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AOS HOMENS

só de Espanha, mas do mundo inteiro.
Mostrêmos a essâ canalha, a esses man-
driões, a esses parasitas, a esses susren-
táculos do capital, da religiáo e da cazer-
na, qu{rto podemos, quantó que¡emos.l

]f,tåftta 
fôrca, o nosso direiìo, o nos'

, Qu. todos quantos se sacrificam pelo
Grande ldeal, não deixem de concorrer
com a sua presença, com a sua palavra,
com a sua penaJ' com os seqs recursoS
pecuniarios, com o seu esforço, a estas
grandes manifestaçõesr em defe¿,a desses
mártires que se teem sacrificado eiconti.
nuarão a sacrificar-se pelo mesmo ideal
que todos professamos.

Revolta tanta prevorsidrde; são os efei
tos da educação religiosa e pàlriote¡r¡ I

0s reslantos jornaes libertarios ospr-
nhoes cootiouam em lut¿ aberta com 0 16-

gimen ioquisilorial. A outra imprensa con-
tinúa em siloncio crlminoso e miser¿velt

-.L'Àcliónr, 
cLe Libertairerr rL'Atr-

frlfor¡ eL'Hommc Libre¡r <Les Tempe Nou.
veaur' e .Voux du Templer, jornret quc
so pubi¡cam em Paris, combrtem com Yô-

omeDcia a injus[iça esprnhoh. Prcptrrm
tambem yårios comicios de protosto.

-Na Belgiua, Itrlir, Alemanhr, Ingh-
terra o Americr man¡fesla.!¡ð tambem'lirrn-
de indignação por factos tão rovol¡ån¡os.

+

, ßrn brovecldla¡ cño a¡tlrados pira o¡ lm¡rnalot foJror do ca¡úc-
lo maldlúo de tr[ontfulch se coraçõe¡ altrulste¡ por dcfcndorcm or
lnterorseslda humauldade rofredorat sf,o te operarlo¡ honefao¡ ¡r'
r¡nsados ao ¡elo das su¡r famlllas para rofreren, eternamentc, a
cruol, tlrenla dor homert da govcrnação dc Erpanhr, prerldldor pc-
lo elerlcal l[aural
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A'vante pelas'vi'úim AS

Por toda a parte se le¡¡antam poten-
tet protestos em faver das ,vitimas dos
caèiéues de Aìcalá del Va[c... protestos
'dlüli;'sem duvidas hão de f.iü.böm:fundo
o's 6u.gu.res d'aquelle btffi e que os

i+ffiltif{ a .pôr . 
em liberdade aquelles

hirõicos proletarios que, pelo crin¿e de
tri¡balharem por uma sociedgdç livre, fo-
ram. encerrados em rrma priz{o como se
fossin ;fêras e condenadós a peiasiþdr-
baraS:

I*ão é. só erp Espanha que os ho-
mens siniei',i. " 

'tòn. 't. 
".gu.m 

a pro-
testar. São tambem os homéns sinceros
e bons de França, da Allemanhä, de lta-
lia, da Austria, da Inglaterra, da Russia
e de Portugal.

N'aquelles paizes cultos os protestos
brotarn de todos os lados; Yemol-os nos

- iernaes. em manifestos. em comicios.riß Em Portugal,, tambem alguma coisa
. se fez n'esse sentido. No Porto e em Lis-
boa crearam.se commissões- dä solida-
riedade e de propaganda em favor dos
mardres de Alcalá del Valle, empregando ç
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, Universidade Livre.
0omitó Ac¿rdemieo Operario

J_

AE!." eonferencla de boÚanlca Pe'
lo naturall¡úa snr. Gonçalo sam'
palo'- Ante o auditorio de mtlitas cdrltcnas (le

r:id¿dãos foz hontern a 2." t:0t,fer{,ncia de bo-

tanica o distinto natural:stä snr. Gonçalo

Sampa io.

No cuidrdo cle precisar ideias s- factos,-vao re'
sumir e ccnglubar njuma r¿são d'ordem, a bem di-
zer, qurnto -tra ¿nterior confersnci¡ exp080ra'-' Öisssra que 0s vegetaos se constituiam de cs'

lulas.
E a proposito explica quo tambem â cslula se

dá o nonrs tle pl¿stidio.
Ora existen celulas sem montbrana, e para

ost¡s so resorvára especi¡lmente o segundo,nome'
Assim Armantl 

-Gauthier, 
na Biologia da ce'

lula, guarda o nome de plastidio para corpusoulos
muiLo esneciaes.

