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pels

de
1.er

dele hornee.»
autor de «Les Presons» y «Deis debers
les bor
apaybagar
pera
creyan
que
lis antichs
rasques del Atlántich bastava que s. aspergiseen
par.
les ones encrespades ab algun doll de ohi
Aquesta creenea es una falúa, pero en el fons
amaga un shubolisme y una veritat.
sea fruyt
olivera es el simhol de la pan y
'1s metjes moderns receptan ohi

emoiceis. Encare
pera

regalo: Podrán escullir entre:

Una máquina de cosir Wertheim.
Un Hit y somier pera una persona,
cadires.
Un !lit y somier pera matrimoni y un
entre:
2.°" y 3.er regalos: Podrán escullir

unció medicinal
guarir
pera
les llagues socials
fa
falta
'as
bona
temps.
dele nostres
di
Que llegeisin el test que vaig a traduhir
v 'Is pa
reetament els pobres y 'ls richs, els obrers
saludables
trons, y no podrán menos de rebre 'ls
del bou
efectos d' aquesta curta y aprofitada visitaparla
del
Sarnaritá. El fragment a que 'ríe referim
aísle:
din
infortuni
y
Respecte al
humanes, y
.!Honor a totes les honestes condicione
que ordenin la

armani pera roba y sis

un

un

arman.

pera roba.
Un
persona.
Un !lit y somier pera una
Mitja dotzena de cadires.
Un rellotje de paret.
Imposició a la
4•t, S.', 6.e, 7.8, 8.a, 9.3 y 10.e:
pessetes o un rellotje de butxaca.

çaixa

de Estalvis de 20

republicana. periód:ch de
Unió
mocrátich obrer, organ del partit de
republicana del districte de Manresa, des
esgarrifós espectacle
prés de descriure
primer lloch
de les'inondacions,demana en
pera la dona obrera, y crida als po
bres, richs, classe mitja, clero y a tots els
uneixin
estaments de-la societat pera que
a aliviar la di
sos esforsos y s aprestin
quedat ex
sort de tantes victimeá que han

posades

á la fam y á la

,

hidrargirisine, del fosforisme, de la in
toxicació pe` Is metalls y demés malaltíes tipiques
me, del

dels obrers ocupats

en

igual

recordar la degeneració física y corrup
empre
ció moral de menors, fomentada per certes
la ilustra
ses queespeculan ab el vici, l'espectacle,

!Elena de

miseria.

sentit.

1`
AURORA SOCIAL ja s' ha ocupat de

ur

gencia d` aportar soeors a tots els damni
ficats, pero avuy devant de las noves per
dues que han ocasionat en tota la nostra
multiplicar
terra les inondacions, voldría
arribar
els clams de la prempsa y ferlos
les entitats y totes les persones que
a totes

poden contribuir material o moralment

a

treba
aliviar els mala que afligeixen als
Per
aixó
lladors y productors de la terra.
repetim el lema de la fraternitat y la niú
tua

aásistencia:

Tots per un, y

un

certes industries desde la

infantesa.

poblacions
Tota la prempsa local de les
desbordaments
flagelades pels darrers
parla

en

per tots.

ció, la targeta postal y la gacetilla periodística..?
Arzty no exigim responsabilitats. Si fas aquest
comensar pera
el nostre intent, hauríam de
demanarles, no solament his empresaris y a les

persones q-ue están encarregades de vetllar per la
moral y la higiene públiques, sino també a alguns
pares de familia patrons e indiriduus de algunes
socials.
Juntes locals de
que 's vol fer
En aquest punt a Espanya sembla
Y no
la conjuració del silenci entorn de la veritat.
y de
falta qui apela a tota mena de amenasses
imposicions pera explotar, no tant la debililat com
la ignorancia y timidesa deis débils.
fi ha gent que 's presta a tot... per una pesseta,
d' una
pel guany d' una pesseta, per 1' estalvi
en algunes
pesseta! Pero aquesta pesseta deixa
el punyal del
mans una taca inesborrable com

:Reformes

«Macbeth.»

Avity
semi

exigim responsabilitats.

no

res

més que desretllar

No 'zis propo

atenció, excitar la

compassió, la hiimanitat, la carttat deis grans
favor dels petits.
en pes
Les alusions que fem no s' inspiran pas
exayeracions de la realitat.
simismes estérils;
gravíssimes denuncies de fets molt
Obeheixen
lamentables que 'lis han portal a la redacció de
AURORA SOCIAL persones imparcials, de seny y
‘iis han escrit de di
de bon cor, que han vingut
a

en

a

o

!Per

una

pesseta!

pera la oual se ne
A.nem
de les
cesitarían milions, y la inmensa majoría
dedican
persones que posseheixen riqueses no hi
una malla.
Partem de la explotació deis noys per algunes
empreses industrials, comercials, y fin' artisti
ques y literaries.
suplici.
lii ha algom petjor que '1 desamparo: el
Hi ha algom petjor que la orfanesa: la paternitat
la indigencia y
despótica. u ha algom petjorque
pesseta,
quan se fixa
moneda
de
miseria:
una
la
pare
o d' un patró.
cervell
d'
un
el
sa imatje en
víctimes de
Hi ha milers de noys que son les
aqitesta idea fixa: el guany d' una pesseta, es
ta!vi d' una pesseta.
criatures es
Per aquesta especulació, milers de
lenta, gra
pena
de
MOCt
una
tan ccmdemnades a
suplicis que
dual, progressiva, com els torments y Milers de
dona cds criminals la rassa grossa... organisrne,
criatures que no poden desenrotllar 1.
que 's
instruhir 1' enteniment, educar la voluntad,
conta gis
encomanarse
tots
els
trovan exposades a
ánimo.
del CO3 y tots els vicis del
!Poirres fiors! Tot just nades, tal just escadel1a
des. y ja mústigues y seques
cara y '1 brin
N' hí ha que perden el color de la
ferro de la
nervis
y
'1
deis
deis ulls. el fósfor
pes
sang... per una peseta, pe '1 guany- d' una
seta. pe4 1' estalvi d' una pesseta!
una pesseta se
hi •a—y son rizoltes—que perfusta
`ls de,sum
de
un
trapeci
a
que
han de prestar
escapsi
ferroels
de
máquina
•unti '1$ bra$303 o una
hi ha—y son encara en major nombre
sis dit5(1).
y catorze hores,
--que han de treballa,- dotze, tretze
avaras d' eixir la
quadra,
y
una
dins
d'
tancades
han de fer dues
aurora y després de post el sol
venir
de casa sera a la
pera
anar
y
hores de cansí
a

parlar d'

una obra

..

