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Setmanari defensor deis interessos del Treball

Les comunicacions

la Redaccié s' han de rebre lo més tart el dilluns.

a

REDACA Y ADMINISTRACIÓ
CANIMA, 1.75,

llore

de Etedaeció:

Apartat de

de

correus

Espanya, mitj any 150 ts., per corresponsal 115—Estranller, mitj

any 2 francs, ter corresponsal 215
Número solt 5 céntims.—Paquet de 25 niimeros pera la venda 75
céptims
Pagos a la bestreta. Poden enviarse sellos de corren y tota classe de Iletres de

Ler

5 á S

de

la

tarda

núm. 26

facil cobro.

S
Conforme anunciárem en el número anterior, la Redacció y
Administració de AURORA SOCIAL s' ha trasladat al carrer
de la
El

Canuda,

núm. 15,

pis

NO 's tornan els originals.

Ler

problema AgrIcol-Industrial

Ele higienistes se preocupan deis perills
y danys de la aglomerado de habitants en
las grans ciutats, baix el punt (19 vista del
desenrotllo de la anemia, neurastenia, y
especialrnent de la tisis, sífilis y .alcoholis
me, tres plagues causa de nieltesenferme
tats y mortalitat. Al mateix reulps els so
ciólechs se alarman per la deserció del
camp cap a las ciutats, ab gran perjudici
de la riquesa de la naciú, y aument y agi
tació socialista. Les citas son el pou y
abisme de molts: al eap 4e algunes gene
racions la degenerado es un fet, y per re
generar s' imposa la vida en el camp. En
les acumulacions s' Jn desenrotllen les
corrupcions. 31a1aldes de (tos y vicis del
ánima son 1' efecte del exces de població
en les ciutats y
despoblado del camp.
Es ciar que les cintals110 poden desapa
reher; encare anirán ,aumentant, donchs
la actual eivilisació sembla tenir necessitat
de grana Centres ellels .quals se
elaboran
idees y sentimentr3 .dintre la efervescencia
y Ilibertat que s' hi trota; .ahont la cien
cia, els diners y el .gexd S' hi donan cita
per ajudarse y fortificarse :y formar autori
tat moral y refiexar la Ilum .reunida.
L' abatiment de la agricultura, los bene
ficis de la industria y l' aument de víes
de comunicado han ,contribuit a treurer la
gent del camp cap a la .ciutat. Convé
-

donchs alsar la agricultura. y que les
víes de comunicado serveixin per fer la
aliansa natural y fecunda entre la agri
cultura, la industria y les diferentes bran
ques de la humana activitat. Convé que '1s
agricultors se tornin un poch industrials,
y que 'Is industrials se tornin un poch agri
cultors; que les víes de comunicació por
tin industries e industrials cap al .camp a
respirar bons aires, menjar bons aliments
y criarse forts, fent a ratos de
pagés; y
que 'ls pagesos aumentin els rendiments
ab alguna industria, especialment en l'
hivern y quant hi há poca feyna al camp.
Convé que '1s que tenen el negoci a la ciu
tat, ab la rapidés y baratura de transpoi t
y viatge puguin, acabada la feyna,
s9rtir al
camp, y áduch ,cultivar un trós de terra y
dormirhi: y al mateix ternps que '1 que viu
al camp, li sigui facil
anar a la ciutat
ab rapidesa y economía a vendre els pro
ductes agrícols e industrials que tingnky,
que no hagués de pagar drets d' entrada,
ab gran benefici deis habitants del ,camp
y de la ciutat.
Convé proporcionar als treballadors del
camp jornals assegurats, capitals e inteli
gencies per aumentar la producció y bons
mercats; convé que '1s propietaris cuidin
ab interés de las seves terres y visquin al
devant de la explotació; convé -propagar
amor al camp, a la agricultura y a la
alvisació; y per lograrho convé la educa

Ab la gana que traginen els polítichs
vividors
y ab tanta pressa com duhen d' entaularse
al Restaurant;

ció agrícola en les escoles de primera en
senyansa y en les de grans o adults a fi de
lograr que hi haigi menos advocats, met
jes y empleats y gent inútil, y més agri
cultors; y que joves y noj es estiguin ab
satisfacció en la agricultura y no fugin a
les ciutats a trobar moltes vegades la per
dició. Ara resulta que a les ciutats hi so
bran els pretendents, y que en el camp
faltan brassos, inteligencies y diners; un
gran desequilibri. Si '1 pagés hagués rebut
bona educació agrícola, y tingués lo neces
sari per alimentarse bé y cubrir ses prin
cipals necesitats, no desertaría del eamp, y
sobre tot se li hauría de procurar un trós
de terra propia y una caseta, sense que se
Ji pogués embargar ni hague-S de pagar
contribució; aixís s' arrelaría bé, donchs
lo país natal, guanyantse la vida, té forta
atracció. No tenint llassos que lliguin a la
terra y guanyantse poch la vida, es quan
venen ganes de fugir del carnp
cap a la
ciutat.
L' ofici de pagés es estacionan; es dir,
que hi ha époques de molta fe.Ina y altres
de poca; convé donchs que no faltin bras
sos en les primeres; y que en les segones hi
hagi industries casulanes y rurals per ocu
parse y guau ar jornal, qual remey podrían
proporcionar els !idas propietaris si vis
quessin en el camp ab sa inteligencia y sos
capitals, en lloch de passar inutilment el
tenaps en la ciutat passejantse, y en cafés
y teatres, cutuantse sois cre tallar cupons'
y cobrar arrendaments' faltant a la seva
important missió social. La crisis agrícola
no sols porta la emigració cap a
les ciutats,
sino també cap al estranger y
cap a
América: en el sol port de la Coruna, en
un any se han embarcat
trenta mil emi
grants cansats de patir gana, abandonant
la madrastri Patria que no '1s proveeix
de

