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AOS NOSSOS ASSIGNANTES | |sr. John Altgeld, governador do Es-jralmente a cou Ea politica|só servem para sacrificar milhares 
“Considerar-se-ão assignantes dojtado de Illinois, provava, à “uz|positiva repelle conio contraprodu-jde vidas a qualquer caudilho ou 

SociaLisra todas as pessõas quejmeridiana, em uma sentença emfcentes o prejudiciaes todos os actoslqualquer monarcha desprestigiado. 
tendo recebido, pela primeira vez,lftórma de reparação, a. innocencia jarbitrarios, praticados pelos reis,, Terá de reconhecer, por fim, 
0 presos numero de nosso jor- dani aa f | datas À ubli RE gs E 
nal, não o devolverem dentro de/|faquelles martyres, as suas figuras pelos presidentes de republica ejgue o socialismo não é mais um 

uma semana. já salientes, tornaran-se ainda mais|mesmo pelos povos. conjuncto de construcções sociaes 

di aii radiantes. A politica tem hoje por objecto|artificiosas puramente subjectivas, 

ni Ea Se o acto sanguinario da bur-|fazer caminhar a especie humana,|mas está de accordo com a scien- 
OS MARTYRES guezia norte-americana não conse=igue se muve por impulsão propria,jcia positiva e desde ha muito aban- 

DE GHICAGO |gui retardar a propaganda socia-jesclarecendo-a e evitando as revo-|donou a ideia de prophetisar o que 
pela lista, provou, porêm, que o prole-|luções violentas, motivadas pelajserá, em todas as suas particularida- 

IX ANNIVARSARIO tariado nada tem a esperar dos go-|opposição insensata dos governos.|des, a organisacão social do futuro. 

E . |vefnos, quer se escondam sob o| O primeiro dever dos estadistas| «O socialismo scientifico pode 
A data que o proletariado uni- ; à na 

anachronico nome de monarchias|é conhecer a tendencia da civilisa-|affirmar e affirma com segurança 
versal commemora no dia 14 do ; : ris E ED 

quer sob o mais pomposo de repu-ição e não proceder em desaccordo|mathematica, que a direcção, a 
corrente vem relembrar aos es-|.. ope e . 

blicas com ella. trajectoria da evolução humana, 
cravos do capital uma das pagi- pi A pás 

À o: p ' j: P ' Gloria eterna, pois, aos denoda- Cumpre depois ascolher com sym marcha no sentido geral indicado 
nas mais sangrentas da historia da idos e valentes martyres de Chicago É E a ist los táto é 

; pathia e até com applausos todos|º previsto por elle; isto é, no sen- 
ra burgaezia. ? É : j : 
q 6 oo ci | FUS mostraram ao proletariado de, movimentos sociaes ou politicos tido de uma continua e progressiva 
Pá Cinco companheiros nossos, cinco ltodo o mundo, como se morre : : qd 
e. é j is ; di que se fandem em factos theorica-preponderancia dos interesses e 
é proletarios — Spies, Parsons, Ea-pela realisação de um sublime monte demonstrados. E depois pro-[das utilidades da especie sobre os 
E gel, Lingg e Fischer — foram in-lideal 1 : pois p É RÉ r desassombradamenie. na cer-|Nteresses e as utilidades do indi- 

| nocentemento executados em Chica-| Maldição perpelna..sobro--sens Gota Meca É fevantarem ido e, por tonseguinte, no sen- 
E do. tendo sHo primeiro covards icarrasços | feridos em seus interesses, contrajtido da continua socialisação da 

q mente condemnados por um tribu- O sangue daquelles martyres, esta ou aquella medida, cincoenta, Vila economica, e tambem da vida 

> Pao “cad E derramado em pról da emancipa-l.om, por seu turno, estarão promp-|juridica, moral e politica, que da- 
88 Ecos a ra sa ómadaia: Em ps ga EM tos a defendel-a, uma vez que vejam |quella dependem.» (1) 

a pre O pan qro a: € IUC-lassegurada, garantida pelos agentes) Em seus traços geraes, O systê- 
ao adam Fado. potad sms dl Pi : ta : Dniggie do governo, a mais ampla liber-/jma social, que já vai substituindo 

: dade de discussão que se possalo da actualidade, estã determina- 
cutaram a Christo, Socrates, Brano, existam as infamias, Os horrores e) oncober, assim como todas as li-/do: é o systema scientifico-indus- ; 
Huss 6 tantos Outros Corações Nô-los crimes que são o caracteristicolperdades individuaes. Só deste modo|trial, consequencia necessaria do 

enerosas— por terem pro- Sai 
ri a ERTRPRA dl pi pra : pode o governo acertar e a socie-/estudo dos estados de civilisação 

j Unamo-nos, pois, no sacrosantolgago progredir, livre Qus dictadu-|precedentes. 