fábrica.

y que telas» els dits amputats per
II}
centenar, en la sola provincia
suma»
moles
máquines,
les
Barcelona.
de
encara no conta dos anys de so
Hi ha una fábrica que
fandació, quals máqusnes han escapsat més de 100 di!s
de uoys.
El. noys

mancos

ferents indrets de nostra terra.
Nosaltres compreném que pera arribar

a

práctica y desitjant continuhi aquesta pu
que s'acial/in aella
lorami emprés fi

a
bliació en
liostres germans del trebalt

la to

tal redempció de la dona y del noy, no basta que
els acorts internacionnls o les lleys espanyoles
prohibeixin o limitin en certes
condieions el &odian industrial.
Nosaltres creyern que avans es
necessari procurar a la familia
obrera medis suficients pera la
subsistencia, el salani mínim, el
EltS veyém
salani familiar
obligats a lamentar que es enca
molt

llitnyana

la

en

y honrarlo.
mostrar estimació al borne
El donarse vergonya de
de for
honrat quan ha sigut victima d' un revés
obstant es
tuna. es la més indigna de les vileses. No
donas. tant més a fi
molt corrent en el mon: vigila,
contag,i. .•
encomani
el
jamay
se
t*
de que

UN DOCUMENT
Helli rebut de

Masqueta

el

seg,iient comunicat:

Als senyors individuos de la direcció de AURORA
SOCIAL.
Respectables senyors:
Com a comissicenats que havem sigut fins avuy
de la Associació de Rabassaires de «Can Massana»
inmerescuts, otor
ab amplis poders, encare que
Associació
en junta
esyndaniament
dita
per
gats

general, al objecte de encarrila les qüestions es
devingudes entre amos y parcers de dita finca, al
r

terreno
objecte de defensar els nostres drets en el
amos; repe
assumpto
els
portar
r
volguessin
en que
.tím, en el concepte de tals comissionats y en nom

més
deis rabassaires en general donein a vostés les
de un
resultat
obtingut,
y
mercés
per
lo
felís
grans
donarles al in.
modo particular y especial debem
divida° de aqueixa direcció que te al sea cárrech
Joseph Ruiz Coste
«Lo Secretariat del poble,» Don
sigut
l' ánima d' aqueix
debein
dir
ha
llá, del qual
LES

INONDACIONS

Una rondalla
Donchs será
No as valg prometre una rondalla?
rondalla v pronóstich a la vegada; eseolteula:

veig
'dos rius, el mar y la montanya jo seva
que per la
la comtal ciutat de Nyoca,
régidors que tenen ganes
sort te un batlle y molts
de ben servirla.
sab ahont un
Jo veig corrí un día arriba de qui
senyor, puja les escales de cal batIle ydesprés d'
reverencia li parla aísle:
una profonda
guapissim y sa
El senyor.—Oh baffle boníssim, gran favor; no
pientisSim; jo vinch a fervos un
descubrirvos un tresor que pera
menos que vull
deeconegut. ?Vos haveu fix.at
completament
es
vos
carretades
de porquería que tetes les
aquestes
en
tardes son tretes deis pisos de. vostra ciutat de
Nvoea? Donchs no es tal porqueria, aquest es el
de la
tr'esor amagat; tot aisó cremat en une fossoscavalls
grapat de mils
meya invenció pot donar un
poden ~lar cla
de forsa, que convertits cii llanas
ciutat.
mitja
ror a
L' arcalde.—?Que diheu ara?
atrevíu a
El senyor.—Tal com sana. y si vos
empéndreho, resoleu d' un tret el problema hi
giénich trayent ele escombriaires, la mitnitipalisa
pú
servey y flui la municipalisació de la
Entre

una

jan

ció del
blica il-lumínació.
contestar perque 'n sab
El senyor arcalde no pot
la
poca cosa d' aisó; ele diaria comensavan a inflar
ganga dilient coses estupendes dele pobres escom
oscura
briaires, y després d' mis guante meses d'
preparació 1, assutnpte va al Consistori.
que
Jo veig que no falten allá verte autorisades
que les es
preteiren aelarir la atmósfera, dihentcremen
poch
combraríes ab 40 per 100 d' hurnitat
rnolt cakbó pera
y malament, que s' ha d' afegir
son bo
incinerarles, que aisó dele eavalls de forsa
ademés en
lados, que la cremado es Cosa cara y
perjudici dele que fan pe'l seu,eonipte la recullida
riu.
y de tota l' agricultura compresa entre riu y
Higiene... la mu
!Qué han dit, pobrete! La santa
nicipalisació de serveys... la europeisació deLonla
ciutat de Nyoca... que Nueva: York aisis y
Ham
dres aisás y Berlín aW) y Chicago alió y
burg lo de més cuila.
Y després d' hores y hores de parlar, s'eOse datos
votació.
positius y certs de cap cosa, se pasa aullet.
Voten
senyors
que
*s
fan
alzarle
veig
Jo
si

quasi

?Tornar a lo de abans? ?Qui es capás
?qué
ja está enderrokat? y mentres tant,

lo que
lora.

A la fi s' aclareis el

A CATALUNYA

realisació

a

es

tots els m-als.

Pero algom se pot fer. Ja in
sistirem sobre aquest punt, pro
posant altres medis ben prác
tichs y eficassos.
Pero aruy no podém abste
nirnos de recordarne, ab tota
sinceritat, quant menos un, que
impossible a molts
no es pus
familia.
amos y paree de
Una mica menos de cobejansa
de la pesseta que 's pot guanyar,
y una mica més de desprendi
ment de la pesseta que 's pot

perdre.

BONAMICH.

