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Als elements

productors

de Barcelona
Als obrers:

Als

patrons.

reflexiu. No

hábit

saben

discorre,

per sí mateixos. Y moltes
un boig que sab parlar bonich.

sar

Vosaltres els patrons, els fabricants, els
triomfants en les grans lluytes de la pro
ducció, els que oferiu alt exemple de la
perseverancia en l' estudi y la técnica del
treball, aporten vostre concurs á nostra
obra d' armonía social y feu que per medi
d' ella s' enllassin espiritualment eii pen
yora de mellors dies els dos elements con
currents a la producció.
En vostres moments alegres, en vostres
esplays, recordeuvos del pobre que vaga
pels carrers de la ciutat cercant tema ab
la que poguer cumplir les obligacions de
la vida familiar; procuren apartar de sa
imaginació el fantasma pahorós de la mi
seria; procuren fer gran y felis al obrer
mitjantsant 1' hábit del trehall.
Porteu á nostra Redacció nata, de les
colocacións que estiguin á vostre al
aqueixa manera á I'
cans, colaborant
obra d' amor que 'a proposa AURORA. SO
CIAL, apressurant I' aubada de un demá
felis que iluminat pel Sol de la Justicia fas
si feconds y duraiers els esforsos mutual.

AURORA SOCIAL que ha eixit á la pales
tra pública ab el propósit de ser el porta
ven de vostres aspiracións á la vegada que
un element sempre disposat á la defensa
deis vostres drets, os demana generosa pro
tecció pera la obra altruista que vé á por
tar á terme mitjantsant l' OFICINA DE CO
LOCACIONS que vé funcionant en nostre do
micili social.
!Oh soferts obrers! vosaltres els que por
teu en el taller totes les energies de un
cos avesat ab lloable persistencia al tre
ball y que en aquest treball troneu el pá
saludable que os alimenta; vosaltres que
tantes proves donen de coneixe y sentir la
influencia de la earitat que tant os apropa
al germá que os fa conviure en ses penes,
sentir com á propies ses necessitats, espe
ronantvos á treballar en estreta unió per
una prosperitat colectiva; vosaltres que
concreten el natural esperit d' associació
que caracterisa al home en les saludables
Cartes obertes
coopera.tivp, que tant os allissonan pera
escolten
una perfecta convivencia social,
A «UN ANARQUISTA»
la petició que os fem desde aquestes fu
lleslescrites per mans amigues que volen
II
estrIny-er efusivament les vostres en pe
•Vosté per lo vist es anarquista, perque ho ha tro
nyOta de fraternitat.
ostre prech es ben senzill y ben petit .vat en els llibres. Ja m' ho penuava. L9 que no 'm
sé exp!icar es la contradicció en que incorren cos
y i!ioch lo que se os dernana, tenint en
tes, quan per'isna banda negan tota autoritat y per
os
cortipte els sacrificis que constantment
altra la concedeixen infalible a les Palabras de un
imposan vostres debers socials.
rebelde, a La Conqu1sta del pan o al Dios y el Es
Encara que per efecte de la moderna tado, cditats per en Sempere de Valencia o per en
de Barcelona.
expansió industrial s' hagi desnaturalisat Sopena
Jo entench que tractant de llibres, no menos que
veritat
que
veyeu
bastant el taller, es ben
tl' altres coses, hay que distinguir. Eh ha café bó y
ve
café falsificat, llet que nodreix y llet que "enmatzi
en vostres companys uns elements que
En
na y escampa per Barcelona la tuberculosis.
nen á constituir una semi-familia, qual
1-Libres
no hi anem a cercar e7. menjar del cos,
els
convivencia os fa que sentiu com á pro
poro hi podem trovar matzines per l' esperit. Si
pies llurs satisfaccións ó tristeses.
costé éntra en una farmacia y vol comprar un
Plá que en vostres hores de treball la toxich perillós, una matzina activa, no li vendrán
rialla del company arrivará, á vosaltres sens la recepta del metge o sens alguna garantia
de que no n' ha d' abusar. Pero si costé entra en cer
com un prech que 'n demana una abre,
tes llibreries o passa pels Encants y demana un
que les seves cansons trobarán eco en les
llibre d' en Bakunine, o d' en Kropotkine o d' en
Malato ji vendrán a qualsevol preu. Y ni sisquera
vostres; pero també es cert que debeu sen
mingo de 14 anys
es necessari comprarlo. Si un
tir tota la tristesa del silenci quan el lloch
va a la biblioteca Arús y demana qualsevol pócima
per
resta
buit
que ocupava el company
literaria, li deixarán llegir filas que s' ernborratxi
qualsevulga anormalitat de la vida.
o s'
enmatzini.
Que hi ha algunes idees que fan l' efecte de matzi
!Oh obrers penseu en aquells moments
nes, avuy ho admet tota persona ilustrada. La psi
que son molts els condemnats á una vaga
cofisica ha demostrat que tota idea tendeix a tra
una
bona
sempre
resultará
forsosa y que
dithirse en atte, que tota idea es una forsa. Y si
obra la de avisar al germá ahont se trova
aquesta idca es disolvent, la forsa també ho será.
una vacant de condicions acceptables.
Aquest es el gran periq que 's pot trovar en els
ibres. Y aquest perill es major quan l' idea disol
!Quántes Ilágrimes no estalvía moltes
vent cau en terrer abonat. ni ha molts hames, y en
veo.ades una colocació donada á temps!
general la joventut y les grans masses de poble,
claror y rialles no porta a la llar
que no saben, pcndre una actitut de reserva devant
de certes "afirlitacions contraries al bon seny. Una
apagada y silenciosa del pobre obrer ne
afirmació, qualszt més nava g atrevida es, més els
cessitat de feyna!
entztssiasma,obretot si l' autor es estranger, d' al
La manera com podeu avisarlos es ben
guna celebrit.,t y gap enlluernar ab la magia del
senzilla.
estil. Es etnia un cas d' hipnosis o de sugestió que
AURORA SOCIAL acullirá profondament s' apodera més prompte de atenció y de la volun
tat del lector, si '1 'libre tracta algun tema que res
agrahida totes les notes referents á ofertes pongui
als sentiments dominants, ab el ben entés de
de colocacións per anunciarlesen ses tulles
que es més fácil estimular els sentiments egoistes
en profit deis que no tenen feyna.
que 'ls generosos, perque aquestos demanan un
Obrant d' aqueixa manera feu un be al major e,sfors, al qítal se resisteix l' humana natu
ralesa, que per aixó se la educa ja desde 'Is pri
próxim. No engreixeu cap empresa egois
mers anys.
perque
oficina
de
colocacións
ta,
la nostra
Avuy se 'n parla molt d'_ educació, pero está més
descuydada de lo que sembla. Una facultat que
os ofereixsosserveys gratuitament, donchs
molt poetas se cuydan d' educar es l' enteniment.
entenem que l' amor y l' egoisme s' ex
Desconeixen
art de descobrir la veritat y dis
clouhen.
tingirla del error.
barcelonins:
Ajudeunos
en
aques
Obren
Hi ha principis d' evidencia que no 's poden
negar. 3 -+ 2
4 +- 1, perque dues coses iguals a
ta empresa y trobemnos mutuament dintre
una
tercera son iguals entre sí; y 3 +- 2
5, com
una comunitat espiritual d' idees y senti
5. Aixó es veritat, encare que ho neguessin
4 4- 1
per
la en Kropotkine, en Bakounine y tots els anar quistes.
ments que impulsin á nostra ciutat
vía progressiva deis pobles forts y frissosos
Done/u, si senyors, hi ha hames que darrera
de millora.
d' aquestos llibres arriban a perdre el senderi y
,
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CONDErORACIONS

