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EL CONSULAT D` ALE1VIANYA A TÁNGER

—Per I' amor de Deu, senyor Cónsul,
digui á la nostra nació que envihi forses pera
—ICá, barretl... la prosperitat d' Alemanya
protegimos.
avuy reclama qu' en pelin tres o quatre
de
vosaltres. L' expansió colonial ho
exigeix aixís.

fix,

'77795.1..

AURORA SOCIAL

d'

en

qnals mereixen serconeguts
«Refiéuvos molt de vosaltres ma
teixos, y no gayre del Estat; aju.déuvos, res
pectéuse mútuament; siguen tolerants ab les
opinions deis eneraichs; ajudéuvos '1s mis als
altres; no us retraguen deis interesaos públichs;
no robeu may a ningú; no donen lloch a una
política comercial y de negocis, fundada en la
cobdicia y en la mala fe; no acuseu falsament
al próxim: guardénse d' una pan cobarda,
mancada de valor pera defensar el dret y re
butjar injusticia; estimen apassionadament
la vostra patria.»
Inspirantse en aquestos principia de moral
política y social, en Teodor Roosevelt fa algom
més que presidir nominalment els Estats de la
Unió non-americana; fa algom más que gober
narlos constitucionalment: 'Is ilumina ab ses
máximes y '1s edifica ab sos exemple,s.
Es un far que irradía la Ilum de bon sentit;
es un dinamo que impulsa y escampa a son en
torn les energíes d' una voluntat vigorosa, d•
Aquesta
un caracter enter, d' una vida plena.
prudencia, aquesta rectitut y aquesta fortalesa
han acumulat entorn de sa persona un poder
superior al deis moderns armaments de les pri
meres pujanses de la terna. Es la forsa de la
veritat y de la justicia que está per demunt
deis noms que diferencian als homes y als gru
pos socials.
Per aixó els obrera més ilustrats deis Estats
Units u diuhen ab el cor, no menos que ab la
pensa, el nostre Prestdent, y estrenyen aquella
ma que porta tan dignament la vara que sim
bolisa la justicia social.
Es la ma de la qual, en el tractat de Porta
mouth. penjaren durant breus dies els destins
del mon, y 'Is salvá conciliant interessos que
áduch pels més prudents semblavan contradic
toria.
Aquest gran home d' Estat, de conciencia
honrada y parau.la sincera, era '1 més autori
sat pera eandemnar desde les altares del poder
polítich 'ls excessos de la plutocracia y del
anarquisme. Y ho ha fet darrerament, en la te
rra deis milionaris, deis trusts,
deis comer* y
deis rings. Ho ha fet aprofitant una ocasió so
lemne: la celebració de les festes centenaries
del Estat de Virginia, en el discurs pronunciat
a Jamestown. Ehl ha sortit en
defensa deis
obrers, recordant als richs que es un crim que
crida venjansa al cel la explotació del pobre;
que no tenen dret a practicar el principi deis
pagana: res servus est («l• obren no es res més
que una cosa»), sino que han de respectar en
eh l la persona humana. Pero ensemps ha con
demnat 1. altre extrem, el socialisme d' Estat,
que deprimeix la energía individual, nega la
llibertat y rebaixa el valer de la personalitat,
uniformant 1' home com un presidani y catalo
gantlo com un número Y pera conmemorar
lo més dignament possible aquest centenari,
insigne president ha afegit als seus manaments
eivils un altre de justicia y de caritat a favor
deis obrers, proposant una lley més avensada
en la protecció del treball que totes les que vi
geixen en els Estats moderna.
Y are nosaltres voldriam que tots els republi
cana fossin com en Roosevelt.
CLÁRÍS.
Roosevelt,

Els manaments civils

els

Teodor Roosevelt

En les seves obres sobre la Vida intensa y
l' Ideal ameried el president deis Estats Units
formula alguna preceptes de vida ciutadana.
El primer es: Sigueu hornea, de vida racional,
de ferina voluntat. L' home abúlich, que no se
sab decidir, que no vol obrar, que no té braó
pera abordar una empresa, y feria una cosa
propia encunyantla ab el sagell de sa persona
litat, es pera en Roosevelt el més gran enemich
de la vida civil. Afegeix que es cosa dura el
fracassar en una empresa, pero encare es pit
jor el retráures de la Iluyta, el defugir tot in
tent y tot assaig de combat.
L' home que té la voluntat vigorosa, si al
guna vegada can, no resta pas ajegut, ben
aviat se redressa y recupera '1 camí. Lo que
forma la grandesa y la estabilitat de les na
cions no es pas la riquesa, sino 'I valor indivi
dual de les unitats que les composan, el vigor
del cos unit ab el de l' ánima de cada eintadá.
El segon precepte '1 formula ab les paraules
del Génesis: «Creixeu y multipliqueueos.» En
Teodor Roosevelt es home d' Estat que en els
nostres temps se interessa més pel culte de la
familia, que es el primer organisme de la so
cietat; per la restauració de les virtuts casula
nes, que son el fonament de les virtuts civils.
Enemich de tots els vicia que atacan la unitat
y la indissolubilitat del matrimoni, ha fet cam
panyes tan ardoroses de zel que mereix el nom
d' apóstol de la moral doméstica. Cap més po
lítich com eh l ha tingut el valor de dir la veri
tat, per amarga que sia, als seas conciutadans.
iQuántes vegades s' ha encarat ab els hornea
y les dones inmorals de la gran república
nort-americana y '1s ha flagelat ab sa paraula
roenta com un fuet de foch: «Vosaltres, els que
profanen 'ls misteris de la vida, els que la en
matzineu en ses primeres fonts, els que la ofe
gueu en Bes profondes arrels, vosaltres sou els
culpables de la esterilitat de la familia ameri
cana. La nostra rassa 's corromp, s' enerva, s'
atrofia; la República 's despobla y 'Is anglo
saxons anem cedint el lloch a la inmigració
deis irlandesos, deis alemanys, deis eslaus,
deis polonesos, dels txeehs y deis Ilatins. Per
que '1 progrés moral no está en armonía ab el
progrés material. Perque '1s néts deis Pilgrims
Fathers y deis colonisadors de la nova Ingla
terra, devant dels goigs del present no pensan
en l' avenir. Perque no respectan la severa dis
ciplina de la generació. !Quina errada han
(l'arnés 'ls instituts científichs y les empreses
industrials, arrencant a la dona de la llar, es
garriantla de sa missió principal, emancipantla
deis debers de la maternitat, pera trasplantar
la en nom de la cultura, del lucre y del plaer,
a un camp que no li es propi; pera dedicarla a
oficia socials molt diferents d' aquella a que la
destiná la naturalesa!»
Després en Roosevelt recorda que '1 treball,
esfors major possible, inspi
la vida intensa,
rat en alta principia y sostingut per fermes
resolncions de la voluntat, es la ?ley fonamen
tal de la vida, la causa més eficás de la pros
peritat de les nacions. Y aquest precepte l' in
culca no solament de paraula, sino també ab

