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generosos, demana que atenguem
les necesitats urgents deis fills de
la terra que a les deis
forasters, y aquesta
noble empresa podría facilitarla
el cum
pliment de la llegislació protectora del tre
ball, no solament en la 'letra, sino en lo
esperit que inspira avuy als pobles
més
menos

a

Fransa

avans a

-

avensats del mon, ahont se van
el treball de la dona y del

que van
setmanal.

suprimint

noy ensemps
rebaixantse el treball nocturn y

Cartes obertes
a

«Un anarquista»
1.

Diu vosté que «es anarquista»,
que «mal
dice los procedimientos
evolutivos»,
que
«la cuestión social solo
puede resolverla
la Revolución.»
Pero vosté in' ha de dir si n' ha
vista may
cap de revolució que no anés
precedida
de
una evolució. ?Vol posar
per niodel la Re
volució francesa? Llegeixi la seva
historia,
la més documentada, la més
imparcial
que
s' ha escrit fins avuy.
Llegeixii Les oriwine_g
de la France_e-cux"--r
s-eu autor

racionalista,

e.«

un

_

a
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se

'ns

en

dona de que se'

us

vessi el vi?

Crit d' alarma
Els informes qu' aném rebent de
viva
la nostra Oficina de colocacions,
van posant de manifest la inmensa
despro
porció qu' existeix entre la demanda y
oferta de treball. El número d' obrers dig
nes y hábils qu' están en vaga per falta
de
colocació es en veritat molt gran. Y con
tribuheix a empitjorar aquesta situanió la
concurrencia deis obrers inmigrats d' al
tres regions, que invadeixen
nostra terra
com una alláu
formidable y, accedint a
treballar per un salani inferior al deis
obrers catalans, son la causa de
la des
apreciació que van sofrint els jornals en
diferentes industries. Afegíu a aixó la con
currencia deis noys y de les dones, y
com
pendréu la gravetat de la crisis per que
atravessan avuy els nostres treballadors
No sería ja hora d' organisar
una obra de
defensa contra la vaga forsosa? Avuy
no,
fem més que donar el crit d'
alarma, pnix
el problema es
molt greu y la solució ur
gentíssirna. A ella hem de contribuhir tots
pels medis més oportuns y que més
ajudin
a salvar els
interessos eomuns; per aixó
ens veyém obligats a
insistir devant de les
classes productores de Catalunya, dema
nantloshi que procurin fer tots els sacrifi
cis que demana la
justicia y la pau social
pera atendre en quant
puguin a tants
obrers eatalans honrats y capassos de
cum
plir el seu comés, que volen
treballar y no
ven en

poden.
L'

agricultura,

1' industria y '1 comers
una tongada molt prós
pera. fi ha rams de
producció que passan
actualment per una crisis aguda, es veri
tat. Pero la germanor de patria, pera
invocar altres principis simpátichs y no
no
no

atravessan pas

Mr. MARCELI ALBERT,

t,

les idees y les costunis. Y no fa
gayre
que Mr. Jules Lemaitre ho ha acabat de de
mostrar en una tanda de
conferencies que
ha dedicat a la crítica del
Enciclopedisme
francés y en especial ales obres
d' en J. J.
Rousseau.
Si vol pujar més amunt , li citaré la Re
forma, de la qual va dir Erasme: «El Re
naixement es l'ou, la Reforma es 1' aucell
que ha sortit de dins.»
?No ho vea, home, que ja ha passat massa
temps desde que en Pasteur va demostrar
que la generació espontánea es un
romanso
de la vora del foch, Donchs ?cóm
vol vosté
que la seva «Revolución» sigui una cosa bor
ren

.......

positivista Hipólit

vofté com la igencil.4-4A--una larga evotució que
fe

Taine. Allí veurá
_

organisador del moviment vitícola:
—Donchs el vi

us

ofegará.

1

AURORA SOCIAL

2

companysque están també intoxicats,
da, que esclati com els bolets o que li caygui guante
que tenen a la sang el microbi nihilista.
al demunt com la rifa de Nadall
Y desitjantli un prompte restabliment, se
IN° he veu que en els nostres dies ja nin
repeteix,
etc.
bullangues?
gú pot refiarsen de les antigues
campa
batallada
de
la
UN EVOLUCIONISTA.
Avans bastava una
cipayos
y
als
aixecar
pera
na de Gracia
bastir les barrica
arrancar ele adoquine y
Pero
lo que es avuy
des en un santi-amen.
Barraquetes
que go
les
?quin es el Xich de
Tenim noticia de que en una
calaixera
pera
darrera
una
posarse
saría
fábrica molt important de una de
escudarse dele mausers o dele confite que en
?no
ocasione
Y
de
Iatalu
jegan els canons rayats?
pe)»dua les poblacions fabrils de
n' han passades be prou? Desde la
hi ha nya, se tracta de substituhir el
de les colonies fins avuy encare no
Revolución»
«gran
hagut temps per fer la
treball deis homes, pel de les
dirá
Potser
vegades?
promés
mil
que han
dones. AURORA SOCIAL ja té
vosté que la van fent ab les bombes.—Lo que
assessinar ab la exposat el seu criteri respecte
van fent ab les bombes es
infelissos e ig
uns
guante
majo)' cobardía a
aquesta qüestió que tant pertorba
Barcelona
en la
nostra
convertirla
nocente,
la vida de la familia obrera y tant
Ciutat del Terror, fer fugir la gent, retreu
la miseria del po
atenta contra la seva felicitat. Si 's
re '1 capital y aumentar
esperar
la
temps
pera
no
té
ble. Y '1 poble
noticies—y
menjar y confirman les nostres
«gran Revolución»; el poble ha de
que arribi la Gorda. ja procurarem enterarnos de lo
a la tenda no li fian fine
japonesas
se n' han ha
els
Vaja que fins
en elles
Revolución» que hi hagi de veritat
«gran
que
la
enterar
de
gut d'
rescrosit. Les ens ocuparém d' aquest assumpto
que vostés predican fa olor de
revolucione se fan avuy d' altra manera. Se
donantli la importancia que 's me
ben
diri
legals,
agitacions
medi
d'
fan per
reix.
gides, ben organisa des.
procediments
evo
Se fan per medi de
lutius, no per medi d' ezraboscades com
assessi
la que e' urdí en les tenebres pera
procedi
aquestos
Ab
nar a en Salmerón.
Pedregada seca
mente evolutius Noruega s' ha emanclpat de
(Fora care(es)
Suecia, e' ha constituit en nació independent
una gota
sens enjegar un tret ni derramar
Al poble de Matafaluga tothom feya castells
de sang. Y ab els procediments del arcais
y en l' ayre boy preparantse a rebre 'ls senyors
sigut
vensuda
Russia
ha
revoluvionari
me
de Barcelona que segons costum de cad' any
'1 poble 'e mor de fam, de miseria y desee

respirar els ayres purs de son terme y
arreglarse '1 pahidó ab les riques ayglies de

van a

peració.