Silo! Pellico

De gran oportuuitat resultan
nostres díes els consells de
Silvi Pellico, el gran patriota
en

virtuós peda
el
onch. I' eminent filántrop,
mártir deis Piombi. 1' inmortal

'it

farán ele ciutadans de la bruticia? Endevant y

aquest ideal, que ha d' asse
gurar el dret primordial, el dret
la familia obrera.
de viure
Nosaltres confessém que ni '1
fors ni la bona valuntat deis pa
remeyar
res y deis patrons pot

de

be tots.

antiga
Jo sento kom s' esllavisa una organisació
moda.
y bona pera donar pas a la
crematoris de l' al
Jo veig con' arriven ele forus
paguen
per
un impost Ilittres
's
mon
y
part
del
tra
un munt d' or.
fassen
Iliures
que
y més
Encara ne cremen y ja hi ha qui ha fet una pila
ensatjos, vin
de negocie. Vinguen ensatjos y més
ho
guen tonelades de carbó... ja está vist y tothom
Municipi 'u surtirá
diu: aisó es un mal negoci; el
buydes.
ab les mans al cap y ab les butsaques d' aisecar

d'

Glosen

tots els orelres, aro

da y

.

ra

e

en

fitant aquest acte de filantropía que vostéstenen ena
desvalgu
pré.s en beneficinostre o siga de la classe
divergen
tenen
principalment d' aquells que

manin cap

anemia,
fossers. Que parlin les estadistiques de lasatztrnis
de la tuberculosis, de la pizeitmonía, del

socors

nera mes

1' absoluta miseria y
mena de socors.
seas recursos y 's trovi en
A qualsevol que visquiocupas, tráctal ab una afec
que
un grau inferior al
arrogants mane
tuosa pietat. No li fassis sentir ab
humiliis
teva posició. No
diferencia
de
la
res la
te molesta ab
sisquera
quan
aspres,
ni
ab paraules
detecte.
alguna grossería o ab algun altre
home infelis que '1
No hi ha major consol per
pels setts prinCi
veures tractat ab amorós respecte
y aleshores
pals: el cor se li ~pie d' agrahiment,
el rich pot ser rich, y li perdo
es fa cárrech de com
que se 'n fa digne.
na la prosperitat, perque cren
brutals son odiats, en
Els patrons desdenyosos y
treballadOrs.
care que paguin bé als seas
inmoralitat:
Ferte aburrir deis obrera es una gran
malvat:
primer, perque aleshores tú mateix ets un
Ilurs afile
segon perque en Iloch d' alleugerir les
avesas a servir
cions les agravas: tercer, perque '1s dependencia, a
deslleal,
a aborrir la
modo
un
te d'
la classe
matehir les classes mes afortunades que
tothom tingni la ma
obrera. Y corrí que es just que
que no 's vulgui
jor felicitat possib'e, aquell patró
que 'Is
degradar, den procurar ab gran solicitutIlur
estat
incompatible
seus dependents no trovin
veure que '1 rich I*
ab el gen, sino que I' estimin al
y auxilis
ha sapigut sembrar d' honestos consols
pera '1 pobre.
subvenció a qui 'n
Sias generós en tota mena de
protecció.
quan pu
diners
y
de
necessitatrde
dogal
opor
guis--en tota mena de consells en les ocasione
exemPles.
tunes—y sempre de bous modos y de bous
mérit oprimit, tre
Pero principalment, si veas el
realsarlo; o si
balla ab totes les teves forses a fi de
consolarlo
aixó no pote ter, esfórsat quan menos en

guin

y en
s'han d' adormir necessariament en les arpes
monstre
sens entranyes.
dents
del
les
!llena de parlar dele* cristaller tes. de les fundi
cions, de les fábriques de productes químichs, de
calderes, de tots aquells
la neteja dels tenis. de les
treballs perillosos o insalubres, a que 's dedican
tantes crzatures en tantes poblacions y llogarets
de la terral'
Que parián els patrons, els pares, els metges. els

La Montana

una

preveure.
Servéixinse pendre, si no en lo que val, en lo que
significa aqu,est nostre profane, agrahiment, tot es
ma
perant ocasió de demostrarlo a vostés de-iann

escombriaires

pobres nines
Y aquestos pobres nins y aquestes
-in` hi ha que tenen non anys!—s' adormen y

per tots

perfum balsáruich,

heturia

acudeixen a n'
cies ab els amos, segurs de que si
trobarán
1' auxili
Direcció,
filantrófica
aquesta
empresa,
seca
necessari pera sortir en bé de la
per tant a la deis pobres! ab tal de
nosaltres.
tal
de
que
passat
a
ab
donchs que aixis nos ha
propia desventura al Ilur millorament,
Ilurs
erratiament no creguin que '1 patir autorisa
Aquesta Comissió saluda coralment a vostés y
vicis y rencors.
Fusalba.—Jaume Claramunt.—
judi
de
tractis
b. s. m.—Jaume
Aixis y tot, no sias rigurós quan
pobres,
aquells
carlos. Tingas compassio áduch d'
: Joseph Sabater. —Joan Fost.—Pere Jofri. --Joseph
la impaciencia y la rabia.
en qua' cor ha triomfat
Honastre.
estirat en mitj
Pensa que es cosa molt dura el patir
mentres a pochs
del camiral o dintre d' unes golfes,
menjats
homes ben
passos del pobre infells passan
Perdónali si té la debilitat
y elegantment vestits.
necessitat,
de mirarte de reull; dónali socors en ea
perque es home.
Els
a qui les
Respecta la desgracia en tots aquells que
no j e
cor. encare
seves fietxes han travessat el
III Y DARRHR
encare que no 't 41e

AURORA SOCIAL.
tindrá lloch el sorteig al local d'
El diumenge 15 de Desembre
estiguin
al corrent de pago
qu'
suscriptors
els
Tenen dret a aquest sorteig tots
suscriptors
any, el día 14 de Desembre, y tots els nous
del ser,on semestre de aquest
el
.adelantat
hagin
mesos de Novembre y Desembre
que ad'emés de suscriures pels
Desembre.
pel proxim día 14 de
pago del primer semestre de 1908,
porta el rebut de suscripció, donará dret a la
número
que
favorescut
el
Si surt
opció de un deis premis.
tindrá dret al primer
per dos o mes premis solsament,
Si sortís un mateix número
premi que surti adjudicat. aquell que porti el rebut.
El regalo se entregará a
caducará el 31 de Mars de 1908.
El dret a recullír el regalo

un

ictericia.

oliva,
sia lo que 's vulla de la virtut de 1'
Pellico respiran
lo cert es que '1s escrits de Silvi
que

armani

Tots per un, y

guarir

Pero,

solucionar per I' actitut en que
que da
estaran abdues parts contendents, donchs
tenían
anys
y
de
uvas
tres
diferencies
taren nostres
qüestió, ab le que
els asnos a/ Tribunal aquesta
dues
parta difícil* de
portal dísgusts a les

arreglo, difícil de

italiá, el discret

MANRESA.—La fábrica Sitjes

problema:

e' ha format

una

3
gut

per ses idees Iliberals, estar en un tot
cl' acort ab l' esmeutada Real Ordre reco
rieixentla com a portadora de moralitat
y de pan y benestar en la inmensa ma

joria de les families jornaleres.