exemple.
L' infadigable

estadista alterna ab el manual
el treball intelectual.
Com altre Cineinatus passa en les feynes del
camp les estones vagaroses que li deixa la po
lítica. Com déyam en altre article, ordinaria
ment viu en una factoria propera a Sagamori.
Allí s' ha inscrit com a pagés lliure y s hi tro
va
mellor que al Capitoli de Washington.
La seva vida es sobria y torta. Al trench de l'
auba 's lleva y se 'n va a joch a posta de sol.
Menja Ilegnms y verdures. Es vegetariá. Ju
nyeix els bous a 1 arada. S' ha fet construhir
un rústich gabinet ahont despatxa en mitj del
camp els negocie del Estat.
Altres manaments de vida civil afegeix en

entre `ls

següents:

inmens pera la subsistencia de la dona y por
taría conseqüencies socials de gran importan
cia.
Me sembla molt més apropiada la orientació
agrícola que la propiament industrial, pera la
dona. Es a dir, crech que fóra un gran bé per
ella y per tots que ()cupés un lloch preferent
en les industries accessories de l' Agricultura.
El bé y el mal en 1' instrucció y educació de
la dona té una influencia directa sobre la rassa;
y sense armes en la lluyta per la vida, resta la
dona en sa debilitat explotada per
excés de
treball, per lo salani insignificant y per la limi
tació del de la activitat productiva, dins del
cerele del urbanisme.
Caldría, donchs, repetím, que a' aixamplés
sa esfera d' activitat sease que 's perjudiqués,
ans millorant la seva vida y les seves forces,
donantli
alegría del viure a pie sol y a pie
ay-re, gosant dels inmensos tresors de salut que
rajan per tot arrea del terrer, del aygua y de
ayre del cel en la vida del camp.
Es inmens lo que hi ha a fer en aixó Jo
voldría menos brodats inútils y menos harpe
gis de perdre-temps; menos pintura y adorno
y més industria casulana.
La colombofilia, la gallinocultura, la cuni
culicultura, la sericultura, y sericicultura, o sia
P industria de la cera y mel y la de la seda, la
jardinería, la explotació de la frayta fresca,
seca y confitada; 1' industria de la Ilet y ses
derivades, de la mantega, deis recuyts y deis
formatjes; fins certes industries de mobles y
adornos rústichs, la cría y recría de bestiar; fins
alguna senzilla destilería pera essencies y es
perit de vi, y petits molins pera transformar els
productes agrícola ab petits motora de petroli,
esperit o electricitat...
La noya que aportés al motrimoni una bona
instrucció sobre aquestes coses ?no s portaría
la millor dot que podría desitjar un propietari,
masover o terrassá? ?No avensaría molt més
l' agricultura y sos anexes? ?Qui sería capás
d' arrencar del poble rural o del mas al pro
pietari, lo día en que la seva muller tingués
instalada alguna de aquestes profitoses iustitn
cions? Y si la dona les sapigués aquestes coses,
ab quina facilitat y ab quin entussiasme pas
sarían al domini de la maynada que un altre
día han d' esser grana y els qu' ho han de prac
ticar per son compte!
Lo que s' apren a la falda de la mare no 's
oblida may més. Y '1s fil s de la mestressa o de
la masovera y terrassana que ja desde '1 brea
sol visque,ssin en aquesta atmósfera d' indus
tries agrícoles, tindrían a la més petita edat
una pila de nocions útils que prompte engran
dirían y perfeecionarían ab els estudia.
Portem la dona a 1 Agricultura, y aquesta
quedará redimida y redimirá en justa corres
pondencia a sa mateixa redemptora.
MEDÍ.

El

llegir

es

aliment de l' ánima y les doctrines

formen l' hozne segons el refrán: «Digam ab qui
vas y jo't diré qui etc.»
Un ?libre dolerd es com un amich corruptor y
corromput, y el Regir coses dolentes es pera l'
ánima com un veri pel cós.

La dona
Díes

enrera

en

I' Agricultura

Fensinal de La Ilustració Catala

duya una sugestiva informació sobre un
pensionat agrícola inglés pera la dona. Tam
bé he llegit que '1 nostre ministre de Foment
na

se

'n preocupa.

Caldría fixarshi perque obriría

DE SPITZBERG AT. POT. NORT

camp

Mí

en

aqueix

día celebrém la

festa de l' Arbre fruyter: ja fa tres anys que la
gloriosa «Miga> lluyta victoriosament contra una

maldat incalificable que 'ns tenía esclavisats.
Ningú pot duptar deis resultats maravellosos
obtinguts en ele tres anys de nostra predicació
constant, y si no 's ven encara la inmensa jovena
lla de fruyters que serán dintre poch ornament y
riquesa de nostra vila, se veu el triomf moral de
una noca educació, que a poch a poch s infiltra en
el coz- de tots, y que fa 's mirin ab respecte 'le
fruyts y viandas dele campe que son suors del rehí,
y que avans no 's podían salvar.
?Qué hi fa que hi hagi encara algun cas aislat
d' un desgraciat inconscient que, protegit per la
fosca de la nit, cornet cobardament vilesas y ven

jansas cene
si caurá en
el

un

tres anys que

ncnn?
mane

vigila.

