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Passa a lua no ceu—seara loira de estrellas—
Pela noite em silencio, como um pastor c a l m o . . .
As folhas do arvoredo murmuram um psalmo
Como almas piedosas de freiras nas cellas.
Por esses campos fora ha umas vozes estranhas
Nas hervas ao relento, nas arvores quietas,
Nos varandins românticos das Juliettas,
No luar que azula, ao longe, as linhas das montanhas.
A viração nocturna passa a tocar harpa
Pelas florestas, como em claustro abandonado.
E eu vou phantasiando a noite de noivado
N'uma casita branca, á beira-mar, na e s c a r p a . . .
Bella me surges como as rosas de toucar,
O' minha noiva ideal—cabello solto em n i m b o s . . . —
Yejo-te a alma nos olhos: abre-se em corymbos
De luz cahinclo a flux na minha alma a sonhar!.. .
E' que abre a flor do Sonho em minha alma de poeta,
N'uma aromnlidade embriagante de amor,
Como se me beijasse um matutino alvor
N'uma chuva de risos como á violeta!
E, emtanto, é o luar das noites mysteriosas
Que me electrisa a alma n'uns lindos sonhares,
Fazeiido-me evocar, ao rythmo d'uns cantares,
O teu perfil de deusa aromai como as rosas!. . .
E recomponho então, como n'uma bailada,
As Chymeras que tenho vindo a desfolhar
Pela Vida adeante, envolto no luar
Que me surprehende, ás vezes, nos marcos da e s t r a d a . . . .
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Parece que me orvalha unia chuva de beijos,
N'um jardim provençal, á beira d'um castello,
E os meus dedos destrançam um fino cabello,
Em que os meus lábios ferem divinaes h a r p é j o s ! . . .
Embarca pelo Azul n'uma galera de astros
Minha Alma a recitar o seu P o e m a - d ' A m o r . . .
Abraçar a mulher ó tocar n'uma flôr:
Empallidece como ao luar os alabastros!
Quero um amor bizarro, d'um soffrer que é gosto,
Juntamente carnal e casto: sempre o Ideal
A velar como um Sonho divino o R e a l . . .
Assim oscula-se a Alma, se se beija o Rosto!
Sobre a flôr da Paixão o Mysterio que a a z u l a . . .
No riso do Prazer o pranto do Martyrio,
Como o orvalho ao luar a tremer sobre um l y r i o . . .
Sempre beijar o Sonho, se a Carne se o s c u l a ! . . .
Passar quizera assim toda a vida a sonhar,
Sem bem saber se sou na terra se no ceu. ..
Ir pela Vida fóra, e ignorar se sou eu
Ou sou a ti, ó minha Flôr-de N e n u p h a r ! . . .
A lua vae sorrindo alvacenta, indiscreta
E fria como os mármores dos cemiterios.
Uma noite de amor é cheia de mysterios. ..
Que o diga o rouxinol, que o diga a alma do poeta!
A noite já vae alta. Adeus! Eu vou sonhar,
Como a virgem dormindo em sombras perfumadas,
Como quem beija o collo cheio de alvoradas
D'uma noiva, n'um parque antigo, sob o l u a r ! . . .

GONÇALVES

CEREJEIRA.
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Via Dolorosa
(EXCERPTO)

Eu sendo eu nem mesmo me comprehendo
E nunca bem me posso conhecer.
Sei, ás vezes, ser eu em me não vendo
Mas não sei que o sou só de me ver.
Este não viver vou eu vivendo.
Odiando a Vida e a viver sem querer.
Amando a Morte e a não querer morrer
Quando melhor me sinto ir morrendo.
Entre ser e não ser vou caminhando
E em vão já me cancei a p'rguntar
Para qu' é que vivo?
Em vão vim p'rguntando
Para que soffro, pr'a qu' hei-de assim chorar?
E p'ra adoçar a Dor que vou palpando
Vou hoje no sonho a vida procurar
O sonho tudo faz, sabendo nós sonhar.

