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0s mártíres da Anarquia

if,odas as grandes cauzas teem o seu

martirolojio
O sacrifi:io de vidas é terrivel con-

dicão do progresso- 
Em tôdol os temþos e Partidos re'

trógados teem guerreado as nobrés aspi'
rações avançadas.

'-' Câda cónquista da civilisação é uma
página de sangue.- Os que óntem fôram mártires tornam'
se ôje veidugos dos que lutam pelo triun'
fo do mais nobre idial umâno.

A istória da umanidade é urna gran-
de epopeia da hita do passado contra o
futuro.

Fuzilam-nos êsses que ainda á tiao
pouco foram garrotados, fuzilados aos mi'
lhares, perseguidos cruelmente pelos go'
vernos absolutos. Os liberaes empregam
contra os republicaltos os mesmos proccs'
sos de que outrtora foram vítimas, e estes,
por sua vês, váo exercendo as suas vindi-
tas nos anarquistas, os defensores do idial
mais sublime, mais umano.

Absolutös, constitucionais, liberaes,
repuo-licånos, todos á porfia, estão seden-
tol do sangue dos anarquistas que traba.
lham pela fplicidade dos povos' Impedem
por todas as formas que nós avancêmos

i"t" * conqqista da'nossa liberdade, da
nossa emanciþação. Querem'nos âcorrêrl-
tados para sempre á sociedade de que
êles são os sustentáculos.

Nós temos por devêr resistir a çssas
tiranias. . Devêmos lutar. mas lutar com
vontade, cor¡ ineriia, Sem luta, jámais al-
cançaremos a vitória do nossoj idial; .pre-

çizamos de ser fortes, de ser unidos, de
nos entendermos. Todos os ómens boirs,
sinceros, amantes da justiça' todas as vir.
tudes, todas as dedicações, todas as iner-
jias se devem conglubar, afrm de marchár-
mos sem tibiezas, para a frente, para a
conquista do Amanhã.

Corájem e perseverançal' Com estas virtudes se teem vencido
rnuitas cauzas. Com éias tambem, sem du-
vida, alcançarernos o porto do nosso gran-
de e bélo idial.', Teremos de perder muitas viilas, de
sacrificar as familias, de sofrer privações e
perseguições.

Que importa isso, se cumptimos com
o nosso devêrl

Se fôrmos vencidos, outros virão para
continuar a luta.

Quantas mais vltimas os nossos ini-
miggs fizérem, mais adéptos afluirão á
¡ossa cauza..

Quantas mais vitimas os nossos inimi-
gos sacrificarem, mais lutadores encontra-
rão na sua frente.

E um dia serão vingados os que táo
nobremente teem lutado pela Anarquia e
que por éla tão nobremente teem tom-
bado.

pingardas e guilhotinas da burguezia, por
professarem idiaes sublimes, por quererem
arra\1car os póvos da servidáo e da igno-
rancia, por os quererem conduzir para a
Liberdade, para a Civilizaçã.o, para a Luz,
para o Progresso, para o Bem Estar Ge-
ral, por dezejárem libertal-os das relijióes,
dos preconceitos, das leis, das autoridades,
da capital, do militarismo, dos patrões, do
comércio,:emfim, de todos os males que
impéram sobre a actual sociedade.

No campo dos burguezes, apenas ve-
mos a luta em nome das relijiões, dos
preconceitos, das leis, das autoridades, do
capital, do exercito, do comércio, da am.
bicão, da intriga, da devassidão, sómente
a luta pelo seu bern estar.

Eles só lutam pelo Mal e em nome
do Mal.

Nós lutâmos pelo Bem e em nome
do Bem.

E' certo que muitas vêzes temos de
praticár átos que não se armonizam com
os nossos principios; mas em todos os tem-
pos e em todas as cauzas isso sucede.

Não são condenáveis esses átos, se
observármos as cauzas que os orijinam.

Já Montaigne, escrèveu: na fraqueza
da nossa condição nos impéle muitas vê-
zes. â neqegsid4de. de-r¡99 servirmos. de
meios maus para um firä bomn. E Char-
ron tambe,m'èscreveu: r'temos muitas vê-
zes de uzar' ðe'meios maus para evitar e
safr de um mal maior ou paia 'obtêr um
frm bom. Assim, deve-se ás vêzes lejitimar
e autorizar não só as coizas que não são
boas, mas até as que são másn.

Estas opiniõcs bestam para elucidar
alguns mais vacilantes.

Não julguêmos que os burguezes nos
venham dár a liberdade, por sua livre
vontade. Querh isso julgue, engana-se.

Sem luta nada conseguiremos. Sem
éla, nada se vence, nada sJ obtem.

E'la tem que sêr grande, titânica. Por
vêzes, teremos de ser subjugados, mas isso
não nos esmaga.