DE BENEFICENCIA

no

veyades

saben pen
es

?Va. que li citi

un
exenape? No sé si costé va
el número 4 d' AURORA SOCIAL. En aquest
número publicarem una fotografía d' en Jacob
Law, aquell rus que a París dispara contra la
policía el primer de llitaig passat, y fou pres en

veare

aninibus Madeleine-Bastille.
Donchs be, aquest anarquista era un boig. ?Y sab
com s' hi torna? Lleyint
en Frederich Nietzsche.
Aixis consta en les declaracians det sumani de
París. ?Y sab en Nietzsche ahont aná a parar?
Al manicomi de Weimar. Si en Law hagués sa
pigut discurre s' hauría dit:---s.En Nietzsche es 1'
escriptor modern que ha melyspreuhat més el
poble y ha adulat MéS que ningú 1' aristocracia
del diner, del egoisme y del despotisme. Es aquell
que ha escrit en sa famosa obra Aixls parla, Zara
thustra: Vosaltres, grans homes que produhiu `ls
diners, no miren als vostres próxims. Aquesta
mirada als costres próxims es la virtut dels homes
petits; mes ella no tenen el dret ni la forsa del vos
tre egoisme.. Pero en Law se deixá sugestionar
y s' encomená la bogería del seu mestre. Si aquest
mal s' encantana als teniperaments septentrionals,
un

major

será 'I perill pe'ls meridionals, que tenen
susceptibles impresionabilitat y ta fantasta.
?Sab lo que ajada mott al anarquisnie d'
Mo

més

en

rral? E.

sea

temperament.

maltusiámisógin

En Morral

era

neo

anti-maternal enemicii del
amor, de ?a propagaciO y de la disciplina de la
vida. En Morras era un solitari. Que tío digan les
obreres,tle Sabadell que tractii de pervertir. Y jo
apostaría doble contra senzill que costé es hipo
condriach y atrabiliari. Y vagi ab compte, perque
hi ha /tomes que hi fan el sea negoci ab aquesta
mena de temperaments. Hi ha vivants que 's va
len de vostés com els hipnotisadors se valen de les
,

,

inediums. Y tot esperant acabament de la historia
que li caig prometre en la primera carta, cregui
qui ti vol bé: ab els que tiren impresos y bombes
onarquistes no s' hi emboliqui, que, com costé
haurá vist, n' hi ha que he son de doublé, y no s' hi
miran gayre a posarse a son de qualsevol parta
encare que sia ainástich, que'ls pagut les garrofes.

Satut y progrés social.
UN

EVOLUCIONISTA.

Una obra de cultura
Pera '1s qui com jo admiren la superba orga
nisació anglesa pera '1 desenrotllo ue la cul
tura obrera, y
interés que tot el cos social se
pren per l' eaucació d' aquella democracia, es
cosa verament digna de preocupado el velare
que tot manca á ter en nostra terra refereat á
tan

importants qüestions.

De la iniciativa privada res ó casi res n' ha
sortit, son pochs los cors nobles que intlamats
per enlayrats sentiments laagin dedicat sos es
torsos a aixecar lo nivel' intelectual del obrer,
y
Estat que ab sa intervénció deuria haber
exercit soa paper complementari de l' iniciati
sentir en aquesta
va particular, no ha deixat
qiiestióaquella influencia que_en altres assump
tJs pesa produint resistencies retardatories.
Entre lo poch que s' ha fet en aquest sentit a
Barcelona, mereix citarse l' institució objecte
de mon article.
L' Institut obrer catalá es una modesta ins
titució, filla _de la voluntat d' IGIS quants, a la
que més d' una regada ha fet trontollar nostra
desordenada vida corporativa. Ell ha preferit
sempre, mes que ter obra exclusivament propia,
unir sa accia a la d' altres colectivitats, coor
dinar iniciatives e influir en elles ab sos con
cells y ab sos cabals, ab sa inter vendo directa.
En la primera easenyInsa protegeix directa
ment a les Escoles del districie VI, se preocupa
de l' instruccio deis joves obrers sostenint
classes nocturnes pera adultes y preparantse a
desenroular en l' hivern proxim un plan com
plert de batxillerat industrial, y fa feyna, ex
pansiva de difusió educativa anant als centres
obrers a divulgar los principis de la ciencia y
de l' industria.
Mes tot aixó no basta a cubrir activitat del
reduit nombre de sos socis actius, y darrera
ment han volgut posarse més en contacte ab
elements obrers, pero contacte més intim que
'I que 's produeix quan un diserta y 'ls demés
escolten, y pera lograr aixó ha creat lo sea
Consulteni u' Arts y Oficis.
Indnptablement que al obrer en la
práctica del seu ofici se li han de presen
tar tot sovint dificultats provinentes de sa
manca de coneixements, dificultats que
pera vénceles no podrá acudir als llibres
en quin maneig no está gayre ensinistrat,
y no voldrá acudir als seas companys
-

o

encarregats, retingut pel

amor

TALLA FERRO
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Bartomen Obrador

A la Casa Lío! ja de mar se celebra 'I dia 16 del corrent P acte de distribució de conaecoracions concedidas
ariners
Careellé y Joepli Onsta y si esrabiner
per actes ti abuegació realisats en
en el salvalnent de naufr¦chs Pere Marqués es el proírietieri'dei gos que ajudá &II salvaments.

