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SO

ha conferencia de la Haya

Fins que

apoyéu

la estátua sobre terra

ferma,

no

la

tindréu segura la
En la conferencia de LA HAYA 8' ha
Pau.
acordat enguany que 's deixés de banda la limitació
d'
aparada pera una guerra europea. Aquest
armaments. No obstant la Gran Bretanya vol
propósit no es prou desinteressat. Lo que
promoure aquesta qtlestió, perque no
está
convindria
fora que lo que malgastan els Estats
en beneficiar
agricultura que está mancada de brassos y subsidis y en
en pressupostos de
guerra ho invertissin
protegir la Iliure producció idustrial, en lloch d'
esclavisarla ab monopolis injustos.

verdadera

mr<A•"\,

AURORA SOCIAL

2
Els intelectuals y els obrers4
No fa pas gayre temps que en les colum
d' importants diaris de Barcelona va
tractarse de la missió que tenian els inte;
lectuals envers els obrers. Intervingueren
coneguts literats, mes d' ella
en la discussió
'1 recort de
no n' ha quedat res, rnés que
intencions.
bones
unes
Ara en un important periódich francés,
«La- Revue», s' ha tractat també d' aques
ta qüestió, encare qne potser baix un a,ltre
aspecte, ja que 'ls que han exposat ses
idees han sigut els elements obrers, con
testant a unes preguntes que per escrit los
hi dirigí el colaborador de dita revista
Mr. R. de Marmande.
Les .contestacions que demanava dit se
nyor a distingits membres del sindicalis
pregun
me francés, feyan referencia a les
nes

tes

següents:

I.—Creu vosté que '1s intelectuals (sa
bis, professors, literats, periodistes, artis
tes, etz.), tinguin un interés inmediat en
simpatisar ab 1' acció obrera, preparant
transformació
en lo terreno económich la
de la societat capitalista?
II.—Creu possible, desitjable y baix qui
intelectuals
na forma la participació deis
acció
obrera?
l'
en
111.—En la societat transformada (colee
tivisme, comunisme) quina sería, segons
-

—

vosté, la situació deis intelectuals?

acció deis intelectuals sigui sol
zament desitjada en la direcció educativa
y de concell, mes de cap de les maneres
en lo sentit directiu, ni en res que pugui
semblar representació deis obrers.
Menys interés ofereixen les contesta
cions a les dugues últimes preguntes per la
vaguetat que aquestes presenten y perque
els sentits en que 's pot pendre la paraula
intelectuals poden ser molts.
Aixó fa que a la tercera alguns deixin de
contestarhi, y deis que ho fan set creguin
que la situació deis intelectuals será mellor
y cinch manilestin que ella será igual que
la situació deis manuals, ja que en la futu
ra societat desapareixerá la distinció entre
abdós grupos.
Menys encara son els que contestan a la
quarta, ja que sois ho fan deu, set en sen
tit afirmatiu y tres en lo negatiu, pero ofe
rint les contestacions, pe'l motiu ja dit,
molta vaguetat, ja que molts arriben a in
cluir entre 'Is intelectuals als militars.
fa que

TALLA FERRO,

El

projEte

deis

sucres

Es general á Catalunya la protesta contra
projecte
deis sucres del ministre Osma. Hi
'I

ha altres regions com Aragó y Asturies que
I V.—Desapareixerán aleshores a Igunes
apoyan per fins particulars. AURO.RA
l'
Quínes?
categories d' intelectuals?
tenint en compte que '1 projecte
Coja se compendrá, per poch que s' hi SOCIAL,
producció exclusiva, conduheix
autorisa
la
ofereixen
pensi, les anteriors preguntes
monopoli,
fa impossible 1' avene
dret
al
consegüent
de
p-r
gran vaguetat, y es natural
de la industria sucrera, atenta centra la
mateix
presentin
lo
contestacions
que les
llibertat del treball, perjudica al comers y
caraeter.
consumidors
res
a l' agricultura, y sobretot ale
Quinze han sigut els obrers que han
protesta
de la terra
adhereix_a
la
pobres,
s'
tots
ells
del
militants
post al qüestionari,
catalana.
sindicalisme y varis d' ells d' idees tan
avansades, que han sofert condemna per
principalment en
1` exposició de ses idees
antimilitarisme.
Aixó fa sens
la qüestió del
contestacións
no puguin
que
les
dupte
pendres com a expressió de la classe obre
ra, sino solzament d' una part més ó roenys
numerosa d' ella.
Aquells que pensin que aixó de anar cada
A la primera pregunta hi contestan afir
dia els treballadors de la ciutat á tora, á fer un
mativament onze, negativament tres y 'I
rato de pagesos, després de acabat el jornal,
intelectuals
'1s
distinció
entre
vivint en el camp ab la familia en hermosa é
que resta fa
lluytan
'1.8
que
higiénica caseta voltada de hort y jardí, que es
nom
y
fet
un
que ja s' han
primers
somiá truites dit ideal, sapigan que á Bélgica
pera conseguirlo, considerant als
un admirat deis molts
conse
per
se dona tal cás, quedant
enemichs
com a burgesos y
en tots sentits al dematí, al
que
corren
trens
gúent de les aspíracions obreres y adme
hora de obrir els tallers y fabriques y á la
tent que `ls segons puguin esperar que una
tarde al acabarse el treball. Y lo més admira
tranaformació de la societat los hi porti '1 ble es encar la extrema baratura de les tarifes
benestar que no han lograt del actual estat
especials pels treballadors, preus que aquí sem
blarán inverosimils; puig un treballador pot,
de coses.
ab un abono de sis mis, ter cada día durant
En les contestacions a la segona pregun
participació
dels
una setmana un viatje en ferrocarril de 20 ki
ta, que fa referencia a la
hi
nota.
lometres anar y 20 tornar! Aquestes y altres
obrera,
s'
I.'
acció
intelectuals en
ventatjes que algun dia explicarém son sois
els
en tetes elles la prevenció que senten
pels treballadors. Ben diferent de aquí que les
sigui
de
sa
obrers per tot aquell que no
Companyíes fan lo que volen. A Bélgica el ta
mateixa classe, prevenció motivada y fins
baco se filma bó y barato, perque no está es
les moltes ve
a cert punt justificada per
tancat ni se han de enriquir Companyíes arren
gades que les reivindicacions del proleta
dataries, per beneficiar á les quals no 's dona
riat han servit d' escambell a molts pera aquí la llibertat del cultíu del tabaco, que tant
elevarse als alts llochs de nostra societat beneficiaría á la agricultura.
De modo que aquí un sol bitllet ens costa tant
actual.
desit
pels 20 kilometres com- á Bélgica per tota una
Onze de les contestacions creuhen
aixó se 'a diuhen goberns que
setmana. D
obrers
assumptes
jable intervenció en els
treballadors!
als
protegeixen
dels intelectuals, quatre prenent al peu de
bona: á Bélgica se paga de con
altre
de
Una
la lletra el vell principi marxista: la sal
tribució territorial sois un 6 per 100 y aquí en
vació deis obrers ha de ser obra d' ells ma
Espanya un 23 per 100: á Bélgica no se pagan
teixos, rebtítjen rodonament la més petita, consums, resultant que junt ab els consnms
cooperació en una mateixa obra, deis dos paguém aquí un 50 per 100!...
elements.
Si no se pagués tant, ademés de les grans
que
contestacions
ventatjes per la agricultura, els treballadors
Mes adhuc en les onze
traspúa
tolerancia,
de les ciutats tindrían més baratos y més bons
criteri
de
respiran un
necessitat.
aquella prevenció avans mencionada, que els aliments y objectes de primera