Vencidos, estarêmos mais vivos que
os vencedores; estes, que estão de pé,
cairáo e desfalecerão; nôs, prostrados, er-
guer-nos-êmos.

A' um vencido que se levanta e um
vencedor que cáe.

Quantas mais derrotas sofrermos, mais
inerjias ganhâmos.

Lacoonte, lutando com as serpentes
não aprezenta mais inerjia na sua atitude.

A luta é dezigual, bem sabemos: os
burguezes apoiam-se nas baionetas, nos
soldados, porgue êles, não possuem as
condições precizas para a lúta; são uns
tiranos cobárdes, ambiciozos ridiculos-ban-
didos sem vigôr, sem caráter, cinicosGtra-
gádos pela franqueza, pélo mêdò.

Teem apaixonado amôr á vida e éssa
paixão é tanto mais violenta quanto menos
respeita a vida dos seus esplorádos.

E atrevem-se a dizêr que são êles
quem teem levantado impérios e devastado
o infinito.

Que ridiculos !

Se não fôssem os.esplorádos, que tudo
{áze..r,, o que avia de ser dos burguêzes ?
Estalavam de fóme.

Que teem feito de util êsses ómens
que véstem fazendas cáras, que se ornam
de joias, gue passam a vida nos salóes,
nos cafés, nos espétáculos, nos prostibu-
los ? Nada.

Que teem feito de bom éssas mulheres
beátas e devássas, ociozas e viciozas, sem
pudôr, sem brio, com os joelhos calozos
por andarem de rástos e as mãos brancas
e macias, refratárias ao trabalho, óra ergui-
d.uì q"I1 os altares, ora caídas þara . ias-
civia I Nada.

Uma sociedade d'esta ordem não devel
ezistir. Bem sabêmos que á de custar mui-
tas vidas e'muitos sacrificios a sua demo-
lição, mas tudo isso é precizo.

A fôrça é quem ôje dita a lei e quem
conduz o mundo; o raciocinio dís-noJ que
não devêmos abuzar déla para esmagar os
mais, mas tambem nos dls que noJpóde
ser util para repelir as opreisões e iom-
pêr as cadeias cla escravidão que nos teem
imposto.

O dar a face direita em sesuida ao
receber uma bof'etada na eóquerdi não se
amolda ao nosso temperamento e ao nos-
so caràter.

N_ós, para transformarmos a prezente
situação temos de esmagar a forca-que nos
,lquer esmagar.

Jean Grave, vem em nosso áuxilio
com-o seguinte: cQuantos combates, quan-
tas lutas, tiveram de sustentar os servos
da gléba, antes de conseguirem obter a
sua situação actual ? lláo foi com as ermas
na rrlão, que a reforrna protestante logrou
fázer.se reconhecer ? Não foi arrazandã os
castélos e fortalezas, e decepando as ca-
beças dos senhores feudaes, qie a idéa da
unidade monárquica conséguiu rcalizar a
sua obra? Arrazando as Bãstilhas e cas-
télos feudaes, decapitando os padres, no-
bres e reis, confiscando terras è dominios,
eis como a clásse media, por sua vês, con-
seguiu sair da tutéla; e abuzando da'força
conquistadar para explorar em proveito
próprio todos aquêles que vinham após
éla, provocou, por parf dêstes, o ém-
prêgo d'esta mesma força para rezistîr á.

longa série de pretenções injustas. A vio-
lencia cria a violencia; é esta uma lei que
sofremos. De quem é a culpa l,

Está, pois, provado, 'bem provádo,
que, com paliativos, com atrazoados, nada
se conseguirá em proveito da idéa. Se
quizermos triumlar teremos de seguir os
izemplos daquêles que teem caldo brioza-
mente.

Esses, a quem chamâmos Martires da
Anarquia, abriram o caminho; a nós, com.
pete irmos até ao fim.

Se fôrmos tolhidos na nossa marcha,
outros irão.

Renato leio.

d¡ humanidado; emguento que atualüonts
conl,ribusm para grarrdo parto do malf som
disso serem culpadas.

a
Depois guo em Lisboa se fünalou umil

rliga do Propaganda Contra o Tab¡co o
Àlcoolismo, muiSas discussões tem bavido
sobre qual seria a sor[o dos oporarios ma-
nipuladores do taþar;o, se este acabts$e Ç0.
m0 um impulso niajico da Evoluçã0, osti.
rnuladâ pela propaganda d6 alguns bum¡ni.
tarios; não saberão eles que o tab¡co tende
a acabår, assim como todrs as cousas n0-
oiv as?

No espaço de tempo que modoia erìtr-
o principio do propaganda o o find¡r o 3eba-
úor llguma cousa s0 hade ponsrr 0 f¿ter,
para quo não cbeguo o die terrivel, quo
eles prevoem em qa¡e o$ oper¿r¡os morr¡m
do fome, ou esmol¡ndo por esso muodo
fôra.