ri

Baráppeay*brador

en

el camp

La verdadera habitació del home, la que li
més natural, no es pas la ciutat: es la que 's
constraeix aislada, en lloch apropiat per la
cria de besbiar y per poder extra.urer de la
terra quant se necessita per alimentarse y ves
tirse: necessitats úniques del home; de les .demés
que 'ns hein criat, tothom pot preseindirne,
si vol.
Tant es aixís, que '1 camp es la verdadera
habitació del borne, que es ahont se troba ma
jor número de persones satisfetes de la seva
sort, Inés conformades ab lo treball a que venim
condemnats y més fortes y robustes.,pera so
portar les inclernencies y peualitats de la vida.
Molts en les eiutats no s' en taran eárrech de
&gneis modo de pensar, pero per aixo no deixa
rá de ser verdader.
Arreu s' en troban de pagesos que sois pu
guin ma.ntenir la casa, ja están satisfets: s' els
coneix ab lo port y ab el semblant qu'e disfru
tan d' un benestar, dintre de su modesta posi
eiá, que rarament piat observarse ~e 'la ha-bitants de les ciutats.
Un posat calmjs, no renyit ab la assiduitat
del treball, dlátingeix el pagés deis que 's de
dican a altres professions, en les quals se traba
ha menos, pero ab más afany.
El boa pagés descansa poch y es distreu me
nos, en cambi tot lw fa ab una calma propia
del que té Ilarga tasca que cumplir: halo per
fectament que '1 cabal! que galopa va poch
11 uiiy.
Té tot el día ocupat y bona part de la uit, y
per consejiient necelaita no atropellarse: si ho
feya 's quedaría a mitj camí,
Aquet modo de viure, estar sempre ocupat,
es el fonament de la seva ditxa, quan les coses
li van bé !Que 'n está de content quan sembra
ab bona sanó les terres ben esponjades- per: les
Ilaurades que preventivament els ha donad
Tot Ilensant els grapats de xeixa de color d'or
ja colad les garveres que hl fará F istia vinent.
La tema ruay s acaba, sempre li va al de
mula, 1. hiverd es el temps de remourer fondo
les terres pera aprolitar
auxili de les glassa
des que amoroseixen els terrossos. Los estables
picas de bestiar ocupan les Bargues vetlles y
matinades deis días curts, allá no s hi té muy
fret y dona gust contemplar aquelles máquines
vives que acumulan forsa, cara, llet ó llana
pera oferir al home en cambi de son treball.
Arriba la primavera y tot somriu en la pa
gesía, el bestiar surt alegre y ajogassat a recu
llir abundant herba que per tot arrea creix,
els sembrats semblan hermoses catites broda
des de mil colors, y el pagés. aprofitant el temps
per les sernbres de últims d' hivern, gosa de
aqueixos hermosos espectaeles, alegrantse al
mateix temps ab l' arribada deis anyells, deis
badells, deis porcellets y deis pollíns, que en
aqu_esta época solea aumentar el peeuli del que
no descuida aquet ram de,produCció agrícola
es

•

tan

important.

L' istiu es la temporada fadigosa del pagés,
pero també es la época de las seves satisfac
cións, perque en ella omple ls graners, les
pahisses, les cabanyes y el celler, de manera
que li permeten passar un bou hivern. Tothom
s' afanya a la casa de pagés; !es tan agradable
recullir el fruit del treball!
Tot aixó es molt bonich, dirán no pochs deis
que aixó Ilegexin, pero ?que no té contrarie
tats el pagés? Sí y moltes, pero guarda un fon
do de resistencia y en té tan poques d'aixó que
s' en diuhen necessitats y no 'n son, que tot
junt u ajada molt a saberse conformar ab ia
seva sort; y la Providencia de la Natura ho dis
posa de tal manera que no s' esguerra tot: si
els grans no van bé ho van les patates y forrat
jes, el bestiar o la vinya: poques anyades té
conviertes, pero tampoch en té gaires de com
pletament esguerrades, si sab repartir bé lo seu
treball.
Es tanta la distracció ab que 's viu a pagés
que son numerosos els que no s' acostan may á
busearne a altre part. sobre tot en les comar
ques en que no 's dedican al conreu exclusiu de
la vinya.
Mes algú dirá: falagtier es el quadro, pero no
obstant, cada dia fuig gent de pagés y creixen
més les ciutats. Es veritat, y un altre día en

parlarém.
UN AGRICULTOR

propi.

D' ara en endavant trovará en l' Insti
tut obrer catalá un grupo de persones de
bona voluntat, enginyers, arquitectas,
metjes, etc., a qui acudir ab ses consul
tes gratuitament, y ab aquell desitj de ser
util que tenen quants han comprés la
necessitat y utilitat d' aquesta mena d'
acció. Quan un obrer desitji empendre
estudi de alguna materia, allí se li indi
cará en quins !libres la trobará ben trae
tada, se I' anirá guiant en son treball,
resolentli les dificultats que se li presen
tin.
Jo hi crech molt en la feconditat de
les empreses modestes, perque en elles tot
esfors se concentra en una sola direcció
sense perdues externes. Y aquesta obra
del Institut, que posa en contacté esta
ments diversos, ha de ser molt feconda y
's pot anomenar ben be una obra social.

Ignast Carcellé

La vida

fian

Nota.—Lo Consultorí de que 's tracta en lo
anterior artiele está obert cada dijous de S á
9 del vespre en el local d1 Institut Obrer Ca
talá (Colme, 107).

!gloria, illeaosiralsg Irolullagars! !gloria!
Ha arribat a mes mans un llibret intitu
lat La Previsión de Aragón, societat mu
tua de Rentes Vitalicies, legalment cons
tituida, que al meu modo de veurer ha de
intitularse La Previsión de Aragón sin pre
visión, puig ab lo capital recullit y 'Is in

teressos,

que 'ls tinguen assegu
prou
feynes podrá pagar
rats
ab
la décima pensió als individuus sobrevi
vents. !Sembla mentida que uns Goberns
encara

al 6 °L,

que tan parlan de la inspecció del Segur,
deixin funcionar a eixes societats que no
poden cumplir de cap manera sos compro
misos, y, per lo mateix, deixin explotar als

pobres treballadors y als menestrals poch

tintelisents
La

o

massa

confiats!

setriaana entrant, veurán les probes.
J. S.
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EL GLOBO DIRIGIBLE

PATRIA>

—Per fer cabussons, jo ja sé
mal patía, gana! ab una
dotzena d' arengades y un
parell d' ous que II donessin,
ja '1 tenían content y disposat
a tirarse al
aygua desde la

f) prestántloshi ajuda legal y pecuniaria en les
reclamacions judicials justes y relaciouades ab la

quin

Nsa,

g) constituhint entre 'Is membres del Sindicat
caixes especials de socors mutuals, pensions pera
la vellesa, cooperatives de
crédit y de
borses de treballs, seeretaries populars consum7
o
altres
institucions que tendeixin al mellorament material
deis socis;
h) influhint pera que s' ordenin justament les
condicions del treball ab relació a la duració del
mateix, al descans dominical, a la higiene y regla

boya.

