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O povo, farto de sofrer toda a cas-
ta de vcxames e exploração dos senhores
do mando, não pód'e, nem quer, suporrar
mais esse terrivel fardo, que homens se'm
pundonor, nem sentimentòs, o.uerem lan-
çar sobre este pobre povor qrìe já de ha
muito_passa uma vida depauperadal

Nurn curto espaço de-tempo, reali.
saram se aqui no Porto tres comicios im-
ponentes' nos quaes se manifestor¡ bem a
profunda indrgnação do povo conira se-
melhantes propostas, que vem lançar um
p.ovo ao desgraçado estado de indigen
c¡a.

Por absoluta falta de espaço não po-
demos analisar este 'palpitanre 

assunto,
que, com muita razãor'tanto impressiorta
o paiz, o que faremos no proximo nu-
mero.

. Lavra grande agitação em- todo_ o
p.atz contra as novas propostas fazenda.
nas.

NEO-MALTllUS¡AI\IISM(l

PROPOSTAS DA FIIZETIDA

xvI

O moio rnelhor Ð o rnúis nooo 6 o in-
ventado, ba a,lguns ânuos, por um modico
allernão ginet ologista, spet:ialista de mu-
lberes, o Dr. Monsirga, recommendado por
müitos medicos e empregødo com successo:
o Pesario ocrrluso. Este peqrreno åppårolho
em fôrma de bacia ó feilo de r:aout,t:bouc, e

lom no bôrdo circular umt mola quc o man.
[er constantemente tenso. Esto objer:to mui-
to sirnples ð rnLrodr¡zirlo nå Yagrnat de ma-
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Hontem iniciava o distioto mtural¡sta o

largos annos, de modit;os eminentes d'Alle-
menha o da Holanda, poiìemos aflirmar que
o enxpregl justo il'este apparelho é o nieio
preuentioo o mais proprio, o mais seguro e
que nenhuma infiuencia funesta tem sobre a.
saude d,a rruùher, nd,o diminuinilo em nadø
a ooluptuosidaiþ iÌo co?tl. (Vër Dr. Heotur
Treub, tralatlo do Ginccologia, pagrna Sl4,
2.' etlic.

.Applicanrlo qualquer d'estes meios, não
s0 _dov^e esgue(:er qüe o melhor pr ocesso
póda falhar itreyiilo o umcr, pequena negti.
qünaia

Muitas pessoås não applicam 0s nto¡os
indit:adr,rS por l,emOr das desþoz.as rla visgOrn
p¿ra COn(:ltlt,är uma partcira 0u uilt rn¿.1¡,.o.
c¡u dos r:uidados occasionados pelo ompregrr
rl'esses in.st¡¡6g¡¿gr. Quando-o nunleio ãe
filhrls é ainda reslrito, esporam não oêr aa-
gmontar OSso rlumero. Mas muitas vozds ¡t
questão não e.resolvida assirn;bom pslo don-
trario; o a ro¡rroduÇão não so limit,¿ a urn
pcqueno rìurtero de fllhos 0 homern e a
mulher sãos ltas negligentes, deixanrlo agir
livreruente a nåturezil, deverú espørar cerla-

noira que o ulero søia conxpletamente sepa-
rado ila aagina e quo, por consoguinto,, a

semo0te nã'o poæa aål Ponetrar.
Afim de estar garantido tanto quanto

seoão na previzão dum cuito proximo. Quan'
do o rotira deve laoal-o com sabã'o pheni-
cado de preferoncia ou então com s¿bão or-
dinario, juntaodo á agua de lavagem uma

mente que a sua familia augmentørd d'uma
manorra consideravel. Ora, o cuEto e os en-
c-ugos d'um só parto, sem contar os gastos
da erlucaçãtr, são bem møis ela:ado¿ que os
d'urna viagem emprehendid¿ paril se ïorne-
(ìerom tios instl'umeutos oe0ossarios. As rnu-
lheres da classc pou(:o ilbastada peusam por
vdzes guo 0 omprogo de mcios de provenção
as f¿z dsscer ao nivel das prostitutas. Itada
rilais f¿lsol Vernos, com effeito, que na clas.
so burgueza e entre as pessoas d uma socic.
dadc mais alta, o nuruoro dos filhos ó sem.
pre maìs restr¡cto que ootre os pobres, por
cauza drl êmprego dos moios prevoûtivo¡ ro.
coomendados pela Liga,

Dorna is, vale bem a pcna considorar
ainda, c lrão ó pouco, que a educação das
creånças sofrrer se se lem de educ¿r um
oumero mtúlo grønde com um ronrlimenlo
muito pequenor.