!Ay

d' ell! Quan menys s' ho pen
de la justicia, que constantment

No teméu, que 'le ideals nostres han de triomfar.
La «Lliga» cada día es més forta y més
vigorosa; de per tot arreu-entt veteen in
citacions pera que continuém ab entus
siasme la nostra obra de purificació; y
altres pobles seguirán
exemple y triomfará per tot

el nostre
l' ideal de

moralitat y justicia,puig cense tale atri
buts ele pobles no poden viure en pau, ni
es possible el beneetar.
Volém el respecte a las lleys de l' Eetat,
que fine avuy, en curueix ordz e, ningú
ha [el cumplir y ningú ha ob,ervat; y

aqueix incumpliment porta
de que 'n.9 dolém tant aptí

i

anarquía

per tot.
Restablimlo, donchs, aqueix imperi de la
justicia, y a n' dl ene hem d amparar
contra qui causi dany a un ali c, sigui
qui sigui, y caygui qui cayguz, que '1
rástich es necessari pera evitar mals ma
jors; perque, deixant de castigar a qui
cometi -una vilesa, demá hi torna, y fa
satélite, y la conciencia de aquell, cada
día- menos escrupulosa, segueix el camí
que 'le nostres avis deyen; «del son al
bou...»; y si aquell que ha sufert el dany
zió
fa res pera que la justicia prenyui
seu imperi, «es un encubridor», y si ha
fa per un Wentiment de caritat, aqueixa
caritat es falsa, perque si evita tras
torne al causant de la maldat, n' ocasio
nará a nitres, perque no haventhi escar
ment, hi turna una y cent regadas. La
',liga de defensa de l' Arbre fruyter» va
fundar.se pera fer ciutadans que siguin
cola

e

ferms puntals
mar

pera la patria;
ele malvats en humee de

transfor
bé, y

al

propi ternps donar nous medie de vida
al agricultor fomentant lee replantació
deis arbres fruyters y educar el seu cor.
Qui s' hi oposi
aterrarém.
Moyá ha d' esser exemple de sana edu
vació cívica. Ilem de Ter d' aqueixa «Llil

germandat de tot el poble, cense
cense enrejas, y pera lograrho
demaném la cooperació de tots: dele po
bres, ea bona roluntat; deis richs, que
ya»

una

egoismes y

L' aereonauta americá
\Ventilan
que ha de ter la travessia.

Preparatius pera
material

en

la travessia del Po! Nort en globo.—Desembarch d' una caixa de
la costa de Virgo-Bay (Spitzberg), probable port de sortida.
(regís la Correspondencia de París.)

ajudin en

la

mida

de las

sevas

no

's

no

respertada.
!Visca la «Lliga de defensa del'

A rbre fru
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Oh,

els interessants aparadors de les fotogra
son
veritables llochs d' observació,.
ahont poden fershi bona estudis, fins de psico
logía, perque en la posa de la persona retra
tada sempre queda de relleu bona part de son
carácter. Quí no ha reparat, passant per de
vant de les escaparates d' un fotograf en
aquella rostres seriosos y rigits qu' esguardan
ab cómica serietat al passant, en aquella agru
paments de familia en que '1 pare té un libre
obert, la mare acarona al fin petit, el mitjá fa
veure que juga y tots els demés semblan estar
pendents de qualque cosa invisible que sospén
fondament llar atenció?
fíes!...

Induptablement, un deis molts serveys que
`ns haurá aportat aquest invent de la fotogra
fía, de resultats tan pOch artístichs per un can
tó. es el de suministrar elements als artistes de
la literatura pera estudiar y observar més a
pler; perque aquest entremaliat invent de la
fotografía té generalment la trista gracia de
ter ressurtir la part ridíeola del individuu re
tratat; cosa que no fan tant les pintures. Els
pobres literata de eenturies passades, si bé es
veritat qu' encare no havian tinguda la sort
d' inventar la novela propiament dita, no po
díen judicar tant del carácter cómich de llurs
contemporanis, perque ab les pintures de re
trats succehía, una de dugues: que, o la pintura
era bona y aleshores apareixía el personatge
retratat ennoblit per la concepció artística, o
la pintura era dolenta y aleshores el ridicolisat
resultava ser el mal pintor.
y es ciar, ab
aquestes y nitres coses els literas el' aquella
podían escriure com els d` are. En les
centuries passades tot era massa seriós, fina la
gatzara era seria; els bons deis nostres avis no

Discurs de Don Francisco Vinas

fa

redemprió

obra santa de

el simbólich nom d' eixa festa
morí may, y podrém mirar ab
orgull de día en día acció redemptora de nostra
propagació y constancia, honrant aíxí agneixa
terna benehida hont nasquerem, aqueixa terru deis
nostres pares, y que 'le nostres avis van regar ab
ea suor y ab ea sanch en días calamitosos. Per tate
tíquets motius aquesta terna ha de sernos sagrada
perque es la dolsa y estimada patria nostra; y la
patria se la estima portant cada fui d' ella '1 con
cure de las secas bollas accione, que la fan forta y

ideal pera que

temps

asta (MI arfa fragor, a

eixa

.

411

Ja

pera que

perdí.
Agrupémnosbaix

farsas

no

sé cóm s' ho devien fer pera viure en un tal
encarcarament... y per aixó els literata lo que
feyen més eran poemes; tot ho cantaran...
Passava un bou senyor pe'l earrer a raitja nit,
en cerca del metje per un malalt o d'un prebere
per un moribont; donchs els pillets de 1' época
si li sortien al pas el robaven y després el dei
xaven malferit, perque sí, per sport,
com li
niem are Aetualment, aquestes coses ja no fan
por; els lladres d' avuy son més civilisats y per
regla general se limitan a buydar polidament
les carteres y les butxaques; y es ciar, devant
d' aytals mostres de cultura, ves a qui se lí
acut anar ab espasa per tot dia y venjar 1' ho
nor y ser valent!... Per aixó are no s' en fan de
poemes. Ves si estaria gayre bonich qu' un
poeta cantés ab tercets o ab endecasilabs hin
res la presa de Puerto Arturo, que dinhen els
castellans!... Y tot es aixís: aquí tenim lo deis

retrats; el
un

retrat

important

blant

a una

es

generalment
familia, quelcom sem

considerava

recort de

venerable penyora de la persona

volguda, y els antichs posaven un eonípte es
pecial en encarregar sos retrata al pinzell deis
vera mestres...
y les efigies deis antepassats
restaven

salons y en les
al temps y animant ah
una noble atmósfera de tradicions la vida deis
descendents... Are
retrat ja no es alló, el re
trat es res: una paraula que '1 vent s' enclú, un
gest perdut en espay, una tarjeta postal y
encare gracies; un no pensa més qu' en sí ma
teix quan se fa fotografiar y per aixó el poble
ab son sentit práctich s' acostuma a dir a un
molt pagat de sí mateix: «Feste ter el retrat
Y es comprén: sí, sí, a
humanitat d' avuy Ii
convé retratarse prompte, pro d' una faya()
efímera, artificial... no s' han fet per ella els
velles

serenes en

els

severa

galeries desafiant

..