COSTA FERREIRA
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0 FUTURO DA PENÍNSULA
Agora que a Hespanha se vê a braços com innumeras difficuldades determinadas pela insurreição de Cuba e das Philippinas e Portugal
chegou, do mesmo passo, a um período de extenuamenlo e ruina que
o precipita numa insondável voragem, mister é que relancemos a vista
pela situação geral da Península, na previsão de graves acontecimentos
que podem surgir de um para outro momento, pois que as duas nações
irmãs não podem deixar de estar mais ou menos vinculadas a um destino commum. Tremem as corôas sobre as cabeças dos reis de Hespanha
e Portugal, ao embate da onda avassalladora da democracia a Iriumphar
prestes. Urgente se torna, pois, que os homens da Republica se preparem
para lançar as bases d'um novo statu quo, que fatalmente a succeder
virá á estertorosa agonia do presente.
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Certo que os homens tendem naturalmente a associar-se, que a
sociabilidade humana é um phenomeno que obedece a leis naturaes e
não o prodticio d'uma convenção ou contracto, como o queria Rousseau
e ainda hoje Alfredo Fouiliée, evidente se nos mostra que o homem é,
só por si, um ser incompleto, não pode viver isolado. Precisa, portanto,
de associar-se para dar realisação pratica ás suas aspirações, em ordem
á consecução do bem social.
A sociabilidade humana, pelo gradual e progressivo desenvolvimento das normas de fraternidade emanadas do instinclo ou sentimento
altruísta, vem, pois, completar o homem individual, integrando-o na
constituição harmónica dos diversos orgãos sociaes. E estes, procurando
subordinar-se a uma funcção superiormente coordenadora, julgou-se
por muito tempo que tinham o termo da sociabilidade na nação.
Mas a sciencia vae demonstrando a conveniência das federações,
sobretudo para as nações pequenas, como a nossa, o que a observação
mostra que se vae dando, segundo uma lei natural de evolução histórica. D'aqui vem a concepção superior da Humanidade, segundo a
sciencia moderna, como o Grande Ser, na phrase de Augusto Comte,
único e completo, a que estão subordinadas todas as relações internacionaes, todas as concepções dos direitos do homem.
Isto que se dá entre os indivíduos, dá-se lambem entre os diversos
aggrupamentos ou aggregailos sociaes. Assim, segundo as indicações
da sociologia relativamente ás condições mesologicas, devem confederar-se os estados em que haja identidade ou approximação de raça,
lingua, necessidades, costumes, indole, civilisação, situação geographica, etc.
Ora é este precisamente o caso que, mais do que em quaesquer
outros povos, se dá com Portugal e Iiespanha.
A organisação federal dos Estados livres da Península Ibérica
impõe-se irresistivelmente a todos os espíritos sensatos como uma con-
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quista do progresso e uma garantia da nossa liberdade autonomica.
Pelo contrario, isso a que se chama iberismo, isto é, a unificação monarchica das duas nações da Península sob uma testa coroada, seria para
Portugal, e também para a Hespanha, um grave erro politico e, mais
do que isso, uma ruinosa calamidade, de que já nos forneceram uma
prova evidente os 60 annos do ominoso dominio pliilippino. A nação
portugueza compreliendeu então o seu dever, insurreccionando-se em
1 6 4 0 e proclamando a sua independencia da lutella humilhante dos
Pliilippes. Aos outros Estados da Península competia-lhes seguir o
exemplo de Portugal, liberlando-se também.
Mas Portugal não pode, nas circumstancias em que se encontra,
subsistir isolado, assim como não pode subsistir absorvido pelo unitarismo monarchico. Portugal, por si só, não pode satisfazer as suas
necessidades, realisar as suas aspirações, nem manter a grandeza da
sua gloria e importancia histórica, elle que oulr'ora assombrou o mundo,
patenteando á expansão da Humanidade mais vastos horisonles, rasgando á luz da civilisação o Mar Tenebroso, desbravando novas terras,
levantando em longínquas paragens os seus immorredoiros padrões de
gloria!