quin

sentit pren vosté
en el sen
la seva
tit de destrucció total de la societat, haurá
(1' esperar segut fine a la tarde del día del
judici. O sino calli, que are justament pasea
bones relacione ab 1'
una bona ocasió. ?Té
Etna o ab 1' Strómboli? Donchs envii un
cablegrama ale dos volcans que están en
erupció o posi un anunci en 1' AURORA SO
CIAL, dihentlos que 'e lloga per manxayre.
Pero li advertim que haurá de bufar molt
don
'flostrn Vei metge perque
gui pulmó pera incenazaf l'Pv,
ruatro
cents.s_» la ciutat de Barcelona _e_islas
adj_
ya
Si vosté entengués ab el nom de «Revolu
ción» lotes les reformes justes de la soczetat,
totes les reivindicacions dele drets que cor
responen al proletariat, no malehiría com fa
vosté en ea carta, 'ls procediments evolu
tius. No pendría '1 lema de la anarquía,
sino '1 lema dele dentistes: «No arrenqueu
les pesses que poden ser adobades.»
Lo que vosté ha de arrencar es el «fata
«odi de classes»,
«incultura»,
Heme» ,
política
y sectaria
«idolatría»
personal,
1'
que, com demostrava g)»áficament AURORA
SOCIAL en la caricatura del número ante
rior, son el lastre que impedeix que pel seu
propi esfors se redimeixi 1' obre)». Aquestes
arrels son tan corcades que no 'e poden
adobar y no hi ha més remey que arrencar
les d' un cop.
Ja li demostraré en la carta segiient que
aixó no son falo mies.
També veurá `le resultats de la ensenyan
sa quan no té cap altre fí que la «destruc
ció» o la «anarquía.» Li contaré una histo
ria que li inte)»essa saber a vosté y a uns
Jo voldria saber

en

a

«Revolución.» Si la pren

-
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entendre al eabalé
del Lladó que tregui '1 dot de la casa...
--!Ay fila! dos germans tan ben avin

Din que ha donat

a

NIÁGARA

—També ha engrescat al Mariano de la
Gilia pera que's tiri fas de frait de sa sogra
y la pobra dona no fá més que plorar...
—A fé de Quima que 'm dich que no sé
com el Govern ho dexa ter tot aixó, jo'm pea
sagrada
saya qu'un advocat era una cosa
de
tots,
Quinta,
n' hi han
hi
han
—N'
de tots...No es or tot lo que Ilú... pot ser
algun se 'n trobaría, a presiri...
—Donehs digas que aquest payo en lloch
de venir a buscar descans, ha vingat a
buscar feyn.a del ofici.
—Sí, ha vingut a pastar el pa de casa
seva, ab les llágritues de més de quatre...
?sabs que em deya la minyona d' aquest
..

socio?

—!Qué!
—Qué quan el sea senyor surt a passeig
ab la familia, ja sab a quina casa ha
d' anar pera arreplegarhi algun cap d' avi
ram...

—!Qué murril

!y que 'n

som

d'

la

ases

Grandiosa planta baixa de la fábrica hont hi han
les turbines electriques

gent

de fora!
—Lo que hauríam de ter en lloch de posar
confianga ab aquiexa faramalla que 'ns puja
cada istiu, es esbrinar abans qui son, com pen
hi fan a Ciutat.
san y encara millor lo que
—Sí, !desgraciat el poble que se n' hi fica un
d' aquesta trepa! Fa més mal qu' una pedre

gada

seca...

Gent de fora, !'su ull vis
Que ja s' acosta istiu.
M. X.

DE

F.

que'ns envian els obrers de
Son molts els treballs
diferents indrets de nostre terra; els complaurém
insertantlos en quant ens será possible Avuy publi
quém aquesta poesia, qual autor es un honrat y la
boriós obrer de Terrasa.

la font de la Tenla.
Entre altres, la Roseta del Mas del Aabarda
né, la Fina de ca 'n Málio y la Tereseta de ca '1
Rutllat, ja han tingnt bon cuydado de posar
forsa llocades pera atipar a la senyoralla com
els hi diuhen, !y quíns pollastrassos que crien!
Allá a mitja nit !no 'n armen poc de rebom
bori aquell be de Deu d' aviram! Kikirikic
s' esclama r un !Proa sou ben morts! h contes
gall de llevor de ca 'n Pata ab un koko
ta
rokoc de xantre. Está ciar; aquest pobre gall
el darrer istiu havía vist matar a tots els seas
companys de galliner, pero 'ls tendres pollas
trets de l' any al veures tan plens de vida y
les seves respectives mes

touckbejii_itgea_sts_per

avisat per els guetos: nimenos mel' escucho.
Ja hi arriva la familia Graixonera.—Qué
desmillorada está la Senyora bayeta! din la
Pona del Hostal al vétirela baixár de la tartana,
y.—Quína minyona més rumbosa que'm portan
aquest any! afegeix la Quimeta del Ton, al ovi
esterrufat monyo de la raspa y l' historiat
rar
vestit que 'm tragina.—!Ay! guayteu la Trini,
(la senyoreta) !qué resseca qu' está! den ser
veritat que se li há desfet el casament—afegeix
ab vea baxa y a can d' orella a la Mariona de
ea '1 Curt...
després de '1s cumpliments de vehinat y
consabuts oferiments de temporada entran els
nobles senyors de Graixonera a la seva Torra
y fins que 'n arriva una altra, aquesta familia
es el punt de partida de totes les murmuracions
de la Vila.
—A Matafaluga ja no hi cab ningú més, diu
la Mariagna de ea 'n Punjem a la Quima del Se
reno.—Y fins ha llogat la Torra nova un advo
cat... un pica-plets que desgraciat qui cau a
les seves grapes, que ja pot ben dir que ja ha
begut oli... es amich del Secretari.. segons
diuhen... tots dos fan óli... la qüestió es fey
na... y...
—Ay Mariagna ?qué dieu? !y tan bon se
nyor que sembla!
Sí, filia, si, a tothom fa barallar; es l' advocat de la noya gran de ca 1 Málio casada
ab aquel forner de la Sagrera ?sabe? !po
breta! la va fer divorciar del home y veta
quí dos desg,raciats...
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guts...

