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En alguns graves conflictes
entre 'I
Capital y el Treball, ocorreguts en dife
rentes localitats de nostra
terra, que
ja anirem posant en
coneixement del

pera totes les elasses

dp la soCietat. Si les
denuncies son
verdaderes y justes, no son les paraules
retirar, sino 'Is fets, els abusos que podenlesy que 's douhen
deuhen esme
Aquesta linea de conducta que hem segun
film avuy la
comtinuarem en l' avena, costi lo que costi y
pesi a qui pesi.
Puig el be comú, el millorament social
está molt per de
munt del interés particular y
de les condescendencies per
sonals.

públich, AURORA SOCIAL ha defensat
als obrers y está disposada a ter
valer
lo seu dret reconegut per la Lley,
mal

Alerta, donchs, senyors
d' AURORA SOCIAL.
Aquest setmanari té per perseguido•s
gran honor el sufrir persecució
er la justicia,
per defensar el dret deis
treballadors en totes
les localitats ahora la Iley
sin violada.
un

Que

temin, els obrers. ArraortA SOCIAL els
defensa
injustament
y atropellats. AURORA
SOCIAL para ab son escut perseguits
els cops quels
amenassan.
Avuy no podem ser més explicas.
Ja ho serem un altre cija, si se
'ns continúa provocant,

grat les amenasses que se li han
fet
en lo terreno particular y
devant deis
tribunals.

Vegis
lo

que

com

a

no

quan

son

eitant

noms

y

preeisant fets.

primera demostració de

dihem,

articie

"El

Als patrons de

nostre

triomf.

Catalunya

Capital y '1 Treball no son dos
baluarts aislats de
interessos opostos No son, com
suposa '1 marxisme, dos
principis contradictoris, dos factors
antitétichs. Son
dues forses vives que
haurían de moures paralela
ment, armónicament pera
concorre a la obra de la
pro
ducció.
El conflicte no existeix,
douchs, entre '1 Capital y '1
Treball considerats com dues
abstraceions indepen
dents y enemigues. El
conflicte existeix entre homes
concrets, hereus d' un
desordre económich produhit en
la societat per la abolició
deis antichs organismes cor
poratius del treball, es dir deis
gremis
Al dualisme antitétich de
Karl Marx 11
El

En defensa del Treball
La critica del mal, quan té remey,
fos veritat, la medicina seria

danyosa.
La llegislació protectora del

una

es un

professió,

-bé. Si aisó no
rnés que inútil

treball es a Espanya deficien
tissima. Ho hem demostrat
en els articles intito
lats «Campanyes a favor de palesament
la
deseans festiu,» ahont hem citatclasse obrera, y «a favor del
textos y disposieions de la

fiegislació extrangera.
La !ley a Espanya es
deficientissima y,
molts encare '1s

no

obstant,

son

patrona que 's negan a cumplir les
poques
garanties de respecte al dret deis
treballadors que la Iley
promet.
Encare hi ha qui preten més.
vietimes el dret de parlar, de Hi ha qui preten negar a les
protestar y queixarse.
Donchs, AURORA
no 'Is hi ha
volgut negar, y per
aixó se l' amenassa SoCIAL
ab perseguirla
El. fi que 'ns
criminalment.
mou no es altre que
la justicia pera tots, la
usticia social.
Aquest es el pressupost de la
i ha pau ahont
paeificació social. Puig no
no
Y aquesta en les se assegura, la tranquilitat del ordre.
Seria oféndrens societats se funda en la justicia.
seria injuriarnos realment
suposar sisquera gravement,
que obehim a altres móvils.
Defensem preferentment
els
del Treball, per
que '1s
treballadors disposan de interessos
aquesta necessitat de defensa y menor número de medis. En
protecció se funda l' inter
vencionalisme del Estat en la qüestió
social y en la Ilegis
lació del treball.
Y aquesta
intervenció la
avuy en les nacións
eivilisades totes les personespractican
que tenen sentiments nobles.
Desde 'n Roosevelt, que
humil de les Lligues de fustiga '1s trusts, fas al soci més
compradors que enclou en la Llista
negra y dona publicitat al
nom deis
patrons que 's burlan de
la lley, tothom se
constituheix en defensor del bon dret
deis obrers y obra informac
ións sobre 'Is abusos que 's come
ten a fi de millorar la
condició de treball.
Y aquesta intervenció
la exerceix
sa que 's
principalment la premp
dedica a les qüestións socials.
Les denuncies d' aquesta
ses investigacións e
formacións son les que han prempsa,
in
preparat en les nacións extran
geres les reformes y
millores
que
s'
han anat introduhint
en la
llegislació del treball.
Nosaltres,
donchs,
no fem més que
imitar en aquest punt
un
exernple de cultura y de progrés
altament benefieiós

Oficina gratuita
bes ofertes

en

de

pretext el

dona

lliberalisme económich,

algun

fill de la revolució
francesa Aquest
individualisme revolucionan i y '1 so
cialisme marxista tenen de
comúl` atornisme social, el
reconeixer que no hi ha més
que 1` home solitari, indi
vidual, emancipat de la familia,
de la patria y de la
societat.

Aquesta concepció ha colocat 1` interés
personal de
interés social, ha donat origen
a la falsa

munt del

creencia de que '1 treball humá

cadena, subjecta

com

no es

més que

una mer

-

qualsevol altra a la lley de
zo de la oferta y la
demanda, ha negat al treball elbron
seu
valor moral, personal y social, y
d' aquí u' ha sortit 1'
acumulació del diner en poques
mans, la

monopoli
sació deis medis de producció,
en una paraula, la
opres
sió dels débils pe '1s més
forts, la explotació d'el borne
pér I' home

D'aquest desordre

siderar com
a

a

ha pres peu el marxisme pera
con
antitétichs els dos factors que
concorren

1' obra de la producció,
el capital y '1 treball.
Puig no 's pot negar que aquell
desordre económich
introduhí en les costuras del
modern industrialisme.
Aquest fet també 1' hem de registrar a

ahont alguns patrons, no
tots,—puig hi ha
pre honroses
excepcions—conscient

Catalunya,

hagut sem
o inconscientment

han seguit en la práctica
'1s principis del
económich.
escoja de Manchester imposá
la seva
tots els centres de producció,
y Catalunya

lliberalisme

dictadura a
no fou
pas
regió exceptuada. Ademes els
principis d' aquesta
escola s' avenían una mica ab 1'
esperit exageradament
una

individualista de la rassa, ab
catalani de que `ns parla '1 aquella avara povertd dei
duhía la nova maquinaria Dant. Y justament s' intro
industrial quan s' abolían
els gremis en 1830. L' obrer
perdía 'I teler de ma per

F'1550,1

colocacions

la 4.a plana.