Conhecendo, pois, a necessidade de associar-se a outros povos,
Portugal, transformado em joguete de imnejos dynaslicos, obedecendo
a caprichos e machiuações ambiciosas de testas coroadas, foi alliar-se,
imbecilmente, pela mão nefasta dos Braganças, com a Inglaterra que
o rouba e arruina sem vergonha, escarrando, ultrajosamente, no rosto
agonisante da nossa querida Patria!
Não será muito mais vantajoso, muito mais justo e desejável até
que Portugal seallie com a Ilespanha, uma nação irmã, na qual concorrem todas as condições favoraveis para, sacudindo o jugo monarchico que as arrastou á ruina do presente, encetar uma vida nova, de
commum accordo, entrando numa organisação federativa? É, sem
duvida. Portugal, isolado, no estado de decadencia a que chegou, não
pode subsistir por muito tempo. Qual a sua alliança mais viável e
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natural? Necessariamente, mais do que alliança, a federação com a
Hespanha.
Porisso, o 1.° de dezembro, que d'antes era, para alguns porluguezes, um dia de manifestações odientas e hostis á Hespanha, volveu-se
hoje numa data de protesto e de amôr fraternal: de protesto contra a
especulação torpe do iberismo, que só aproveita ás testas coroadas, e
de cordealidade fraternal para com a nação visinha, tendo em vista o
accordo commum da federação ibérica.
(Continúa)

<••<>

GONÇALVES CEREJEIRA.

RESPONDENDO
Ainda ha bem pouco tempo um punhado de bravos em Africa,
arrastando contra as intemperies do clima, minados pelas febres, apoz
dias seguidos de penosas marchas, praticou um feito comparavel ás
conquistas orientaes no reinado de D. Manuel.
Ha um mez apenas, que duas companhias de guerra marcharam
a mostrar aos namarraes, que Portugal, comquanto velho, ainda possue
a virilidade de outras eras.
Cheios de abnegação e fé, levando na alma a imagem da Patria,
lá foram atravez os mares, sorrindo desdenhosos ante o espectro da
Morte, dar o seu sangue pelo único thesouro do velho, mas heroico
Portugal.
Não é tndo ainda. Concordo.
Porém, não tem o exercito feito tão pouco, que se possa dizer:

«Juraste defender o brio e a honra da nação, mas,
longe cumprir esse dever, sobre todos sagrado, vós
tendes deixado insultar, infamar e arrastar pela
lama esse brio e essa honra, que deviam estar
personificados no Estado e nos homens que o representam
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Que têm feito em Africa as varias expedições?
Não têm ido lavar com o seu sangue o oppróbrio que enlameava
o nome do nosso valeroso paiz ?
De que serviram então esses corpos inanimados serem lançados
em sepulturas de terra africana, longe da família e da Patria?
De nada?
Não, decerto.
Foi pouco o que fizeram, mas foi alguma coisa.
Para que fazer uma idêa pessimista do exercito?
Se não fez tudo ainda, é porque. . .
Coimbra, 24 — janeiro — 9 7 .
UM REDACTOR.

/VVW.

Insfiíufo de Goimtírd
Effectuou-se na noite de 1 do corrente n'esta associação a sessão
inaugural dos Cursos nocturnos para operários.
Merece-nos tal sympathia esta obra, pelo interesse que n'ella se vota
aos proletários, que se nos iuipoz, como um dever, d'ella darmos noticia;
Na verdade, quem desconhece as vantagens que, para a sociedade,
resultam da propagação da instrucção por todas as classes, ainda as menos
favorecidas pelo jogo do Destino ?
Pois não somos todos irmãos ?
Não teem elles o mesmo direito de quinhoarem da luz que mais
refulge ainda, que a do proprio sol?
Não é uma obra de misericórdia ensinar os ignorantes ?
N'esta campanha contra o obscurantismo só applausos merece o
Instituto.
Abriu a solemnidade o seu presidente, dr. Bernardino Machado, que,
n'um discurso insinuante, pôz em relevo as vantagens da instrucção e a
necessidade de harmonisar esta com o trabalho.
