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les t'odies obres a favor del poble
OFICINA DE COLOCACIONS
Responent a algunes consultes que se 'ns
han fet hem d' advertir al públich:
/". No podem respondre en absolut de
les garantíes que ofereixin o deixin d' ofe
rir les colocacions anunciades o registrades
en

la nostra Oficina.
No podem respondre
2"•

absolut de
les condicions de capacitat y moralitat de
les persones que solicitin les coloca cions.
3er. AURORA SOCIAL se negará a anun
ciar aquelles colocacions, ahont ens consti
certament que no 's cumpleixin les degudes
garanties legals y morals del contracte del
treball.
4art« AURORA SOCIAL no facilitará la no
ta de les colocacions vacants a cap persona,
qual ineptitut o indignitat ens consti certa
en

ment.

5nt. A fí de que la nostra Oficina de co
locacions resulti una obra lo més beneficiosa
possible a les parts que intervenen en el
contracte del treball, agrahirem els infor
mes que puguin contribuhir a assegurar les
mutues garantíes de la oferta y demanda
de colocacions.
6é.
Al efecte la nostra Oficina constata
rá en registre apart les notes que se li don-.
guin oportunament de les condicions del tre
ball y deis certificats d' aptitut.
7é.
Als obrers que siguin admesos pera
omplir les vacants anunciades en nostre
setmanari se 'ls hi recomana que ha notifi
quin a aquesta Oficina al objecte d' evitar la
pérdua de temps als demés solicitants.
-

Els serveys de la Oficina serán

gratuits.
Mores de despatx: de 12

a

1.

El Secretariat del Poble
Ens hem de convencer d' aquesta gran
veritat que solen amagar a les classes tre
balladores els que explotan la ignorancia
y la miseria del poble: Pera mellorar la
condició del obrer, el cana més segur es
elevar cada día més el seu nivell intelectual
y moral.
Aixó no 's pot lograr sens una major ins
trucció y educació popular.
obrer no coneix els
Sens instrucció
seus drets. Sens educació no pot cumplir
els seus debers.
Les reformes socials no les han tetes
may els analfabets, els homes que no saben
observar, estudiar, pensar, preveure, or
ganisar, administrar sos interessos; els que
no saben contar, ni llegir, ni escriure.
Pero malgrat la difusió y 'ls avensos de
la cultura, els homes instruhits, els homes
educats forman una minoría en la societat.
Molts son els obrers m?derns a qui no s' ha
donat temps ni medis d' instruhirse y edu
carse com cal. A Espanya la ensenyansa,
que deuría alternar ab el treball manual,
está tan desatesa que rares son les fábri
ques ahont se presta aquest servey peda
gógich. A lo qual tinch d' afegir que la en
senyansa de les professions que tenen més
influencia en la llegislació y administra
ció de la cosa pública es un monopoli del
Estat, que exclou als que no tenen diners
pera pagar els gastos exorbitants d' un
títol académich.
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Angel Grané y demés obrers.
l' extranger y darrerament
arribats a nostra terra; alegant el contra
sentit que resulta de la aplicació rigurosa
de la lley, puix mentres el Ministeri de la
favor de

_A:\T

Pero encare que aquestes ensenyanses
fossin assequibles al obrer, sempre resta
ría el número infinit deis curts de garabals,
deis noys, dels orfes, de les dones... que
necessitan més de protecció, de direcció,
d' orientacions inmediates y gayrebé ca

suístiques.
Y veusaqui esposada la conveniencia
de fundar centres d' instrucció que puguin
satisfacer les més urgents necessitats de
aquelles persones que per ignorancia de
les lleys, deis drets que en elles se 'ls reco
neixen o per falta de medis pera ferlos va
ler, no poden defensarse de la injusticia y
de la violencia.
Aquest es el fi que persegueix el Se
cretariat del Poble: respondre gratuita
ment a les consultes que se li fassin sobre
les qüestions legals referents a les classes
treballadores.
El Secretariat del Poble es una obra que
trova precedents en les antigues corpora
cions gremials y altres institucions de l'
Edat mitja. Pero en els nostres temps, en
que s' ha fet més necessaria la divisió del
treball, ha pres formes més precises d' es
pecialitat. El pais ahont aquesta institu
ció ha fet majors progressos y está mellor

organisada es Alemanya.
El primer Secretariat se fundá a Nurem
berg en 1894. En el primer any el consul
taren 6.839persones y durant l' any de 1902
el número de consultes fetes pels obrers
fou de 17.707. L' obra s' extengué per tota
Alemanya y avuy son rnés de 60 els Se
cretariats que funcionan en altres tantes
poblacions industrials, y l' éxit que han ob
tingut entre la classe obrera ha sigut tan
gran que s' ha fet necessaria la fundació
d' un Secretariat central, que funciona a
Berlín desde 1903.
Donchs be si 1' obrer alemany, que es
el més instrtihit del mon, el que 's prepara
mellor pera la vida civil, necessita de Se
cretariats ?qué dirém del obrer espanyol
que es menos instruhit y no coneix sisque
ra, parlant en general, el textos de la lley?
?Es, donchs, oportuna 1' obra que projecta
AURORA SOCIAL?
El Secretariat del Poble es una institució
que 's va extenent per Europa y en algu
nes nacions els obrers hi donan tanta im
portancia que constitueixen delegacións
en cada barri, colonia ó fábrica, y `ls dele
gats, délégués de quartier, son els que en ca
sosdifícils y urgentsescriuhen lesconsultes
y firman les cartes d' introducció a la ofi
cina central, composta de persones compe
tentíssimes per la seva ciencia y expe
riencia jurídica.
Que 1' obrer catalá sent també aquesta
necessitat ho venen a confirmar el gran
número de consultes que s han rebut en
poch temps en la redacció d' AURORA SO
CIAL, sens contar les persones que indivi
dualment y formant comissions han vingut
a interrogar de paraula a la Direcció del
setmanari.
Aixó `ns ha acabat de decidir a organi
sar en les nostres oficines un Secreta riat
del Poble que funcionará dintre d' un plas
so molt breu.
-
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Grané

Conforme anunciarem

en

el número

an

terior, el diputat per Manresa Sr. Soler y
March, en la sessió del Congrés del día 7
del corrent, deman'a al Sr. Ministre de la
Guerra la redempció del servey militar a
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Un diseurs de 1' organisador
M. Mareeli Albert

25Ó.000 nianifest auts

a

Guerra reclama a dits obrers pera '1 ser
vey militar, el Ministeri de Foment els
proposa pera altres serveys de cultura in
compatibles ab aquell; de manera qu' es
imposible harmonisar aquestes tendencies
contraries dintre d'un mateix Gobern, sens
reformar o interpretar benignament, en
aquest cas excepcional y tan honrós pera
Espanya, la Iley que pren als reclutes llur
llibertat d' aeció.
Al prech rahonadissim del Sr. Soler y
March s' hi adherí '1 Sr. Junoy, pero '1 Mi
nistre de la Guerra se negá a accedir a la
demanda, escudantse en els articles le

gals.