Secretariat

del

Poble

Consultes gratultes de 7 á 8
del vespre.
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competencia de la máquina, ensemps que
se 1'
expulsava com que fos un paria de la so
la

Iidarítát social.
Se
deslligava de la corporació que feya
fort el dret del débil pera transformarlo en un
número abstracte, amónim, impersonal. en un
átom impotent, aislat, perdut en la societat
materialisada y metalisada.
Noten be aquest contrast, patrons de Cata
lunya. En el sigle xvm els gremis havían per
dut algom del seu a,ntich vigor, pero eran en
care institucions socials ab bens propis, ab or
denanses propies, ab medis propis de defensa.
En 1767 hi havía ja a Barceiona 21 fábriques de
indianes, quals mostruaris poden veures en els
~dls. En 1778 el número de fábriques havía
pujat a 25. 21.000 treballadors estaven ocupats
en els telers de seda y de cotó Donchs bé, du
rant tot aquest temps no 's presenciá a Barce
lona cap disturbi comparable al que esclatá en
1833, poch després de la abolició de les facul
tats privatives dels gremis per decret de la
Reyna Gobernadora, expedit a 20 de Janer
de 1830.
Aleshores fou cremada la fábrica deis se
nyors Bonaplata, Vilaregut, Rull y Compa
nyía, que fou la primera irrogada a vapor a
Barcelona.
Els progressos industrials se van acentuant,
sobre tot desde 1840, pero 's comet 1• error de
no sustituir per nous organismes les corpora
cions gremials, y la classe obrera catalana
pretén ornplir aquest buyt entrant en la líder
nacional de Karl Marx, que s' organisa a Bar
celona en 1868 y reb ja de molt avans les ins
piracions del comunisme extranger.
Lo que ha passat desde aleshores es massa
trist recordarla).
Lo que passa avuy está en la conciencia de
totes les persones que dedican al problema la
importancia que 's mereix.
Per disort no son pas sempre aquestes les
que més podrían influir en anar preparant la
seva solució.
Ja ho hem dit altres vega des: Hl ha molts
patrons distrets..
Y no falta qui '1s planteja malament aquesta
qüestió de capital importancia pera 1' avenir.
Parlant en general, el treballador catalá no
es eom
ha dit el Brusi «Su Majestad el Obre
ro». sino que en molts llochs la seva condició
esclaus»,
es «molt semblant a la deis antichs
XIII.
eom deya Lleó
La qiiestió social no 's resoldrá ab paliatius.
S' ha de resoldre fent llum, que es la precurso
ra de la justicia.
No 'aleguen el principi, invocat també sofis
ticament per el Diario de Barcelona a propó
sit d' un altre assnmpto que si convé discuti
«Ignofi nulla cupido», per
rem un altre día;
que encare que en la ciencia hi ha d' haver
també una prudent sobrietat, hi ha coses que
tenim la obligació de saberles; hi ha ignoran
cíes culpables perque son vencibles; hi ha una
ignoscencia que 's coneix que val més que la
ignoseencia que s' ignora.
Per aquesta ignorancia de la qüestió social,
per aquesta distracció se cometen a Catalunya
abusos intolerables per pare deis de dalt y deis
de baix.
Parlem devant de la realitat, d' un Ilarch
registre de fets que hem pogut recullir de tots
los indrets de la terra catalana.
Per aquesta ignorancia la nostra industria y
el nostre comers corren gravíssim perill de ser
vensuts per la concurrencia extranjera. No
tenim marina—s' ha confessat públicament
no tenim mercats, no tenim esperit d' associa
ció que junti capitals, y tota empresa gran va
a.mans deis extranjers
Y si 's deixa en la ignorancia a la classe
obrera, si aquestos noys y aquestes dones que
moltes vegades. contra les mateixes disposi
cions de la Iley, son condemnats seas cap res
pecte a la seva vida física, intelectual y mo
ral, a engrossar el piló anónim de la fábrica,
aquestos treballadors d' avuy serán la revolu
ció de demá, que trovará en la seva ignoran
cia y en el sea odi el terrer més abonat pera
tota mena de represalies.
Encare hi ha un non perill. L' obrer vexat,
1. obrer mal educat, 1' obrer analfabet. es el
que més se presta a posar en práctica el sabo
tage, aquesta guerra sorda que pot arruinar la
industria d' un pais, aquest principi que ja
posan en práctica alguns treballadors: «a tre

bailador mal retribuit, treball mal efectuat.»
No insistiré sobre aquest punt, pero sí que
recomanaré als patrons que no 's distreguin de
la qüestió social, que la estadiin, y no podrán
menos de convenir ab mí que la mateixa pros
peritat económica demana y exigeix que no 's
neguin als obrers aquestes dues coses: la ven
tat y la justicia.
CLARÍS.

Per la

pacificació social

'

—

•

L'

exemple

n'aliarse

que

vaig a

citar

es

digne de i-eco

per la bona voluntat y per l' esfors que

suposa.
Es

una

fábrica de Wats situada prop de Lille

(Fransa), que ocupa 15 hectárees de terreno y com
prén un efectin de 1,400 treballadors.
En aquesta fábrica se fa algom mes que observar
puntualment la llegislació protectora del treball.
El patró ha procurat anar introduhint en la seva
filatura tota mena de institucions de previsió y as
segnransa pera millorar la vida deis obrers. El qui
desitji conéixer totes aquestes obres pot llegir en
lo llibre de Guy Tome!, Les Canscrits du Travaíl,
el capítol que parla de «Les obres de pacificació
social.»
Basti dir que '1 patri) ha fet tota mena de sacri
ficis pera realisar en la seva fábrica 1' ideal de la
Higiene y de la Economía social. Escoles; caixes

jardius obrers, assils-bressols...
aquestes
noves institucions que 's
no
proposan satisfer lesmés apremiants necessitats de
estalvi,

cases

y

hi falta cap d'

la vida obrera.
Devant d aquestes

obres,

Mr.

Guy

Tomel

va

dir al fabricant:

—Si tots
la

o

la

majoria deis patrons fessin com vos,

qiiestió social estaria resolta ben aviat.
—De cap manera—respongué el fabricant.—

Tinch la convicció de que 'Is meas treballadors-se
troban en un estat menos precari que en altres fá
briques; veuS'aqui tot lo que hi
«El sol fet de que aquestes institucions existeixin
económich
y sian necessaries, demostra que l' ordre
exemple
hi
hauria
per
general es defectriós. No
assils-bressols,
si la
didatjes
y
d'
necessitat de
educar ella
mare obrera pcigués, com es sa missió,
mateixa eh seus fills.E1 salani del cap de casa han
ría de ser suficient pera mantenir á tota la fami
lia. ELs auxilis que E proporcionen' son un paliatiu
a sa situado, no un remey. El sol rerney, el veri
table, seria la puja notable del preu de les l'ores
de treball, y es 1' única cosa que avuy no podem
fer. Exercim una industria subjecta a condicions
de produccio y competencia tan estretes, que im
possibilitariam la venda de nostres. articles si 'Is
carreguessim solament alguns céntims per kilo
°Tau'