Para este problema propôz a seguinte solução :
« . . . que a ninguém sejo licito seguir um curso de instrucção secundaria, sem que esteja ao mesmo tempo fazendo o seu tirocínio officinal, nem
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se permitia o accesso a uma faculdade ou eschola superior a quem não seja
ainda mestre em alguma profissão, . . . »
Quantos males se não evitariam adoptando esta solução! !
E r a tornar a sociedade á robustez que, ha já bastante tempo, perdeu,
era irmanar na pratica todos os homens.
Fallou também o distincto lente de medicina, dr. Lopes Meira, sobre
a Glorificação do trabalho pela hygiene; discurso valioso que não podemos
commentar por nos faltar o espaço.
Não pôde esta revista deixar de louvar emprehendiniento tal, e em
nome d'ella o fazemos.
A . CARLOS BORGES.

Secção doutrinaria
A QUESTÃO SOCIAL
0 Gbristiamsmo e a Questão Social
i
Na complexidade crescente da matéria de que estamos tratando tínhamos
perdido o fio do nosso discurso, fio que vamos retomar.
São innumeraveis as causas que concorrem, actualmente, para enervarem a pratica de «O DEVER SOCIAL» e para darem origem á monumental
questão cuja existencia discutimos.
Ao estudarmol-a, vamos fazer um appelo á consciência collectiva, á
livre iniciativa, procurar despertal-as naquelles em quem dormitam, para
entreter ou excitar a chamma da dedicação e das novas emprezas.
Será isto uma ambição desmedida? talvez; a golpe seguro e com um
pouco de esforço de todos nós, talvez o alcancemos.
«Sonho dourado? — Quem o pode dizer? Entretanto, imagine-se por
momentos que o estado mental da nossa epoclia, tão embebido dos princípios
moraes e jurídicos que conde ninam as crueldades e as expoliações de
qualquer especie, provoca uma transformação das sociedades, em que se
vêem extinctas as desegualdades economicas, em que se vê o egoísmo
substituído pelo amor na constituição da família, em que se vêem os aparelhos
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centraes dirigindo com intelligencia as forças da collectividade, etc., — é
ninguém contestará que uma parte do sonho se fez já realidade. Ora, se é
possível, ou antes, se é natural que isso succeda, porque razão nos ficaremos,
pessimistas, desalentados, em face do problema, sem pretendermos dar-lhe
a solução mais própria? — Se temos uma sciencia social, devemos cultival-a
com amoroso enthusiasmo, para que d'ella saia remedio para as múltiplas
doenças do corpo collectivo a que pertencemos. Como o faremos? Prescrutando na consciência da humanidade os princípios moraes e jurídicos que
n'ella se encontram; aproveitando os que são mais elevados, os que estão
mais puros ; definindo-os e precisando-os; organisando, com elles, a sciencia
social abstracta; e creando, assim, um conjuncto de leis superiores, em que
todas as sciencias sociaes concretas vão fundar-se, em que os povos vejam
bem desenhado o seu ideal e em que as sociedades firmem as suas esperanças
d'um melhor futuro.»
Eis a expressão da verdade revelada por o sábio pensador a quem
tantas vezes nos referimos.
Xão digamos, como Schopenhauer, que é preciso suicidarmo-nos em
presença do estado actual da sociedade, não; urge procurar remediar os
males d'essa sociedade.
Em levedura existe um descontentamento que produz evolutivamente
uma fermentação cuja consequência ó uma transformação social, embora
alguns sociologos, menos esperançados, digam que essa consequência podia
ser essa transformação.
Temem-na uns, outros a pedem, a esperam; ninguém pôde, no entanto^
prever a sua marcha, o seu desenlace.
Urge que todos nós procuremos as causas d'este descontentamento, as
causas d'este estado de cousas; urge que todos nós procuremos dar resposta
á Sphinge, que procuremos arrancar-lhe o seu segredo.
A riqueza, este saque feito á sociedade, feito á natureza, colloca hoje,
mais que em outros tempos, os homens em opposição. Entrechocam-se as
pretenções, as paixões agitam-se, a guerra ameaça-nos.
