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n{ìsso.ì r:ùtr¡bros uãri ce iu u ri ¡trtltçiencia o

rto rér''irr,r rlos oiiIroc.
[,'ujå los rlos quo f 'rd[()ndem lrf'ogar a

voz liv¡'e do inrlividuo rodoanrlo"se do adtni
råri0r,,S, rlc o.scfar'Os, rl¡: im,,0. í:; que li:rl0rn

¡laimas e 'ìue rrl0vâm ls suas palavlas ,;rtrn

louv0rss nxs,rid(ls ri;r itiprr rizia, da irdrrlação,
drl serviìrsmo. Sejâmos h{rrucns, r:äprìcric-
mo.rì{,s, e(luqr¡enlo-rì()s p3!';r o Frrluro, !rt
gnrì¡nrls pola Analqui;r, i-urû,rBrvarlr.lo intar:tr¡
o n0ss0 alverlrio, Írs noss¿s ini,:ilttivirs, a

oossa ;ìcgår) irrdivitlu¿l
*

CorrseguiLn,rs dtlspojar 0()s rìo funr:sttr
nl¿nto da tl,lri0:rçãlr rtriigiosr recobida na

ûossa inlaûrria; lovantåuros a fronl,e c olhê-
m()S Cr, ir altiv0z rt sêr ¿bsl,färìtr) qile voj
m,)strar0m r:omo ir¡finilam,rn[e s;ilri0r t,rd^í'o-
d0roz0, principi,t e fim de l,rrdas as 1:rrizas,

e dern r:eiu foilo em pedaços a()s noirì()s pðs!
assim quo â taz'¿o tlnminau o nosso enlen-
dimentrl e investigåuros os f¡lso.r årgnmr)n-
tos qu0 servirrtn dg b'lse ii mi[olrtgir:a i:on-

cepção rlos tlouscs. Àpoz dous'rrairarn e que-
braram-se todos ,ls atributns n1ne os s*tls
sacerdr,l0s titllri;m ¿rr¡¡¡11¡l¿'ìg em rerlÓr' tla
lerrda para rJoslurnirra r os crerlles ' caírarn
os rilos' as ìitrrrgias, os saillùs, ¡g ei¡grìns,
o infcrno, a gloria... tudo ern coirfr¡so rr c,n"

[ã0 0 lançár¡es r.o lix r iio i;lutil e do preju-
vitìa

Iltláiar'-- P Í) Ì.\ J t ( ) .l' t N'I' ( ) (] (-) I t G' i l,

Tip. Peninsular

2,1, Rtl,i D1: S 0RlSl)¡11, rt¡--:>(:).i{''i".)
Con eùlred( pclø 1l..lo! \l'tr':al t-t:' !'l

exr'frter sOh|e ¿lllO rlînlillirl tf L'r¡!n ll s(lill tlìl(r

a sua liircr,l,,rlr' inrilt'i,l¡litl fbrs,r r:0:,rlir{i:r ;

egsit Itori,l , i::Siì f'ót'iiittia., r]:,$0 plirir.li;rtrt

tilhn trrt tìr)tlte: .{r;art¡uilt Uup'iis rlr: 0:itl'
dái a COtn af,irtlr;itrr. A ;rlrt'â','alÛ()$ ,Ott¡,, {l

r¡niC,r 0til f, ïri rlVrÌitoZr) I'arA â trÛssA t'rrlA. lì
fìz0rno-¡los ;ru;rr,¡Dis[:'s l'olqllr) nrl rnat qrtis-

rno não havt;r d"u.es, artcl..'fid;rtltls, cll0[t:s,,

¡'ontifìces. sa¡rl,trs. . ,

Não qttct *'rnls a{ir¡tif rtrlttrt's. ttãrt t¡,tu'
f(rm0. idÓi:itr':,:¡. QUrltrrr'ttt,rs S{ltl! 0!}llSlrie.
raçõos pi:rltsl,lt€s r, . {tsl.â1ll¿ì"i. Få\i;rllt{}s t-'tìl

hastillras l0{l)t rrs ¡lorrtifi,';r{63, t0d0s û. s¡n-
[{)s,. tit(los r$ f,'ti ltes.