No obstant, el Sr. Soler y March
ens comunica posteriorment que
les seves gestións están en víes
d' obtenir en pla5so no Ilunyá la
solicitada exenció.

Guardioles populars
Torelló, Juny

1907.

Beníssim, beníssim, senyors de 1' AURORA

SOCIAL,

vosaltres
sada. Ja ho crech
ressorgiment del
com el vostre que
cial en abstracte,
la nostra qüestió

heu tinguda una bona pen
que hi feya falta en lo actual
nostre pobIe, un setmanai i
tractés, no de la qüestia so
sino en concret, aisó es de
social, més ben dit, de les
socials; y adu.ch aquestes no

nostres qüestions
ab fórmales científiques demostrades a priori,
sino ab argumenta treta principaJnient de la ex

periencia

y de la comprobacio dels fets.
Convenía fer ambeut social, posar com qui
din els fonaments de la educació y de la cul
tura social del nostre poble, com a base pre
paratoria e indispensable perque aquest pugui
assolir al seu verdader prog,rés y per xó con
venia sortirse de les capelleces y deis petits ce
nacles, y predicar al ayre lliure, a pie sol, al
poble, a tot el nostre poble, que avuy més que
muy, te fam y set de justicia social, y avuy
més que may, vol que se li parli el llenguatge
de la veritat, y está en bones disposicions pot
ser com may hi habia estat, per deixarse guiar
pels camins més dreturers, cap a la consecució
deis seas nobilíssims ideals.
Beníssim, repetesch, senyors de la AURORA
SOCIAL.
Per demostrarvos que 'm plan de debála
vostra pensada, que la trobo útil y convenient
per no dir necessaria en los maments actuals
la vostra tasca puig m' hi convidan, per des
carrech us tinch de dir que us heu equivocat
de bou ver, al creurer per mals informes que
algú vos haurá donats segurament, que j) ben
llech en estudis socials, podría ajudarvos en
res ni per res; aquí em tenia n' obstant a la
vostra rodona, y aquí van aquestes meves pri
meres radies, que dedico si les creyeu dignes
de donarse a la estampa, a tots los vostres Ile

gidors.

Vull parlar no de la necessitat que té el poble
de fer estalvis, puig aixó es una cosa indiscu
tible. Tothom ho vea y ho regoneix que gene
ralment parlant, el poble, la classe trevalla
dora, no té sino lo que estalvia, com din molt
bé lo adagi, y es per xó, que si no s' estalcia
res, si 's gasta tot lo que 's guanya, si 's viu
al dia com s' acostuma a dir y molts fan, no 's
té may res, y per més bo y assegurat que 's
tingui lo jornal, necessariament per fas o per
nefas, tart o d' hora s' han de sentir els efectes
de la necessitat y de la miseria.
Tampoch vull parlar precisament de desva
neixer la falsa preocapació en que vin molta
gent del nostre poble, creguts que perqué may
han pogut arreplegar ni retenir quatre parells
de duros, están incapacitats de fer estalvis.
Per xó en parlaré solsament d' un modo in
directe.
Les causes perque el poble, el nostre poble
generalment parlant no fa estalvis, no fa els
petits estalvis s' entén, (y aixó es un fet inne
gable) que podría y deuría ter, son vares y de
molts ordres.
Jo vull dir are aquí, que una d' aquestes
causes, es perque ningú s' ha cuydat
de educarlo y d' instruirlo y sobre tot
de facilitarli els medis més adequats,
més práctichs y positius pels seus es
talvis
Un d' aquests medie sería sense cap
dupte la creació de caixes d' estalvis
tots los pobles y poblets de nostra

?

Ja ho sé que n' hi han algunes d'
aquestes caixes d' estalvis en nostra
'erra. Pero ahónt son totes elles? A lés
ciutats, als grans centres de població,
ahon hi fan molt de bé segurament;
pero la seva influencia, el seu bé, no
arriba pas per tot arrea allá ahont
podría y deuría arribar. Els que viu
hen en los pobles y aduch en la major
part de les viles de nostra terra, ni
ho saben solsament molts d' ells que
existeixen aquestes institucions popa
lars, de carácter social, per facilitar
lo estalvi. Mes encare, si alguna volta
s' en parla ab algú deis nostres pobles
(Y aixó ho sé per propia experiencia)
de la existencia de dites cables d' es
talvis, del modo fácil y senzill com

un pot utilisarse de les meteixes, per guardar
els petits estalvis que tul pugui fer, no li costa
de comprendrer la seva utilitat; pero se retreu
casi sempre de ferho, aixó es de utilisarse de
les mateixes, per lo engorrós que se li fa lo tenir
que anar a fer les seves imposicions a la capi
tal, al lloch allá ahont tingui la seva coexis
tencia alguna de dites caixe,s
estalvis.
Veusaquí, donchs, per qué creyem que fora
una bona obra per facilitar lo estalvi, per ferio
factible y ben planer a tothom, aqueix camí
del estalvi, la ereació per tot arrea, aduch en
los llogarets més humils de nostra terra, de
Caixes rurals d' estalvis populars, com a su
cursals si 's volía y potser fora lo millor, de
les mateixes caixes que aleshores ja vindrían
a esser eom una especie de Banchs populars,
que si no existeixen deurían existir en les ca
pitals de totes les comarques de nostra terra,
com á Italia, Bélgica, etc. Aquestes caixes ra
'rals d' estalvis vindrían a esser com les gu.ar
dioles dels pobles
?No vos recordeu de quan erau petits, d'aque
lla guardiola, ahont juntament ab els vostres
altres germanets y germanetes, quiscun ten.int
la seva guardiola propia, o tots plegats en la
guardiola comuna, hi anavau depositant els
vostres petits cabals, aquells cinch centims deis
den que vos donava el vostre pare cada din
menge, si eran boas minyons y no haurían fet
cap campana al estudi durant tota la setmana,
aquells nitres cittch que vos donava la vostra
tieta o el vostre onclet, aquells altres cinch que
arreplegavau d' aquí o d' allá, ab la vostra di
ligencia o trevalls extraordinaris
Oydá y
ben cofoys que n' estavau del vostre petít ca
pital, depositat á la vostra guardiola, frny-t
dels vostres petits estalvis, pero estalvis que
no 'ls hauríau pas fet per més bons minyons y
eatenimentats que fosseu, si la bona de la vos
tra mare no s' hagués cuydat de comprarvos
aquella guardiola, aquella costra caixeta d' es
talvis, y no vos l' hag-ués tinguda sempre allá
a la vostra vista, dessobre de la calaixera del
seu quarto.
Si vosaltres haguesseu hagat de fer algún
altre sacrifici per petit que hag-ués sigut, fora
d aquell de 1 estalvi que vos imposavau yo
luntariament a la vista de la guardiola, per
guardar els vostres estalvis, si haguesseu hagut
d' anar solsament, a casa del oncle o de la tía,
per depositarhi els vostres petits estalvis, ben
segur que moltes de vegades passant per cal
adroguer, y potser ho haviau fet més d' un cap
com ja mateix, vos haurian enganyat els ca
rametlos, y haurian fugit aquells cinch cela
tus y no hi hauria hagut estalvi aquella set
mana