«Pera arribar

a un

possible deis salaris,
inteligencia absoluta, y per

aument

seria necessaria una
lo tant quimérica, de part de tots els patrons, no
solament de Fransa, sino també de Bélgica, d' Ale

manya y d' Inglaterra. Aixo no s' obtindrá may
espontáneament.
»No obstant, lo que '1s patrorts no poden realisar,
perque 'Is llurs interessos son contradietoris del un
al altre y de nació a nació, 'ls obrers que tenen
per tot arreu les mateixes necessitats y 'ls matei
de son tre
xos drets, quan menos el dret de viure
ball,—Is obrers, dich jo,—pot ser ho imposaran. Y
per aixó jo aplaudeixo tota propaganda que té per
fi ilustrarlos y guiarlos per les vies pacifiques a la
obtenció de tota reforma justa.»
Si tots els patrons fossin generosos y sincers com
el patró de Lille, el Capital y '1 Treball se douarian
1' óscul de la pan y de la germanor en "costra Ca

talunya.
Y per aixó treballa y

se

sacrifica. AURORA So

EL NOSTRE TRIOMF
Un

nou

fet acaba de demostrar

treball y que a voltes degeneran en xochs
estrepitosos y que tant fatals conseqüen
cies determinan pera 'ls interessos d' uns y
altres, esdevenen per la manca d' un ele
ment conciliador, d' un árbitre imparcial
que compenetrat de la importantissima
missió que li es confiada, suavisi impar
cialment les aspereses. agermanant en lo
possible los interessos y diferencies d' ab
dues parta, fins a conquerir la gran obra
social del millorament eeonómich y la
pacificació deis esperits.
Lo succehit a que fem referencia bu un
de tants cassos d' aqueixa anomalía social
nomenada lluyta de classes que ab tota la
cruesa esfereidora esclatá en la pacífica y
laboriosa vila de Masquefa, entre un im
portant nombre de rebassayres y '1s pro
pietaris d' una de les heretats de més re
nom de riostra Catalunya, situada en aquel'
terme municipal; respecte lo cumpliment
d' un contracte de rabassa marta firmat
per la majoría de rabassayres de dita pro

pietat.
Pera que '1 lector se fassi cárrech de
aspecte irritant a que havían arribat ja
les diferencies deis amos y deis parcers, de
bem fer constar que feya més d'un any que
durava y s' habían ja posat en joch tota
classe de medis, havent ja acudit als Tri
bunals los primers en demanda contra els
rebassa res exigint lo cumpliment de lo
estipulat, ab lo qual, segons 'sembla, de
bían pagar una part de fruyt determinada,
ab quin rédit alguns d' ells era impossible
continuessin lo conreu de les vinyes' puig
de les parts que li quedavan després de sa
tisfer la part al propietarí, no li bastarían
pera sobreportar les necessitats més apre
miants de menjar y vestir a que te dret
any la
tot obrer agrícol que rega tot
terra ab la suhor del propi front.
Donchs donada 1• excitació corresponent
als rebassayres al veures menassats ab lo
seguiment de plets, a la llarga deis quals
proposaren a
no 'n treurían cap benefici,
la nostre institució, a AURORA SOCIAL, Si
voldría intervenirhi, buscant una fórmula
que armonisant, com havem dit, los desit
jos d' uns y altres, acabés en la fins alla
vors tranquila població de Masquefa, una
qüestió que al enconarse hauria portat
segurament tristes conseqüencias que tots
hauríam deplorat, cosa qu' aceptarem
de molt bon grat encarregantho á la secció
del «Secretaríat del poble» a cárrech de
nostre benvolgut company 1' advocat Don
Joseph Ruiz, que ab molt acert reconegut
pels obrers qu han utilisat eixa secció, la

dirigeix.
Y després de molts passos y d' algunes
entrevistes tingudes pel dit Secretan, tin
guerem la satisfacció d'arribar a un acort,
de conseguir una transacció entre '1s alu
dits propietaris y rebassay res, pera arribar
a la qual, el Sr. Ruiz se personá en la ma
teixa vila de Masquefa, ab lo que conseguí
que abdues parts deposessin 1' actitut
bel -licosa, firmant un contracte, en el que
després de millorar les condicions deis re
bassayres, tingué la satisfacció de perju
dicar lo menys possible els interessos deis
propietaris de les vinyes que conreuhen los
nomenats parcers, tornant altre volta a
aquella vila la pau tant desitjada, millo
rant alhora la sort del desvalgut, per quina
mellora treballa y 's desvetllará constant
ment nostre

CIAL,

palesa

ment que moltes de les principals lluytes
que eternament preocupan al capital y al

periódich.

temps,
uns y altres ab aquet lapso de
faya preveure difícil si no impossible de solu
cionar. Vingnt aquí lo sea digne representant
entre

Sr. Ruiz ab un desinterés que molt els honra,
per medí de ses sabies rellexions y exposantlos
els perills á que s' entregaban uns y altres, va
lograr excursar tant les distancies que per fi
éxit més falaguer coroná la seva obra por
tada ja de dies, convenint un arreglo amistós
entre abdues parts cuntendents en la molt de
licada missió de armonisar los interessos de
y altres.
AURORA .SOCIAL, donchs, ha portat a felís
tenue un assumpte social de gran trascenden
cia. tota vegada que en altres temps les dife
rencies entre propietaris y pareers era aprofita
des pera fins políticbs que cuidaban de donarli
aquet segell gent poch escropulosa la qual
obtingut el fi que s' proposaven deixaban á la
multitut a la estacada cuidant mol bé de dir
quatre fastichs als amos y al Gobern á fi de

uns

,

que un altre día poguessin novament aprofitar
llurs nucles
Serveixi donchs la present de comiat al en
semps que de estimul a fi de que aquesta pu
blicad() no desmahi en el carní emprés ab la se
guritat de que omple un buit, tota vegada que
la
en el concert deis pobles es fa

réconeguda

y trascendencia de les qüestións
socials, a les que dedican llar intelligencia ho
mens de tots estaments, no tenintne menos els
obrers del camps o pagesos, als que pera ser d'
aquesta condició sembla con posats a segon

importancia

les qüestions
van, si no re
menos millorantse, tocante mines
tos últims ben poca cosa, jo diría per la falta de
cultura que envers els altres entre ells se nota
Autorisant a vostés pera que fassin de la
present 1' us que tingan per convenient y no
terme ó deis

menos

económiques
solguentse, al

que

recordats

en

periódicament

volent abusar més de sa benevolensa, prengan
la bona voluntat.—Masquefa, 7 de Octubre
de 1907
Per 1' Ajantament d'aquesta vila lo Alcalde,
Joan Martí.—Lo Jutge Municipal, Pere Martí.
Lo cabo del Somatent, Joan Sabi Parera.—
Lo Rector-Párroco, Joan Claramunt, Pvre.
Lo Secretan i del Ajuntament de la Alcaldía
del

Jutjat y

Agustí Mir,

del Somaten,

Totes les firmes

portan

el sagell de les entitats re

presentades.