Preus pels corresponsals propagandistas
r_t¦ n-dImeros

^0

»

7 pessetes semestre
30
:50

pá. Si '1s goberns

en

lloch de passá

temps
ocupessin en les
necessitats de la agricultura y deis denles
miseries de partits,

en

se

benestar, no s' hauría agravat
situació. Ara que té ja Catalunya
verdaders representants, ja anirá millo
rant nostra situació; ja 'as anirém
Iliurant
ranas

de

tant la

del centralisme y caciquisme que anys
fa
que 'ns venen ofegant. Lo que convé, que
la Solidaridat se mantingui,
reforsi y s'
extengui per tot Espan¦ a, com axís será,
donchs es una necessitat per viurer. Esti
men la vida del carnp, que en ell hi há
la
abundancia de la vida, la salut y el yer
dader benestar. En el camp se respira
ayre pur, se gosa vida tranquila y
com
plerta llibertat, els millors goigs. !Oh dit
xosos homes del camp, digné
Virgili si sa
besseu coneixer y apreciar vostra ditxa!
Estimen la vida del camp ab totes les se
ves ventatjes, que l' amor ál camp es
prin
cipi de salvació social, font de benestar
y moralitat y riquesa. Richs de las
ciutats,
al camp, el major temps posible ab
les vos
tres families, vostres inteligencies y
vos
tres

capitals!

J. R.

Una gloria del Treball
Hi ha

paissos

que pera recompensar el mérit.
"TPfit

nrfirp nT
de Caballers del Treball Si aquest títol
exIstis
en nostra terra, correspondría de
dret al Angel
Grané y Mas, ab qual retrat _AURORA SOCIAL
obra la galería d' obrers ilustres que
anuncid
en son prosp cte.
Molt bé Ter la ciutat de Manresa al celebrar
ab un yúblich homenatge el felís retorn del jove
teixidor que ~pie de gloria a sa patria y d'un
mcdo especial als seus cornpanys de treball

quan hi arribarém nosaltres els pacients
ni 'ls pinyols de les cireres per
ostres

treballadors,
ens

deixarán.
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cola industrial d' Europa. Y 'I nostre compa
trici es proclamat vencedor. !Víctor, Grane
*

*

*

al nostre company, al
obrer honrat.
No '1 conech personalment y éll no 'm coneix
a mi. Pero 'm corista que es senzill, modest, de
vida sobria y folla. L' encens de la gloria no
enterbolirá el seu enteniment. Vi s' adormirá
demunt de sos llorera. Eh l eta multiplicará y 'le
fará fiorir y fructificar en els campe del treball,
regate ab la suhor del front y del cervell.
!Obrers de Catalunya! Els éxits vi en Grané
te
son el millor testimoni de la necessttat que
nim en nostres temps de la dice ,plina del esfors
individual y professional, que '1 nostre Setma
nari ha vingut a recordar a les classes treballa
dores, enganyades y explotades pels falsos re
dernptors de ?apolítica venal.
Veusaquí el mtrall.
St '1 copiém, si n' hi ha molts de Granés, ele
varém moral y materialment el nivell del pro
letariat; aixis se t'aró digne deis grans triainfs
qu' en un proper avenir han d' acompanyar
adveniment de la democracia redimida de les
esclavituts de la ignorancia y (131 mal.

!Honor a al! honor
feynador inteligent, al

CLARÍS.

ANGEL GRANE Y MAS
Obrer pensionat al Extranger

El tabach

Darrerament el Municipi de Manresa ti ha de
dicat un dipioma de honor; pero l' Esta( ?qué
ha fet pera premiar al vencedor de Roubaix y
de Tourcoing, al més distingit alumne de la
primera Escola d' Arts industrials oberta al

Extranger?

En. Grané arriba a Espanya coronat de llo
rers, y gens donarli temps pera reposarse, 1' Es
tat Ii penja al coll la motxilla del soldad Si, en
Grané ha hagut d' incorporarse a les files del
exércit!
No faré cap comentad sobre aquest contrast,
ni sobre 'I servey militar y '1s perjudicis que
causa als que han nascut pera esgrimir les ar
mes de la pan, y no les de la guerra.
El cas d en Grané reclama l' atenció deis di
putats a Corts per Catalunya, ya ells el denun
ciem. El treball y la industria de la 'erra, pera
no invocar el mateix honor de la nació, exi
geixen qu' en Grané sia redimit, s'a retornat al
lloch que li pertoca. Y després de formular
aquesta justa demanda, vaig a escriure algunes
notes biográfiques d' aquest mirall de treballa
dors que ha conquistat a Europa el primer lloch
pera la industria textil de Catalurtya.
**

Nasqué a Naliarcles en 1886. En una modesta
fábrica d' aquesta població _passá tres mesos
teixint, trasladantse després a Manresa, a la
fábrica d' en Bertran y Fui. Pero en Grané no
obrer rutinari:

era un

era un

joveinteligent

,JJ

ankalcii.ra.,cs¦-

•rara

que

cruUT

y l' aprofitava després de la feyna manual, pera
dedicarse al treball intelectual. En l' Escota de
Arts y Oficis guanya la nota de sobresalient en
la classe de <Teoría y práctica de teixitsb y en
les oposicions de fi de curs s' ernporta 'I primer
premí. Devora ?libres y revistes y descobreix
nous horitzons pera '1 sea talent y la seva ini
ciativa individual.
En Grané es un carae-ter, una voluntat recta,
decidida, activa y persistent. Eh l no malgasta
la seva joventut en vicie enervants. Eh conrea
aquestes energíes pera ferse home y avensar
sempre en el perfeccionament de la seca profes
sió. Ehl no 's distreu: es teixtdor, y aquest ofici
ha de ser el seu camp de batalla y '1 seu triomf.
S' entera de que a la Escota Nacional d' Arts
inlitstrials de Roubaix hi concorren elsteixidors
més aventatjats de Fransa, de Bélgica, d' Ale
manya y d' Inglaterra. Donchs a Roubaix ha
d' anar. Voler es poder.
Y a Roubaix aná, després de presentar els
títols obtinguts a la Escota de Manresa. El Mi
nistre de Foment se veu obligat a atendre en
justicia la pretensió d' en Grané, y 1,23 de
llfaig de 1904 marxa cap a Fransa, en la quin
ta expedició obrera, dirigida per l' engtnyer
quefe, D. Ertrich Sanchis. En Grané no sabía
el francés, y l' apren, y l' domina. En Grané
troba resistencies pera esser admés a la Escola
de Roubaix, y les vens, obtenint una autorisa
ció especial del Ministre de Instrucció pública
de Franca.
** *

Y

a

Roubaix

?qué

hi

feu

el

teixidor

de Ha

varetee?