o a ra ass do porno, do Sooiaiamo, 6 avante! Mileiras retrogradas. Combater o socialismo é, por- 
e ps bp Ê o futuro nos pertence. Qualquer que seja, pois, o go- tanto, combater a civilisação. E 

é Y R. DEL F. , dr sai | SE E 

sultante ironia, como é hoje, ati- | amam "oO rópublicano do nosso paiz, [A ng Ra ie 
e a terá de reconhecer que a liberdade|Ve'nos da Republica, que tão me- 

agn:a e oo RSA: O Centro Socialita terá o dia 14 hiti istad drosos se têm revelado a respeito 

A burguezia norte-americana ater - : politica, conquistada pela Revolu- I 

: E hnpaieias à ineo PA COMA de 1789, já não é o ideal da restauração, pretendam se oppor 

DR pino meto jobiad a da ai paes à republica social, democratica, e 
rar das phalanges socialistas quiz sociedade hodierna, nem pode ser Es , , 

; a bandeira de nenhum partido, a/àº socialismo. com um exemplo terrivel, paraly- j Pp a. 

cialismo, ferindo-o nas pessoas dos E O GOVERNO que o Brazil ainda não é um paiz Hear) eanquiOs: 
O governo republicano tem pro-|Civilisado e que a Republica veiu seus mais extrenuos e inteligentes Re 

campeões. curado inspirar-se nesta grandejapenas illudir o povo com falsas 
E' a educação da infancia que 

PR faz com que o mahometano se não 
Mas a burguezia enganou-se nos |verdade presentida por Motesquieu e exterioridade. queira apesar: é a educação da 

seus planos: porque o socialismo [Condorcet e claramente comprehen-| Terá de reconhecer igualmente rei LR id bobo 
nunca teve tanta força e vigorjdida e enunciada por A. Gomte:jque, hoje, todos os homens dejhomem que fsz com que elle des- 
como depois de ter recibido ojdeve-se fazer da politica uma scien-|sciencia se voltam para o socialis-|prese egualmente o baptismo e a 

baptismo do sangue-e a consa-jcia de observação. mo, por isso que estão por demais ini E a 

gração do martyrio. Partindo deste conceito, os me-|cançados das luctas estereis da me- (1) Ferri. —Socialismo e Scien- 

“Algum tempo depois, quando ollhores espiritos tem chegado natu-ltaphysica revolucionaria, luctas quelcia Positiva. 

perito Lg, 



2 O SOCIALISTA 

REFLEGTINDO... rigorosamente, resultado da previ-| O primeiro origina-se das leisjolham simplesmente com repugnan- 
são sociologica. O collectivismo re-jnaturaes synthetisadas na idéa dajcia! De que servem as doutrinas, 
sulta d'um raciocinio elementar, jevolução. O segundo vem da razãojas theorias sem a pratica? O sabio 
mas inflexivelmente logico: humana. que nada produz, ê zero no cam- 

«Os males economicos actuaes| O primeiro colloca a vanguarda/po da sciencia, assim como os porta- 
resultam da apropriação individnal.|das theorias sucialistas as reivindi-jdores de doutrinas elevadas, que não 
Pois bem ! Substiúamos esta pelajcações do proletariado, do «gnarto/buscam «provar com factos» os 
propriedade collectiva tanto quantojestado». O segundo constitue ajbeneficios de suas theorias, 
for possivel.» missão grandiosa do socialismo: aj Infelizmente o que se vê são dis- 

A condição universal da evolu-|regeneração social, de modo a sej cursos pelos parlamentos, artigos 
ção é a lucta. sanarem todus os sofirimentos sa-| pelos jornaes, coloridos de alta 

No reino mineral, o rochedo, |naveis. philosophia e rhetortca, e fica n"isso. 
v. g., armado de suas proprieda-| Esta segunda parte nol-a trará Pois de conversas, meus senho- 

des physicas de dureza, peso, etc.,jà propria evolução res, é que 0 povo está inteirado: 
lucta contra as ondas que tendem| A nós cabe apeuas propagar uma| Queremos a democracia e o socia- 
a desagregal-o, esbatendo-se contra|nova moral positiva e scientifica, |lismo. 

Direito, moral, instituições pos 

liticas, religião, economia, eis as 

differentes partes componentes da 

Sociedade. Tudo isso vem do pas- 

sado, forma um vasto syslema de 

sciencias mui complexas, que até 

hoje não puderam ser, sinão mui- 

to imperfeitamente, enfeixadas em 

uma synthesse genial. Tudo isso 
constitie o objecto da Sociologia 
(nome dado por A. Comte). 