El

problema

Proba que '1s treballadors belgues se aprofitan
de aquets viatjes tan economichs, que en lo
any 1901 se despatxaren cin.ch milións de cu
póns setmanals!...
Cent mil obrera que treballan en la ciutat y
viuhen en el camp, cultivant uti trosset de te
ira, del qual ne treuhen verdures y llegums,
fruites y flors, que ademés de valer molts dine
rets, junt ab ous, gallines, conills y porchs,
s' estalvian a.nar al café y taberna, que perju
dican la salut y la bu.txaca, y respiran aire
pur; se distrauhen ab la familia y se crían ab
bona salut pares y fills, participant de les
ventatjes de la vida del camp, més bons ali
ments, més bonos habitacións y tot molt més
barat6; y s3bre tot, la gran tranquilitat.
Una altre obra, que demostra la utilitat de
que '1s obrera siguin á ratos pagesos, es la dels
Horts obrers, obra ja molt estesa en Frausa, y
que consisteix en posar á disposició de cada
familia obrera un trosset de terra, encar que
siga sola de 4 arces, que ademés de la satisfac
ció, salut y moralitat, pot produhir cultivantla,
fins 100 pessetes al any. Aquesta idea fou
concebuda per Madame Hervien de Sedan, al
convencerse que 'Is diners empleats en caritats
contribuhien moltes vegades á la disolució de
la familia y que '1 treball de la terra era rege
nerador; donant á dita abra el nora de Recons
titució de la familia y assistencia per medí del
trevall de la terra. De aquets horts s' en han
repartit á milers en diferents punts de Fransa,
y en Bruselas I' Abate Gruel també n' ha re
partit bastants, donchs el millorament de la
condició dels obrera del camp y de la ciutat es
una de les més grans qüestions del temps pre
sent.- Sois á Saint-Etienne el P. Volpete n• ha
repartit de horts pels obrers un total de 500,
beneficiant més de tres mil persones; y ade
més, na construhit bastantes casetes per dits
obrers, de les crasis arriban á ser propietaris
ab condicions molt ventatjoses. Hl ha gent
rica que donen diners per comprar terra ó
llogarla; y als obrers se '1s dona á cultivar
sense pagar arrendamene, posant sois per con
dicions: que la familia sigui honrada, que tre
balli dit trós de terra ab cuydado, que no
treballi en día de festa y que no la pugui sub
arrendar. biés fan encare; donchs, ademés del
trós de terra se 'Is procuran Ilevors y arreus
de pagés als que ho necessitin. Aixó si que son
diners ben empleats. Els dinérs empleats en la
obra deis horts obrers, en propagar bous perio
dichs y en la educado del poble, son más ben
empleats que en altres obres de religió y bene
ficencia, perque moralisan,_desarrollan 1 amor
al treball y á la familia y evitan la neces
sitat de la beneficencia, com remeys preven
títis y més radicals; y sobre tot acostan á richs
y pobres, convertintse 1. antipatía en simpatía.
!Y quina satisfacció el estar en el camp gosant
de grans ventatjes y dels hermosos espectacles
de la naturalesa!
En el camp 1 abundancia de la vida; en el
camp la millor ditxa; en el camp el bon aire,
els bons aliments, la verdadera Ilibertat, els
millors goigs. En la vida rural s' es Iliure com
el 'vent que bufa allí ahont vol, com 1' aucell
que yola per ahont li sembla y 's posa al arbre
que 11 plan.
Pagesos, creyeume, no deserteu del camp; y
vosaltres, obrers de les ciutats, escapeuse tot
lo que pogueu cap al camp; y quan se logrin
els viatjes tan baratos com á Bélgica, á viurer
al camp y passar cada día un rato exercint el
sa, noble y util ofici de pagés.
Cosa bona deu esser, quant fins els lords
inglesos fan vida semblant.
J. R.

nosaltres recomaném es donar preferencia,
tale assumptes, ale medie preventius y no ala
repressius; aixis se fa a Alemanya e Inglate
obrar no viu al día,
rra, kont el patró com
sino que 's prepara ab una sabia organisaci6
del treball, pera conjurar oportunament ?otee
les contingencies de la vida industrial.
res
en

B.