Aqueixa declaració tan explicita,aquei

tan palpable confessió d' una absoluta
conformitat ab el modo de ProcedIr del
ministre de la Gobernació, demostra ben
a les dares que l' element
obrer d' Espa
aya macar pensa; demostra qu'una bona
direcció del proletariat, direcció no egois
ta, sino que per lo mateit que fos bona
sería desinteressada y franca, donaría el
fruit que tants anys fa persegnim y que
no hem lograt fins
ara conseguir, v de
mostra més encare, demostra que bastarle
un mornent decisiu per part de las classes
treballadores, un esfors suprent de vo
luntat en vers la nostra regeneració,un
acte heroieh, que si val la frase aixis me
permetho calificarho, v lo qu' are es una
restricció de la voluntat, una bnposició
d' ordre a nostra conducta, seria allavors
un trioinf, una victoria molt més gran y
eulluernadora que las més grans fins avuy
conegudes, donas que l' hauriam alcen
xa

ponsabilitai,l'éducació de nostres

fills. educado que
hem de procurarla intensament y en la qual hem
de posarhi moltissiraa Ideado. No es cosa tan sen
sata com semilla encarrilar la getteració que ~ji
pe' cami del ordre y del progrés. L' atmósfera está
viciada fas a tal punt que 's fan necessaris per
nostra banda exemples práctichs, abnegado a tota
proba y un elevat esperit d' economía y previsió
pera allunyar aqueixa maligna febra que sura per
ambent y que 'as gangrena al arribar en forma
de lletres de metilo a nostre contacte.
No. Siguem forts, valeuts, formern tots un sol
bloch en lo modo de pensar y obrar-i utilisem las
entitats v agremiacions que tenbia fundados pera
desenrothar els nostres ideals, que si aixis ho feni
haurem conseguit lo tant desitjat benestar ani
quilat als que ab mires no gens compassives voten
enfangarnos y embrutirnos pera ser l' instrument
de se- baixes passions.
MANYÁ-NET

Actualitats

seda a costa de nostra saneh, nostres suors
v per un acte espontani de nostra Iliber

(Dst

tat.

L' unió fa la forsa, diuhen, y aqueixa
vritat tan abrumadora que te per testi
moni tots els sigles qu' han transcorregut
desde qu' existeix lo mon, no ha tingut
de molt temps ensá, per lo que respecte a
ordre social, la seva deguda aplicado.

t.—Vista presa desde una barca

Societat que fará una proposició: ab una s
ció anyal de un milió de pessetes la cosa po
xar

de la millor

No 'n dupteu, las

en
i

ar

possible.

manera

Jo veig que es acceptada a corre cuvt
el
que s' ofega s' agarra a nu ferro verniel
h
La cosa ja está arreglada
Nyoca es ara una ciutat europea, va
a
la Moda, de dintre queda una mica més
que
abens,y a les arques una sangría anyal de
-.nts
mil duros.
Aquel' seuyor primer que va venir de
sab
ahont s' ha d aguantar el ventre de tan ri e: ha
sigut un gran borne d' aquells que sabei er un
bon negoci, perque hi veuhen de lluny.
Un parell de milers d' bornes se moren d an
les hortes del plá de Nvoca pateixen car ja de
fems, qual preu ha triP"licat. !Vaja quine entt
dencies! ;quí 'n fa cas d' aixo!
u

'

u

*,
*

*

Aqui acaba, la rondalla y acabo je. Ar
teume, minvons, que agati la senalla y n
ni a fer de 1.' ofici, que tot no ha sigut in
qüento.—Aixis siga.

rine

i

n

tor

Re un
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NOCTURN

ombre.ke

IttPlegc;rih

Per
s'extemenres
la
la lluna et gran estany blanqueja ab sa (orar,
arpas del vent s'agitan les fulles ab rentr
y frissén lea_éstre!les per cét ab gran del4

nit,

Y els eignes-dins les aigues franquiles y trgentades
del gran estany passeptn suau,)-itmica nt,
y envers la llana giran alegres ses mira( s
y en
aygua cap-bussantse s'enfonsen I tament.

aktkés que
dona ?'aire bresolen les
y al veure's dina les aigues tan pures y
omplenen amarases el parch d'un gran
y els

cignes

com una

pausats

casta verge„

com

COM

ta

Y

Gr.

En

aqueixos temps

ART

que tot sernbla que
ser perque
regnés la pau, la tranquilitat y l' odre en la
familia, en els pobles y en la societat en ge
neral, una de las cosas que mes extranyaría
un deis
nostres antepassats que resuscités y
visités alguna de las postres poblacions indas
trials, fora sena dupte lo trabar casi totas las
donas acorraladas com ovellas en las grans
quadras de las fábricas, y els homes per las
casas, uns no fent res, altres ocupats ab feynas
casulanas. y per las tardes molts cl. ells per los
cafés y tabernas malbaratant el temps y lo que
ueecssitan per lo honestar de la familia
"ttian en un día fresch d' hivern 's ven ab
un rasés, prop d' una fábrica, un grupo de po
bres dones menjant y a la vegada donant lo
pif a las sevas criaturas, el que te un cor sen
sible no pot menos que condolirse de la trista
condició á que 's ven rebaixada la mare de
familia en els pobles que 's creuhen més civi
en

hauria de

En cambi
cunstancias

els llochs rurals y en iguala cir
la trobaréu, la mare de
familia, ei cuvdant aviram, ó cusint, rodejada
deis setas fihlets. ensenyantlos a ser homes de
bé y a guanyarse honradament la vida.
lQuant diferent es l' estat de l' una y de l' al
tre y quant majors son las satIsfaccions de la
modesta pagesa sobre las que pot sentir la jor
nalera, tancada tot lo sant día lluny de sa fa
milia y voltada de perills morals y materials!
Féusen cárrech, obrers que aixó llegiu. y pro
curen per vostra part aliviar las irenas de les
N-ostras esposas y filles
proporcionantlos la
naajor suma de satisfaccions veritables, las po
cas horas que passan
en vostra companyía.
Una de ellas es que '1 temps que passeu en
el café, a la taberna o ab rennions, el
poseu en
conreuhar un hortet més o menos gran, ammno
dat a vostras possibilitats, el que
segurament
vos bastará pera
surtirvos de las hortalissas de
que
en

encare

,

necessiteu.