Esta, com os dados da evolução 

da civilisação occidental e asiatica, 

e da ethnográphia comparada, 

com Létournean, Spencer, e tantos 
outros, apenas conseguio, até hoje,|ºle: No reino animal, incluindo-sejde modo à reformar as costumes, HONORIO FERREIRA. 
lançar os seus fundame álns e tra-|N'elle a especie ou o genero huma- substituindo o sentimento da solis 

car as linhas mestras dentro das[P9» cada qualidade physiologica oujdaridade ao feroz egoismo domi- UM LUCTADOR 
| : te. Ef qi 

uaes vae desenvolver-se. psychica, gerada pela adaptação ejnank 
q IVAI aco o” O crio vos cid fixada pela heraditariedade, como| Eis nosso modo pensar em so- LUIZ SOARES 

listas, como Bellamy, em desenhar nos ensina o transformismo, é ojcialismo scientifico. (Continuação.) 

Aço A A resultado da «lucta pela vida» de TITOLIVIO Desde 78 que Luiz Soares mili- 
perspectivas mais ou aca sedu- di cos Tala ar k coma | tava Das fileiras do partido opera- 
ctoras da futura sociedade, erro/4 * rio socialista, tendo-se filiado na 

em que incorreu o proprio e ilus: Vi mundo social , Ra y 9 PELOS POBRES AANBRINEA DOR rt atoa 
actor primeiro para o k aggremia 

tre Bobel. | ment ao coll E id E pros Vl E triste e vergonhoso verem-se que tinha succêdido AC Pralodal: 
D'ahi as criticas que os adversa-|Mºnto de OM OCHNICAdES, COMO DO ojos rmas desta capital crianças|dade», de saudosa memoria, elle 

ros do socialismo, o conde de iva à Natureza inorgânica 6 abit, ;mpjorarem a caridade publica, [Soube aproveitar, em todas as épo- 
: mada. ; iõ i 

doganos (6), Sho OnirOS, IO TO DERA O OMS die À lançadas por essa forma ao caminho manifestação das sas” convicções, 
ao socialismo, mostrando a sad : SUrsem Cego vicio e da perdição. Eis como|Sendo serralheiro, e achando-se a 
bilidade de muitas das arrojadas, po e Et entro 08: Qua propria sociedade cria crimino-|SU2 classe sacrificadissima, sem re- : razão». â ã | : i E 
generosas, mas imprudentes, phan- : â TaZdo NÃO SADCHODO sos para mais tarde condempal-os, [eres pegado Ars 
tasias d'esses «enfants terribles» do quê emonstra Benjamin Jlidd, mando é ella-quem os produz que em outra classe “im largos 

“ . 
7 

e s 

collectivismo. RT O na pela vida tai como ella se], amitta-se que essas crianças|Serões, elle fol incansavel em aggre- 
D'abi a censura habilmente feita manifesta na natureza (1). A cons- não sejam orphãs, como dizem mial-a, conseguindo mais tarde 
os , id : ae-(Ciencia do fim se manifesta indivi- E ado para os seus companheiros au- 

pelos DuFguezes instruidos 405 es alaai ua alguns, mas o que não resta algmento de salario e reducção de 
criptores socialistas, de serem con- ente M cada HOMEM QUêmenor duvida é que, sem paes(horas de trabalho. Nesta Iucta, 
fusos em seus planos de reconse/c0mpôe, como celinla, o organis-| o impotentes para serem bem di-/(oi grande, Luiz Soares, tornou-se 

; : mo social e, collectivamente, nal... bastante conhecido e muito queri- trucção social. EE " Irigidas. do dos seus companheiros. O seu 
Essas criticas não teem, sem du-| Sociedade, como o demonstra Fouil-) compete, pois, ao dr. juiz delnome não mais foi esquecido e a 

vida, nenhum resultado pratico, lée. ESTG Eae orphãos desviar essa infancia des- e figura apparecia em toda parte 
proveitoso para a burgnezia reac- 0 individualismo de hoje é filho aa do caminho da perdição, Pre o seu idéal precisava de de- 

cionaria, porquanto a theoria dojdo principio da lucia selvagem e) q. istazendo assim um deverde suas| Na questão do «monopolio dos 
socialismo fica irrefutavel no ter-janarchica pela vida, encarada sob funcções, é prestando um valioso/tabacos» e na «questão das licen- 
reno da critica social. N'este ter-jo ponto de vista individual e col= beteficio a esses infelizes, e a pro- ças», questões nas quaes tanto se 

reno todos os theoricos do socia-jlectivo; é producto d'um darwinis- cia sociedad pata empenhou a chamada «gente da 
lismo desde Marx, que partiu dosjmo puro prRA e, que soffre as conse-Fontainha», que éra a alma do 