Els escombriaires
II
UN

JOCH

DE

XIFRES

COM auavem dihent les escombraries de les cases
de Barcelona son tretes per uns doscents escom
briaires d' escala y altres tants escombriaires de
nit o buscaires Els doscents primers formen una
associació sens reglament ni lloch social, ni papers
escrits de cap mena. No mes se governen per so:
usatges, no escrits en lloch, pels que cada hú res
pecta el dret de tots els altres, dret adquirit pel
servey que ve fent de molts anys. D' aquest mateix
modo 's respecten la compra o venta d' un barri
carrer, que pugnen ter.
El dret de recullir les escombraries en un deis
barris en que ells s' han partit la ciutat s' ho fan
valer de doscents o trescents duros. Son codich es
la bona fe que per molts anys els perduri.
Aquestos doscents escombriaires d' escala menen
tots plegats uns quatrecents carros que a punta
de dia treuhen el jas de les vaqueries y certs resi
duos industrials de poch valor v per tot lo dia
les escombraries de les habitacions. Treuhen,
donchs, anyalment unes: 250.000 carretades fi
800 kgs. d' esconabraries o sien 200.000.000 kgs., y
200.000 carretades de 1.000 kgs. de jas de vaque,
y residuos, o sien 200.000.000 kgs. Afegint a la pri
O
lo que arrepleguen el
mera xifra un 10
buscaires tenia' les següents xifres anyals:
Escombraries que's
220.000.000 kgs.
treuhen.
200.000.000
Jas de vaqueries.

BONAMICH.
* *

.

.

.

»
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CASABLANCA A VISTA D' AUCELL

En corroboració del éxit

publiquem

la

obtingut

següent

COMUNICACIO
«Sr. Director de AURORA SOCIAL.
Les autoritats d' aquesta vila que
abaix suscriuhen manifestan per medi
de la present y en nom de tota la po
blació de Masquefa en general y deis
propietaris y parcers en particular,

profón agrahiment envers
aquesta publicació, per la alta missió
portada a cap a n' aquet terme per
LA AURORA representada per lo seu

lo

seu mes

digne

individuo del Concell Directiu
Don Joseph Ruiz Castellá, al qual se
deu l' arreglo amistós entre abdues
parts contendents (amos y parcers) de
la finca nomenada de Can Massana,
la qual compta ab una setantena d'
Vista presa desde el globo Dar-el-Bella

¦•¦¦

aquestos, qual brega datava de uns tres
anys. ab los quals la tivantor existent

productes

Les escombraríes se descomponen en
de molt diferent valor.
I. La farda, o sien papers, draps y ossos que
fan triar els escombriaires per la dona y la cana
Ileta, té un valor de 3.20 ptas. els cent quilos, y
la cantitat recullida representa un 7 °[,„ de la si
fra de les escombraries, o sien uns 16 milions
kgs. al any.
II. La part comestible,qual tria fan eh tossinos
forgant la pila, pot evaluarse tenint en cornpte
que entre tots mantenen uns 15.000 caps, gol
manutenció, a despesa, se paga de 8 a 10 ceo
tims diaris per cap, y que be pot evaluarse en 12
céntims pels que tenen els tossinos per cornpte

propi.

Aixis donchs 15.000 tosamos a 0'12 ptas. son diar1e
1.800 ptas., y al any en xifres rodones 660.000 Pes"
un
setes. En pes pot considerarse que representa
01
total,
o
sien
un
millo
de
kgs.
5
pes
vai°"
III. Els testos, que no sois no tenen cap Ilensar
sino que encara gasten perqne 'ls han de
3 °L)
a la platja de la Barceloneta. Representen un
del pes o sian uns.9 milions de kg,s.
IV. Eta fems, que es tot lo que queda de la tría
re
feta, qual valor es de 4 ptes. la tonelada y que
milions
presenta un 85 °lo del pes total o sien 187
d
kilos.

V. El jas de vaqueries te '1 valor deis fems. la
Per ser de poca importancia no donent valor a
part combustible ni a la pols d' algunes fabriques.
Segons tot amé podem formar les xifres segilent
de lo que anyalment se recull:

AURORA SOCIAL
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dones, estiguessin
llar
•

degu. t

provisions hi
cant itat

Tetuan 29.—Les autoritats
proclamen Soltá

en

Muley-Hald.

lloch. Les
son

a

Tanger, 29.—L'
Abd-el-Aziz, va ex-governador,

en

a

Hafid.

stdicienta;

posarse

a

destituhit per
les ordres de Muley

soluciona '1 conflicte entre les
tropes franceses y
espanyoles.
Marrakesch 3.—Surt Muley Hafid pera ferse
proclamar a Fez.

Nostra

,

per complert.
Lo mateix pot dir
se del
treball

c.

halaría d'haver en el

qu'

en -aquells moments
tenia una importancia
moral extraordinaria, de la qual sembla
no

treball pera tot
hom y pa pera tot
hom, homes y dones.
Mercés als desen
briments de la cien
cia y en la obertura
de nons mercats, les
mon

carrer

16,000.000 kgs. farda a 3.20
10.000.000 kgs. comestibles.
7.000.000

kgs.

kgs.
•
.

•

512.000 ptes.
660.000

Valor total
Naturalment aquí no

pecte '1 particular,
habitado plena de juguines: tots se
Ilensen a 1'
hora sobre aquelles juguines que
més els temp
ten, y lluyten a mort
pera haverles. Devant de
totes les carreres que s' obren
pera ells, bornes
y dones, uns y altres
se llensen vers la més
planera de seguir o la més brillant.
Els homes descuyden
agricultura,

»

(sens valor).
187.000.000kg,s. fems a 4 ptes. °E,„ kgs. 748 000
200.000.000 kgs. jas a 4 ptes. °lo kgs. 800.000
testes

.

»
»

2.720.000 ptes.
inclós lo que '1s carros
de les brigadesmunicipals recullenpels
carrera, que
se m' afigura den ser de ben poch
valor.
Per terme mitj pedem contar un
valor
per cada escombriaire de unes 12.000 ptes.,recula
de les
que 's gasten prop de 10.000 en carros,
anirnals,
va

lloguers, jornalera,

mossos,

Queden

busealres,
aitat.

perque

prefereixen anar vagant per les poblacions ves

tits de levita y barret de
copa, en lloch d' imi
tar a llurs germans
virus y valents que poblen
les selves, desmonten eh_
camps y son les aven
lades de la eivilisació.
En lloch d' agafar un cávech
pera llaurar
un tros de
teri.a y férsela seva, prefereixen

etc.

300.000 ptes. a repartir entre 'Is
que solen ser ensemps
pobres de solem
unes

Yiuhen' donchs, directament d' aquesta indus
unes

tria

1.500 persones ab relatiu benestar,
500 Persones ab pobresa y mitj captant. En altres
també 15.000 tossinos, uns 500 animals deviuhen
tiro y
gran número d' aviram. Ab els fems
produhits se
poden ben afemar anyalment unes 20.000
hectá

rees

de

vinya.