Abaixo os irlOLrs ,le b:r¡t''r e rle c¿ttlo t

Qrtrl ås IilrSs;ls 0OnsCirlflo;;tS, rìll0 rls.llils.
sos r:ôrcilros niir cedam á c'lns,:ien''ia 0 arl

cÈrebro do.s oulros
,lntonio Ayolo.
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Os nossos msioË, ù nogga historia

A nossa polDr€zår-Os rneitrs tl'at'
çãu l o rrrsso [tlc¿tl':rt silo ttlitlim0s. Cotnt¡

a0onteCo r)0tn t0,ìOS OS innr)vìdr)ri)lìr S{)¡n0s

pOtltro llllllìet{}Sr)S, ¡i:.illrtls, il')lì{ 0 fi¡lflÎ,10S.
N'esLe momeûtrr tt:ìrl l,em0¡l sÓdtr,ftxr, visl'o

nãrl eslarnlos t)âs ccrll(Jir'çõls de sat,isfirzet:j;rs

exigerrcies do uais moderado dos proprieta-
lios. (:Ì)

Os nossos actos-Prrbli,:amos jil
tres rìumer0.l d,r rrr)sso jorrr:rl Regeneralion.
Temos esper¡ìnçâs d't o faz.et' surgil' t'oguìar'
üìenlÉì, rlenIro enl p0u('0r lìelrl {t)0iìos (illl
C¿tlA t|es tì),rzrlsì s;rìnì :l.ssiglìalUt'il r¡gllllr.
.\c00itåm0s '0 q¡tB nirs dittl,, rltühtii',r, ì,.,, al,
crlr'ìcursrì, s(,m laqo :; lg,-im l0,ltfJIilr:0 il nãtt

s0r () qûe n rs liqa å i,it'ia. .\ Liga ¡.rttbll,''tl
ti,lis foitrelor d$ ¡trop ì!{i{rlrl;ì; a se¡irrir 0s
meios d,'avitar os grúndes fam'iliat, trarlui.
ção aut,tr,,n[ir]] tlil irrrrr:h'¡ra o{Ti' iai 'lr Liga
[I,¡llandr:z¿. Â Justiça (J tnltusctrlo) quiz
pelsr,rguil-;t a0 ¡,titrci¡rro, ut;ìs irÊt'deu ,? fr0f-
sCvefìruçT qrttt f.rr'o dc ttl'1,,S 0S ll0m{,¡s il,}S

;rltos p¡,rsrlrrlgens lrrrll rt)rJr);'.0s, tl10üt[rros d;r

Liga. Agora qurr ;¡ lrr0'lìur,r fr¡i regt¡l&r'rnett
te rlr:¡roSil,ld:r, vlre jlt DÍìfir ¡-¡i¡¡ ¡r¡¡¡rr.l ti
legnlirrerrto it¡:rtalavel., sr [ìrr lrcas0 lr ,Jnil,i-

ç;ì quizor rits¡eil.ar rltn,¡ lei ¡ f,rlo' ,-lt li-
but'd¡rle. þ'tlrallr dislt ibrri,l;rr, |'cl0s rttrmlitos
rlir Liga, e 0uIras i){'Sii(},ìs, l',rll¡cl,t,S r1ê pn,¡.

¡lallan'la, l.hrlrll'lCoS Ê'r;;rli"trs.
6Ds eom¡uore¡àlrúes--A ìtrl0¡ Yr:tr-

r;ãrl il0S p¡lt'rls C0llltllôi Ci,rIli.t's l ¡p¿I|es lt¡lJ
nog t-rlì{:lìtJtA, lltål.r ':r]il10 tìrZ Utn (tx(:cll{:tlt0

frrlhel,rl Alr()uytt¡0: u$l¡o t,5 f ff,)s íloi gr)vrl¡-
n,ls quL4 f,nt,l'aV;tttl ;r dignl llr r,p;ÌÍ{;lllrJa S{iltl-
trlica llurtl¿'tllIit Iil))

Lels seelera{¡its-(ì'rtr cfÏt'i[0, irs

infl¡rr'lfleS {i{} gO\ 0ri¡i} () rll in¡r'0nsu vtltr¿iI

;¡llt:Cl¡i¡l r'(}lrfurrtjir'-ur)s 0ù¡il {}s pil,ìnr)gl'¿ìpll0J
(rra vr:rrìarlo cllSi: sll'r-irt0): l,t'rlt¡,'tt¡ .a 0 rrb-

liv{'r':ìrn-s0 hyl'o :ril.aS rg .f¡r; rrl''g r0[)t cS.{¡res,

0 A lei S'0lrlraíìa I):r¡ llrir ïìr'ictlfltl' ,iC '16 rle
mi¡rc,). ,10 1808 lìri tìj, l"C rlì ; itì,'. f,'ii r |iì-
ra nós.

(V,,r o Jolt¡"nn! cllirtui,, ¡rag 273 ri 3(10)
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vores e as casas. Não negam a evolucão,
mas subordina:n-ua á vontade expressa do
homer¡ até ao ponto de a opôr co.no ter-
mo antinómico á Revolução'

rCharnam nos com uma Piedade des-
denhosa evolucionistas e" gioriarn-se dos
seus revolucic,narios. Consideram o evo-
lucionista coino um pobre de espírito!

qO revoluciouario impõi a sua luz ás

coisas, aos hornens, a tudo. Impo'la ão

pelo rnenos nurn di:r não distanter.- 
Se o redactor em chefe da Petite Ré'

nubliow se dcdicasse coln interesse ao
lstudä de tudo o que, em conjunto, é pos'
to em .relevo pela nossa filosoña, creio que
não insistiria effì assegurar que o anar<¡uis-
ta desconhece as regras da evolução.

a
*.4

Mais que o evolucionista, o anarquista
proclama Com força a necessidade da Re-
voluçáo.