irehall

U que mb agua

De Catalunya l' ufana
be 'n pot servir de mirall.
Es la terra catalana
La que més ayma '1 treball.
El

pagés agafa

eyna,

pren la manta y el cistell,
s' en va al tros... !si 'n fa de

feynal

per suhar ningú com éll.
Ah
ri trago, tot lo día
cava, poaa, o !a coigars;
y en son cor viu la alegría
quan ne te 'le ceps arreglats.
Si no cau cap pe,clregada
sobre '1 be de Deu que te,
pot umplir ab bona anyada
golfes, botes y grané.
Pro al matí no te galvana,
ja 's lleva quan canta el gall:
Es la terra catalana
La que més ayma '1 treball.
i

Quant del vapor les

glopades

fan brunzir ferms embarrats,
prest les rodee son untades
y 'le obrers tots preparats;
mentres lo filador fila
la tela y trama també,
atent teixidor vigila

boj dret al peu del talé.
Y ene fem pisanes senzilles,
piqués y patente groixuts,
sarges, vicunyes, lianilles,
panyos, faixes y velluts.
Tant de cotó com de llana
no 'n mal logrém ni un borrall.
Es la terra catalana
La que més ayma '1 treball.

—

Fábrica moguda per 110.500 caballs de forsa propor
cionats per un deis salts del Niágara

TRANSFORMACIÓ

El manyá llima que llima
dintre '1 taller ab deld ,
gens de coratge escatima
si es ben jove y te bon pit.
Fa remendos, colla brides,
tot ben fet... (com es de lley);
puig per pendre be les mides
te bcn metro y peu de rey.
Mentres aprenent forada
una pessa d' algun joch,
lo torn va fent sa paseada
tot roscant a poch a poch.
Y a la forja el ferro aplana
ab
empenta el feixuch mall:
Es la terra catalana
La que més ayma '1 treball.

La Veritat y la Ciencia
Cap al tart d' un día de primavera, demnnt
del plá proper a la mina, parlava '1 Vell a sos
companys en aquesta forma: «Tots els deshe
reuhats tenim una heretat que no poden mono
polisar els Estats ni acotar els exercits: la Ve
ritat y el B. El més miserable deis homes
s' hi troba tan aprop y ab ignals titols com el
fill de primpceps. Ningú pot conquistarla pera
un altre eixa heretat, ni llegarla a un altre: el
fill d emperadors que no la conquereix ab son
estudi y esforg queda respecte d' ella eom el
pastor de les montanyes. La Veritat y el Bé
ens volten a tots, ens monden per tot arrea:
viuhen en l' aire que respirém, en l' aygna que
bebém, en la terra que 'ns substenta.
La Veritat ens ensenya a estimar en llar
just valer les coses. L' ignorant estima y odia
sense rahó ni equitat. El que no eoneix el dia
mant el trepitja y menysprenha. El llaurador
que no coneix les plantes arrenca la medicinal
y deixa la verinosa.
Coneixer es estimar y estimar es gaudir: es
assimilarnos la vida de les coses y comunicarli
nostra propia vida. Pujant la montanya, tre
pitjem indiferents la terra insignifieant per qué
el botánich s' hi
DO la eoneixém: en cambi
admiració d' una
atara, y en l' estudi y en
fulla passa 'ls mesos sencers descobrint mara
velles y penetrant misteris.
Coneixer defectuosament les coses es expo
sarnos a usarne equivocadament. L' agricultor
odia y persegueix de mort al pardal, sent
aixis qu' aquest s' afanya llargament extermi
nant els insectes devastadors de les plantes: en
recompensa demana una mica del blat qa' ha
Els nobles ignorants per
segueixen el rat penat, pobre animalet que
consagra sa vertiginosa existencia a netejar
atmosfera de sers perjudicials.
La ignorancia es el major deis enemichs de
la especie bumana. Quántes morts ha causados
la verola! quántes viudes deixh, desamparados,
quánts orfans abandonats y quánts rostres en
Iletjíts!... La verola pot evitarse ab la vacuna:
aquesta estava á la disposició dels homes; du
rant segles
homo ha tingut la vacuna en un
costat y la verola en l' altre. La ciencia plo
raya la calamitat, la ignorancia
reya ab rinre
foll de ses malifetes.
Sempre hem tingut al voltant nostre la elec
tricitat; milions d' homes passaren prop sen y
no advertiren sa presencia. Sempre hem ting-ut
el radium ab ses prodigioses vírtuts qu' ha
ofert a la medecina y a la química, y els quí
michs y els metjes no han notat fins fa poch sa
existencia.
Molts tresors guarda la ciencia actual pero
tot just podem dir que comensa. La coloma es
garriada aixeca '1 vol y sens brhjules, sense
cálculs geografichs empren la recta direcció
vers son nin. L' horno necessita aparells de pre
eisió que fixin la latitut y longitut després de
llargues cavilacions. La coloma demostra que
hi ha una lley instintiva que resol el problema
de la orientació; quina es aquesta Iley?—L'
oreneta emigra a pahísOs remotS y torna l' any
següent a son niu; en virtut de quina lley fisio
lógica coneix el camí?
La Veritat! que n' es de gran!,.. Tots podém
d' algun modo possehh-la; está al costat nostre
y a voltes no '11.8 en adoném perque no la co
neixém prou
»

M.

SOBRE AGRICULTURA
Mon proposit
Convidat á colaborar

Ayrnantlo' gestes preuhades
Li ensenyandebers sagrats;
les petjades
deis seus bons antepassats.
Detesta tota caborra
d imita y fals redentor;
que 'le fonaments de ea gloria
son Virtut, Patria y Amor.
Patria meya, que afanyosa
de 1' aveng buscas la deu;
sois axís serás clitxosa
puix que 'e dirá en alta veu...
—La que baila la sardana
te de flors un enfilall:
Es la terra catalana
La que més ayma '1 treball.

segueix dreta

a

ge-.0ral

de les catarates y

fabriques de ses

vores

qu' utilisen

els salts cona á forsa motril'.