El

Ha arribat 1' hora de picar les crestes a
n' aquet públich que, potser insconscientment,
es un del esparvers més molestósos deis meus
aucellets de gabia.
Sí; degut no sé a qué, per instint tal vegada,
el públich contrilauheix no N'eh a fer més
amarga I' existencia deis desgraciats que, des
viantse del camí ample y florit de la vida, a'
han enredat en aqint laberinte de viaranys de
ferro y grava, vorejats de paLs ab brots de xi
eres cap per avall, y ab un pentágrama de fil
ferro extés de I' un a 1' altre, en el que `ls par
única
dalets sovint, fenthi de solfes, dibuixen
melodía de llibertat que trenca la fredor regla
mentaria d' aquella gran ratlla musical sense
música
E
blich no 'n sent pietat d' aquets infelis
sos que sempre caminan a nivell y tot ho fan a
les tantee quinze y a les guantes onze; a hore,s
determinades Ningú se 'n compadeix deis que
sempre fan vida oficial y pe '1s quals els rins
son ponts, les montanyes túnels, els camps des
monis o terraplens, estacione els pobles y eiu
tats, y '1 sol estalvi de gas y oh .per les em
preses.
La gent plany al soldat perque hi va per
forsa. !Com si la necessitat no ?os tant impe
riosa com qualsevol lley de reclutament! Pero
es aixís y no d' altra manera. Aquest públich,
aquesta massa anónima que tan pietosa sol ser
quan el dolor truca á les portes del sea cos sen
sible; aquest tothom tan generós, tan altruista,
devant d' un uniforme de carril pert I' eateni
odi més viu y in
ment y 's sent agullonat per

ha crisis cotonera

S' accentúa de día en día a Europa la cri
sis cotonera, per qual motiu e' ha determinat
un alça en les cotisacións del cotó.
Alguns la
atribuheixen al temor d' una mala cullita y al
tres a la acció deis trusts cotoners; d' altra ban
da el mercat que consumeix les teles catalanes
no tolera recárrechs ni aumente. D' ensd de la
pérdua de les colonies aquest mercat
gayre bé queda reduhit a /a península
e illes
adjacents; que, com acusa la
experiencia comercial, consumeix ab
preferencia géneros baratos. Aquest fet
crea una situació molt difícil a la
industria catalana: ele balanços de les
fábriques es presenten fluixos, y algúns
establiments suspenen la producció y
altres tanquen ces portes: pera tro bar
alguna manera de conjurar eixa cri
sis, les entitats més cai•acterzsades de
Barcelonn y altrespoblacions fabrils,
han pres cantes en 1' assumpto; puig
S3 tracta
de la industria manufactu
rera més important de Catalunya y 'e
busca remey a la situació que afecta a
lotes les classes socials y en especial ale
treballadors, que formen la inmensa
onajoría deis que viuhen d• aquesta
industria.
Pera
avenir la solució del conflicle
consistiría en fer en un sol tant apro
posit com el de la península, sobretot
el d' Andalusta, importante planta
cións de cotó a fi de que 'le fabricante
espanyols no haguessin de ser tribu
tarle dele Estats Units y d' Egipte. Pera
aixó extgiría que ele goberns nostres se
preocupessin, com déyení en el número
Itnterior, de mellorar el sol de la pe
nínsula, obrint canals de regar.
Pera 'I present se fa indispensable
que 'ls fabricante s' abstinguin tant
c )m puguin de parar la maquinaria, y
ESFONDRAMENT DEL FAR DE LA COURBE (FRANÇA)
ele obrera, per ea part, que procurin
en el passat Maig; en aquells puuts,
en lo possible no -crear noves dificultats
Aquest far sitttat en la desembocadura del Girondá, déesfondrá
desgracies
la eosta.—Per fortuna no ocorreguren
les dunes
les oles de 1` Occeá ariosoeguen freqüentmentexfondrament del far.
ala producció. Lo que de tetes mane
P
en

4,

•

•1

públich

.

comprensible.
Entre empleat

y públich existeix una pre
venció ridícola per part del últim, motivada per
part del primer. Quan aquest ven apropárseli
un individuu, sía de la classe social que 's vul
gui, ja tem la topada. Y no li falta motiu pera
escamarse, perque regularment el que 's fica
en un

tren

o va a un

despaig qualsevol, ja porta

flor de Ilaví la colla de ?ladres o '1s monta de
gana.
Vuy creure que aquesta falta de delicadesa
obeheix, més que a altra cosa, á I' odi que ins
tintivament sent tothom contra les empreses
poderoses, les que, per altra part, fan tot lo que
poden per ferse antipátiques al públich que tant
desconsideradament esploten. Pero aixó, aquest
odi instintiu o motivat, may justificará que 's
fassi responsable dels desacerts y exigencies
de les companyíes al personal petit, primera
víctima d' aquestes exigencies y desacerts: el
sentit comú ho declara aixís, per més que en
la práctica resulti, per desgracia, lo contrari.
Els preus de transport que la gent troba exa
gerats (y que hi trobará sempre per baixos que
signin), la escassetat y males condicions del
material, el retrás dels trens, tot, en una pa
raula, recau sobre '1 pobre empleat irrespon
sable, y a n' eh l s' insulta y s' atropella com a
ca i
els prohoms de les empreses, els
que fan que circulin cotxes inservibles y ma
quines perillosament apedassades, els que es
catimen aquest material innoble obligant ah
viatgers a estivarse indecorosament en porques
gavies que no poden anar ni ab rodee; aquett
que imposan tarifes impossibles y condicions
draconianes, viuhen tranquils y satisfets, repa
pats en els seus sillons de personatges, men
tres els infelissos uniformats escoltan pacient
ment els dicteris tabernaris que la gent els es
cup en plena cara.—Ahí me las den todas.—
diuen els esparvers tot recordant als que su
freixen y callen aquell artículo miserable cin(
din... teniendo muy presente que si se propasa
sen de hecho ó palabra contra alguna persona
aun cuando esta les hubiese faltado, serán cas
tigados severamente... Cuanto más se exceda e
viajero, tanto más deben los empleados mostrar
se comedidos y prudentes.
Y !ay del que, oblidantse d' aquest manament
que '1 fa abdicar de la séva condició humana
y de la séva dignitat d' home, s' atreveixi a
respondre al insult ab insulte, y a la bofetada
ab bofetades! bastará que '1 que li ha faltado
acudeixi en queixa a qualsevol tros d' inspec
tor, pera que aquest atengui correctíssimament
al denunciant, y decreti I' inmediata cessantía
del que, en un instant d' acalorament, no ha
tingut prou forsa de voluntat per dominar una
commoció violenta de
ánima sublevada.
Y, si tant convé, el mateix subjecte denun
ciador el día abans haurá ocupat un lloch de
segona classe tenint bitllet de tercera, o, per
a

estalviarse

un

quants céntims,

no

haurá dubtet

declarar falsament una mercadería.
De vegades el que s' indigna y amenassa ab
anar a trobar al director, es un carreter que
pretén que '1 despatxirt més tart de 1' hora rE
glamentaria, y que ha secundat tantes vagues
de la joi
com s' han fet demanant la reducció
nada de treball a vuyt hores com a máxim.
Altres colps, 1' ofés es un senyor que, deS
prés d'insultar al empleat, jura y perjura que
fará posar al diari el fet indecent de ferli pa
gar bitllet doble porque no 'n duy-a
Aixó de ferho posar al diari, en el carril te
sent a cada instant: —Denla ho dura
—Ho faré posar a la Veu.—Y en etecte, ni '1
en