Evolução, Revolução, não são dois
polos opostos um ao outro; muito pelo
contrario, completam'se'

O evolucionista não é anti'revolucio-
nario nem o revolucionario é anti evolu'
cionista.

Sabe-se que a Evoiução e a Revolu'
ção são necessarias,'-que uma precede-a
outra, que a primeira prePet'ar,$ÉÊslcgr¡9ga
realiza, que uma é lenta e a outra rápida,
que ha eïtre esta e aquela a mesma rela-

ção que entre o efeito e a cavza, que entre
o recèm-nascido e seu acendente.

Muitos d'r$ em: o anarquista é um ser

bizarro, utlì poucochinho atacado de alie

nação tental que náo crê na evolucão,

nem toma em conta os factos que se rea-

lizam, que olha com desdem as.contingen-
cias natur aes e sociaesr que aspira a domi'
nal-as e a fazê-las servir as exigeucias da

sua quimera, que trata de astsubmettgt.,ll-s

necessidade, do ,eu sonho.! Hg
Não é nova a censura: succede com

ela o mesmo que com o bom"vinho; Per'
de o seu valoi prirnitivo, para adquirir for'
ça e valor: primeiro, que o pensamento

Íibertario afirma com a força do crente a re'
lação estreita que o ata å observlÇão e se'
guttdo, que os q,te estudam comlpaixão e
ãdootam- com eirthusiasmo o ideal anar-
ouisia são cada vez mals numerosos' ca'
iecendo, pois, de fundarnento- aÌacusacão'

Sem'falar aqui de certos]sabios e fi-
losofos da antiguidade que poderiamos
considerar como þrecursores da ideia anár-
quica, sem meñcionar aqui os audazes

apostolos de todas as revoltas liberaes que

encheram os seculos anteriores ao llossot

res e as coisas, as condicões e circunstan-
cias necessarias a estas perpétuas modifi
caçõeq, numa palavru, a Etolugõo'- 

Em literaiura, em poesia, em música,
em pintura, em escultura, no teatror as

mais altas manife.itações contemporaneas
trazem eloquentemente impressa a tenden-
cia para o nono e atestam a frrme vontade
de iomper o circulo em que a rotina, a

tradiçáó, as irracionaes convenções e os

respeitos hnmilhantes conservam ainda
aprìsionado o sentido da fórma e o con-
ceito da b'eleza.

Não sei se as ocupações de Gerault'
Richard lhe permitiram conheeer os livros,
revistas, folhètos, diarios e-publicações inú'
meras que o pensamento de revolta-lançou
aos quãtro ventos do mundo civilizado.
Ignorô se teve ternpo (e curiosidade) de
assistir alguma vez ás reuniões, palestras,
conferencias e discussões públicas que se

realizaram sobre a ideia libertaria.

A história én p"ruto libertario como
uma infrangivel cadèia cujos aneis se enla-

çam.numa ordem rigorosa; as épocas,-os
ieculos, as gerações se mudam sem solu-

çáo de continuidade; as racas' as naciona'
lidades e os individuos desinvolvem-se em

condicões dadas conforme 'as circunstan'
cias dê vida material, intelectual e moral
que herdararn de seus antepassados;. as

manifestações desta trlplice existencia. che-
gam a sei constantemeute mais variadas
õ subtis: as fórmas desta vida sintetizam'
se sempre.

Esie é o processo admiravel da hu-
manidade, eliminairdo por ulna fatalidade
feliz, lenta mas segllramente, os I'bstáculos
de origem; é a rnãrcha soberba desde as

obscuridades de outrora até á cintilante
ciaridade que a atrai; é a acensão majes'
tosa e ftirtê desde os ¡bis,l-¡os da ignoran'
cia e da bestialiclade até aos cimos entre'
vistos do saber e da bondade; é a epopeia
gloriosa que comeca nas vociferações e nos

ðhoros pära terrninar (algum dia, ainda
longe por'ém de previsão certa) na carícia
dos abraços apaixonados' na graça _ellcan-
tadora dós soirisos, na explosão da ale'
sria." Et a evolucão!