—Y alló que va fer ab el
vell Salino?... aquel! home
tenía una nansa calada plena
de Ilagostes y a l' hora que la
va anar a treure, !crac! se li
trenca la corda y van a pico;
si
hagués issada ab 1' arpó
hauría trencat y bestiá avo
lar; ell que sí, que s' en va a
trobar el Leyal: «Tú, Leyal,
hi ha dos duros a guanyar.»
El porta al lugar del suzesso,
y el Leyal, cabussó... Al pujar
va dir que ja '1s havía vist;
s'
torna a tirar y les tren,
y airó que n' hi havía més de
trenta
Ilagostes, y grosses.
—Sabeu aquel' can sota la
casilla deis carrabiners, que

sempre

es

ple

aygua?

Donchs en Leyal s' ni va ficar
un día a ter cerca vila: al
menys hi havía de vint y
cinch a trenta arrobes de

peix, corballs, llibarros,
cotubres, dentols, salpes, cor
betes, de tot, y a dojo; vuy
dir que allá

ells;

es un

criadero d'

es a casa seva.

EL LEYAL

Estética popular
No hi ha

Moltes

les associacions obreres que existeixen
D' algunes hem tingut ocasió de veu
'1s Estatuts que regulan llar funcionament, pero
'1s que ha publicat la «Unió professional de Depen
dents de Comers», de qual primer capitol referent
a la organisació y objecte
del nou sindicat, n' aca
bem if uferir una mostra als nostres llegidors, ens
cridan preferentment atenció perque el llur fi es
integral, es dir que comprén no solament la «pro
ecció y defensa», sino també el «desentrollo» de
tots els interessos intélectuals, morals y materials
deis associats.
No 's tracta ja, donchs, d' una societat que, com
les antigues de resistencia, se contenta ab pendre
una actitut defensiva, sino d' un
sindicat com
més progressius del extranger, ahont se tracta els
de
conquistar el camp social, elevant y oferint meno
res positives a la classe.
A4uesta es la nova ruta que han de seguir a
Catalunya les societats obreres.
Una altra circunstancia ens crida
atenció en
aquestos Estatuts, y es la fiexibilitat,
adaptabi
litat de llurs bases y condieions, deis medís y fins
que 's proposa realisar el Siudicat de Dependents
de Comers, a noves formes de Unions professionals.
Aquesta facilitat d' adaptació, d' aplicació a les
altres professions, arts y oficis que ocupan a la
classe obrera, es una altra rahó que 'ns ha decidit
a parlar d' aluesta obra, perque
'ns ha semblat ti
pica y ensemps estimulant del esperit d' associació
o millor dit de sindicació, que
es el que ha d' infor
mar la futura societat democrática.
AURORA SOCIAL, que no es un periódich sectari,
que no rendeix culte als prejudicis ni ala aprioris
mes, kue 's inspira en un alt criteri de tolerancia,
apoya tutes les obres que resultan en la práctica
positivament benétilues pel obrer.
Ilem d' acceptar la realitat tal com es, sens muti
son

Catalunya.

re

JosEP CÁRNER

dir.
—L' hauriau vist que per nadar
talment un gos, no ho feya pas com semblava
nosaltres;
primer una má, dcsprés altre ab tota
calma,
patrip-patrap, seas cansarshi, y quan volía
aliar a baix no havía ni de fer cabussó; el veyam
qt s' hi enfonsava, que s' hi
enfonsava y mol
tes vegades estava tant
temps a sortir, que
encomanavam a Deu erey-entlo mort; eá! tot
fent el gós sortía al ayre, bufava y
tornava a
pujar a la barca.
—No es pas d' aquí, oy?
—Aragonés me penso, parla un catalá una

mica estrany.

-7S' en

recordé(' d'

van venir de

aquells

Barcelona?

dos germans que

que 's tiravan al port per recullir
diners y coses perdudes
donchs van venir
per una aposta ab el Leyal, qüestió de
la ma
nya de fer
van venir ab la nostra
barca y en sent devant de les roques de la
Punta grossa, que hi há al fons aqueas II-LUCÍOS
grossos tan "micos, xap, rap, tots dos a J' ay
gua; de primera embestida no varen arribar
pas a baix, y després cada vegada que puja
van un... dos... mudos, de vegades cap:
Pero
s' hi tira el Leyal, al
primer viatge ja n' en
una dotzena, y aixís seguint, en
vam
er Inés d' una arroba: es
ciar, els forasters es
van donar per vensuts.

ealOussons;

fanra

S' ha fundat a Barcelona, (Carrer del Goberna
n.° 9.) un Sindicat ab el titol de »Unió profe
ssional de Dependents de Comers.» Aquest Sindi
cat no es mixte, es dir de amos y dependents,
sino simple, es dir de depen-dents
solament.
El seu objecte, con" din article segon deis
Esta
tuts, es la protecció, defensa v desenrotllo deis in
teressos professionals, materia'Is y morals deis socis

dor,

pels

a)

-

—Bussos també?

—Sí, home,

1111 Siodicat de »miel fi COMES

següents:
estrenyent las relacions de germandat

medis

entre

'1s associats pera bé deis mateixos y de l' ordre

cial;

so

b)

fomentánt la instrucció professional teórica v
cota la creació de biblioteques,
escoles',
cursos, museus, etc.:

práctica,
v

organisaut ex.posicions, conferencies, viatjes
empleant altyes medis conduhents a enlayrar la

c' altura

(1)

de la

clame;

ncarregantse del estudi, promoció y defensa
de les justes aspiracions y reclamacions de la pro
fessió; pcsantse en relació ab les antoritats, ab al
tres institucions y ab els patrons y obrers; fomen
tant els consells d' arbitratge v '1s altres
procedi
ments de mutual apoyo y concordia, y procurant
el cumpliment deis mutuals debérs y drets;
e) socorrent y geationant colocació als associats

que

e

sense

culpa

seva

careixin de

treball;