?Qué hi ten? Aplicarse sempre, triomfar sem
pre, fine a ferse super or als seus condeixebles
de Iota Europa.
Aixó no son adulacions: son fets.
En el primer Concurs trimestral guanya '1
número 2. En el segon y tercer Concirrs guanya
el número 1. En ele exámens de fi de citrs asso
leix el Primer Premi. En el cura académich
de 1905-906 guanya '1 número I en tots els Con
cursos trimestrals: assoleix el primer lioch entre
els alumnes de les assignatures de Contextura,
Análisis y Composició de dibuixos y teix;ts. Es
proclamat el primer alumne de la Escota Ha
clonal d' Arts isdustriais franceses. Pera pre
miar tants triomfs la Cambra de Comers de
Roubaix fa encunyar una medalla d' or, en
qual revers se destaca l' escitt hertIldicl de la
ciutat y en l' anvers s' hi Ilegueix el títol de la
Cambra de C'omers entona del nona del Angel
Grané, coronat de llorer ab la data de la en

cunyació.

Pero la carrera triomfal del teixidor catalá
termina aqui. Al Nort de Fransa, a Tour
coing, se celebra una Exposició Internacional
de Industries textils. L' Escota de Roubaix
tem que sin vensuda pele teixidors d' Armen
fiera de fama universal. iQui la representará?
En Grané, el primer alumne de la primera Es
no

El tabach exereeix sobre la economía una acció
profunda y general, una intoxicado lenta pero

persistent.

vértich, una especie d' ubria
tremolors, desfalliments, suhors
frets, perturbacións del estómach, de la vista y del
eervell, parálisis y ádneh la mor, si 1' abús es tan
gran.
La nicotina, que es el principi actiu del tabaeh,
es una matzina de les Inés violentes, comparable
per la rapidesa de sos efectes, ab ácit prússich.
Algunes gotes de nicotina pura, instalades á la bo
ca produhirían la mort instantáneament.
Els sintomes
guesa, vómits,

son:

Les

professions

PEL

OBRER

Anys enrera, als que transitaven a altes
hores de la nit per 1a Rambla de Catalunya els
atenció un fet menys excepcional de
cridava
lo que 's creu.
Arrimat a un fanal, inmóvil com el mateix,
se veya un vigilant jove y simpátich, sempre
en la mateixa posició. A les dotze, a la una, al
les tres, fins a les cinch de la matinada, allá era
el vigilant, semblant una estatua del carrer. Se
sentia '1 picar de mans del vehí: el vigilan.t se
disparava corrents y corrents tornava a son
lloch. al Den del fanal y a sa niateixa pa-deiÚ_
Me 'n recordo: se deya Mercader. Aixís ha
via ja passat varis anys; llegint sempre, sem.pre absorvit en la lectura.
Llegia... qualsevulga cosa: el primer 'libre
qu' arribava a sea mans o el primer que fixava
.

curiositat en les llibreries de vell, úuiques
que -I sou li permetia freqüentar.
En Mercader sabia moltes coses pro no sa
bia res. Ses lectures havían sig-ut estudis su
perficials, sens métode,sens ordre fonamental.
Sabia de filosofía, d' historia y de política,
més que molts filosophs, polítichs é historia
dors; pro li faltaven les claus de les eiencies:
no sabia si lo (pie sabia ho sabia bé o mala
ment En Mercader ab un títol de doctor hauria
sigut un excelent advocat: mes ab un títol de
sa

lan.

t...
...

En Mercader es
obrer: es la classe obrera;
es el símbol d' una legió innumerable. L' obrer
podrá tenir talent, afany de saber, passió per
estudi, pro... P Estat el declara ignorant de
professió, ab tanta injusticia com a altres ele
declara sabis professionals.
A
obrer se li ha facilitat la ins
trucció primaria. L' Estat li posa a pa
la escola; institucions més previsores
que
Estat mantenen escoles noctur

Proverbis antichs
qui no té que fer prengni

L' hon)
vaixell
muller.
No esmersis lo teu cabal en cosa que res
no val.
Qui no guarda mereix portar una albar
da.
A iingú demanarás los diners que guar
darás.
La millor flansa es tindre la busca per la
o

-

nansa.

Lo bou

lloguer fa l' hom feyner.