Levantemos uma pontinhn do vð0, prn
quo essa meia duzia do sonhadores, ve¡r o
quo so podo faz6r s se ainda nã0 se lø2, ø

por ignorancia do maior oumero dos oiuø¡ó
tes.

Tabaoo o Alaoolismo

TII

(Conclusão)

Nr manipulação do tabaco ompregam-
se alguns milhares de.pessoas; se todos, ou
grande parto dos fnmadores, deixassem de
consumir êsse prodnto, não f altaria áquêles,
decerto, em que empr€gar atividade. Porqne
como ó sabido, Q tabâco agsim como o vi-
nho, são cultivarlos 0m m¡lharôs de kilome-
tros quadrados tle lerrerío, que submetido
á vejetação alimonticia, n'osse. trabalho se
empregariam es mesmi¡s inerjias e potliam
gloriar-so do assim contribuirem parâo bom

Do Povo dtAvolro:-e!, Uniocrd.
dade Liore, fundatla para operarios, eûcon.
trou, materialmeote, por parle dêstet o
maior desprezo.

Se fosse para declamações estereis or¡
possivel quo houvesse dirigentes quo lbos
onsinesse o cu,mpîimento doc sa¿s deoere4
mas como é para coisa útil, pois nada be
majs útil que ensinar 0s ignorantes, ð lan-
çado ao maior aban0ono.

Yeremos para o pro¡imo l.o do Maio
como s0 gasta inutilmonto dinheiro.r

O caso Abel Mansos

*

VIII

Atualmente nos camnoE o nas ¿ided€s.
os rr.-¡, lnr ¿nræ iãiiã¡ñ-ãÃd r it";; ;;Ï
nrsee atô ss pôr: orer se rs maquio¡s loa"
sem do nosso dominio e o trab¡lho org¡nL
sado por trabalhadores inteligentes¡ 0o-m6.
nos Órag se produziria o nocessario e a Arte
seria relevada. Tudo isso poderomos con-
qulstar, derruhando o existento; o trb¡00
fieará nos sous escombros: rdorruindo idiû-
cåremosr dizia Prodhon.

Contestam-nos ainda que para pormos
as nossas idoas em praticåi seria preciso
uma revolução; se ð assim, que éla vonht,
è o nosso mais ardente desejo

Porvontura a Hrstoriå da humanidede,
não nos aponta yastos periodos em que os
poyos tiveråm que lutar com a tirania?

Se ó assim vonha a Revoluçãot
. Arrabarãor então, todas as tira'nias, to-

dos os vicios, t0d0s 0s males, em cujo nu-
mero tem lugar o tabaco o o alcool, dois
ingredientes tendentes a desaparecer sob o
poderCIsissim0 camârt0l0 da Educaçã0"

A Revolução Social fará desaparecer
todo¡ os vicios' 

M, n, Fe*eira,

Esses ómens bem merecem o titulo
de mártires, ainda que isso péze aos nos-
sos inimigos, que sómente prestam culto
aos defenssores da igreja, do capital e do
militarismo, os cancros que esfacelarn os
póvos.

Em que campo se vêem vitimas tão
dignas de respeito e de simpatia? No da
Anarqui4 porque são prostrados pelas es-

Como os nossos inimigos podéram
talvez esperar, não se faz o silentio, que
na maioria dos casos, é bem criminoso,
ern volta dêste caso, que está tomando o
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I para as 1,0 horas da manhã, entrou na oficina
das- mulhe¡es 0 patrão, deelaranclo ás mesmas,
que fal¿aram no domingo 3, que estavam despe'
ciioasi¡ 

-' '

Às res[antes operarias num sublime rasgo
de solidariedade, responderam heroic¿mente ao
Datrão:' 

-Em vista das nossas oompanheiras esta-
rem despedidas, nós não trabalhàmos sem elas!

O patrão, arrogante e ferido- no seu arnÔr
proprio-de señhor de roça, brada furioso:' - 

-Como nìo querem trabalhar sem as ou-
lras, podem sair todas!

As mulheres assim o fizeram, sem altera-
Qõo da ordem. O patrão, não satisfeito com esta
iroeza, dirigiu-se á oflcina dos soldadores, e
diz:

-Mous senhores, não tenho rnulheros pa-ra
emlatar, o, então não preciso de lata vazia, fe-
chem os,fbgareiros e podem proourar vida por
or¡do entenderem.

Os operarios estupefactos sahiram sern o
oais.pequeno indiaio de protesto. -' No, dia 7. são os soldadores chamados para
irem acabar o lrabalho que tiuÌiam entre mãos.
Depois de curta conferencia entre os operarios
e ô patrão, aqueles resolYeram rttirar'ss, dei-
xando ao encarregailo plena liberdade para aca-
bar o referido trabalho que oonsfava de lat'a
vaziø.

Parecia que o eonflito não passaria da fa-
brica do sr. Cordeiro, porém, enganámo-nos'
porque no dia 7, deu-se na fabrica Palmeiro,
um faoto que prova a coligaçáo dos industriaes
contra os operarios.