nc0n rno-nos com a autoridade, que
começando na do pa{ire e na rlo professor,
se enltìçavaì como cadeia f'rrjaria, a rlo |ege-
dor, á do juiz, á do r;befe de policia, ten'lo
ramificaçiros em tofJas as pàrtes., encontran-
do-nos sempre € a r'âda pesso {)oril a ù0?tção
exercida sobre os noss()s actos, sujeitos ii

servidão o,Jioza. Analizárnos ¿ autoridade, e
yimos que r)ãr) tinha razão de existir'', que
era um allsurdo, e que {}s sr:n.s man'lrtos
reb¿ixavam u itt;tnem, menrìsrra[]lìtìdo â stl;t
dignidade. post,() que ùinlr;r rnos de r.ìr'brat'-troi;
ás ordens de queur er'å curlro nôs, rlrt gnetn,
como nÔg, estava strjoiIt a{) en'r), it falta, ;ro

prejuizo .. fi pegámos na åucl,¡r'irlaíle, [,(){ì,r

aulorir:lade, e lançzrnol-a a0 abismu do inu-
lil e prcjutlit:ial para å n{issit f ida.

VirÌlos os partidris pÒlllic')s. em que i]s
homens sq ågnlp;ivârn påra lrttar pelo beur
rìo privn, e n'elos nOs er¡conlråInr)s (rorn o
nlesrnO vrr i0 de ol'ìgerl {im que descançavam
as anlcri0res ins[rtittq,äes: ali bavi.r chefr:s,
sub-chrfes o soltìarlos; havia itiistrit'0s è rt'-
banhorr; tlud¡n rnaud¡v¡ e quem ribdecia.
Estudálr,,s iis firi,gr¿m¡s,, invcstigámris atô
eric0n[rar a fin¡lir.l;¡dg d'aqrreiles irandos. e

no fundo so el¡con¡,råmos iruposição e egois-
mo, 'afan dg ruedrart aurbições insat¡as; o
unico que orl,åva ¡li rle bua fé, rlisposto a

lutar ¡rcla transformaçàu do rogimenr otå o

t)ovo, 0g Lrabalh¿dores, ()s t xlìlorådos. l\lrem,
¡:m ultimo logar'. qttattrlo ilqttÛlles l{'0gl'ilt¡lüs
de govcrtto 0l¡egassgnl :r im¡riäntar-lJe, ùu-

coutrar-nos-iamos novatlerìt0 c0lrì o qrrc já
haviaruos trlll¡adrl p{}t mått: cr}tÎ å i:utL-rl¡-
tlado, r:om o patrão, üoûì () {rl}el0. E ¡,egáinls
nos trrartidos iioli¿tdos o os larrçámos no abis-
mo r.lo inutil o nrejudiciai pi¡ra ii iir;ssu vidl.

Que f¿zer ? .\ollrjo ir buscar o qrte i)rc-
cisámos? Não t¡rverie tro ntundo urt¡a {or-
mula para tèr'tltilr;rr t(rttì a ostl:r\¡i iå'r. crfill
a Iit';ittirl, r 0rì¡ a !)xl-]lor'it0¡;-) ?. . . Unl tiia.,

rìeptiis de muito vagllija¡' 0rt'iJlllr! 1ttrl3 sor:ii.l'
rlude, tlênos ( {lto a fðr lnull rir.r;:oja'-'â p,tr'

nós-ot¡tro.*: havia t¡ma lertria.l stlsieti[l¡da
pof p0ucos, medl;rnle a t¡uill, tl h0t¡ttltn ülie-
garia á p0ss0 di, quant,o lho trier[ottcia_ pot'

direito nalural, sont guo niriguem podosse

Duvido muito, pois sería impossivel
que, a serio, tivesse escrito estas palavras:

"Mas 
os anatquistas importam-se pou-

co com a lógica, que para eles é polìtica.
E esperam o seu triunfo da força, nada
mais que da força'

<rQuem não pensa como eles, é su'
primido. Quem pensa diferentemente em
qualquer ponto, é tambem suprimido, con-
Jiderädo como cúmplice inconciente do
primeiro. Apreciam o moviment" 9. !u'
manidade segundo a sua própria agitação;
como o viaJante, enganado por uma ilu-
são de ópticá, vê correr, da portinhola da
carruagem, os camPosr os prados, as áç'

(l) Vido rr.u 7 do 2.n u¡¡no e lnioriort's.
12) Desde novcrnbt'o tirt Ill0{.) *' Lig.r rlolr.t.str

iustallad¡ u¿ ruu I¡itou n.o 26-P¿ris-XI. (c)

Ahaixo os irlolos !

Não quereuros ¡timirl¡tJo¡'9"'r, ttão qu9l0'
mos itjólärrrs' Qilellremr¡s sern c.nside
rações pedestaes e es[irt-tla$. Façlmotr eut

halt¡lnad to'los os pr-intificadr-'s, todos os

saû[üs, todos os fetichos.
A'oaixo os idolos tle barro e de carr¡e !