Faláia tambem antoriormente em lencitos o

contar¿i, das suas variedades, conf0rme as subctân'
cias tte ehcerrùvaln.

Ñota tambem quo alguns autores rosorv-avam
ostt nom6 oara c0r00s eiistentos n0 intsrior da ce'
lula o que sä roprodùzem por bipartição'

Ehä pois tei not¡ d'ostas alivcrgencias entro os

autores,
tla voget¡es d'umr unica celula. Chamam'so

orotofìlas.' i'to entatto os vegetaes euporiores contóm mi'
lhões tl'essos elomentos.

Befero dos elemontos coDstituiDtes da celula
complotar membrana, protoplgsml e nucleo'

À celula vogctal ê UmA suDs¿Ùn0la o0 compo'
eicão ternario: oxigenio, carbono e hydrogenio.' Emouanto a ãnim¿l-tlissera'o-ó forntada de

quatro el'smentos: o oxigenio, carbono, hidmgenio o

¡zote.
D'aqui jà uma tliferonçt mais ou menos funda-

montal eñtro animaes o vegot¡es.
Resume as noQões fornocidas na ¡ntooealeûte

lição sobre a conslittiição do propoplasma.- Aoroferir-se â0 nuoleo culir 0olnposlçao nao po-

ilerá ali descrever, chama as ateuções parû uma
substànciô quo ahi apparece: a chromatina,

Durantô muito tempo. por irnporfeíções tlbbser;
vaeã0. não se encontrar¿l s nrrcloo. illas vetificou.se
atð óxiste sempre' quando não seja tl'outra forna
ilisseminado na rnassa protoplasmatica.

Nas plantas pretlominÙm as oolulas curtas-do
forma nrelerenteni.'nte poliedrica-e ôs alongadas,
cujo typo sã,r as fìbrls, terminadas sm p0ntas nas
extremidados.

E flbrrr ó uma aelula adulta, som protoplasma

--mort¡ Dortanto.-lli 
rän¿ão quo a sua função se.oxeroe'.Parece

ler sitlo creada parå morror e oomprlr dopols. o 80u

frabalho.
Disse ser a membrana aelular formada dP cç

luf osã. 
--nsta -ô' 

transformavel. Nar fibras fglnr a
lonhito.

0 alsodão 15 coluloss quasi Pura.
Outrás vezes gelifica-se, depois tluma grande

absorpção d'agua,. 
-transformando'so assim n'um¡

subetiúcia quo ia ê soluvel.
Cita as secieções alas certleiras o ameixeiras-

e do Certos fosaCeos-a Chamada .goma nostrag,Þ
que não DÀssam do transformações tÌe boluloss.' Elucitla sobrs a formação dos vasos: oelulag
sobropostas, cujo sop¿o tlivisorio se rompo tolalmen'
t6 ou so orefura como um crivo.

E' nä prímeira quo oxorcem funçõæ sobrttutlo
imnortantes estos dutos vego¡Aes.' As paretles dos v¿soiestâo linhificatlas preci'
s¡monto com os vasos.

Se a celulâ tom meqbrana, por osmose, o
oxigenio, ¿travsssa-rr o atua ontão il'egual ,motlo,
efgtuando-se a combinação exhotoramica.

Isto não se dava bem assim, m¡s seri¡ comoli.
c¡do o fornocsr ali maiores ildtalhes.'

lÊ

Qurndo falára ilo leusitgs proferentemenle fize-
râ no¿a os chloro.lecuitos-os quo contem a chloro-
fila. Vas tråtar d'essa ultima silbstancia, tl'uma tal
importånciâ, quo sern ola não oxistiriam seros vivol
na natureza.
_ M¿s antes precisa ile fazer uma ligeira explana.

ção sobre fìsica:' Provaram os fisicos ssr a luz branca comoostt
d'um oerto numero de côr'es elomeutares. 0 sericon-
junto é que tros cllvn r irnpressão d'essa luz branca.

Ora estas varias côres Dossuem orooriedades
tliferentos: umas proprietlatles ôalorificas', oütras qui-
micas, eto.