Taes são os conselhos e as indicações
formuladas pola Liga Neo-Malthusiana Ho.
la nd eza.

A Liga do Regoneração Humaua do
Paris indíca 0s megmos preceitos, accroscôn-
tando oufros que, por pouco seg0rosr nos
dospensamos de enumerar.

Em Porlugal, onde as prat¡cas noo-
malthusianas são pouco conheui,las, pelo
menos nas classe pobros, era do absoluta
necessidads a vulgarisação do uso do irre-
gador e da esponja, nãrl só cr¡rno meio pre-
ventivo, mas como indispensar el á bygiene
sexual.

FIM
Angelo Vø2.

prrssivel contra a fecum'lação ¿ v¡¡2¡ito t'ccom-
menilado injectar a uaginø tmmediata'menle
depois ttro coito. Se fôr possivel, tlove'so sem'
prè injectar com agua nórno de preferencia
á agua fria.- A mulher não deve collocar o possario

pouca de agua phenica
Immedtatamenle

pdra o uterÙ.
Na epoaa

deve tirar o app

graoid,ez.

ao fim,
å vagi
muilo peqteno, nã,0 é
é prejuilical.

E' por isso qeie

antes e inmeiliøta-
mente depoie d,a retirada itro øpparelho, a

mulher dove injeoùar a vagioa con¡ o ausilio
do irregador, afrm de qwe nã,0 possa pû'wr
û øsnlr quantidade de sperma iIø vagina

senão depois da menstruação. Não eerd nun'
aø detnais recommendar d mt¿lher qwe não

ih menstruaçãa, a uulher
arelho e não o reintrotluzir

se deoc a consclharin-

Faleceu na quinta-feira, pela r hora
da madrugada, a extremosa filha do nosso
dedicado camarada Basilio Pereira, Cons-
tancia, vítima da tuberculose, cuio enterro
foi civil.

Ao nosso camarada Basilio endere-
çamos os nossos mais sentidos pezames,
assim como á sua companheila, sentindo
profundamente a perda de sua querida
filha.

¡'¡ Faleceu tambem o nosso cama-
rada Antonio Joaquim Cardoso, vítima
d'uma congestão cerebral, sendo tambem
o seu enterro civil.

aperte il,ernasiadømcnte o pessario, melten'
ilo-o ou \irunilo.o, afi,m dc nãa parttr a
molla, o que deixøriø pøssar o sperma. Am
pessario purlido oü rasgudo nã'o impede a

Se se quer gue o pessario c()rresponda
é precíso qae elle ajuste eûaatdmante
[râ¡ pOrqUö, sø 6 rnuito grande oa

eûoazeoseuemprego

gistentemente ds mtùheres a nã,0 o emregør
sem ao'nsu,ltar um nsiÌico }tt úrna parleira.

(0s pessarios mais empregådos téem
um dia metro de 6r/n,6fr,63 / ¿r7 7t I 4,7 
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een[.) Comu o irregador, o possario potle ser
adquirido nas cazas das.pessoas indicadas
pela Liga (medicos e parteiras).

Desde qus ostes uìtimos deem as di-
monSóes, pöde-se comprer nos fabricantes
dosignados por elles. (l)

O uso $ a collocaçãa do pessario deve
sêr ensinada á mulher pela parteira ou pelo
medico quo odificou a medida.

Basta quo se mostre ürnû Dez o quo ¿!

pûrteirü oa o medico s0 certifiquo que a

mulher 0 podo apllcar por si mesmar o que o
apparelho nãoldesse pela pressão da marrba,
ou d'oulra forma: em pouco tempo, a maior
parle das mulheres adquirem uma grande
destreza.

Basoando-nos-sobre uma oxperiencia de

Um Seculo de Espetativa

Pedro [ropoúklne.

_ 'Entrou no prèlo esta explendida obra
tle propaganda iditada pela Bibliuleea Socio
logica.

0 grupo editor, assim que o produt
da venda cbegue para cobrii as despeza
dum livro publltrará outro, rezorvando o lu
cro para a distribuição gratuita de peque
nos folhetos polas povoações ruraes.