Que as nossas cotscienoiåsr que os
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DHETTAR I

A proposito dos boato¡ que ultimamen-
te teem corrido, da probalidade d'uma guer-
rr 00tro a Russia e o Japã0, tem.se vindo
publicando, como sempro em casog gome-
lhantes, i¡formos varioc, quer sobre as for-
çãs 

'de combato, quor no guô diz respeilo
ao progresso das ciencias, ar[eE, iodurtrias,
etc.; de cada uma das pirtes úeligerrotos.

Mas como å vida do povo japonez teja
para nós bastanle, ou qnasi coorþletamenie
desconbecido, é sobre elle que mais incide
a Dossa curiosidade.

O nosso presado amigo Julio Abeillard
Teixeira, secretario do aComité Acatlemico
Openrlor recebeu 3d420 réis, produto de
uma quête organisada em ¡uxilio dos cur-
sos da preslante e alevantada ¡ostitu¡ção d¡
Universidade Livre.

O JAPAO

operou a separaþão d'essa Egreja tlo Estado.
Fg!, pois, em tres annos que esse povo in.
tolligent0 e verdadeirameote pro¡iessirta.,
executou a reforme que n'outros paizes
ade¡ntados se rpresenta como uma coiia tão
difficil.

Foi oom a mesm¡ comprebensão prr.
tica das coisas que o Japão nunce g0 ûou'uo¡
missionarios que irm pregrr-lhe o Evange-
lho. A princlpio poróm, acolber¡m.nos cõm
benovolencia. Quando, nos meiados do secu-
lo XVI, 0s portuguezes descobriram o JaDã0,
levrndo com ellos S. Francisco Xavier õ os
jesuitas., e quando pouco depois os hespa-
nhoes cbegaram por sua vez, acompanhailos
pelos franciscanos, os japonezes mogtnram.
se inteirame¡te bospitaleiros prrt com esses
rbarbaros do sulr, como elles noc cb¡ma-

que resumiå ¡s sues impresúos dizsodo
que ntaquello estrengoiro lbe parecia €risli.
rem dois hemens: um gabio ad-miravel ouan-
tlo fallava das sciencias do'sou,.oalz' d um
lou,co ridiculo e pueril quando 

-fallava 
dr

eua rellgião: .

Concebe-se desde logo toda a inutilida-
de dos esforços dos missi-onarios que foram
defrontar.so com homens dum raöionalismo
[ão ponderado.

- - Em rocompensa, os japonezes adotaram
dcsde logo ¡s nossas cidnòias, com vorda-
deiro entnsiasmo.

Congresso Nacional dos Oporarios Chapelei¡
ros.

Por nos sôr impossivel dar o ertrato
minucioso das sessões do congresso. limita-
m0-p0s a dar ,algumas das suas mai! impor-
tantss resoluçõos.

, Erl do resto um povo do litoratos e
d¡ .ostudiosos. Num mánual de moral, quo
so fazia decorar ás creanças das escolás óri.
madts, desde o seculo lX, ensina.se äoe
quando um homem livor accumularlo inll
peças de oiro, não terá ganho tanto cômo
com um stl dia de 'estudo. Fieis a este Dre.
ceito, os e¡tudantes do velho Jaoão rräba.
lhavam com 0m ardor admiravei, e muitos,
que não tinham para uma candeiá, eslurJa-
va6 ds noito á claridade rlalguns' pirihm-,
pos metidor om caixas, Este éstado de es-
plrito n-ão pudou, e os estudanúes da Uni.
vor¡idade de Tokio são quasi üodos trabalba-
dores encaroiçados, sabendo duas ou trss
lingurs estnngeirad, emqulnto gue 0â 0ü-
tr¡ e¡tremidede da escola, g0:000 professo-
res- minigtrrm o ensino primario a' quatro
mllhõos o meio Ur .'Tg-r," 

-__-

Nada temos gno dizer com respeito å
guerra, 0u guas rûzõeg, porquo jámais póde
h¿ver razão para guerras. O seu unico fim
foi sempre e será: matar, oprimir, para rou
bar.

0 que por agora femos em vista ó sim.
plesmente ro-produzirmos umas pequenas no,
tas sobre a filosofla pratica d'esie-povo que
se cnama Japonoz.

Pelo que ¡baito se lô, se poderá vêr
quanto de irronio tem havido nos informos
que dosse povo teom vindo ató nÖs.aliás
trazidos e transmlûidos atravèz dos caloulos
d'intoresses das clasges dominirrtes, que
pretoodem te¡: nesses e¡tremos orienta-es.
frnotes inexgotaveis do erploraçãg e vastó

tianismo, o expulsou todos os misslonrrios
do archipehgo. O Jipão esrrvr d'alli em
deante tranquillo e não tinha já gue receiar
essa politica europeia que urr lctirado lndi-
genr devia reduzir mrip tardo lo progran-
ma seguinte:

, rDá-me o teu paiz e eu darte,hei e
mou evangelbor.