Dones ara vosaltres mateixos apliquen lo cas,
y tenint en compte que el poble eom a tal, es
sempre un noy gran, ab tots los boas y mals
instints, y ab totes les virtuts y defectes deis
noys, veureu comprobada la necessitat de la
creació de farsa caixes populars de estalvis,
de guardioles per tots los pobles, no solsament
per la maynada, sino per la gent gran
?Quíns haurían d' esser els organisadors y
tundadors y sostenedors d aquestes caixes po
pulars d' estalvis, d' aquestes guardioles deis

pobles?

?Cóm

deurían constituirse per la mellor esta
el mellor éxit de les mateixes? Aixó
no 'm correspon
a ne mí lo esclofullarho, en
car que no 'm vench la Ilibertat, de durhi la
meya, y valgai lo que valgui mon pobre parer,
algun altre día. Avuy per avuy, ja som xerrat
prou ab aquest desmanyacat article.

bilitat‘y

A.

La unió fa la forsa
La divisió la feblesa
Un vell qui anava a morir, crida als seu,s fills y
'ls parla d' eixa manera:
—Probeu de rompre aquest feix de llan,ses. Des
prés us explicaré quina formales uneix.
El fill més gran pren el feix, s' esforsa tant cana
pot pera trencarlo, y '1 torna al pare dihent:

—Que '1 trenqui el més pintat.
fill mitja pren el feix, s' esforsa tant

El

com

pero lambe endevades.
Finalment lw proba '1 més

pot,

petit, y també pert el
temps.
El feix se resisteix; no 's trenca una sola llansa.
—Son minyons de poca forsa—diu el pare—are
veureu

la meva.

Cregueren

que se 'n burlava y 's posaren á riu
re; pero '1 vell separant les llames, les trenca una
per una ab la níajor facilitat.
—Esteu veyent—afegí—l' efecte de la concordia.
Perma'neixeu units, fills meus; que la fraternitat
us posi sempre d' acort.
Y mentres dura la seva malaltia, no parlava d'
altra cosa.
Sentintse morir, ele digué:
—Fills meus, vaig a reunirme ab vostres avis.
Adeusiau! Prameteume viurecom a bons germans.
Doneume aque.st consol en la mera última hora.
Els tres fills he prometeren plorant. El pare'ls

apretá

y morí.
que '13 tres germans trovaren una
hisenda copiosa, pero embolicada. Un acreedor de
manar embarg, un ?MI els posa plet.
Al principi se defemaren bé, pero l' acort no
dura: la sang els hacia unit, l' interés els separa.
Se ficaren en la herencia l' ambició,l' enreja y'ls
advocats.
Arriba per fí la hora de la repartició; disculei
xen y disputan; el jutge tan aviat condemna al un
eam al altre; vehins y acreedors atacan nocament;
els germans desavinguts donan parers contradic
toris; l' un vol pledejar,
altre transigir, l' altre
no vol fer res.
El cas es que tots perderen la seca hisenda, y
Mes

les

malas

veusaquí

quan volgueren recullir les

d.oycla! ja

era

se-ves

llanses

disperses,

tart.
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mes comensa altre
eop el pa
go d' interessos ab tota regu
Iaritat.
Naturalment, al cap d'una
temporada torna a venir l'en

darreriment
que
tiva,

Del notable llibre intitolat «Esteles,»de Lluis
obreta darrerament publicada, ne copiem
gustosos la següent poesia, model de descrip
ció de festa pagesa, d' una flayre y encant
po
pulars que demostran la cultura y '1 bou gust

Vía,

indispensable

usurer

del autor.

sofreix ab rela

caritatius.

calma,si be protestantne.
—?Qué vol que fassi?—li

diu

l'empleat.—Els

v)s

son

molts y

no

desaténdrels.

meus

puch

gas
pas

Oh ardentes diades! Oh nits
El jorn

—Tot lo que vulgui, pero jo
hi puch fer res ab aixó. El
itegoci es el negoci... no sé
hi'm compren. Ja veurá, quan
vosté va venir a casa ja ho
sabía que havía de tornar els
diners.
—Si, senyor, ja ho sabía.
Per() d' aixó a anar pagant
sense saldar may, hi va
molla

yl?

--;Son

EilLS

USIJIZERS

els pobres empleats s' enteren que
Pusurer els espera
un núvol de
tristesa'Is
vela'! semblant. Ja ho saben de cada mes, pero
sernprels ve de nou.
Van ronsejant, ronsejant sense decidirse a
sortir al recibidor. L'instint de propia conser
vació els té clavats en la cadira
De tant en tant l'ordenansa's presenta, y
desde la porta fa un signe ab el cap volent dir
—?qué hem de fer?—L empleat respón ab un
moviment d' espatlles despreciatiu com con
testant:—que s' esperi.

may rahavía sentit semblant paraula y
no vuy
sentírmela més. Veliaquí el resultat
d'haverli
fet un favor.
—?Un favor? .?Vosté m'ha fet un favor?

deixarine

vosté'm

—Oh...