MANEL CAUSA/MI-ES

en

vostre

setmanarí

-amichs meas molt estimats, inspiradors de
tan bona obra, vaig á complaurerlos inaugn
rant en ella mos treballs de vulgarisació de co
neixements agricolas, única cosa que puch fer
per

favor de mos germans menos afortunats á
estimo de cor.
La meya dicció será, com deya en Pitarra,
en catalá del que are es parla, per ser la que
sé y ademes lo més comprensible per tothom.
Explicat breument el porqué y el com de la
cosa, entrém en materia. En primer lloch ha
ven de saber, amichs lectors, que jo no soch
cap sabi, ni de bou tros pagés de primera fila,
pero tinch bona voluntat y gran desitg de ser
útil als demés.
D' aixó ne he donat probas, fa ja molts anys
que dedico part important de mon temps á la
tasca que avuy- comenso en aquesta publicació.
en

quins

Y

MÁs
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gimnasia

sueca

fin.alment

es

jor,

condemna als processats Nakens,
Ibarra y
9 anys de presiri y s' absol a n' en
Ferrer
demés.—Inauguració de la exposició d' indus
tries madrilenyes.—Dia 13.—Discurs
d' en Puig y
Cadafalch al Congrés.—Día 14.—Discurs del se
nyor Pi y Arsuaga al Congrés.

una

panegírich

de

sa

se

Mata

demostració de la necessitat del
treball cora a Iley de la vida y '1 millor
nova

eficacia moral.

BONAMICH.

a

FraaGa

Montpeller, 11.—C,olisions entre
pe
ndes, ab molts ferits. Han dimititviticultors
alguns ajunta

La marmita de la joya
Recepta trobata en
Tireu

a

ments.

Paris, 11.—Ha mort el poeta Clovis Hugues.
Montpeller, 12 —Les alcaldies de Causa, Vey

vell llibre bretó:
la marmita de la llar molla tole
un

del egoisme, de la peresa y la ne
Deixeu reposar la marmita llar
gament sens abandonar la llar, y haureu
trovat la veritable joya.
escuma

gligencia.

y altres issen bandera negra ab corbata roja.
Dia 13.—Alguns alcaldes fan aparedar les portes
deis edificis deis ajuntaments pera que '1s delegats
del govern no hi entrin. Comensa la vaga deis
contribuyents. Els pobles de les montanyes fan
causa comú ab els del plá. Les
comunicacions y
oficis ininisterials no son recullits pels batlles, pula
aquests alegan qu' están rompudes les relacions ab
el poder central.
Paris, 14.—Arriben els Reys de Dinamarca.—
ran

rancia y mata perseverancia, ab la mate ixa
quantitat de bon humor y bona voluntat; se
paren ab molt cuidado del vostre escorredor

Manifestació organisada pel Sindicat de taberners
contra Le Matin, per haver publicat aquest arti
cles contra absenta.

Higiene d' estiu

Russia

Importa

MARSELLA.—Aspect

Molts no s' en han donat compte y no obs
tant la ciencia agrícola y l' art del pagés han
avansat d' una manera extraordinaria de pochs
anys en aquesta part; per aquet costat, els pa
gesos, res havem d' envejar á les altres indus
tries; donarho á coneixer es fer un be.
Si no se 'n tocan els resultats positius que se
n' haurian de treurer, culpa es deis que regei
xen les nacions, que de tot se cuidan menos
de
lo que hauria de cridar més la seva atenció:
la ditxa y el benestar deis pobles.
?Qui s' en cuida d' aixó? ningú. Donéu una
lleugera mirada á n' els que 's diuen represen
tants nostres y veuréu que tot abunda, sobre
tot advocats, especuladors y gent que de la
politica n' han fet el seu modo de viure; de pa
gesos castissos per etzar que n' hi trobéu algún:
sent aixís que 'ls pagesos formém la inmensa
majoria de la nació
Any-s arrera va dir en Moret á Saragossa,
que els mals d' Espanya provenian de que els
gobernants no entenian res ab els asumptos
que tenian entre mans, y tenia rahó, peró pian
ha gobernat no hi ha posat esmena.
Els poblets petits en que 'ls
ajuntaments es
tán formats per pagesos y que per lo tant en
tenen ab lo que tractan son els millors gober
nats.
En cambi si doném una mirada á n' els de
les ciutats y á les corporacions més altes !que
hi trobarém d' enredos y d' embolichs!; seria
enester la espasa d' un altre Alexandre pe
a tallarlos pel mitj.
!Si n' han fetes de Ileys! en tenim tanta abun
ancia que 'ns estrenyen per tot arreu, no 'ns
eixan moure ni disposar de lo nostre. Son
'ctades ab tal enginy que sols miran al be del
tat, deis que d' ell viuen ó deis que d' ell es
eran la seva sort.
Entre tant richs y pobres de les grans ciu
ats están condemnats á tractarse de tu ab la
ana, si no 's cambia de procediments: el luxo,
s vicis y els preus cada dia més alts
de les
ateries alimenticies, á conseqüencia de la tal
a de producció y de les pretensions
cada dia
és grosses deis intermediaris y acaparadors
o poden portar altre resultat. El
temps deixo
er

respondre.

Per lo mateix crech que fem una obra santa
patriótica tots els que 'ns dediquém á posar
e manifest el mal, esperant que surti un
bou
etje que hi apliqui els remeys necessaris.
Si no s' estronca la rivada de pagesos cap á
s ciutats el mal anirá creixent y pot
arribar
ser incurable Quan les inmenses
ciutats mo
emes es trobin rodejades de grans
erms, com
a succeir á Babilonia, Ninive y
tantes altres,
om aquestes haurán de
desapareixe, després
e sufrir terribles
trastorns.
Els que ab temps ho haurán previst y s' hau
an procurat terra pera treuren el
sea sustento,
questos serán els que menos sufrirán els dias
la gran crisis. Si tinguesim goberns pru
nts, en aixó haurian de ficsar la seva
protejint l' agricultura fins al punt de aten
otor
r verdaders
privilegis, á fi de que cada dia
ssin més els que 's dediquessin á arrancar de
terra lo necesari pera el sustent de la huma
,

tat.

