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flereltlfrg, nqo { {ue coq mu¡ro as prcjudicamr mas que û0s
poltcos não bastainr i

Oqe'na. Russia (Gs poncos bastamr, e de urna maneira bom
terrivel, não ó nscessariö que aqoi ð'ãrhóorrrr.

Como expli,:ar pois este facio extraor.dinario?
. . Explica.o'o dodicação; a elevação moral, energia d'ostes
luctadores \eroictls, çomo ienrei próvat-Jiò úeu livr"o.

^ . Mas is.to ¿inda não seria. sufficiente, diná alguem, para sus.
te.lLT 

.p0r, 
ta.+tqs annps^çma 'lucta rão tremen-dr., Qàeriam-se

m.rtagrgs do heroismo. 0ra os milagros não são iá nosbo üemoo.

9!,p.!lo p.nos niugrem acrodita n'olles. Como 6 então? Deyri
errstrr qlguma outia causa.

Esta c¿usà é o isolamento quasi absoruto do gov.orno Rusgo.
A autorracia nos fins do sèculo xrx. n,um pãiz queesi¿.,

cqmqunrçação continuada c{}m a Europa, onde iodastas classes
cur[as rsceb,em. uma.erlucação porfeitamonte europêa; a autocra-
cra n'um_paiz semolhante é uma monstruosidade de tal; ordeo
gue, a não sor -a 

gento, que teT ligados a olla os seus 
'¡oþrõJ.

ses pess.açs, ninguem a pôde'defðnder de boa f6. ¡'ac,ui niõ_
vem con{ra 0 gov0r00 nma- opposição surda quæi univdrsal'sm
todas_as camadas da soeiedade quo possue allum grau da ins-
lrlqgeg.' lpposição que; a despoiio däs rigoreõ aa õeosoii e'iä
arDlrno.da admtûistr?çã0, se manifesta por modo tão olaro o
parpavet 

.gue e. proc¡so íazer ouvidos de mercador, como fuz ogoverno imperial, para não dar por ella.
;- 9.rsql ler as re.p¡esentaçõeð das assemblóas provinciaes
(zemstwo)' basta tolbe_ar os jornaes Russos d'osres uitimos an-
nos para so cerrifi-car do ance-io .om que i"aã . 

--roìì-à¿rolt, î,
trnssra protend€ oblsr cortos direitos politieos, taes como a li.
Dordrde d.a..paravra e Qa imprensa,, a inviolabilidade da DoEsoe
e 00 domrcrrio, a represe0taçã0 nacional, tr¡do aquillo 'emnsn
qu€ se rosr¡me na simples palavra Constituiçfu. '

Ora no prograpma dos socialistas Rnss'os dos uhimos oin-
19 lll9r: Tm9 Iå rlìsse no meu.prefacio, vê.se uma alteração
0e toda a ¡mporta.ncia. Tsndo principiado por sustentar. iuoìa-
mente comlo parrido erlremo da IniernøcTonal (crnmi¿b 'arai.
ghieo) que os soci¿listas se devem abster de eotiar na lucra óo.
litica, os socialisras Russos pela togica incxoravel- d;- ;id;- õ-r\qq q.pprender å qua custa que i 

,libordado 
potitica ¿- om,

coisa nã,0 sé util,. mas indispensavel para os soclalistas, como
prêra qod.o.q aqueltos que [êqm algur.qû çolviø¡ão, a ftazns 

'vincar.
atguma idða a proprgar enrre oiseúi bonci¿h-foi.'bãii.il "äl
cpnnocer. que .spg osles diçeiros elepentq,rss ô' spci¡iislqd nu'å.
ca poderá sahir dos esrreiros.limit€s dqs sociod¡des.iùieËs;;q
poderá exercpq uma influsncia decisivà' *bi, ;¡-õöniñlöö,,íil
massas popplaros.

Não- havendo na Ìussia nenhum oufro par{jttO c¡pa4 de. egtrqr em. luca c,rg. o. desgolismo, resolveragi emp.cniffiel i p,í,
sua conla.os socie,listas. E, cono na Russiq. seäundo,'äe,úons.
trsi 

. 
na. m i n hr inrrod ucção, a lricla poillJüirefiíii i*m.¡î"äü,

f9nê1 ó !e 10d9 0'poqto i'ruposs¡ùel, poiisso ôä ;roðiEñiläJ ¡ãil-
çaràm, n,ao 40, lo[rqrismo, da lucta côn o aulocrãta äm oossöapara lhe converierem a vida n'um tormenm. aon-irùüb,ïr:;;:
ra toroa.çem ?. lua siuaçSo inrotoravel¡ oórso0üojal--;ídiäri;.
obrig¡ ndo, o, -á ftLrça de iomba r ¿o i eu- pr.¿ãi, ¿ioõ-"äod ãi"ä¡il
fqrra0o' a ceder ás aspirações logitimas ri podeg¿issiriraó'oo to-da r naçã0.