-E para exemplitìcar a ação quimica o tlistinto
cotrl'orento põe um oxemplo:

Na obsouridade o hidrogonio o o oloro, clous
gazes, podem estar em contato sem so combrna-
rem. .!las se so faz chegar até oles um raio de_luz
solar, conrbinam-se.

Assim a luz tem pois propriedatles quimicas.
Proseguo: Passrndo r luz atrâvez rl'um pris-

m8, clo outro laalo reoolhe-so n'um anteparo uma
faixa de côres diferentos, principiando nb verds o
ac¡banilo no violeta.

E'o que so chama espetro solar.
Apresentam, urr entanto, umas m¡is afastatlas

da base do prisma outrss rûais proximas, conforme
a sua maior ou m0n0r refranglbilidado.'Entraram
justaposfas o aparècem siriad¿s.

*
- Ora- a luz, disse, provoca reação e essas rea-

ç00s podem ser detorrninadas sómento por cortas
00res.

E as outrss rÌeixàram de atuar n'esse caso.
$q¡ri um outro exemplo para aclarar:
Isole-so a clorofìla. 

-entrre 
du¡s laminas de vi-

dro amarelo ou faça-se l,assar um raio luminoso no
mosmo atravez tl'uma folha.

. Depois dlsso façam-tr'o a¡ravcssar aintla um
pnsma.

_ E o espetro proalúziilo já nâo sorá completo,
ter¿ 0m certos ponlos correspondentos e dadai cô-
res maothas nogras.

Retenha-se pois e ialeia funilamental de que a
clorofila absorve determinadas côrgs.

Ora os vejehes tlotatlos de clorofila oxoosteg e
luz normal dbcompõem o ¿nbidrido carbönico ila
atmosfera o fazem.no combinar corn os olementos ila
agua, formando os corpos tornarios: os amidos, os
assucareg, etc.. N'isto consiste a funoão clorofiliua.

Ora o oxigenio doinhidrido carbonico não ó
aprovoilado pelas plantas e è mandado å atmosfera
em bononcio dos sores animaes. Constituem pois os
Yejotaes um elemento do saooaoao.

. Não foi porém a clorofìla-lnoto.so-quo deter-
minou_ este conjunto cle reaçõos, m¡s-¿ luz. A
clorofilr sómente-deæmpenhou-o papel als suhtan-
cia isoladora do cortas õôros.

, Å .en_ergia a.tiva é a luz; å clorofila portonco
uma missão bassivr.

M¿s serñ æta substancia não s6 formariam os
corpos tornarioe ôrganieos.

Nenhum outrõ corpo ó capaz ile form¡los na
traturoza. Porém só os vejetaes ierdos gosam do tal
propriedado.

E nenhum ser vivo póde viver sem os corpos'tsrnarios.
Os outros constituêm ao depois os quaternarios,

mas precísam para isso, rr¡pete.'dos tsrbarioll- 
---'

Mais tarde haviam dotvér-que os nrimeinos se.
res ila terra deviam ter sido os ïeiotaei fllo Dreoâ-
ram as oonilições de vida inilisp-onsaveis aôs ani.
môes.

Todavia existgm entre os voietaes seres oriva-
dos ale clorolila. Mas estão contloñatlos a viierem
quer sobrt os vèjotaos, (parasrtÂsr, ou sobre 0s seus
restß €m decomposição quimica-.suprofi tos,.

Por um lado nós sornos tambem sâprofitas.bus.
canclo os alimontos no reino ani¡nat ouiniitiítvã-
gotaes, tirrnalolhg os elemontos ternar¡os Dara oüo
o nosso organismo fabrique os quaternarios.

So os vejetaes sabem,' å'ousta dos elomentos
minerâes,. sugailos á terra, engentlrar esses præio-
sos ternarios.

Mas ¿ clorofìla não ¿proveita sómonte e acão
tlo raio- luminoso u'um trabdlho quimico, mas ¿iüd¡
em trabalho fìsioo

_ As plantas. absorvem agua, mas a 0erto ponto
torna.se prejudicial. Evapora--se parte. Mas istô não
basta. Entào parto ila áeão dailorofìla ó emos-
nhada n¿ va¡orisação, coñstituo a chamada-.cjo.
ro-Yap0n3açao).