»

divins pinzells del Greco y de Velázquez. Avuy
els pares no somnien en deixar tal recort als
fills, y aquests, en justa correspondencia, S'
obliden prest de Ilurs pares. Y per 'xó venen
els literata; van a un aparador de fotografíes y
prenen nota escrupulosament de la mirada de
que 's donen aquella nuvis
encarcarats devant de la máquina del retratis
ta, de la toilette d' aquella senyora escotada
que en una íntima habitació brega son fillet, de
les creus d' aquell general que no ha guerrejat
més que en efigie... en una paraula: de tot. Per
que si Is literata no ho guardessin en Ilurs bo
cómica

Ilanguidesa

•

-
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COSTUMS DE LA BOSNIA

tanyen

a la zona
humida, al clima oceánich.
Tot el remanent de la peniusula, gayre bé
les non décimes parts, pertany a la zona se
ca.

Veusaqui

com

uns

quants

recons

deter

minats del territori, hont el terreny se co
breix d' espléndida vestidura, han fet creu
re, com diu en Lluch Mallada en son llibre
«Los males de Espana,» que haviem nascut
en un

pais privilegiat.

Avuy els

que han vist la realitat, fins des
confien de que hagi pogut tenir may Espa
nya una poblado de 30 millons d' habitants.
L' odi a l' arbre y la set de la terra son dues
coses que sempre veurem juntes, mentres
no cambiin de soca a arrel el sol y els ho
mes. Per forsa té que estar endarrerida P

agricultura,

y

despoblat

el

Marrad)

Tanger,

25.—La colonia espanyola demana al
ministre d' Espanya mides que li garanteixin la
seguretat.
Guebbas, Mahomed Torres y ola
funcionaris sherifians ratifican per carta llnr adhe
sió

a

Abd-el-Aziz.

Casablanca,

25.—Se reb una carta del nou Soldá
que aprova la conducta anterior deis franceses
y els aconsella la
evaquació.-28.—Nou combat,
vencent els franceses.
en

Mazagán 28.—Proclamació de Maley-Hafid.

Marrakel,

30.—Les autoritats comensen a en
non. Soldá.
Mogader, 29.—El Raid manifesta al Gobernador
que mantindrá la pan si '1s
europeus no desembar

tregar diner al

quen.

C.

pais.

Marvaud,
estadistiques y publicacions,

Els datos que produheix M.
trets de nostres

poden ésser més desconsoladors. Ab una
superficie de 50 milions d' hectáries, no més
en comptem aproximadament uns 20
milions
de conreuades en terrehys de secá y unes
900.000 en terrenys de regadiu. L' hectária
no produheix més que
vuyt hectólitres de
blat, de manera que ni ens bastém pe'l no
no

Bosnia-Herzegovina.—EI

apuntacions, se perdría tant bé de Den
y fora Ilástima, puig aixís
tindrien rahó els
antichs que deyan: Vanitas vanitatum,
y la
rroses

qüestió

es

ferlos quedar malament.

El cant del pastor
Posta de Sol
El sol darrera els nilvols s'
amaga poch a

[poch.
La prada esdevé tota d' una grisor
morada.
Els nuvols resplandeixen de
vermellors de foch
al pasdel venttremolenels arbres
sa

brancada.

Proplafontana fresca s'assenta el vell pastor,
a colosal ramada mirant
ab gran delít;
es vá desfent per l'
aire del aygua la remor,
vá extenent el vel d' estrelles de la

nit;

Y aixeca el ven pastor l'esguart envers
l'espay,
si cerques en ell un febrosench esplay,
m si cerqués en ell consol
per son esprit,
y al bes del aire sent al cos 1'
esgarrifausa
fret; y entona un cántich d' amor
y d' anyo

om

ui

vá

desfent

suau,

perdentse

ANTOSI PUGE8

Y

[ransa

en

l'

infinít...

GUITART.

aixes d' estalvis populars
de la Provincia de Guipúzcua
En lo Dombre 7 del present setmanari,
honor de veurer estampat un modest tinguí
article
en, en que procurava fer
veurer la neces
itat de la creació de caixes d'
estalvis en tots
s pobles de nostra
terra, de Guardioles Popu
rs, comles anomenava, pera
facilitar a
uch als més humus, y ferio ben plenertothom,
aquest
mi del estalvi, que no es l' únich,
tan se val,
r la renovació o
millorament del estat econó
'eh del mon, pera evitar la Baga
social del
uperisme, pero que sense eh, cal confessarho,
ben poca cosa servirían tots els
altres; puix
m més experiencia
un hom va tenint del
mon
els homes, més y Inés un se va
convencent
la veritat d' aquells
nostres adagis que
en que no 's té sino
lo que:'
i ha poch que no basti (si 's estalvía, y que
té naturalment
'sió y economía, aixó es
estalvi; ni molt que
gasti (si 's viu al día sense
Tal volta no hauría insistit pensar ab de
sobre el mateix
malgrat lo haver deixat incomplert
y com
diu penjat enlayre el meu
si
hagués Ilegit, com acabo de pensament,
Ilegir, en una
les revistes més series y sables que s
publi
a Espanya, un
extracte molt ben fet de
es les obres de dit
caracter social que 's rea
an actualment (si
bé, y siga dit entre parén
is, s' ha descuydat de citar l'
obra
propa
nda, de cultura y de educació que fáde
la vostra
11RORA SOCIAL), quin article, per
lo que veuréu
t seguit, ha posat de
non la ploma en mes
'