A corro spondent:ia deve sêr dirigida
Josè do Souza, R da Torrinha, Porto.

[Jniversidade Livre
Oomité Acadmico Operario

A l."oonfcrencla deboúanlca pelo
naúurallsúa ¡r, Gonçalo SampalolîÁìf¡ (l)ã.EmpPortugal talvês algumas pharmacias

tenb¿m o pgssario ilo Dn Mensinga.
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sistema nervoso da mulher não fosse ca-
paz de elaborar tanto pensamento € voll.
tade como o do homem, devia porventu-
ra a mulher ser mantida sob tutela? De
nenhum modo. Como todos os seres vi-
vos, a mulher tem em sl possibilidades.
Deixem que ela as mostre, as desinvolva
a seu modo. Só ela sabe o que pode e
deve fazer.

Foi sempre o mesmo. Os nobres não
queriam que os burgueses se emancþas-
sem: julgavam-se superigrés a eles. Os
burgueses não querem que se: çmancipem
os operarios: tambem se julgam superio.
res. Os militares querem, coloÇar.seìupe.
rrores aos clvls, e os p'åifres ao$ leig-os.
Ns civilisados, olham sobranceiramentè os
selvagens, sem ver <¡ue a didtancia que os
separa (quantos minutos?) é um simples
acidente da evolução geral. Cada povo se
imagina superior aos outros. Cada um de
nós se crê' màis sensato que o resto dos
humanos. A crenca do homem rrâ sllâ su-
perioridade sobre a mulher não tem mo-
tivos mais serios. E' uma mistura de erro
egocentrico e de desejo de dominar.

Sobretudo desejo de dominar. Da lei-
tura do Codigo conclue-se que f:rram os ho-
mens que frzeram as leis. O modo como os
legisladores falam dos direitos e dos deve-
res de cada um dos dois esposos, a ma-
neira diversa de encarar o aduterio dum
e doutro, o modo como tratam a mãe sol-
teira e o filho natural, são coisas verda-
deiramente encandoras. Resalta d'ahl um
egiosmo tão ingenuo, que desarmaria quasi.
O poder legal do marido é quasi ilimita-
do; o da esposa é nulo

Ela pertence lhe a ele; ele a ela, não.
Do belo prazer deste homem depende que
esta mulher seja feliz ou infeliz para s€m-
pre.,A lei que a entregou não a defende.
E' gue para dizer a verdade, a m.ulher,
como nas idades prehistoricas, é conside-
rada, não como uma pessoa, mas como
uma propriedade. Para que'o amor possa
nascer e durar, entre este amo e esta ser-
va, são necessarias circunstancias bem ex-
cepcionaes A maior parte das vezes, não
ha amor; ha troca de dois desejos rnomen-
taneos, ou mesmo pior: brutalidade duma
parte, submissão da outra. Em materia de
casamento, a proprietlade é o estupro.

Para escapar a este estado humilhan-
te de coisa possuida, a mulher procura
cada vez mais afastar se da tutela roâscu-
lina e viver do seu proprio trabalho. Mas
nisso ainda acha-se em face do seu arro
gante patrão gue, em troca dum labor
extenuante, lhe oferece salarios,míseraveis.
Sempre o forte escravizando o fraco, sern-
pre a velha tradição simiana.

Para não morrer, muitas mulheres
procufam um refúgio na prostituição. Ain-
da se elas, procedendo assím, estivessem
certas de evitar o fogareiro de carvão on
o salto no rio!

Sempre que a mulher procura €nrân-
cipar-se, quer de corsa que era passar a
ser p
pedir

essoa, o homem faz tudo para o im-
Não quer que ela desinvolva as

suas faculdades, se torne sua igual. Os de-
putados não querem mulheres eleitoras e
elegiveis; os magistrados não querem mu-
lheres advogadas; os médicos não
mulheees professoras ou adjuntas
cola de belas-artes, os senhores

querem
Na Es-

alunos-
homens escarnecem dos alunos-mulheres.
Pois bem: apesar do mau acolhimento, das
dificuldades de toda a nattJreza, bastantes
mulheres dedicam-se às ciencias, ás letras
e ás artes, e algumas vezes com mais re-
suitado do que os homens.