Jo, senyors, no tinch cap idea
res
pecte a la manera com den fersepreconcebuda
aquet servey de

recullir les escombraríes.
Pero si podém afirmar que si la
higiene té les
seves exigencias, van y per
demunt d' elles están
les exigencies de la justicia.
No més vull dir ab aquestes xifres que 'm
fa tre
molar la idea que una votació de
regidors, tal ve
gada no tots ben informats del cas y

prés de

aburrits des

kilométrica, pot reventar en
aquesta maquinaria que ab més o
raenys perfecció dona un servey ben
positiu.
!Qué dich una votació de regidors! Una senzilla
falla de paper sellat surtida de la Alcaldía la pot
rompré.
una

sessió

cent mil trossos

Y de indemnisacións !qui es que gosa a parlarne!
Y coma que ja sé que aixó de les xifres fan son,
per acabarlos d' adormir els contaré, si a
Den plan,
una rondalla qualsevol altre dia.
JUST.

(Seguirá).

agafar

ploma

y sumarhi, durants vuit ho
que no .1s perteneixen. El
resultat d' aixó es que 'ls homes
atesten les
ciutats y que les dones no
troben, per regla
res

nna

diarios, diners

general,

feyna; a no ser qu' acceptin

una remu

neració menor que la que s' oferiría
als bornes.
?Es tal volta una ocupació mascle ser
depen
dent de botiga. o copista, o ter
vestits, barrets
y cotilles? Sempre que veig
en una d' eixes
tendes a un heme alt, corpulent,
qu' está mi
dant cintes o puntes, en lloch d'
estar conreu
hant la terra o fent qualsevol altre
treball propi
d' borne, voldría preguntarli:
Prono es heme
vosté.?»
.

Molts e.scriptors sostenen que la
dona ha

cut pera

anar

per

atesa y cuydada,
'm podría acusar

gut opinions

nas

caminet de roses, pera ser
pera ser mimada.. y fins se
a mí també d'
baver sostin
un

aquest sentit; pro les dones
no han nascut tdtes en
«Ja bona societat»; eIs
milionaris son molt pochs y la gent a la
que 's
puga anomenar rica, do representa, en
resumits
contes, més qu' una petitíssima minoría
en tota
la comunitat. El caminet de roses
sois pot exis
tir per les menys, y per ultra part
hi han dones
qual objectiu en la vida no es ser
en

•

A favor de la dona obrera
1-ll ha massa bornes en el mon», digué Taine.
Y ab tot y dirho en broma, resulta aixó, en
part, cert. A França, especialment, hi hanmas

mimades; fins
volen absolutament ser mi

homes emple.ats en les oficines del Gobern,
en els bufets professionals
y 'en les fondes y

n' hi han

magatsems;

Puch assegurar que 's apropa, y a
passos de
gegant, el moment en que a tota criatUra,

sa

hi han

metjes cense malalts,
advocats sense plets, massa funciona
ris, els uns que fan poch o qtfe no fan res, y els
altres que 's euyden de aquet poch o aquet res
se fassi; massa
hornee en les tendes encarre
gats d' oferir articles pera senyora.
massa

massa

enemich de la dona exclama: «No hi ha
per qué extranyarse de que alguna homes
no

liguen ja gnanyarse la vida; tots els treballs
u' en altre temps feyen están
monopolisats
er la dona. La llar
está deserta, els carrera
•n
aquest es el triomf del modera
eminisme.»
Per ultra part, qualques feministes, més rea
istes que '1 rey,

exclaman: «La dona denría
considerada com un article de luxo, deuria
la protegida de la humanitat y
no deuría
eballar.» Es un fet conegut el de que, en un
ngrés socialista, un orador se
declará a fa
o• de la
supressió del treball de la dona.
Colocades aixís entre dos fochs, les pobres
ones están en el cas
de cridar. «Desllinraume,
enyor, de mos amichs com tumbé de
mos ene
ichs!»

Perque les dones en general volen treballar
y moltes dones casades també. Si lo que
gua
nya el marit no es suficient pera
sostenir la fa
milia o pera sostenirla en una posició
cómoda,
la dona, qu' es la socia,
vol contribuir a la
ronda conjugal. Y, quan no es casada, vol
enirse

sos

sí

mateixa, ajudar a sos pares vellets.
Endemés, moltes prefereixen liur independen
cia al matrimoni, que no
poques vegades re
snita ser el pitjor deis media pera que
la dona
gnanyi la vida
a

te dret a treballar com te
dret á
y tot treball adequat pera ella den ser
realisat per ella.
La terra está preparada pera
sostenir a tots
sos fills, y aixfs ho
faría si tots ells, bornes y

que

no

mades.

dona,

semblants.
MAX OSELL

Actualitats
(DE

ARREU)

TOT

Espuma

Sevilla,

30.— Al teatre del

assamblea Ribera'.

Madrid, 6.—Bullanga

de tancament de cafés y
nit.

Tiflis,

Duque

s' hi celebra

de protesta contra la ordre
tabernes, més avia• de la

Russia

30. —Sis terroristes fereixen d'
una pu
nyalada al general Belukkanooff,
en su casa.
Xlna

Kiantsi, 27.—Se subleven

qualques xinos convertits.

els boxers assessinant

República Argentiaa

Corrientes, 3.—Eselata

un

nari.

rnohiment revolucio

Marrad'

Magador, 29.—Les autoritats proclamen
Muley-Hafid.

Soldé

a

SEMBRADOR

Sobre la terra que ha
y li *miar sa tecondentaestripat l' arada
sine
!miráulo al Sembrador!

escardelench,

ferm

fort

Colrat de rostre,
nervut de

brag

y espanta,

centenari,
el sol que baiza estampa pels
1' ombra geganta del seu ces. terropos
com un roure

Treballa
grapats escampant solke la farra
el gra que tanca la vinenta
espiga,
a

y en pluja d'or els solchs,oberts s
amaren,
que voleya com bolves bellugoses
.d'un raig de sol, en la foscor.

Camina
distret de tal lo que en el mon el
volta;
sois un moment detura la sembrada
quedant ab el puny dos, vessant de
y enlaire'l brag: enllá d'unes alzinesxeidca,
pel terra-plé guarnit de canyes verdes
parra, eciulant, brunzent locomotora.

firtalmen''t,

A partir les peres
•

el bra9 torna a sembrá 'Ir terrocos
ab Finja d'or, seguint la seva
fama
al compás d'un cantar de la
velluria
El fresch terral que de /es neus primeres
porta a la vall les fredes alenades,
esbulla ros cabello, ,gelant les gotee
de suijr que regala sa pitrera
Va buidantse la próvida faldada,
va endinzantse pels solchs
el grá de vida,
y s'adorm, a la llum del sol que's colga,
en ele misterzs del'
amor, la terra.

Parra, y

a

de comparses, y sabut es que '1
comparsa
del banquet no trova plat a taula.
?Y 'Is gemechsidel principi?

Escampa arraz la

sembra sanitosa,
sembrador de la vinenta anyada
y d'altres que'n vindrán, treballa y fora
pensant ab ele ten: fills que'l fruit ansíen,
y '1 llittri Den d'agram y de
cugula!

!oh

Després tranqull. espera'l juny; tot vida,
llum y (líes clars, tot canto y festes,
que ja vindrán el: segadors a collas
la fals al puny y les

cansons

ale llavis!

FERRÁN AOITLLó Y VIDAL.
¦-•—¦11.

