sêca, apertaya o
pau na mão corn vontade de beter com to-
da a força no primeiro aldsão gue encoû-
[rasse, e entrarlhe em casa para lho co-
mor as sopas.

Olhava as bordas dos caminhosr esperån-
do'r'er algumas batatas esquecidas sobre a

terra rovolvida.
Se tivesse encontrado algu$as, com que

ancia e sofrreguirlão elle f¿ria um montão
de lenha a queideitaria fogo no fundo da
valla e se banquetearia com as befates bem
quentes I

Mas a coll,eiia-eslava feita ha muito e
não tinha senão, como oa vespora, alguma
beterraba.crua, achada n'algum sulco e quc
roerla asstm mosmo.

Havia dois dias que fallava alto, gesti.
culando o alongando os passos sob uma ob-
secação de ideias. Alé alli, quasi quo uão
tinba nunca pensado, applicando todo o seu
espirito e lodas as suas faculdades á sua
tarefa profissional.

Mas eis que a fadiga produzida por æta
busca improûcua do trabalho, as recusas,
os maus acolhimentos, ¡s noutes passadas
ao ar livre sobre .a hcrva, os jejuus força-
dos, o desprezo que os ricos moslravam
sentir por eller-o vagabundn-; o pezar
de não poder, occupar os ssus braços ro-
bustos que sentia cheios de força, ¡ lem-
braoça dos parentes que estavam em casa
o quo tambem não tiohan dinbeiro, isto
ludo encbiao a pouco e pouco d'uma colo-
ra lenta e terrivel guo augmentara todos os
d¡as, todas as h0ras, lodos os mioutos o
que inconscientomenle lho f¿zia soltar phra-
ses"curtas e, surda$.

Tropeçaodo nas podras que rolavrm
sob os seus pés elle murmurava:

rlliseria.. . miseria. . . sucia de por-
cos. .. deixar arrebentar com fome um ho-
mom... um carpir¡teiro... sucia de por-

IEEEAO I'¡ÍÍEnAnlA

Á'-s ARMAST
A's arm¿s! campelo do bom Direito Novo!
A'e armas pelo Bem! A's armas pela Ideie!
E'jó tempo! arrazai oB muros d¿ Cadeial
Atg armas pela Luz! A's armag pelo Povo!

Ate armas contra o pôdre e gaato Deapotiamo!
Ate almag oontr¿ Deue e contla Sa,t¿nazt
Contra oque está, no cèurcontrs o que está no abysmot

.A's armas contra ¿ Gluerra! Atg rrm¿s pela Pazt

Gotneo Leal,.

O UAGABUI{D()

Bento Faria.

com voz ûrme:

Operario
Gom voz macrÈ:

Que estás tu p'rahi a tolejar? Pois
não vês que isso é um crime?

A irman
raivoga:

Um crime. . . um crime! Como se eu
fosse capaz de matar uma creança! Como
se não se podesse matar um filho-por
lhe ter amorl

Operario
phosphorejante:

Luizal'Que elle viesse a ser um des-
graçado, que elle fosse um monstro, que
elle viesse a ser tudo-mas que €SSâ so-
ciedade corrompida te não possa accusar
a ti d'um ciime, que só ella commetteu..!

' A irman
rispidamente:

Não... Qo" me importam os outros?
O meu filho, o meu filho, é que eu amol

Operario

Pois deixa-o viver... A vida acima
de tudol A vida, só a vidal

A irman

E tu juras que elle será teu filho? O
teu unico filho?

Operario

Avrnçando pefa a ûlht n'um. frcoito ilc emoglo
inconsciente, ex.plosiYa:

Abençoado seja o fructo do teu ven
tre, mulhert

Operario

ntum fulgôr de enthuei¿smo:

Ahl minha mãet eu bem o sabia: a
vida triumpha das crenças, de Deus. de
tudo, porque a unica crença verdadeira e

santa, o unico deus gue existe, é a vida

-a Vida.

A irm¡n crevs n'elle um olh¡r chamejanto de fé.
A rnãe, commovide, enrug¿ es lrgrimas ao ¡vent¿I.
O operario dispõe-re a srbir.

A irman

Tu vais sahir?

Operario

Vou. Deitai-vos. Não me espereis. Eu
demoro-me.

A irman

Tu que vais fazer?