Inutil dissimula-lo: no fundo ohomem
desprez4 a mulher, e esta delicadeza que
ele afecta para com ela não passa duma
abominavel hipocrisia destinada a acentuar
a condição de escrava em que ele a man-
tém duramente. Sob um verniz de apara-
to, é sempre o senhor feroz e cobardè.

Esse desdem reflete-se até ila lingua-
gem. (Em gramática o mais nobre, para
os efeitos da concordancia, é o género
masculino). Para significar todos os seres
da nossa especie, dizemos: o homem, oE ho
tneng, ü hwmanidade. A mulher entra aî a
tltulo de acessorio; nem se lhe faz a hon-
ra de a nornear.

(Continúa). Rení Chaughi.

demonstrador de bo[anica na Academia po-
lyleuhnica,- snr Gonç;rlo Sampaio, as licçõos
da espccialidade a que o seu espirito s0 p;on-
{e em iovestigações atrrradas, coru solicitu-
des de obscrvação aprofundada e lucida. que
tom dosbor¡Jado para o estudo da noss¿ flo-
ra em subsidios 11e valimento.

Pelas novo horas precisas, 00mo ð uso
esnbelet;ido na' Univorsidade Livre, o con-
ferentc assom0u no ostratlo e desdé logo a
asislcnr:ia que pejava de alto a baixo o 

-vas-

to salão o saudou com palmas.
E chámeute, sem oscabrosidades t0-

chnicas inabortlaveis a úorebros do cultura
rudimeutar, û'uma proocupäção do <f¿zer
claror, o insigno botanico oxpôz noções o
deu a largtr traqo un¡a idoia do fir¡ das
Universidades popularcs,

Dcsdo logo traplou as ätenções tlos ou.
v¡nt6s, empolg(lu.as pelo inlelesse da expo-
sição e a nitidez dos dados expostos.

Mas o snr. Gonçalo Sampaio comeqava:

Não ia ali fazor um curso sistematisa-
do dc botanit:a, tlad¿ a escågsez de liçõos
ao dispôr de cada cooferente.

E feito osto åviso orplica quo a maior
parte das noções, dada a falha de.prepara-
ção da maxirna parte dos ouv¡ntesr l,oria dg
rer dogmatica e elemsntar.

Como' um dos fins a alcançar com a

Universidade era emancipar o espirito dos
preconceitos politicos e religiosos, e dadas
as condiçõos de incultur¡ apontadasr.o en-
sioo, por agora teria de ser fornecido de
egual maneira áquela que o padre usou.

Não porque fosse essa å sua r¡aneira
do pensar, mas com o ¡lto fim de libertar
con¡uiencias.

Em breves palavras dirá quaes os frns
drs Universidades populares:

Muilos problemas que nos prsocupam
e ainrla não obüiveram a solução'compieta,
preocupan tambem a umanidade dosde lon-
g€.

Entre esses pontos misleriosos a des.
veodar aparccie o da origem da materia e
do mundo.

Mas repetia: não Ee lho tlavia enconlra-
do soluçã0.

0 que a ciencia podia, no entanto, afir-
mar era a msntir¡ das toorias apresentadas
polo padre para erplicar a formação da mun-
do.

Isto não representa positivamonto a
bancarrota da ciencia.

Refere-se o conferente ás oreocuoacões
da umanidade, aos problemäs quo cðnstan.
semente formula:-quem faria isto, porque
te dará a drversidade de linguas?

Moisós querendo proporcionar uma m-
lução filosoflca inventarå a torre de Babel.
Refere n'este ponto a istoria: os omeng
movidos pela soberba erguondo uma torre
que devoria chegar ao ceu. N'islo rompe o
poder divino,, ø taz que toda a ohusma dos
constrr¡tores da torre fique a f¿lar idiomas
diferentes.

Ora para explir:ação d'este fenon¡ono de
diferença das linguas, oje corrontia e corri.
queirai Moisés creou ossa fanlasia. No en-
tanto para aniquilar a lorre,deveriå tor sido
mais simplos quo Deus lhe atirasso um pon-
tape.

0jo o ómer:r explica essa diferenciação
pela teoria transformista, que so alarga aos
organismos viyos. como aos dialètos.

Uma lingua doriva sempre doulra maig.
simples, que depois so Lornou mais oom.
plexa.