Diluvi ni la Veu parlen del fet, sigui perque En
5
els diaris sempré hi há gent que, quan no
ter
no
tracta de política, té proa criteri per

dona, darém a conei
qualques xifres que ho diu

ball de la
xer

hen

eloqüentmeut,

rent

a

Fransa.

per lo refe

CORRESPONDENCIA

DE PARIS

Quant més estudio la tasca
per AURORA
SOCIAL, vaig convencentme deempresa
que no 's tracta pas
de una revista sense olor, color ni sabor;
sino

En una de les cases de venda
que
a 1
s vol una revista de
engrós de París, per la con
verdadera il-lustraciópopular,
y en aquest sentit he de procurar
fecció de pesses interiors de la
mes
cartes, tocant punts capitals dignes corretjir
roba de dona, se paga de má d'
de
atenció
del
poble
d'
aymant
instruirse en los grans pro
obra de 15 a 40 céntims; a voltes
blemes del temps actual.
75 ctms., may més de 1 franc 10;
Un d` aquestos problemes que será capitalissim
la dotzena de camises de cotó
no solzament per una nació, sino
també per totes
es paga a 15 céntims; per un
les nacions y continents, es el perill de la
rassa
pentinador se pagan a la con
oriental, conegut ab lo nom de perill groch.
tractista 40 ctms.: aquesta '1
Durant la guerra russo-japonesa, 's va tractar
d' aquest perill: passades aquelles circunstancies
traspassa a la treballadora per
de tronada, ningú 's recorda ja de Santa Bárbara:
25 o 30 ctms.; se 'n poden fer 4
peró '1 perill subsisteix y fermenta.
per dia.
Als lectors d' AURORA SOCIAL convé recordalsli
S' ha arribat a pagar 1 fr. 25
les següents proporcions de la població del
globo.
ctms. per una dotzena de sachs
a' estiu; y no s' en pot fer una
Pobles Ilatins: Europa
108 milions.
Germans.
dotzena al din, ni treballant
131
Eslaus.
desde les 7 del mati fins a les 9
122
Altres rasses.
35
o les 10 de la nit. S' han pagat
Total: Europa.
85 ctms. per un vestit de noy
396
África, total.
140
composat del gech, de la ermilla
América.
144
y deis pantalóns: aixó demana,
Australia y Oceanía i
ab l' ajada de la máquina, 10
686
hores de treball.
Assia
819
Unes faldilles tallades sense
La rassa indo-europea conta
794
forrar, se donan a la contractis
Y la africana-anitiva.
104
ta per 75 ctms.; y
forrades per
La rassa europea havía arriy-at a dominar com
1 franch: la treballadora no 'n
pletament les altres rassesr de siglo en sigle 's
perceberá més que 50 y 70 ctms.;
trasmetia la noció de certa superioritat intrínseca,
les guarnicions, fil y seda, ga
de valor y d' intel-ligencia; pero aquesta
Ilegenda
LA BATUDA Á CATÁLUNYA
fets, plechs y demés son a ca
ha desaparescut ab
aparíció de la gran potencia
rrech sea; no podrá fer més de
litat del Japó que, en el transcurs de
dos anys va
2 faldilles per dia, y aixó tre
recórrer la distancia que hi ha d' esser
un
deis
hallant molt.
pobles mes envilits del planeta, á esser una de les
una planxa, sigui perque '1 disgustat ha com
En
primeros
L'
la
confecció
de
potencies
de
la
y la Dinamita
luxo, en els grans ma
política mondial.
prés que 's posaría en ridícol y ho ha deixat
El Japó, petit Estat del Orient va
gatzems com el Bon Marché, un pentinador es
batrer al mes
De tota manera, 1' empleat
corre bonament.
soberá
Estat
de
la
pretenciosa Europa; y veus' aqui
pagat a 75 ctms., sense adornar ni plegar: la
En lo pobre obrador d' un anarquista
JI té `ls insults a sobre y ningú '1s hi tren..,
qu' aquell triomf ha servit pera derrocar 1' idol
treballadora a qui la contractista donará la
que, fent tota la vida d' ebanista,
teniendo muy presente que si se propasasen
europea y
meytat de son guany, no 'n podrá acabar més si ‘ns son pera demostrar á les altres rasses que
lo tractava la sort tant á baqueta
de hecho ó _palabra, etc., etc., etc., anem per
inferiors, no es pas per tenir una
de
4
que may pogué avançar ni una pesseta,
per dia, lo que li fará un jornal de 1 franch
rioritat intrínseca, sino perque tls demés s' supe
una altra, y gracies que després deis insults no
han
50 a 1 fr. 75; com més adornat es el pentina
dormían una nit, ioh nit terrible!
col-locat en inferioritat. Aquest deseobriment está
Ji han pegat
dor
menos
se
'n
escalfant
el
cap
entre encenalls colgats, un inflexible
poden fer;
á aquells vuitcents
article catalogat
d'
A tot aixó les Companyíes segueixen bur
a 29 fr. ha sigut ofert a la
assiátichs, y no hi ha dubte que, a prop milions
cartutx de Dinamita, y, á sa vora,
contractista 5 fr. 50
venir, els
lantse del públich, y aquest tan satisfet sense
européus
de renunciar al domini politich y
o 6 fr.; la treballadora n' ha
percebut 2 fr. 50 comercial haurán
protestar quan té rahó- y sense reclamar quan del Aigua-cuyt la cassa ploradora.
de aquells paissos, si es que ja no 's de
y
no s' ha pog-ut acabar, generalment,
Quan
la
claror
incerta
l'
de
en
un
albada
pot ser atés. Insultant als empleats la gent ja 's
a traure`ns de cassa.
jornal de treball apressat, desde les 8 del matí terminan
allumená taller, malhumorada
No conech 1' estat del esperit popular d' aquells
dona per satisfeta, y les Empreses també.
á
les 11 de la nit, descomptant un apat massa paissos. Recordo que '1
la Dinamita arma tal serraJina
tan fácil que sería que empleats y públich
Japó va esser representat
al ovirar sa mística vehinci,'
rápit.
en los últims congressos
visquessin avinguts com bons germans! Basta
socialistas; pero si no 's
Les
que, clespertantse
ordinaries se fan a partir d' 1
logra extendrer les doctrines
Aigua-cuyt:—?Quí crida?— franch faldilles
de
ría per lograrho que tothom s' enterés de les
