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se levanta em pról dos nossos irmãos de
lìspanha, marl,ires da Idêa Nova.

tonvicta de proticar um bem, erguo o
seu eiier"gicr¡ e altivo br'ado de guerra contra
os tir¿nos tortur¿dores dos dedicados o lio-
nestos trabalhrdores, quo dispoorn da iiber-
dade, arroritando a m0r¿0, eru defeza da hn-
manidade que sofre!

Espcrando o bom rosult¿do dosta tita-
nica luta internacional do corações ¿ltruistas
coiltrå 0s abjetos Nør'os que, abuzando da
ignorancia da rnaioria do povo pratica atos
repelentes e mil vezes inlames, este gremio
onvia um saudoso abraç0, ardente de Justi.
ça, aos mart,ires do Alcalá dol Valo, para
quo não esmoreçåm em faue do inimi3o.

0s sor;ios do grupo: Àntonio Joaquim
Junior, Art,hur Gomes França, Francisco
:Joaquim Martins, José Pereira da Costa, Joa-
quim Ferreira Junior e Antonio de Souza
Torres. >

-O nosso,qolega o,aPaiZ¡r publicou o
apolo feito pelo secretario da comissão do
Porto.

-0 <Labon, de Gouvðia, Iraz um be-
lo artigo assinado por 0taaio.

-.4, comissão do Porto tem em vista
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0 protesto contra 0s inquisirtores d'Espanha con-
tinua vigonoso em totla a parte, e 0 dia d'onúom, saba-
ilo, foi intlicarlo para uma mauifestaçiro de geral pro-
tosto internacional

Federaçöes e Bolsas ile Trabalho rla ltalia, Beljica, Ale-
mànha, ['rirnça e htglaterra . serao unanimos essas ruu-
nifestações.

Em Espanha úeräo logar oje, tlomiRgo, assim c0-
m0- 0m Portugal, onde algUuas eolétividades teem jn
daüq q sua adeså0,

A sumulil de todos estes protestos deveräo ser
prùsetttes' aos consules tl'Esprrnha em toilos 0s pflf$es,
ngsilu 00tn0 tambern a0 governo eeutral.

Sabemos q ue aqui n0 Porto alguma.s colétivida-
d,es reuniråo para tal fim. esperando por isso que to-
dos 0s cor¿rQöes gen€rosos e altruistas saibam cnmprir
0 sou dever de solidariedade atlerindo a" este protesto
úmanitario, para quo de torlas estas manitestaçoss e
d'outras subseq uentes, possa coordeq&r=so um docuillett-
þ 4ltiyo e. digno p-?r_a {bo{os nóq e tle força moral p¿rra

0s qoss0s ifmrtos d'alem fronteÍra,

os Silvelas e os Mauras, toiÌos essss pertur-
b¿rjores de oficir,, t0d0s esses defcnsores
rlurn regimen flrbustr¡¡ro e dovasso; si,o os
que,'covarde o rrimir¡osamenli:, assasinar.ürn
milhares de cub¿nos e de filipinos, e quí)
dopois ds [antas atrocidades cometrdasr-se
renrJeram p0rå0te os (anhões americtnos,
são os que fttmentam a ignorancia o ospa-
ltlatn r mtsonå; são os que teirnosamente
não quo-rom resolver o problerna agrario orn
f'¿vor drts trab¿lhadores ruraes; sãc os quo
g0rarc0raram e [urturaråm na masmorra de
ùlontjuich operarios honrados, por reclama-
rdm pã-o o trabalho; são os qtre nas ruas rle
J,:rez fuzil¿r'am muitc,s iiroci:ntes indef+z,rs;
sãr-r os que r:oartan n diroito á liberdade do

:
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D'l,, Vønguørdø, jornal republicano de
Lisboa:

Alcal¿ ilel Yalte
ìUm oonËelllo.de suerrt do osolqueã

pensa_menlo,, da reuniã0, da imprenga e da
associação; flnalment¿ são todos essss cati-
ques quo impunemerit.e teem cometido bar-
ba rirlades semelhantes ás de Alcalá del
Valle. Estesré qqp tdeqr sirlo o São os ómons
perigosos para a'sociedaCe, e que dovern
ropugnar ¿o ent0 noais dosprezivel e perverso
o a nÖs, que som{)s defensores da Justiça e
da yordado, conflange-se"nos 0 coiação de
horror 

_ 
pelos medonhos atentados que teem

coruetido contrâ o ssu somelhante. 
-

Àinda que todos.os militarões profìssio.
n;ìes prelondam alcunbar-nos de seditriosos,
havomos de proelaurar bem ¿il¿o as nosg¿ts
inten-sões puras e inal[oraveis, porquo teern
por fim fazer conter ri dispotismo ilas cias..
ses dominantes, que tanto teem flagolaclo
as rnultitlões dos que tral¡¿lham e nada pos-
suemr tanltl rqais que essas intençõos uos
são inspirarlas pela proprie consorvação. Por-
tauto, nle$ta communhão dù idêas, apelamos
lraf¿l todos quo aspiram a quebrar rg ra"
deias da escravidão e que nos seus çoraçóes
fê,'mentam o desejo do urna soi:ledadg niais
egualitaria, que façam reperclrtir'.eemente-
nente pot fiontelrAs föra rlos povos cultos
0s seus protestos, s, acalentados peìo ideal
rgüemtor doem as mãos atê conseguirem
libertar do jugo opressor dos mandões de
Espanha, as vi[imas da burguezia inquisr-
torial tlo Alcalá del Yallo.

Fiqrren certr)s 0s iulgadores agaloados,
mer¿eoalios, gu0 levararn å sanção de Af-
fonso XllI a serìterìça eondenatoria d'essas
triut¡r e seis viti:::rs do trabalho e da dôr
soffrida,, cometentju ¡gsim a maior das cruel-
dades conhecidas nos nltimos [ornpos em
todas as naçõos civilisadog, do que provo-
carâm intensas o poderosas corrontes cre

veoûteûtos prot,ostos om todos os corações

Eonerosos e huutanit,arius, que hão de ficar
grave'ios na ltistorio do movime¡to sgr:ill
óomo marco miliario nos principios do so-
culo XX.

Damøso Teineirø.

As ultimas noticias quo nùs são trans'
mitidas pela imprensa livie, a proposi[o da
condeoação aplicada a trinta 0 gets cåmp0ûe-
zes por um conselho tle guerra ¿t¡nstitnido
por oaoiques sm Aloalå del Valle, ûausâm'
nos espanto 0 a0 mesmo lempo produzom'
nos invencivsl lristeza.