Vejamos:
No refetido dia 7, pelo meio dia, pouco

mêis ou menos, cbegou:se á oficina das mulhe-
rol, .o sr. Jorge Navak, geren¿e da fabrica, e,
dopois das operarias terem acabado de emlatar
o peixe que havia na reforida fabrica, sem mais
tire-te nem mais guarde-te, despediu-as, aores-
centande:

.-Que não trabalhavam emquanto uão fos'
se resolvido o que se havia passado na fabrica
do sr. Gordeirol

As mulheres resnonderam:

-O'que tem o si.'forge, com o que sepas-
sa na casä'dos outros?! O que lá vai não ó nada
comnosco.

Não parou aqui a descousi{eração...
No riia 8, pélas I horas dd manhã, ao.aoa'

barem os solda¡iores totlo o peixe que havia na
fabrica, o patrào chamou-ós ¿o esoritorio e dis-
se-lhes:

-Meus senhores, o motivo porque os cha'
mo é o seguinte: em vista do que se está pas-
sando entre as mulheres e nós fabricantes, re'
solvemos suspender o trab¿lho emquenÚo o¡
Benllores nõo llzerern corn que al
mulhoreg vonlrann Úralr¡llrarr' Nós operarios resPondetnos:

-Que nada úinhâmos oom o oonflito. So o
patrão.nos despedia por as mulheres estat'em
i'ormando a sua assogiaqão cle classe, era uma
injustica que nos faziam porque todas as clas-
ses tinham igual direíto de se associarem.
' Depois de rhais algumas observações entÌo

nos operarios e o patrão, acabámos por lhe sa-
tisfazer a vontade, saindo da fabrica.

Nas restantes fabrioas deu-se o mesmo, a
eoligação é um facto. O capilat ooliga-sd para
oprirnir o trabalho.

,{.nti-Militarismo

Já chegou até nós o reflexo da gran-
de luta que lá fór'a os ómens dignos ence
taram contra cssa vergonha de civilização
e susterttaculo da tirania-o militarismo.

Em Lisbôa, foi creado r.o grupo anti-
militarista com o titulo de <Pró Paz>.

Urge não descançar! Devemos por
todos os meios criar obstaculos águela
nefasta instituição.

A disciplina é a base fundamental da
sua organização! Pois bem; ataquemol-o
por esse lado, despertando no soldado o
sentimento pelo bem, pela justiça natural,
para odiar a gqerra e a pilhagem, e aban
donar a cazerÍta, escola do crime e do vi-
cio, para se livrar de cair no lodo da pe.
derastia.

Entre nós muito, muitissimo a a îazer,
sendo porért, digno do nosso aplauzo o
grupo <Pró Paz¡ que já publicou o r.0 ma'
ñifeito para conseguir adhesões de pro'
testo contra o mal militar. '

Eis o manifesto:

Mes a todos osQneùou qus o prirneiro passo
para isso ser¡¿ libertar os agricultores do
tr¡bnto de sangue.

Cor¡o portugueues pois, mogmo qus
não saiamos do ponto de vis[a moito ros-
lrito dos interesses do grupo que forma-
mos-somos contre o gxerrri[0.

Subindo poróm mais alto e olhando a

Humanidade oortâda polas guorrag, pertur-
bada na sue evolução p€lo predominio da
força bruta, somos ainda contra o milita-
rispp, 0m uome do Bem, da Liberdade e
da Justiça.

Prsstamos ¡ssim a nossa adhesão a
lodo o movimo0to litrertador, anceando por
um futuro om que todos i¡s p0v0s so tratem
c0mo ¡rmãos, som ooåçãq subordiuados
apenas á Razão e ao Sentimonto. ¡

Lisboa, 190/r.
0 grupo sPró P6zt.

As ar'lbesõos dovom ser enviadas arë
ao din 5 de feyeroiro para as rodaçõos d'a
(Obra¡r Lisboa o do <DespertalD,' Por[0.

Carta aberta
il

baixa escoria, imoral, qqo rastd¡, impune-
mon,lo, por .ôssas lubregas e l0du0sa3 ô*ß-
das da perversão humana?

Dosdo á muito é sabido quo dobalde um
organismo doenle, fraco e debil se defeude
dum forte, são e egoistamonte educado.