—Lo que vosté ja sab: que jo
tinch dos pa
garés de vosté: un de
cinquanta y un de sei
xanta duros
—Per?) l'un es caducat: vosté va dirmho.
—Oh, sí... es ciar que ho vaig dir...peró
ja
ve tira" ,-coin que
pensava que arribaría aquet
ea
s, vaig reservármel...
Al empleat una onada de sanch li
puja al
cervell al sentir alió y ha
de fer esforsos pera
contenirse y no escanyar
a n'aquell bandoler,
—?Es dir, que jo ara li dech cent deu
duros
a vtibié?
—Al capitalista.
—!Lladre, més que Badre!... •Malaguanyat
presiri, miserable!
Jove; si segueix parlant aixís me veuré
pre cisat a dirli una altra cosa.
Jo lo que li diré es que si vosté s' atre
eix
a d emapdarme per
aquets dos pagarés, allá
hon t el trobi l'assessino.
—

hi há més remey que

ca

—Aixel no, de cap manera. El capital es una
interessos una altra.
Passats mis mesos de protestes, l'empleat conensa a endarrerirse
d'interessosun mes y dos.
1 tercer mes paga'ls corresponents a les
dues
uesades endarrerides. Se torna a mtrassar,
aga una part y'l compte s'enreda al fi, de tal
anera que quan se n'adona
déu les dues
entes pessetés del capital, dueseentes
d' inte
essos y n'ha pagat eincheentés
miserablement.
Com gneis interessos que déu devenguen
nteressos y aquets ne devenguen també, el
eute va ereixent d'una manera
horrorosa, y
ada mes se vea precisat a donar més
diners al
urer, fins al punt d'haverli d'entregar qua
anta pessetes de les cent
vinticinch que cobra
e son, y encara,
endarrerintse sempre
Un día pert el seny y surt decidit a
escome.
re briosament
al sen aniquilador.
—Miri—li diu ab sequetat,— veig que ab
osté no acabariem may y'l
seu compte se fala
interminable; ab aixó, vuy acabar d'una
egada. Vegi eme ho podem arreglar,
buscaré
s diners y
l'estos.
cosa

--Borne,

no

s'exalti—réspón l'usurer

Ment:—en aquet mon tot té

calmo-

adop y parlant la
ent s'entenen.
Vosté'm déu, no a mí, al capilista, entenemnos; vosté deu al
capitalista
na cantitat
respeetable per l'acumulació deis
teressos
que ha deixat de pagar, més la totatat del capital
que va deixárseli, Ara, perque
egi eom soch jo,
ofereixo un arreglo: jo
estionaré del capitalista la
condonació
tots
s
interessos y ho lograré sigui com de
sigui
eró vcsté m`ha de firmar un
pagaré de dues
ntes cinquanta pessetes y
desde les
res endavant
ab els interessos d'
aquet

cumplir

rrer.

l'altre pagaré?

Anulat, home, anulat, d'aixó

no

cal ni par-

L'empleat rumia
—Conforme.

una estona y per fi diu.
Fassi aquet nou pagaré v aca

cinquanta duros...

—?Qué vol dir?

conformarse; el negoci es aixís.
—?Y no hi hauría manera de fer un arreglo?
—?Quin?
—Qué sé j)!... Que per exemple, una part de
pital.

—

?Me desafía?

a firmar, peró no'n
digul
que aixé ho faig exelusivament
r vosté
Y ara digui si soch o no considerat.
capitalista me mourá un escándol, pero
t me fa:
el cas es que vosté vagi be.
—Girrent: demá porti'l pagaré y li firmaré
s a

-

—

—

pitioVS.
?Es dir,
—

h°fliem robi

que he de consentir que aquest

itupunement?
Comprench que es dolorós, pero es aixís.
yosté, desesperat, fes
una etzegallada,
no'n

Si

fa res, aus al eontrari: acabaría de_ ser
víctima de la usura. Resignis, donchs, y
ere
gaim : déixiho correr.
Donchs ?quin recurs ens queda a la bona
—

gen°
Esperar la pau del Ce!: la de la terra, com
s'ha fet pels brétols. Ja li he dit:
corre r, pagui y ealli, y, si pot, arreglisdéixiho
ab en
Cabalbs sense que la companyía se n enteri. Ja

pa—ny

,

sab osté que les retencions fan mal efeete y
que a la tercera retenció
empleat es despe
ctit. N o volen que n demanem de qnartos
quau un home
troba en un verdader
ro, en un veritable
compromís ?qué sla de
-`er?
esesperarse y tirarse de cap contra les
paret s Per més que li sembli mentida,
sempre
's fará menos mal que tirantse
de cap contra la
usura Mes aviat
s'estrellará topant ab el cor
dur d •aquets canalles
que ab les pedres del

raPit,

earrei

K. O. K.

ningú,

sseguida•

—

.

Sol desafío, no, el mato com a
una bestia
neri llosa. !Jo li juro que'l pa que m'ha
robat
no 1 i fará protit!
Prou, acabein d'una vegada. En el jutjat
ens
vem cm les cares —y surt
repentinament
cap a la escala.
'empleat se'n entorna a dintre y explica al
com pany que va durlo a casa
l'usurer la escena
viol mita que acaba de tenir lloch
No m'excluya gens—din després de sentir
la re lació;—ja lí vaig dir que era un
Iladre.
Bo es, si, ho es, per?) jo
juro que ab mi
no
i jugará
Ca, deixis estar de coses. Eh presentará la
d
cm anda, el jutge decretará la
retenció de part
del s ou, y vusté no clavará cap tiro a ningú. Se
rose gará ls punys de
rabia eom hem fet tots
liosaltres al trobarnos
en casos com aquet y

d'un cop.
—Denla li portaré
m

decididament;

dono un ral més y surti com
vulgui.
—Ho seato per vosté, cregui que ho
sento.
Ja que's posa en aquet terreno,
no tinch més
remey que presentar la
fer la reteeeiá dessegaidadenuncia al jutjat, y
—Be, fassi lo que vulgui: aixís ne
sortirem
d'un cop: ab einquanta duros pago.

pessetes!

lo que pago fos destinada a amortisació del

deixar? Vaja,

va

no

abusa

no

?De

pessetes, ferme fir

mar un pagaré de
trescentes y endogalarme
constantment ab interessos usuraris ne din fer
un favor? ?Que no
compren que ab lo que li he
pagat en tant temps queda saldat
de sobres lo
que