0 averidictumr desse consolho de guer-
ra foi desúmano, dospotico, brutal e mcns'
'lruoso! Foi desúmano, por não permitir o
tdireito de defeza aos-seus prøtendidos cri'
mioosos por defensores da sua conû¿nça foi
despotico por tor levarlo o seu cesarismo até
a0 terror, não consentindo que o povo fosso
testemunha preseniial das deelaraçõos pro-
uuociadas pelo capitão de artilharia, D. Lui¿
Rodriguez Caro, defensor de Josrå P0r0z,
quando afirmava perante 0 tribuoal quo o
geu ¿liente tinha sido submetido á tortura
para lho arrancarem doclarações de aetos quo
oão tinba comotido; fui monstruoso pelas
penas aplieadas a cada um desses infolizos,
martires d0 Bem, que ba porto de sete mezes

chefo um rMaura¡, proüealoram tão disp.oti'
camonte, não s0 piira serom agradavois a
burgnezia, como tambeq R.ara assegurar a

vid¿ d'um rei creança, irnberbo, e sgm cons-

cieucia formada para bom dirigir os dostinos

dd Espanha, nem tampilur:o piìf a oomprt'
eodsr o valor das tíranias,' que os seus se'
quàzes infringem aos desgraçados, que re-

ilamam pã0, trabalho e iustiçal
Não-á palavräs parå verberar a falta de

umanirlads que imperou no coração dosses

verdugos da cazernal

Peraote a exactidão dos factos a que nos

vimos referindo o que já são conhecidos em
lodo o mundo, uma glande e generosa mi$-
sãô á a cumprir, para dofortdermos a onra e
a liberdade dos ofondidos.

Esses profissionaes da cazertta, cancros
roedoros de paz armatla, para justificar a
sua indigna rosolugã0, acusaram as suas
vitimas de ômens i erigosos á socieclade,
c0m0 vil pretexto de os roubar á vida dos
campos, ao sol purificador e belo, á familia
o aos amigos, onde reunidos alvejavam um
futuro de paz e do amor. De todas as infa-
mias foram e são capazes os chamados ttl¿ìn-
tenedores da ordem, Ar:usar os amigos da
justiça, quo são os inirrrigos de toda a <bar

-A oFederação 0peraria¡ resolveu
adorir á campanha iuiliada pola Comissão
de Solidariedade rlo Porto.

-A <Associação de Classe dos Mani-
puladores de Pão¡ aproYou uma nioção de
protesto e rezolveu realizar uma sessão no
mesmo sentido no dia ,l3.

-llnviou tambsm a sua adhgsão a <So'

ciedade Cooperativa dos Sois Amigos Livresr
ooilr o oficio soguinte:

Canørail,øs:

AüIT,{OIO INTMNACII}NAI,

dLversos trabalhos, que em breve saem álú, o que coustituem 0 que se chamam
tabalbos praticos.

Por haver pouco tempo nãb podom sor
conhecidos no dia lZ-dia de protesto uni.
versal.

-No Barreiro realiza-ss um comicio
rle protosto contra a tirania espanhola.

A Federação Internacional de Traba-
lhadores do Caes, resolveu não trabalbar
ilâ (rarga o dosuarga de navios ospanhoos,
rro {'as{) dc se cumplir a irriqua sentença
iurposta aos procossådos, em consocluencia
dos suoc,essos Co Alcalá del Vallo.

-A Comissão Intorn¿cional de Barcelona
distrit¡uiu nm pequ{}no manifesto inci[ando o
povo espanbol ao protesto, para secundar a
canpanha inlernacional. Dslo damos a ge.
guir a tradrrção. Ei-la:

llos ol¡relros es¡rnnhoes
Liì rlo il[arço

Companbeiros: Mais uma yez chamamos
a vossa atençã0, de novo vos dirigimos a

palavra para insistir na humanitaria campa-
nha que temos encetada.

Não se [rata de ual trabalho de simples
propaganda; não ó uma paixão de umaidoia
que hoje nos faz erguer a voz formulanilo
um ene|gico prOtesto.

Tra[¿-se do reparar uma tremenda in.
justiça, lrata-se do libertar um punbado de
operarios innocentes condemnados ao ûâr-
tirio de uma morto lenl,a nos carceres inqui-
sitoriaos da burguezia espanhola.

Por este motivo, o comite intornacional
do Bar,:elona de aoordo com o comitri Cen-
tral de P¡ris acordou em organisar um m0-
vimento simultaneo. que seja a acção deci.
siva da atual campanha.

No dia {2 do mez oorrente celebrar.so-á
em P¿ris um meeting organisado pola confo-
doração geral do trabalho em quo tomarão
parte todos os sindiiratos rJo o¡rerarios d'a-
quela capiti;1. As ¡rrincipaes c¡pitaes cie Fran-
ç;is secundarãci no mestrü dia o movimonto,
o Lontlres, Liege, Bruxollus, llerlim, Vionna,
Genebras Milãcr, el,e. etc., celebrarão no
mesmo dia atos do protesto com o mesmo
sentido.

Em Espanha atendendo ii solemnidado
de domingo (ll3 lllarço) julgamos convonisn-
to assinalar osta data para formular 0 nos.

--_"rfl3|åE+-

vinham sofrendo todas as cll,rrberiesr inqui-
siloriaes, cometidas por canibaes assalariados.,

barie¡ inquisitorial, como ómens perigoso-
parå a segurança do Estado, ó caso unicol
Quereis saber quom são os perigosos á

sociedado? At¡ri a istoria e ela vos servirá
de guia na sua doscoberta.

Perigosos são os que durante o roinado
de Izabel II se venderam ao ouro inglez;
são os que purificaram Fernando VII; são

não obstante terem provado a sna inocencia
$porante todo o mundo eivilisadot

Esses mercenarios agaloado, rrumplices
do govorno de Affonso XIII, quo tem por
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rEsta agrupação dá a sua incondicio-
nal adesão ao pro[osto veemonte quo éra
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lei manda tapar a boca com balas de espio'
gafdr.- 

S¿ia ,o' qr¡o fôr; este é mais um ani'
ygrsafr,q nosso, dos quitos qFê ji temos na
noite do nosso passado.