Indubtablement, el menor medi pera
engany es comprar el café en gra, y evitar 1'
casa; pro a Inglaterra un industrial pochmoldrel a
escrupu
lós ha inventat una máquina que
don-a á la xicov
ra la forma perfecta de un gra
de café torrat; y el
concedirli

fan

ses
passades, refilets y xarroteigen fins a no
poder mes, tot airó iluminat
per la resplandor

sol dona una sensació de
molt agradosa pe'l pobre benestar y ale
ciutadá privat
continuament de les excelencies del camp. Pas
santhi un día núvol també s'
sent que cantan
algun qu' altre, mes no eshiaquell
desfici y
firantsi be, un veu de tant en
tant un pobre
trovador que, sense fer cas del
sembla que
tingui por de perdrer el temps,díacrida,
fa sea
passades y no sé perque aquell
cant dissona, fa
tristesa en initj de la
nevulositat del jorn... Fi
xeushi ab son posat, está
quietet y mou son ca
pet graciós y son bec s' obre
y tanca ab una
mena de desfici qu'
inspira
y llavors...
pobret!.•.. veyeu li falta laIlástima
Ilum de sa vida,
alegría de son cor.. un home crudel li
ha
tret els ulls.
(Le

gría,

•

?Qué

canta aquet

pobret ser? Son cant es de
son xarroteig es
un
la Ilum radiant del sol; tot plor; no pot veurer
entorn d' eh l es fose,
es una nit
eterna, sent el remor de sos com
panys, mes no podrá veurer ses
volades, ni el
vert deis arbres y del
campa, ni el cristalleig
de l' aigua, ni la
brillantor
les flors... nit
fosca, sempre fosca... Plomedecrudel,
no saps
veurer que aquet
cant té la glassor de la mort,
que no es alegre, que te d'
inspirar Ilástima y
compassió y després mira quin posat
el de lo
aucell!... li falta lo millor, y
son aquells dos
puntets brillants, aquells dos
ullets qu' et mi
ren, que donen animació y vida a son
caparró
y son
ornament y
alegría del bosch. ere
yeurae; per tenir víctimes aixís,
mes val no
tenir aucells, donchs, en lloch
de tenir alegría,
sois es tenen plors y tristeses.

tristesa:

JOAQU1M BAS.

Actualitats
(DE

TOT

ARREII)

Espanya
del Sr. Farguell al Senat
en la discusió del projecte
de reforma de la lley
electoral.—Día 17. El Sr. Vallés y Ribot defensa
la proposició incidental deis
solidaris al Congrés.—
Dia 18. Discurs de D. Odón de Buén al Senat
sobre
'1 sufragi.
San Sebastián, 16.—Arriba D. Cristina.

Madrid, 16.—Discurs

Inglaterra

Londres, 16.—Manifestació

a

Trafalgar orga
Russia, ab

nisada pe'ls amichs de la Ilibertat de
colisions ab la policía.
Russia

,

,

,

Turquía

Constantinopla, 15.—Esclata

del palau de la Embaixada
tre persones.

una

reparat

ha

no

privilegi

en

Franga

París, 14.—A la avinguda de Marigny
jecte enjega dos trets al President de la un sub
República
qu'

ha resultat ilés.

Perpinyá, 16.—Batussa entre
colonials que s' amotinaren.

paysans y soldats

pera que ho

de
la famosa faula

un

gana: la primera s'-aná a posar
demunt d' una salsitja, y mori
tot seguit perque la salsitja ha
via sigut pintada ab anilina.
La seg,ona mosca rnenjá fari
na y també morí perqué la
fa
rina estava falsificada-' la terce
ra mosca proba '1
contin,g,ut d'
una taça de Ilet y cay-gue
tam
bé monta perqué la net havia
sigut adulterada ab cals. Quan
la quanta mosca vegé aixó, des,
esperada, se Ilença. demunt de
un paper matamosques, ab la in
tenció de suicidarse; pro aquesta
no 's morí perqué '1 veneno del
paper estava tanibé falsificat.
X.
_

En la

familia,

e.s.

fOnt

de la

bomba devant
ferint qua

americana,

alemanya?... Quatre mosques se
despertaren
mati ab molta

tat,

,

Sant Petersburg, 15.—Colisió entre
y
elements de la «Unió del poble rusa ab socialistes
varis ferits.
Titlis, 16.—A la surtida. del Circol
Alexan
dropol son tirades dugues bombes ald' general
Alikhanoff morint ehl
sa esposa
el general
Gheboff y un soldat.

explotés Iliareme :t.
Cóm no recordar, parlant

falsificacions,

el cant

es

reduhidíssim.

gobern inglés

com

cridoría qu'
enamora; canaris, pinsans, caderneres,
ver
dums, passarells... tots a hora a
competencia

Les mulliples lalsificacions del Bah

—Calla, Molles, deixa

tan bonich

busqui sa compensació fent presoners al
guns d' aquets trobadors de la
naturalesa per
tenir airis un refiere de la poesía del
bosc,
sia per identic motiu també les
pobretes flora
tancades dintre 'Is pitrers per acabar de com
pletar ilusió. Aixó al fi y al cap encar que
egoista es molt natural ja qu' el home es el rey
de la creació y te a sa
disposició tot el reyal
me de la terra ; lo que
no es natural y
resulta crudel es una cosa pera la qual ademés
sols pot
trobar atenuants un cor poch delicat
y
sensible.
Al passar per les Rambles,
sobretot si es un
dia de sol esplendit, sentireu
una

i) treballant pel cumpliment de les llevs y
formes socials, y per la proniulgació d' alires re
ves, segons les Ilegitimes exigencies materials
morals de la classe;
fomentant la honradesa y moralitat entre '1s
bou nom, aisis del Sindicat com de la
a

res

deis au
cells, acompanyat del suau oreig en mitj
de la
boscuria. No es estrany dones qu' el home de
ciutat que per sea ocupacions y per
les cir
cunstancies no pot fruir de tan agradable
sen
sació

ment interior deis establiments pera
salvaguarda
deis interessos materials y morals deis
obrers, y
procurant que desaparcixi qualsevol traba que
impedeixi la mellora general de la professió;