Ra do IRS ERA quencias d'esses descuidos, tornan-|partido, Luiz Soares luctou como 
proprios principios da economia) O socialismo é filho d'esse mes- do-se assim responsavel pelos cri- um valente, sabendo impor-se de 

politica «classica», até os propa-jmo principio alliado à razão: a ado (as prá diari fórma a que a fama de que já go- 
distas de hoj in-| Lucta de classes, o principio d 4 praticam diariamente.Isava atingisse a eminencia. gan istas de hoje, peraunocom in co » O principio da, y ejamos agora a causa porque, A sua palavra rude éra escutada 

victos e levam a convicção a todosjassociação para a lucta, que os bur- estes desventurados paes conduzem attentamente, a sua coragem ad- 

os espiritos. guezes individualistas esquecem). glhoa Gor- atá E GaGe A dá mirada 6 o seu tino aproveitado; 
A previsão, característico de todalque é proclamado pelo propriol..: sd + MNSSrle nesses movimentos, que consti- 
tl Má y À ria e falta de instrucção, determi-|tuem uma gloria do partido, Luiz 

a sciencia regularmente constitui-|transformismo e se ostenta brilhan- nadas pelo capitalismo, faz com que Soares foi tomado como o «braço 
da, é extremamente limitada emjtemente nas proprias sociedadades os paes explorem os “pre ese Es forte» da sua facção. 

materia sociologica, em razão dojanimaes, de um lado; lh dcod : Depois disto, estendeu-se trabas 
S A é Ê de iásii os, perdendo-os assim, emquanto)lhar na agremiação das differentés 

- estado imperfeito dos conhecimen-| Profundo sentimento de justiça e que podiam ser uteis à sociedade. [Classes, e dentro em pouco, não 
tos sociaes. altruismo, como o attestam adver-|ns paes, por seu lado, tradsitádá sem grande sacrificio, estabelecia- 

O triumpho que obteve a solu-jsarios nossos, como Villey, eis 08). ndrai ] d se a «Federação», a qual adheri- 
A Er rajosamente pelas ruas da capi-lram todas as associações de classe 

ção collectivista sobre todos os ou-jdos elementos do socialismo scien- tal, importunando o bem estarda so-[até ali creadas 

tros systemas de socialismo não é,ltifico. ciedade e desafiando-a, em face de) Luiz Soares cooperou como pou- 
Ki a : : - : suas doutri ltroi cos, para o conseguimento da Fe- 

(1) «Le Colletivisme et ses cone] (4) «L' évolution sociale», capi-jSUas doutrinas altruistas... mas,ideração, que ainda heje se acha 
sêqueuces. tulo TI. qual! ninguem dá pela cousa, ide pé. 



“Junta começoou a funccionar, to- 

de grandes discordias, e Luiz Soa- 

O SOCIALISTA 8 

E' lamentavel que o nosso com-|- Und so kwiinschen wir nun zum Depois da revolta de 34 de o saudoso Anthero de Quental. 
PR 

neiro o movimento socialista fraa Este homem, trazido, da solidão alpanhéiro João Sertié tenha-se mo-|Sebluss, auch die Vereine der 
quejou. Dissidencias que já havialque se entregara desde ha muito, 
no Seio do partido foram motivo/a oceupar um tão espinhoso cargo|lestado e não mais qneira «colla- Daire Tas ostra iminimta peço 

fez com que em roda d'elle sejborar» comnosco, senden, um dort gemeinsam mit 
res resolveu, com Viterbo de Cam-jagrapassem muitos homens de va-| Para evitar reclamações como|den ibrigen sozialistischen Verei- 

e outros, abandonar a Associa-|lor, a par de politiqueiros de offl- td: nigungen fir die Ziele des Sozialts- 
ção dos Trabalhadores, sob pretextoleio, que não perderam a occasião|ºSta» já disse ao typographo e aos mus wirken und dieser weltbefrei- 
-de que osta aggremiação tinha apo-lpara se exhibirem. A mocidadejrevisores que não mais encabeças-lenden Lebre auch hier in Brasilien 
drecido com o pezo de muitosjacademica tinha collectivamente|sem os autigos, publicados n'O So-jimmer mehr Anhãnger gewinnen. 