Com m¡is forto razlo os iroonezes de-
yiem mostrar-se refract¡r¡os do'cnri¡tirrl;
mo, guando, em moiados do seculo XIX. o
seu paiz foi de novo aberto ao estrangeiro.
Já, ha 200 ennos, um pbiiosopho japono-z en-
oar-rogado pelo governo de int-erlogar um
padre jesuitå quo ,cbogåra a deseùb¡rcar
no arcbipelago, egcrevla um relatorio em

Litcratura a4arquista

Infelizmente, cuasi nenhuns camaradas
teem correspondido á nossa charnada ,je l0
de Janeirojpedindo vários iornaes antigos pa-
ra remeþr r u_m eseritor dos nossos, 

-de

Londrel, çe nol-os pediu urjentemente. Ora
Cremos qiro-l quom tenba bastantes. Quero-
rão que f.r.çlmos pedidos diretos? Dìspen.
sem-nor dirco, que nos ð impossivel; 

'pri-
metro porgue teriamos d'irnprimir uma Cir-
cutar. o grshr não pouco oom o oorreio, o,
depoir porque uão,temos nem å tempo ndra
lratar disso. Assim releiam o sobredito'n.0.
e se podem Goncorror com tlguns joínaes'
euvlom-0ol-08 sem demora. quo nós oaea-
remos. Se não quizerem venriel-os ou däl-ös.
emprestem-os ao monos.

Mostremos r melhor vootade a quem
lå fóra nos considera

- 0 congrosso votou tambem a adbcsão
da Federação Nacional á Confedoragã0, ln-
ternacional, com sède em paris.

Esta ultima parte, uma das mais im.
portantes do congresso, teve de sêr resol-
vida em sessão socrerai fÖra do poito. nor_'
gue a autoridade conhecendO-lhe .o sl.ai¿e
alcance proibiu a sua discussão.

Es[e fac]o deve servir de e¡emolo a
muitos oporarios. Por ele se vþ q¡6 o äsu-
do, roprezentado pela ar¡toridade sô consen-
te panaceias para iludir e bestealizar o no-
vo obreiro; e quando vê coisas de provdito
para os escråvos, como é a creaçio da Fe.
tleração Nacional e a adhesão á Internarrio-
nal tenta impedir a sua realísagão, dando
rogar a03 mats pøcatos a sairem dr legalü
døde para o crmpo das reuniões secrähs
para levarem ávante o seu intento.

Talve-z na prorina semana nos referi-
remß atDda a estp oongrosso.o¡mpo pare.a'rapina.

.nq-..æ povos nadrlteem a desejar da nos-
st cíoilieaçfu. .$fu' é,que terem-o¡ muilo:a
rpronder com olles.

cHn0ilßt I

30[ilucaL
Porto-Concluiu os.seus trabalbos o
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å .mais do que ¡ sue m¡nifesfação oxterior de momento. mee
pola erc¡tação de animo de tantos milhares de bomens, pe¡b de-
sejo ardente, universal-de sahir d,este estado vergoütioðô e hu.
milhantp creado pelo despotismo, pelo odio, pela íiogancia, po.
ro enlnusresmo revolucionario que o goyerno com es execucõese represalias- soube tornar tão Íorto ò'a melhor parto da naçã0,

log q , mocida{e; essas forçås lrão de necessaria'mente frocrirlrum desarogo. E essa uma necossidade mals do oue philosoohi-
g3: E homens deseiosos I cap¡uos de rs dirigir'hão'de eoåoo-
trar-ss s€mpre.

. ^A,lguma colsa se farå de certo, so a revolução perde r pa.
cloncia ou a espsra'ça de gaohar com o menos ieioå ¿os me,iot
que ella tem á su¡ disposição: o terror politlco actual.

De que naturoza s-erá, imDossivel ô'orevel-o.
Levado de umsentimento þuramente'bumanitario, guero in-

dicar rlgumas eventurtidades {ue se me pirf¡S"üm'piõvaneir,
om vista dos l¿ctos autecedeñtos e das d'ispos"icoes aituaãs ãã
partido, sem tor outro fim sonão osclarecor a'ooiöião Dublic; Da:
ra .impcdir, se ô possivel, a realizaçao d,aqu'ellas tiistes evän-
tualidades.

primeira é. a que eu denominarei terror administrativo,
torror gue !? de-cabir sobro a massa dos empregados doigoverl
no. 0- partido jå rleu d'elle algumas amosträr, "mas tao äi teieque tinba antos o caracter de-uma demoostrácão oolitica. sem
querer. por om submetter pelo terror a administração imþerirle quebrar por tal modo as lorças ao goyerno. û) 0'soloe'seria
tão infallivel, como o era o dãdo naí pernås ,ìo ,rvällti de um
cavalleiro da Edade Media, incapaz de s^e mover por si. --

No anno de t878 estáva ainda o partido tão'fraco que não
podia emponhar-sen'uma lucta-tão vasia. Agora com os immãn-
sos reforços 

. 
quo .tem -adquirido er¡-lhe faðil tentar e prova. E

a Russia cobrir-se.ia toda de cadaveres, porquo e impossivel que
os governadorosr 

-os guardas, os procurador'os, os jnìzes tenhäm
todos a sua Gatscbina. seria uma- coisa terrivél e ãolorosissima.
Mas isto já está dicto.