Explicar

les ventatjes de la vida del camp y
medis més facils d' obtenir bones cullites,
rá
objecte del meu treball: cooperant de
uesta manera á retardar els mals dias que
peran á la societat, si es desaté la producció
icola y es deixa continuar la emigració deis
e la haurian
de fomentar.
De tot hi ha massa ja, menos d'
agricultors.
s

UN

La sort y

AGRICULTOR.

mal cadascú

Un rentista milionari

se

'Is fa

's írovava pus felis
de La Fontaine
e 'Is
pobres sabaters se la passan com uns
niols. Y eh l que si, per curiositat y golafrería
aquella vida nova se 'n va a trovar al alaco
dor de la casa del costal y li
proposá que
mbiés d' estament. Elpobre home, jaho crech,
ceptd la proposla seas rumiarhi
gayre.
Pero el rentista no la trová pas la benhau
nsa buscada.
Se despertava a la nit y 's feya
uesta pregunta:
am va

llegir

en

una

no

faula

del port durant la vaga

!Qué menjaré demd? ?Qui
lloguer?
—

'm

pagará

el

Y 's va tornar tan magre que 's posd malalt.
El negoci ti anava tan malament que ningú
se 'n recordava de durli cap parell de botines
ni de sabates. Tathom se pensava que era pobre
per sport.
Finalment el rentista va fer un cop de cap.
Se 'n va a trovar al sabater y h diu:
—Torneume ls meus milions, y aquí teniu el
nyinyol, y '1 devantal, y '1 martell y qbanch de
ataco nador.
Pero '1 sabater li respongué:
—Altra feyna hi ha. La sort y '1 mal cadas
cú se 'ls fa.

NiN

Gimnasia

sueca

(Als

pares de

familia)

!La degeneració! Veusaquí un gran perill
que amenassa al home modern. Pera
evitarlo,
la Pedagogía ha pres novament per lema aquell
antich principi: Mens sana in corpore sano.
tUna ánima sana en un cos vigorós.» Avuy en
_tots els paissos més avensats del mon tothom se
preocupa d' educar no solament I' esperit, sino
també '1 cos, d' enfortir 1' ánima y enrobustir
1' organisme Jo he vist a 1. extranger 1' im
portancia que 's dona en els colegis a la gim
nasia com a medi de curació y preservació
de molts detectes orgánichs. Surten els noys
cada festa a ter exercicis públichs, premiantse
als colegis y als alumnes que 'ls verifican
millor.
Enguany a Barcelona `ns hem de felicitar
del increment que ha pres en els colegis la gim
nasia sueca. Pero nosaltres desitjaríam que
entrés també en les cases particulars y que 'ls
pares 1' aprengnessin pera ensenyarla als seus
fills. Es un métode tan fácil que no 's necessitan
aparatos ni sales especials. Consisteix sola
ment en el treball rítmich deis ossos y deis
múscols, que forman 1' armatosta del cos. Son
exercicis senzills d' extensió, flexió o rotació
deis membres. Basta haver presenciat unes
guantes vegades aquestos exercicis pera apén
drels desseguida. Molts son també ele llibres y
manuals ahont se representa d' una manera
gráfica la flexió deis genolls, la extensió de la
columna vertebral, la extensió vertical y ho
rissontal deis brassos y de les carnes, les fie
xions y rotació del dors, la extensió del pit,
els exercicis que afavoreixen la respiració, etc.
Ab 20 minuts diaris de gimnasia poden re
formar alguns esguerros del cos devostres fills,
per exemple, adressar la columna vertebral,
ter desapareixer la obessitat, curar la consti
pació, la dilatació d' estómach, el reumatisme,
les hemorroides, etc., estimular la circulació de
la sang, normalisar els moviments del cor, fa
cilitar la digestió y regularisar la evacuació.
Els vostres fills se criarán hermosos, ágils y
forts, y obtindreu encare una altra ventatja:
refrenar els mals instints, disminuir els estímols
de la passió sexual, que causa tants trastorne
en la fisiología y en la psicología de la adoles
cencia y de la joventnt.
Els vostres fills haurían de ter gimnasia des
de la infantesa, perque en aquesta edat
ele máscols son més flexibles y la ossada
es més tendra y cartiliginosa. Aquesta
es la rahó perque s' ha introduhit en els
colegis la gimnasia sueca.
El métode que se segueix es el de Ling,
que es higiénich y terapéutich a la vega
da. Aquest métode dona preferencia als
agents físichs y mecánichs (el treball
muscular, el messatge, 1' acció del ayre,
de la llum, del calor, de la electricitat)
sobre 'ls agents químichs (les medicines).
Él métode de Ling, fundador de la gim
nasia sueca, qui morí en 1839, ha sigut
perfeccionat per un compatrici seu, el
doctor Gerlach y altres professors mo
derns, y ha pres per base 'ls estudis més
seriosos de la ciencia sobre '1 desenrotllo
físich deis infants. Aquest sistema se
segueix avuy ab éxit creixent en tota
la Escandinavia y en les escoles de Bél

molt modificar el régim de
vida no sobrexcitant
estómach ab ali
mente forts de difícil digestió.
Aquesta
precaució y l' us de begudes acidules
son molt a propósit pera moderar la
pre
disposicio a les irritacions. Si 1 abús
dels condiments es serapre perjudicial,
ho es molt més en la estació deis calors,
sobretot pera les persones que pateixen
malalties de la pell.
Durant aquesta estació convindria que 'ls
obrers sortissita a fora lo més sovint possible,
y quan menos el dia de festa, a respirar ayre
oxigenat en les montanyes y cercar fresca en
ele buscos.
Es el temps en que se solen pendre les ay
gues minerals que curan moltes dolencies. Pe
ro no deuhen usarse, per regla general,
quan
hi ha preludis de malalties agudes o_quan el
pacient está molt extenuat. Tampoch conve
nen en general a les persones
d' edat molt
avensada ni ale infants.
Es el temps més indicat pera l' us dele banys

higiénichs, qual temperatura deu

estar

en ar

monia ab la susceptibilitat de cada individua
y ab sa majór o menor robustesa de salut.
G eneralnaent parlant convé que 's prengui
serapre guau menos uu bany cada setmana pe
ra conservar la netedat del
cos. Durant aquest
temps poden ser més freqüents, y fins se 'n pot
pendre una tanda d' alguns dies, Inés pera
re
gularlos convé que us atinguen a les prescrip
cions del metge.
Els banys frets son perillosos pera totes les
persones que experimentin al entrar en l' aygua suhors abundants y producció d' humor
se baci, pera tots els que
pateixen afeccions de
cor, reumes, poagra y cenes erupcions. Ele
temperats convenen Inés a tothom, y
particu
larment a les persones irritables, ale vells, noys
y dones, encare que estiguin en estat
interes
sant o criant. Un bany massa
calent deprimeix
y afadiga, tant més quant Inés llarg es. Per
tenue mítj bastan 35 minuts d' un
bany d' ay
gua a 35 graus.
Quan prengueu banys alcalins, salats, aro
mátichs, sulfurosos, de sabó, midó o segon,
agiten avans 1' aygua de la banyera. Entréuhi
desasuats. Al sortirne, aixugueuvos ab cuyda
do, fregant ben fort, sobretot en els banys al
calins y de saló. Abrigueuvos avans si teniu
de sortir desseguida al carrer. Es molt
banyarse després de menjar. Han de perillós
passar
quan menos dues hores. No obstant
avans y
després del bany se pot beure sens temor.
Pera apagar la set en la estació del calor
convindria no beure aygua freda, sino calenta
o tirar quan menos
en 1' aygua pura una mica
de cafe, o unes gotes de such de llimona ab
un
terrós de sucre.

