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Entre as causas económicas da j se passa . gasta-se em bagate las ctr 1 
m, 5ena à eve riamos ter enu mcrac. " 1 aparato o que dc, ,eri a de sti nar-s e ao 1 
também a família numerc.sa. Não o' alin~ento. Na ~erduro. d~;; anos o or-1 
fizemos por do-is mo tivos. Prim eir o ganis.mo res,s ,e, mas nao tarda quP l 
porque nos tremeu ,a mão quand-n a fome oper e os seus cfeilo s. A do ru- 1 
iamos a eecrever que a .ahundânc ia ça ,impede o trabalho e. logo que élc 1 
d·e filho s num Ja,r saüdável em causa fa,lta: , e~tra a n1isér ia que. dcpoi8 de ,· 

acudH· as casas dle penhores, vai ba-
dle mi sé ria. Segu nd o porqur n.Q5 pa- ter à porta àos hospitais ou da Assis -
rece que esta causa não é puramente tênci •a , E' certo que a maior parte 
económica. 

Tremeu-nos ,a mão ... Mas a t·eali- das doenç as que dià1 ia mente aparc-
dade é que -todo aquêle que se re- cem nos hospita.is à procura de tra-

tamento são provocadas pela · fome. 
solve a dar cidac!J;i.os à P á:lria, braços! E se juntarmos a esta ca usa de 
ao .trabalho produtor, valores initelrc -

1 
miséria a má administra cão dlo lar 

tuais e momis à comunidade - lnão poderíamo s ter como caueá profund~ 
está. provado que cm re gra gemi os i 1 a fal~a de educ.ac:ão ~ocial e familiar. 
melhores valores saem precL,amente 

I 
Também a miséria provocada por 

das famílias ,umero~as? - •recebe 
de ssa mesma com unidad e, como rc - 'lS ta causa se poderia prevenir 
compensa ·do cumprimento do seu se se dicidis ~e enl rar pelo ca-
d • 1 1 I minho , dif ícH m.as poifsi:,rel, da 

ever soc1a e mo1,a , um a,esLado de educação social e famili ar das 
pobreza e, quási ,;crnprr, a ac ompa - f massas popu lare s. Vig-iados cte pcr-
nhá- lo um outro de eslupidr~ . 1 to füi famílias pelos olhos n.tentos ' 

Duvidam os, porém, que deva ser d 
al,acada por meio s pura.mente rconó I uma ,a s-si~tência amiga e .•alvadora, 
mkos. 1 -~t~s _homens - na nuu or dils m · 
. Há gu _em o def enda, sobrn tud10, cn· º .. riu~ houvesse de lei:-ítima_ c_onve- - consc, encias -ou_ dhs mald ndes- t.ran s · ~ 

tre e.sp1ritios arrojados que se re~ol- TJ1P.nc1a nos g-astos <lP ve:,t.ual:'10 ou frdem volun to riamen l e p:wn a C<>!llU· 
veram a lutar contra O dogmatismo ?" ap1 e~•ent_ação nu1:ca seria obtid o n~-.f~e <>3 <'ncar~·o!I _ qu:' sõ a Ôlc3 ~ 
nos compêndios de economia poiitica, ~ custa_ do m(l!1spensavel .alimento. E PC'. e_nce 11:; .. -A Aosl!ltCnC;1a te m aqui 
sa ído~ · do classicismo social is .a ou es te esforço educ ador eviba,r ia mult~ ; . su,i . nu- sa:> a cu~prir, . mas tam· iÍ: 
libera!, Não há muito ainda que Je- lares de caír irremediàvelmente na !"em ·\ t1nham Os tr1bun a1s e a po- q 
mos -a. opinião dum ilustraci!o ,indus - in suficiê nc1-a. dcia. · llfeh~me nt~, raras vezes po-
trial franc h. que defend~ _enêrgi ca- Os fl agelo s .. socia~s - alco?llsm.,, , "fs~~ç;!~t:~-e1;J;~v

1!' P:r fa1::; de le: 
mente o d1re1to a um salar10 claque - tube rcul-ose e s1f1l1s~sao tambem ge- ' to é esta um a- e e ic':z . 0 ent:a·n 
fas pessoas que não ctei;em trabalhm·: rad o res de miséria, e •em larga esca- . , ª das_ maior .es !l m'llfs 
velhos, doente i;, mulher es ca~a da s ou la. .Não só im ped em o ~rabalho em 1 ~~~~fas~au-as de toda a espccle de 
de s.tin ada ~ ,ao casamento, e cnanças · certos ca 50s , como ta mbem e sobre 
até dieterm inada •idade. · tudo dão lu gar ao nascimento die 1 . <?0 mo se verifica, .são vastos e va -

0 salário dos que niio pode m ou j anormais. Um <anormal é sem pre uma e riact-o~ os pro~lemas que sus aita ·uma 
nâ<, devem trabalhar sairi,a da. ind,ús- de sgraça familiar e quási sempre ' boa org,:1mzaçao da As sistência . Nem 
tria ou do comércio sob a forma de · uma dcsgra<;a social. EEtas doenças 1 J::0 d?m eles ser traitados. mas .aipenas 
pensões e subsídios, incluindo os. de veriam ·set· enêrgicamentc atacadas lig_eiramente esbOÇados, em artigos de 
subsi~ios ci!e fa~ília, Scgllndo cs :a I p~la_. Ass_istência e, se al_gu~a co'isa I, JOL na!. 
autorizada · _opmiao - a1:1tor1zada por 