Operario

ab¿nando a cabeça lenú¡mente:

Vou semear a colheita que teu filho
amanhan colherá-a colheita do futuro, a
colheita para todosl

S¡he.
FIM

Ha quarenta dias que elle procurava tra-
balho por toda a parte. Tinha deixado o sou
paiz Ville-Avray la Manche, porgue ahr não
havia que fazer. Official de carpinteiro, com

Nãol não!

fi

Mas alguns ficam apertados... Ha
quem seria mais feliz, se não vivesse; afi-
rial viver p'ra que? P'ra morrer de dôr a

cqda instante: p'ra soffrer sempre, sempre!
Afinal esperar o que? Esperar sempre. ..
esperar sem se saber bem'o que. Esperar
é uma mentira, é a gente andar a enga-
nar-se a si mesma até á morte. Vale mais
findar por urua vez vale, mais I

Operario
' 

Luizat tu deliras!-Bah! Tu vaes'me
Drometter ouenão pensarás mais no rio..'.
iue nao fai¿s nenliuma loucura. E depois
dstá tudo acabado, tudot

A irman

violenta(l¡:

Mas que ha de ser d'elle, diz?.Toda
a gente vaè lançac sobre.a cabeca do po-
brë innocente o- castigo do meu peccadol
O mundo é mau: vinga-se nos que não
teem defeza, nos abandonados. Não-an-
tes eìle não veia a luz-do 4iu... que só

', é luz p'ra quem nasce bemfadado. Será nosso filho. .. de nós todos!
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co9... oem quntro sotls¡.. nêm quatro
sous.. . ågorà lambem a chuva.. . sttciå
do porcos!...r

Indignave-se com a injustiqa da sorte
e laoçevâ a culpa aos homensr a lodos 0s

b('menq de que a nal,urezar a grando mãe

cega, é desigual, feroz e perfida.- 
0lhando o 

'tenue fumo ciozento que
sahia das chamiués n'esl,å bora do jantar'
repel¡a com 0s denles corrados: rSucia tle
porcost r- 

E sem reflectir o'esta oulra injusliça;
a bumana, que se cbama violenr:ia o roubu,
elle tint¡a 

'vontade 
de enlrar n'uma dtessas

casas, espancår ou matar os seus habitautos
e pôr-se á meza em seu logar.

(Continua).- 
Guy de ùIauqassa,nt.

VARIÐDADBS

põe de du¿s classes fatalmente inimigas pola
força das coisas, porque são antågonicos os
sôus interessss-a classe dos exploradores e
a ûlasse dos explorados. -.6. It.

pital, não tem duvida trahil-o logo gue as-
sim o mande a sua alma damnada:-o Va-
ticano.

Eis o que nos deu a cronça.
Tambem jå era ten¡po de o homem a

ter repellido.
Ello nasceu parå a Verdade e só d'ella

póde vir o bem para a Humanidade.
Se a roalidade ainda hoje tanto nos cho-

ca a sensibilidade e tanto nos desharmonisa
com esla ùoisa que a todas as horas dontro
em nós falla-a crlnsrji0ncia-è porque tan-
to para aquella como para osta grande per-
cen[agem tem dado a hereditariedade e a

educação.
Sejamos, pois, fr.rrtes na comprehensão

de nós mesmosf o, ao descermos d'ossa es-
cada biblica quo nos leva ao céu, desfolhe-
rnos sobrg os degraus as crençag do passa-
do e ovitem0s para ellas qualquer olhar de
saudade. Doixemol-as morrer entregues ao
desprezo.

Assirn, quando 0 nosso coração já por
ellas não fôr provado, a face da terra mu-
dará, então. 0 humem, não fendo mais que
esperar além d'esle mundo, para elle só
trabalhará e viverá, e procurará aqui rea-
lis¿r as delicias que o céu llre promeltera.

Joã,0 Gonçalaes.

A P()LITICfl ()PERÂRIA

lôom; vamos referir-nos å mais degradante
das politicas: d. polincø operøria.

Não nos admira que uma classe despi-
da de todas as noções do trabalho util á
bumanidade, possuindo apenas ambiqões,
aspirações a governar, a explorar a igno-
rancia do povo, empreguo todos os seus
conhecimentos em dominar os miseravois.
0 quo, poróm, nos. ospanta 9 gog. d'entrs
os mesmos miseraveis surjam individuos com
egoaes ambições e aspirações.

Examinai ossas egrejinhas que para ahi
existem com o nome de associaçÕes opera-
råsr e so,o fizerdes atienlamen[0 acabarois:
por reconhecer que alli, como em toda a
parte, onde se disputam lugares, ondo ba
chefes e subordinados, se exerce a politica,
isto ê, a intriga, a calumnia, a adulaçã0, o
capricho., e oulras coisas semeltrantes. E,
comtudo, hi dentro estará escripto este lom-
ma: û emanaipaçao dos trabølhadores ha ile
ser obra d,os proprios trabalhadores, gue é
como se os dirigenles quizessem demonstrar
a impossibilidade da realisaqão do facto pro-
dilo por aquellas palavras.