Antes de nós, um grande numero de escriptores de penna d'ouro e
reconheceram; Thury, Allier, Benoit SIalon, Gide, sr. dr. Affonso Costa,
etc., o reconheceram.
Esta riqueza mesmo, origem d'essa opposição forçada entre os homens,
d'essa agitação de paixões, d'essa ameaça de guerra, é um dos factores do
mal estar a que já nos referimos.
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Pessoas lia para quem a chama chamada da Questão Social não
existe.
Indivíduos ha, exasperados, invejosos, que, não tendo bastante fortuna
para procurarem os gosos que elles queriam alcançar sem esforço, vão até
á destruição da ordem estabelecida, na esperança de modificarem, em seu
favor, a repartição das riquezas, desapossando única e simplesmente aquelles
que as teem. Indivíduos ha que, para se conservarem no poder ou o adquix-irem,
se apoderam d'estas questões, arrogam uma popularidade fácil, fazem mil
promessas, que não cumprem, que não podem cumprir. Yeem depois os
utopistas com as suas metaphysicas e concepções sempre impossíveis de se
realisarem.
Por ultimo veem os homens de coração, cheios de vontade, sequiosos
do bem estar social, que pedem, instam, reclamam, revolucionam.
Dos indivíduos que admittem a existencia da «questão social» podem
formar-se, como vemos, quatro grupos:
Os primeiros, são todos os lazzaroni que por ahi vagabundeiam, mundo
além, cafila horrível de «ousados e impudentes exploradores».
Os segundos, são as nullidades que se vergam, como vimos, a todos os
ventos: são os eventual isias.
Os terceiros, são homens quasi sempre de talento obcecados por as
desgraças sociaes: são St. Simon, Fourier, Blanqui, Just e etc.
Os quartos, são todos aquelles que vendo o lado positivo da sociedade,
a gangrena que a corroe. a mfamia que a envenena, se levantam em prol
da humanidade.
Estes dividem-se ainda em possibilistas, revolucionários e moralistoevolucionistas.
Antes de mais nada, permitti-me, ainda, que vos diga que uma parte
das affirmações dos utopistas são na realidade verdadeiras.
«E certo, diz M. Xeker, que estas diversas affirmações encerram uma
grande parte de verdade, ó bem fácil apresentar numerosos exemplos. Mas,
das affirmações que em muitos casos são verdadeiras, haverá algumas que
o são sempre, e não haverá, como diz o professor M. Secretan (Etucles
Sociales•), não indivíduos isolados, mas uma classe de homens cuja condição
seja incompatível com o seu desenvolvimento physico e moral e o condemne
irremissivelmente ao soffrimento?»
Existem na realidade centenas de irmãos nossos, acorrentados pela
grilheta da fome — homens sem lar, filhos sem pae, paes sem darem que
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comer aos filhos; os famintos contam-se aos milhares; milhões de obreiros
sem trabalho parasitam, vegetam, por esse mundo fora.
A miséria, a fome, os andrajos correm por esses campos e cidades;
avalia-se «em dezenas de milhares o numero d'aquelles que vagabundeiam
de cidade em cidade, como diz Kropotkine, mendigando, ou s'amotinam
para reclamarem, com ameaças, trabalho ou pão! Como os camponezes em
1787 vagabundiavam pelos caminhos aos milhares, sem acharem no rico
solo da França, abarcado pelos aristocratas, um lote de terra para cultivar
e uma enchada para a remover, — assim também hoje, o obreiro fica de
braços crusados, sem achar a matéria prima e os instrumentos necessários
para produzir, mas açambarcados por um pequeno numero de ociosos.
«Grandes industrias mortas por entorpecimento, grandes cidades,
como Shefiield, tornadas desertas. Miséria em Inglaterra, sobretudo em
Inglaterra, porque é ahi que os «economistas» teem feito melhor applicação
dos seus princípios; a miséria na Alsacia; a fome em Hespanha, na Italia.
Falta de trabalho por toda a parte; e com a falta de trabalho, os apuros
ou antes a miséria: os filhos lividos, a mulher envelhecida cinco annos;
em um inverno; as doenças devastando as fileiras operarias, — eis ahi ao
que nós chegamos com o seu regimen.