,

ans

en

uns

articles sobre l' acció

Dorboy

compte que dita Provincia
unes

El nombre de

poblacions.
imponents en

extra

uipúzeua publicats en la Revista de social a
Cuestiones
ociales, comensa per fixarse principalment
en

grossa empenta que vé donant anys
há la
iputació de dita Provincia per la
pacífica y
olutiva resolució de les
qüestions socials,
eant, protegint y fomentant tota
classe de
es de carácter
social, ab un criteri práctich
regionalista, que jo crech que es y será sem
e el raes indicat,
si 's vol fer feyna profitosa
estable.
La clan de totes aquestes obres
de carácter
cial de dita benemérita Diputació
éll) es
Caixa d' estalvis, fundada l' any (din
1896, aixó
fa uns 11 anys en la
capital de la Provincia,
sucursals a les principals poblacions de
ateixa, de tal modo que actualment n' hi la
han
a trentena
de dites sucursals, que es molt,

conta

so

90

sua

dites Caixes. ha
fundació tots els

anys, de tal modo que actualment son ja en
números rodons uns 60,000, aixó es, més de la
quarta part deis habitants de dita
Provincia.
Dita Diputació model (bona pensada), a fi de
iniciar y empényer a tothom suaument desde '1
bressol cap al camí del estalvi, regala una lli
breta de les Caixes d' estalvis, ab la imposició
de una pesseta a tots els nats en dita Provincia.
Y més encara, vegent que molts no
podían
arribar al estalvi de una pesseta, que era
y sol
esser encara la cantitat
ínfima que se sol admé
trer per cada nova imposició en les
Caixes de
estalvis, ara fa une tres anys va obrir una sec
ció dins de les creades en dita
Provincia, ano
menada del Petit Estalvi pera les persones de
condició més humil de la societat: criats, cria

des, soldats, jornalers, etc., admetent

com

a

cantitat ínfima la de 10 céntims y com a
máxima setmanal la de 2'50 pessetes, ab la cir
cunstancia, y aixó sí que ho trobo hermós y al
truista a tot serho, que axís com als altres que
podríam anomenar grossos imponents s' els pa
ga solament l' interés del 3 per 100, a
petits y humils s' els paga el 6 per 100.aquestos
Tan bon resultat ha donat la creació de
aqu.estes Caixes del Petit Estalvi, que en tres
anys, d' en 10 en 10 céntims com qui diu
sola
ment, ha ingressat en les mateixes la suma
de 300,000 pessetes.
No m' estranya, donchs gens ni mica que
digui '1 citat articulista, que a mesura
que ha
anat creixent en dita. Provincia
de Guipúzeua
la importancia de dites Caixes d' estalvis y les
imposicions en les mateixes; hagi anat dismi
nuint lo alcoholisme, y aumentant la
y les bones costums en la mateixa. moralitat
Veusaquí,
donchs, un bou exemple que convindría
imitar
en la forma que bonament se
pogués.
Repetirém com a conclusió final d' aquest
nostre escrit, que no ha tingut altre
objete,
sino la divulgació d' aquest bon exemple,
lo
que deyam en nostre ja citat article
anterior:
Si el nostre poble no fa estalvis, els petits es
talvis (s' enten) que podría y deuría fer, no 'n
té ell del tot la culpa, sino principalment
aquells
que deurían instruirlo, educarlo pera l'
estalvi
y sobre tot facilitarli els medis més adequats
y
práctichs y positius per ferli ben planer aquest
camí.
Cal, donchs, que les classes directores de la
societat, que 'ls qui estimin de debó al poble,
procurin la creació de Caixes d' estalvi popu
lar, de Guardioles pera tots els pobles com
de
yam, constituintse en els seus guardians y sos
tenedors, y si es necessari fent fins algun petit
sacrifici, tal com les bones mares saben ferho
quan compren les guardioles pe 'ls
seas fills y
d' en tant en tant es
complauhen en tirarhi a
dins algun céntim y áduch alguna
pesseta, per
estimularlos a depositar ells mateixos ses eco
nomíes o petits estalvis.

S.
Sant Pero de Torelló, Septembre de
1907.

La set

barrueres.

Altrement, donchs, lo citat articulista
itho d'

,

si 's te

lament ab

a

anat creixent desde la

XAVIER VIURA.

es

gran mercat de cireres

d'Espanya

D' un notable article
capsa aquestes linees

Rahola copiem lo

publicat ab el títol que
pe'l diputat Frederich
següent:

«Desde Sevilla a Granada s'
atravesseu intermi
nables estepes que evoquen l' Africa
propera. Al
guns oasis, açi d' allá. Málaga,
Granada... com
més s' acosta un hom al Mediterrani,
més sovinte
jen y se fan amples.—Ab quin
goig, després d' ha
ver passat
quatrecents kilometres d' estepes, se
descobreixen els hoscos de tarongers de
Murcia, els
jardins de palmeres d' Elche, y se reposen
els nlls
en les fértils
campinyes d' Almeria, d' Alacant, y
se sent un hom
enlluhernat al trepitjar 1' horta va
lenciana, que s' estén a lo llarch de la costa gayre
bé fins a Barcelona!
De igual modo que la
rivera
«rió
«,
cantábrica es rica y