commeitido, indo fundar, com osjvendo n'isto mais que um acto pa-'". ra 
companheiros de dissidencia, oltríotico, fez-se inscrever tambem|São», sob pena de serem todos REUNIÕES 
«Centro Sacialista». Se discordiasjcomo socio. Quando a mocidade, |condemnados a uma multa de cin- = 

ver. O movimento começou a teritituição que se idealisara, resolveu : GRUPO FRANÇA E SILVA 
mais “vida. As duas agremiações|abandonal-a.. Luiz Soares, resolveu Deve, pois, O nosso amigo con- iR 
«cada uma por seu lado, procura-|tambem sair, declarando que oltinuar a honrar as columnas da) Domingo, 8 de Novembro, às 

viclorias; mas quasi sempre, comp/os seus dias contados. b : ê 2 haverá bléa geral 
> : 2 em elabora dos escriptos, por isso|Jala, n. 4, havera assemblea ge a intenção que uma tinha del Uma parte dos homens que a E deste Grupo. 

se prejudicar as duas e, por con-jentrado para alli com a mocidade |deixa de ser propagandista. 
seguinte, o movimento geral. Al-jacademica, com a mesma mocidade O Redactor. |torio e contas da Commissão orga- 

tro Fepasa. rn En Etie apa a PravNaE cloro von- nisadora; apresentação do projecto 
commissão, chamada de «concilia-jtade mocidade das escólas no m 

E j es levantamento pol da nação, e por SECÇÃO ALLEMÃ Commissão Executiva. 

Conapio que a «Associação consequencia nO levaniamento Cary sOZIALDENOKRATISCHEN| À sessão será aberia às 5 horas 
Socialista» nomeassem, nas suas] E a mocidade qne interpretou PROGRAMM. 

mero. 
dos que haviam de constituir ajrude serralheiro, retirou-se em dae 

: f À : Das kann natirlich nur gesche-| Pede-se o comparecimento de Junta Federal do partido. Estajmassa da Liga, conduzindo-o em) a cozialistischen pi cell. 

mando a seu cargo a direcção su-|vivas ao socialismo. Grundl j pr 
po do movimento operario, de] Esta manifestação commentou-se Elric gu Pi COMMISSÃO EXECUTIVA 

Associações. Luiz Soares era um|Luiz Soares levado a toda a parte. d N. Dass dabei di : À 
dos representantes do Centro e ol VASCO MORENO werden soli. - ass ) abei die poli- feiras, às 7 hores da noite e aos 
seu primeiro traballo foi faza tische und ôdkonomische Gleichbe- domingos à 4 hora da tarde. 

SE o que sen und -zwar «hne Unterschied thavia em terminar com à dissiden- | armas des Gesthlechts, der Rasse, Farbe 

movimento, alvitrando, para se or E PERENE NNEIDA | , , à wie dies der Artikel IV verlangt,| Convida- todos o: b 
chegar a fazer «a paz», O «acaba ist selbstverstândlich. Denz in E! ARRRe RN eo 

surgir outra cengrassando todos osiserção da seguinte carta: Wohler : cão d al efl gehen Aller einziger Staats-/8 prestacão de contas, a qual efle- 
elementos». Isto não foi acceite «Compauheiro redactor d' O So-[jund Geselischaftszweck sein, wer-|ctuarse-á na terça feira, 10 do 

trabalhadores», em cujo numero eu à : do 
2 Ê Com grande survreza minha li nojnicht mehr gegenseitig bekâmpfen, X 

ais ns dd Pim AEerioas chntinnon|tiltimo numaro d' O SociaLisra que|sondera fricdfich Naa brúderlich| Pela comissão — Estevam Es- 
; os meus artigos tinham mudado dejden Kampf ums Dasein gemeinsum|TRELLA. 

vêr; e à data da minha partida), a : 
3 : ee tribuisse. A minha surpreza, amigo|sçhenverbriúderung zur Wabrheit 
eg rara e Aga redactor, é perfeitamente justificada, jmachen. NOTICIAS 

: , pois que, tendo dado publicação ao) Zur Erreichung dieses Zieles ist E 

a rata ab astmniação: : de classe, nunca ima-jdie Zusammenfassung der Kráfie,| Lemos na «Notizia», da Capital 
O movimento continuou, como/SiBava que alem do meu amigo ejDas ist hier schwieriger, weil dielFederal: 

antos, 6 ? da commissão executiva, houvese|verschiedenen Sprachen eine Ver- «O delegado da 6.º circumscri- 

e luctar. : a : : ; 
ser qoe deixe de respeitar a solida-|Hinderniss darf nicht abschrecken. E : 
riedade com os a ode Mr es m.ss iiberwunden werden. a pao Ee a SE padaria da 