Un mirall de sogres
Fa fredat llegir tot lo que s' ha escrit contra
les mares que, per la gracia ó la desgracia del
primer xitxaretlo á quí se li passa per la barre
tina del enteniment el ter l' amor a la filla del
sea cor, se converteixen en sogres y !quines
maneres de cassos se conten tantost
menes de
se reunexen dos ó tres xicots fadrins!
N' hi há de burineres, din un, d' aquelles
que tot lo día barxen les orelles del pobre
gendre.. «cuydam la meya filla, ten conte ab la
meva fila,
procura que mongi forsa la meva
filia, trobo qu' está trista, que té la nieva filla?
me sembla que está molt flaca la meya filla...»
N' hi há, diu un altre, de escursoneres: alló de
«Noya; el que tens que ter es darte bona vida,
que trevalli eh. Fesli escombrar la casa, no si
guis tonta que aixó 't pot perjudicar la salut.
No '1 dexis anar al café, que no fumi. Si alguna
vegada 't renya, clávali una bona paraulada.
No 't dexis dominar may pels homenots, filla.
Si un bon tall hi há a casa que sigui per tu, no

siguis tonta.»
N' hi ha de fieres, diu el de més enllá y a la
més mínima que senten que renyes a la dona
ja 't an.omenen seayoret y 't donen el tracta
men de vosté. «Vol fé'1 favor de no masegarme
a aquest pobre angel? A mi m' ho hauría de dir
vosté o que ara acaba de dirli, que 'm sembla
que proa u escapso mitg pam de Ilengua, sápi
ga que a la meva fila no se l' ha de avisar per
res, y menos vosté; ahont va aquest mort desen
terrat, poca substancia, mitja cerilla! No sé qui
cm deté les mans per no arrancarli ara mateix
la poca solta del eervell que tragina...
Un día sentiu contar qu'una sogra pos á la ca
ra del pobre gendre com un tomatech escalivat,
que una altre fá una mandonguilla ab les ore
Iles del espós de la seva noya y vaig llegir en
un llibre, que
entre Tot Sants y Manresa y les
Mines de l' Ayguacuit s' havía de,scubert una
coya del temps del moro; y á la liosa que tapa
Ya la entrada hi havía escrites aquestes parau
les: gendroruni assessinatorum sograrum que
ningú sab lo que volen dir ni jo tampoch per
que es Ilengua forastera, pero que á la qiienta,
segons me vá confiar en secret un nebot d' un
cual

germá del

pare

politiete

del avi del pare de

minyona d' un gran sabiás xino, son unes
paraules que sembla que no volen dir res de bo.
Quan jo era fadrí, o sía abans de haver begut
oh i a la pica deis indicas, un á de les coses que
més me feyan agafar por del matrimoei, era
precisameut el pensar que tingués de anar á
la

tot el till de la meya mare baix el domi
ni y- potesta,t d' una sogra enrebenxinada, pero
velshi aqui que una tarda tota fosca d' un día
d' hivern, ab una boira espessa que s' estenía
pe'ls carrers de la ciutat que no 'm dexava
veure cap doble:a de cinch duros, ni a un pam
de distancia, m' esteva j) darrera deis vidres
de ca 'I apotecari Corones del carrer del Mico,
mentres me preparaven un pegat de cera des
enganyada pera curarme els ulls de poll que
m' havien sortit a les teles del eervell, quan
vaig veure passar per la acera quasi toca,nt
als vidres de la farmacia, tot el garbo, tota la
sal, y tot el salero de la Quimeta (la que avuy
es la meya senyora) y !ay! !quan hi penso! !ay
fills de mare si l' haguesseu vista!
Erem tres eompanys que haviem jurat que
may ens mirariem cap noya ab l' ull dret, sem
pre ab l' esquer y axí no corriam perill de
trencarnos la non del coll o l' os bertran cayent
als peus de cap sogra, pero !ay mamá! !quina
mala astrugancia vaig tenir! Velshi aquí qu' en
caare

el precís moment que se 'm fioava un mosquit
al ull esquer, li clavo guipada ab el dret y
sens recordarme dels ulls de poll, ni del cer
vell, ni del pegat, ni del apotecari... obro la
porta ab una bategada y... vaja, no m' ho
fassin esplicar perque ele solterets !pobrissons!
com s' enteruirían.
y '1s casats... proa d' un
modo o d' un altre me ticarían a la Contraría
deis espatllats del bolet.
Perdonintme donchs uns y altres si no 'ls con
to del modo que 'ni vaig... diguemne espar
villar, perque jo tingués el dret indiscutible,
impalpable e inalienable de passejarme cada
diamenge pels carrers y places de Barcelona,
portant á un costat la que anava pel camí de
ser la meya (no
s' en rignin) a ...do...ra...da
Qairaeta y al altre carretejant la meya be...
ne.. me...ri...ta y respectabilíssima sogra.
!Pobre Lluis! me dey-en els companys; tu si
que l' ha3 ben treta, no tindrás sogra may, no,
perque la mare de la Quimeta será pera tu una
verdadera furia infernal, ab cada manassa que
tregina que á la primera bofetada que 't elavi
á la cara ja no 't conexerem per res mes que
per en mi/ja gaita. !Y quin geniás que porta
demunt de la carcanada aquella bona, dona!
!ay pobre Lluis! creume noy, deixa corre '1 ca
sament o be esperat a que '1 brom o la papida
te la envihi a la eternitat
Sou injustos; els hi deya jo, perque es una
bona senyora que encara está dejuna de dirme
Lluis; sempre Lluiset, fill meu, boa mhty-onet,
prenda, y qué se jo quantas coses més
Totes fan el mateix, me responien els de la
colla, quan el jove encara no té 'Is papers des
patxats pero...
!Que 'n son de malvats y perversos els com
pany s y fins la Societat quan parlan de les so
gres! ey! al menys ele ho puc ben dir jo, que
vaig tenir la sort d' arreplegar la sogra més
dolça, més carinyosa y més bona que hi pugui
haver al demunt de la escorsa de la bola del
.

mon.