Assim se explicava a existencia de cães
e gatosr otc., pela ascendencia das formas
elemsnta¡es a lnaioros e progressivos graus
de compleridade.

A doulrina transformista em referen.
cia, tinha falhas, rnas deviamol-a adotar por
exclusão do partos, porque ó a uni¿a dbu.
trina na lural.

Sabe,se por ela 00mo uma forma deri.
You de 0utrâ antorior.

Moysós tar¡rberu deu sigoal de si neste
cas.

Emquanto nós bnscamos o origem no
plasma primitrvo e fundamental, o 

-filosofo

ebr€u ¡mpulou a Deus a obra inteira da



creação, rapida e efectuada tal como agora
a v0m0g.

E de notar é que então como oje ainda
a conceção do Moysós asseota nos .espirilos.

gatos porque Deus os
Oje, como errtão, pa ra

1ez, cães por egual
muita gente; á

mzã0...
No momento om que a ciencia, demons-

lra o oontrario, aquela sinteso ûlosofica de
Moysós não era mais aceitavel.

Cita ainda, como amostra das bizarrias
religiosa s, a teoria dos tremores de terra
aproseotada no aleorão:-A ter ra está apoia-
da sobro as pontas de um boi. O boi espir.
ra o å tremor de terra.

E'ridiculo, mas ameditam-no popula-
ções intoiras.

A nossa missã0, pois, ê procurar des-
Ie zer essos erros e trabalbar para que os
hémens tenha m uma concoção nova 0 ver-
dadeira.

Não urge só
tesos filosofrcas.

derrubar essas falsas sin-
é preciso levaotar outras.

Procla ma-so que o culto religioso ê
necessa rio, sobretudo fìos p0v0s ruraes, pOr
via rla moralidade.

E,
sidade

no en[an¿0,
d'osse cnllo é maior as imoralidades

nota que onde a inten-

são imensas.
Ora o fim das Universida des rropulares

seria dar ao povo o c¿bedal rJe conbecimen-
tos Decessar ios para efotua r,uma rofundição
do ospirito em moldes n0Y0s e 6manc ipal-o
dos preconceitos e mentiras clericaes 0 p0-
liticas

0 povo não fom propåraçãor_ é certo,
noções alcançadas peloé
dar-se-lho no entanto uma

para recolher as
sabios, mas póds
idóa mais ou monos precisa que lbe guie o
espirito
da vida

para oovas concegões do mundo e

Far- se-a do tal maneira quo so fim
as eonclusões a tirar soJa m fundamonÌadas
sobre os f¿ctos na fisi da chimica, da bo-
tanica, eb.

Dado esta funcção das Universidades
popglares iria dar noções singelas de bota_
nica. Diria o gue representam os vesetaes
na vidr geral e daria idéa muito sännles
sobre os subsidios que a botanica tem pies-
tado á biologia.

Com raras exceções as cekllas sómen-

No meio d'oste apareco um corpo de
fórma mais ou ûIeûos leuticular ou arr6dou
dada-o nurrleo

Faz notar quo a menbrana de celula
vegetal ô composla do celuloide, -qubstancia
ternaria, ondo ontrarn carb0n0, idrogenio e
oxi gen¡o.

N¿ celula animal a menbrana era for-
mada do carbono, hid rogenio, oxigenio e
at.ol.o - uma subs[anuia lernaria

Notifica
¿olula l-

quo a parte
qua
im inenternente viva

rla 0p roto,plasma- ora o fabrican-
te da mernbra na.

Diz corno seriam necesarias noções so-
bre substa ncias ternariaS e quatornàrias
Mas o tempo nã0 sobejaria e0[ã0, seria umå
longa cousa

Cont inúa, pois, afirmando ser a celuloi-
de insoluvel nos solventos ordin arios, ter

posição analoga ao amido , consIituir a
oastÌa dOs feijões e a cuticula de muitos fru-
tos, tornaodo-os indigestas

Sobre o protoplasma
c[os. Não so

não existiam ain
da dados exa sabia se era mis-
tura chimiua, ndo, porém, todos
os 0aratores

apresen[a
d'uma m istura d'albuminoi-

des.
Rofere-se ao nucleo, a parte cootral da

celula Limitar-se.ia a citar uma substancia
lm porta ote - a cromal¡na, de que falarà
para o deante.

As celulas noYas estão

las pontuadas-outras ainda espiras-ospi.
raladæ, etc.