CORRESPONDENCIA DE PARIS

l' hora

es

lo

fregida! Aixó 'ns faltava pera confirmar la
frasse de que 'I Marroch acaba als Pirineus.

Per ell les messes cobrirán lesplanes
en enes de or entre reselles
gerdes,
y en ?'era enrejolada darán voltee
les eugues renillant enjogassades;
per ell, espategant, dintre la tomba
del forn yermen. s'arborará la ?len ya,
y el pá, ros com un sol. flairant de vida.
será delt la partera
esperansa.
-

a

Les resultes
qu' haurá tret Espanya d' aquesta sor
tida? Per lo prompte 'I ridicol en que ha
terminat
el crédit nacional ab lo
fet, segón,
diuhen, per un deis barcos contrabando
de guerra. !La havem
ben
?Qué

Es l'esperança
de les milites que vindrán; la vida
que va pel món amanyagant ala hornee,
la promesa de pau, l'auba

Tarro bona y conreu que la remo gui,
bou sembrador! que la lleven escampin
treballant ab brahó, y ab sol: y plujes
ja v4 pele bornes la cullitapródiga.

La cullita no ha pas sigut grossa
per ara; no ha
pas si,„0-nt tant com havian imaginat
Pero de tetes maneres, ja fa díes queal principi;
'a parla de
paus y treves entre '1 Gobebi
francés y 'I
havent de fer constar qu' en los projectes Sultán,
fins ara per la prempsa, ni sisquera s' ha publicats
fet men
ció d' Espanya.
Passada l' hora del perill, l' han

arreconada.
Aquesta llissó demostra ben
les ciares que '1
paperque 'as destinas-en els franceses
era solsament

!Llohemlo al Sembrador!

varó

li será dat escullir aviat la
classe de
treball que raes Ii plagui empendre pera
gua
nyarse la vida; s' apropa, donchs, el
moment en
que la pobresa no s' atrevirá a mirar a la
cara
a la dona que
paga y vulla treballar.
Y pot ser també que s' apropi '1 moment
en
que la dona que 's guanya valentament
la vi
da, sía considerada, no sois molt digna de res
pecte, com ho es are, sino també molt digna d'
enveja, per part de les dones frevoles,
que desde 'I matí fins a la nit no fan més
que
badallar y preguntarse qué podrien inventar
pera poder emplear útilment una hora de
llar
temps en benefici d' elles mateixes o de Ilurs
o

La dona

viure,

EL

treball aumenten ca
da día; pro '1s homes
y les dones son, res
com nins taneats en una

_

que
'n donaren compte '1s politichs espanyols
que
pogueren vendrer a. bou pren la colaborad() en
aquella obra qual netedat no está pos bou eselari
da. Espanya va deixarse embrollar
en aquella cri
doria de solidaritat, no sabent apendrer
la Ilissó
que li donava l'
Italia' tant interessada com nosal
tres en los assessinatsde
Casablanca. Y 'ns tambo
liearem seonrament sense pactes, a la bona
de
Den, oblidint que ab lo més fort no s' hi
poden
partir peras, perque ell s' endnrá sempre les
ma
dures: la nostra cooperació ha tingut la desgracia
de complicarnos devant
de la politice internacio
nal en la responsabilitat adquirida
per la Frenes',
sense que haijam
arribat a mereixer
agrahiment
deis nostres vehins per haverlos
fet de Oireneus en
lo duptós Calvari. En
efecte; no han pas perdut
ocasió de molestarnos ab critiques les més poch fa
lagueres, queixantse sempre de que
sols, mentres que procuras-eh posar 'Is deixavem
un cercle
a
nostres soldats.
La llista deis petits incidents y deis
comentaris comerlo a esser !larga: y mortificants
ria els franceses han donat mostres d' en sa histo
esser crelosos
y botaruts com
criaturetes; pero,
han
detnostrat un altra cosa.
se

oportunitats pera '1

inundat

amiga la Franua

Al comene&ment d' aquesta campanya,
França,
després deis primers paseos,
va sentirse compro-,
mesa per sos mateixos
actos. Aleshores va geme
gar, sospirar y suplicar la colaborado
espanyola,

.

Un

devant la diplomacia, resucitan y
y reviuhen en l' exércit al trovarse encar
a
cara; y no hi ha dupte que si 's trovesain cara
Don Quixot y Napoleón, no seria aquel] aixis
el que
reculés devant el panxut emperador revolucionan.
nan

Casablanca, 3.—Se

Ilur distribució es lo
qu' está malament

historia,

Lo que podría ferse y

no

's fará

La situació del Marroch pera
Espanya, si tin
guessim un Gobern Iliure y avispat, es presta
en
cara a rehabilitar lo
concepte de nostres polítichs.
En,efecte; allá 's trovan dos Sultáns. Franea s'
inclina del costat d' Abd-el-Aziz.
?Qué deuría fer

Espanya? Primerament respectar la llibertat del
Imperi y declarar que s' abstindrá d' intervenir en
la Iluvta

aquella,

per

esser d' índole política
inte
a Muley-Hafid
renneixi les condicions al efecto exigides; y enquan
cas
d' arrivar a les armes abdos
rivals, Espanya deuria
proclamar la neutralitat, respectant la llibertat
del poble marroquí, y regoneixent la
del partit naixent, que, a la curta o beligerancia
a
ha de triomfar si es que l' Imperi no vol la Ilarga,
perdrer la
seva nacionalitat,
venuda avuy per Abd-el-Aziz a
les diverses influencies extrangeres,
cada una
de les quals trau del Marroch la seva
Mentres Abd-el-Azis continuhi en grapada.
el. trono, Es
panva no pot esperar res de bó del
sino
coniiictes y compromisos. Abd-el-AzizMarroch,
es mirat per
son poble com un
heretje relligiós y com un tray
dor polítich. ?Quin pot esser
esdevenir d' un
prinicep divorciat del poble y sostingut
per les ba
yonetes extranjeres, que ab aquesta
imposició co
meten la més gran tiranía
'I poble alarb?
Espanya deuria felicitarse delcontra
triomf del preten
dent, com unich medi de restablir
lo vigor del Im
peri, que es t.ambé unich camí pera
conquerir la
pan popular, base de tot
progrés y activitat nacio
nal, exterior é interior.
De no esser ai zis, el Marroch será la
jogaina
deis extrangers,
Inglaterra' Alemanya y França,
v
ós qu' haurá de raurer
Espanya en virtut del
'Acta d' Algeciras y de les que
vinguin darrera.