uni
50; de les confeccions bones desde 5 versal en aquells indrets del Assia fraternitat
dígué tot encongit.
?qué succehirá
Ileys de ferrocarrils y les cumplís y íes cum
quan
aquella
franchs
vuit
forrades y adornades no se 'n poden
cents milions s' organisin y s'
—Jo, que la vida
plirles.
armin en conquesta sobre 1' Europa?
fer més qu' una per dia, y es la contractista la
?Que, per exemple, el tren arriba pie a una no sé com al ínstant no e arrebato.
?Qui
podrá
contenir aquella riuhada de sang
que percebeix eixos preus; la trehalladora no
Puig d' aquí, llamp del cel, ó sí no 't mato!
estació y no hi há lloch per colocar els que s' es
humana bullenta y enardida per las vexacions de
cobra
més
que
-,Mireus
de
75
ctms
la
verinosa!
a
2
fr
50.
que ara la fan objecte '1s cobdiciosos
peren? Res de crits ni fer cárrechs als empleats;
Estats eu
En una informació oberta a la Borsa del
?A qué ve eixa cridoria escandalosa?
ropeus?
res d' entafurarse a empentes en els vagons com
—Fuig,
Treball,
una treballadora portá enagos oferts a
he
dit,
ó
Per
lo
preveig
prompte
'la
no
Al
un
gran
indis
_a fardos
frágils. contrari, esperar en an
desastre!
comensan á moure's y á
75 ctms. la dotzena; vetllant, ne podia fer 3 al
bullir contra Inglaterra. Per coneixer la justicia é
—Feslo, y no quedará de tú ni rastre,
-dén a que posin més cotxes, atenentse al artí
dia.
La
importancia
d'
mentres que jo, escampat per aquí
confecció pera home no es pas lucrati
un moviment possible,
bastará re
ele 47 del Reglamento para la ejecución de la
terra,
cordar que Inglaterra ab 42 milions d'
cada regalimet de ma desferra
va; una ermilla es pagada a 75 etms.,uns pan
habitants y
„by de Policía de ferrocarriles, que din: El nú
314 mil kilómetres de territori nacional,
talons a 1 fr.; fentsen més d' uns se guanya 1
será com altre jo
domina y
!Apa, valenta!
mero de carruajes de viajeros de cada tren será
fa tributarles les Indios ingleses,
Ja veus que no 't tinch por. Si 't plau,
franch 40 y 1 fr. 15. Les camises de dona, cosi
ab una extensió
el que corresponda á la marcha reglamentaria
reventa.
de més d' un milió de kilómetres de terra, é
des -ab máquina, se paguen a 2 fr. 20 la dotze
imposa
—Aigua-cuyt no m' excitis!
la lley á 356 milions de súbdits
del mismo: se formarán, sin embargo, los tre
que tenen del Dret
na; mes deu tenirse en compte qu' una camisa
—No
inglés
nes necesarios para que puedan marchar cuan
e excito.
únicament el dret d' esser feudataris.
no es enterament confeccionada per
—Mira que só terrible, quan m' irrito!
?Quin dubte hi ha qu' en I' esdevenir
la raateixa
-1,s viajeros se presenten.
semblará
obrera.
inverosimil que tant petit nombre d' inglesos
Si, posem per cas, escassejen els llochs de —Dinamita, endevant, no e escarrassis;
haja
pogut
Les
corbateres
imposar
la
jo
no tremolaré per més que fassis!
g-uanyen
de
75
lley
á
tal
ctms.
a
1
fr.
millonada d' homes?
,elasses inferiors, els que tinguin bitllets de
Pero
'I
domini
d'
fent
corbates
a
4 ctms. la dotzena.
Inglaterra s' está minant y de
Donchs,deixemsderahons .T'ha arribatl' hora :
aquestes classes poden ocupar assientos de les
pressa.
superiors, tota vegada que 1' article 97 del ma prepárat á morir.
C.
Ills indis han vist que 'Is seus
germans de rassa
—LEsclata y fóra!—
teix Reglamento espressa que: El viajero que
del Japó han batut als russos, y els
segueixen
cami d' aprenentatje pera batrer als
P' r falta de carruajes se viese en la necesidad
inglesos.
Una imponent y seca canonada
La joventut india acut al Japó á estudiar, a
de entrar en uno de clase superior... nada satis
carse, a encendre's en I' amor patriotich yedu
fará á la empresa por el exceso de precio. Y si alarma la tranquila barriada,
de
rassa, y comensa á fer una propaganda que en lo
que als pochs instante cridava y rebullia
etTa alitats
el cas es a P inversa, es dir, que tenint classe
Nort-Oest
s'
ha
traduhit ja en forma de revolució
del obrador entorn com en pie dia.
fina s' hagi de seure en lloch de menor rumbo,
ame nassadora.
Y, lqu' és lo que hi vegé? Fa por pensarhil
.segons el mateix article 97:... la empresa de
?De qué li servirán a Inglaterra 'I mitj milió de
(DB TOT ARREU)
Pot dirs que sois de mobles un ossari:
volverá el importe del billete, tan pronto como
soldats pera batre's ab tres cents milions, si per
cadires
ab
les carnes trocejades,
_termine el viaje.
cada soldat inglés li tocan 600 indis; y qué
'n treu
Espanva
calaixeres y tantee esberlades,
Tot aixó y més pot ferse sense necessitat de
rá deis 622 barcos de guerra pera guardar els
dos
-aquí
un
mil
kilómetres
braç de sill, fetes estelles,
Madrid, 2.—El Sr. Maura designa pera desem
de les Indies?
_maltractar a ning-ú, ab fermesa y bous modos:
galeries allá, trémols, anelles...
penyar la cartera de Guerra al capitá general Sr.
D' aquestes observacions s' en deduheix un'
Cuanto más se excedan las Companías, más de
altre de gran ciencia politica; qual es, que '1 so
Primo de Rivera.— Día 3.— Son detinguts tres
Tot era un daltabaix! Sots la casseta
ben los viajeros mostrarse comedidos y pruden
birá necessita més que dominar els brassos, domi
anarquistas, passant al calabós del Jutjat de guar
tes, pero reclamant y fent cumplir la lley, que resistí, sense dany, la malifeta;
dia.
nar el cor deis subdits per medi dels
puix com era de ferro, revinguda,
sentiments
pera cumplirse va ser feta.
Zaragoza,
humanitat y moralitat, y
2.—Vaga
general
de
tipógrafos.—