Ontra eventualidads ha, porém, mais tremenda ainda, de

q) Cogvé-m .ggmturtg aclvejtir que eú Kiew teve jó por algum tem-
po est€ re¡ultado (Y. ¿¡ rDua¡ Fugai).

q.ue i¡ re ye. falando muito, e a8 vozes no mundo revoructona-
l19,neo 

gao para se tom¡rem de leve, porque nã0 tardam a tra-
duzrr'so om faotos. Tambem se falou'dirra¡'te dois annos no iei-
rorismo o om todo o anno de rgzg no'czaricidio;;ìãä;; îã¡ää-o que succsdeu.

. No gue.sê lala agora ó no terror agrario. A classa Acrico-ra, a mats Inleliz e a mais numerosa da Russia, a unica nîme.
1o¡a, é -como um vulcão latente e mysterioso, em cima Oo quel
fglg.q des.cuidadamenre os opp.essórei. Þ.irlo*'Näi;;¡o"ä
historia. ella é partidaria, não äô inperaAor, maï ¿e um-övmã
lipSllil _gt1e_ lrdl. rem com a roatidade e por isso neo pódel8r vator argum pratico.

o babit¿nte do campo nutre um odio profundo e imoracaver

!9q:r-aJ9d. a ordanação do.Esrado que não b mais ¿o-que', ãär-
naçao do.poder do proprio imperador, contra a burocracia. contra
os propriotarios de terras, contra os'padros que iurriãrü naeii
gg.lo-gg-v_g!no, contra tOdos os (sonhoresr,'isto é, os que tra-
J_am a allemã ou á europêa, n'uma palavra contra tudô o oneó causa dos seus soffrimontos'de tanto'J ,e.ulos.---- 

t--v v Yuv

ssta gente ó rão desesperadamento inferiz e migerayer. ousnqg ó preciso talvez maii do que uma faúlha p;ñ ü'ä i;;odio se conyerh em incendio imnienso, capaz de'derr.i,i, úão,
os fundamentos do Estado e a moderéa oidã^ ãcãnä;ir.. ï;;
mosmo tempo tudo o que. tenhr um vestigio de civirizaçìo.'sãri¡
um 

. cataclysmo uni-vorsal, um incendio, "uma 
coisa tor;¡;el. il;

em.todo o caso preferivel á morre lon[a'son ã iilcanh;; ü d*
potismo.

_Os que fp p[esente luctam contra a autocracia Dåra con-gurstarom a ribertlade poìiti-ca, não esqueça isto, são'todos so-
cialisras. Nunca doixarani de 1aíei Crroãåsiiname'te a Dro0aeao.da socialista entre os operarios d¡s cldades.T;;roí; ,il';iÀ
os, ;seus esforços não tem sido infructuosos ó a prñte róo*i¿òiïvel de operarios que figura entre os aecugados ã'or conoémn.-
oos Dos processos terroristas dos ultimos tres annog.

. Ora, .assim ostos operariog como og geus companheiros das
cla.ss€s cultas, limitavaiir-se aré agora ¿ lucm ãiclu;ü;;r;;;
politica c'm.o g.v€rno imperial píra torem a possibilidaãeîã
proceder mats rarde à roloneraiãr sociar oa ¡iatiia-pör-rä¡äõpaeiûcos e humanitarios.



4 DESPERTAR

-187- i

.0 _terro_rismo acturl já tem feito muito par¡ approrim¡r e
reyolução-. Mae o que será-se ostas chusmas do hooidns, docidi-
dos a tudo, invadirern 0s campos, arnados com tudo o que lbes
póde forneceq a sciencia exiciil dos nihilistas e à sua arie revo-
lucionaria, para começar€m.uma lucta ii irlandeza com os Dos-
suidores de terras o empregados da policia agraria conrpfota-
mente indefesos, cbamando o povo á obia da deitruição u¡iiver-
sal?

Quem-. poderá prever ou antes dei¡ar de prover as cons€-
quencias d'esto terrorismo agrario, em que jâ'se vae falanilo,o tanto?.. .