Ora, o que ê para admirar, é como
individuos que conhecem a verdade encer-
rada n'aquellas palavras, possam confiar a

sua emancipação a uns quanlos senhores
gue, se possuem um pouco mais de insl,ruc-

ção, se so explicam um pouro melhor, nem
por issó deixarão de seguir os mesmos erros
e dcfeitos e de se revestirem da mesma
auctondado d'aquelles que hoje occupam o
lugar disputado.

Ha annos que vimos assistindo aos ,r¿-
balhos do essas associações; e, como nin-
guem ignora, ainda se não viu a consumma-
ção de um facto, levado a effeito por esses

senhores, que lrouxesse a minima parcolla
de melhoria á situação desesperante dos tra.
balhadores. O que temos yisto é o cresci-
men¿o constanto d'essa farça: ø polil,icø ope-
raria, qu,e se tem deseovolvido oa vaidade,
no pedanl,ismo, nas protenções de uns, 0,
principalmente, na eterna iodifferença do
que mais devia interessar-se: o povo.

Quem conhece os primeiros tempos ilo
mov¡mento operario em Portugal, sabe a

sinceridade d'esse movimonto. A' medida,
porêm, que so foi desenvolvendo a politica,
começaram a dividir-so as personalidades,
as opiniões, do fórma que, boje, o que de-
via ser um conjuncto de forqas actuando
para um mosmo fim, e, polo contrario, uma
lucta politica. Assim é que, vemos com fre-
quencia os insultos que se dirigem muma-
meote, já nas suas reuniões, já nos seus
jornaes: o n'isto passam o tempor discutiodo
não os mo¡os de fazer a Revolução Socialt
a verdadeira que nos ha de emancipar,
não educando o operario, mas tratando da
oxpulsão"de um socio quo não lê na cartilha
do mestre principal; discutindo se A esteve
leliz no seu ultin¡o discurso, se B ó melhor
orador quo C; parodiando, emfim, aquelles a

quem deviam combater. Ha tal que a0 usar
da palavra a primeira vez, e ao ouvir o
ruido das palmas apoz o seu discursor-
muitas vezes por uma assembleia [ão in-
consciente como elle,-estaciona, porque já
se julga um orador, e, d'ahi um polititro.
Assim o provam alguns quo por ahi ha que
ao prelenderom explicar o socialismo, rnet-
[em os pés pelas mãos.

Tal e a politioa operaria, e laes são os
trabalhos de taes politicos.

ÙIas não é só alli que se encontram os
politicos (naturalmenle porque nom alli já
os querem) tambem os ha cá por fóra; e

algumas vezes jå teem pretendido emporca-
lhar.nos mm a sua baba dizgndo.se ana¡t
chistas, unica s simplesmente para, apoia-
dos nos nossos principios, poderem mais
livremente exercer o seu mistor. Como, po-
rém, os anarchistas de coração sabem co-
nheeer aquelles que o são por especulaçãot
ou politicamcnte, esses individuos, anles do
attiogirem o lhrono do porsonalismo * por-
qûo 0s anarchistas cooscientes, apezar de
respeilarem as superioridades, não se sub-
mef,tem a nonhurna d'ollas, e portan[0, não
reconhecem persooalidad0sr-sssss indivi-
duos, diziamos, cahem, indo morder n'aquel.
les que os não conhecem, e uma vez corri-
dos d'alli, acabarão por morder em si mes-
mos, quo é o mais que podem fazor.

Passando.se em revista a succossão dos

diversos svstemas politicos eslabolecidos ha

um seculol saltará'aos olhos isto:-todo o

resimeì¡ quo n'um momonto dado actua contra
o 

-principi'o 
fundamental quo era a su I razão

do'ser e ttre deu o advontb, está muito perto

tlo seu fim.
A revolução de 1789, meio social,- offe'

ctuou-so na ordom politica, om norûo da li'
bordade individual rã da igualdade civil ontre
os cidadãos. Mas uma rosislencia das mais
energicas se tornou necessaria pelo assalto

oue ã nova organisa0ão tsve de sustentar da

úarm dos anteiiores privilegiados e seus al-
iiados. ¡ constiturção de 1789 tove de ser
abandonada por fórma mais accentuada e o
poder foi entiegue a'homens ûrmomento de'
öi¿idos a maqtei energicamente as coÙquistas
reaiisadus pelo movimonto insurecional do
nrincinio.' Äs ambições d'uns, a traiQão d'outros, o
despotismo tlo quasi todos, trouxe a reac@o
do Directorio, que produziu o gulpe d'ostado
naouloonico.' 0 advento de Napoleão foi acclamatio
Dorouo os sous suocessos militares faziam
ä:elic aog olhos do povo a oncarnação do
hemismo revolucionario ás mãos com a coal-
lisão monarchica.

