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Caríssimo Edgard:

O Hilário manda-te, por intermédio do A. Orellana (reclama dele o pacote), um cento

de folhetos Os bastidores da guerra, de Krapótkine. Depois seguirão mais. Para o Rio

tambêm foram. Para poderes vendê-los a 100 rs., faz-te o preço de 20 rs. fortes,

2$000 fortes o cento, sendo a cargo dêle o correio. Esforça-te por promover

rapidamente a venda; e se o grupo E. S. quiser, tem mil ou mais à sua disposição.

Vendido este, sairá outro; e a Brochura Social passará a ser administrada pelo Hilario,

p.ª poder continuar, pois o L. da C. não serve. Se o grupo E. S. quiser comprar e

pagar já 1.000, 1.500 ou 2.000, ainda o H. lhe faria um abatimento. - Deves ir a casa

do Antonio, pois êle não foi avisado e não sabe p.ª quem são os folhetos.

- Já calculaste quantos n.ºs da Sementeira c/ a biografia Berthelot recebeste e

vendeste? Quantos te sobram?

- O Eladio, de Santos, que faz? Tem recebido 20 ex. da Sementeira e não paga nem

escreve. O H. não sabe se deve suspender.

- Se por acaso te cair nas mãos, gratis, um livro de contos de Valdomiro Silveira, ou

mesmo algum conto dêle insulado, bom, manda-mo, dado ou emprestado. Desejo

tornar aqui conhecida essa boa e original literatura local.

- É grande favor remeteres-me os seguintes jornais que me faltam:

Terra livre, n.º 24;

Guerra social, n.ºs 2, 3 e 4;

Lanterna, n.ºs 90, 135, 137, 149.

- Mando um O que vai pelo mundo muito extenso; mas acho que é todo

interessante. Tive ainda de resumir e cortar factos. Não falo da absolvição de Ettor,

Giovannitti e Caruso, porque não sei pormenores, e a notícia seca já a Lanterna a

terá dado. O Congresso da C.G.T. tem causado aqui, entre nós, grande febre. Está-se

à beira de um abismo... Ou vai, ou racha!...

- Que diz meu pai?... Estou a precisar muito de pecúnia...

- Aguardo com impaciencia carta tua.

Um abraço do Neno

Pelo correio, a brochura de Krap. não pode aí ser vendida a 100 rs. Para conservar o

preço convidativo de 100 rs., lembro que podes pedir que o comprador de fora junte

ao pedido e ao custo do folheto mais um selo de 20 rs. Resolve como entenderes.
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