«E veem-nos elles fallar em excesso de producção!
«Excesso de producção? Quando o menor que empilha montões de
hulha tem que pagar o fogo no auge do inverno? Quando o tecelão que
tece kilometros de panno, tem de recusar uma camisa aos seus filhos
esfarrapados? Quando o pedreiro que constroe palacios, habita em um
casebre, e a obreira, que faz maravilhas para bonecas vestidas, tem apenas
um chalé esburacado para a preservar contra as intemperies?
«É isto o que elles chamam organisação da industria? Dir-se-hia melhor
a alliança secreta dos capitaes para dominar o obreiro pela fome.»
Eis a realidade; estamos em uma situação difficil, cheia d'angustias
para uma classe que soffre, a maior parte das vezes independentemente da
ma vontade, sem que ella d'isso seja responsável.
D'aqui resulta um mal estar, um descontentamento continuo e legitimo,
fiko d'este estado de cousas que não dá a cada um o stritamente necessário
pav fazer face ás suas necessidades as mais urgentes. Como bem diz M,
Sec»tan, estas reclamações não são gratuitas, filhas da inveja, do desejo
de gsar, é a própria realidade do soffrimento, da necessidade. Por um
lado, nbitações, nutrição e fato, não correspondem ás necessidades d'uma,
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população robusta; por o outro, a natureza do trabalho e a sua duração
supprimem a vida da familia, impedem o desenvolvimento intelleetual e
fomentam a corrupção.
Quando M. Lacheret diz, referindo-se á escravatura: «A hora chega
entretanto em que, apesar de todos os interesses e de todos os sophismas,
apesar de todos os prejuízos de raças e de todas as paixões coalisadas, a
instituição maldita cahiu para não mais se levantar», é menos positivo.
Os Wilberforce e os Buxton, os Beecher-Stowe e os Lincoln não
acabaram, ainda, com o movimento iniciado ha 18 séculos; a escravatura
existe, e existem duas especies de escravatura: a negra e a branca.
Em breve trataremos de cada uma d'estas especies de escravatura.
COSTA CABRAL.

Uma nação pôde florescer sem soldados
(Resposta á critica do sr. Tliomaz Dias)
Cumpre-nos em primeiro logar frisar o sentido da plirase escripta no
nosso artigo do primeiro numero d'esta revista, que serve agora d'epigraphe.
Entendemos agora que uma nação vive melhor — sem soldados, quer
dizer — sem exercito permanente.
Sendo leigo na matéria aventaremos no entanto a nossa humilde opinião
sobre a organisação militar que se resume: — nenhum liomem seja soldado
e todos sejam soldados.
A nosso vêr o exercito permanente tem os seguintes inconvenientes:
Demanda grandes quantias para a sua sustentação, tira braços á agricultura e ás industrias, origina a miséria em muitas famílias e faz perder
a muitos o amor pelo trabalho.
xVlém d'estes, ha um outro que ligaremos á critica do sr. Tliomaz Dia?
começando pelo iim.
Diz este senhor:
«D'aqui a milhares de annos ainda as fardas vistosas dos prosfi^ 0 3
de Marte faraó os encantos das formosas — houris».
Francamente. Ou o sr. Thornaz Dias queria divertir-se ou
desorientado no trilho das suas ideias a respeito d'este assumpto.
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Creio que ouviu, ha tempo, a pessoa bastante auctorisada, que a primeira
coisa a fazer para tornar a sociedade a um melhor estado — é restituir-lhe
a moralidade que quasi totalmente perdeu.
Pois bem. Quer ver que resultados dá a vida de soldado a este respeito?
As auctoridades vão arrancar ao seio das aldeias os homens de, pouco
mais ou menos, 20 annos.
O galucho, permitta-se-nos a giria militar, que vem dos campos, é
casto, ingénuo, não sabe dizer uma obscenidade, não tem um pensamento
m a u , — é um ignorante.
Veja-se, passado um anno de convivência, no ambiente vicioso das
casernas.