- _Hoje.não .qe ilira mais : função cloroûlina, mas
funçõos clorolilinas.

le

Darà pelo momonto simplesmente a nocão de
assimilaçã0, porquo nas confsräncias de biologìa mo-
ln0r sor:Ì versado 0 assumto.

- 0 protoplasma tonl por função primacial mu-
dar ¡s substancias em corpo similhante a si mesmo,
om proaoplasrira: Esse fenómouo é a assimilação.

*t

Dirá agora, a tracos larsos. ila outrâ funoão
c¡ratsristica-dos voietaesi a reniotl'ucão.

. Hs dit'orentes ¡irocessos do reprohugão. Ioilica-
rá tres:

Se tomassem um podacito ds fermento-o ler.
rnento ê umå plânta uni-celular, um cogumelo, qno
levoùa o pão e ferrnenta a cerveja e o vinho, com a
sua fórma ovoide, sem nucleo, o is¿caromisis cero-
visiæ,, da classifìcação cientifÌca-so tomÀrmos um
nacosinho do tamanho tl'um pau de giz e se deitar-
mos n'um coÞo d'agua, primoìro vae áo funtlo, mas
ao fìm ile 24 horas uma certa porção sòbe â super-
ficie.

Retire-ss enlão com uma vâreta um Douco
d'essa massa, metô-so entre as laminas ile vidio tto
microscopio o observe-ss. Avistam-so logo contenas
e cenlonas de.celulas ovoides.

Se tivorilos tompo, esporao, olbae sempre. V6.

se âgora n"aquella cellul¡, primoiro um manilo ilo
lado, que oroscß suoessivamonte.

Atingo um Gerto tamanbo o separ¡-sod¡.colt
lula $ãe.'E' um novo elemenlo celular produziilo"por
.gemiparidaile, ou gomação.')

O seu tlestino é sepaiarem-se.
Acontece algumas vezos quando o frio ó grau.

tle, que o pão não levetla.- 
bntão'o povo, que não sabo que ó planta o

agento tlÂ formontaçã0, toma um .fogaroiro, 'põe-o
sob a massareira, e o pão levoda emfìm.

Faltava-lhe calor, diz o rustrco..E era reel-
ments is30, mas para provocar a protlução ilos
gomos, a reprodução rapida das oelulas.

O segundo pioeessò, o mais vulgar, de repro-
iluçã0, ó o de bipartiçã0.

E'complicado e so largamonto se roferia a elle.
O nucleo começr por estreitar no moio e acab¿

por separar-ss em cluas ptrtes que começam a ca-
minhar pare 0s polos rlrs colul¿s. Uma rerta part6
tlo protaplasmit cerca um dos nucloos, outr¿ õ ou.
tro'. Assim so f,irmaur duas celulas.

Antigamente as coisas supunhamso assim sim-
plos, viu-so clepois serem mais complexas: hojo
ahama-se-lhe okariokinese,. Ha uns atos propera.
tcirios do protaplasma.

Era porenr necossario fixar isto:
Quasi sempre as celulas quo se bipartom sÍo

dostinadas a forma tecirlos. ¡I 9p 3." processo do multipligar-se celulas.
E' o obamado tlo uconjugaçãor.
0 protoplasma ale uma une-se ao de ou¡ra e

forma-so celula. unica., Era isto umd ideai grosseira.
A coujugação tem umâ importanoia exhaorili-

naria nos fenourenos da vida. r\a reprotlução, so-
bretudo ile tipos suporiores, é sompro uma cslula
chamatla. femea, quo s0 une a outra chamatla ma-
cho, para formar o rovo,, (Não juþassom que se
tratavû tlum ovo do galinha).
. Es¡a celuìa é dot¿da cluma enormo onergia pa-
ra ss bipart¡r, o cad¡ uma tlas celulas formadas por
osto proccsso se biparto sucessivåmonte, formando
o embrião tle novos sêres.
. As celulas que se congrogam ilosignam-se por

. PoI hoie nada mais dlicmos;'mås 'Bs 
a

pacieircia dos ájudar, 0o prorimo oúmero
diremos m¡b:,duas palaffis, :rr;rj: ri !r ,,tå'
l

cHBoiltcA tilTEailffiþiltL,'
ESPAITHA

(gametas,
Diz ainda quo o ovo tom um grande caractcr

fisiologico.
t

Era terminarla a r;oníor,rncia. Eaas-
sembloia calorosamenle paluroou o illustre
profossor.