mediterrania, la

re

feconda. Una y altra per

CORRESPONDENCIA DE PARIS
La febre del

segle XX

Cada dia 's contan desgracies ocorregudes ab
los
automóvils:
ningú 's dona per enterat:
driment de nostres 18 milions d' habitants;
afició per
l' automóvil arriva a una passió
dominant.
la cullita de vi, malgrat anar cada any a
Lo que respecte del automóvil está ja en plent
menys, no 's pot vendre, y ab tres milions
tut, comenea a verificarse ab los globos. S' ha per
dut la por a 1' espay: totes les nacions
d' hectólitres d' oliva obtenim com a preu
competeixen:
els héroes d' aquesta conquesta brotan
de venda 155 milions de pessetes, lo mateix
com els
lets en la temporada y en terra de earts. Prou sebe'n
que consegneix Italia ab 1.300.000 hectóli
contan de victimes: com si no.
tres. Franea, ab 300.000 hectólitres, gracies a sos
L' heme ha arrivat a l' altura de 14 mil
metres:
hont may han pujat les águiles.
avensats procediments de cultura y de fabricado,
Ab
el
submari escorcolla les coves de la mar, a
consegueix el mateix preu total que obté un pro
la profonditat que' no pogueren soportar
els mons
ductor espanyol de 750.000 hectólitres.
tres marins. En los avenchs hont no
alcansá
alé
Ens trobém ab que '1 promitj de la nostra pobla
de vida planetaria, allá ha arrivat
heme ab la
seva Ilanterna eléctrica
ció es de 27'25 contra 35 Italia, 50 Austria, 51 Ale
illurninant
coves
may tocades per un raig de claror. aquelles
manya y 51 Franea; que el promitj de les nostres
El telescopi fa
als astres precursors deis
plujes va d' un minim de 395 milimetres (Regio del copi penetra essencia deobservatoris, y '1 micros
les molécules. Lo tele
Duero) a un máxim de 1315 (Rías de Galicia) men
fon v '1 telegraf suprimeixen les
distancies: per
ells
heme adquireix una certa ubicuitat en la
tres que la quantitat mitja d' Europa es de 575 mi
terra.
lírnetres en les planes y del triple en les regions
No 'n hi ha prou:
heme te fam y set
montanyeses.
brir nous misteris; no 1' espanta l' espay, denodeseo
1' es
Tot aixo 'ns diu clarament que '1s nostres esfor
pantan les tenebres; desafía a tots els elements,
possehit d' una especie de bojeria.
sos tenen que proposarse fer un
miracle; transfor
Si la bojeria pot esser heróica o si l'
mar els hornos, cambiar el territori, dominar l' at
heroisme pot
o no deixar d' esser
boig, aquest nom mereixen les
mósfera que dona pas Muro a l' aygua sense
expedicions que 's preparan.
deixarla eaure a la terra atormentada de set. So
Valter Wellman y Hervieux s' han compromés a
creuhar el Pol Nort en globo, qual deseripció ha
lament aumentant la forsa intensiva del heme per
publicat la prempsa ab tots els detalls. La sonido,
medi de la instrucció, la producció de la terra per
's verificará desde Spittzberg: alli 's despedirán del
la renovació del conreu y l' ajuda de l' aygua, y
men conegut, pera no retrobarlo fins després
d' ha
per últim la transformació de l' atmósfera y del
ver complert la tasca...,
o
quedant enterrats eii
eixa
tomba
misteriosa,
clima per medi de la repoblado dels hoscos, cense
que com la coya del Saba
ter Contoja a Castella,
engloteix tot lo qu' alcança
guirém que la densitat de la població, la xifra de
la boca: «Qui hi entra no 'n surt»,
din la pedra qu'
la produeció y la quantitat d' aygua s' acostin als
adverteix el perill als viandants.
promitjos que ofereixen els demés pobles d' Euro
Y per si 'n Wellman no torna, ja s' están
prepa
rant altres yanquis: M. L1arry de
pa, vehins nostres.
y M. Wi
lliam Le Queux, que reproduhlránWindt
la
Solament aixis afanyarém per la nostra indus
Si '13 yanquis van al Pol Nort, els tentativa.
franceses in
tria un mercat interior rieh y consumidor, y pels
tentan explorar el Pol Sur. El doctor Charcot va
treballadors de tot ordre salaris que responguin a
a esser per segona
vegada el director d' aquesta
expedició. Dintre de nou mesos estará ja construit
les necessitats de la vida; que no siguin eom avuy,
el barco-polar. Pera acompanyarlo te ja
a molts indrets, el salani
120 peti
que empeny emigració,
cions de places.
perque no respón a les exigencies fisiológiques.
Mentres els franceses projectan, els ingleses
Tot aixó que sentim tots, els nostres Governs ho
Ja está organisada expedició
Shae-Kleton
que s' ha posat en marxa a bord del
velen encaminarho sense haver establert fins ara
vapor «Nim
red».
una orientado fixa, en mitj de
grans vacilacions,
El Dr. Charcot ha fet ja escota. Un deis
cereant sempre les fórmules
seus del
simples que tant s' xebles de la primera expedició
antártica fou un
avenen ab la falta de
tal
preparació y d' estudi.
Rallier du Baty, qu' are 's proposa fer una ex
cursió negociant per les illes
Kerguelen, a 2.000
milles de Madagascar y del Cap,
FREDERICH RAHOLA.»
en la
boyra perpetua. En Ballier se 'n hisepultados
va ab
de 21 metros de proa a popa y de 6'50 un barco
de babor _a
estribor de 55 tonelades.
?Qué direm l' any vinent d' aytals
tes? Lo que deya un comandant de la exeursionis
A.ctualitats
earbinoya a
la sera dona quan se 'n aná a la guerra:
gua:nyem, jo seré don Joan y tú donya Maria:«si
si per
dem, jo '1 porquer y tú la porquera.»
(DPI TOT ARREII)
Espanya

MATTHIEIL

Gijón,

26.—En el balneari de «Les Carolines» s'
han reunit els Srs. Azcárate, Alvarez, Pedregal
v
Guerari pera tractar de la formació del partit re-publicá a Asturias.
Madrid, 28.—Mitinch socialista al Centre obrer,
acordant °posarse a la guerra del Marroch.
Coruna, 30.—Els republicans antisolidaris reben
cartes de 'n Lerroux en que anuncia sa
arribada.

DE PARIS A

CASABLANCA

Estats Units

San Francisco de California, 25.—Una explosió
de dinamita destruheix un poble
proper; ab morts
y ferits.
Ottawa, 30.—S' enfonza '1 non pont de Quebec, ab
nombroses victimes.
Washington 25.—El Japó notifica que en les
illes Pribilof els nortamerieans dispararen sense
motiu als pescadors japoneses.
Filadelfia, 28.—A la administració de
explota un paquet dirigit al secretani de laCorreus
Treso
reria.

Russla

Sant

Petersburg, 27.—Al

carrer de Kherzon ti
bomba al Gobernador de la presó provin
cial, ferintlo.
Moscou, 28.—Descobriment, prop de la ciutat,
d' un magatzem de bombes de
dinamita.
ren una

dapó

Hakodaté,
blació.

26.—Uu incendi° destruheix la po
Franca

Contras, 24.—Topa l' exprés

ab un tren de mercaderies
morts y ferits.

de Burdeus a París
que maniobrava; ab

Irlanda

Roseommon, 29.—La multitut, capitanejada
dones, ataca la policía; hi han nnits
ferits.

per

Portugal

Lisboa, 27.—Esclata una bomba

dos morts y dos ferits.

al barri obrer:

Antena y aparell projector del pal de
telegrafía
fils que posa a Paris en
comunicació ab Casa
blanca. Ets marconigrames seran
trasmeses
y re
buts a Casablanca desde un
globo captiu.
sense

AURORA SOCIAL
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obrera aquestes hores els dies feyners. S' auto
risa desde les 10 y 112 del matí fins al mitj-día
y desde les 6 a les 8 de la tarde la venda d'
articles de primera necessitat: (pá, carn, llet,
etz.) Els estanchs poden estar oberts de 10 y 112
a 3 de la tarde; el treball ambulant queda ab
solutament prohibit.