- Quando uma colula se alonga muito
fórma a ûbra. Quando se associaä formã
o tccido fibroso.

Abre-aqui um parentesis para dizer:
¡Conhecem a expressão popular: mor-

rer de volho.
Suprrnhamos que oxisto isso de facto.
0 ómem caminha Lìara a morto como

para uma-funcção que o ()rganismo tom de
exercer. Ora o como oxercicio de todas as
fuocçÕes represot)¿¿ um prazer, essa morte
sel-o-á tambem.

- Ora v¡nha isto a ¡rroposito clas celulas
alongadas, que eram um'exemDlo caracte.
ris[ico,da murte pela velhice, cbm bem pa-
ra a planta.

Para so verificar esse bem [erá de to-
mar essa forma alongarla. Dopois eudurece.
lorna.se linhosa, o seu protoplasma desai
päreceu, está rno¡.ta. Eis quo começa a
cumprir a sua funcção ut¡l

E' esta morte funrrional.
A proposito refore como os¿o probloma

preocupa de ha muito os siologistas.

Considora agora uma serie celulas ris-
cadas por exenrplo, postas umas sobre ou-
tras. As de cima fi(:am separådas das ds-
baixo-por uma mombrana dupla.

Ora pôde succeder que òssa membrana
sg rompa e ûca então um tubo, o i;hama-
do br-¡laoicarnonte uøso. E um coniuncto de
celulas agsim agsociadas forma o liciilo aas-
cular.

As celulas são risc¿das, o vaso ó ris-
cado, pontuadas, pontuado, éspiralados, tra-
chða otc.

Mas sucede ás vezes que as memþra-
nas de separação das cel'ulas sobrepostas
rornpem como um crivo, então o vasé eha-
ma-se crivoso,

Ia corrida uma hora e o conferonto re-
mata a brilhante lição entre o pleno agra-
do dos assistentos.

As prilmas ressoaram na sala n'uma
salva longa o quente.

I

@ $@E-ÐA"Ð@
Ohl horoi sobrehum¡not tua espada
Graude, sribrrrba, rål'ica e brilbaite.
Altos castslos destruiu óvante
E. a[é pelas muzas foi sublimada.

Tua fartla bor¡ita o bsm talhada,
Poias salas, garbrrza e deslumbranto.
Perturba multo cêrobro delirante
Do mulher gracinda, dolicada.

Ss tu não fôras urn determinado
D'este moio nojerrto e depravado
Julgaria tou coraçãr.r tigrino

E dir-te-ia com r;riva inlinita,
Seres no tempo de paz um parasita
E no tempo do grrerra urt assassino.

' Ludz Soares.

0 grgpo clibortos¡ de Olbã0, publicou
um manifesto dirrgirlo aos hornens indepen-
dentes e lrabøIhaitrotee honestoE, no qual
cumbate os adeptos do fas,:inora autor da lei
de {3 do foveroilo.

DESFËRTAR

ts são visiveis ao microscopio.
A sua constituição é a seguinte:
Exteriormente uma memórana, dentro

da qua.l ostá um corpo viscoso, simiilrante á
t:lara d'ovo, o r;hamado o protoplasma ou
bioplasma. '

_ EStas são as partes pr incipaes da celu-
Ia-diz-mas podern ainda aparocor os cha.
mados leucitos: os hidroleucitos. oue são
bolhas dtagua, os cloro.leu¿itos, quo iontêom
a.clorofila, dtum grande papel-na vida da
planta. os amido.leucitos,-qùe contéom ami.
do, etc.

têm grande ene
replotas de pro-
rgia vital. Mas á

seu crescimonto vão.se dando fa.

Pata a, mesma
Sob ssta epigrafe, um jornal que s0 pu-

Dlrca alguros o que dá pelo nomo de cYoz
do Proletariou (tl), irrsero quasi uma colu.
na d'urna prosa iosulsa, que, positivamente,
ou provem dum cerebro- avinbado, ou é o
produto durna preversão bem cultivada.

Para nôs butros, é sempre doloroso o
termos ds constatar a lamsntavcl orienlação
por que enyeredam alguns dos orgãos quo
se dizom de classes operarias.

Mas cste caso, quer infelizmente tantas
vezos vemos repetido, roveste uma feição
muito mais graver-diremos mssmo, odiosl
o desprezivel, quando, das grosseria'g e im-
properios se deco ao insulto sooz, å asque.
rosa calunia.