Em frenle d'ole, não posso dizer: vi-
våm âs instituiçõesr-mas sirn, e oom todo
o vigor da minba ¿lrne:

Viva a Revolução sociall
Vivam os oprimidirs da terral

: J. t. itolioeirø.

'' ',t' I

P'gttA P"A.WI,,,
Ào despertar imponente da ciencia,
Farol que úonduz á plona verdado,
A humanidade àlevanta a consciencia
C¡roada pe{a ¡otegral liberdade.

À onscienciâ que a rirtil nova eocorra
Ergue a voz conlra o crü militarismo
Germinedor da fratricida guerr,ì,
Que da historia é areaico vandalismo.

À bôaør¡ ö a paz germinadôra,

Que conquista p'rä 0 justo as geraçõos,
Ävidas da obra sao, inovadôra.

Quo impulsa para o futuro as nações;
ü' o coûbete p'la paz geradôra
Eo bem estar sooial das mullidóes.

Cssa,n Nocunnl.

[Jniversiilade Livrc
Oomité Àcademico Operario

A 4.' coniorrcncla dc bofanlca
pelo natur¡llsln Gonçalo Sampalo
' Fel¡s g bor¡s ila noite de ú do"corrente deu-

da alo-

ndo
te ultimo corpo eP'si

teina-contida, e
r¡os.

Ilavi¡m visto como não era a cloroûla a nro-
vocadora de semelh¿ntes ¡s,rções, mas a luz sril¿r.
(Cita a proposito a ação tl'ossa luz sobrs os saes
òoiçrala, eriogreconùo--os,:e a combinação ds aloro
e hidrogenio, fonnan{lo o acitlo clorialrico.)l ' '

Ora a clorotila efotu¡ só;nento um oaoel de
antoparo, morlifioa a oncrgia lurninosa, qrie deter-
mina depois a sintoso tlos hidrocerbonstos rlo car-
bono.

Gsrü'formenlo vel3,
ilo' mcio,,pro¡tocantlo.

quo üap passa-

fabri-
as energias

alos felmenlo.
moio das dias-

esgos

a sua
tasos

um¿

.s9 sm trez grupos:
loros.

mucurinoas, e bu.

Referindo.se aos buloros, aûrma que normal-
m6nte, não protluzem fermentações.
;ij; Sómente quantlo 30 enpontram em meios con-
trarios ao seu-desenvolvilnento etrtão lutam tleses-
Defadamente o provo0aln esses trabalhos.- Os sacaromÍces em cortas fÈrrnent¿çõos tesm
acão normal. em dutrâs nå0.' Assim ho mosto do vinho os saearomices quo
se doparam á suporflcie potlem produzir ou não
fermentacão.

Mas'os situntlos no fundo provocatn Bompro a
fermentaQão alcoolicr,transformando o liquido assu-
oarado eñ aìcoolico.-

São sobretuilo as baterias anaeorobias - ¿s
que respiram fôra ûo contato tlo ar-coutinua o
iiuslro aônferstto-qus pr0v00am ssmpre ¡s fermon-
tâções. 0 seu papel fermsnticiila é coniinuamento
normal.

Prrr as outrÂs, ale tipo ûe respirrção iliferon-
ts. ó oor vezos anormal.' Limita-so a d¿r ideias geraes sobre o to asun-
3o para não tançarconfusão nos esptritos pouco pre-
oarados.' Deriois d'isto-diz-vae dar idsi¡ do que se-
jam baierirs o suas lun$es.

DESPERTAR

Mas nrosesue:
Outräs bacierias produzem amido:-amidoge'

-Nas aldei¿s teria;n agsietido á preporaçâo
do linho. Primeiro a ¿rranca, clepois o cortimento
nô aguå,

N'esta ulima f¿ee a b¡cteria, que só póde vi-
vel clebciro drr agua, onde o contato do origenio
ó maie atenurdo, segrcg¿ fern¡entos que tèm o
poder du transforúrar a celulose d¿s celulas do li-
nho em glucose, atacand.o trtmbem a lenhose, mae
moderadamente. E¡ta ultima eubstaocia é que de-
poie, ao eer <;spadelado, ealta em areetae. E' o
b¿cilos-butirico.

Mas ¡inda concedcm ¿o homem nraiores be-
uefieiog.

Fi¡era notar que a r:elulose das membr¡nas
celülarcs vegetres era insoluvel, nâ.o potlendo poir
rer digerida pelos animaes Eis que ume b¡ctelia
intervem, assim como Do estomsgo dos boig e to.
doe os hervivoros, operrndo a modifiorçäo da ce-
luloge insoluvel em glucoaa soluvel e digelivel.

Dò einda ideia geral dae bncteriug patogeni-
cas, agentes d'enfermidades.

H¿.Bs producùoras de doenças nos aniro¡eg e
'veget¿es.

Aponta como eremplo, certal excregcenci¡e
nae folhge d'oliveirrt, ob¡a patogenic¿ da¡ baote'
rias.

A tnberculose, I ccrie do¡ dentes e o tipo ti-
nham egual origem.

Urnãe vivem nos leres, como 8 d¿ tubercolo-
ae, outras tôm o seu meio
nando-sc acidentaLnente
nismos.

proprro tra
prejudiciaes

impostos, sustentando esta instituiçÍo, .Quo
a cada momonto nos assalt¡ cob¡rdon¡eûte,
arrancando.nos a vidâ.

No dia em que o povo compreooder
os seus deveres, acabará com estas iostitui-
ções, abulindo as barreiras e todas ¡s cau-
sas qu0, como estas, são o flagelo da buma-
nidade. Porém n'este momenlo ö preciso
que o operariado do Porto em gorål Ê as
associações em particuhr levanteo o seu
protesto contra es[s atentado qqo os guar.
das do fisco acabem de cometer, p¡ra qus
0 poeo não tenha ámanb¡ de lamentar no-
vos assassioetos á sombra da lei. Af assocl¡-
ção dos tintureiros compoto levantar bem
alto este protes[o, påra sor secundado por
todas as mais cololividades.

Pela nossa parto desdo já aqui flcr o
nosso protesto e ostaremos Eompro ao lado
de todos osqus se lsvantem 0orÌ3r¡ tirani¡s,
crimes e iniustiças cos¡o estas.

-

INFAMIAS

t

Às b¡terias são protofitas: são formatlas d'um¡
só colula.

Sendo extremamonte pequenas, sóments com
auxilio de microscopio poffdito, se óonsoguo avis-
tal:¿s. I.l' nocosario ainda coral as, para melhor
tlestacareu no dampo nricroscopico. .' 