Procediment milior per regar plantes.—Es
cosa observada que com la pluja no hi ha
cap

una

millar de regar. Aixó dependeix de que l'
ab la caiguda 4 través de l' atmósfera
arrastra acit carbonich, particules nitrojenades
y altres elements nutritius, de modo que tot siste
ma de regar será tant millor quant
més se sembli
al de la pluja, per lo que deuhen usarse regadores
fines y buidarles sobre les plantes desde la majar
altura possible.
manera

aigua
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Espanva
Madrid, 11.—Sessió de clausura de l' Assamblea
pedagógica, presidida pel Sr. Vincenti.—Dia 12.—
Discurs del Sr. Hurtado al Congrés.—Firmada la
sentencia en el procés de l' atentat del carrer Ma

Sant Petersburg, 11.—Descobriment d' un
plot terrorista.
Centre América

Acajulta,

12.—Les forçes de Nicaragua y els
volucionaris del Salvador han fet bombejar per
canoner

la vila,

FIAVRE

—Vaguistes sentats

re
un

ocupantla després.

Creta
Dia 11.—En les eleccions han sigut elegits 34
mi
nisterials, 31 nacionalistes y 8 musulmans.
Persia

Teheran'

10.—Ab motiu de les eleccions al dis
tricte de Kermanche esclata un formidable
moti,
ab gran número de morts v ferits. 2.000
persones
se refugian al consulat d' Inglaterra.
Els revolto
sos son uns 3.000.

Kingston,

Jamaica

16.—Fort

rits.

terratremol,

ab bastants

fe

C.
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CORRESPONDENCIA DE PARIS
?Ha sigut justificada

la vaga deis Maritims,
sabem si está del tot acabada? El
Govern ha publicat un document que no favoreix
pas gaire als apóstols de la vaga. Fa poch temps
que 'ls maritims reclamavan una lley
de pensione
v s' oferian a constituir la
cama del gre mi desti
nada a tal efectb, sois ab la condició de que l'
Es
tat fes entrega de set milions de francs. Ab la nova

qu'

encara

no

Rey de sises de pensione, l' Estat pagará per peaa
slóns als ma9'itiM*, IMSET MILIONS de franes, den
milions més deis que demanavan: y '1 ministre pre
gunta: ?de qué 's queixan els maritims? L' Estat
els dona més de lo que volian... Aquest
document
ha
lograt que l' opinió s' baja de
contra de la vaga marítima.

sopte

tornat

en

—

En les Cambres ha comensat la
discussió trae
tant de l' agitado del Mitjdia de
França, com si
diguessim de la Catalunya francesa.
El Govern
no 's nega a pendre
determinacions radicals favo
rables ale viticultors, alguna de les quals podrá
te
nir repercussió en lo mercat espanyol.
Segurament
ele viticultors desitjarien Ileys
prohibitives pera
introducció de vins forasters; y en tal cas no cal
dir qu' els primers resentits serán
ele vine espa
nyols, qual comers ab França en l' any 1905
va pas

de vinticinch milions de pessetes,
unes
vuitanta mil qu' obtíngué exportació sobre
total.
Per cert que mentres les Cambres no s'
han ocu
pat d' aquesta qüestió, opinió estava molt
pru
dent y mesurada en tota la república. Ni uns
ni
altres parlavan d' Estat ni de patria; sino de Go
vern y
de política: pero la qüestió comenea
oferir mal aspecte. Els governamentals, velen cona
fondre lo Govern ab l' Estat y la política del Go
ver ab la patria francesa.
?Sortirá d' aquí algun
incident qu' embrolli la qüestió y que ofengui
dignitat deis pobles del Mitjdia, suposantlos inla
fiuits per un esprit antipatriótich?
sar

Lo succés de la setmana ha sigut les espantoses
revelacions fetes per Mr. Harris Orchard, com indi
viduo de la Federació de les Mines del Oest,
a Nort
América. Ell s' ha confessat cómplice de una llarga
serie de crims, que demostran que la fam
d' or
mata la moralitat del subjecte.
Per afavorir els interessos de la
confederació,
Orchard confessa haver fet arrencar un
ull al agent
d' una altra Empresa; duce
vegades fou preparat
assassinat d' un Magistrat del Tribunal Suprem
de Colorado, M. Garbert; cóm fou
assessinat el Go
vernador del Idaho; perqué tiraren una bomba
volgueren envenenar a un agent nomenat Boady
lev; la part

la'--mort

qu'

ell y

un

tal

Peabody- tingueren

en

del gobernador; el
que se
guían per fer volar l' Estacióprocediment
de Independencia
(Colorado); les maneres y el perqué 's valgueren
de la dinamita per destruir molins y
fabriques, y
per fi, el plan que tenían
pera fer despenyar el
tren en la montanya de
Crepple-Creeck.
Aquesta horrible serie de crims había quedat en
el misten. La justicia había perseguit
a persones
ignocentes tingudes per culpables fine ara que
M. Orchard ha descobert el secret
y tota sa infa
mia.
No hi ha pas en les Ileys y justicia humanes
una
sanció suficient pera venjar
plenament aytals de
lictes. Per més que s' extremi el rigor, al
la fredor y calca ab que 's preparavan elspensar
aten

gica, Fransa, Italia, Alemanya, Ingla
terra y '1s Estats Units.

com

sobre les laderu s del pont giratori pera

impedir la

sortida deis barcos.