Façâmos uma obra limpa e moldada em
limites de razões bem conseieotesi como so
faz alðm fronte¡ras. Ali då.so 0 mntmrio d0
quô so dá entre nôs. Emquanto qus ¡qui o
organismo doente, fraco e ilebil é 0 trâb,-
lbaclor, lâ, em oice-oertû, ó a burguezia. All
luta-se desassombradamente contrâ 0 moustno
do capi[al, enfraqueceodo-o dum modo ass¡¡s-

tador l)âra os senhoros do capital, e

admir:rvelmente belo para a ov0tùçã0 üeS
grandos ideias libertâdoras do genero hu-
mâno

Não conheço classe om Portugal quo

tânto lute com ä miseria 00m0 a classe algo.
dooira. E, ernquanto a classo luta com a

miseria, aô àssociaçõeslutam ù0m às defloul.
d¿des vit¿l e material. Isl,o ê irrefutavel.
Averá pois, necessidadet dadas as tlificUlda-
des com que as quatro associaç:ões da clgqse
algoiloeira lutam, do se pagar quatro alu'
guois e despezas de mobiliario, etc. ottt

Não serå isto gastar dinheifo ábrttt,
como é vulgar $izer-so? Ssto dinbeiro, que

assim so gasüa á bruta, não porlerir sêr om-
pregado, depois de feita uma fusão das qur-
tro associåçõog, em coisas tl'0n4! a ó!¡$sq
tirasse ¡rioråito?'Nan pp{eria s$r rprovei¡ido
0m propagðndr prramenæ asgodaf iv¡ o eco-

nomicå'?
Nãp sgrå iqtq qm qrfo å-iûda fQpãtârêl?

Creio quo sim. Emquanto a mlu¡ ¡0 oq igpo
rantos o ¡ßcoor:iortes padorão tlizer : -que nã0.

(Conlûnaa).

E

gouzø forrilr.,
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Ao poYo

¡Se ha paiz em que mals fundamon-
lalrnonte se dove odi¿r o militarismo ó Por-
tugal Fovo por tatureza agricultor, elle
sofro a ação corrosiva d'esso canoro quo
lhe rouba ao trabalho dos crmpos o braço
tlos mai¡ fortps..Em luta cotr -q 

peor das

situaçõ"res ecoûomioas, com uü.a divida mons.
[ruos¿ e as colonias quasi empenhadas á

Inglaterrå! elle que devia relemperår-se
da , suas dificuldarlc.s, oltma vida séria e

ôuitlada de tr¿balho, ð nisso embaraçado
crut¡lmen[e pela Estado quo lhe leva os fi-
lhos para a {}azerna.

Estarlistas pomposamente, mais rótori-
cos do que bom intencionarlos, têem oncå-
r¡do sob varios aspecþs o chrmado n0ss0
pi ublema nacional. Todos convèem 0m quo
á maior garantia d4 riqueza publicq ba-de
asssntef sobro o lomento da rgricultura'.

A's assoclaçôes de elasse dor toce
lõe¡ inecbanloos e mrnuaoc dP
Porúo.

Creio sêr a fusão das quatro associaçõss
de classe elos tecelões d'algodão do Porto,
a saliação da classo e a vida d'essas mes'
mås assuciaqões. A não ser isto as asso-
ciações da classe algodoeira tlo Porto tendem
a desaparecer, o og sets mornbros' ereuglos
de trabalhos, acomotidos da fome o ataca'
dos con a tuborculose e tisica pulmonár,
irão ao do0nhamento. E se não vêjam a

grande calamidade que å tempos assoberba
ésta pobro o miseranda classe.

As associações da tecelagem estão lu-
tando com falta de goote para gerir os seus
distinos. Mal se tôern em pð. Como poderão
nôstas condições reivindicar os ultrajados
direitos da classe? Como ó que se ådo poder
reagir contrt o r:olosso do capilal' pa[rrlnal,
que n08 tom auiquilado, até a0 ultre¡e, esst

- 
,l8l 

-
,,Ontro frcto que parecerå muito mab ðxtrånho, e que toda.

via ô perfeÍtamsnte veridieo.
. A immensa'conspiração dynamitica, organizada pela com-

missão execuliva de 1879 por occasião da viagem de idp e volta
do imperador de S. Petersbnrgo á Crim{:a, que é talvez a maior
das empresas qüe u{na so{tiorlade seereta ,iárnais organizou, eg'
sa conspir¿cão 'é de rnasiadatnente grandiosa para .ser levada
a cabo sô com as forç¡s do trartido. Teve por isso de oiìamar
gente de fóra, d'aqnello mun,ìo vastis-rimo que å rodeia, sem-
pro promplO a prêslâr-ihs lodo o g0norû de serviços.

Não admira quo {:0m tänta geote o segredo dos attentados
quo so prepiìravam trär¡sp¡rasss e se divulgasse 0m breve <pol"
toda a Russiao.