-

Em antefior lição chamúra â atenção sobre a
oromatina, como sentlo agento prov¿Vel tla siuteso
tlos corpoé ¿lbumiuoides.

Ouantlo as oelulas ûão apresentam um nucloo
tlisfinto, a cromotina âplrecð entâo aliaeminada pela
massd DiotoDlasmatica.

Orå o frotoplasma das baterias parece ser si-
milh¿nto ao protoplasm¡ nucleat. que isso que se
cora þelos roagentss que corâm os nüclos, os cha-
matlos roagentos de oleição.

Esta sirnithança fez que alguem se lembrasso
tle alizor quo as baterias eram vertladeiros nucleos.

Essa hiDotesss cthiu.
Crê-ss 'ôjo seren celulas ontle a substancia

nuclsar ostá dispersa por ûodo o protoplasma.
Quo as baterias são tlo naturcza vegotal não

ha duvida. Primeiro pela similhança ontro åù sua
fórm¿ o a das celulas vegetaes. Seguntlo, pela pre-
senca cle uma rüembrana teûuissim¿ alo n¿tureza
celdlosiaa mas d'uma colulose especirl.

Já dissera ânteriormonto tlas varias ospocies
de celulose. E até oxißtia uma de celulose animal'
a cl¡itina.

afirma que. a distinção entre as colulas ani-
Draes e as colulas vegotðeg, era quo as primeiras
tinharn azotô e as seguntlos o não continh¡m. erâm
tle naturez¡ ternaria.

terra, tor.
ao8 orga-

Ora a membrana tla bateria tem uma tonden'
ciò esoecial Dara so selrfisar.

Ë' aqui älucid¿ o" ronova noçõos iå tladas-.
Assim. um¿s rezes I cslulæo tla mombrane

transforma-se om glocoso, outrag 0m suberoso,
oto.. s outras seliffca-so.'Exolica 

a äeliñcacão: A membr¿n¡ guo ó sem'
pre acoinpanhaäa dãkua, a csrto ponto modifioa-
3e em ceiose. torna-se-ds insoluvel em soluvel.

Coino eiemplos tlo gelose oita I goma arabica,
a goma-nostra tlas corejoiras, aneixoirasr sûs.- Ora estas transformaQões das membr¡nas Golu':
tares-ttão-ïe cr"ó¡i ao coricurso de certos fsrmen-¡
tos, tlo quo aÏguirs estão iá isolados e mosmo estu'
datlos.

Ropete novamente quo ¿ membr¿na'ilrs bate'
rias tonio a gsliflcar-Fe, iormantlo uma espæie ile
mucilasem. o-úo umirs vczos ûca coustituintlo uma
como ñalnha'da celula. Nloulmscasos um conjun'
to'de'baterial lica ilenir,o ûo nuao das suas .msm'
branas.

E o distinto profeseor prosogue Gbãmenb,
claremente. trataüûo des bÀtori¡¡s,

Diz:-As bateriasi aprosentam-so sob muit¡s
fórmas: esfericas. filiformes.' oto.

Pensaranr erñ cla$ifical as. mas tutlo o que
nesse sentido se fez falt¿va-lhe ex¡tiilão. Tudo ó
mui¿o imperfeito nesse poûlo,por isso o aão rsfere.

As funeões tlas baterias roprosontsm nmas vo-
zes utilidadõ outras malefisio pára os ómens.

Comeea enumorantlo nroprietlailes:
Algurñas protluzem tosfoiæenoi¡s-sâo ¡s foto-

s¿nias-cefeiloras de luz.- 
Dá üm exomplo: O pau ile salgueiro visùo de

nouto é fosforæente. l

m8es.
Ö ar. Am¡ndio Gonçelves' estando a b¡nhos

em Leça, comploióra a produgio de fogforescen-
cia m¿ritiû¡¿, þrovocada pelas peridineas. A pfo'
posito do debaie trav¿do entÌe os cientiaþs aobre.
ã natuleza tlestee micro-org¿nigmog. !

Afirm¿m ung serom vòÈet¿es, outrog snimaes.,
Mas as bactelias eram pof vezes agentesl

degteg efeitos. i

O peixri cru, cle ncute. torn¡:se fosforecentel
devido a bacteri¿s fotegenias. i

Pretcntleu-se du¡'aite largo tempo atribuir,
tal f¿to nos animaes e vegotåes a uma oridagào
slmilhante á do fosfo¡o exposto ao ar.
' Mas depois se verifioou, que inttoduzindo es-
e¿e substan^ciae em atmosi'eräs de ¿nidrido c¿r'
bonico, a fosforeecencia continuaYa.

As bacterias introduzid¡¡ no individuooupro-
duzem subst¿noi¡s to¡iuup, .ou deatreem os teei-
doe.

Claro que o otganismo se defende.
Nio lhe cumpria oar ideia mais detalhada

dtesto a¡eumpto, mas faria no cûtânto um reðumo.
E di¡:

Oa globulor branco¡ do aengue tem a proprie-
ttade deãtac¡r as b¿ateri¿s e digcril'ae. A'g ve-
rel a rtrçâo dos nagocitoe nio be¡tl para r deleza-
,{..bacter:i¡ segrega sub¡tanci*s toxiqge € o orga.
nismo produi eñtôo outras snti-toxicqgr quando r
acäo fagocitrria nôo baet¿.' Nõõ ge gabe qual seja no oiganiomo o agerlte
fabricrdor, mae imppõó-se sejam os mesmoe fa-
socilos." Passa rlepois a lratar tl¡s dialomaciâs, tam-
bem protofitae e encontr¡rndo-re eol qumi toda
â, Darte.' 'fe"m um envolucro erpecial de duas v¿lvu-
lag. Dentro d¿ caira formatl¿ por elar vive o ve-
qetal.
' A meneira de reprodu¿lrem.¡o é curiog¡ e

e¡traordinaria.
A certs sltura c plrnta divitle.se em duaa par-

tes. Uma ôc* com o fundo d* cairs, outr¿ n¡
t8mDa.'Est¡ uttfms è maia pequena.

Entio ¿ parte do fun(lo da caixafórm¡ a t¿m-
oa- a da t¡mp¡ enqeudr¿ o fundo.
'-' M*, n¡ô gucõssivae reproduções a parte de
tampa fica sempre mais pequena até alcangrr um
llmite miniqo

Nteete momento a diaiomacea derprende-se da
t¡mbo e fórma um individuo oornpleto, com.8s
duas valvul¿s, oontinuando depoio ar uesmris phe'
ser ûe reproducção.