Luiz Soares gozava em todas as) A publicação d'esta carta é uma) Im Centro Sozialista ist der Ponkt Calassio, para ão dor preso, 

thia. Mesmo no seio da burguezia,|panheiros que teem lido os meusjdem gleichen Ziele strebenden Ver- 
onde à sua doutrina não Estporsed artigos e que, como eu, haviam dejeine oder Gruppen zusammenfii- RH ein io reco ado cid 
ta, O seu nome, contudo, era bem/ficar surprehendidos por vêr que sójflieseen gemeinsim wirken kôn- P Esto e e esfaimado operario, 

ia a isto se impunha. O titulo «De collaboração» ! Punkten und Aufstellungen des 
“E pevido, por cério, a esta cor-| Não querendo fazer commenta-Programms, das vom Centro So- au sonda aa pt Ro Ea 
rente de sympathia, o inclito so-jrios, e sendo eu antes de indo so-jzialista entworfen ist, dieser oder alocio Fon baião | po 

das mais enthusiasticas manifesta-|declarar que não mais escrevo parajmung mancher deutschsprechenden leis Contra ds feacos 
ções de apreço, sendo digna dejO SociLista, pedindo a meu ami-jSozialisten finden. Die Grundprin- Quem rouba um pão é preso e 
nota aquella que lhe promoveu algo que não deixe de publicar estalzipien, auf dem dieses Pro MM ionem enche o paiz de notas falsas 

por ocasião da dissolução da «Ligajcompanheiros que se interessaminiigt fiir don Anfang. Programme 
patriotica» creada após o «ultima-lpelas associações de classe e dos|sind Kkeine noumstisslichen Glau- «ECHO OPERARIO» 
tum» inglez de 14 de Janeiro.  |socialistas sinceros. benssãtze, sie kônnen revidirt und] Temos recebido com muita rega- 

"erros que em seu nome se tinhamjentrado na Liga, e Luiz Soares, ciALISTA, com apalavra «colabora - | me 

havia, discordias continucu a ha-jcerta de que a Liga não era a ins-|eoenta talentos euboicos. 

vam trazer à si o maior numero dejfazia por entender que a Liga tinhalnossa modesta folha com os seug|ô horas da tarde, à rua Urugua- 

prejudicar a outra, acabava-se porjconstituiam a prejudicavam. endolque, por tão pouco, a gente não 
Tractar-se-á do seguinte: Relas 

o se lembrou acabar com isto.|se retirava, lamentando que não se 

de regimento interno; eleição da 
que: a qual, depois de muito tra- 

dos e deliberar-se-á com qualquer nu- 

respectivas assembleias, os delega-|como devia a declaração sincera do E (Schlass.) 

; todos Os socios. —A Comissão 
triumpho, até a Praça Nova, dando chan dig lant Artikel HI au 

armonia com a «Federação das Pai largo tempo, sendo 0 nome delno;ngon (Munizipien) organisirt| Reunirse-se-i todas as quintas 

een preqaCioa: trávelho ROM Camo “po (Continua.) rechtigung ailer menschlichen We- = 

oe Mr COMMISSÃO DE FESTAS 
cia, que tanto linha prejudicado o JOÃO SERTIE' oder Nationalitãt Grundbedingung, 

mento dos duas aggremiações, para| Este companheiro pide-nos a in- aoxialistischen Geselischuft wird das desta commissão para uma reunião 

pelos delegados da «Associação dos! riam). den sich Rassen oder Nationenl-orrente, ás 7 horas da noite. 

sempre a expôr este sem modo deh; mi sem que eu para isso con-|fúhren und die aligemeine Men- 

dz, que a Junta tinha terminado, “5º nho escripto sobre asjaber vorher cie Organisation nôthig GRANDE ROUBO 

antes, e Luiz Soarez não cessou «alguem» que mais fizesse, a não|stândigung erschweren ; aber dieses pção prendeu Vicente Calassio por 

camadas sociaes de grande sympa-|satisfação aos socialistas e aos com- gegoben, wo die Krãfte aller nacb tratou de correr, resultando cahir 

quisto: a sinceridade que o distin-depois de muito tempo lhes deramjnen. Mag auch iu den úbrigent o, o; do Codigo burguez, deve 

cialista foi, por varias vezes, alvojcialista, aproveito a occasião paraljener Satz nicht die volle Zustime Não ha nada como a gente fazer 

mocidade academica portuense, jcarta, pe deve ser conhecida dosjfusst, sind sozialistisch und das ge- não é punido ! 