donen compte: estalviant
de gota en gota

El sucre com Mimo*

metje

Per bon canü
Lo ministre de la Gobernació ha dictat última
una Real Ordre reglamentant lo tancament
a una hora determinada de la nit, deis cafés
y ta
bornes al objecte de procurar la millora de nostres
costuras y com a mida previsora de moralitat y or
dre públich.
La bofetada no pot ser més grossa, y no obstant
y aixó hem d' agrahirla en la loas de l' ánima, ja
que suposa en nosaltres una gran morbositat, una
passivitat
extraordinaria en el régimen de nostra
per
vida
vida, el senzill fet de que pera dirigirla y portarla
eami Hagan que víndrer les iniciatives d'
un sol heme que ab espontánea generositat apro
fita les prerogatives de que gosa pera posarles al
servey del próxim sempre desdertyós y desconfiat.
Ho dich en termes serios y he repeteixo: la bofe
tada es de las que ressonan. Lo poble que abando
na les seves energíes y que en mans de lo
més de
clarat descuit altera en notable perjudici de la sa
lut y de la inteligencia les seves costums que més
que tals denhen considerarse com a Iley d' higiene
dictada per la mateixa naturalesa; lo poble que
pert la necio del temps v 's declara en oberta re
beldía a tot lo que constftueix norma de bona con
ducta y fonament de progrés, mereix que se 'I de
turi y se l' amonesti pera evitarli un trist desen
Ilás.
En mitj d' aqueixa taca negra s' ovira no obs
tant una punta Iluminosa, tan intensa, que no per
ser petita deixa en bona part d' esmortuir la mala
impresió causada per la citada ministerial disposi
ció. La mateixa Federació de Societats Obreres de
Madrid, la entitat que per sa cendal importancia
ve a ser la genuina representació del element tre
bailador de la capital d' Espanya, ha declarat per
boca d' un periódich no gens apocat y ben cone
ment

•

lisats.

en

de primera elasse, M. P Joly, ha
fet un estudi experimental sobre el valor ali
mentiei del sucre ab un regiment d'infantería
francés que estava de maniobres.
N .ha tret les conclusións següents: 1. a Dttgues
companyíes han passat una vintena de díes
prenent diariament cada soldat dósis de sucre
variables entre dos y cinch unses, sena que 1'
aborrissin ni'ls perjudiqués. 2.a Se pot susbtituir
tres unses de cara per quatre de sucre, sens
perjudici pel soldat. 3 a Fent aqnesta substitu
ció, s'ha donat més forca al soldat. mes resis
tencia als pulmons, millor ritme al cor, s'ha
aumentat el pes y s'han minvat les malaltíes.
4.a Forsant la dósis de sucre se eviten les inso
lacións y la fadiga 5.' Fins s'ha pogut sense
dificultat substituir les sis unses de cara clue's
donen al soldat per nou de sucre per tres díes.

1.4` HORT
inarxa al revés de lo que

vos

Mentres vos estaréu a l' hort, si fumen, fu
maren poda, si teniau costum d' anar al café,
estalviaréu els céntims que aquest costa, no
jugaréu, no vos enterarén de lo que pot desper
tarvos malas passions de envejas, munnura
cions, rencors y altres de pitjors No ho sem
bla, mes l' experiencia m' ha ensenyat que '1s
bornes que passau millor el temps son els tre
balladors de la terra
Els que no ho haveu probat, fetme experien
cia, y me donaréu la rahó; es veritat qu' es
costós aqrtet treball, pero no 'n dupten, es dis
tret eom eh l sol y no ni ha cap que dongui tan
ta satisfaceió al home: lo que no costa, poch
val.
Seguiu, donchs, els que vos trobeu en situa
ióde poderlo seguir, el desinteressat con.sell que
vos dono en aquest eserit: procureus un hortet,
els que no el tingueu; dareu un gran gnst a
las vostras esposas y filas ocupadas a la fábri
ca, y per ma pan procuraré en aquestas pági
nas transmetreus lo poch que
sé, per ense
nyattvos la manera mes profitosa d emplear lo
vostre treball.
UN AGRICULT01.

Un

blanca 1

ANTONI PUGÉS

que casi

céntims, s' avensan pessetas y
s' ompla la bota.

belles

erfum;

una

una

sens

fponceiies

visié 4tra
qui tenue y dolsament dins la fosco?' fui ura
ran

cols, enciams, llegums, pa
fruytes precedents del vostre treball
serán molt mes agradables a aquellas personas
que tan estimen, que las millors que pogueu
trobar a la plassa.
Y a mes en treureu la ventatja de que al fi
del any haureu fet estalvis de consideració,
tatas y

Ens organisem en diferentes formes, ens
associem pera ajudarnos mutuament, re
glantentem les nosties institucions pera

combatre imposicions de fora, acumulern esforsos

pera millorar la nostre posició v poder
atendre a
nostres necessitats, y en raitj de tanta previsió y
de tan estudi, descuydem lo essencial, ens oblidem
del enemich raés potent que 'ns espia y despreciem
teta ocasió pera bátrel cara a cara y ab lo front ben
alt.
Tots tenim un rey al cos, y aquet rey es el que
'ns goberna, ens mortifica, ens consum y ens mata.
Be proa tenim concepte de riostra personalítat y
plena conviceióde que ab ella podriam portar a cap
colossals empreses; empró, una petita idea de pri
vament ens espanta, una fiaca Ilum d' abstenció

aclapara,
pervindre,

'nsdetura la més vaga memoria
y voldriam veurer realisats nostres
somnis en un instant sense haber pres la més petita
part en la sera consecució. En la nostra ma está
esfumar tots aquets mtinaris conceptes. Sota ho
mens y com a horneas tenim en nostre poder tetes
les forses de que humanament se pot disposar, y
tant es aixis, que tots els gran honres, eis inés cé
lebres sabis y els més renombrats capdills couquis

ens

del

no

t'aren

justament

fama

v

gloria a.costa

de mil

TOT
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Espanya

Madrid, 13.—Banquet deis solidaris a Pernos,
presidit per En Salmerón.
Málaga, 17. Don Alfons visita la ciutat inonda
-

da.

Orno, 17.—Topada

a la estado entre '1 tren-co
de Bilbao y un tren especial de mercadertes
de San Sebastián. Hi han molts ferits.
rreu

Vigo, 18.—Naufragi

temporal;

ab 1

d'

una

llana

trainera, pel

morts.
Estats Ualts

San Francisco de California,

japonesa.

17.—Agitació

anti

França
13.—Se desborda '1 ritt Tech, inon
dantse la vila; hi han 7 víctimes.

Perpinyá,

Alemana

Berlin, 15.—E1 ministre de Negocis Extrattjers
nega

se

a

rebre '1s emissaris de

Muley

Hafid.