?M' estimarás

deya hoy mi
volgués veurem
resposta, y jo, está ciar,
Ii deyia com poden suposar, que si. Tambo jo a
tu, replicava ella.
?Quí tindrá atreviment després d' enterar
se de la existencia d' una sogra tan exemplar,
de dir mal de les sogres?
!Ah! y encara 'm de,senidava de contalshi la
millor proba de la bondat d' aquella bona sen
yora. Figurinse que quinze días avans de ca
tot d' un plegat fa un
sarme ab la Quimeta,
estornut que 'm prodnhí 1 efecte d' una dutxa
de dos o tres mil capellans a la cara, diuhen si
se li va reventar la vena mestra de l' angla del
dit gros del pea; la qüestió es que tot just va

La
com una

del alta xemeneya mitj boyrosa,
y 'le campe de blat novell que la voltejen,
escoltant el seu bram resten inmóvil*.
-

Desde molt

lluny se

A fora, la Natura en son misteni
dormant bressada per ta veu terrible;

--

prohibits
a

jove treballador.
Quan pensarán els

Estats en obrir
els Instituts y Universitats al pobre
obrer? Es dir: quan se fará perfec
tament compatible la instracció su
perior pera '1 proletariat?
Pera ser sabi sembla que lora safi
Es
cient tenir talent y aplicació, pro
poder
conreuhar
tat din que no; pera
les profesions científiques dea seguirse
la norma y el camí privilegiat, que
1' Estat tanca a les—elasses inferiors.
En Mercader, després de tota una vida

estudi, continuará

sent el

vigilant.
M.

MINA DE

CARBÓ

veu.

Sembla la imatje
d' un dels casals pahorosos que 'e somníen;
y si de lluny se sent ea veu frisosa,
sentida que 's senti monstruosa abella
voltar entorn d' una des,:rta prada.

á
obrer. Les aules s'
hores impossibles pera '1 tre
bailador, el sistema d' ensenyança
sembla fet a posta pera fer la carrera
impossible als pobres; el batxillerat
serveix de barrera infranquejable pera

d'

Fábrica

mrtj deis

..

'1

me

si

serp, brama y rebrama
campe, la fábrica brunzenta;
'larga com una serp, destaca ombriva
ele finestrals plens de claror.
La lluna
entelada pi ?8 núvols, sembla riures

Llarga

al

Pro
la ciencia oficial, el batxille
rat, la llicenciatura y el doctorat, es
obren

com

poguer rebre '1s darrers auxilie, fer testament
deixant a la Quimeta una torra a Vallcarca y
tres o quatrecents naps que tenía arreplegats y
poch avans de morir va dirme: Lluiset, me 'n
vaig al altre barri per no ferte nosa en aquest.
Y !quina bondat la de la meva sogra! Ella si
que pot ben dirse que foa un mirall de sogres.
M. X. de F. B.

nes.

tán

Lluiset?

rantme de fit á fit
tota la veritat de la

AL DF..SCOBERT

(TONKIN)

AURORA SOCIAL
y a dins, capólls qu ans de descloures cauhen
per l' alenada del casal, impura.
A fora, la pregaria perfumada
sota d' un cel d' eterna primavera;
y a dins, espectres alts y silenciosos
que 's mouhen domtnats per l' ull altissirn
,de la emboyrada xemeneya invicta.
.A dins, pite que s' assequen entre angunies
marcint h fruyta santa de les mares;
enllá, en les cambres tan desertes,
y olla
els infautons qu' al despertarse ploren.

Llarch mateix que una serp,bramayrebrama,
enlluhernant els blats, el ?legre monstre;
y al compás de son bram entre les herves,
ele grills entonen lo oració nocturna.
X. Viruta

Consells de ~le
No E.NTERREU ANA» D'

3

aquestes idees, no sin que un día nosal
tres mateixos siguem vietimes de la igno•
rancia que hi ha del verdader moment
de la mort.
DOCTOR SOLUCITITS.

Despertadora musicals
filosoph Montaigne feya des

Lo pare del

pertar

a

son

fill pels salas agradosos

d'

una

Carnegie, ja conegut per nostres
llegiclors, se fa despertar cada dia pele sons
música.

d' un orga tocada per

Aquest medi que

un Virtuós de talent.
sembla estar sois a la ma

de richs, ha sigut vulgarisat per
.11/.

Hett,

qui ha inventat,

American,

un

yanki,

segons lo Scientific
un despertador que al arrivar la

hora deixa sentir les harmonioses notes d'
himne que 's pot cambiar a voluntat.