Não se sabiam, é certo, os sitios precisos¡ mas todos og'es-
tudantes, advogados e lit¿eratos que não pertencia á policÍa sabi-
am que o contboio imperial haaia iJe ir pelos ares ilurante o tra-
jecto iløC,t'tméü o 3. p¿fttrsbrúr7l. Bn toda a parto corno disse,
se falava d'isto Ohogou a l¿zer-se n'uma cidade uma ,subscri-

ção luasi publica para esta 0mpresa., e obtivorarn-se corca de
mil e quinhentos rnLrkig que foram €nviâdos integralmerrte para a

casa d¿ Commissão.
E sem embargo de tudo isto a policia narla sabia. De totlos

os seis attenfarlos'qu0se referem áquelle úempo, aponâs um é
que foi desr:oherf,0, o de Logowenko, e por mero acaso. A pli-
sgo de Goirlonberg, que tambern foi um acas(), nå estação de
Elisabel,hgr;rd com umâ {liìrgâ do dynarnile eis o faclo por 0n-
de se sus¡reilou qüd alguma i:tlls) se f-trellar¿va e qtle fez eom
que se tomassern pre.:âuiìõos rra disposição dos carros.- 

Ðstos e outrtJs far:tus, que eu podoria citar ate ao infinito,
dã0, meio eu, idèa cla siluaçãu respectiva do governo e dos re.
voluciona rios

0s torroristas tôsm pela fronte não um goYerno no sentido
êuropeu da palavra, porque n'esse caso, attenta a 'demasiada
despioporçãó das forças' a lutrta seria impraticavelr mas uma
cam¿rilba. unra fação rostricta e isolada quo não roprosenta se-
não os seus proprios interessos e não se apoia em nenhuma
classe social. D'ôrit'artc.a hii;ta, se bem que diffioilirnar torfìa se
possivel e ¡róde durar muil,os annos.

Que ûu tar.á isto?
ñeponde da maneira porque o governo haja do procs-

dor.
o quo -ó claro e evidente é quo com as re-presalias nun'

ca podeiå destruir os terroristas. O mosmo faoto de ellos

sorom poucos fará com que se não deixem vsncer. A victoria

alcançada sobre uma revólução oomo a de Paris dá ao veneedor

polo'nrenos dez ou quinze aonos de paz', ponqug cop c0ü,m¡,
victimas oxtingue-so tudo o que umr nação tom dc m¿is nobrol
generûso e ousado, e esta frca sem for'qas emquflBto uma n0'

la sorucão ¡lão surgir para Yingar a morte &s pres.
-Maó qoe diffsisnca pöde-fazer, n'um paiz como a Russiai

a porda de um. punhado de htmens quo uma -v0¡ 0u outrs o go'
veino conseguiu arran@r ås fileiras do partido?

0s resùntos continuarão a lucta cqm o árdor asgravado
pelo desejo da vingança. Meios pecuniarios, ministra'lb'os o des'

ðontontaniento univer.sal. A mocidade, sobre'oxcitada, como os'
tá, com o exemplo de tantos heroos, aoode.lhes como'f00te ¡m'
m'ensa, inoxhaurivel, com rocrutas nov08, e a lucta eontinur ain-
da mais enfurecida.

Mas so os terroristas não podem ser vonoidos co.mo pode-

rão elles voncer o governo?
Urna vitoria immediata, esplsndidå e deoisivat tomo a qng

dão as insurroições, e com effeito impossivel de obter-so 
- 

por

meio do terrorilmo. Mais provavele outra Yictoria, a do fraco
contra o forte, a dos (rotogD de Hollanda contra os hespar
hoes.

Na lucta contra um inimigo invisivel, impalpavel, qmni'
potgnte, o forte ð vencido, não pelas armag do sen adversario,
inas sim pela continua tensão das pnoprias fgrç.as' a qqal por
ûm lh'as ãxhaure mais doprossa do quo o fariam as de,rrotas.

Ora a condição das pärtes bolligorantes n¿ Russia ò er¡f-
tamente esta.

0s terroristas não podem abater 0 governo' não podem dei'
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I DESPERTAR

_ Fragmentos, por H. Spencer-El tra-
Þago, base soeial fdel derecho, por Donato
Luron-La Corrala, por Pio Baroja-Cróni-
ca cientifica,:pr)r P. Vallina-Crimen y r:ri-
minales, poi- Clalen,;e S. Darrow.-Ûetras
ds todas as partes.

para conchegar o estomago, quanto mais, para
festas. 3fr%r$åäffijo 

sergio, 6ö0.

Soma 2lg8ö.

: Da 2.':

,Lorenzo-Simitidudes - Doõadei¡r:ia dci anar-
guismo, por Raui-Las dos ¿oorJencias y la

,legislación so,,ial, por Enriquo Loncao-'Cri-
men y criminales, por Claronce S. Darorw
Letras de lodas as partes.

-r-rrlr-rc0BRESP0iltIEilCtÂS

Dlrrolro.
. . Não vos aterroriza, oompanheiros de infor-
tunlo, que para se sustontar esta infernal roli-
jião,-até hoje tem desaparooido debaixo das gar-
ras dos corvoe do igreja mais de l0 milhões de
seres umanos?

E vós a servir do joguete nas mãos dos ¡an-
guinarios!

