O Brasil tem sido o paiz ideal dos aventureiros, dos
argentarios que vivem a extorquir pela astucia e pela força a
própria humanidade. A industria e o commercio de homens,
mulheres e crianças goza, nesta terra de promissão, todas as
garantias e faz o mais ruidoso sucesso. (...) Se os operários
morrem à mingua e se lamentam, que vão queixar-se a virgem
dos desamparados; se reclamam e protestam ahi está a
polícia, o exercito, a armada e todo apparelho legalitario, que é
uma joia de justiça, para acalmar seus animos, indignações e
desesperos, com banhos de sabre, ou os frios pavimentos dos
calabouços correcionaes.(...) A grande baixa dos salarios ha
pouco ocacioada pela crise de trabalho, não póde, de forma
alguma, perdurar, sabendo-se, como todo mundo sabe, que os
capitalistas estão ganhando rios de dinheiro. (...) A miseria e o
trabalho transformam-se em ouro, em vil mental, que corre em
torrentes caudalosas para os cofres dos negreiros do Capital e
do Estado, operando-se este milagre pelo talisma da
exploração e do imposto. (...) existe um proletariado que não
encontra com o seu trabalho recurso algum para matar a fome
dos seus filhos. Este crime social é demasiado grande para
que até os mais neophitos não o vejam e não protestem contra
ele. Dahi provêm, pois, o movimento de reivindicação operaria,
as gréves com as suas consequencias. Os capitalistas e os
governantes permanecem imperterritos na sua intransigencia,
appellando para os seus direitos, para a lei e para as forças
armadas. (...) O operariado realiza, portanto, uma obra
justiceira conquistando pela gréve ou outros meios de acção
directa tudo quanto lhe é extorquido, roubado legal ou
illegalmente. (...) O movimento deve generalizar-se a todas as
classes, alastrar-se por todo o paiz, afim de que as conquistas
sejam mais rapidas e radicaes. (...) E se, como dizem alguns
jornalistas a soldo, o movimento de reivindicação operaria
obedece à agitação promovida pelos anarchistas, se estes
elementos e ideias que professam podem influir para abreviar
a victoria da liberdade, para a reivindicação de todos os
direitos do povo, então - salve, ó cavalleiros de epopeia
libertaria!... Salve, ó sublime ideal da Anarchia.

GLOSSÁRIO E GRAFIA
paiz: país.
argentarios:
ahi: aí.
apparelho: aparelho.
egalitario: igualitário.
correcionaes: correcional, correção.
ocacioada: ocasionada.
neophitos: neófitos. Aprendizes.
appellando: apelando.
imperterritos: destemido.
radicaes: radicais.
gréve: greve
anarchistas; anarquistas.
victoria: vitória.
cavalleiros: cavalheiros.
epopeia: sucessão de eventos extraordinários, ações gloriosas, retumbantes.