Y'lmiseraVe s'espera pacientment, segur de
que la seva víctima no ha d'escaparse. Llores y
hores esperaría. que no es pas altra la seva in
digna feina Y com més l'empleat retrassa la
seva entrevista, més allarga la
seva agonía.
Com el sentenciat que s'entretingués pel camí,
no logra altra ventatja que 'retrassar la
seva
arribada al padbul.
Per últim
empleat se deeideix y surt.
Els primers mesos paga religiosament‘els dos
duros, millor dit: seis deixa robar sense pro
testarne; peró guau ven que ja ha retornat la
quarta part o més de la eantitat deixada, co
mensa á sentir el pessigolleig
del remordimeut
per lo que ha fet, y s inclierna contra'l canalla
que tan ignominiosament
de la seva mi
seria.
Comensa per dirli bonament que all5 no pot
durar, perque ell té neeessitats a casa que no
pot desatendi e, y l'usurer, fense carrech
d'aixa
proposal retorn de les duescentes pessetespera acabar d'un cop.
—!Peró si jo no les hi püch tornar les dues
meu,

cent setanta non

Donchs,

fins a demá.
demá
1 dio,
segiient se fa lo

—Fins

a

convingut

y

a

fi de

CO 112 mes substancia cerebral
lindreu
més alt será '1 preu que podreu per ven
demanar
ne. El conreu no
es tan segur com
el "de la
civada selvalge, que may deixa de
rendir una
abundant, pero té la ventatja de trovar

dre,

sempre comprador.

CARNEGG1E.

e.epléndit,

la llum

com una

—Acuy quina calda

fornal

Contabilitat doméstica

abrusant,

Ab aquest ~VE s' enten el conjunt
tallats de les entrades y gastos d' unade comtes de
Pera la contabilitat doméstica basta:familia.
un LLIBRE DE CAIXA, que
de fetxes les entrades y les sortides. conté per ordre
Pero les families més ben ordenades
tenen també:
2..x vn Llibre d'
Aliments, ahont se nota exclu
sivament lo que 's gasta per menjar.
3.',
Inventari, que conté en una
els
mobles u objectes que s' adquireixen y enpágina
l' altra'ls
que

desapareixen.

4.art

el Llibre de la Bogadera,
ahont s' anota
setmanalment la roba que 's dona a rentar.
Hi ha cases que tenen també llibres
especials pera
altra mena de gastos, com son la
Ensenyansa deis
fills, els Vestits, les

turons y volts!

—De.ganats s' ajeyen pi. terra 'ls
paniijant restaven per l' ombriu eisremtas;
cans.
—Ni un halé
viales remes de baix.
—Nt una gota claven les fonts de per dalt,
y ma aixitta gola no he pas remullat
en tot el sant día,
sinó cap al tart

Diversions, etc.
La contabilitat doméstica
reporta duesventatjes:
1., la honradesa, la
confiansa
que inspira la dona
al demostrar sa delicada
ab la
bou us que fa de les quantitats que manifestació del
se li entregan;
2.. la previsió, puix mercés a la
contabilitat se po
den comparar els gastos ab
els guanys,
pendre resolucions pera suprimir els y 's poden
gastos inne
cessaris y aumentar els cabals de la familia.
Les desventatjes o perjudicis que
causa '1-des
cuyt de la contabilitat doméstica
son la ruina y la
miseria, nascuda del desordre y la
imprevisió.

mo

venint ab les xay 's, en el rieral.
—A fe massa dura la seca d' enguany!
Nostramo 'ls sentía desde '1 finestral.

—

,

era

cremara

PaSiOrS y pagesos, tots la fan petar!
J'eligen y tragui gen, y aixi van parlant:

home

—Alto, alto—exclama dignament
No li conseato que segueixi parlantl'usurer
aixís. Jo

Quan

—Donchs, fillet

interessos,

de Den!
—Deixis d' interessos.
lo que sé es que continua
ment
estich donant quartos
y cada día n'hi deeh més.
—! Es ciar, com que's va endarrerint!
—Lo que hi há—crida l'empleat en
un rapte
de desesperació—es que no vuy
consentir
que
se'm segueixi robant eom fins
ara.

(Conclu.sió)

centes

els

era

La Idit jet es vinguda,1' ambient es
guau.
Les lloses de l' era són tebies encar.
Iii fan la rodona pastors y
vagals;
s' he alinden els moços plegant del
trevall.
Les mores jet 'ls duhen culleres y plats,
y el roda s' erixampla: comenca '1
sopar...
Nostramo se 'ls mera desde un finestral.

diferencia.

don á la societat japonesa de Nova York.

X.

L.' Lrt.A.

no

EN HONOR DE KUROKI
Kuroki visita `Is Estas Units y s' ocupa de la ereació d'
un comité
de 16 membres, meytat japonesos y meytat
yankees, que (lesenrotllés
el eomers y les comunieacions entre
abdós pahisos. Y exposá son plan
en un dinar qu' á west-Point Li

ció proletaria, a la qual molts
s' han consagrat
ab zel y abnegació. Y per
aquest camí els
socialistes obeheixen a un sentiment de
earitat;
volent reformar el món, pero han de
regoneixer
qu' eixa reforma no pot realisarse més
que se
gons els principia verament

—

Nostramo está alegre: dema es el seu sant.
Crida a la mestressa, y a l' hort van plegats.

Ja' n callen la cindria MéS grossa que hi
ha,
la fiquen en ample caba9,
nances, ja al' era se 'n van...
Pel cap baix la cindria pesa mitj quinta!

***

ja ab pena
ja °gafen

Les dones obreres han de procurar
no deíxar en
les tendes 10 ll ibreta de les compres. Han
de tenir
ne una a casa
pera portar 'en ella la contabilitat.
Les repeticions de petits
gastos inatils son la
ruina de moltes fi.milies.
Hi ha persones que
malgastan 20 pessetes en
vicis y 'ls doten les 5 pessetes
d' un reconstituyent
pera la esposa ola filia
anémica.

Quan a l' era arriben, totham ja ha sopat.
!Tora les minyones resten els galans;

baylets s' empayten y lladren els cans...
enlayra la lluna demunt deis serrats
y sa llum penetra les negres afraus;
blanquegen els cadols dels larts viaranys;
eh'

S'

alzinars, rouredes,

tot

es

argentat.

L' era qu' es hermosa! Els pallers que blanchs!
La cort, la porxada, quina claretat!...
Sembla aixt mes dolça la visió del mas;
sembla més profonda la quietut deis camps.

et1-1 a1itats

(DE

TOT

ABREU)

Nostramo la cindria cofoy ha badat.
—Si ha estal jorn de calda,b1 hem de refrescar!
Ja 'n fa la sardana totham al voltant:
ans d hora 's comencen els balls de dema!
La cindria es tallada; vermella es com sang.
Desfentse unes d altres, s' hi allarguen les mans
de moços y moces, pastors y çagals.
Es dolça com bresques: fos freda com gla5!...
Ab ben poca estona n han passat els taps.