A cuä uão óonstituiçño da t:roet¿ obr¿ terreg-
te é de lsrga important;ia.

As cas-cas, eos milhöeg, formam ter¡unog ¡ili'
ciosoe por vez€s de 20 metros de eape-asu-ra, con-r-
titugm |s rochas poliorolentas, servindo depoía de
eamagadas, a aua aroia, ptra tiþriorr a dinsmite
em qistura com q nitro-glicerins.

Berlirn está r¡ssent-e erd terreno forma.lo por
¡r cascas dtestes veget¿es.

Ag ¡ochas engõndradas por rertoa de ¡eres
vivos ohamam-ae as rochas conetituid¡e.

$¡ zoologi¿ vçriam a exietenci¿ de ¿nimaes
cujos involuoiog folmam e¡¡¿¡s rûehsr entre ella
¿g qalc¿rea¡. os marmoÍeg.'Esies 

ultimos corpos, vistos so mioroecopiq
deixam rvietar ¡estos dè foraminiferos.

EIn çol'tos é¿sos as rochas polvorolentrs d¿e
diatomaceas, podem cofrør' fu¡ão c dar apedern^eire.:

Nos nodoi d'e¡esa pedernôira, onde a fusðo
não foi t:ompleta, notam-se ao microscopio cascag
de diatomaceus.

"i"r.São 

extranhamente Dumerosâe aB suss espe-

Agsim remata ¡ brilh¡nte expotlção do ilustre
naturalista.

A assembleia aplaude com pelmas calsrosas.
Ma¡ ainda na oliscuridade qúe s" fcz nosalâo,

o conferente aprerenta varias projecçóer.^.
E' primeiro o b¿cilu¡-butiricua, em fórm¡ de

bastoneies, depois o bacilús da peste, o da dife-
teria, o bacilus do telano, em forma tle palmatoria.

A questão dos pautas e oa .in-
dustriaes de tecidog de a[:
godão

Patifes, sempro patifest São safedos.
Alto lål Umønitørbs, filantropistatt @ra.
ções aompodecidos dat nø;i¿eiias t/øismnS apel
ftrriol) generoæs e iloriilos, sempre pontos
dceiler ds sttplicas reclamalíoas ilos sdus
umild¿c srt)osl iluiiaCot por clcs c dgrù-
oiitros nos jornaes diorioci ntcncedorcl-fu trÈ
itros os retpeitos potsieeis, e oírõ¡ilø o. nfu
plssioeit,, por elu îecont eci¡lqst e maito ob¡i.
gøfue, por os grandet e al¿oøntafu dlos fu
beneoolencia uinanalll

Inih não d mt¡ito, deqe dc Gdü ¡tß
rente de totlos, qw elerrr Os toisú,Ill,lq c
Eû,4ø e rnìcilo dignissimoq .rl":t. pûtrõcir
nos outeram poï\beû cùnqeil¿f CtsC¡. 1ran-
diesimos lnaUnrûmentæ qüe.øtlog døcn ter
lido ot¿ orcvidl l¿\ arqtifua¡los "rp 'fabela,
¿ss¿ m0numonto litenario qus tsm eßGer¡üb
no seu' soúeúdo a libertapão.radical &¡
opeîarios tecelõa|,.. l i

E por bco, nós qcrañæ ibt alastris
îeatds, muito bem anilámos en irmos ¡n dia
25 t\o mez re¿do, desppdir.nos ihlct d Estø-
çfu fu S. Benî0., Com essø imporuntc e e*
pantoEi$dÍra manife$,ação de agrado e ro.
conhoc¡mento rpelos grandos boneficios, 4ø
elcs nos teem hito. No que ìrú .¡li¿ îerpeito
d minha paile, nestag Jimplo liolW, âecri-
tds com um freneú da gratidã0, ihiao a
minha sineeridade, ern tnn¿nqetn'û esú,
altøs e caritatirlas per$nali¡la.¡lit.

Do mæmo nodo csrar¡¿as muiro Mnû-
ikcårbs aoe jornau diarios taet'ønoi <,1¡

Voz Publicar, o rJ-ornal de,Notioiasr''e .ü.,
elc I com qúúo dlcO Norter, t.,rQ p¡¡-
meiro de Janeiror pòt seron mmos oer¡b-
iÌeiros quando dizem qnz

.Correspondsndo i a :varlos v¡vas, ou.
via-so essobiar e mnitos pfotestos 'rûidosot
0m resposta aos vivas soltados aos indus-
triaes e ás propostas de .fazenda, soltados
pelos operarios das fabricas. Nos vivas óti.
mrstâs salientrvåm-se as Bulberes.r '

¡Fora da lrrc estevo'äminente um con.
flito onl,ro os operarios que davam vivas
aOs seus patrõe8 e outros que eram con.
trarios ás novas medidas fazendarias, che-
gåndo haver encontrþes de parte a parte,
visto quê se 0ã0.podiam manifestar por for.
ma mais expressiva, em yirtude do estarem
comprimidon uns con[ra os or¡tros devido ao
sperto.

rA policia foi feita pelos chofes Ànes e
Ferraz, sob as ordens do snr. major Arr¡s-
cado, que não pôdo ou olo quiz erihr e
berrata cobstonte, mesm0 om frento do
comboio que partia da motam os etptora-
ilotesl-øm resposta aos vivas aos pãtrõos
e ás propostas de ,fazeoda, soltadæ poles
mulheres, sendo estas megmo apupades!
assobiadas e recebendo bem grosseirros .di:
tos, que não apret¡amos, deixando 0sg0 cu¡.
dado ao publico. que nos ló, restribginrlo-
nos á oossa missão do reportøgenûr purå o
simples. r

E, mais ainda:
¡Pouco antos da part¡da do rapido que

comboiåya a comissão, a gritaria ors ensur-
decedora, casando-se os vivas com os n¡of-
ras, os prolestos com os aplausosi as p¡þ
mas com os assobios.D
. <Então c,omoçaran os oporerios t tast

Aind¡ outras tliastaÀes:-diastogenias.
Ar etiogenias, viYendo bas agùas sulforosa¡

efetuam impc.r'tantes re¿0ões:
Nas aguas ferrea¡ ai)arecem depositos ferru'

ginosos. Ijpis são formados pelas bacterias trans-
formam o protorido de ferro em sesquioxido,

Os qiaides denosÍtoe de ferro cbam¿dos li-
monogos"sâ.o devidôs so trab¿lho secnlar d'e¡tes
micro-orsanigmos.