—Jo hi era aquell día.
—Si n hi han tirat de pe
tardos en aquell can! una ve
gada sis, van ter un tro que
la caseta deis carrabiners
El 8 del corrent per demunt de les
xemeneyes, les cúpoles
semblava que anés a ca,ure,
y les torres de Paris, á una alsada
de 300 metres passá
globo dirigible
un verdader terratremol... y
<Patria.. Relliscant suaument, m'ensaya,
vivrava, cambiava de di
receló ab la major facilitat. Després d
cap mort, una llissa o dug,ues
evolucionar una hora demunt
de la ciutat torná al parch aerostatich militar
y un llibarro y encare gra
de Chalais blendon, d'
hont había sortit, tripulas per oficials.
cies.
—Y els carrabiners qué hi
deyan ab tot airó?
—Res. Esperavan a ven re
si arreplegavan alguna cosa pera sopar.
—Donehs, tú!,.. cóm es que no hi fan res els
—Que... el llibarro? no tingueu quimera que petardos allá dintre?
—Es qu' el petardo no mata al peix, l' en
s' hi aeosti a les roques ab vent de Bevant; are,
tonteix no més, pero fa bullir la sorra y els
ab garbí tots a terra.
granets que s' els hi posan a les ganyes no ls
—No, que no s' en vea cap ab Ilevant.
larla, seas desfigurarla, seus negarla, seas ama
deixan viure.
—Donchs es d' airó, home, qu.' ab aquest
garla als ulls de la
obrera, com fan certs
—Vet-aquí, y com que al cau no hi ha sorra... polítichs vividors y totsclasse
vent s' en van enfora.
els aprioristes y els esclaus
—Es ciar, home, es ciar.
—Y ahont son mentres fa garbí?
de la prevenció y la passió de secta o de partit. Y
—Bé, pero es poden cassar ab volantí.
la realitat es aquesta: que s' ha fundat a Barcelo
—Al coll de fora, es colgan a la sorra, y que
na un Sindicat segons eh darrers avensos de la
—També ho havíam probat, pero el tallan
s' amagan depressa, eh? ab el temps d' anar
So
al cordill.
ciología; que ha servit de model a altres sindicats,
u' aquí allá (senyalant la taberna) ja '1s trobeu
els quals, segons nostres informes, están a punt de
—Posanthi tambre, potser.
eolgats: quan son adintre no 's monhen ni 's
constituhirse.
—Venhen
la
trampa,
home,
es
mama
manejan, tan sois ensenyan mitj ull.
groixut
No 'ns equivocarém en nostres cálculs: la «Bona
el
tambre... Pero un día hi anirém ab el Leyal
—No més mitj? qu' es estrany!
Ilevor» ha germinat, y granará, y fructificará,
—Sí; semblan tallines en la sorra, quan se '1s y ja veurás quina pescada!
y 's multiplicará per la terra catalana.
—No tardeu massa, qu' el Leyal es fa vell, y
miren desde la barca y l' aygua es ben transpa
B.
encara que la mar no '1 vulgui,
lenta.
qualsevol día
s'
en
va
al
clot,
que
l'
ofiei
—Per pescar llibarros, no hi há com el Fe-,,
de bussó cansa.
—Ja tenía rahó, ja.
rrer, el de Vilanova, saben? aquell guaytava
—Y que de Leyal no la' hi ha cap més. Par
Iixo ab la fitora a la má, y sena dir ni María pii
Tíssima, !tzas! cop de fitora y no n' erraba maY léuloshi als pescadors de Sitges del Leyal, de
maneune entressenyes y tots estarán confor
-cap, encare que fos colgat y tot.
mes:
—No deyau -qu' era mort el Ferrer?
A propósit de que en nostra ciutat, á causa de
—El malló abussu, sí senyor, el malló.
—Si qu' ho vaig sentir a d'ir, mes com que
les falsificacions del café, s' han registrat
alguns
cassos d' intoxicació den
n' hi ha tants que s' en diuhen, de Ferrer
tenirse en compte que '1
VÍCTOR
OLIVA.
café actualment se ialsifica de moltes maneres.
pot ser no es eh.
28 Janer 1901.
Erario, al decretar el bloqueig continental, obrí
--Mireu que n' arriban a ser de grosses a
la era de la falsificació del café. Els
navilis fran
voltes aquestes bestiotes. He vist llibarro que
cesos, acorralats per la esquadra inglesa, no po
leya rnés de 28 terses; jo raateix els he sospe
dían anar ja a les colonies a cercar el grá
preuhat
sat, tenían un pam d' amplada á 1' esquena.
y fou precis substituhirlo, del tot o
en part, per
—Ben cert, en Ley-al n' havía tret de tan
altres vegetals indigenes. El gobern arriba fins a
A una modista
rossos y potser més.
nomenar comissions qu' examinessin els
reemplaçants del café que 's proposaven;diversos
—A fe qu' un día l' hi anava a costar cara la
pro lo
Oh modista, modisteta
qu' obtingué la palma fou la xicoyra.
jugada. Pescant al coll de fora en va agafar
qu'
estás,
cus que cusirás
El
frau de la xicoyra s' exerceix avuy prefe
un ab els brassos; s estava dret, 1
aygua 1' hi
dessota de l' oreneta,
rentment en el café rnól. Certament, la
arrivaba més amunt de la barba; del cop de
xicoyra
es absolutament inofensiva pera
aprop del test de lilás.
la salut, pro tam
cúa que 1" hi va donar el llibarro 1' hi va par
poch
posseheix
ni
Ta
'1
sabor
ni
agulla es una vareta;
les propietats té
tir la pell tot lo Ilarch del pit; ell no
niques del café. Y tampoch es un producte molt
hauría
la menes ab riures clas;
deixat anar; el peixot el va abalansar endarre
lucratiu,
si se la compara ab altres
una ingrácil burgeseta
reem,daçarits
a y va haver de nadar.
del café.
d'
alegría
vestirás,
—No es aquell que li deyan
També 's recorre, pera aumentar la cantitat del
abussu?
d' esbeltesa i de malicia.
café mól, al café ja servit, y aquest frau es molt
—Com que ho era un busso, es passejava pe'l
Se t` assemblará—ph deticial
més corrent de lo que 's pensa, puix, un
lons del mar o a mitja aygua, com si tos a casa
cop sech,
i els hóms serán dexondits,
es dificil distingir el café colat
del qu' encar no ho
.k.eva. El veyan per l' aygua
ben clara anant
ha
sigut.
La trobarán encisera
de quatre grapes per la sorra ab deu
brasses
Més superior a eixos productes es el fetje de ca
sois per la gracia lleugera
te fondo y arreplegant
musclos, petrin.es, pei
bal', cuit al forn y picat;
no hi ha res que s'
que t' haurá escapat deis dits.
assem
xos, de tot.
bli més al café mól y per
altre part son preu
•

De colaboració

professió;

com en

la economía la

rique,m.

l' Es

primera

CICERÓ.