Na presidencia da Liga achava-se! Seu companhe ro— João Sertié.» Iverbessert werden. laridade este grande orgam da 

a” Ffiiw 
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O SOCIALISTA 

Maure. Giusseppe Grecco, Galim- ADARIA COOPERATIVA DA SO- 
berti Giovanni, Zappaelli Augusto, EXPEDIENTE Enero dos Operarios pole 
Potiechia Giusseppe. O SOCIALISTA é publicado aos | Fornece pão de trigo, centeio, 

omingos Esgr tambem dao doces, etc. 
a e superior qualidades a preço 

PELA INSTRUCÇÃO Redactor responsavel—A. BREVES Miódicos. ms bros 
pena Secretario da Redacção— ESTEVAM| A padaria encarrega-se de man- 

O Centro Socialista recomenda alESTRELLA dar levar o pão, em casa dos fre- 

União Operaria de Rio Grande do 

O numero ultimo vem muito bem 
escripto e traz o programa politico 
do nosso partido. 

«O Echo Operario» é um dos 
jornaes operarios brazileiros mais 
pai orientados na questão social. 

Nas e columnas não saheimn rd dos livros constantes desta guezes. 
artigos burguezes. - ista: a Roga-se aos nossos companheiros 
j Mata So Ps Fá CARLOS MARX ASSTQNATURAS de coadjuvar estaempreza com to 

fende o interesse do povo. O Capital, Miseria da Philoso-) Até 31 de dezembro, 54000 | jdos 08 meios possiveis. 
Felicitamos ao collega na pessoa phia, Manifesto Comunista, Capitall Pagamentos adiantados RUA ALEGRE DA LUZ, 43 

do seu redactor-chefe A. Guedes|º salarin, A Guerra civil em Frane 
R. Coutinho que é um operariolta, Discurso sobre o livre cambio.| AGENCIAS D'«O SOCIALISTA» 

PEDRO FERNANDEZ, DESEJANDO: 
ira decidido, inteligente e FEDERICO ENGELS nica o leo R Arbeiter-luma collocação em fabricas de ta- 
trabalhador. : : sal; erein, rua Coelho, 16. idos, de vid l a Socialismo Uto Social ] cidos, de vidros -ou qualquer tre ALEMANHA Teco pro e Saciaiamo CAMPINAS: Ali. Arboier-Vereto ali; manual, pede a: que pre 

Hotel Inglaterra. sarem de um operario nestas con-- 
No Congresso socialista allemão/gem da familia, da propriedade 

de Gotha estavam presentes, aojprivada e do Estado, A evolução 
que dizem os dalogranammas, E da revolução. 
elegados; e foi nomeado presiden- 
te ngér e vice-presidente Bocki FERDINAND LASSALLE 

Parece que, no raia das dis-| Capital e trabalho. 
cussões, se levantaram divergen- 
cias que obrigaram Liebkenecht a AUGUSTO BEBEL , 

demitir-se de redactor do orgão do| A mulher e o socialismo. 

OESTE do ESTADO: Julio Lion. lIdições, dirigirem-se à rua Santa 
SAO SIMAO : Theophilo Moreira./Thereza, n. 6, sobrado, Centro So 
SOROCABA : Augusto Stramozzi. leialista. 

Catão Beraardiuo de Oliveira— 
CAPITAL FEDERAL: Antonio José 

Duarte Junior, raa Lopes Quin-/MWILLI GEUE, ESTUFADOR E DE- 
tas, D. 40, Jardim Botanico.  Icorador.— Recomenda-se à execu- 
José Ricardo Pereira dos Santos, ção de todos os traballos e con- 

! Villa de Sento, Amaro. certos concernentes a sua espezia- 
partido ENRIQUE FERRI Manoel Siqueira Junior, Estação |lidade. —Preços modiços. é 

INGLATERRA Socialiimo e Sciencia positiva, |da Estrada de Ferro. Rua S, Ephigenia, n. 4. — São 
Acaba de morrer o poeta Wil-Discordia positiva sobre socialismo NICTAEROY: Paulim José Soares, |Paulo. 

fd Moreio: (Ferri contra Garofalo). Casa Phenix.—L. do Barretto. 

Era um homem de talento, tan- FELIPPE TURATI Ng E XPLICADOR PARTICULAR. —DI- 
O CENTRO SOCIALISTA estará piomado pela Instrucção Publica da 

aberto diariamente das 10 da ma-[Republica, ex-alumno das Eschólas 
nhã às 9 h. da noite e aos Domin-Militares da Capital federal e Rio 
gos do meio-dia ás 2 horas. Grande do Sul é ex-professor dos 

— collegios «S. Paulo e Minas» e Ins- 
FINANÇAS tituto go desta capital, abriu: 

: à irnq [UMA aula dos cursos previo e se.. 
ps so nopde mrmsçihas cundario, à rua 45 de Novembró, 
mensalidades, o obsequio de virem: D. 3, des mn Pid à qual fune- satisfazel-a, pois bem sabem que é Eh Fê na a manhã. 