intel-ligencia per un
y
á
son entorn tenia una groixuda
Aixó sería pe `1 públich molt més positiu que
Dia 6.—Queda solucionada la vaga.
profond regoneixement de la justicia.
muralla d' encenalls, flonja y travada,
anar a trompades entre sí mateix, y a la gre
Motril, 3.—Manifestació de protesta de més de
Pero si no existeix aquesta justicia, ni s' ha cui
ni gayrebé sentí la batzegada.
nya ab'els pobres empleats, que res tenen que
dat d' aquella educació práctica per la comunica
8.000 persones contra '1 dictamen de la Comissió de
ció del be; els brassos lligats tart ó d'
presupostos del Congrés, sobre '1 projecte de Su
veure ab les tacany-eríes de les Empreses com
sabrán
cres.
deslligarse perque es molt ranci enhora
no sigui '1 tocarne les més tristes
Podrá la criminal filosofía
filosofía 1'
conseqüen
adagi
de
que
lo
qu' es violent no es durader.
cies.
desballestar lo món, crudel mania!
Estats
Xicag,o, 3.—E1 personal de telegrafs ha votat la
Fentho aixís, veuríam mellorar depressa el podrá sagrats poders tirar per terra;
vaga general per solidaritat ab els seas
servey- de certs caminos de hierro pe '1s que s' hi
mes sempre n' eixirá de la
companys
desferra,
de Sant Francisco de California.
En la carta anterior parlay-a del soroll de
circula a batze,gada seca y ab perill constant
com si ab la fera mort
guerra
estés en pacte,
Lacrossa,
que 's sent per tot arreu, mentres a
5.—Huracá
causant
15
morts
Haya están
d' esclafarse alguna cosa.
y molts
la Veritat, com
Aigua-cuyt, tntacte,
ferits; grans danys materials.
contant les estrelles del cel de la pan, que ni es de
Mentres no 's fassi aixó; mentres el públich
cridant ab terma veu: «No e escarpaseis,
pan, ni es cel, ni hi han estrelles. Soroll a Portugal,
se desfogui, com fins ara,
Alemanya
puix jo afegiré '1 troços que tú fassís! »
soroll a Fransa, soroll a Russia, soroll a 1'
ab els empleats, les
Empreses anirán fent cama a cavall de la més
Heidelberg, 5.—Mor el filosoph Fischer, professor inglesa, y avuy arriva la noticia del soroll India
a Ir
de la Universitat.
landa, també contra Inglaterra.
gTossa de les injusticies.
EYELI DOMA Y BONAPLATA.
Es d' esperar, no obstant, que '1 públich mo
!Franca
difiqui '1 criteri que té format respecte a les
Montpeller, 2.—El Tribunal refusa la proposició
de posar en llibertat á M. Albert,
responsabilitats deis que duhen un uniforme que
Ferroul y
no es digne de
Paris, 3.—El primpcep rey-al de Grecia esdemes.
representació, sinó de lligam a
rebut
per
les Companyíes. Quan la gent s'adongui de que
M. Falliéres a l' Elisseu.—Dia 4.—Arriba la
missió extraordinaria persa.
aquells raras y palmes de la gorra del empleat
son un estigma d'
esclavitut més que un distin
Centre América
tiu de categoría, aleshores el
personal del carril
Dia 2.—Les repúbliques de Guatemala,
«S' ha observat,—diu M. Roger Merlin en un ras
Hondu
será ben tractat y compadit pe '1s que planyen
y el Salvador s' han aliat pera combatre 'Is
article,—que '1 treball casulá, si bé es més mo
tins als presos.
proposits del general Zelaya, encaminats a procla
Pera arribar a n aixó se fa preds que '1 ral, amaga dos grossos inconvenients: de ser marse dictador de les cinch répúbliques de l' Amé
sovint, per lo referent als locals y a la durada rica central reunides.
públich posi en vigor aquesta sensatesa y cor
no inspeccionada del treball,
dura tan bescantada en banchs
antihigienich y
y
gubernatius
Morroch
de ser molt més mal retribuhit que '1 treball de
gazetilles de diaris. Allavores, mirantho freda
Dia 2.—El Raisuli captura '1 Kaid Mac-Lean en
taller,
per
conseqüencia
de
ment al través del cristall de la sensatesa, será
la extensió donada
el moment en que li entregava cartes del Solda.—
al treball d' empresa, sistema desconegut en el
quan sentirá corapassió fonda per aquets des
Melilla, 4.—Combat, prop de Mar Chica, entre '1s re
temps
en que fioria '1 taller
graciats que s' han perdut per anar ab males
familiar y en que l' beldes y '1s imperials.
obrer, qui era son mateix patró, venía ell ma
companyíes, y exigirá responsabilitats als res
Transvaal
ponsables, que son els que no 's veuhen pe '1s teixun objecte enterament confeccionatper en.
Verament, la obrera de taller es protegida
Capetown.—E1 Parlament refusa la proposició
andens y despatxos de carril...
per la lley, qu' exigeix certes condicions de
per que 's reconeix á les dones el dret del sufragi.
higiene y demés; pro no 's troba en el mateix
Dinamarca
E. Coca Y VALLMAJOR.
cas la obrera casulana. El sea
treball vé á ser
Copenhague, 3.—Arriban els emperadors d' Ale
una mena de treball de fábrica
«colectiu»;
puix ella no produheix pas per son compte, manya.—Dia 5.—Surt el rey de Siam.
mes pel compte d' un
Monteneuro
patró que evita '1s gastos
generals d' instalació, les responsabilitats
Cetigne,
en
2.—Descobriment d' un complot con
cas d' accident, etc., etc. Pera
tra '1 primpcep Nicolau.
dar petita, mos
tra de lo mal retribuit qu' es a tot arrea el
tre
Mines de Reden, pro') de Sarrebrgqk
Extrracció
minéis!
»
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AURORA SOCIAL
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article 1.er: Tota persona de 75 any-s
tindrá dret desde el primer de Janer de 1908 á
any pagadera a
una pensió de 325 franchs per
ralló de 6'25 franchs per setmana. Se rebaixará
aquesta edat als 70 anys desde el primer de
Janer de 1909 y a 65 anys desde primer de
Janer de 1910. Aquest últim régim será el de
Din