Companheiros,atendei bem nos vossos erros
que ainda é tempo do remediar, e imponhão-se
como omens a todos os desmandos deita maldi-

. Yocgo'e do ldeal. emanciprdor
Pogo do Birpo, 26 de janeiro.

Jowseøileranooí.

Soma 7/525.
Soma total, 11r?¡0.

Para Al,g Mangos
ÏIüRAA T ilBMTAD

ta..sociedade,. começando por destruir precon-
ceitos, destruindo tudo o que seja afrontä á d¡-
gnidade umana; cumprinäo assim, tereis dado
maß um passo para a perfetabilidade do genero
umano.

.Atendendo ao pouoo espaço com que sem-
pre tufa o rDespertar¡ reservo.rne pafa a sg-
mana para tratar d'ou¡ros assuntos de uão mo.
nos importancia.. .

-Corre o boato de o Snr. Marcueir ter
comprado a fabrica de cortica das iezõrias.
dresta loaalidade, e por tat motivo 600 operarioá
que este sr. tem em Cacilhas vieram paia aqui.

Lùnaeta^

dlarlo anarqultúa

Quem.sâo estes operarios que. se prestam a
papel tão ignominiozo e que s€ constituiram em
cammissão? Eil-os:
_--:;C"**iõåô-õå fesra å Nossa Seúhor¡ do
RosariodaVilladoBameiro: r' .,- -

Transporte, 40fiö08.
PORTO-Souza Torres. 60: J. Maciel Barbo.

za, ö0; Joaquim de Freitasj tt 
,o*";--_-

Toral, n5ß6ö.

-ær-¡

gubscriçã,0 voluntaria

. Vende-¡e nog kiogquee do C. li d,Âsostol

Ë,ï¡î,îiü\1ä,"'gt:il:i.T'f ä,.ftîå:.¡li
[i"'li: fåq:"'3:¿.';1",: "i:int**i-,-$
Brrndeir_r; 236 e raË¡car¡. ã t["*ìiã*Þ]ruIï. ä;
ÏifiUl'f¿'|4 a; doa u' a* i¿i'i¡-,'räiï;: ä;

*qFñ._-

para o "DES PERTAR,, - Io Hlorque Elegentc do Bo-
glo -.cm- Llrboa, acha..c um¡ .u_
D.tcrtpçâo permincnúc parr rul|-llodo qlDotpcrÉar,.

"""Íg}I3õ;ïoxiïi"iPr 
No caré. {0; arrredo

Miguet, 120; Josó o" ,oJ,T 
5O¿.Josó Nunos, '!0;

CqIUfBRA-Tomáz da îonseca, 400.

lli{:äiånilT$iå:'"-*i;r{#,f iTi?H,rfi fi

triiiå.åht"åtfrriiiiri#iriå,i;i'd;

,Poço do Elspo.
0artilha tie Instrução SocialAmigr.rs do Despertar:

Uma das noticias maia im¡rortante que vor
posso dar,é que tendo a ArtociaçÀo dos Operarios
Colticeiros de Ligbo¿ deliberado'no prindipio de
dezembro, fundar uma escola do apiende'r-e es-
erever e ler, chegaram a inscrever-¡ã como alu-
no¡_ mais de oiteuta individuoa, mas eomo não se
puderae começar ag aulas no irincipio de isneiro
como tinha ¡iclo deliberado, dõvido I rlemoi¡ que
houie no arrarijo do¡ utensilios. muitoe dos ii;
critog eso¡orecer¿m e ¡f,o com¡iareceram ó ¡ber-

Livrinho de t28 pagruas,
ideal de

muilo util
pafa â propaganda do completa li-
berdade.

Soma 1ð9t0. 0 seu preço ð 100 reis. Para os c¡ma-
radas que o queira m plrå a propagatld¡,0(Þ

Venda de Jornaes mo påra
tom 40

quem o guein obter
de descooto

para rovonder,
por 100 em mrços de

PORTO;Rodolfo Brandão, 300: Souza Tor-res,30; 0arlos Nobre, l3e Jos'é ¿iieJ, SõA 
--' t0 exemplares

Pedidos á

ou fracções r mais.
administrrção ùo Dcspertor.
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tal-o fôra da Russta, uem sequor de S. petersbnrgo; mes. como
o têom obrigado duraote tantos annos a descurar-tudo oaia não
fazer mais.do que luctar contrd¡€.llesr e Deus s¡be por quanìôs
annos continuarão ainda a obrigal-os a fazer o. mesùro, lião de
aeabar por lhe lOrnar insustentavol a sua posição.

. 9 gglp.e, que o prestigio imperial soffieu ha poucoo jå não
6'mul[o laotl oe curar.

. Um imperadorr -qus so clau,iura n'uma prisão con medo
dos terroristas, não é csrtamen[e a personagein mais capaz do
infundir.admiragão; e a este proposito bem podia eu ji citar
muitos dictos que correm no excoicito e no pòvo. 0 qüo será.
se elle continua alnda a deixar-se lá estar por mais ud ou doij
annos? Mas, s0 não se resolvo a mudar de- politica, que romo-
dio lem sonão centinuar preso?