un

_Actu. alitats

HORA

(DE

TOT ARREO
Convé anar escampant erren algunes no
eions modernes respecte al momen.t de la mort,
Espanya
producte de estudis recents. Y convé mes per
Llavorsi (Ah Pallare) día 18. —En
Frede
rich Ros y En Ángel
-que si be els poble3 de 1' antigor (els hebreas,
Serafí Casanovas do
nen
egipcis,
el
una
els
grechs) guardavan los seas di
conferencia agrícola.
Madrid; 19.—Als «Viveros
funts á la casa durant tres dies y mes, després
de la
ha
celebrat el banquet en honor Villa» s' hi
la costum s' aná perdent fins á arribar als
deis dipu
tats y senadors carlins;
eren 1.400 comensals.
temps a,ctuals en que sembla que ningú sossega
Día 20. --Don Frederich
Rahola proposa devent
fins que s' han tret de casa les despulles d' una
la ponencia 'fi'
industries manufactureres de la
persona pera qui poques hores avans sembla
Asamblea de la Produceió establir
zones
van pochs els cuidados y totes les nustres d'
neutrals;
la ponencia inscriu la
proposició.—Celebra
la sessió
_afecte.
inaugural
Assamblea de tapers, al Circo] Mer
Convé donchs que se sápiga que, segons ob
cantil.—Día 21.—La 1.a sessió en pié
de l' Assam
blea de la Producció Nacional se
servacions y experimeats practicats ea gran
celebra al Para
ninf de la
nombre aquets derrers anys, la persona no mor
Universitat.—Dia 24.—Se reuneixen a
la Diputació en
assamblea els empleats de les Dipu
en general al moment que creu la gent, sino
tacions d' Espanya, assistintnhi
que, entre la vida manifesta y la mort real, sol
Les Borjes, 2O.—Arriba 'I Sr. 41.
Maciá fentseli uaa
mitjansar un temps, un periode mes ó menys entusiasta
rebuda.
durader en que, encare que inlerisible, sense
Trubia, 21.—Descarrilament d' un
tren minayre,
parla, sense pols, sense respir y tal volta sense ab 2 ferits.
sanch ni calor, pot no obstant ser viventa aque
Corunya, 20.— Assamblea preparatoria
deis em
pleats provincials.
lla persona que, vejentla jaure inmovil, cré
Palma
de
ja
Mallorca,
yem
difunta.
del Congrés Ágricol de24.--Arriven els congressistes
Els medis moderns de la respiració artificial,
Manacor.
Huelva.—Colisió entre la guardia civil y els va
dels estiraments acompassats de la Ilengua, del
guistes d' una mina.
massatge del cor y altres que no mencionem
aquí han fet reviscolar á moltes persones que
Austria
ja 's creyen ben diruntes; y per lo tant es per
Viena, 21. —Resulten elegits 82
diputats socia
listes y 66 a nti-semites.
feaament cert que la fredor del cor, lo jaure
ert, la manca de parla, de pols y de respir, lo
Inglaterra
no sentir punyides, ni lo flam d' una
candela,
Dublin,
21.—La
son
tenyals
proa
Convenció
no
certes de mort.
nacional irlandesa se
declara unanimament ()posada
al
No deu considerarse mona una persona, (y
den Birrell, sobre l' autonomia d' projecte de Iley
1a Iley espanyola aixis ho preseriu) lins que
Irlanda.
pre3enta senyals de pudridura. ?Coni se conei
Prensa
Ixerá aixó? Can/ en general les entranyes del
Paris, 21.—Arrivada deis
de la Univer
sitat de Londres. Recepció professors
velare son les primeres que entren en putre
a
la Sorbona. —Se reu.neix a la Borsa del Treball el
_facció, la primera seriyal sol ser una taca de
Congrés de la fede
ració de musiehs„ ab 48 delegats
color verdós ó blavench en el vence, que se va
representant 5.000
federats.---Dia
22.—En Consell de Ministres s' apro
extenent poch á poch. N' hi ha proa ab aixó
va 'I projecte
redaetat pel ministre d' Hisenda, de
pera compendre que en aquell cos comensa la
remeyar la crisis vinícola.—Dia 23.—El
pudridura y que por lo tant es mort.
president
de la República, ab norabrosa
comitiva oficial,
Cert es que en ele nens petits, en el vells y en inaugura la molt notable
Exposieió d' Horticultura.
els ofegats per aigua no s' presenta la taca tan
L' Academia francesa de
la
ha elegit a M.
depressa en el ventre; mes en ells serveixen al
Henri Barboux pera ocupar Llengua
la vacant den Brune
senyals,
tiére.—A
/res
com son morats que 's formen pel
conseqüenela deis
aconteixements
politiehs, M. Camil Pelletaudarrers
-cos seguint les yenes, bombones, apergaminat
y alg-uas amichs se se
paren deis radicals socialistes,
de la pell, etc. No podem aqui donar tots los
alegant que el partit
no es consegiient.
signes de la mort, voldriem sols fer notar que
mentres no vinga alguna senyal d' haver co
Estats Units
mensat lo cos á pudrirse, no 's pot dir á ciencia
Nova Yorck, 20.—Fúndas una societat de
nota
eerta que la persona sía un cadavre.
bles pera estrenyer les relacione ab el Japó. Surten
Ara be: la taca verda no 's presenta sino al
pera Europa eh creuhers
japonesos «Chistose» y
cap de 24 ó 36 hores d' haver donat el suposat
«Tonkube».—Día 23.—Les autoritats de Wilming
ton arresten als directors de la
difunt lo que '11 diuen lo clarrersuspir. Y sapi
opera, a la cantant
guent que després d' aquest que 's creya darrer Anmie Gordon y a la bailarina Seamons, prohi
biutlos la representació de la opera
suspir, encare son pahits los aliments que hi Stra ass.
«Salomé» de
quedan al estomach, encare es veuen bellugar
Italia
moltes partícules del cos del suposat difunt, si
Ás miren ab Un microscopi, les petites peste
Roma, 20.—Intensa erupció del Stromboli.
nyes de certes célules, encare van fent son mo
RussIa
viment acompassat, les libres dels músculs en
Odessa, 20.—La banda deis «Cent negres» ha ata
care se contrauen á voltes per medi de
corrents
cat als juheus pera venjar la
mort de alguns ins
eléctriques; en fi que hi ha, entre el mornent pectors
de policia; hi ha 100 ferits greus. Ha
sigut
que la gent crea de la inort y aquell altre mo
tirada una bomba al comissariat de policia;
ab
ment en que comensa la pudridura, un periode,
morts y ferits; sent pres l' autor de l'
atentat.—
un temps en el qual la mort es sois
Día
21.—Pels
funerals
aparent; es
deis policías morts en el
A dir que hi ha encare un reste de vida en el
atentat, els «Cent negres» han apallissat als estu
diante
y
als juheus. Gran alarma.
fons d' aquell organisme que sembla ja difunt.
Moskou. —Al Foubourg Sokolniki s' ha produhit
?Quines entranyes tindriem, donchs, els que una
colissió ab la policia y una partida; ab morts,
aixó sabent, á un que semblant mort pot enca
ferits y detencions.
re no serho, lo
traetessim com si ja fos un cos
no més?
Bushire (Golf pérslch)
Aquest periode de mort aparent, y per lo
Día 20.—S. han revoltat. les tribus arabes del
Ti
taut de vida real y positiva es mes ó
gris y l' Eufrates; les tropes turques no
menys
poden sub
curt segons les malalties, pero existeix
jectarles.
sempre
Ó casi sempre.- Fora d' aquells atropells que
Xlna
tan impossible la vida ni per un moment, con/
Tonkin, 20.—A les Duanes imperials s' han apres
es caure en un
forn ardent, ser completament
sat 8.000 fusells, 300.000 cartutxos y 5.000
bayone
.aixafat per una roca, etc., pot dirse en gene
tes, destinats als revolucionarle.
ral que quant més sobtada la malaltia ó la fe
Illes Carollnes
rida mortal, més li costa al subjecte de despen
Día 21.-1.Tn violent huraeá seguit el' una torta
dres de la vida; de manera que en els casos de
onada ha invadit gran
extensió de costa, han mort
accidents per desgracies ó de lo que 'n dihem 200
indigenes; els danys materials son enormes.
morts repentines, es á voltes molt Ilarch agüen
periode de mort aparent.
Salvador
Lo qual vol dir que tal volta no es mort
Día 22.—Esclata la revolució.
aquell que á vegades veyem sert y sense sentits
al rnitx del carrer ó ferit en un camp per un
TransvaaI
llamp ó por un fil eléctrich ó per una caiguda
Johannesburg, 22.—Es general la vaga dels mi
el una topada
nayres. 37 mines están paralisades.
violenta. Pensem, al contrari, que
es una
persona que potser reclama los nostres
Belgrado
auxilis encare que sembli mort. Encare podem
Día 23.—Deserten 1.003 soldats de la guarnició
corre ó enviar á buscar tota mena-de socors que
de Uskube, cansats de lo mal
tractats que eren. Eh
nosaltres tal volta no sabem ó no podem do
gendarmes n' han detingut 50.
narli.
Y en quant als morts de malaltia, no
India
portem
pressa á enterrals, esperem á estarben certs de
Lahore, 20.—Detenció d' un redactor de «La In
que han comensat á corrompres, pensem en ele dia» acusat d' incitar a la revolta ah soldats.
casos esgarrifosos de sers que han si„.,,ut
ente
Shanghay
rrats en vida, guardern pels que tal volta no
Dia
20.—El
creuher
francés «Chauzy» ha emba
son morts certs
miraments ,y escampem erren
rraucat al arxipelach de Sadleson.
•