ESpanya
Palma de Mallorca, 3.—Els republicans
reunits
en assamblea acorden
aprobar la
nyor Salmerón en la Solidaritat. conducta del se
Alcoy, 10.—Més de 5.000 obrers s' han declarat
en vaga per una qüestió
de
Madrid, 9.—A l' Ateneu s'consums.
ha
l' As
samblea Pedagógica, presidint el inaugurat
Sr. Vincenti.
Carifiena, 9.—S' ha probat el
Zulueta»
deyant de vares entitats agricoles;«Tren
ha dat magni
fichs resultats.

En llurs ignocentes bromes els xavals
les closques sens palpa se freguen pel na,s;
després les faclrines, després llurs galans
la cara uns ab allres s hi voten rentar.
Lo que'ls'petits feyen voten ferho'ls grans;
alfa hont una noya les dents ha clavat,
'lila vol que posi sos llabis amant
Nostramo s' lw mira, se 'n riu y se 'n va.
Que duri la gresca: no 'ls vol torbar peto.
Que duri, que duri, que prou finira...

Portugal
5.—E1 Govern disol el municipi- pera
reemplassarlo nomena un comité
administrátiu de
andas incondicionals del quefe del
goyern.

—

Oh ardéntes diades, oh nits estivals,
que es tot fatiga, en que es tot descans;
en que 'ls cossos vibren, en
que ball la sang
y l' anima brecen dolces voluptats...
Oh jorns xardorosos ob vetlles de pau,
del; forts goig y vida, consol deis malalts!

Lisboa,

Austria

Viena,

4.—Els quefes Ilegitimistes
portuguesos
van a demanar al
duch aquel de Braganza que
reclami sos drets a la corona
de Portugal.—La
prempsa publica una
declaració del primpcep Mi
guel de Braganza dihent
que si se li fa una invita
ció formal, acceptara '1
trono de Portugal.

en

LLU1S
¦-•—••¦¦

Les vagues generals
y

la educacié prole'aria

Eix es el titol d' un article publicat
en
revista francesa. La idea de les vagues una
gene
rals va comengarse a dar a coneixer en
1869,
en el drari
Internazionale, orgue del' asso
ciació internacional deis treballadors;
se 'n
parla mes en 1888, ab ocasió del 3.er
Congrés
de la federació internacional deis
sindicats, ce
lebrat a Burdeus. La vaga general,
de
lluyta de les classes treballadores pera medi
arribar
a assolir llurs aspiracions, se
desenrotllará se
gons els graus de conciencia de 1' operan i y
se
gons la experiencia y el sentiment de la
qu' ell tindrá; en altres termes: segons lalluyta
seva
educació. Per tant, la educació del
proletariat
es ecnsiderada com el
medi efical, la condició
essencial pera tenir éxit
en
la Iluyta contra el
capitalisme; d' aquí vé
el gran compte que '1s
socialistes tenen ab
la educació proletaria.
Eixa educació deu tenir
dugues bases ó sia dos
objectius: unir el món
del treball en la cons
ciencia de llur forsa co
lectiva es un deis objec
tius. Mes l'autor del dit
artiele esposa les difi
cultats que hi han en
aquesta edueació socia
lista y en les vagues ge
nerals. Admet, no obs
tant, que la idea de la
vaga general ha estat,
en cert sentit, causa de
bé; pnix ha fet sentir la
necessitat d'una educa
MADRID: Concurs de

Turquía
4.—Se confirma la existencia
de
Bagdad.

Constantinopla,
la
glanola a

India

Bombay, 7.—Cicló

molts

sobre

Kurrachee,

ocasionant

Suecia
6.—Se celebran ab gran
esplendor les
bodes d' or deis reys.—Dia 7.
ha dat a Hum felisment a un La duquesa Scanie
primcep, hereu de la
corona.

Stokolm,

Bélgica
6,— En la inauguració
d' un pont,
aquest s' ha epfonsat. Han
resultat cinch morts y
molts ferits,

Bruseles,

de

Toulouse,
Europa,

Barcelona.
Baomeres

Franca
6.—La prempsa ha donat,
a l' Hotel
un banquet
en honor de la
prempsa de
de

Luchon, 7.—Arriben

narifbarcelonins.
Toulouse,

8.—L' ajuntament
un banquet
en honor de

Ilustres,
Montpeller, 9.—Mitinch

els

expedicio

dona, al Saló
Barcelona.

de

de 650.000 persones' sent monstre de viticultors,
proclamat representant
unanimament M. Mamen Albert.

Toulouse, 9.—Marxan a Barcelona
barcelonins, després d' una

regidors

despedida.

bestiar.—Primer

el batlle y
entussiasta

premi. Lot del senyor
Ibarra

AURORA SOCIAL
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Alemania

Berlin, 10.—Está malalt

diputat

el

socialista

Bebel.

En favor de la Joventut.

Suissa

Zurich, 4.—Esclata

bomba al mitj del

una

rrer de Gartestrasse, d'
tres ferits.

un

barri

industrial;

Segons llegim en una interessant revista, a
Inglaterra ha sigut presentat a la Cámara deis

ca

hi han

Dia 5.—Un barco turch contrabandista perse
noma
ha sigut volat ab pólvora pel capita, ab
broses victimes.
C.

Comuns un bill pera evitar, en lo possible, que
comissió
fumin els noys menors de 16 anys. La
causes que poden proda
les
investigat
que ha
inglés ha
hir la degeneració física del poble
incluit en mitj d' elles la citada.

Carta de París

En Angers tindrá lloch els dias 3, 4 y 5 del
nacional
vinent mes de Juriol el VI Congrés
Fransa.
de
agricols
deis Sindicats

Tunis

guit,

**

Paris, 4 Juny
qu' apli
?Qué succehirá a França2... Les gents formulen

revista So
Una estadística publicada per la
funcionament
de
la inspec
ciale cultur sobre el
ció del Treball en la industria alemanya pera
la comprobació del cumpliment de les lleys so
cials, ens suministra els següents datos:
Any 1905: 424 inspectors pera la totalitat del
imperi; 197.190 inspeccions o sigan 10.977 més
que en 1904, de quines inspeccions 2.825 co
rresponen a treball de nit y 5.196 pera '1 treball
del diumenge.
visita
En conjunt resultan 116.034 fabriques
sotmeses
a la inspecció.
226,565
las
des de

superioritat elec
no disposa d' una
per altra
toral tan grossa que puga acceptar sense delibera
ció previa '1 confticte.»
dintre
«Y el mal es urgent. Vúlgas o no, demá, segóns
15
quinze dies, el 10 de Junv diuhen uns, el ocasió
de
altres, unes setmanes Inés tart, sia ab empleats
part,

la renda o deis sindicats d'
mostrará ben ciar
o de les vagues de Marsella, es

perill.»
indisposat
Si '1 partit socialista radical está
rentistes, que
igualment
els
están
gobern,
ho
el
impost

ab
no

ab
de la justicia de l'
es voten
que van a ser gravats llurs interessos. perdut una
ha
Per desgracia seva Clemenceau
argu
part de son poder; ab la que comptava com
politich de
ment efectista pera sostenir el credit

gobern.