vsr feliz com o sol da naturoza, mas de sof-
frer constan[emonte polo corpo e pelo espiri'
to. Nsm sui da sua ignorancia nativa, nern
se eleva ató os deloites intellectuaes da arte
o da sciencia, e atormonta-so constantsmente
eom ambiçõop chimoricas. Estranha organisa'

ção sociall Divido-se em rebanhos onlreguos
a chefos, e de tempos a tempos vêom'so essss

rebanhos atacados d'uma loucura furiosa,
arremossarem-so uns contra os outros, e a
hidra infamo da guerra faz a sua colheita de

victimas, que cá-em c0m0 as espigas madu-
ras sobre 0s campos onsanguontados: quarotì-
ta mithões de homens são degolados rogulår'
msnfo cada seculo para mantor a repartição
microscopica do gtobosito em varios formiguei'
rost. . .

Quando os homens souberom o que-é

a torri, e eonhocerem a modosta situação do

sou planeta no infinito, quando aproeiarem
melh'or a grandoza e a belleza da natureza,
rleixarão do ser por um lado tão loucos e tão
materiaes, e pelo outro tão redulo; viverão
então em paz, no estado fecuntlo do Yerda'
deiro, na cóntomplação do Bollo, na pratica
do Bem, no desenvolvimento progrossivo da

Razã0, no nobre exercicio das faculdades su'
periores da intelligen cia. - Flarnarion.

lemos um globosinho que rodopia no
våcu,¡ in&nito; á roda,d'0iso globulo vegetam
l:&ö0 milhões de soros argumentadores, que

nem sabem d'onde vðem nempara ondo vã0,
não tendo, aliás, nas:ido carla um cl'elles senão
para dentro em pouco morrer, o essa pobre
humanidade rosolvsu o problema, não de vi'

Para tlestruir os males de que somos

victimas não ba outro caminho senão a Revo'
tução: não o esqueçais. Yós, os trabalhadores,
faieis tuCo e não tendes nada: os que nada

fazøm, pela lei ou pela força, téem tudo'
Isso é vosso: sêde homens; não mendigueis
aquillo quo vos pertence: posto que ê vosso,

idb o tomai-o.-Httgo.
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Sabe-so que, socialmente fallandor po-
litica é a arto de govelnar o Estado, ou,
ruelhor defioida, è a estrategia adoptada
¡relos individuos quc se disputam o poder
governarr¡eotal, com o fim de o conquistar
ou de permanocer n'esse mesmo poder. A
politiea, como todos os males que lesam o
povor tem a sua origem nas desigualdades
social e econonica; implica, porfanto, a

exislencia de uma força que. nã0 tem 0ulr0
fim senão manter essas desigualdarles. D'ahi
o exercieio da aucttlridade e loda a engre-
någem d'essa rnachina chamada governo.

Se analysarmo¡ a Humanidade atravez
a historia, enconlraremos sempro a lucla
politica; assiru, se nog remontamos ás mais
remol,ås opocas, á furrdação de Roma, por
eremplo, já alli encontramos a sua existen-
cia, os seus fins e os seus resultados. A
esses periodos de lucta encarniçada de
homem conra homem, de irmão contra
irmão, seguiram-se as revoluçõos do povo
para a conquista dos direitos quo a poli-
tica sempro lhe negou; mas 0s politicos,
com a sua estralegia, que consiste. em e0-
ganar ou em impor.se pela força, lograram
substiluir-se uns aos oul,ros, deixando ficar
0 povo--a besla eterna - nas mesmas con-
dições, isto ð, obrigado a trabalhar inces-
sanlemente para manter os que vivem da
polilica e 0s gue d'ella carecem para viver.

. Todos sabemos, mais ou menos, os
prejuizos que om nome d'essa farqa nos são
impostos pelos governanles. Dispensamo-
nos, pois, de os descrgver, e demonsl,rare-
mos antes os es[ragos que ella vem e está
produzindo na 0ausa dos trabalhadores, por
aquelles que, chamando-se revolucionarios
o emancipadores do prolctariado, não pas-
sam de politicos, er por conseguinte, acto-
res d'essa fança repugnanto.