La crisis vitícola del

Mitjdia de Prensil. Meeting de 80.090 viticaitors A Nárbona el

Marroch

Tánger 20.—Les hábiles del bajalat de Mazagán,
han Iluytat entre sí encarnissadament, prop
la eta
tat.

Ceuta.—Combat de la tribu
partida ris del moro Valiente.

d'

Anghera ab

els

C.

CORRESPONDENCIA DE PARIS
París,

21

Maig.

Resta aparentment conjurat el eonflicte
'I
Gobern y ele socialistes. En la Cambra deisentre
Dipu
tats la majoría ha decidit
renovar sa confiansa a
Mr. Clemenceau y per de
prompte no hi ha crisis.
Mes la pan- política <no está de bou tros
resta
blerta. Jaurés s' ha decantat del Costat del Gobern,
pro ha incorregut també en la
excomunió del par
tit radicalíssim, que fins are l' havía
secondat.
La calma es donchs, superficial; qui
say si la
tempesta esclalará raes tart o s' anirá aplacant de
mica en mica.
Tan alarmats están els esperits observadors, que
la por a la revolució es lo que
conté '1 desborda
ment. Hannotaux s' ha fet eco d' eix
estat d' anim
en un article publicat en Le
Matin, ahont fa en
treveure les fatals conseqüencies que podria tenir
pera la Frauça una revolució interior.

***
Vuytanta mil viticultors s' han

reunit a Narbona
y cent setanta dos mil a Perpinyá pera
proclamar
la constitució de lo que podriam
anomenar
viticola. Tot el Mitjdia de Franea está unit enpartit
eixa
empresa, de la qual n' ha resultat una solidaritat
irnponent qu' a hores d' are tracta ab el Gobern
de potencia a potencia. (*)

MATTRIEU.

-

Estafa Units.
La vaga que sostenen els obrers del port
de
Nova York s' agrava de cada día
més, puix•
el número de vaguistes va aumentant.
En el moll hi ha centenars de barcos que no
poden surtir per no haverhi qui fassi el carre

gament.

El president de la Federació
Americana del
Treball ha arribat á aquella població per ven
re si pot posar remey
al conflicte.
El dissapte prop passat va esclatar un
meen

di que va estendres ab rapidesa espantosa
fins
arribar á causar danys per valor de més
de
500.000 duros.
Y lo curiós del cas va esser que els v. aguistes
varen ajudar moltissim
als bombers pera apa
gar el foch.
*

*

*

En el proxim missatje que el president
deis
Estats Uníts dirigirá al Congrés recomenará
que s' estableixi un- sistema de pensions
per la
vellesa pera tots los empleats del Estat.
Als d' Espanya es més fácil que s'els hi
au
menti el descuento.

Italia.
A Turín s' han declarat

flequers demanant

en

vaga els obrers

aument de salan.

Les autoritats han assegurat la fabricació de
pa suficient pera les necessitats diaries de la

població.

* * *

A Florencia han resultat envenenades 40 fa
milies que havían menjat tunyina averiada.
A causa del envenenament han mort ja 13
persones.
El venedor ha sigut pres y será encausat per
la seva poca conciencia.
** *

A Cerdenya están en vaga ele empleats de
ferrocarrils. Ab tal motiu s' han enviat tropes
al punt de la vaga per si 's cometían desordres.
A

Mili54 (Milán)

** *

hi ha

tinguts
hores

hagut

colisió
policía y uns vaguistes, haventsen de
á tres d' aquestos. Al cap cl` algunes

entre la

varen esser

posats

en

una

llibertat.

Alemanya.
En primer

de Janer de 1906 el nombre de
obrers sindicats arribava á laxifra de 1.822.342
senyalant un a ument de 355.718 sobre 1' any
1904.

(*)
bat

De la dita manifestació
el present número.

en

en

~liguera

un

gra

de Maig.