Brasil

Tierras Altas, 15. —Explossió a les fábriques de
pólvora de Dapout y als magatzems de pólvora; ab
una quantitat inmensa de victimes.
Impreca

Tánger,
vo

17.—El cónsul espanyel anoncia 'I relle
del eomandant Santaolalla.
e

sa

crificis y d' un enérgich predomini de sa volunfat.
Es cert que no pot exigirse de cada un deis ho
aleas una concentrado tan marcada de totes les
'facultats; de °correr aixis no hi hauría proa espa.,,,
la terra pera aixecar estátues y erigir mona
menta, si aqueixa es la més alta recompensa que
poden otorgá '1s mortals; pro no el inenys cert que
lo que, tractantse d' un individua, es casi impos
sible, se converteix en cosa de molt més fácil reali
sacia') quan lo mateix afecta a una colectivitat, y
la colectivitat es la qu' está cridada a implantar
dintre de l' actual societat el regnat del ordre, de
1' economía, de la moral, elementsdintre deis quals
deu cumplir l' heme l' alta missió qu' en aqueixa
terra
hi está confiada.
Si halatessim de donar erecta a tots els remeys
y especafichs que ab més o menys bombo s' anun
cian en las columnes de la prempsa, ben prompte
deixariam d' existir, donchs que fora de tet punt
impossible la convivencia de tots els sers humans
a,nessin apareixent y que com a conseqüencia de
la cura dv tots els mala subsistirian per sempre.
Per lo mateix qu' aqueixa ridícula presumpció ens
fa riurer, ja ni tan sois ens entretenim en Ilegir
tanta farsa segnida, y en cambi en altres columnes
de la mateixa prempsa se 'as ofereixen remeys de
diferentes menes y de molts colors y tots ells els
Ilegim ab tanta fruició y els delirem ab tanta an
sia, que no 'as donem compte que poeta a poch ens
enmatlinan. Y unes voltes baix la capa del reco
bro de nostre perduda llibertat, nitres, ab l' intent
enlavrar la nostre dignitat trossejada, se li do
nen a teurer a l' esperit fatigat y ansiós de repós,

CORRESPONDENCIA DE PARIS

en

amargues gotes que 'I cegan, privantlhi de pogner
veurer
únich fi que persegueixen moltes empre
ses periodistiques, el lucro.
Y dich moltes, perque afortunadament inoltes
n' hi ha també que segueixen una pauta contraria;

1.` antimilitarisme. —Lo moviment antipatrio
tich y antimilitarista ha prés un cauti que sembla
esser la gran preocupado del govern y de les chas
sea conservadores. No fa fressa, pero está animant

depressa

esperit de les masses populars, fentse
en les primeres eleccions.

temer les proves

El partit socialista radical éntra per tal causa
verdadera crisis.
Ja
actitttt del Sindicat del Trevall va mostrar
ab sea radicalismes una divisió que va allunyar
del socialisme molts honies de prestigis y de grans
mérits socials, entre 'ls quals han de contarse en
primera fila als actuals ministres Clemenceau,
Briand y Viviaui, qu' han trovat les pretensions
dels quefes reVolucionaris incompatibles ab tot prin
cipi d' ordre y de govern que no saben discernir en
les més bolles teoríes, lo qu'es possible y lo qu'es im
possible; lo qu'es oportú y lo qu es contraproduhent,
y no poden arrivar a la convicció de que do millor
es menys enemich del bés perque, essent ell impos
sible, ab les seves exageracions fa impossible lo
que d' altra manera fora una realitat fácil.
El Sindicat de la Classe General de Trevall, al
exigir del 0.overn la lluna, v al soliviantar contra
`Is elementl gubernamentais les masses socialistes,
pot ocasionar una derrota del govern en les elec
cions futures; pero si aixis fos, la victoria no sería
pas pel partit socialista, sino precisament pe'ls seas
enemichs.
Després d' aquesta divisió ha vingut la del anti
patriotisme y herveisme antimilitarista que, no
solzament ha assustat á tots els elements d' algún
esprit tradicionalista, y al esprit francés deis so
cialistas franceses que son orgullosos d'esser fills de
la Gaulia y hereus d' aquestaterra que consideran
com a bressol de la civilisació
moderna; sino que
ademés ha espantat y ha fet fugir a aquells ele
ments de gran intelectualitat que veuhen en l'en
timilitarisme una teoria realisable, en tot cas, sol
en

la corrent es tan forta que no poden per elles
soles desviarla. En tant ho regoneixen aixís, qu'es
casi sempre objecte principal de las seN-es declara
cions un crit d' alerta a la classe treballadora, un
toch d' atenció pera prepararnos a una batalla
que, si 's decideix en favor nostre será de resultats
sumament falaguers; pro que si d' ella ne sortim
vensuts ens ensorrará y ens portará a un abim de
zament després de algunes generacions, utópica
dolor y de miseria.
per ara, y no solzament irrealisable, sino antiso
?Qué hi fa que hi hagi llibertat de discussió? cialista, contraria
a la política justa v sabia que
Nosaltres som els primers de volerla tal llibertat. y
deuda adoptar el partit, el qual, ab les extraN-a
es més, la estimem condició necessaria pera
des
gancies antipatriótiques, resulta desprestigiat de
earotllo normal de les manifes
tacions vitals. Pro per sobre d'
aixó hi ha un nitre rahó més po
derosa, 1' intuido del home, la
LES. INO1NDACIONS A CATALUNYA
delliberació, el raciocini. Els
irracionals, que 'n su majoria
s' alimentan d' herbes, no 'a
menjan inay de les que '1s pa
gan ocasionar la mort o grans
trastorns en lo seu organisme.
instint de conserN-ació els
resguarda y ab la mejor nata
ralitat desprecian lo que als
mes

ulls hagués pogut inspirar
atracció.
L' heme pot molt mes: pot, no
per instint de conservado, sinó
per indicado de la seva inteli
gencia, distingir lo bo de lo que
seas

pot perjudicarlo,

y per

una

do

ble forsa que l' obliga a mon
rers, ja que no es independent
sitió qu' está Iligat ab la familia
v la societat, den rebutxar sens
treves lo dolent y aspirar sem
pre

a

una

aqueixa

major perfe,cció, qu'

es difícil d'apendrer
está en la conciencia
y el qui no la preten,
no es que
la desconegui, es que
no l' escolta. Pesa sobre l'inmen
sa mejoría nostra una gran res
no

qu'
de tothóm,

donchs

SURIA.—,Hostal

ven.