E damosJhe este opitheto, porque alèm
dos prejuizos que tudo quanto se resolvo
politicarnenfe traz á 00ssa emancipação, ha
r¡'isto um conjuncto de fan[ochadas e villa-
nias, que são não só uma infamia dos que
as exercem, como uma baixeza dos que
as toleram.

E' tão perniciosa, tão malefica; está
tão inveterada nos habitos, gue em toda a

parle onde se r:uide de questões sociaes, e

er[ro os individuos qne as trataru haja in-
telligentes -pedantes e preIenciosos, e0-
c00trareis a politica. Entrai na rnais simplos
sociodade de soccorro ou de recreio, o ve-
reis que de discussões se levanlam 

'a 
troco

dequalquer futilidade. Entrai no parlamento;
ède os jornaes politicos; e, sobrel,udo, re-
parai oos processos usados em periodos
eleitoraes, e conhecerois o que éa politica.

Mas, como já dissernos, não é nossa
intenção des()rever a politica dos politiquei-
ros qus compõem, descornpõem e recompÕem
os governos aeluaes, visto que essa e de-
masiadamente cool¡ooida d'aquelles que nos

Napoleão cahiu osmagado pela sua propria
, amb¡ção e porquo deconheceu os principios
da Rovoluçã0, cuias consequencias pretendeu
realisar.
, EB lg30 a realeza dos Bourbons morro

porquo, liberal ou fingindo sel.o com. Luiz
XVIÏI, so tornou auctoritaria com Carlos X;
Luiz Filippe, o rei burguez, encommendan'
do se aos principios de 1789' cái a seu tur-
no Þor ter quorido roagir contra o movi'
meñto socialista, consequencias da Rsvolução
de 1789, em prosonga das novas condições
sociaos creadas pelo desenvolvimento da in'
dustria, do commeroio e da agricultura.

A Republica de t8&8' da classe oPe-

raria, tornã-se @ntra ella, e morre para dar
logar á dictadura primoiro e ao imperio au'
ctoritario dePois.

Quando pelo impulso dos proprios acon-
tecimsotos o Imporio s6 vin obrigado a mo'
diûcar a sua linba de conduota s a tornar'se
liberal, os seus dias foram contados; os

succossos de 1870 precipitaram a sua ruina.
Com a Ropublica de 1870' o Povo jul'

gou emûm realisar o seu sonho do felicidade
e independenciu, em nome do qual tanta vez

derramou o sou saûgtle. Ao cabo d'alguns
mezos, porém, primeira decopção: quizoram

escamotear-lhe á sua Republica. Subleva'se
o á custa de 35:000 martyres, reconquista'a.

Mas que fará ella em sot favor d'ahi
nor dianto?' Uma cer[a liberdade rolatÛva, ohl muito
relativa, ftri pouco a pouco arrancada aos seus

dirigentos nos vints e tros annos Quo s0 so.
suiram." Muitas e muitas vezes se agitou uma
multitlão de guestões tendo por objecto a exis'
tencia presente do poYo, 0 seu futuro e a

sua orosperidade.
Itrávéz de todas essas discussões o p0-

v0 começou a comprohender quo a causa do
ssu mal-estar sempre crescente não provém

dos maiores ou menor€s defeitos organicos
do systema politiæ que 0 reger mas rosido

na tirganisação da sociedade. Teve, omftm,
consciencia de que a sociodade actrral se 00m'

IDIJAS PAI,AVRAS

A Religião restl{tr0's0 em chimera-s, mas

chimeras fataes. São como um perfurne a

affagar avida, aest')ntear a imaginaçã0,
mai perfume' desleal, l,raiçooiro: rleleita,
alegra, ioobria, para em seguitla enl,orpecer'
asohixiar e matar.' E' porque n'esse perfume vae 0 extas€
que nos nlata a alma; cançando'a, va€ o
riogma que oos mata a razão; esmagando-a,
vae o desprezo pela l,erra que nos mata a

inir:iativa; paralisando-a, vae o l.emor a Deus
qug nr)s mata a uloral, escravisando-a.' 

Desgraçado d'aquelle que uma Yez o a-s-

oirou -: iámais consegue desentranhal'o de

ii. D'elie sempre partìculrs flcam a annuviar
o enterìdimento.