•

El dissapte passat varen declarar el paro ge
neral els obrers de la Corunya ab motiu d' ha
ver sigut condemnat en Nakens.
A Buenos Aires abandonaren els seus pues
tos els obrers empleats en aquel' port, quedant
paralisats tots els trebdlls maritims.
A l' Havana han deixat també la feina les
cigarreres y tots els obrers de les principals
fábriques de tabaco, quedant paralisada casi
totalment tan important industria. Se creu que
exportació de tabaco durant l' any actual
quedará rednida a una tercera part de lo que
s' exporta normalment.
La vaga marítima del port de Nova-York
ha acabat en favor de les companyies, puix
aquestes no han concedit res de lo que dema
naven els seas empleats.

astucia y abús de confianea ab que 's bus
la impunitat; no 's ven una pena proporcio
nada a la malignitat.

tats, E
cava

—

El moviment de Catalunya segueix fixant la
atenció deis estadistes extrangers. Le Caurrier Eu
ropéen li ha dedicat artiele de fondo d' aquesta
setmana, cantant Ilahors a la valentía de Catalu
nya y augurant qu ella será la salvadora d Es

panya.

Paris,

10 juny.

MATTHIEU.

De Manileu
Sr. Director de AURORA SOCIAL.
Molt senyor meu: el periódich de sadigna direcció
ha sigut molt ben acceptat pe'ls obrers de aquei
xa vila y puch dirli que '1s suscriptors y lectors es
tán molt satisfets de la campanya que ve fent tan
atinada en favor de la classe obrera, y diuhen que
ha vingut a omplir un buyt, y que es axis com se
deuhen fer les coses y no com fan d' altres, que ab
promeses utópiques no fan més que enganyar.
Creyem tots que ab el temps donará scn fruyt.
Altres dinhen que seria molt del cas, que dema
nessin a tots els corresponsals de les demés locali
tats, ahont circula AURORA SOCIAL, que exposes
sin les coaccions deis patrons referents al abús de
les hores de treball, tant de dia com de nit, o s'a la
infracció del Reglament de la lley d' hores de tre
ball, com també si falten a lo que prevé la lley de
accidents del treball, y després tinch que manifes
tarli que convindria que fessin una forta campanya
referent al treball de les dones, comensant per in
culcar l' idea de que han de desaparexer de les sec
cions de cantinues y máquines de filar y talers,
puix de aqui ve aquest gran desmerit en que 'ns
trovem ab els preus en la ma d' obra.
Per nostra part procurarem propagar el valent
setmanari, puix creyem que AURORA SOCIAL es lo
únich periódich que fins ara, de veritat, va en fa
vor

nostre

o

Un milionari espléndit.

fundades moltes.
Se calcula que ab aixó hanrá arribat ja als
7 milions de dollars lo que en Carnegie batirá
gastat pera establir biblioteques d' aquesta
classe a Nova-York.

Millares socials.
El rey d' Italia ha cedit un extens territori a
les planures de Piza, pera establir una granja
agrícola d' ensaigs.
El govern ha acordat fer un anticipo de 20
milions de franchs sobre un crédit de 100 mi
lions Que se destina a la construcció de cases
higiéniques y barates pera obrers.

Congrés médich.

sia deis obrers.

Ha acabat les sessions el Congrés médich de
Sicilia (Italia), proclamant en una de ses con
clusions les grans ventatjes que ofereixen en els
hospitals els serveys de les enfermeres congre
o-acionistes.

Res més per avuy.
UN

Nova-York que '1 millonari Car

Diuhen de

negie ha promés fundar en dita ciutat altres
25 biblioteques publiques, de les quaLs ja n' ha

FILADOR

CRÓNICA SOCIAL
En el número segOent comensarem á publi
car un treball moit interessant, riquíssim d' ex
periencia, escrit per un autor que fa moit temps
que estudia ab profonda atenció el problema
Industrial y agrícola de Calalunya.

del Treball nacional
ha organisat
una tanda de Conferencies de divulgació de
coneixements industrials. Han disertat sobre
temes interessantíssims els obre/ s Joan Ripoll,
Rogeli Bruguera, Vicens Marés, Esteve Rius,
Hermenegild Gil y Quirse Parés.
Avuy, dissapte, a les nou del vespre, en Pere

(Plassa Universitat, 5, pral., 1.a)

Capital

de vagues.
Ab motiu d' una disposició de la Comandan
cia de Marina s' han declarat en vaga els pes
cadors de Palma de Mallorca.

má, diumenge,

***

Fleta rebut copia del missatge que '1 Presi
dent del Sindical protector del Treball Nacio
nal, S. D. Martí Dalmau enviá a l' Assamblea
de la Producció y del Comers nacional darrera
ment celebrada a Madrid. En ella formula va
ries conclusions encaminades a procurar el
major número de concessions de caracter so
cial y humanitari a favor de l' obrer y pera ob
tenirles d' un modo convenient y practich ex
posa la necessitat d' una major intervenció
directora deis factors anomenats productors en
la elaboració y compliment de les lleys regula
dores de les funcions del Capital y del Treball.

***

El rey ha firmat un decret de Foment esta
blint pensions á 1' extranger.
Quinze, s' adjudicarán, á partir del primer
de Janer de 1' any vinent, als alumnes de les
diferentes escoles d' enginyers que acaban
anualment la carrera.
Cent se destinan á obrers pera que se per
feccionin en ses respectives professions.

enccIo

El Sr Rahola ha cridat atenció al Congrés.
sobre les condicions en que 's fan els viatjes
deis emigrats, sobre tot, deis quevan a l' Ame
rica Central y al Sud-América. AURORA SOCIAL,
s' ocupará més endevant de aquest assumpte
ab la deguda atenció.