AURORA SOCIAL
LES INONDACIONS A CA TALUNY A

fora que U antimilitarisme la
desfés, y qu' aixis com França
va esser el bressoldel pare, sigui
també '1 bressol del fill.
Tot lo mon está preocupat ab
aquest problema. El Govern no
trova, dintre de la legislaCió lli
beral de la República, medis su
ficients pera impedir la propa
ganda d' aquestes idees. Hervé
trau l' última conseqüencia del
sistema y s' encara ab sa Patria

dihentfi:

«?No so lliure? Donchs,

d'aquesta lfivertat,
y excito als
assessinarte
teus
te. »

meus
a

enemichs

en

us

renego de tú
crermans a

abandonarte als
y a trahicionar
MATHIEU.

Paris, :20 Oct. 1907.

públichs que no envihin tropes al Ma
ch y que acabi la intervenció armada de dit
t. L' acte fou presidit pe'l regidor Sr. Largo
allero.

De Coruna

iers

El Eco de Galicia ha inaugurat una secció
qu' anomena «Centre de consultes», que té per
objecte vulgarisar senzills coneixements que
fassin possible la implantació d'institucions de
caracter social allá hont no existeixin, y por
tar ala pobles hont no arriben publicacions de
més importancia, la bona nova en forma de
senzilles exposicions deis medis a má pera
crearhi institucions socials com Caixes d' Es
talvis, Sindicats, Montepíos, Societats de Se
guros, Cercles, etc.
Tots els serveys son gratuits pels que 's di
rigeixin a El Eco de Galicia) puig fots els
dispendis que s' originin correrán a cárrech
deis que s' honran sent iniciadors d' eix •Cen
tre de Consultes.»
Nostra felicitació al periódich de la Coruna.

***

Societat Económica de
suscripció pera edificar

a

Comissió de Obres socials que funciona
Diputació Provincial y presideix el se
Albo té en estudi un projecte encaminat
a
construcció de cases pera obrers degnt al
S
ogués ab colaboració del inteligent arqui
te
Sr Brugnera.
barriada s' edificaría en mis terrenos si
tu prop de la fonda nomenada Casanovas
de uinardó, tingient cada una de les cases,
d' til gótich, un Oetit jardí al darrera ab els
pa s asfaltats
els edificis deis xatlans se habilitarán
ha acions pera escoles, ateneu, etc., y les
ten s se destinarán a estanchs, begudes y al
tre erveys semblants.

segón Sindicat.

**

CRÓNICA

SOCIAL

A Fuenferrada s' está formant un Sindicat
que segurament será tan beneficiós
com els demés.

agrícola

vant els homes de calcul politich y pahorós per tots
els que no están previnguts pera acullir aytals

concepcions metafisiques.
Les exao-eracions herveistes son preses com ver
daderes arrocitats.
Mentres hl hagi odis de rassa y rivalitats nacio
nals, tot atach al patriotisme y al rnilitarisme es
una propaganda de suicidi.
Si pognés ferse la prova, el dia que en lo mon po
litich arrivés la noticia d' haver obtingnt sanció
de lley la teoria d' Hervé, caurian sobre Franea
els exercits alemanys, rnssos, belgues y austriachs,
frissosos de domar aquesta rassa indomable deis
celtes que foren els que sostinomeren en lo mon la
guerra y que foren els verdaders inventors deis
exercits permanents en temps de Lluis XIV, in
venció la més calamitosa de l' Historia moderna.
Pot haverhi aqui un deis fenomens assombrosos
de la Lógica Humana. D' extendres la doctrina
herveista, la disolució de la França seria inmedia
ta, y a les hores s' aplicarla ab tot rigor l' adagi
llati: per qua quis peecat per luce et puniatur,
aixó es, que <en lo pecat hi ha la penitencia.»
Lo desditxat militarisme ha fet la Franea: lógich

Son ja 123 els sindicats
agrícols a quins el Banch d'
Espanya ha obert crédit en el
curt espay de temps de dos anys.
Com pot véures, les gestions pera promourer

la formació (l'aquestes associacions representen
un interés del 4 per 100, tota vegada que s'
abona una comissió al Sindicat que opera.
Creyém que aquet es un deis assumptos que
mes interés deuría despertar entre nostres agri
cultors per ser un medi de millorament y des
enrotllo en la riquesa agrícola.
De Cáceres
Don Lluís Chaves, fondador de Caixes ru
rals y Sindicats agrícols, acaba de constituhir
eixes benéfiques obres en varis pobles de la
provincia, a Brozas, Malpartida y Casar de
Casas. Ha dat qualques conferencies y está in
vitat pera altres.
*

S' ha inaugurat el
tro-Urdiales.

*

notes
visitat al Alcald:e una comissió nomenada
ped amos de fábriques de paraigües quei
xan
de la competencia perjudicial que '1s
hi f els venedors ambulants.

*•En
el Centre obrer de Gijón s' han organisat
conferencies doctrinals els diumenges, al
quals se rifen entre 'ls conc urrents
vares obres y follets.
unes

termenar les

No

us

resignen

a

morir r

Un
1s
E i consten les estratagemes a que ha apelat
el p onal director d'una fábrica de nostra
terra era arrencar d'alguns treballadors la
firm
ne devía figurar en un escrit, de qual
conti ut una bona pan d' elle no 'n tenía co
neix ent, y no obstant en aquest escrit se 'la
feya unciar al dret que té tot home d'obehir
a la
u de la seva conciencia. Els autor& d'
aques nou atropell no han tingut en compte
que 1 coses son lo que son malgtat els noms
que s
hi valga donar: han oblidat finalment
que 1 s les llegislacions del mon anulan els
actes
al extorsió obeheix al temor d'un mal
grave justament inferit; a aqnestos obrers
violen s AURORA SOCIAL els repeteix que no
temin, ig no `ns faltan pas persones que 'ls
defens
n de
tots els atropells, costi lo que
costi y si a qui pesi.