I 
ha Ja feito_ no _que respeita a tubeI; .. · _ Uma coisa _J_Jorém é e\·idente. Se 

vir de um Jmportan le mdu strtal mo- ,-culos e. P-stao amda por dar os pr,- na(} se atac ?.. airecternente a raiz do 
derno - a mi sé ria que <tem a sua· meiros pa·ssos no combate sistemá- 1 mal, a~ . famílias qu e o Centro ~ 
origem na fecundidade do lar, d!cvei,ia tico à sífili s e .ao alcoolismo. No en- 1 de I_r.querito Assiistencial dec l.a,rou né- t 
ser· .suprimictla por meios purament e 

I 
t•anto, l:!1~ita miséria se ,evltaria s~ cessitJ.dla g, ou dignas de Assis tênc ia 

económicos. e não diria portanto rcs- as fami!Ja~ em que graJ5sam estes IE'm Jan~lro dê ste ano só na CapitaÍ 
peito à. Asristência propriamente · flagelo-s fossem acompanhadas · dte do Imperio. continuarão na misérJa 
di ta . perto. Melhor ser ia empregar dota- , ipc r ma iore<s auxílios que lhes pos~ 

Não hav en do porém · numa Naç ã o ,ções orçamentais na !J)rofila..,cia deste s 'l ~a~ ser dados, e outras se ~he virão 
a pena~ forças económicas e mio seu- males d'o que em subsídios às suas · Jll1 1 ,ar itodos os anos, vit imad-a., por 
do só a economia a ue•ncficiária ciuma vítimas . su;i. vez. 
forte natalid ade , tôda ,a Nac;âo d eve- Causas momi s da miséria sáo so· Prouvêra a D eus que pudé~e .._ __ 
ria ~c1· chamncla :i. ~olucionar o ~ra IH·<'~udo a i'nberna e a desmor aliza- vpr ent t d · ~ 
V·1~•1·mo p1·oble1na, a 1·,·~1 d'" qu~ ·de ."- r - o ' a· ·1 re quan os everiatn resolver 

u, .. " - ·' •ª · cs .e problema. ~ sua quota parte, 
apareça o oontra -senso social qu e é A taberna não ser-ia um granct<' aquPh colabora.çao que n gravidadle 
poder enumera r -se en'tre as c,msas mal numa wcie dad te que tivesse um <io mal e.con,;e lhqi ,e a. tod os 'impõe. 
da miséria a família numei ,osa . nível económico .e mora l eleva.do . 

A economia por in term édio dum 1Nu m pais como o nos~o. em que o ABEL ,.ARZIW 
eficaz salário familiar, v fisc o por nível de vida é baixo, a taberna pode 
uma modificaç ão no sistema tribu- se r c'Jnsidel' ada um verdadeiro fla-
tárlo tendente :a aliviair d os encar · : gelo . Gas ta -se em pouc a coisa o que ~ 
gos fiscais os lares com de terminado mu ita falta faz em caJsa, de tal ma-
n.úmero de filhos, o Es tadlo por uma neira qne uma boa pal'te dlos que 
conti·ibu1ção per manente par a as cai- a cr;dem à. .a8,;istêpcia nã o teriam del a 
xa 5 de compensaç ão do salário fa - 1 tanta precisão ~e a féria nã o ficasse 
miHar, ,a Assi stência por um cspe- j p~la tab~rna. A taberna não pod e 
ela! ca:r.!nho parn cor.i as fam ílias I ser porém su pr imida enq uanto não 
nurne ró;:;as na d ist ribuú ;ão ctos seus l Sfl r esolver o problem a das habita -
benefidos, deveriam dar-se ,as maos ções operârias e do emprêgo do tem· 
no comum esfôrço <la reabili'..ação po livre. 
ect •nómica e sor'a: <los lares gencro- , A des morali zação, aausa moral a e 
sarnente fecun,1, , • mi :;éria, tem várias fo rmas. mas uma , 

Se con sidc rau .. ,s , JlO:·ta nt u. a ra - /c m espe cia l revol ta nte, sobretudo no~ 
míll .a numero-:;a <:cr.10 ca!; '•-~ não ci:o- •1gra nd rs centros. Refedmo-nos ao 
nômlc.a da f"'\iséria, •1niciarPrrll1~ cvrn. 1 , - d # 

ela uma nova classificaç· ão : a ela j a )::t.11uono o lar, qu as i oempre ilegal ' 5 ou .suplem entar. e dos f ilhos déle 
causas sociais e morais. 1 n:tscidl:,s. por .aquêle que é. 0 pr-ln-

E _ntre a3 pr imeiras, teríamos d'~ • cipal responsáve l <las vidas humana i,, 
c~n ~:d?rar o o3:rdenk, dcsc J?, do ~uxo .. lqu,1 tinh:ci. vo lun Làriamc n•te ligado à , 
Nu~.,uem deseJa apws~nt.ai se mal e I sua. ~2uantas V<)7,es 110 5 tem sido rrs .. 
mmto~ esfor çam-se ate por apare n- pon clido, ao prcgunt~ ,. pelo ma ,-ido o11 
,tarem ma1e do que podem ,_ Como na 'pelo _pai aos filhr, w deixou -me e 
:ua todos os olhos ,...nos vee m,. e de nunc a mais oui s ~aber d? nó s! 
porta s a den tro pou cos sa bem o que F • 
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