CRÓNICA SOCIAL
Una vaga
Va agravantse de día en día la situado de
Baken a causa de la intensitat que va adqui
rint la vaga deis treballadors de les mines de
petroli que constitueixen bona part de la ri
quesa d' aquella localitat.
L' actitut en que s' han colocat els vaguistes
fa possible el cas de que siga precisa l'interven
ció de la forsa pública.

Congrés

de cotoners

Durant el vinent mes d' Octubre tindrá lloch
Boston un important congrés cotoner organi
sat per la Federació Internacional, quin acte
promet veures molt concorregut y revestir ex
traordinaria importancia pel caracter deis te
mes que serán objecte de discusió.
Existeix el projecte de visitar en tren espe
cAl més cle 7.000 kilometres de plantacions co
a

toWeres.
El Congrés Trade-Unionista de Londres

En memoria de Concepció Arenal.
Arenal fon a Espanya la precur
sora de la moderna economía social, qual pro
grama 's proposa la elevació moral y material
deis humils y de tots els que sofreixen. Fou la
primera socióloga y feminista de la paseada
centuria Els seus treballs literaris més cele
brats son: El Dolor' La mujer del porvenir, La
mujer de su casa, La voz de la Caridad, Cartas
á un obrero y un senor, Cartas á un delincuen
te, El visitador de pobre y el Visitador del

Concepció

preso,

etz.

La seva propaganda periodística y la seva
acció individual y social repercutiren en tota
Europa. preparant algunes reformes de justi
cia y de caritat que van ja y anirán intro
duhint els Estats moderns en sea llegislacions.
Galicia orgullosa de tan preclara fila li de
dica homenatges, ben dignes per cert, ale quals
uneix el seu humil, pero sincer tribut AURORA
SOCIAL.

Avuy

acaban a Bath els debats del Parla
del Treball. A propósit del Congrés s'
han celebrat aquesta semana varis mitins en
dita població: ahir se celebrá un deis mes im
portants presidit per la comtesa Warwick.
ment

El descans dominical

a

Sulssa.

En el cantó de Zurich s' ha votat per plebis
cit la Iley del descans dominical; ha triomfat
per 52.000 vots contre 18.000. La Iley es més
restrictiva del treball qu' a Espanya. En diu
menge `ls funcionaris no podrán donar audien
cies ni percebre impostos ni citar 'a ningú.
També 's prohibeix el treball en el comers, la
industria y les oficines, aixís com 1' exercici
de la cassa. No `Z-, permet pagar al personal en
dies de festa; s' estableixen algunes excepcions.
Els barbers no més poden treballar fins a les 11
del matí, ab la condició de compensar als

restes properes
La Comissió nomenada pera organisar les
properes fires y testes de la Mercó treballa de
valent en la missió que li foil confiada, havent
aprobat el següent plan de premis pera fatxa
des y carrers adornats.
Fatxades adornades ab gas. —Un primer pre
mi de 1.000 pessetes; dos segons premie de 300,
y quatre tercers de 150. Total: 2.200 pessetes.
Fatxades ab electricitat —Dos primers pre
mis de 2.000 pessetes; quatre segons de 500, y
sis tercera de 200. Total: 5.200.
Carrers.—Un primer premi de 5.0(0 pesse
tes; dos segons de 2.500; tres tercera de 1.0001
quatre quarts de 500, y cinch quints de 200.
Total: 16.000.
Total general: 23.400 pessetes.
Si el nombre de carrers adornats ab gust

mereixedor de premie fos major, la Comissió
ampliaría també 'I plan proposat.
Falta encara fixar els premis
orfeons, ca

valeades,

etc.

La referida Comissió va visitar aixís mateix
a l' enginyer del Banch Hispano Colonial a l'
objecte de recabar de dit senyor la forma de
poder unir a les festes que 's projeeten, inau
guració de les obres de reforma.
Dit senyor, després de donar a la Comissió
tota classe d' explicaeions, va dir que aquesta
qiiestió depón únicament del Ajuntament, ja
que 'I Banch per la seva part, té ja expropia
des algunes finques de les que han de desapa
réixer.
En vista d' aquestes explicacions la Comissió
's dirigí a Ajuntament y després de significar
a l' arcalde interí el seu agrahiment per haver
acceptat la presidencia de la Junta, va formu
lar per escrit algunes peticions, entre les que
ocupen lloch preferent la de que l' Ajuntament
senyali día (entre '1s destinats a la festa) pera
inauguració de les obres de reforma; que s'
eximeixi deis drets corresponents als particu
lars que netegin o pintin les fatxades; que 's
posi a disposició deis tinents d' arcalde a fi de
que aquests puguin repartirlo entre 'ls vehins
que ho solicitin, tot el material d' adorno que
té l' Ajuntament; que per compte d' aquest se
munti y arregli la font mágica a la plassa Real
y que 's faciliti '1 local del restaurant del Parch
pera celebrarhi una exposició culinaria.
El senyor Bastardas va citar a la Comissió
pera les set del vespre, a objecte de resoldre
sobre les peticions presentades.

»ves enhissiastes
En el Sindicat protector del Treball Nacio
nal s' han rebut diferents telegraraes deis joves
pensionats per l' Estat pera poguer perfeccio
nar sos estudis a l' Extranger.
entus
La redacció dele despatxos acusa
siasme que 'ls alenta y la bona acullida que
han trovat en terra forastera.
Hem vist ademés unes boniques postals que
contenen una reproducció del diploma ab que
els esmentats joves obsequian a les persones
que '1s han protegit en sa benefactora tasca.

En la sessió derrerament celebrada per la Di
d' eixa ciutat se prengué
acort de concedir dos premis de 1 000 pessetes
cada un a dos deis més aprofitats alumnes de
les Escoles d' Arta y Oficis de Barcelona, Man
resa, Mataró, Sabadell, Tarrasa y Vilanova y
Geltrú, pera que puguin perfeccionarse a l' Ex

putació Provincial

tranger.
en

Les bases y demés detalls están de manifest
les Secretaríes de les referides escoles.
***

Hem rebut de Max-Bembo son follet titolat
«Miseria y filantropía» (A favor de los desam
parados).—Introducción á un proyecto de re
forma moral de los pobres de la ciudad, ahont
autor explana son projecte, qu' are ha co
mensat a realisarse, de la fondació d' una «Es
cola de desamparats.» Les idees y les obres.
que tendeixin a mellorar la sort moral dels
desamparats y a auxiliarlos materialment, son
altament simpátiques a l' AuRoa.s. Soci.ea,; per
tant no podém meny-s d' aplaudir la naixenta
obra de.Max-Bembo, desitjant que siga ab el
temps una fioreixenta institució d' ahont la ca
ritat se n' espandeixi arreu.