As crenças que sorvemos na - infan.':iat

embora d'ellàs nôs divorciemos, ferem-nos
constantemente os ouvidosr. ás vezes pare'

cendo mais risonbas, mais suavosr mals

amoraveis que a dura'e sã realidader atco'
dem-nos, dè quando em quando, á mente
como a dispertar a idoia de repre,sontar'
mos as coudas do maneira divsrsa do que

sã0. saccodem amiudadamente as nossas

coniioções, impellindo a ver o que não é e
a não vêr o que é. Mas ellas são como o

lal perfume, c0m0 ås taes thilneras-são
fallazes. À crença trouxo a intolerancia, ás

cbacinas religiosas dcu a sancl,iûcação, in'
vontou o Vaticano, fabrictlu o padre, 0u por

oulra. mais uma Áuarda a osta infarue or-
ganisäção sor:ial q-ue em golfadas de podri'
deo eslá liquidando. 0 padre' escorraçadtl
do seu antiþu p6d¿¡io, ttão tend r'jå anattle-

mas nem ex:ommunhlles para se lüìp0l'r r0'
iou-se a lamber ¿s botas dc lodos os go'
iernos. cahiu na subset'vient:ia d'um cãu,

mas cão reles, infiel' Só ladra onde encon-

tra força, e, oomgndo pela gamella do Ca'
Crêmos haver demonstrado 0 que para

nós signifioa a politica operaria; o, tomando

0
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as más compan hias que, não deves ignoral'0, LI\rRE PENSAMENTO das: uns. por falta d'animo, quando em
byporisia o traiçãoi ,outros

rarem sós em .lerto campo;

pr0-

nos transtoroam a cabeça e fazem perversos seoça da p0r

os homens honrados Existeri ao sui da America gra
ti-religiosas
obras de liv

nde nu- se oncont não

Jorg e.-Pode crêr-me, José, os meus mero de associaçõos ån pâra a podendo, por muitas circumstancias, sttston-

nhe iros são tão honestos como eu. O clistribuição gral,uita de re pen- [ar a sua persisteote propaga
exernplo

nda., Se não
r0mp¡l

e levam á bocca fôra muitas, vez,es o e a' abnoga.
escass0 bocado de pão qu

das sua$ la
samento

ção de camafadas que,
fazem reanimar os isol

mesmo distantes,
estå embebido grimas e do seu Uma das mais irnportantes' cuio titulo ê

Associacão Liberal de Propaganda,'em Mon'
tevideu. distribuiu ató hoje {ö2ì000 exern'
plares 'de rliversas obras, todas ollas da

inais rasgada propaganda do livre ex'ame'

atlos,, estes perde-
suor.

trões digam mal de nós, riam por uma'vez a esperança' que â 'stlâ

convicção alborga, Em Portugal, a nossa

educação está tão mal aproveitada quo'
äparte 0ertos'grupos de camaradas dodica-
dos, não se vê intuição pela ideia de fra'
terriidarle, vendo-se simplesmente a oxpan'
são de sentimentos dubios. Em Portalegre

Deixe que os Pa
posto que quei ram sugar-ilos atê á ultima
g0ta de sangüe,

quen de
e não contenl,es oom ¡sso

nos qualifi canalhas, se não estamos

confo rmes cOm o seu modo de proceder e

Iralamos de melhorar o nosso tristissimo Assoclaeão de Classe dos
operàrlos iTeeclôesestado e emanciP ar-nos d'uma iniqua lyran-

a classe operaria enferma tambem d'este
nia. Eu e os meus cûmpan beiros temos si-

mal, Fórma-se com enthusiasmo uma s0-
dop rosos, ti vordade, mas Porque? Por de-

São convidados todos os membros da ciedade; passados mezes, pofémrr' esso en-
fender uma causa justa ; e é provave

succeda coisa
I que

commissão d'esta associação a reunir no thusiasmo desapparece'para dar lo gar a de-
tornemos a sel-o, ou û0s p0or,

prOxrm0
de, na r

domingo, pel as duas'horas'da tar' sorientações de effeitos bem tristos. Por-
mas sor å por qtte

mlserlâ.
rer deslruir tanta injusliça

ua do Bomjardim, 800, para apre- que?
éba

porque a formação da sociedadet não
e tanta Vocemecè que trabalhott

officio do Conselho Central das Ar- seada na firmeza de espirito omanado
toda a sua vida, lendo soffrido como nós fo- clár um

metpn
de traba

vaçoes.' q ue estando imPossibilitado tes Textis d'uma r:onvicção, mas sim d'urn mixto de

lbar, nao terá 0utro re(;urso senao vaidade e egoismo, qne facilmente produz

pital , não doverá ttnir-se t:om
___.¡.DclcÞ---

desa venças
morrer no hos Não ha muito tempo, foi iniciada a As-
os senhores e o governo' P ara ir conlra os AssoclaçÐo rle Classo