Todos podomos erlar Dos nossos ootr-
ceitos, nas nossas criticas e apreciações,
porque a ûnal, como lá diz o prðverbió nti
orrar é condição do homem-D; mas meo-
tir por sistem-a, montir quando sabe quo se
meolo, é intoleravel I

- Seja-se, ombora, inconvenien{0, exal-
tado e imperfinenle, quc isso acbará des-
culpa numa defeituosa ou deficie¡to educa-
ção; mas deturpar e eyentar factos, mentin-
do concienlemonte é o que póde haver de
mais repolento,

toplasma,
medida do
lhas do protoplasma. Formam-se cavidarles

ram os geres naiuraes em tres oatogorias:
mincraes, vegetaes e animaes. "-

Isto não correspondia no entanto a uma
noção ciontiûca.

I
Já os mais aot¡gCIs naluralistas dividi

E não lova mais longe a sua exposição
sobre este fato.

Adotal-a-á-como a adotam úambom
ainda nos curgos oficiaes reserva ndo-se
para ao deante lhe fazer algumas ano[a-

. Prosegue: Lineu, o palriarca das cien-
c¡as nåluraes, o_que nos seus prineipios não
passaya d'um ofir;ial do sapaleiro, niorecen-
do depois.pola sua m¡rerda r"uOäncü pïrì
aquolas ciencias a proteção dum omom de
valimor¡to,adotou a ci¿ada olassificagão em J
categorias mas deu.lhes fóros cientìflcos rle_
flnindo-as.

. lntorcalarmente, prevlno de que nas ci-
enc¡as natu¡'aes es definições acabavan.
.. Ligeirameute not¡ficã a não existencia
o'uma r¡gorosa separação entre animaes e
vegetaes, embora eparentom€nte se afigure
o oonlrario. A' medida quo se descia níes-
cala dos seres a difertinciação toroava.se
¡nais difioil.

0õss
Lineu definia: Os animaes são seros

que sotnutrem, sentem, movom o roprodu-
zem.

0s vegetaes: nutrem-so e reproduze m-
80, mas não sentom. n. 0s mineraes náo tem nonhr¡ma d'egtas

em se movofn.

proprigdades.

.t'a
Se tomarmos um råmo duma planta-

diz o conferonto-um ramo novo e'fizormos
um córte transversal, examinando o ao m¡-
crOscOplor. ve-so- quo a massa quo o cons_
titue não ó cootinua, mas é foimado de pe-
qu€nos casulos, å quo se so deu o noms'de
celulas.

. Reeo¡heceu-se depois quo cada uma
oessiìs colulas tem vida propria, so nutro o
reproduz, possue fòrmas- variadäs, tem um
periodo de crescimento e outro dó demepi-
tude.

que se encben¡ d6 agua, os
Estes acabam por juutar-se
bio-plasma celular, quo foi
repelido para a mon¡brana.

bydro-leueitos.
s substituir o

sucess¡vamento

occupa sempre o contro ligado
råros.

Gremio Liberal Operario
' 14 de Junho

Este Gremio de instrução, com séde em
Santo Thirso, rezolveu criai uma biblioteca
para insúru1:ão dos seus ¿ssociados.

lI¿ dois mil annos que a ciencia espe-
ra umâ resposta cabal ou razoavol a es.
tas perguntas!. . .

E os teologos-nicled

O nncleo
por p0

U
quonos
ma vez desa pa reoido o protoplasma a

dor it t,so morta; o seu pa
mut lor. mecanico, mas nem

se roproduz.
Podem as cululas tomar formas diferon-

tos que estão om rolação com å função que
desempenham

Refers se o'esto ponto à divisão do tra-
.balho qus è a caracteristioa da vida indus-
trial moderna.

Conta como a persisteocia d'um certo
acto implica o desenvolvimento de determi

celula pode consi
pel serà, quando

esse f¿r;to -diferenciação fisiol 0groa.
Realisando na vida trab¿l hos diferentes,

tornam-so diferentes.
Toma para exemplo o Ömom do campo

cujos braços se alongam e os musculos sg
desen volvern, emquanlo ao trabalhador in¿e.
letual esses mes mos musculos so atropbiam.

E' que cad a um se acomoda ao traba-
lbo que realisa.