O ialitre ó f¿bricrrlo por elas. Na terr¿ as
¡ubstâucide vegetaes decomþõ*m-se e ptoduzem
at[oni¿Co. Entãõ as bacteri¿g oxidatn esse amonia.
co e engendrum o s¿litre.

Outros f¿bricam côres : - cromogonias.
Citár¿ um exemplo curioso, que ilul¿nte lon.

9o -eepaço foi explorado peloe padles.- Hãviam do ter ouvido fatar na ostiø ensar.'
guentada." Ora estava provatlo qus esse sanguo de Cris'
to, não passa dtuma substancia cora.itte prorluzitla
por bacterias-as micrococus-prodigiosas' quç se

desenvolvem no Pão.
Alsumas tornam o leite amarelaclo, outras o

ous azu-iatlo. São tambem cronogonas.' t Entre as que fabricrm fermenûos dove faìar em
duas.

Uma a que realisa a fermentação acetics.
Assim. no vinho, ondo um sac¡romices efetuâ

a transforniação ùo liquido assuoarâalo em alcoolico
essi baotslia'realisa por Yezes a transmuilagão 0m

nlos.

otol$9ä 
micod¡rmia-raetic¡.

CilMiIOSOS LEûAES

Na passada semanar noticiaram os jor-
nais diarios quo o operario linloreiro, Au-
gustCI Monteiro, que do S. Mamede se diri-
jia para a oficin;l n'esta cidade, ás ö horas
da manhã, foi assaltado por uma quadrilha
de. .. guardas do fisco, que dando-lbo a

ordom de rf¡ç¿ altoþ o 0p0rari0, temendo
que fùssem ladrões, deitou a fugir em dir0-
ção ao posto fiscå|, mas os supostog gatu-
Dos ilegais atÍrararn-lbe fogo, atravossan-
do-lhe umä porua com uma bala, sendo om
seguida revistado, enconl,rando-lbe... uma
salâ com pão e gO rcls para passar
o dial

E' para cornoter estäs ¡nfanlas sô pro-
prias de bandidos da peor ospeüie, gue 0
p0v0 está oada voz mais $oþreoarrogado d€



-4 DESPERTAR

''i. '. i,

gar todos 0s manifestos dos industriaes que
ãpaùharam ås mãos, caicando aos pós uns'
0ûtr0s fazendo bolos e atirando-as de en-
conlro ás cerruagens.D

' :cE esta zaragåta durou perto de tres
quartos d'öra, e bour foi que o comboio par'
tisse, pois que a demorar-se aquolle eslado
de excitação, poderiamos ter que registar
talvez.consequencias desagradaveis para to'
dos, que felizrnente so não deram, limilan-
fls,se,,: oa debandada, og operarios e opera.
r{as a recriminar-se uns aog oulros, segundo

representação tem pofir m pudir â åptoYå., ¡Alguem
qúø de muito

.que vive nesta terra, propaganitrí,s-
ideias avan-

A' dias em que o movimento se tem tornado
sério, tendo já ohegado cavalaria, por cauza da
grande agitação, para defender bs interesees
oapitalistasl Nern outra coiza ora de esperar do
estado.

ção daS pautas. reconhecido vaìor de

Reunem se por
lhe dão

toda a parlo, mas ao
nçadae-rl-o bem da classe a gue
(egpeoial, dos seus interesses

pertence e erq

doscanso
aolétivos e ao

oporan0 DãO rmesmo tempo peeuniarios, fez publicar em-tl'um jorna[ aqui desconhecí'iln,Do sabado para o domingo , coitados, .dois numeros Conesp,

sempr0 consogulram
na Àvenida da Boa-V

o seu intento. Existe
(que
rdias

se intitula (Despertar
contra os

, uma serie de inoi-

-

rgta, nma ilha, e n'es-
e falsidades iniciadores das fes- (?) Retardada na reda@o..tas a nossa senhora do Rorario, que bem

enerjica acompanhala
me-

ta uma taberna. (recla uma resposta
corretiuo,n

d'unt
Foi ahi po¡s onde elos, delegados, fo-

ram oncontrar o seu antro de co0spiraçãO.

nbom

-0' felicidadel, dizirm eles.
O' nauseasl, dizemos nés.

Surprehendidos em flagrante por um
numerosó grupo de operarios valeu-lhes as

suplicas e iurarem: que não tornâvam a

reúnir para tal fim nem tornavam a querer
saber db nada; mas tal não fizeram. Na se*

Quer dizer, este colebre articulista não oon-
telrte com a ðilis que lança, pondo em sobre-
av¡so por este meio, as autorid¿des, porque se
encontra n'esta povoação uma alma de revoltaclo
aproveil,a o estado intelectual dos catolicos, e
incita-os a serem caceteiros.

DECLTnÂç[0

o'modo de vêr rJos varios grupos de que se

Gomputba a forruidavel onda trabalbarlora.¡
Antes disto, porém, deixemos a toga

da:ironia de que oos apoderamos ao princi-
pio desta nairativa, e encâromos 0s fátos'
segundo elee ocorreram e 0s iornaes diarios
os apreciaram, de cuja apreciaqão jå acima
fica um pequono relato, extraído do nosso
colega 0 Norte, unico jornal, que com loda
a imparcialidarle, descreveu os fálos tal qttal
se passar¿tm; antes disto, porésr, tlizcmos,
já grandes mánifestações s0 tinban produ'
zido, R. de S. Antonio abaixo, Praça de D.
Pedro',ø,dentro, do edificio da camara muni-
ciþal, onde a"grande "aomiesã,o iulustrial ti-
nha ido pedir ao presidente, o,sous compe-
tentes apaniguados, para que elos inter¿e-
decem poraflte o g0v8r0o, ou ministro que
produzirt o efeito'de= revolucionar-o paiz,
para.rps as' reelamaçõos, deles industriaes,
fossom atendidas.