. Encontram-ce qssim no. mesmo_por¡[o qs aspir¡ções dos
socialistas e as de toda a sociedade Rãiü; e os terroristas não
fizera m ma is do. guo prectam¡r neq-iilo io 

- 

rãiõ-äo"'üilä;
e qa cnammas das su,as orplosões aquillo que todps oq B,qiì$-vam de si para _si ou murmem.vap õom vôz indocisa J.fälîã*
medo no me_io.do um dituvio ¿à aäi¡tañe;-ã dr"uñ ilä;'öreticeûci4s obrigadas.

,0.resullado necosgario d'esta situação dos reyolucionerios,
era Hc¡l o€ prover, Grgpgearam.a ineerimavol-vantBgen nùá¡
$i'ii'r" ti,o?ä''Íi i:?ill';:tótoi 

quc ¿a pa-io lòl"rühää:

.E uão sé isro;'ariuellei'mes¡nos-que lhes eram, contrgrio¡por.tsrem par subvqrsivaq as s-uag dor¿riqas, oeo-ìqõiílü'ã'õ
po.d-g alsqp pro$rar o seu apoio ao gõnïñro, pr mäid, ôü e¡:te lh'o pedisse quasi como sdppicante-.- 

--'

. _ + r€sposta, que ep seguida a alguma nova tentativa A so.ciedade Russa, poi. meio dað assembl¿"as prooinci;ä;î'ä; - iö;prensa, dava áquellas supplicas repefidas, era seü¡Dro idestica:
Í^":r:To_s 

promprot a .ajudar_vos confra os soc¡alistas, masoao-oo.s para isso os ne_ros neeessari,os, isto é, a [Èor¿¡¿e iîpalavra o a roproseutagão nacional. Se' isrin' fôr;-Ëuö; ä;
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de nos enviar as quantia s que quei-
Manços das

Associacño tle olasse "União
e luïilio dos tlistribuido-
ros tle jornaes do Porto,,

Reuniu na passada segunda feira a as'

sembleia geral d'esta associação pâra tralar
entre outios assuntos, da caixa de pensões

do estat¡elecirnento dó um centro de publi'
cações.

Fallaram varios socios entre us qrr;'(13

um expoz um alvilre que deseiariiilRr)s ver

Dosto em pratica Dara acabar cün essc 0¡¡'

äapotado monopoliõ das publicaçõos; é o que

sc'rofere a um iornal do Lìsboa'
Discutiu-se 

-tambem 
O levantamento mo-

ram subsorover para tirar
dos ómens

Abel
garras aduneas do capital.

Ségno a subscrlçilo

Transporte, 37ð505
Porúo-Grupo Edcal, td600; Jose

Augusto Ferreira, UOO; C. B ,

r00.
600; Emidio

Marlins,
Setubal-Erancisco M. Rozado, 100;

Quaresma, {00
Soma 3d0()0.

Total 40dS05.

BIBLIOGRAFIA
Ed6ologo

Em elegante e bem
com'o titulo de Ed'éologo,

tratada edição'
num volume de

mais de 200 paginas, Pu
no Rro do Janoiro Brazil,

blicou Fabio Cruz'
as sues teoria sou-

bre a forma de romance. dia l.c de Fevereirtr. Elegante, 4:&i10.- ic¿¡i¡unar- Josó Malaqudaa, l:(X)0'
Slnes*ÙI. R. O¡çapo, 1:125.
õ.:toñrr -Qu*tä¡fua 

r$l{t. I're-tnr, - 
900'

Som¡ 12:32ó
'vnNol os Jonxlss

Porúo Josó Alves, 500, Joeé ds Coata 170;

Misucl. 120: Julio. 60; Santos Ferreire, rui q8'

"ã8i.¡äãoir 
,le Fieitús. 130: Cez¿r M. dr Rochr,

iaõ: s".d"i. 100: s¡lvador, 180: ürrio: 60 A' P.
Itlartim Juuior, 200.