Tem uma conversa horrível; ouve uns velhos rifões populares, rima
com elles uma phrase obscena; toma ares impertinentes e, ageitando maneiras garbosas, ostenta, pelas praças, ruas e mercados de viveres — a
farda vistosa, d'estontear as formosas houris.
E as liouris vão parar depois á lama da prostituição.
Voltemos com elle, nós e o sr. Dias, até á aldeia natal.
Ahi, introduz a obscenidade mais revoltante ainda do que a que miasma
os bordeis, instrue os novos, e também encanta — houris.
Agora tractemos do seu exemplo, da Allemanha—«o paiz da sciencia
e da industria, o paiz essencialmente socialista onde, a todo o momento,
surgem novas descobertas em beneficio da guerra, onde os arsenaes se
acham repletos de milhares d'homens» — , e fallemos também um poucochinho da França — paiz também socialista, de sciencia e industria talvez
maiores do que as da Allemanha, onde surgem descobertas em beneficio da
guerra e onde os arsenaes se encontram repletos de milhares de homens.
Sabe o que se dá entre estas nações, as melhores da Europa e talvez
do Mundo.
Vamos dizer4ho : é a — Alsacia-Lorena.
Sabe o que, para a França, representa essa provinda tão querida ?
Rios de sangue e rios d'ouro, a quebra da sua integridade territorial
e — Sedan.
Sabe o que é para as duas nações?
O pomo da Discórdia,
De um lado, ha o luto de muitas famílias, a miséria, as lagrimas, uma
mancha n e g r a . , n e g r a . . . , um odio de muitos séculos e milhares disque-*
letos, com mortalhas esburacadas por balas, clamando ao ceu —Vingança!!!
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Do outro, ha um odio por egual intenso e antigo que só no futuro, muitos
séculos extinguirão ; a consciência da culpa e de que lia de chegar a vingança,
terrível, de muito sangue.
A nação que está no primeiro caso é a França, que tem muitos socialistas, muitos propagadores da Paz e muitos arsenaes; o que occupa o segundo,
é a Allemanha — «o paiz da sciencia e da industria, o paiz essencialmente
socialista, onde a todo o momento surgem novas descobertas em beneficio
da guerra, onde os arsenaes se acham repletos de milhares de homens».
Agora vejamos a attitude dos socialistas d'ambas as nações.
Não remontemos alem do anno de 1896.
Sabe o que fizeram os socialistas fràncezes e os seus jornaes na occasião e antes da visita do Déspota de todas as Russias?
Iiostilisaram as manifestações, quando em projecto, e não se manifestaram, como os outros homens e os outros jornaes, quando se effectuaram.
E os socialistas allemães?
Hostilisaram essas mesmas manifestações, não por oclio ou medo a fràncezes e russos, mas por serem—propagadores da Paz.
Falia ainda o sr. Dias.
«Para que uma nação podesse florescer sem soldados, seria necessário,
que os homens que formam essa collectividade a que chamam nação, tivessem
uma alma tão bem formada, que o altruísmo fosse a primeira virtude».
Não vamos muito longe ; vamos á Suissa que, como deve saber, não
tem exercito permanente.
Na Suissa, a primeira virtude de todos os homens é o altruísmo?
Não. Na Suissa ha, como em Portugal — uns poucos d'altruistas.
No emtanto, vive no meio de grandes potentados e, o que é mais,—Jioresce.
O exercito permanente só serve numa nação em que um regimen velho
ou criminoso periclita, em que os criminosos d'esse regimen temem a justa
Revolução, e temos neste caso Portugal ; ou quando lia um odio mutuo entre
nações de forças quasi eguaes, não para fazeram a guerra, mas para se
manterem em mutuo respeito, como entre a França e a Allemanha.
Julgamos que o melhor meio para extinguir o odio entre estas duas
naçõas era a abolição dos exercitos permanentes que lhes consomem uma
grande parte das receitas e a restituição da Alsacia.
Convença-se, o sr. Thomaz Dias e todos — uma nação pôde florescer
6'éí/i exercito permanente.
A . CARLOS BOUGES.
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