ma
Hi ha de curiós que '1s irlandesos segons ells
dele
tebeos diuhen, tractan de seguir les llissons
catalans franceses; y aquestos, com ja he insinuat
altres vegadas, han ben aprés les llissons deis ca

espanyols.

talans

Bélgica els flamenchs han lograt fer triomfar
les Cambres una llev desterrant el francés de
fent també una cam
1`.as oficial del seu
•A

reyalme,

finitin.
Les 9 décimes d' aquesta pensió serán pa
gades per 1' Estat y una décima pels Muni

regionalista.

panya

política de les nacions se trova cada dia mes
complicada: el regionalisme per un costat; el so
cialisme per 1' altre, y com á remey I antimilita
risme, imprimeixen un nou caracter a la política
interior deis Estats, que no estaYan pas previn
guts per aqnestes escomeses.
París, 1 de Juliol de 1907.
La

cipis.
A proposit

d' aquesta iniciativa la important
revista La Paz Social din: que el projecte de
Inglaterra es mes avansat que '1 que dorm en
el Parlament francés.

MATTHIEr

bes societats cooperatives a Servia
Al finalisá l' any 1906 existian á Servia 905
spcietats de cooperació, entre les quals n' eran
de consum 105
Totes elles comprenen en conjnnt uns 40.000
socis y el giro en 1' any esmentat fon de 36 mi
llons de franchs que venen á dar la xifra de
90) franchs per individnu.
En quant á les de consnm el giro va esser de
excés de per
500.000 franchs, habent sigut
eepció de 5 á 6 per 100.

Estats Units

grafs.

440 000.000 (5'40)
201 753.000 (344)
150 244.000 (1'10)
84 392.006 (2'16)
88.378 000 (1'95)
78 775.000 (3'20)
47.905.000 (2'42)
44 373.000 (6'21)
34 542.000 (1'50)
18 870.000 (1'39)
15 400.000 (2'74)
10 158.000 (2'59)

.

Alemanya.
Russia.

Franga.
Gran Bretanya é Irlanda
Austria

Hungría.
Bélgica.
Italia
Méxich.

Canadá
Australia

no's varen publicar en tres
treballadors
de les mines també va
dies, y els
ren pendre part en els fets.
Els

periódichs

* *

necessitats socials podrían ser ate
borne
ses ab tan crescudes quantitats ab que
compra una metzina temible que lentament
combat la salut dc I cou.

Quántes

En favor deis velts.
S' acaba de llegir en la Cambra deis Comuns
projecte de lley sobre retiros.

un

estndi

médich-legal

intitulat:.

Estapé,

y

de

T'al

estudi `ns

ocuparém

al

un

tre día.
* **

S' ha

publicat,

formant part de la Biblioteca

precedit d'

noticies de Santiago de Cuba vaagra
en dia la vaga que venen soste
nint els trevalladors deis molls.
De resultes de aquest conflicte la població s'
ha trovat dnrant alguns díes mancada de pa y
necessitat.
carn y d' altres articles de primera
La tarde del 27 la forsa pública va donar una
cárrega ab matxet als vaguistes pera restablir
1' ordre.
Hi hagué trets per una y altra part, resnitant
morts y ferits.
Han secundat el moviment els obrera tipó

4.1iures per cap.

un

La Comissió Ejecutiva de la Exposició Inter
acort de fa
nacional de Belles Arts ha pres
cilitar entrades gratuites als obrers, a quin fi
ha publicat una nota oficiosa manifestant que
los '8.000 passes que van á ser repartits á fi de
evitar sensibles agloraeracions ho sigan á las
agrupacions obreres é instructives que ho soli
citen.
La entrada será els dinmenges de 9 á 12, ha
bentse de dirigir les peticions al Secretan i de
dita Comissió ó sía á la oficina del Palau de
Belles Arts.

Segons

una informació feta pel Go
Units
el consum de tabaco en
del
Estats
bern
ele 12 paissos principals del mon es de lijares
1.209.678,000 en eonjunt ó sigan 2 79 lijares
yer cap, repartides de la manera següent:

Hem rebut

Accidentes del trabajo y enfermedades profesio
nales, escrit pe'l ilustrat Dr. D. Jaume Guerra

«Joventut,» «Cayres vius» de Victor Catalá:

vantse de <ha

Estadistica del fum
-egons resulta de

* * *

Pels obrers

Una vaga.

CRÓNICA SOCIAL

«El Ciervo», periódich de Cervera, ha publi
cat, ab motiu de son centenari, un número
extraordinari molt recomanable.

**

*

A Salamanca se inaugurará durant les pro
peres fires una exposició regional de Agricul
tura, Bestiar, Industria y Arts, pera lo que
s' ha publicat la corresponent convocatoria y

reglament.

*

A Cremona (Italia) dnrant els dias 23, 24 y
25 de Septembre proxim tindrá efecte el VII
Congrés de la Aliansa Cooperativa Interna
cional.
Sera presidit pel Ministre d' Estat excelen
tíssim Sr. Luigi Lnzzatti celebrantselas sessions
en el Politeama Verdi.
Els temes son els següents: 1, De la organi
sació nacional de la Cooperació Agricola. 2,
Importancia deis magatzems al engrós. 3,
Serveys que presta y pot prestar la Cooperació
pagesos en sa
a les classes obreres y als petits
vida diaria. 4, La dona en la Cooperació. 5,
Llegislació comparada sobre la Cooperació en
diferents paissos.

* * *

La «Unión Ibero-Americana» organisa un
concurs pera premiar una obra titolada «Carti
lla del emigrante», hont s' exposin totes les
materies importants pera l' emigrant. La exten
sió d' eixa obra haurá de ser de 300 págines
máximum, els treballs podrán presentarse flns
el dia 31 del vinent Octubre y el premi consis
tirá en mil pessetes y 200 exemplars de la obra
impresa. Els treballs denrán presentarse a les
oficines centrals dela cUnión Ibero-Americana»

(Alcalá, 65, Madrid).