Anss¡NlNrns

Por não podermos, neste mometto, en-
sobre o valortrår om deta-lhe s mrnucþzOs

litorario o artisti(:o do livro, limitamo-nos a Pequena . Oorrespondencia
dizer qu0

lho
o autor tomou Pa ra têma do seu

traba a currução moral e fisica da so

ciedado burguezar na grande capital brazi- Llsboa-D. M. Sousa. Recebemos

600 retl ¿ nio 7ü) reis, como se depreendo

da tu¡ carta. Alcûnta.îa-E F. Dias: A.im'
ñntt ntta d'assignatura póde vir em sollos,

iim carta registada. tlu Yale rle correio'
Jctubäl-Quarosma; 0s jornaes que

to sobrarem pödes distribuil'os para a pro-

otu'Slt"ll-slio 
Pø¿lo-Moscalo aqo'

.ttÑt*ãoieo drs duas remessas de fo'
lbetos, Anàiqgiø e Comonismo, não o t€:

mos feito a mais ternpo por oos passar pe'

la ideia; folhetos para vos mandarom- troca

;iltùix,;sta trido esgotado, qurodo sair

algum enYiamos. 
,

Tem capi tulos muito bem traçados, e,

toda a obr¡ e duma leitura agradavel.
A Fabio.Cruz os nossos agradecimentos
dedicatoria, e pelo exemplar com qoo

(Continûa,)
Souzc Tor¡es.

nos mlmoz¡oll.

Almanaquo do Eeglsúo Clvll
Recebõmos esl,e importaû[e almanaque

e suia do resisto civil para 190&, editado
pelã Assooiação Propagadora do Registo Ci'
vil, de Lisboa

Nas suas 80 paginas oûcontram'ss s0'

bsrbos trechos de literatura cientifica poe'
sias, numerozas artigos de propaganda do

Livre Exame, pensamentos de homens cele'

bres na historià e o calendario laico.

E' uma obra bôa e deve ser adquìrirla
Dor todos os que trabalbam pelo triuûfo da

hazã0, 0 seu'preço são apenas 60 rüis, e,,

acha-s-e á vendã na Caza tle Propaganda, a

rua dos Martires da Liberdade n.o 68-
Porto.

Abel Manços

E no die 19 pr. futum o iulgamento
deste nosso queriilo ámigo e camarada

De todos os nossos camaradas'ospera'
mos ouo mantenham firme a sue solidarie'
dade äom a vitlma da mais cruel e infame
das perseguições burguezas.-Como á a fazer alguns gastos com o

prossossor.lgmbramos aos camaradas a ur-

Subscrição voluntaría
para o "DESPERTAB

Porúo-Um¡ vitinc da Sociede-'ler^ iOiÇ'
B. 1õ0îú;"ui.q ¡o: liuerto Gracbó, Íoo¡- pei

'.ii'iî"iãi,iuij'zi'*-uo", t30; G$p9 Ddeal'

1ó60Q Requez*, b0; Yicente, 60; Jote lioaro¡

- r79- -t76-
as suas ramiûoações por muitos logares' Mas quando {tiry:.-lP
oerto ponto, começam os meios a fãlhar-, 

-o 
YeJn como conssguoo'

.ir uni relaxamedro iuevitavol nas medid.as de soguran-ça-^con-

üË.ñ; 
- 
gq tq 

-õ iel'*' * e oto da rl is'ii Pli n a,! roliil 
rttiir riååi:

iaQõeE, o qual cresoe sempre.na razão-d-irt

medida da sociedatle tãó*it' A 
'oosu.qutocia 

ino-vitavel é um ¡si'

nffö,;;;Iít*otú.', uma (sångriàr applicada pelo gov€rno'

Para provar qoe-o'movimeoto segue 
'exactamente esto ca'

minnã talai. neo ô'preciil m¡s do qu-e lerbrar todas as atrom-

ü;;"d;;; àãreÃtão.iam sobre elle P¡ecisamente noe nÙmet'

få,1,ffiå-*ïr.tí;í'läKirl;J,îi'íå'åî,å'åi':ä#i3:
reoouhecer.'"""-ü;".i;àe è que as prisões não se limitam ¡ômente a corlar

o qor'làiöJõ.ii.'¿õoìrÌoar o oxr'iosso da organisaçã0. ultrapas'

ãailitmþt. erra modid., porquo são como as cereias: uma Pü-

¡a outra." "ü;;' 
outr o facts sminottonsnte caracteristico'