Depois dos grandes di$ursos pronun-
cia'dos, pelos presirientes da camara e da

Não admira, os imbecis sempre assim pro-
cederão, porqu'e como poltrõeique são, 'não
teem a corajem de se dirijir ao ponto que lhes
serve tle mira, e assim largão todas as babo-
seiras na certeza de passarem em salvo.
- São as correspôndencias do nDespertar,
falsas como diz o aiticulista da .Epooa, þorque
a Lanaeto preparada como se encoirtra ¡lara vos

åiifa3i""rtJå:jos 
jogos falsos vos põe a nrl to'

å,os operarios Corticeiros do Barreiro

Õ¡ude e E. l.

gunda feira Passada , constou
ido, como

que oles ren- .. Em consequencia de não poder despe.
drr-rne possoalmente de todos os amisos e
companheiros do Barroiro, vonho poiesle
rneio despedir.me de todos em geral, e ao
mesmo lempo agradecer o aurilio que ali
me ûrsilensaram, apezar dg roconhecer 0u0
è um dever de união o solid¿riedade, q'uo
a todos os oprimidos cumpre praticar.- '
. - Exponho, tambem, aqui, a minba sa.

tisfaçã0, por vér no Barr-eirb um grande
numer0 de operarios ben¡ r¡rientados-e reu.
oidos a dentro da sua associação do cl¿sse
å. qual faço ardentos votos pela sua prospe-
ridadB.

Ao vosso dispþr p4ra tudo qus fôr util
a0 . rqovinlento assricintlvo I á im¡nc¡p¡çãp
900ìal.

niram outra vez: rap um relampa-

90r a noticia espalhou-se. Logo numerosos
grup03, uns por cadå parlo, vão no seu al-
(tAn0e, mas não poderem ser vistos. E me-

lhor foi assim Por, a terem-se encon[rado,
talvez, a estas Öras houvessem algumas
tlesgraças a

E tudo
lamenfar.
isro ð muito tristel

oue os oossos uis patrõos c0nsplrem e

logico. Illas
no meio dos

trabalhem para qos aniquilar, ð
que påta esse fim oncontrem
esoraYos quon se presto a pa

ha
peis tão bai-

xos 0 desPresivels, ó o quo de mais re-

volta nte
0uando tsrás oooscloncia dos tous de'

veres, é påriat?

Assriciação 'Ind¿strial , Por,tuense, An
FranoisaoNogueira, que é o prosidente

tonio Souzø Torres toaguim Rodriguct.

lllendonçr
l

te ultimar. e (güo ge, encontrava á f¡ente d¿

com¡ssão:o da nussa operaria que ench¡â
por completo a sala, solfou vivas â camara,

' ao prrr la fitento r' . tl znihostria naeiona'L r iv as

correspondidos: pela comissãor; atentae bem
leitores,'.rouvindo-se de mistura-ø¿orrøs
aos'úoploratlot cs, de progostas de føzenda,
e vivas'ao'traþalho liore, d gréve geral a

d revolução'social ordonando o snr. presi-
, denüs qrie os contlnuos fossem fazer man-

rßr â.orik¡nr, (o subJinhado ó nosso.)
O nlais bontlo foi que a ' comissão in-

dust¡:ial tinba,.anles de tudo isto, ido ps"
rdir ao governador civil, para qüe s. ox.å
ordon¿fsti å policia que deixasse aglomerar-
so na Estação do'S. Bento e imediações o
proletariado das artes laxfis, pedido a quo
o'governado,r ciyil acedeu. Logo, porðm, ao
salrom dali, o seu,arrependirmnfo seria já
grande, pois logo,viram a grandiosa mani-
festação, desagradabilicima para elesr que o
operarido.fazia ' R. de Saoto Antonio em
fóra; subresaindo por åqrtolå enorme massa
de,povolos maîral øo indastrialismo, aos

'riranoa ila pooo.o os oivas tto lrabalho li-
ore,'ri reaoluçã,0 social, d, gréue geral, elc.

. De o[de å onde l.ambem as e¡clam¡ções
ds:-assinai-Dog, 0s tab.elas, ladrõesl palifes
que nos iludistesl--óeoavam û0 ospâÇo, cp-
mo clamoros'de justiça.

'A licão deve ter servido ao industria-
lfsmo. Aqui afirmamos que ele jámais s0

tor¡arå a servir ds tal moio ;tara mostrar
,¿o.s altcg podoros do Estado, isto é, aos srs.
do Eslado, tão bons 00m0 elosindustriaes, a

Sua artiftcial força.

:- Fabrica de Cortiça -

Yeudas Novas

CORRËSPOfltlEI{CIAS

SAEBEIB.O ïIMAA T ilBMTAil
Esperave neste numeÌo escalpelar d$ma

vez a questão rolijiosa no Barreiro m¿s @nvên-
ço-me que nþo póde ser porque os- espir¡tos rê'
lijiosos-e como ial inconscientes, forão acome'
tiäos de qualquer desarranjo mental.

Pois como tolerar, ou conceber o con[t'ario'
se operarios que fundão associaqões de classe'
se piestão a sèrem aomissionados de festas re'

dlarlg ¡!¡"!ulÕt¡
Vonde3re nol kiosques do 0. 2l dlAqo¡to.

Arcos¡ e Cruz dsc Reg¿tirirae. Rilìeira"'C¡uiðeåüÍprei¡o (Yilla Nova¡ b Frincipe, R. dós il. äa Lil
berdade, 28 e 106: r. ile Êl¿nia C¡therinn. 2iii.
rav. D. Pedro psri. rl¿ r, do Alm¿da: r.'Bá dó
Brrpdeira,286 e tahap¡riq p theatro F. fteah'r. do

Ïi,'lilIf¿ol{ 
A¡ dor l{1 da pafrier'tt? é r' aö

n.¡vel oaBoro burguez que com as suas garras
ìnos enleia,na margr das miserias, e estando es-
tes de mãos dadas sonl A g¡aldita seita negra'
oomo pretendeis vós ó ingenuos campanheiros
de iufórlunio, companheiro5 vilimas da esplo-
raeão patroná|, aomissionados oatolleos, opera'
rioi métalurjicos, vêr-vos lirlres da miseria quo
nos rouba a-saude e oomo tal a vida?

Admira qne assinr procedesse o prior do
Barreiro, porþue como t^oda a jente sabe, estes
santos varões representam a bondade sobre a
terra. . .

lïo l[kirquo lEloßilnúc do Ro.
slo- cm úlsboa, ¡Gh¡-¡G uml ¡u.
brorlpçÈlo pèrmancnúc prre enil.
f!",ilg (IDcapoÍúar,.

.Como podes tu pleparares melhores dias a
!,eu.s filhoq, com semelhaûtes processos?