rior,

disposantse a regoneixer

-

Lo del Marroch
Cada día que passa

cia

eapanyola

y

es un segle pera la
diploma
francesa abocada a trovarse are

conflicte internacional, provees' tpe'l
que vinhen abdós exércits
en Casa

vairs-are a un

contacte en
blanca.
Per més qu' en la prempsa francesa 's
note visi
blement marcada una corrent
antiespanyola d' al
g-úns diaria que prenen pon deis
més petits inci
dents pera fer verdader escarni
d'Espanya, corrent
que no 's trova pas
contrapesada per la
ferma dele periódichs que s' abstenen d' reprobació
trems, com sembla que deurian ter els aytals ex
diaria oficio
sos; no sé que '1 Govern espaityol
haja fet gestións
pera reclamar un xich més de
prudencia en aques
tos moments que podrian esser
pera abdues nacións, comaudi verament critichs
tanes d' Europa pera ter respec
tar els interessos del
Continent
en
lo malhaurat imperi del
Sultá.
Ja vaig ter notar desde'l prin
cipi
constant d' aquesta
aventura de posar colse a colse
dos exércits que, per més imita
que 's trobin en la present tas
ca, tenen sena dubte en Ilurs
banderes motius de rivalitat.
Els soldats franceses difícilment
oblidan que son els hereus deis
exércits revolucionaris y creu
hen ben de bona fe que dintre
del cor de cada francés hi ha
un petit
Napoleón; son hereus
U' aquell sargento que va jugar
a la _pilota ab tiares y
corones:
com tampoeh els
soldats espa
nyols poden oblidar que els Na
poleóns petits y grossos varen
haber de repassar la frontera
espanyola a les empentes d'
Agustina d' Aragó v del Tim
baler del Bruch. Aniagenismes
que si viuhen enterrats en la

Espanya y Alemanya
Un diari d' aquesta nit publica la
noticia de que
la conducta seguida per Espanya al
,Marroch se
den, a las imposicións de l' Alemanya.
Tot pot
esser.

Socialistas espanyols
sigut expulsats de Franea els socialis
tas Pan Iglesias y '1 sea germá,
director del Pro
grés, de Barcelona, y Ricardo Fuentes,
director de
L' Intransigent, de Madrit, vinguts
a Paris pera
Avuy

han

fer campanya antimilitarista.

París,

5 Oct. 1907.

MÁLAGA

Després de

la inundació

MATTHIEr.
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EL

TRASATLANTICH INGLÉS

tota manifestado de Culta

«LITSITANIA.

y havía colaborat en
moltíssimes publicacions,
y son nom havía sigut llo
rejat en varis certamens.
—(D. E. P).
ra

La

Reforma

Ab tot y lo que s' ha re
menat
assumto de la Re
forma, la cosa segueix en
callada, no sabem si per
falta de un timoner expert
o per la mandritis de algú
que tal vegada no s' ha
deslliurat encara de la
nyonya del estiu. Tot se
gueix igual com en el día
en que va tractarse en Con
sistori d' alsar una colum
na de bronzo cora la de
Colon en honor als senyors
Ha atravessat I Atlántich (2780 mines) ab la major velocitat assolida fins
que habían entés en aquell
minuts)
avuy (5 dies 1 hora y 5
assumto: repetim que tot
ségueix igual: la Comissió
municipal celebrant juntes
y més juntes, se diu que ab gran consum de ja
rabe de pico y tabaco per tractar del aixampli
de la gran vía C. y altres coses pe '1 istil; els.
senyors del Banch Colonial apurant les vaca
número
anun
cions, y 1' obrer, el que 's troba sense feyna,
penjat de barres al sostye, desconfiant de que
re
lb arrivi a la tarda aquell pa blanch y saluda
ble que se li había promés repetides vegades.
Es ben veritat el ditxo castellá de que una
cosa es predicar y otra dar trigo.
Are s' anuncia pe '1 dimars de la setmana...
entrant la firma de
escriptura del contracte,
un
lo que pot condensarse en aquestes paraules:
dimars se donará un non pas de tortuga.
En quant a 1' enderrocament de cases, coloca
do de banderoles y altres maniobres pe '1 istil,
en les festes de primavera tal vegada se pensi
convenient intercalarhi tot aixó com un núme
ro de moixiganga.
Mentres tant poden dormir tranquils els ve
En franquet y Serra.
hins de les cases que han de desapareixer, y si
algun d' ells té colomars sobre terrat pot seguir
Dies enrera morí En Josep Franquet y Se
sens cuidado aumentant la cria, puig es pos
rra, una figura de la poesía catalana, deixeble
sible que avans caiguin d' un cop de vent que
de Verdaguer; era, a Gerona,un impulsador de

DENLO 1111

següent

En el

ciarem el sorteig del

primer

galo

que AURORA SOCIAL
prometé als suscriptors. Será
objecte de gran utilitat pera
la familia obrera.

CRÓNICA SOCIAL

pe '1 magan deis obrera que esperan
feyna en les obres de Reforma.

no

L' Institut Agrícol Catalá de Sant Isidro, en
sessió de Junta directiva, ha procedit al nome
nament del Jurat calificador del concurs de
fruits tardorenchs, qual fetxa d' inaugaració
s' ha fixat pera '1 día 15 del actual.
Com que les solicituts de local pera instala
cions son moltes, se VI públich pera coneixe
me nt deis que tinguin intenció de concórrer,
als que s adverteix que '1 plasso d' admissió 's
tancarit '1 día 10 del present mes.

S'

ha

totes

son

propies

de

El primer velocípedo o aparen de locomoció, moi
gat per la persona que transporta, es descrit per
Ozanam en el llibre titolat Récréations mathéinu
tique,s et physiques, que publicá en 1693. Vetaquí
la descripch; que 'n fa '1 matemátich.
«Se vete a París, d' algüns anys ensá, una ca
rrossa

o

cadira, qu'

un

servent, posat darrera, fa

alternativament ab els dos peus, per medi
de dues rodetes ainagades en una caixa posada
entre les dues rodes de darrera y enganxcida a l'
eix de la carrossa».
L' inventor d' eix primer sistema de locomoció.
destinat a fer tau gran paper, era un jove metje
de La Rochela, anomenat Richard.
marxar

Anem en camí de tenir forsosament de pres
cindir en nostres cuy-nes de la earn de porch o
de haver de mirarla de regull com la de issart,
senglar y d' altres besties que penjan deis
aparadors deis colmados en festivitats anyals
y als que no arriva la bossa del pobre, eom
no siga per comprar un tros d' orella, o un bossí
de pota.
Els abasteixedors, que per lo vist no badan,
han probat un medi el més cómodo de omplir
la bossa y que consisteix segons diuhen els ex
pendedors de tocino en ter demandes als abas
teixedors de Mallorca en cantitat que no arriva
al consum d' aquesta plassa.
Áixó provoca una alsa artificiosa en la que
paga els plats trencats el consumidor, tota ve
gada que 'ls tociners pensan pujar el preu del
article, si 'ls seas companys segueixen testa
ruts en tan lucrativa obra.
A propósit d' a.quets últims senyors din un
diari local lo segilent:
«Els abasteixedors ho tenen organisat de ma
nera que han acaparat el negoci de porchs de
Mallorca en forma tal, que algú que ha provat
de dedicarse al negoci y establir la competen

El calendari xino
se compasa de 60 anys y cada any
se designct ab un nona particular. Lo mateix que
calendari arabich está basai sobre la marxa de
El segle xino

la llana, ele

alternen entre ella d' una Ma
sent de 29 y 30 díes. Ele mesas de
29 díes s' anomenen febles, els de 30 dies, forts. El
día 'e composa de 7 hores de daror y de 5 de nit,
La haría
o sia un total den hores en lloch de 24.
xina correspóri, en conselftencia, a 2 hores eu
naesos

regolar,

nera

ropeas.