En la Gaceta del 9 del corrent s ha publicat
un Reglament del Ministre de Hisenda, senyor
Osma, que atenta contra la Iley de Sindicats
agrícols de 28 de janer de 1906. Si aquest Re
glament 5' apliques, se disoldríen el 90 per 100
deis Sindicats que hi ha a Espanya y 's deten
dría bruscament 1' organisació agraria, funda
da en 1' assceiació y la mutualitat, que va ex
tenentse per totes les regions A Catalunya
també se n' han creats de Sindicats agrícols.
Donchs bé, a aquestos nous organismes, que
son una esperansa del esdevenidor, els trasme
tem aquest crit d' en Severí Aznar que hauría
de ressonar d'un cap al altre d'Espanya: No un
resigneu a morir.
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Centre Obrer de Cas

nou
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Crédits agrícols

MANRESA.— El gasómetro

L' agrupació socialista madrilenya celebrá
al frontó Central un miting pera reclamar deis

•

Imp.

smccio ny ...A.weu-imCLÍNICA MANAUT
CIIRACIÓ

de les enfermetats de les víes nrinaries,
(rirtyons, veixiga, próstata y uretra)
de totes les que son propies de l' home.

den operarse sens visitar avans aquesta CASA DE CURACIO
Operacións a preus eaMémichs. * Compte del Asan, 34, Barcelona
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FARMACIAS

De venta

AL POR MAYOR. VIII ViCENTE FERRER iC

en

las

BARCELONA

Preparados por GRAU YNGLA DA conocidos en todo
Europa y América para la curación de las Estrecheces
uretrales, Uretritis, Prostatitis, Cistitis, Catarros de
la vejiga, consiguen cada dia l más creciente éxito, por
las rápidas y eficaces curas obtenidas con los mismos.

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

Cardó infalible de les n'encanares sitjansant
Braguer Medical Vives

Innumerables cartas de enfermos curados con los mismos
que lo atestignan, están á disposición del público, siendo

o

estola

0-•

mayor

garantia.

N'Osito

General: Rambla del Cutre, 30.—Farmacia
de resulta ts
malaltía, míncant sempre la seca intensitat. puritl
DETA bliE: Principales fanaaciasy Centras de Especialidades
cant la sanch, tonificant el sistema nervios y fent rebaixar tan l'albuminuría
ccm la glucosuria en les diabetis :nsipidas. La curació se logra molt depressa
Consultorio médico todos los días de 11 a 12 y de 6 a 7
Casa especial pera xarops medicinais dosslficats
Rbia. del Centro, 30 bajos.-BARCELONA FARMACIA: HOSPITAL, 109 Y CADENA, 2.-13ARCELOINTA.

COSTANZI

CObOCACIONS.—Se necessiten:
Aprenent sastre.

Mitj oficial y aprenents saba
ters.

Aprenents fábrica

Oficials pera la confecció de ba

.Aprenents

Aprenentperatenda de pinturas

tenda de mobles.

Barbers.

Noças aprenentas pera

Planaadoras.

Lampistas.

d articles de

metall.

Modistas.
Minervista aprenent.
Sombrereras.
Noys pera recados.
Oficialas gorristas.
Aprenent generos de punt.

Es aquest perfeccionat aparell,
última parawa
de la ciencia pera 1' alivi absolut y curació ro
dical de les trencadures, per antigues que signin, essent ab preferencia
aconsellat á tots els trencats per les eminencies mediques mes notables.
Demanls follet explicatiu que 's regala y envía gratis a totes parte.

Horas de 9

a

12 y de 3

a

7.- RAMBLA DEL CENTRE, NÚM. 12, PRAL.

4

Aprenent confiter.
Aprenents guanyant.
guls.

Oficiadas aastresas.
Meritori.
Oficial sastre.

ensen

yalshi una industria nova
adequada al sen estat.
.Aprents de 14 anys pera una
botiga y fábrica de cerámica

Oficialas pera la confeccié de
roba blanca.
Festoneras.
Aprenents montadors.
Aprenents pera tenda de robas.
NOTA.—Al objecte de no dificultar el funcionament de nostra oficina se fa avinent que equesta unicament extendrá
els seta serveys á las colocacions consignadas en el aodunt anunci lo que fem present a las personas que faltas de
treball acudeixen a nostre domicili social al objecte de evitalshi la perdua de temps y las molestias inherents a una
negativa involuntaria per part nostra.—Las cartas se ciírigiran á la Oficina de colocacións.
1-loiress de deepaig á la ~meció.: De 12 á 1 del issitidhs.
NOTA.—Nostre sercey pel carácter acentual de la mejoría de colocacions no podem extendrels á las personas de
fora de Barcelona y en el cas de que alguna especiaiitat vingui á crear una excepcio a n•aquella regle se ns deurán
ter les peticiona personalment.

ERTHEIM
MÁQUINES
PERA COSIR Y BRODAR

ESPECIAlsITAT: Máquina rotativa lit Aini)A., la mellor del món.
Máquines pera totes les industries.
E TtrE pera mulas.
Máquines rectilinees S E-Y

Ab COMPTAT Y A PhASSOS

AVINYÓ,

9.—BARCELONA

BOLSA DEL TEABAJOAnstalada en el Fomento del Trabajo Nacional.-Plaza de Santa Ana, 4.-OFERTAS:
trabajadores para trabajos

200
de desfondes.

Aprendices lampistas.
Id.

merceria.
(En

E'

mejor y

más

agradable

Agente de seguros.
Aprendices drogueros.
Cerrajero de obras.
Dependiente droguero.

laseereturía. de la

1111011•C
r

institución

Ayudante contramestre.
Aprendices industrias nuevas.

Oficial carpintero.
Viajantes para Corte Patrones.
hay

5 Escudillen, N.05 24, 26 y 28
y Obradora, N.° 2, 4, 6 y 8.

-----INflO le krrals L° 41.

BARRETS y GORRAS

al toinbar el

St. Francesch, 17

Hijo de Ig aIADamains

PERA MALALTS

Ningt

A BON

cie

s

Consulta de 6 á 8.—Gratis

Visita particular: DR. MANAR: habla de Catalullya, 61.

Non

QUINCALLA y MAQUINARIA
Fulideau de Vera Irme, lalleris le malaria

Consulta de 11 á 1.

HABITACIONS

carrer

REOS Illifia elles de

CASA DE CITELA.C10
de les enfermetats de la matriz, deis ovaría,
de la vagina y de totes les que son propies de la

CURACIÓ

y

ha iniciat
barri obrer.

rojecte

*

A Escalona s' ha format un

Málaga
un

nuevas

lista)

laxante. refrescante, diurético digestivo y depurativo.—TISANA DEL
1L LABRADOR. En farmacias.—b.rio Austri, Verirallans, 5.—B arcelona,

CALLICIDA PIZA
emplastos

y de los

aapaterias.

liquidos

en

general.

Es económico,

una

peseta en

Extirpa rápidamente, sin
dolor nimolestia, los callos
y durezas.
curio

los inconvenientes de otros
todas la

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

se

remN por

correo

certMcldo.