E' extraordinrr¡o o dessnvolvimento d¡
Ideia Redentoral O saoguo donramado peloc
apo$tol0s: da anarqula tem servido, mau:
grado da roaçãoi para fecundar o campo'dr'
Verdade e lazer gefmiûar do todos os ledo¡
noYos combateotss.

Assim om ßaroolbna fundort-se u¡D D0-
vo grupo: rPropagendå Anarqúistarr ,ptra
apoiar todas as obras de Justiqa, do Amôr e,
Verdade. Vae publicar a rAnarquia, seus
fins e seus me¡os)) de Jean Grave.

Em La Linea o grupo rRehoo Aner.
{ular vae reimprimir a rContribuicion ds
Sanguer de F. Salvochåa.

Em Reija constituiu nm grupo de joveos'
anarquistas com o nome de rNi dios ui amor
com o lim de prop¡gar o comu0ismo.Boâr-
qurco.r Em CÖrdoba realizou-sr um imponente
ogmicio contra a projetada lei das gréves,'
e estão om gróye os operarios confeitoirog'
que roclamam I horas de trabalho.

E por hoje oada mais porrluo o espaço
ô pouco,_ e t0m0s de dar logar ás lnfor-
maçõos d¡s outras naqõos. '

.A.f,BICA ONIEilITAI,
Um alto potentado inglez que posquo 

,

grandes fabricas porto d€ Lourenço Mar.
ques, quiz abuzar dos pobres protos q¡¡o o
eo.riquecia roubando-lhe-s aqs salar¡os trry0
rois por gomana a cade.,Estes poróm, não
concordando @m a ertorsão do branco, åb¡n' ,

donaram o traþalho, sem orcoção dum só!
A força armada cham¡da a intervir

praticou façanhas gnerroiras, e prendeu 50
grevistas acuzados de cabeças de motim.

A rerolução aYaoçe @m o ilesporhr
dos povos!

C[ILE
Quem diz que o YlYer nos ostados re"

publicanos oão orå viver n0 molhor d0
mundo? Prova-o o.cazo quo relaSam de San. 

"tiago de Chile:
<E' publico s notorio o modo grosse¡ro

e tôrpe com que os polioias tratam os reus
quo por qualqper f¿lta teem a desgraqr de
calr nas mãos da justiga.

Nós mesmo tgmos, presenciedo mais
duma vez atropelos brutaeC a pobres gootes
do povo.

Agora foi objeto dqm brrbaro etropolo,
um inrlividua. que, entre outras lezões, ppie,
sootåva uma fratura n0 nårizr o dt¡ås coståt ,

las partidas, lezões q[o lbe foram feitas, D¡ ,

policia por utn irmão do oficial.r
E agora exclama um poriodioo do Chi-

le: Em que paiz estemos qr¡o so consonto
taes atropolos?

rE' um paiz republicano quo tom por
leme: liberdade, igualdade e fraternidado.r

BBAZIL
0s grevistas cocheiros do Rio Grande

do Sul tiveram var¡os cboquer com a polici¡
e incendiaram alguns carros.

f;BUGU^TI

Cerram as portas variag cazes por
ceuza da grévo dos moços de oafés o hotois.

nftssra

SO ASSIM!!
' 0s industriaes tambem deram a sua

reunião parå protestar coutra aspropostûE...
dos republicanost e contra todos aqueles que
levantaram a formidnvel campanha que
nesle momonto agita o paÍs, afim de que as
pro¡etadas propostas sejam langadas ao cos-
to dos papeis inutels. . '| :

Os industriaes que nest6 momoo
rgcem de sentimentos human'itarios

toå

ao govrrn0 para
para assr

Dar:iona I perår¡os
tornar-se 'mais st dlrr. Em troca d'esl.e dm-

E entre .mRm io assumto da nove liqão: a

n¿triccão e renroduQão tlas colulas yegetaos.
Aä fahr'da nútriçãn celular tleio referir-se á

respiração, porque não tem duvida em iulgal-a um
âto nuùritivo.