Sindicats

***

que sos
Han quedat solucionades les vagues Buenos
de
ferrocarrils
deis
teníen els empleats
Aires, els flequers d' Avila y els mariners deis
barcos mercants de França.
de Joannesburg
La que sostenen els miners
que promte
creyentse
situació,
de
ha millorat
quedará resolta.
En cambi, ha esclatat un conflicte entre els
patrons y els obrers vidriera de Toscana (Ita
lia), havent declarat aquestos el paro.passa de
El nombre d' aquestos vaguistes
,

marins.
dona per finida la vaga deis
havent
Delegats,
ministeri
'1s
surtir
del
Acaben de
manera
estudiará
la
promesa
que
s'
recabat la
de
de complaurels.
conseqüencies de la vaga.
Pro are 's veurán les
del servey
Les Empreses han declarat esclosos adherit
a la
habien
s'
oficials
que
capitans
y
als
noticia
d' eixa
tenir
central,
al
sindicat
vaga. El
deterrninació de la Trasatlaiit ique, ha pres acort
esclosos. Tal es el
de solidarisarse ab els capitans
acort d' avuy.
vulguen en
No es de creare que les companvies
oficials,
que
en aquest
classes
les
lluyta
ab
trar en
obrers,
pro ales
deis
la
simpatía
cas, tindrien tota
companyies?
prestigi
de
les
'1
hores, cóm queda
quiebra
Altra conseqüencia de la vaga va a ser la qu' han
d' algunes cases de trafichs y els prejudicis
consum mo
els productors de mercancies de

Avuy se

•

30.000.
També s' han declarat

en

vaga aquesta

set

Coruna.
mana els obrers sabaters de La

Es probable qu' els talladors de pedra de
Berlín es fassin solidaris de la vaga deis paletes.

El crédit rural.
Aumenta

en

cooperatisme

proporciona extraordinaries el
agricola, esti

navarro de crédit

esperit d' associació, fomentant la
mulant
usura.
unió de capitals y destruint el vidi de la

fundarse 4 sindicats,
En un mes acaban de
pobles, que son
10 caixes que corresponen á 42
Beriain;
1 sindieat y 3
caixa
de
sindicat,
el
caixes pera 22 pobles de la Vall de Esteribar,
pobles de la
1 sindieat y 2 caixes pera els 15
caixes pera
sindicat
y
4
1
Vall de Geusalaz y
Laparday
Adios.
Murazal,UterPa,
de
pobles
els

rebut
imites.
mentani. Les perdues ocasionades sonmanifestarse
de
abstingut
obrer
s'
ha
El poble
marins.
en eixa vaga deis
MATTurEil

IJA
Calle

.A.-vi15.5,

,

Ilem rebut el cartel' del Certamen literarí
d' enguany que organisa la Secció de Propa
ganda de la Lliga Regionalista de Sabadell, en
el qual, ademés deis premis ordinaris, n' hi
han 28 més, tots de tema lliure.
***

El dependent de comers Lluis Vila y Vall, ha
tingut atenció d' enviarnos un articlet inti
tolat «Qué hem de fer», en el qual rahona la
actitut presa pels seus companys de treball
contra l' incumpliment de la lley del descans
dominical y la passivitat del Gobern. Sentim
publicar pel gran excés a' original.
no poderlo

anarquista convertit.
El company Corona, president

Un

del Centre d'
Estudis Socials anomenat «Sociedad Anarquis
ta», y molt conegut a Vigo pels seas discursos
abjurat
y les seves propagandes radicals, ha
de les seves idees ácrates y llibertaries.
Ell mateix ho conta en un article publicat en
«El Restaurador», al cual posa per titol «De
crisálida á mariposa.»

SSA..rrlEIVIIP S

A Alcoy se va alterar l' ordre publich á cau
deis consums, formantse una manifestació á
la que va assistir bastanta gent.
Els manifestants varencremar una caseta del
resguardo, varen trencar varios fanals y varen
sa

Observacions útils
La tenca es difícil de pair. Pera que sigui bona
grossa y, si pot ser, que
se l' ha d' escullir forta,
procedeixi d' aygua corrent. Si es d' algún llach
perdi '1
o estany, caldrá btdhirla abans pera que
gust de llot.
«La Cuyna Catalana».

ferir á
El batlle, que volia apaciguar els anims, va
esser rebut á cops de pedra.
ordre va restablirse al presentarse la
guardia civil.

Sobre el descans dominical.

* **

manifestar el dissap
El governador
societats
te passat al president d' una de les
tenen
constitui
dependents
de
comers
qu' els
des á Barcelona que si el día següent, diumen
je, s' alterava ordre publich ab motiu de no
cumplirse el descans dominical, pendría mides
civil

de

Un industrial anuncia fa poch temps en un perio
dich nort-americá que regelaria una máquina de
eosir a tots els que enviessin en sellos de franqueix
direcció:
una quantitat per valor de 0'50 ab a questa

va

X. X. X.
En efecte, a tots els que cumpliren ab equesta
condició els regalara una... agalla.
Es inútil dir que la máquina de cosir a que 's rete
reix
anunci d' AURORA SOCIAL, no será pas una
máquina del dia d' Ignocents, com les que estilan
els faroleros yarquis.
per rices d original no pot ém donar temple en el present nu
gran en ntitat de soluelot s y šr t blemes rehuts. Pe,
mero de la
aplassar la seccio de correspondencia.
mateix mata hem

rigor.

Al mateix temps el senyor Ossorio va orde
que li donguessin
nar als seus subordinats
infraccións
que
hi hagués.
compte de les
Aquestos n' hi van presentar més de 200.
El tancament va esser més general qu' els
diumenjes anteriors.