dos Operarlars'Tanoelros de GaYa ão dê Classe dos Sapatei
ando-se

ros. Houve o
que lratam de n¡elhorar as miseras condi- soolaç

lhusiasrroo avenl ate a itleia
çoes da classe trabalhadora lal en

José.-Meu filho,, sei muito bem que o
muilar-lhe

Sessão de propøganilø d'uma cooperativa de producção. O que se

Dassou depois? Appareceram os'melindres,
äs descooûanças, a faltq de pagamen[o dc
ouota o 0or fim a morte collectiva da As'
s'ociaceo. Se tivesse bavido convir:ção? A so'
ciedad¿ suslentai-se-hia com os poucos con'

mundo marcha mal, mas quere

o rumo é tãt¡ difficil como Pre lender e¡ldi¿ A direcção d'esta aggremiação resolven'
do roalisar na pmxima torça'feira, 20 d-o t:or-

sente, pelas s-eis e meia horas da ta-rde, na

sua,,óéde, uma sessão de propaganda, vem
por este meio convidar' todos "s tanoeiros
il'aquolla,villa e do Porlo a assistirom a osla
reuñiã0, ondo'lhes sorá demonstrado o gran'

reitar a arvore velha. Àcceilemo l-0, pois, tal

qual ê, e rogüemos a Deus que
dia.

não nos fal-

----<"Ú¡€>'-- te ao menos 0 pao do cada Ricos e po-
victos
fazer

ficassem, aos,quaes 
' 
cabia depois

bres, houve-os semPre, e nós, que naste' que;
rientaçãb dueNão basta ao homem conhecer a verda mos parå o trabalho, dsvemos trabalhar e a pç0 pagaod a com uma o

gspiriiob frade: é necessario que elle a propague a to-

do's os instantes da sua existencia, ainda
que com o risco da propria vida, pois seria

úm acto egoista calar a verdade, quando

nós chagamós a comprehendel'a po.rque an'

tes de nós. oensadores e sabios illust,res a

propagararirr' contribuindo por. esse modo

þarå ã emancipação d¿ nossa intolligencia'

contentar nos com o que a Providencia nos Sê lmpUø0SS0: â0S cos e sompre

concede emquanto a honra e a paz não sof- de interosse d¿ União Continuaren¡os.
fraû¡ dotriment0. A mesma direcção faz egua I convite aos G, A.

Jorgo.-E vrtcemecê
honrat Os senhores dePois

a dar-lbe com a oradores do movimento oPe.rario de Gaya e
de nos arrebata' Porto.

rem [udo, depois de nos obrigarem a tra'
balhar coino bestas para moilejar uin po-

daço de pão, emquanto elles viveltr do nosso

suór. sein fäzer batla de bom' na riqueza e

na ciapula, dizem'nos que para sermos bon-

rados.' deriemos supp0rtar voluntariamente
a nosia situ¿ção e v'el'os engordar å nossa

A ultima reunião de propaganda roalir'
sada por osta aggromiaçã0, foi muitissimo
coocorrida e animada, inscrovendg'se como

BtrBLtrOGRAP}.IIA
Bemjamin Motla'.

sociæ 56 tanoeiros;
A sódo 'social enconira-so aberta das seis

EIITRE TAMP{}I{EZES
ás oito 0 meia boras da noite, todos os dias,
excéptuantlo os sabbados o' dumingos.

A direcçãoi na reuniã0. de l'lt do
rente, resolveu adherir,á campanha de
giene moral iniciada por um grupo do
tiãos d'aquella villa.

cor-

José-Ah, quem vejot... A proposito:
fallar-te e muito mo

by-
cida-

ha tempo que desejava
Jorge, Jor-alegra

gel Co
aldeia

o nosso encontro, ågora.
Quandomo ,me penalisasl estavas nã

eras um bom filbo, o modelo dos ra"
OPËRA RIOS METALLUHOÍCOSpazes da tua idadel Ah! Se teu pae fosso

Jorge.-José, Þortlue me falla assim? Grdndd rtrlibdi'o de.tÞdrtr,ios
rouniram na

pert0o-

Que frz eu pa ra fnorece r åS SUaS f00flülnå- contes a esta classe, passada.