Ouando resoir¡mos ¿bsorvemos uma certa
ouaniidade d'ar ri oxh¡lamos auhialrido carbonico e
dcua. Cita só estes dois corpos principaos.- Parecù anÀrentemente consistir n'isto.

lntorcalaimente dá a composição ilo er. E'
um¡ mistura tls oxi&enio e azoto principalmento, o

åå"*r-'ïå; 
oå, iJi:iP 

az' ro s.z i nerto' neutrali s a'

Ora io o sei quo rospirava absorvia oxigenio e

exhalava anhidritlo carbonico, antes pertlia do quo
ganhava.- Diz n'este momento da existencie tle seres quo
oarecem viver riolhor sem &r: os anerobios.' Depois proseguo: Ha seis tipos de rospiração.

Comparanclo-os entro si, vè-se que em ûoalos

o oue só Drocurå ó r,lalisar um certo uumero cle

re¿òcões chímicas quo protluzem calor.
jDá a noção de corþos exhotermicos: os que ao

oombinarem-se o absorvem.)
Toclosos seres precisam calor o pela respiraçã0,

esse calor nrotluz-se.
Ao cdnjunto tle reações exhotermi0as capa-

zes tle o eng-onclrarem, ss deve chamar em verdade
resnir¡cã0.

^ Nã'0 ó 0ois uma simples trbca clo gazos.

Assim 
-os 

seros respirantlo ar, 0s aombiog, não
faziam ar para adquirii oxigenior'mas para adqui'
rir calor.

Porém n¡s futurås lições do biologirt mais lar-
camonte ssriÍI tratado osto crpital assumto.- Agora é sómente uma ideia geral.

g

Trata depois, 8ómente, ao cabo d'estas noções
oreambulares, da respiraQão tla celula.' E 00m0câ: 0 protrplasma em contato 00m o

oxicenio do ai, o seti carliono é queimatlo, consome
esto- gaz e proiluz auhidriilo oarbonioo, engenùraso
aalor.

porta,nte benefraio naci¿nøl dão tode r âd0:
são ao goierno para a aproyação das taes
propostas. Fârçan[0sl- Os diretores dlalgumas fabricas obr!.
gâram parte do pogsoal barbudo a ir á men-
ðionada'reuniã0, 

-para 
fazer numero e aplau-

dir. Depois de muito barafustar, nomoàram
uma comissão para ir a Lisboa f¿zer sentir
ao governo qùo o operørÚado eúd øo,lødo
do's inilustriøes e que os prol.osto$ que so
levantam em todo o paÍs são de meia iluzia
de aabeças ocds quo pescam nas agü&s l,ur-
uag. , .

Brayo, soDh0res industriaes, b¡avoll
Sö assim ó que poderão convencet o gov€r:
0o d0 que o protesto, que altivo so está
levantando, não ð dos oprimidos que r.ivsm
debaixo do vosso azorraguo, d'aqufts que
vös tondos explorado vilmente em lõdos os
tempos, e que åinda na ultima gréDe güal
v$s-ûzesl,ois passar por todas as infamias,
mas sim de meia duzia de politlcos que
quorom pôr embaraços á marcha do gover-
no. S para esto acreditar mais as vossas
afirmações Obrigâsteis todo o pessoal a

acompantìar a comissão á estaçã0, ostentan-
do uma força que não teodes.

Não nos iludaes, senhores industriaes,
nem prOcureis iludiros gOver0os cofn a for.
ça dos vossos oprimidos. Estes, se quinta-fei
ra vos iìc0mpanharam foi porque lhes pagas-
tois, e ainda assim foi um simples passeio.

M¿s ámanhã, se o goveroo tiver a impru-
dencia de fazer passar as tenobrosâs propos-
tas, haveis de vel-os de fórma altiva lavrar
o ssu pr0testo, e vereis tambcm n0 aüge
da sua colèra como Dã0 sereis yös os ulti-
mos alYOiAdOs

Cautela, poist.. .

Foi condeoada a trabalbos forçados por
I I anos., indo já a caminho de Sibeiia,
Froum Kine, uma iovon revolucionaria..

Foi descoberta um¡,assq6iagã0 socreta
de soldados, cujo fim ora dar corretivo aos :

superiores que rbuzassem da'situação dos
inferiones ! Urna das penalidados ere ¡
pena do morto.

IOI,ANIDA

Realizou-se um iû¡portanto moeting pan
comemorar a grévo geral do ano passado.
Foi rezoh'ido que os anarguistai jamais
colaborassem con 0s sooiaes-democrðlas,
ainda que oooorr.a qualquer 0âzo âDortnðI. ,r

' : .")t'
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