Entre dos anticuaris;
—Jo tinchl` espasa que duya Alexandre Magne
a la batalla de Lepant.
—Donchs jo tinch la pistola ab que nostre pare
Adam va matar la sogra.
Imp.

carrer

Non

de

St. Francesch, 17

NCIO

Ruges bazos do
QUIKALLA y MAQUWARIA
Fundiciones de Hierro g bronce, talleres de

l' home.

Hijo de Ignacio

MALALTS

PERA

Origen deis velocípedos

ACaparament

Consulta de 6 á 8.—Gratis

HABITACIONS

PASSATEIVIEF'S

y está a la venta al preu
d. una pesseta la «Memoria de la Escbla de
Mestres. Any primer de son funcionament, per
J. Bardina, director.» Es una llarga ressenya
de la fandació y funcionament de la citada
mstitució, ilustrada ab gravats.

MANAUT

que

les

Hem rebut la Memoria del Colegio-aco.demá'm
de San Antonio, dirigido por los senores Mar
qués. Curs de 1906 a 1907.

publicat

CURACIÓ de les enfermetats de les víes urinaries,
(rinyons, veixiga, próstata y uretra)
de

* **

Escola de Mestres.

CASA. DE CIERACIÓ
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.

y

perque están previamént compromesos y nol e
jats pels abasteixedors.»
Ja es molt no poguer tastar tocino; pero con
solemnos que pitjor es morir de la triquina.

(oncurs de fruits

enccio
(LÍNICA

cia, s' ha trobat ab que ls pagesos no li vénen
bestiar y els barcos no '1 volen transportar

trovar

Ningú den operarse sens visitar avans aquesta CASA DE CURACIO
Operacions a preus econemichs. * Compte del Asalt, 34, Barcelona
Visita particular: DR. MAMUT: Rambla de Cataludya, 61, 1.°, de 3 1 5

URGEbb

TalleresPROVENZA
5

Despacho

b
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Teléfonos

Manel Ballespí

Escudillers. N.o, 24. 26 y 28
y Obradora. N.., 2. 4, 6 y a

hartado tic Correos s.° 4I.

BARCELONA

BARRETS y GORRAS
BON PREU

DE

41-C_A_11R Ere. ,-1.311>L1C-11

al tombar el

Begontir.

—

BABC EL ONA
POR

RECLAMO

RENOMBRADOS
Los

sin

rivales

HUMANITARIO

CONFITES

Roob

C>

o

é

TUAIVIOIN 13. eriTtON

Inyección

TREINTA TOMOSA UNA PESETA EL TOM

1NT

De venta

Preparados por GRAU YNGLADA conocidos en toda
Europa y América para la curación de las Estrecheces
nretrales, Uretritis, Prostatitis, Cistitis, Catarros de

vejiga,

consiguen cada día el más creciente éxito, por
lapidas y eficaces curas obtenidas con los mismos.
Innumerable, cartas de enfermos cura los con los mismo,
que io atestigtian, están á disposicion del público, siendo
estola mayor garantía.
la

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

las

PLAZA DEL ANGEL Gy7

las

Y EN TODAS LAS

FARMACIAS

AL POR MAYOR: SIgl VICINTE FERRER

delDr.Sastre ujfiarqugs

EUXI

y Cgt

BARCELONA

Depósito General: Rambla del Centro, 30,—Farmacia
DETAbbE: Principales farmaciasy Centro' de Especialidades

Es el de resultats mes segurs pera curar tan terrible malaltía, minvan
sempre la seva intensitat,
la sanen, tonificant el sistema nervios
fent rebaixar tan l' albuminuria, com la glucosuria en les diabetis in
La curació se logra mo t

purificant
sipidas.
depressa.
Casa especial pera xarops medicineis dossificats
FARMACIA: HOSPITAL. 109 Y CADENA, 2.-13A.11C,"F.'1-01NT.,4,

cusworie módico todos los días de 11 á 12 y de 6 á 7
Rbia. del Centro, 30 bajos.-BARCELONA

COSTA NZI

en

COlsOCACIONS.—Se necessiten:
taller bisyteria.
Oficial ratllador.
Encuadernadors.
Aprenent pera tintorería.
Aprenents sabaters.
Id.
camiseria.
Estuxista.
Minerviste.
Aprenent sombrerer.
Aprenents lampistas.
Aprenents fábrica d' articles de
Aprenents pera mostradó en
metall.
una botiga de robas.
Aprenents impresors.
Aprenents tenda de mobles.
Preparadors de sombreros.
Aprenenta pera establiment d'
Barbera.
Pedalistas pera carpetas.
Hortopedia.
Aprenents comers de roba s.
Noyas aprenentas pera ensen
Talladors de calsat.
yalshi una industria nova y
Aprenent pera merceria.
Noys pera recados.
adequada al seu estat.
Id.
pera un colmado.
Esmaltadora de relleus.
Aprents de 14 anys pera una
Maquinista cotillayre.
Aprenents confiters.
botiga y fábrica de cerámica
Dependenta generos de punt.
Oficiala sastresa.
Festoneras.
Lampistas montadors.
Oficialas pera la confec ció de
Planxadora tintorera.
Aprenent máquinas imprempta.
roba blanca.
Tallador de cuyros.
Oficials y aprenents pera fábri
Grabadors.
ea de cartro.
NOTA. —Al objecte de no dificultar el funcionament de riostra oficina se fa avinent que aquesta unicament extendrá
ele seus serveys á las colocacións consignadas en el adjunt anunci lo que fem pr(-sent a las personas que faltas de
treball acudeixen a postre domicili social al objecte de evitalshi la perdua de temps y las molestias inherents a una
Oficiales sombrereras.
gua nyant.
.A.prenentas id.
Sastresas.
Oficiabas planxadoras.
Oficial sastre.
Meritori.

Aprenent

•

negativa involuntaria

per part

nostra.—Las cartas se dirigiran
llores de despeje á la recia:acoló:

á la

¦dicina

Lee 12 á

colocacións.
1 del mitjdía.
de

HOLSI DEL TREBILL:Instalada en el Rimel del Treball Nacional,-Plassa de Santa Agua, 4.-OFERTAS:
Practicant de farmacia.
Viatjant géneros de punt.
comisió.
Id.
Cerredors.

Oficialas modistas.
Meritoria.
Traductor frances.

Noy pera recados.
Destilador, alquitra, Petroli.
Empleat recados.

Viatjant.

MAQUINES PERA COSIR Y BRODAR
ESPECIALsITAT: Máquina rotativa Intzir*LuA, la mellor del mós.

Máquines pera totes les industries.
Máquines rectilinees

pera

mitjas.

Ah COMPTAT Y A PhASSOS

AVINYÓ,

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

CALLICIDA PIZA
emplastos y de
y zapaterías.

los

líquidos

en

general. Es económico,

una

pebeta

en

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

—...i7011111111E._

I:t yr

S /E "Y

se

relee por

correo

cortMeldo.