Eüqu+nto assim proseguires nesse cami-
nbo,errado, lBmþra'te qne o pão para te susten-
tares, hade ¡nfalivelr{¡ente faltar no teu lar, pa-
decendo os teus inocente$ fllhqs aF collsequen.
cias de quenr por dever de ómem, {evla duma
vez para sempre qgaþar corn esta maldita so-
ciedade ondc uns rnorrern de fome e ontros es-

Lanaeta. eartilha de Instrução $ocial

Pollrõss

toirão de fartura,
quanto te é' prejudiåial a
lugar de meditares ra tua

Camaradas, saude.

.- Os,mandÕes gor¡ti4uq¡g q? qgq tarefa ignobilqe ruo¡Dnar os aperarios e meler_lhes no beqç
funto pera gue ss não liguem aos anarguigtas.
porque estos ferozes,-segundo. eles_quèrem ómau estar de todo o operariado em g-erãl e de
suasfamilias! Parece incrivel queaja qùem acre.
dite nesses vis, nessa can¿lha felina, mas infe-
lizmente alguns á que tern oonfìancá nas nala-
vras de taes esbirros; ainda á mais:ãlguns'que,
-êsperem por o premio-a fìm de esaoira-
ç+fem de cá os anarquistas levar¿m a ifeito de
combir¡arem para fa¡erern uma esoera aos cama-
radas que mais inereioamentej lhris iêm mostrd-
do o caminho a seguir, màs os covardes não ti-

Livrinho de tpB pagiuas, muito util
Pa,q I propaganda do iäeãl delcompleta li.
berdade.

O seo preço ó 100 reis. parr os e¡ma-
radas que 0 queiram para e propagtndâ,co.
mo plla queq-o guoira obter paia ievender,

P^m ¿0 por 100 rie descooto öm maços de-
l0 exemplaros ou fracções ¡ mais. '

- No Porto: vende-se nå livraria da rua
dos Clerigos, I e t0; na Livraria Ácadà.
Tiga,_ rna de Santa Catharina, Z&7; ø D
séde da rodacção do cDospertari.

Em Lisboa: vende.ge no Kiosque Ele.
gante, e.om outros kiosques e livraiias.

,* Se tu ignoras o
igreja, é porque em

t' !È sorte. te ent,retens nas tabernas a discutir banal

:l0 gu6 6e està passando e devóras r'S;
voltante!, Olindustrialisrno qi.i{r depois d'esta
adversa ;manrfestação, lá sc foi ate Lisbrra,
chomminguoiro e piçdoto, su¡;liuanto e ca.
ritativorvr.rllou ¿o Portr¡ ful0, ainuado, veni:i.
do mas sofismador.
. : Coçv¿ncido pois, da força dos escråvos,

que não consentrram gue se lovasse a efeitr¡
. ossa trar¡â vergrlnbosa e ridicula, só om
proveito da sua barriga färta o pañsutla, ei;
los quo tratam. de formar um¡ esper:io do
federação o r¡onreiam doís fulegad,os ds ra.

.da'fabri'a para elos resolvsrem a questão.

. Felizmsnte' que alguns deltgados, cônboce-
:dores,dr-rg 'sous direiiOs o presanclo a - g'å
digiridade do oporarios r0¡;usåram tal man.

' dalo,'
Mas á' s€mpre pobres.d,iøbos que so

prestam a tudo e para este caso tambcm os
'. ouYe, infeliznrenie,

lnàmos ,nÖs,-tilha, e tem, por fim ilurlir a

-.classo,o tratår, quasi quo rncognilamente,
do olaborar uma representaçào- assignatla
'por todo o pessoal dãs fabriiarr, dize*rn, o
remol,e-la, ou ir lcva-la a Lisboa ao snr,
ministro da fazendt s mais togados. Essa

lidqdes que só te embrutecem, porque o alcoo-
só cria ¿qþe¡culosos e doidos.

E' flssim q$e gs nossos inimigos, os jezui-
¿us je ábito negpo, e pg 4p casaca e labita, es-
tes ultimoS os mais prejudiciaes [e qpresentam
a cruz para tu ;rtorares: simbolo da.mo-rte, por'
que ant'es rJe cristo ior lsllirado nelai.á. outros
facientes tinham tambern suilido supliciosrpor-
que a cmz sirnboliz¿ a inquisiqão.

Aqui tens o progresso r¡ue o ómem alcança
com a taberna, porque a n¡esma te torna anto-
lnato e conìo taladouras-te, mefcê dA tqa igno'
rancia aos caprichos bestiaes do teu senhor.

H' dest,a' forma que os nossos inimigos
aproveitam o estado inteleotual ern que te en
oontras para fazerem publicar em jornaes sus-
peitos, correspondenoias todas ch'eias de retori-
oa venenosa para te envaideoer, e mais facil.
mente te enganar.

Está neste oaso uma oorrespondenoia pu-
blicada num jornal diario de Lisboa a 'Epocarde 11 de fevereiro do corrente.

Se não fosse tamanho o veneuo gue a mes-
ma contem, não lhe ligaria a minirna importan-
c¡4. .

A'uma passajern nesta oorrespondencia que
me não pode passardespercebida som lhe ohe-
gar o seu devido oorrêtivo, porque eu quando
escrevo não desafio ninguem para lutas selva-
jgns, mas sim mo desafronto por meio da pala-
Yra.

- E o que o articulista ala qEpoca, não enten-
de, polque como jezuita que é,- Iança mão de
armas só proprias desta maldita seiùa.

Eis uma passajem da dite correspondencia:

verão, ánimo de praticar o que tinham na men-
te, talvez porque não tinham entrado na taberÍa
e já vê não. podiam.adqueril-o sem o fazer; pois
û¡neus a,migosÐ, oá vos espelamos na nieÀma
atitudel Canalhasi mil ve4es canafhasl

Lì,bertino.

I¿Agos

Camaradas do .Despertar, , 
S*odu

A luta entre o capital e o ¡rabalho continua
no mesmo est¿do. A' já &0 dias que estamos em
gréve, durante os quaes os industriaes nos tem
armado infames cihdas, que não nos tem ore.
judicado por rermos sabido defender-nos ddlas.
_ Eles já retiraram as suas impoziqões, mås

nós oedemos com a oondição do voltarem ao
trabalho todos os operarios que trabalhavam
antes do conflito.

A mulheres já venceran a su8 cauza: tem
sido duma energia admiravel, mais do que á doÈ
homens.