•

C.11Ter

es

n.o

BO,

frente al

ogIs
una

vegada

a

1' any

se

POR

itA_TviCYN 13. G-Tiut()INT

TREINTA TOMOS A UNA PESETA ELTOMO

es

en

las librerías, kioscos y en la Administración:
Diputación, 286, Barcelona.

RENOMBRADOS

repartirán

medicamentos

In

para la curación de las Estrecheces uretra
les, Uretritis, Prostatit.s, Cistitis, Catarros de
la vegiga,

Enfermedalles humorales

I

han hecho necesario el cambio del Depósito
para Espana, lo propio que de la Farmacia
de

ptes. á la Caixa d' Estalvis.
COSTA NZI
bon
Els suscriptors que ho sigan desde
principi, rebrán de franch els números corres
ponents als meso5 de Maig y Juny, pagant tan

SE NECESSITEN:

maquinistes pera colls y
Aprenenta sabatera.
pons operaris sastres.
Aprenent d' imprempta.
Mitjes oficiales sastresses.
Aprenent de sabater.
Aprenent pera camisería.
Aprenent d' esparter.
Bones

putlys.

Oficiales sastresses.
Treballadores pera gorras de llana y de ganxet.
Oficiales práctiques de confecció de vestits pera
senyora.

apiastos y de los líquidos
y zapaterías.

en

general.

Un aprenent manyá (pera fora de Barcelona.)
carros
Un obrer ferrer' carreter (constructor de
solicita feyna.
Aprenentas fabrica de flors artificials.
Oficial lampista.
Mitj oficial impressor.
Oficialas sombrereras.

Aprenent lampista.
Aprenentes taller de confecció de roba blanca.
Aprenents cerers
Aprenents constructors objectes de metall.
Aprenentes modistes.
Aprenenta pentinadora.

Bares de despaig

Es econommo,

una

peseta

preparador
Grau

"Ynglada

30 (junto al Cré
á la Rambla del Centro,
dit Lyonnais), Barcelona, lo cual se hace
público para conocimiento de sus nume
rosos favorecedores.

JUAN AYNE

la reducía: De 12 á 1 del 2111111a.

CALLICIDA PIZA
e

su

irzsma-u-Druasr•-r os

semestre.

A.CioNS

1\7"

'I'

1.

objectes d' uti

pa
litat doméstica com per exernple: mobiliaris y
raments de casa, máquinas de cusir, rellotges,
armaris, etz.; y també en imposicións de 20

COLOC

C)

,

cada día más creciente de los milagrosos

o
en

St. Francesch, 17

DE M'AM

13olsín

suscriptors.

Aquests regalos consistirán

un

de

meior reeonstituyent

el

De venta

sois

NOU

1\1" TI 1\1" C

crupulosamente ejecutadas.

entre 'ls

menjar.

'CONFIANZA

de todas clases;
Inmenso surtido en lentes y anteojos
que hay.
pesetas par, garantizados como lo mejor
en los de roca á 8
y
Oculistas
son atendidas en el acto
senores
Las recetas de los

regalos

han de

un empleat.

HIPÓLITO FÉDAU, ÓPTICO
especialidades

Al menys

Tenca a la grayelta
sornetrás
a l' aygua bullenta, pera escatarles
Les
comensant pel cap. Després les hi treurás les tri
pes, les ganyes y les aletes y les rostirás a la graye
lla serrintles ab la salsa que més agradi als que u'

Desordres pels consums.

rI Et_A.. 1 N'A_ que

0

en unes ares que 's fan
sola '1 restaurant del cim del T ibidabo una
colla de mancyres y rneltres de casa estava
treballant publicament. Son tan freqüents les
infraccions del deseans dominical, que no 's
compren la passivitat deis que tenen el deber
de ter cumplir la lley.
UN SOCIETART.

agricols.

e E3 C C 1 0
Tornen

***

El passat diumenje

Distriete de Pamplona, 13 sindicats pera 45
pobles; id. de Estella, 9 sindicats pera 42 po
bles; id. de Aoiz, 9 sindicats pera 44 pobles.
Resultat general: 37 sindicats agricols pera
131 pobles.
Aquets sindicats se organisan per families
pera les compres colectives de adops minerals,
maquinaria y llevors pera les yentes colectives
de les milites.

Capital de vagues.

convencer

son

La
munment queda reduhida al terme municipal
siguent més limitada l' esfera d' acció de les
caixes per la necessitat que tenen els indivi
duus de coneixes 1' un a l' altre, degut a les
operacions económiques que realisan.
En conjunt s' apuntan els següents números
verdaderament consoladors, que demostran
éxit creixent d' aqnestes instituaions.

Quán passará aquí cosa semblant?

impost sobre

el

*

*5*

quen Ilur atenció a la cosa pública se
ex-ministre
eixa pregunta que ningú respón. Un
paraules: «Crisis
fa '1 resum de la situació en eixes
csisis en els partits, crisis en el
en el Parlament,
treball, crisis en cIrtes regions del territori nacio
nal, que van quasi a la revolta. No es menester
advertir quant podrán y sabrán aprofitarse d' eixes
circunstancies els enemichs de la república que,

que hí
El mateix governador va poder veure
bavía p atron s que infringían l' esmentad a lley,
puix va recorrcr alguns carrers y va ordenar
á alguna patrons que tanquessin.
Aixis y tot se va trencar algun vidre al
carrer d' Aribau.

Cabes rurals.
Districte de Pamplona 12 caixes, Estella 22,
Aoiz 12, Tafalla 13, Tudela 4.
Total 63 caixes de crédit.
limitació territorial deis Sindicats co

en

Extirpa rápidamente, sin
dolor ni molestia, los callos
y durezas.
Es curioso: no motiva
los inconvenientes de otros

todas las

ITh

BARCEbONA---

ERTHEINI
COSIR Y BRODARmón.
MÁQUINES PERA
rotativa RÁPITA, la mellor del

ESPECIAIIITAT: Máquina
-

Máquines pera totes les industries.

Máquines rectilínees

14U -3L7 Fo E L

'1'

pera

~las.

Ah COMPTAT Y A PhASSOS

farmacias, droguerías

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6. BARCELONA
Por 1'30 ptas. se remite por correo certificado.

--

NIÚSIC A
Fernando VII, 53 y Cali, 22
-

EL

maejora

AVINYÓ, 9.-BARCELONA
refrescante, diurético, digestivo depurativo.—TISANA
punjan LABRADOR.
farmacias.—D.n° Austri, Vertrallans,
y

laxante

En

DEL
5.—Barcelona