çõos, e porq u0 ss[aria meu pobre pae des' terqa-foira om sessão de propaganda;
oradores mostrsûdo acon[ente coml go? Fallaram varios

José. -Não pretenrlo offender'te com necessidade de se filiarem'na sua associa-

as minbas p
il
alaYras, Jorge. Eu sou velho, çã0

do
de classe, em vista do estado desgraça-

lasse metallurgi-esetef¿ oe par
do

a teu bem. Mas, como emque se enmdtra a c

era muito amigo velho André, teu paer ca. Mostra ram a convenienaia d¿s bolsas de

ao vêr-te attdar por maus camiohos sinto-o trabalho, escolas profissionaes e dos tribu'
Leitura utilÏssima[anto como se fosses meu filho, mórmente naes arbilros

quando recordo as esperançâs que tou pae Referir¡m-se tambem com Palavras
aos trabalhailoresacalenta va, pensando em ti, e os sa crificios amargas ás pessimls condições do bygi

em que se ondo0trarn as ofllcinas, verda
ros focos do infecção e propagadoras da

ene

que
cha

fez para doixar-te un nomo sem man- dei-
tu-,

,lorg e.-Mas que diz, Josél Não serei berculose

porveotura
dor? Nunca

um home m honrado e trabalha-
fiz mal a alguem, pelo contrario

prÖcuro realisar todo o benr que posso; por-

i¡ue deveria, pois, meu pae onvergonhar-se
de mim? Faço quanto posso por loslrulr-me
e melhorar a minha situação; busco no con'

Aos nos¡os camarada¡

A todos 0s nossos amigosr correspon-

vivio de meus comp anheiros, remedio para deotes e assignantes, quo possam promoler
a venda do livro Cart'ilha de Inslrucçao So'

cial, ou tel-o á venda em qualquer estabele'
cimonto, cujo prego ó 100 rs., potlo-m ser
remel.lidos pbr nós com o dosconto tle 40 por

cento. cuias remessas sejam do {0 exempla-
ros á'prúneira voz. Esto livrinho é um valir¡
so oleñrento do propagando do ideal: Liber'
tlado, Igualdado e Fraternidade.

destruir os m¿les que affligem
meu querido Jose, diga
as suas reprehensões?

toda a huma-
nidade; -me, em que hendsr qne sem 0 tomor do Deus se possa

fazer alguma coisa boa.
Ouii dizer ao nosso Parocho quo tu e

os teus companhoiros rrão passatn d'uns ex'
crrmmungados; e 0 sr. A.ntonior.que osl'udou

e lè diùiame0te as folltas, diz que vot:ês

são uns doidos ou ttns ladrõest l)orque qtle-

rern coû¡er e bober sem trabalhart e em

mer00l
s n¿ feridaJosé.-Ainda bom qne toca

Consta-me que traba lbas, que
honrarlo;

ajudas o pro-
600c

Ilro$oúklne: .4 conquista
300; .4 moral anarquisla, ö0.

ximo e és um moço assim o affir do pã0,
mâm qua ntos te co nhecem. Mas não deixa
de ser ve rtladeiro o facto de teres est,arlo na

tr[alatosúa: Enlre camponezes, dialo,
p risão algum as vezes; é certo que a Policia go, 50; A Anarquia.80.- Séba¡úlon Fanre:

De'sn L0.

não te perde
algnem

de vista e quo bast,a aproson- vez de realisarem o bem clos trabalhadores, 0s Crùws ile
tar-se a tsu lado na rua, para cOrror lmp edem os senhores de regularem 0s.ne'

E0r{BBE¡F0t{!tüla0nsco de soffrer algum desgosto. Quem g0ol0s da melhor fórma Possivel Sllva ![ende¡: Eociøli¡¡no .libentoño
sabe se n'esl,e momentot aPesar da minha Continúa)
honradez, me compromètto, ostando junto

fallar-
trlnlal,esta. ou anarquisfa, 600.

de ti,.. Apesar de tudo, porem, quero POBT.|'I.EGNE solodado GusúaYo A muther, 100

ï,e, porq ue te estimo. Jorge, escuta o conso- Talleyrand (arcebispo): Carta a Pí,0

ìho d'um velho: deixa esses senhores que
da politica iosa, poli tica ou so- Indolencial indolencial E' este o thema vr| too

rrão teem outros affazeres alëm Não ha reforma relig
gados
å cuv

que hojo
da classe

tristomoote predomina no meio Varlos; Almønach aosrnoPolita, 60
quo os occupa, pensa 0m
bem. D'este modo viverá

trabalhar e fazer cial, que nossos avós não fossem obri
inacção e o indif- Liaro dos Liuros, ö0.-- uil;,a: romänces Germina;Lr800, 6 Tra-s l,ranquillo

fizeres
ena a c0nquls[ar, de soculo pa ra seculo, trabalhado r\A

clores
graça
derås

de Deus, e se asslm nao per- o da insurreição. forentismo são os fa principaos do re-

a alma e o oorpo. Àcredita-me, deixa
ta do seu saoguo, por mol

Euyenôo Sue. trahimento a qtle se volam 00r[0s camara- bal,ho, em publicaçã0.