MARINEWS (Qualro ¦le Diouis
Baixeraa)

AURORA SOCIAL

4
Italia

Roma, 15.—Detenció de l' ex-ministre Nasi.
Palermo, 16.—Mitinch de protesta contra em
presonament de Nasi, ahont s' acorda agitar la
regio.
Centre América

Equador

Día 17.—Tractat entre

comprometentse

a

no

fer

armes

y Colombia
contra si.

Corea

Seul, 13. Descobriment d' un complot pera
asse,ssinar els ministres.—Día 16: El president del
Concell de ministres demana al Emperador que
—

abdiqui.

C.

Escola de Mestres

legal.

Cursets d' istiu.—Desde la setmana entrant fins
el septembre 's donarán a n' aquesta Escola (Non
de S. Francesch, 23, pral.) els següents 20 cursets
llinres pera els alumnes de abdós sexes de la Es
cola. La Junta de Professors, atenent a les neces
sitats

de

Barcelona,

ha determinat

«Artículo 1.° Se prohibe el establecimiento
las fábricas, minas, obras y explotaciones
de cualquier clase que sean, de tiendas, can
tinas ó expendedurías que pertenezcan á los
patronos, destajistas, capataces ó representan
tes suyos ó personas que tengan por razón del
trabajo alguna autoridad sobre los empleados
en la industria respectiva.
Art. 2.° Se exceptúan de lo prevenido en el
articulo anterior los economatos organizados
por los patronos ó empresarios de trabajos para
surtir á los obreros que empleen, á condición
de que las adjudicaciones ó ventas se hagan
por el precio de coste de los géneros, y de que
los obreros tengan alguna intervención en la
administración del economato.
Art. 3.° El pago de lo salarios devengados
ha de hacerse efectivo con la moneda del curso
en

admetrehi,

ademés deis alumnes, als de fora a qui puguin con
venir aquestes ensenyanses, especialrnent als mes
tres d' escola, ab matricula enterament gratuita,
satisfent solsament una pesseta per gastos de ma
terial espedienteig. Els cursets son eminentment
práctichs, podentse dirigir a la secretaria de la Es
cota pera detalls de horari y demés.
Vetaqui cursets: Morfología y Traducció !la
tines, pel Sr. Bardina; Filología comparada, id.;
Mitología, id.; Gecrmetría objectiva, pel doctor Es
tranv; Jochs cientifichs, id ; Ortografía catalana,
pel Sr. Jové; Lectura comentada d' iEl Criterio.,
id.• Canstrucció d' aparells fisich,s, pel Sr. Girona;
pel Mtre. Gibert; La Sardana, teoria y
práctica, id.-' Medicina Escolar, pel Dr. Bellido;
Francés, pelMtre. Ceserach; Folk-lore, pel Sr Se
rra y Pagés; Gimnasia, pel Sr. Vila; Fotografía
práctica, pel Sr. Brangulí; Industria del torn, pel
Sr. Sobré; Qüestións industrials, pel Sr. Tallada;
La elegancia en les labars, per la Sra. Carbonell;
Natació y organisació de Museus.

Solfa,

Art. 4.° No podrá verificarse el abono de sa
larios en lugar de recreo, taberna, cantina ó
tienda, salvo cuando se trate de obreros em
pleados en alguno de esos establecimientos.
Art. 5.° La infracción de estas disposicio
nes se corregirá administrativamente por los
gobernadores civiles, sin perjuicio de la clau
sura de los establecimientos á que se refiere
el art. 1.°, con la aplicación de multas propor
cionadas al abuso cometido, y conforme á lo
dispuesto en el art. 22 de la ley provincial, sin
perjuicio de la sanción penal correspondiente
si los hechos constituyeran delito ó falta
Darrerament la Gaceta ha publicat també
un informe del Institut de Reformes socials al
qual s' han d' atenir els inspectors del Treball.
»

Un

prolecte

La Junta local de Reformas Socials ha pres
consideració el projecte que doná a coneixer
en una sessió del Municipi el conceller Sr. Zur
do sobre la construcció de cases pels obrers.
Se apoya en un empréstit de 25 millons de
pessetes y deuria portarse a terme durant 10
en

anys.

Comsevulga

que 's tracta d' un projecte que
les condicions ab que 's proposa pot resul
tar un xich perillós en el procediment, apuntem
únicament l' idea, sens perjudici d' insistirhi y
fer les observacions que estimem oportunes en
un deis nombres següents.
en

CRÓNICA SOCIAL
important
ha publicat

Mida

en
la Gaceta el decret que
S'
transcribim y que ve a solucionar la vaga de
la conca minera de Bilbao:

Nota falaguera
Durant la darrera setmana la Caixa de Pen
sions pera la Vellesa y Estalvis ha rebut per

la quantitat de 26,151 pessetes y
n' ha pagat per reintegres d estalvis y pen

imposicions

sions, 10,315.
Conductors de malaltles

Segons conten desde Londres, son molts els
Doetors que s' están ocupant en descubrir y de
mostrar la septicitat de les monedes.
Darlington y Pask han estudiat baix aquell
punt de vista els bitllets de Banch, que cons
titueixen segons ells un excelent camp de cul
tiu y desenrotllo de les bacteries, donchs queda
plenament comprobat que els bacillus del ga
rrotillo poden viure en ells durant un mes.
Opinan aquells sabis que les monedes son
menys sépticas que els bitllets perque els me
taus son camps molt pobres pera els microbis.
En un diari téenich de Londres va publicar
el Dr. Pask interessants fets relacionats ab les
seves operacions y estudis microscópichs.
En una moneda de coure de un penich va
trovar 26 bacteries vives, 40 en una moneda
d' argent, 1250 en un bitllet de Banch relativa
ment net y de 73 a 100.000 en els bitllets tacats,
bruts y vells.
Telegrafían

de l' Habana que l' Unió de fa
bricants de tabacos ha decidit separarse de la
Companyía Henry Clay Bak, tractar directa
ment ab els vaguistes y obrir fábriques inde

pendents.

La vaga queda solucionada excepte en les
faetones pertanyents a la esmentada Compa
nyía, en quals fábriques els obrers no volen re
tornar al treball.
*

* *

Son moltes les Societats obreros de Barcelo
va que protestarán contra les Bases de reforma
del Reglament pera 1' aplicació de la Lley del
Descans dominical, presos «en consideració»
per la Junta local de Reformes Socials, mal
grat de que atentan tan gravement contra 'ls
drets que en tots els paissos civilisats reconeix
la lley als treballadors.
** *

Hem rebut mis follets del Banco reformador
internacional del Seguro gratuito, ahont se dona
una noticia de lo referent a aquesta societat
anónima.
*

Calle

Av in 45,
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30,
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Teléfonos

y

DR.E.FERREIIPARTALS

Encuadernadors oficials y aprenents.
Plansadores, oficiales, mitj oficiales y aprenentes.
Pantalonera.
Caixistes.
Practicants farmacia.
Sabaters oficials, mitj oficials y

aprenents.