F•AS113A_TEIVI.IPS
Les lleguen, y l' algara de pous.—Generalment,

les llegums qu'

es couhen ab °agua de pous, couhen
nzalament y tardan molt.
Com aquesta circunstancia es deguda a que les
aigues deis polis ~temen excés de cals, pot evitar
se aquet defecte afegint 48grams de subcarbonat de
potasa a cada olla grossa d' aigua que 's vulgui
utilisar per courer. Els efectes de l' expre.ssada
droga, son els de descompondrer totas les materzes

calisses.
PROBLEMA FINANCIER
Dugues persones .s` han repartit una herencia fa
un any y mitg. La La que 'n rehé 2/9 MéS que 1` Mira
coloca inmediatament sa part al interés del 6 0/0 y
retira avuy una suma que li permet comprar un
titol de renda de 500 ptes. al 3 0/0 y al cambi de 58'25.
Quin fou el valor de la herencia?
En el número segiient publicarem les solucions re
budes y continuarem la seccióde Correspondencia
Imp. carrer

Nora

de

que

es

el

me!or reconstituyente

hA CONFIANZA
Avifió,

Calle

30, frente

it.0

al

DE

Bolsín

HIPÓLITO FÉDAU, ÓPTICO
en

POR

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

TREINTA TOMOS A UNA PESETA ELTOMO
De venta

Deis

en

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

las

una

1NT
para la curación de las Estrecheces uretra
les, Uretritis, Prostatibs, Cistitis, Catarros de
la vegiga,

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

Gran

COSTA NZI

Els suscriptors que ho sigan desde bon
principi, rebrán de franch els números corres
ponents als mesos de Maig y Juny, pagant tan
un

SE NECESSITEN:

maquinistes pera colls
Aprenenta sabatera.
Bous operaris sastres.
Aprenent d' imprempta.
Bones

Mitjes oficiales

y

Aprenentas fabrica de
Oficial lampista.
Mitj oficial impressor.

taller de confecció de roba blanca.

Aprenents cerers
Aprenents constructors objectes de metall.
Aprenentes modistes.
Aprenenta pentinadora.

sastresses.

Aprenent de sabater.
Aprenent pera camisería.
Aprenent d' esparter.
Oficiales sastresses.
ganxet.
Treballadores pera gorras de llana v de
vestits pera
Oficiales práctiques de confecció de
senyora.
de Barcelona.)
Un aprenent manyá (pera fora
(consfructor
de carros).
carreter
Un obrer ferrer y
solicita feyna.

Modistas de sombreros.
Aprenents per una fabrica de capsas.
Bones

Aprenents

dibuixant industrial.

de sabater.

llores de despaig á la redacte De 12 á 1 del ialljdla.
Extirpa rápidamente,

CALLICIDA PIZA
coaplastos y
y

de lob

zapaterias.

liquides

en

general.

Es economice,

una

peseta

en

se

remite por

correo

1,00dS

certilicade.

Fernando VII, 53 y Cali, 22
BARCELONA

las

ESPECIAbITAT: Máquina rotativa RÁPIDA., la mellor del món.
Máquines pera lotes les industries.
Máquines rectillnees 1_,u-viEnErt rr pera mitlas.

Ab COMPTAT Y A PlsASSOS

AVINYÓ,

sin

dolor nimolestia, los callos
y durezas.
Es curioso: no motiva
los inconvenientes de otros

farmacias, drognerias

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6. BARCELONA
Por 1'30 ptas.

-

IVII.-TSIC_A

MAQUINES PERA COSIR Y BRODAR

mitjaires.

Aprenent de

INSTRUMENTOS

INERTHEIM

Aprenent lampista.

Aprenentes

-

fiors artificials.

Oficialas sombrereras.

punys.

-Ynglada.

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

JUAN AYNÉ

semestre.

COLJUl.).A.CION

é7ici.-t()

cada día más creciente de los milagrosos
medicamentos

ptes. á la Caixa d'

sois

7E1

RENOMBRADOS

vegada a 1' any se repartirán
regalos entre 'ls suscriptors.
Aquests regalos consistirán en objectes d' uti
litat doméstica com per exemple: mobiliaris y pa
raments de casa, máquinas de cusir, rellotges,
armaris, etz.; y també en imposicións de 20
Al menys

St. Francesa, 17

1\1" C

rr E. A,. 1N.A.

0

Tomen

Els primers tindrán 300 franchs mensuals y
180 els segons, abonántselshí tals cantitats per
mensualitats vensudes.
La duració es de dos anys, prorrogables per
un altre pera 'ls obrers que ho mereixin.
Les esc•Sles respectives designarán els alum
nes. Els obrers s• elegirán aquest any entre
qni traballen el ferro, electricistes, mecanichs
d' antomovils, maquinistes agricols y textils,
tintoreries, estampats, fotograbats, y estampa
dors en vidrieres.
Serán designats per sos patrona, societats
obreres. Cámbres agricoles y Sindicats de llan
redors. Les sucesives expedicions les ficsará la.
secció d' industries.
Els obrers pensionats haurán de justificar sa
bona conducta, tenir de 18 á 40 anys y reme
trer la documentació per conducte del Consell.
provincial á la secció indicada, en el terme d'
un mes, á partir del dia següent al de la pu
blicació de la convocatoria.

***

Hem rebut el cartell dels Jochs florals de
Badalona organisats pel Centre Catalanista
«Gent Nova»; en la impossibilitat d' insertar
lo per falta d' espay esmentarém ademes deis
premis ordinaris els segiients extraordinaris
que tenen més relació ab el programa d' «Au
RORA SOCIAL.»
Un objecte artistich a la mellor monografia
sobre Els antichs gremis de Catalunya y la con
veniencia d' adaptarlos a les condiciona deis
moderno treballadors.—Un objecte d' art a la
mellor memoria que desenrotlli '1 tema: Quin
producte brut s. ha d' obtenir de les terres pera
sostenir una familia agricola en la nostra co
marca y quins cultivs permeten, en rnenys ex
tensió de terra, sostenir a dita familia? 100pes
setes a 1' autor de la memoria que mellor des
criga la Importancia que té com a industria
domestica de la dona el mocador y les demés
confeccions de llana y filoja.

Obrers pensionals

protector

El Sindicat

parlará

de les «Filatures de eetó», y de
a les den del matí en Joan Ven
tura disertará sobre 'ls «Avensos extrangers en
la curtició de les pells.» Aqnestos disertants
son els 8 obrers pensionats al Extranger que al
arribar a Barcelona han donat pública mostra
del profit que han tret de sos estudis.
Vidal

9.—BARCELONA

gmill? HERNIADOS (trencats),
curación

radical de vuestros males, usad los mcdernos bragueros del especialista
no molestan
ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante;
hombres, mujeres y ninos deben de usarlos. Contención absoluta, curación pronta y comodidad inmensa
se obtiene con tan maravillosos bragueros. No comprar sin ver antes esta casa. Unión. núm. 13. tienda

Torrrent,

Casa Torrens.

-

deunod

desde esosremedios,gnesehaneuradoconellospersonasuetenlannuyaigadoslos herpes
lasi
y aguas sulfurosas sin lograr su curación. UNICO DEPOSITO: Beticaide Borren, calle del Conde del Asalto, núm.

pr

52, esquina á la de San Ramón.