Accrescentem-se a isto as conjuraçãos palacianas e os golpes
de Eslado por inlervenção dos com-mandantes mililares."Uites
são sem Cuvida uma tercoira eyentuaìidåde quo póde acornDan-
har p.øri poscu .as outras duas, se não precodit-aà. Neo se riolli.
gam direotarnento com o terroriámo, mai são a sua nåtural com-
sequencia. Já boje o governo imperial não é mais do que um
joguete, lp fantoaha nas mãos dos corrilhos do paço; d',aqui a
um 0u dois annos, a alguns mezes talvez, novos-acioé dos'ter-
ror¡stas nã¡ farão mais do que acabar de lbe perdor as forças,
o então em S. Petorsburgo, assim c0m0 na añtiga Roma e-eni
Bysanoio o em todas as monarchias despoticas îr decadencia,
surgirão entre os corlezãos e os generaeg-do exercito qovos Se-
janos__quo hã0. de güoror gaciar aisuas ambiçoes pessoáes.

Mais cedo talvez do que se pensa, ba de vei a Europa re-
novårem.se em S. Petersburgo as revolt¡s dos pretorianos ou,
ryra pã.0 sahirmo-s de casa, doõ Strelitz. De que ispecie elles Jri
rã0, ê impossivel íuturar. Prôvavelmente havemos de vel-os de
todas as cores. Se ¿lliados aos nibilistas, darão a liberdrôe ao
s'eu paiz; se ilstrumentos da rliga sa_ntar'que tem poi cUefe õ
grão-duque Wladimiro, já suspeito de querer destlironar o ir-
mão, 

_ 
não será mais do que uma troea de despotas. Em totlo o

caso.ò mais do que provavel que com as tradições sanguinarias
creadas polos terroristas estas mudanças serão tudo ùenos hu-
manimrias. E quem sabo se torão o caracler das mudanc¡s Do-
liticas europêas ou se lerão o das orientaes?

Eis ahi o triste futuro gue com a sua teimosia insengata es-
tå preparando á Ru^ssia e á dua proprh familia o Imperador Ale-
¡audro III, e quo d'aqui a pouoti nCm olls mesmo põderå evitar.

-18&-
da dminlstração, Isto são coisas i¡ue se apprenilem na eschola.

Se nenhum dos imperadpres þrecederìt'es poude conseguil.o
ern condiçõeg muito melhoree, oomo podorá oonseguil-o Alexan-
dre III nas actuaes condiçõos! :

E entretanto o Estatio nío espera. 0 desconteutam(.nto våe
cada- voz a mais; a sor[o dr.r povo þeora; a desordem finau¿eira
s administrativa aggrava"se. E os ierror;igtag paralysam as pou-
cas Jorças qne ainda restam aoigoyerno, sem f¿zorom mais do
que i-apresontar-se e ryostrarfl que estão vivos, de quando.eur
quando.- 

Urt elles$sabem tambem ganhar victorias terriveis.
Bem o demonstraram iá.

- . A situação é insusteoúyo|, e quanto mais depressa d'ella
santr -o gov€rno melborflpara elle, Cedendo ás exigoncias legiti-
mas da nação, outorgando-lhe os direitos politicos-mais eler¡ien.
tares . recìam-arjos pelo tempo, ¡;ola civiliznçã0, turlo enlra no
camioho pacifico o legal.0s teriol.istas,serão os þrimeiros a,,lar-
gar as suas armas homicidas para tomarem as mais humañila-
riasl e.as mais. poderosas de tirdas, as da palavra livre restirui-
da qos bomong livresrlüomo jå muitas vszes'o tem expli, ilamen-
te",declarado (l).

Hão de faizelo e são obrigados a isso, por.quo oão puderiam
existir mais um dia se quizessom perseverar"no i.aminbo'afO aqu¡
seguielo n'um paiz livre'.

Tal é a melhor solução da crise at:turl da Russia.
0 que'resta saber ð se o governo terá perspicacia e coragem

moral bastantes para adoptaÈ este partido.
_E,i-sq-o .não fizer, quãl será oie¡esulrado?

. É drflicil prevel-o, þorque a rôvoluçã0,'espocialmbnte a re-
voluçãoj Rg!qa,. é um monstro torrivelmen[e phantastico, o oão
se pöde. adivinhar ondelparará e qne tlesordi¡s fará so î pica-
rem muito.

. Queio movimento jåÌ não pöde$parar, isso é que ð"fóra de
duvida. Tomog umas prôporçoes Oerir'asladan¡ento grandös pan
que venha"a-ldesfrzer.se¿como uma bola do sabã0.'is suas ï0.-
ças,[represontadas não jf p.ela organizàgão militanto, quo não

___ (1) Veja-ae 4a nota s carts da'fcomurirrão exeeutiva'a Ale¡andreIII, que recomme¡damoa ó ateugão erpecial do leitor.