GOSSOS

POLICIES

A Vittel, població francesa, s' ha celebrat un con
curs de gossos polides, internacional, organisat
per una societat canina Hi han prés part 32 gossos
de diferentes rasses: gossos de pastor, gossos de

Terranova, gossos-llops, haventnhi de alemanys,
belgues, suissos y francesos. El premi va guanyar
lo Pan, gos de pastor alemany. La recompensa no
regatejeu, perque la bestiola va respondre bé

probes. Atacant al home fou mossegador
y al mateix temps obedient a la ven del
amo, quan li maná que prou. En tots els exercicis
fou vencedor, salt d' obstacles, troballa de coses
perdudes, persecució de fugitius, defensa del amo,
seguid de pistes de malfactors, corren, etc.
L' exercici més dificil bu pujar una escala de
má fins la teulada d' una casa, cosa que per un gos
es molt dificultosa.
El concurs de Vittel ha demostrat lo partit que
deis gossos se 'n pot treure, y es probable que sos
serveys sian oficialment atmesos per la policia de
Fransa.
a

totes les

valent,

Imp.

carrer

NOtt

de

St. Francesch, 17

enccio D.A.wirl\Tcie
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QUItICALLA y MAQUINARIA
Fundiciones de Morro g bronce, laneros de maquinaria

S A IVION E.Gr ISOIN

TREINTA TOMOSA UNA PESETA ELTOMO
De venta

en

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

Hijo de Ignacio
Damians
11

LA CONFIANZA
Calle

Av 1116,

30,

n.°

frente

al

HIPÓLITO FÉDOU, ÓPTICO
en

BARCELONA

crupulosamente ejecutadas.

(LÍNICA

é2citc)

o

ri"

1NT

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

ck

CURACIÓ

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

(rinyons, veixiga, próstata

Enfermedades humorales
y

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

o

Guran

DR.E.fERRER P6RTALS

-Yriglada

'

Plaza' del Afige1-6 7

HABITACIONS

7

ÉN

TODAS LAS FARMACIAS

Ofieialas y aprenentas en la
fecció de roba blanca.
Aprenents de 14 á 16 anys.
Oficials sastres.

Gorristas.

Aprenents lampistes pulidors.
Cotillaires.

Aprenent gurnicioner.
Meritori perfumaría.
Maquinistes

de

vara

con

Aprenent rellojer.

Sastresas.

foradada

á

motor.

Modistes de sombreros.

Oficial y aprenent ebanista.
Noyas confecció flora artificials.
Pentinadoras.
Aprenent confiter.
aquesta
prtsent

objecte

adjunt

PERA COSIR Y BRODAR

ESPECIAbITAT: Máquina rotativa TIAPIT)A.., la mellor del món•

Máquines

pera totes les industries.

Máquines rectillnees

sn-Yr"nilt rir

pera

-

mitjas.

despaig

negativa

BOLSA DEL TREBALL.-Instalada eu el Fontent e1 Treball Nadonal.-Plassa h Santa Ana, 4 -OFERTAS:
Praeticant de farmacia.
Viatjant géneros de punt.
comisió.
Id.
Corredors.

1.°, de 3 1 5

WERTHEIM
MÁQUINES

e‘xtendrá

unicament
de no dificultar el funcionament de nostra oficina se fa avinent que
a las personas que faltas de
anunci lo que fem
515 seus serveys á las colocacións consignadas en el
ps
las
molestias
inherents a una
de evitalshi la perdua de tem
y
treball acudeixen a nostre domicili social al
Llores de
á la redaeció: De 12 á 1 del ~jala.
involuntaria per pant nostra.

NOTA.—Al objecte

MALALTS

Visita particular: DR. MAMUT: Ralla de Catalusya, 61,

COIJOCACIONS.—Se necessiten:
Modistas.
Neys pera recados.
Aprenent y oficialas pera fabri
car capses de cartró.
Aprenents eneuadernadors.
Planxadores.
Practicants de farmacia.
Sabaters.
Planxadora de Tintoreria.

PERA

deu operarse sens visitar avans aquesta CASA DE CURACIO
Operacions a preus económichs. * Compte del Asalt, 34, Barcelona

Ningú

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

COSTA NZ I

MANAUT

CASA. DE CURA-CIÓ
CURACIÓ de les enfermetats de la matriz, deis ovario,
de la vagina y de totes les que son propies de la dona.
Consulta de 11. á 1..

cada dia más creciente de los milagrosos
medicamentos

in

Escudille n, N.os 24, 26 y 28
Y Obradora, N.o. 2, 4, 6 y 8.

hartado de Correos a.° 41.

Teléfonos VIrezle1Y-1.1I!

Inmenso surtido en lentes y anteojos de todas clases; especialidades
los 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

RENOMBRADOS

Despacho

Talleres'PLIrm
BORREbbA

Bolsín

Noy

Oficialas modistas.
Meritoria.
Traductor frances.

Ab COMPTAT Y A PhASSOS

AVINYÓ,

pera recados.

Destilador, alquitra, Petroli.

9.-BARCELONA

Empleat recados.

Viatjant.

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

ser

Elixir tónico regenerador á base de fos
fi
sosa y tónicos amargos depurativos.

CASALS
VITALINA
Giga.ntes,
1F`ttente ?San Miguel,

1.

—

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.

tos

liquidos

en

general.

economico,

Es

una

peseta

en

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino. 6. BARCELONA

lEtAljeCEL.ON-141

Por 1'30 ptas.

se

rem:40 por

teníane

arraigados
le

certiticldo.

herpes
dioso,osheesydem,eeedadesdeja

l-

.

lasirtudes de eosremedios, que curación.
se han cu ado con ellos personas
Botica
aguas
UNICO DEPOSITO
sulfurosasy

correo

los