No organismo veg',[a
trabalhos diforentos-e

I as celulas efetuam
a celula adaptr.se

tambom ao sou trabalho.
A' fuução diforente correspondo uma

diferen ciação morfologica

.- Como não ha nada lnais justo que anxi-liar coletividades deste gonäro, esperamos
guo os edilores, autoresf bibliótecas e jor"
naes, mandem nm exemplar das suas obras
pa.ra derramar Luz naquola simpatica insti-
tnigã0.

+
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À local a que já nos reforiruos, princi-
pia por dar a no[i,:ia ds ter a redação re-
cobido uma car¿a do Gabinete do Lsitura
Popular e Escola d'Ensino Livre, do Gervi-
dg, na qual este parlicipa o haver a recusa
d'uma conlroversia, a que Antonio da Silva
tinha convid¡do Francisco Santos Junior,
na sóde do dito Gabin,,rte.

Desle asul¡to nadâ temus a dizer, por-
qne å carfa, que da rnesmii origem nós
tambem recebornus e tla qual o -rDosper-

tar,r rlou noticla n0 nurnero passado, satis-
faz a questão.

O caso é que o <Proletarior a propo-
sito d'osta noticia, lá traz a seguir a priniei-
ra insidia na expressão ojå o esperavamosD
logo quo se trata de carrarxuistai' (ató dum
ø portondem tirar ospirito, eoitadosl)

Ora os analquislas não são tãri maus,
como vós talvez os julgueis, nem tam pou-
co serao coDerdes.

Dizei o que d'ellss pretendeis, quo
sempre tereis alguma resposla, ó vós -do

c Proleta rio ¡
Mas ateodei: não dscais ao insulto nem

á mentira, que isso não ó rìigno d'Homens.

t

nados. orgãos, em prejuizo d'outros.
A naturoza-continua 

-adopta nos sous
progrossos o mosmo principio de divisão de
trabalho, com a difererrça do se cham¿r a

Ha mais de dois mil annos quo o sabio
Epicuro disse:

- _ <Ou Deus quer inrpodir: o mal, ou não
p9,]o f¿zol-o; ou pótle e não quer; ou nem
póde nem qrror0u quer e póde.-Se quer sem
podel-o fazer, não é todo poderoso;'se póde
0_ não quer,, teria uma malicia qne se llre
não deve atribuir; se não pórie nem quer fa-
zer, seria ¿o mosmo ferÌtpo impoüent-o e ma-
ligno, e., pot corlseguinl,e, nãò seria Deus,
se quer e póde-de onde, pois, vem o mal;
ou oorque o não impedu?r

-0ra de começo as celulas são todas
¿rrodondadas. Depois, em harmonia com a
função a realisar, modificam.se: são alonsa_
das, rétangulares, poliedricas, etc. e

. ..Quando aparece um conjúnto de celulas
slmrlbantes e dirigindo-se todas åo mesmo
nm:[€m-se um tecido.
_ lllas como caCa celula t,raz o uniformo

da, sua funçã0, tróde tambom enamar-se tì-
ctoo: a0 con¡unto de colulas obedecendo á
mesma lei do crescimenlo.

A's vezes oas celulas gobservam-se ris_
cas-celulas rigcadas--outios pontosìolu-

Dizom-nos quo o cDebate> propalou, ha
tempos, quo a Univorsidade Livre é obra
dos republicanost

- Pois clarol Ninguem ignora gue os re-
publieanos distribui"ram 500 e t:rntos mil
reis, produto duma subscrição para fins olei-
[0ra0s, por diversos cgûtros oscolares do
Porto, e que o Comite Acadourico Operario
foi tambem contomplado com... nadìtt!

Foi devirlo a este genorozo auxilio quø
está funoionando a UnivorsicLarle.

E sem sentido nem proposito algum,
que ligue a tal nolicia--a não ser o hãnito
enve[erado de dizer mal do [udo e dq todos

-ao resto da local, eis o quo mais nos
diz:

-.-Que os alrarquistas foram traidoreg
na ull,ima gréve dos tecelões,

-Que 
principiemos uns ariigos c0m0

rosposta å0s se0s cliquidaçõeSD s que não
conseguimos desfazer, á suas acusações.

-Que sonos uns grandes mentirosog,
por quanú0 andamos dizondo que oles. so-
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