Illo ê,porém polo lado moral que o governo ostâ peor.
N'esta lucta que s0 trayå entre a libeldade e o desootismo-

ó forçoso confessar quo os revolucionarios tôem pola si¡a oartd
uma. grandissima vantagem, a do tempo. Cada moa, cada sima-
ua.d'aquolla incertoza, d aqu_ella irresoiução, d,aqueila vigilaocia
fatigadora poora a posição do seu adevelsaiio e'por conieouen-
cia robustoce_a sua, Depois sobroyeem para ajudar a minai pe.
la base o ediflclo imperiìl forças cegasr 

- 
inconscientes e poäe-

rosas como as da natureza: a sltuação economica d0 povo.- que
chegou å_npq crise atroz, a questão financeira, e ató ä tlí c'or-
rupgqq administrativa, guasi tão fatal como aó duas primeiras.
- ' Mar, dirão, o novo imperador ponsa em mslhorãr a sorte

do povo; trabalha por límpar a sua administração dos devorado.
res e concussionarios. -

Yãs e ridiculas tentativas, ê quem sabe se hipocritasl Não
era eslo por ventura o sonho dourado do todos os imperadores
aþmegar om Pedro o Grando? Não repetiam todos pir vontu.
ra os mesinog ukazes contra os coucussiona¡'ios quasi oolas
mesnas-palavras? Ps¡;Quo não frzeram nada? porqüe qutiriam
fazer tudo por si,,isto ó, com euxilio da megma burbcracia..oara
uão cederem um apice do gou podor autocrat¡co.

S0 o povo por s[ mesmo, se fôr o arbitro dos seus desti-
pos, Sde melhorar a. sua sorte; só a sooiedade, tendo por ins-
trumento a imprensa livre, pöde fiscalizar e emónd¡r os abusos

a
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llr¡lr. Não pode ser compersdo o isolameoto do g0t0r0o nuso
senão ¡o de um ertrangeìro-odioso n'um priz con{uistaOó. - -

_ - 4 me.lhor prova d'isto ð, como já disbe, a sui impotencir
para d€bellar os terroristas.

Comtudo, a .moqq de esclar.eoimento, you contar atguns la.
ctos particulareg da vida revolucionaria.

Devo dizer antes de mais oada que, com raras excepções,
os revolucionariog Russos como coñspírailores nao são ri.in¿i
coisa. .0 caracter largo, descuidado, indisciplinädtdot nui.oJ,-ò
amor das expansõos, o habito de lazæ tudo .om commumD.
tornafi-n'0s pouco.aptos para se.sujoitarem á regra das cons-
prraçoes, quo 00nsist0 em não dizer as cois¡s senão áquelles e
quem rs@rsa¡io dizsl-as e nã! áqueiles a quom se pådem di-
zor.som perigo.Jypor como perdwksaia ôu Siepha'novio são
mu¡to raros na Ru$ia. Por isso ordinariamente os'segredos r0.
voluciooarios se guardan muito mal, o, apenas saem" do coo-tro da organis.açã.o, correm logo com iricrivel celeridade por to.
do o mundo nihilista e não raro pässam de upa cidade ä ou¡re
O governo poróm ignora tudo.
. Assim-antes ðe se publicar o jornal ¡Zemlia e Voliar di.

rigid-o por homens illegdes, sahia ein S petersburco um ior;il
clandestino revoluoionarió e åocia lista .Natchialor.-0"* ;à;';.;;
orgão do partido, mes sô de um clrculo isolado,'e'iionã óoîii-
recloros.quatro-ou cinco homens clegaesr. Toda á oidade ôs con-
necra e lbos sabia os nomes. Mas a policia, por mais oue se
esfalfasso para doscobrlr o rasro do jòrnal, hioa *î¡ü ;-;rã;
ygig. a saber, tanlo assim que ainda 

-boje,álguns,¿oi 
¿irãcmräs

!'el]g' Cue so não compromeiteram n'ouíros nigociõs, vivñ;;;
e salvos.

4 venda do mais terrivel dos jornaes tsrroristas a rNarod-
nia volia¡ effectua-se em s. peteríuurgn-¿r maneira mais sim-plee que se póde imaginar. Em todas 

"as 
oscholas 

- 
rup.ìiãre,

e em todas as corporações detorminadas" da sociedade.' ;;r¡,;
l9mo, qrì cidades principaes da proviocia, ha homens ðonnec¡
oos de !0d0s quo erercom esta commissã0, e recebem um cor-to rumero de. oremplares do jornal para os venderem e 0uem
querem por vinte e cinco kopokas cada exemplar em S. peitsrs-
burgo e úrinta e cinco n¡s piovincias. .