Conté varis treballa en
un Portich.
prosa deis que F autor titula «Drames rnrals»
y després altres treballs, semblants en sa ma
joría als primera, que P autor colecciona en
altra secció titulada: «Altres drames y altres
coses.» En el Portich 1' autor sembla defensar
se 11
se de certs carrechs que literariament
haurán fet, referent al genre que ab predilec
ció conreuha; en tot el llibre resplendeixen les
envejables qualitats de forma y d' intensitat
literaries a que Victor Catalá ens té acostumats;
axis com tambo se 'n desprén de «Cayres vis»
aquella sentor malaltiga, aqn.ell efiuvi depri
ment y malsá, propi també de la majoría dels
llibres del notable escriptor. Les obres de Vic
tor Catalá, en general, seduheixen literaria
ment per la farsa de 1' estil, pero la influencia
de tals obres es morbosa: pertanyen de pió a
la literatura malsana. Per xó es de doldre que
qualitats eminents com les qu' adornen al se
nyor Catalá estiguen posades al servey d' un
art qual esperit es falsament pessiraista y qual
rastre será caracteristich per sea asprors y ses
laideurs temátiques.—V.

PROBLEMA
Sabent que 1' aire aumenta deis 0'00367 de son
volum ab un aument de temperatura de 1 gran se
y
desitja saber quin sería, a la temperatura
baix la presió normal de 760 milimetres, el volum
de 1' aire que, a una temperatura de 23° y baix la
presió de 749 milímetres, ocuparla un volum de 28

O°

** *

Hem rebnt el 4 ad número de «La Paz So
sociológiq-ues
una de les mellors revistes
consta
de 20 pá
publiquen
a
Espanya;
que 's
gines més que 1' anterior, de text interessan
tíssim.

cial»,

* *

m' 79 decims.
En el número segiient publicarém les solucione
rebudes y la correspondencia.
carrer

Non

de

SU Fraacesch,

*
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QUIKALLA y MAQUINARIA
Fundiciones de lilerro g broce, talleres de maquinaria
F.11[5111.1Sgr1llleíA

TREINTA TOMOSA UNA PESETA ELTOMO
De venta

rneior reconstituyente

Hijo de Ignacio Damians

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

Talleres BORREbb
TeléfonosIrlesPacho,
'Talleres,
'

LA CONFIANZA
Calle

41.-v

.80,

lile:),

frente

al

crupulosamente ejecutadas.

Al menys una vegada a l' any se repar
tirán regalos entre 'ls suscriptors.
Aquests regalos consistirán en objectes
d' utilitat doméstica com per exemple:

é7Kitc-)

cada dia más creciente de los milagrosos
medicamentos

trt

o

1NT

3

,

FARMACI

para la curación de las Estrecheces uretra
les, Uretritis, Prostatios, Cistitis, Catarros de
la vegiga,

iss
Po,

4.

jdeti?,,g

21

6

A5

4,,,

casa,

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

ALA

Gra-t-t

COSTA NZI

-

COLO WI_CION S
SE NECESSITEN:
Mitjas oficiales y aprenentes de roba blanca.
Aprenentes modistes.
Aprenent y sabuter.
Aprenents, mitj oficials eleetricistes.
Bona mitjaire maquina rectilinee.

Aprenenta pentinadora.

Mestre fundidor.
Un aprenda manyá (pera fora de Barcelona.)
Aprenent de dibuisant industrial.
Aprenentes en la fabricació do generos de punt.
Oficiales modistes.
Oficiales practicas en la confecció de cotillas.
Meritori sense sou fas á veure sas aptituts.
Noy pera recados.
Maquinistes pera camisas finas.
Aprendas en la construcció de objectes de metall.

allir
nerviosas

INSTrt,LIMEN TOS

JUAN AYNE

Oficiales sombrereres.
Maquinistes y ratlladores de mocadors de seda.
Electricistes oficials y apreneuts.
Aprenents de sastre.
Planxadores, oficiales, mitj oficiales v aprenentes.
Aprenentes coofecció de colls y puny's.
Caixistes.
Aprenentes brodadores.
Fábrica de capsas de cartó.
Oficials sastres.
Aprenents confiters.
Meritoris.
Aprenent de llauné.
Sastreses.
Aprenent pera camiseria.
Un meritori que conegui algo de contabilitat.
Dos aprenents de ferreteria.

M

BARCEbONA

imposicións

VITALINA CASALS

Elixir tónico
fato

Miguel, 2.— Gigantes,

sosa

1.

regenerador

á base de fos

depurativos.
1E3A-11,CIELON

y tónicos amargos

—

re

y també

ptes.

de 20

a

en

la

Caixa d' Estalvis.

ERTHEIM

Y BRODAR
MÁQUINES PERA COSIR
ÁFIMA,, la mellor del món.

ESPECIAbIT A T: Máquina rotativa Tz

Máquines pera totes les industries.
Máquines rectilinees

S E -1{ 14' JE re rr

mitjas.

pera

Ab COMPTAT Y A PhASSOS

AVINYÓ,

9.

BARCELONA

llores ae despalg á la redaeell Be 12 á 1 del mitjdía.

Anemia, Escrofulismo, Raquitismo, Tuberculosis, Neurastenia, Enfermedades
ocasionadas por la pobreza de sangre, se combaten con el empleo de la

INsente San

ÚSICA
Fernando VII, 53 y Cali, 22
_TnE43

de

y

llotges, armaris, etz.;

-5(nerlada,

A la Rambla del Centro, n.° 30 (junto al Cré
dit LyonnaisY, Barcelona, lo cual se hace
público para conocimiento de sus nume
rosos favorecedores.

paraments
maquines de cusir,

mobiliaris

Enfermedades humorales
o

41.

seis

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

en los

E1

oparlado de Correos n.°

=

y 28
y 8.

BARCELONA

Ticasín

HIPOLITO FÉDOU, ÓPTICO

RENOMBRADOS

h

n.o 101
n.o 3630

l

Escudillers, N.os 24, 26
Obradora, N.os 2, 4, 6

5
Despacho
"1 y

Extirpa rápidamente, sin

CALLICIDA PIZA
emplastos

y de los

y zapaterías.

liquido:,

en

general.

Es eeonotnico,

tina

peseta

en

touas

dolor ni molestia, los callos
y durezas.
Es curioso: no motiva
los inconvenientes de otras
las

farmacias, drogneriaS

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6. BARCELONA
Per 1-34 ptas. so remite por correo ardite-do.