Non

de

Sr. Francesch, 37

Despacho,

Despacho

n.°

hartado de Correos n.°
-

MANAUT

de les enfermetats de les víes urinaries,
y uretra)
de totes les que son propies de l' home.
Consulta de 6 á 8.—Gratis

Y

PERA

MALALTS

deu operarse sens visitar avans aquesta CASA DE CURACII5
Operacions a preus económichs. e Compte del Asall, 34, Barcelona

Ningú

ce-BARCELOKR

Visita Darticular: DR, MAMUT: Rambla de Cataludya, 61. L", de 3e 5

------

Gorristas.

Sombrereras.
Cotillaires.
Pentinadoras.
Aprenents calderers.
Aprenents fábrica de bossas de papér.
Aprenentas pera la fabricació de fiors artificials.
Oficialas y aprenentas confeccións.

NOTA:—Al objecte de

no

se

bree de despalg á la reducid: le 12 á 1 del initjdía.

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

»Ir

yiTALINA CASA LsrEh,:afro

IF`uente San Miguel, U.— Gigantes, 1...— 13A_

WERTHEINI
MÁQUINES
PERA COSIR Y BRODAR

ESPECIAbITAT: Máquina rotativa ItÁl'IlDA, la mellor del món.

Máquines

dificultar el funciona

fa avinent que aquesta
nnicament extendrá els seus serveys á las coloca
cións consignadas en el adjunt anunci lo que fern
present á las personas que faltas de trevall acn
deixen á nestre domicili social al objecte de evi
talshi la perdua de temps y las molestias inherents
á una negativa involuntaria per part nostra.
ment de nostra oficina

11

RE

HABITACIONS

Plaza del Angel 5 Y 7
EN•roo AS L-AS FARMACIAS

á la Rambla del Centro, n.°
dit Lyonnais), Barcelona, lo cual se hace
público para conocimiento de sus nume

Barbers.

carrer

(rinyons, veixiga, próstata

(junto al Cré

30

Modistas.
Corbatineras.
Noys pera recados.
Sastreses oficiales y aprenentes.
Grabadors.
Obrers de géneros de pnnt.
Oficicials cistellers (fora de Barcelona).

embarcació trossos de nitrat de po

CURACIÓ

Ynglada.

SE NECESSITEN:

seva

CA.S.A.
CURACIO
CURACIÓ de les enfermetats de la matriz, deis ovaris,
de la vagina y de totes les que son propies de la dona.
Consulta de 11 á 1.

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

COLOCA.CIONS

de la

tassa, ab els que construiren un fogó pera courer
menjar.
Encengueren un bon foch, ab lo que no trigaren
a disoldres els trossos de nitrat de potassa y barre
jarse ab l' arena.
Operant el calor eficasment sobre aquella mescla
la va fondre, vegeren els tractants ab gran extra
nvesa que del foch sortia una especie de «lava» que
s''enfortia tan com s' anava refredant, v quedava
reduhida a un ces sólit, ab un color verdós, pero de
gran trasparencia; aixó era el vidre.

ILÍNICA

éxi-tc

favorecedores.

ren

BARCELONA

Enfermedades humorales

rosos

era

URGEbb

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

COSTA NZI

en efecte, que mil anvs avans de
cristiana, arribaren a Fransa u-ns tractants
en nitrat de potassa, v al arribar a un
petit riu
anomenat Belo, baxare-n a la vora coberta d' una
arena fina y blanca que porta el mar y 's posaren
a preparar el menjar.
No trobant pedres pera guarnir la cuyna, porta

I'

Talleres: PROVENZA

Bolsín

al

milagrosos
cada día más creciente de los

Grau

la casualitat.

a

Hijo de Ignacio Bullan
Ppitl. 0.:
yy 288.

medicamentos

e
x

den

Se compta,

v-iumisTnretA.

o

o

se

meior reconstituyente

crupulosamente ejecutadas.

VI

Sobre l' origen del vidre se fan diferentes snposi
eions, pero lo més probable fa suposar que corn
tantes altres coses,
origen de son descobriment

QUItICALLA y MAQUINARIA
Fundiciones ge Hierro g bronce, latieres ?e maquinaría

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

:E11

origen del vidre

L'

do ferretería

HIPOLITO FÉDOU, ÓPTICO

RENOMBRADOS

1PA. SS.A.TENIT'S

z

CONTIANZA
n.°

*

el present numero, rebém un
comunicat de la Lliga d' Adroguc rs, ultrama
rins y sos similars y de diferents gremis de
Tarragona, en la qual exposen els prejudicis
que sofrirán de la Cooperativa civico-mdita r
últimament creada en aquella capital, la qual,
a judici deis comunicants, no respón a les ne
cessitats y condicions locals d' aquella ciutat,
qu' atravessa una aguda crisis.

Imp.

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

LA

* *

Compaginat

* *

re A_IN101¦1 13. GrIrt (SIN
TREINTA TOMOS A UNA PESETA ELTOMO
en

*

1\1"CIO

DE
De venta

* *

Hem rebut el cartell del Concurs de premis
al Treball y la Virtut, organisat per 1' Asso
ciació obrera nacionalista de Gracia. Veurém
de publicarlo en el número següent.

De l' Habana

mccicD
Tomen

En un deis próxims números ens ocuparém
deis importants serveys que vé prestant desde
sa inauguració el SECRETARIAT DEL PULE
que funciona ab creixent éxit en nostres °fiel
nes. Publicarém també les solucions Os pro
blemes rebuts y la secció de correspondencia.
que no podém encabir en el número present.

a base

detifos:

CELO N'A

pera totes les industries.

Máquines rectilínees

S E-Y F•E E

rr

pera

—

migas.

Ab COMPTAT Y A PIJASSOS

AVINYÓ,

9.-BARCELONA
Extirpa rápidamente, sin
dolor ni molestia, los callos
y durezas.
Es curioso: no motiva
los inconvenientes de otros
todas las farmacias, droguerías

CALLICIDA PIZA
emplastos y de
y zapaterías.

los

liquidos

en

general.

Es económico,

una

peseta

en

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Piso. 6. BARCELONA
Por 1'30 ptas. se rem:Le por coreo certMcido.