Por maior qo. .J¡î'äïä-rõtt þ1tt¡al.soffrida pelr..organi'

zação, ð soïõioðìeó-ä.ùp¡tds o'destruir de.. todo' Ha 1T'
õrilu'qudnca sempro oe po e consorYa as tradições e as me'

morias antigas.'"""loi;';";;-u; depois das mais terrlveis. ¡trombas¡. .a orga0l'

zacão recompõs-se t tiã, ôo*u se narla. tivosse havido porquo

åiårJ.' io"i.iät,,-ir; * rÑirquena ( leva' ; novos . 
ca.mpeões'

,rä; ;-l"gar dos q:rö 
-äiiitil-ã, 

rcnoo'se rostabclecido o

eouilibrio entre o n,ime'o o os m'eios. materiaes' iuntaroente

lò'ä'iäit.ìöii*;;ttg.tização ostå sålva por algum .tl*l9l
äääi¡i"äii,iü;Ñ'n a ltcta ioterrompida por um momento, ato

rr:'äT[îliirt,,jy#;îå'åi'å'fåi:lïî'#.i3,-'ål$'iåi
outra (tromba r, oulra (sangrlaD'

D'este modo a äig.ñitãiao' posto cresça prop^rcionalmeo-

tt ¿t"toiili oo ptrti¿o"liaólii quä ê innegavel' ûca sompro

muito modesta quanto ao numero'

boa vontaile servir-vos, de Yarredores. Em quauto os não .tivermos,
õõmotlmpotentos para fazer seja o que fiir om vo$a defesan'--- 

Èrta'nrooosra não ó lá muito nôbre, a falar a verdade,

mas refirola til qual a vi formulatla'--- tñ;t;räo oiu estava pelos ajustes e dava a enteniler que

o ,uxìtiõ qoe ello petlia á sõciedade consisl,ia simplesmente em

esta fazer dc esPião.-"- I isto ð qde a sociedado se nã0. sujoitava. E d'osta furoe
ficon o soyoverno Completamente isoladõ, e a lur:ta ontre eilo c

ot"taño"irtat, Je ntm'que sempro leriivelmento desegual, não

o ó tanto ainda assim como de longe se atigura'
Aqui ostá o segredo quo explica rnuito naturalmente o mr

lagre da lucta terrortsta.
Ss o uoverno oao estivesse em contradicção tão- flagrante

cOm a sOCi"edade, Uma lUtlla d'eSta .aturoza nUnCa poderlA exls-

tir. mcsmo Dorque então a soclodade, lo0g0 do se delxar trÙar

in,i¡friã"tr,"letänta.-se-ia om massa'cont¡a. os perturbadores

do seu sooogo e n'um momonto 08 esmagarla'-- 
Ê õtaio" toto o sol. Ondo vivem os terroristas senãg n0

me¡oãa tooieda¿e? Com quem estão em relações quotadiauas

seuão com os membros d'ella? Se não passassom d0 ' meros oe'

iiiuìiriæ órdinarios que perturbam a-ordem publica. por in_te':

resðe proprio, era faci[ á so-ciedade eatrqgal'osr de pès t 
,Tå9:

atados, aös represeolantes do poder' E so tivesse e9.9tup!10 q9

o fazei. tol-os-ia egua¡nerrto a'iqrrilado crlrû doixar tão .so Oe

os auxiiiar. Aonde 
-irialn 

então os l.orroris[as buscar os seus

meioiîõodt se acoitariam? Onde etrcontrariam roforço?
-- -E 

iã-neo ialo do peso da reprovação unlversal, sincera- e

resolu-tå. qoõ .uti, docisiva n'uda questão que rra?' a terreiro
exactam'enle oS interssses mais immediatOs da mesma Socloüadg

¿ã q,iif se não pöde dizer o que so diz do povo: qne não com'

nretiende o que-diz ûem o que faz.
I Mas que lucraria a socitid¿de Russa em apoiar um goYerno

oor oãiã dodos se tornou intoleravol? Por isso, åpesar dos seus

p1rõkísiãi onrigados do dedioação, estå ella com as mãos na cin-

tura a vor oût que pára a obra dos teruoristas'--- - 
nst¿ å iocapa eifregándo as mãos e não só não denuncia

osterrãrisìas,-ilas ale bõm grado os auxiliar..quando lh'o..nlo
veda o tom0r, porquo bom sabe que elles -trabalham para utllt0a0e

il

Falando das sooiotlades secretas, tliz aiodr o soorotådo