essa à unica fonte de renda com| Os interessados pódem procu- by raleo, para conhecer das condic- que conta o Centro Socialista. [o 4 matricula, no mesmo pre- 

to que fôra conuidado para poeta 
da côrte, o que elle rejeitou, em 
virtude das suas opiniões socialis- 

Revolta e Ravolução, A moder- 
na lucta de classe, O dever da re- 
sistencia, As oito horas de traba- 

— Passam de 2;000 os cocheiros lho. 
de Londres que se acham em gréso. EDMUNDO DE AMICIS 

HESPANHA Trabalhador à urna, O primeiro 
podes Né de Maio, Observações sobre a ques- 

Nas A ç exata 243 fra-ltão social. 
des reculetos, 234 franciscanos, 
226 dominicanos, 216 agostinhos. JULIO GUESDE 
e 450 jesuitas. Total, 1:166 frâdes.| A Lei dos salarios e suas conse- 

Por isso, os insurrectos matam Iquencias, O Gollectivismo, Collecti- 
, : : z Pedimos igualmente a todos os 

n'eiles, que é mesmo gosto. vismo e revolução. nossos assignantes a fineza de man- dio das 12 a 4 da tarde. 

EE BENOIT MALON sp pagar suas assiguaturas DO | === 
Dra a :a |Centro. CHAPELLARIA MODERNA DE AL- p ES O Socialismo integral, Economia id 

GRU OS LOCA social, Socialismo reformista. INFORMAÇÕES berto Ferreira Sertió. Grande sor- 

(DE FELICE GIUFFRIDA PAULO LAFARGUE Os socialistas de qualquer ponto [timento em todas as qualidades de 
O Materialismo economico dedo Estado que quizerem se com-jchape's Castor e Lebre. 

runnADo a AR R pm ra Marx, A Autonomia e a Jornadajmunicar com o Centro, poderão fa- cação 
Sóde: rua do Conselheiro Rama-ljogaj de oito horas, O Direito álzel-ó que serão immediatamente. at- Ig 

lho, n. 15. preguiça. tendidos, podendo dirigir-se à Com-|- 
Delegado: Estevam Estrella. e GABRIEL DRVILLE missão Executiva do Partido Demo- 
Comissão Executiva : Giuseppe crata Socialista de S. Paulo. Caixa ALBERTO. 

Pane, Camillo Amadio, Luige Bezzi,| Estudo sobre o socialismo scien- 
Giuseppe Forestiere, Michele Gafole, ttifico, Resumo do «Capital» de 
Nicola Fanari, Napoleoni Amadio.|G. Marz, A Gréve geral, O anar- 

do Correio n. 182. Va ML 

EM GERAL = 
— chismo. ; 

CA Todas as pessoas que estiverem 
dE CARLOS MAM SCH/EFFLE alistadas nos Centros municipaes é 

FUNDADO EM 22 DE OUTUBRO DE 1806] 4 qninta essencia do socialismo. [grupos locaes terão direito ao nosso 
Séde: rua do Trampho, n. 22. ornal e bem assim serão auxilias 

dos em toda e qualquer emergen- Delegado: Trajano Tolentino (dr.) E. VANDERVELDE 
cia em que soffrerem constrangi- Commissão Executiva: Quirino) Socialismo agrario. 

FE NIUAV 4Q OINIUOIA VAN 51, RUA FLORENCIO DE ABREU, 54 

Rosa, Henrique Sacks, Roberto L. JOYNES mento, de acordo com os recursos 
Krock, José Bento Prestes, Cosme DS pda do Centro. 
Alves dos Santos, Lucas Bueno da| Catechismo socialista. - 
S. Campos. --G. PLECHANOW 

3. — BENOIT TMALON Anarchismo e Socialismo. ALSIN ARNS a Es 

FUNDADO EM 4 DENOVENBAO DE 1896]  JAYME VERA LOPEZ  |Eicarrega-se de pinturas do tor) Provineiso todos amigos que já 
Sêde: rua Vergueiro, n. 73. O Partido Socialista ante a Com-ldas as qualidades, tanto de deco-jrecebeu um lindo sortimento de 
Delegado: Franco Carmello Lon-|missão de Reformas sociaes. a EA parto. oie de eiaepds chapeos de palha, a preços hara- 

0. « Colloca tam apel pintado. |tissimos. - E4S 2 ce 
' Commissão Executiva: De Carle OLIVEIRA MARTINS , modicos. Es —ezem CEEE o eo io 

Amadio, Francesco Vigua, Giacome: Socialismo em Portugal. Rua Guayanazes, 140, S. Paulo. Typographia d'O SOCIALISTA. 