Els maquinistes y mariners que el dia 21 se
trobaven en el port d' Hamburg varen acordar
declararse en vaga perqué els armadora se
neguen a la reglamentació deis sous.
En efecte, el día següent varen abandonar
els barcos més de 1200 bornes.
Els armadors varen manifestar que desitja
ven escoltar als vaguistes pera
sapiguer en
concret quins eran els Ilurs desítjos.
El Papa y la classe obrera
El Papa va reunir el diumenge passat als
presidents deis Círcols catolichs, y els va ex
hortar a que cumpleixin el programa de l' En
cíclica de Lleó XIII pera millorar la situació
de la classe treballadora.

Transvaal.
A Johannesburch han ocorregut

alguns

con

flictes molt serios entre la policía y els vaguis
tes minera, deis quals n' han resultat
bastants
ferits.
Es creu que aixó conduirá á la vaga general.
***

A Johannesburg aumenta cada día el nom
bre de vaguistes, ocasionant aixó en les mines
diaris conffictes que agraven la situació.
Entre els vaguistes y la policía han ocorre
gut violentes colisións.
A dita capital hi han arribat grans reforsos
de tropes.
La vaga afecta a cinch mines,
Entre els vaguistes hi ha discordia de parers,
puix uns son partidaris y altres contraris a la

vaga.

* *

CRONICA SOCIAL

da á

El

*

president

de la República Argentina ha
decidit invertir deu milions de «piastras» en
combatre la invasió de la Ilagosta

Per la salut del obrer.

Bélgica s' ha publicat una Iley prohibint
importació, venta o transport de l' absenta.
A

Son articulat es breu pero molt terminant,
multes de 26 a 500 franchs y em
presonament de 8 días a 6 mesos ale contraven
tors de la Iley.
A partir del 26 de Juliol ja tindrá caracter

imposantse

obligatori.

C.

Espanya.

_

S' han declarat en vaga els miners d'
una
mina propera a Huelva, hávent ocorregut sag
nantes colisions entre els vaguistes y la guar
dia civil. Varen resultar tres guardies y
tres
paisans tente.
Els vaguistes passan de 1.400.
***

La «Gaceta» publicá el disapte passat
una
real ordre aclaratoria d' una instancia
enviada
al ministre de la Governació pel Sindicat de
Flequers de Madrid demanant que l' industria
de la &quería tos excluida del descans domi
nical.
En dita real ordre se disposa que l' esmenta
da industria sigui conceptuada com exenta del
descans dominical, quedant empró compresa
entre les industries que entren en el
descans
setmanal, conforme a lo preceptuat en el núme
ro 1 de
article 7 del Reglament de 19 d' Abril
de 1905, pera
aplicació de la lley del des
cans dominical,
sens
perjudici de lo disposat
en ele articles 17, 18 y
19 de l' esmentat regPá
ment.

Es aquesta la millor forma pera que
els po
bres obrers no tinguin un sol día de
descans al
a ny.

Vaga solucionada
La solució de la vaga que sosteníen els
pa
letes de Manresa se den a que els patrons con
cediren un aument d' un ral en els jornals de

determinats obrers.
Succés lamentable

Aixís hem de calificar el que va ocorrer a
el diumenge darrer.
Un obrer pellaire deis que 's troben
en va
ga va disparar un tret de pistola
contra un
altre treballador del mateix ofici perque
treba
liaba.
L' agreda va quedar mort al acte. L'
agres
sor va esser detingut y
tancat a la presó.
!Llástima gran que per defensas. la Ilibertat
que cada qual té de treballar ó no
treballar se
arribi a aquestos extrems!

Igualada

u

AURORA SOCIAL
Assamblea

de flequers.
Se celebrá el día 19, en el saló de l' Ajan
tament de Tarragona, 1' assamblea de la fe
cleració provincial de liequers, ab nombrosa
concurrencia: s' Id aprobaren els estatuts y se
renová '1 Consell directiu. La propera assam
blea s' efectuará a Rens.

Ahondó deis

asaleas,

anemonos, tullimos y al
tres fiors delicades qual riquesa de

matisos y varietats presentades de
mostran el falaguer progrés en que
es troba
art de la jardinería.
***

Els vocals inspectora de la Junt
local de Reformes Socials denuncia
ren al governador civil que en un
teatre del Paralelo actuava una ne
na que encara no tenía
deu anys,
ballant en forma que desdeya de la
moral
Els denunciants mereixen un
aplauso y els hi donem de tot cor.

consums.

La revista de Madrid Nuestro Tiempo ha
uns interessants articles d' en Lluis del
intitulats «Literatura espanola sobre el
impuesto de Consumos», en els quals s' aboga
per la abolició gradual del impost de consums
y sa substitució per altres arbitris, que han po
sat en práctica algunes nacions com Bélgica,
Italia y Fransa. Es una tendencia que nosal
tres aplaudim, perque 'Is que 'n surten més per
judicats d aquest impost son els pobres, que
el pagan igualment que
richs, y aixó es con
trani a la justicia distributiva.

publicat

Barcelona
Els obrers impressors han acordat implantar
unes noves tarifes de preus pera 'ls obrers de
ofici que treballan a máquina.
***

El día 24 a la tarde va haverhi un esvalot a
Horta.
Sembla qu' alguns deis obrers pellaires de la
casa del senyor Salvá, qu' estan en vaga, va
ren disparar alguns trets de revolver contra
uns

esquirols.

Afortunadament

no

n' hi

va

haverhi cap de

ferit.
Els quefes y alguns inspectors de policía va
ren anar
al lloch del succés, pero els autors
dels disparos havían fugit.
*

* *

Derrerament s' ha inaugurat
Artístich d' aqueixa ciutat una

en

el Centre
de

exposició

Per la wremura del temps, fins al nú
següent •no podrém donar compte de
la organisació, en les nostres oficines, d'
una obra
social de gran utilitat pera les
classes treballadores. En el mateix nú
mero obrirém una secció de corresponden
cia, que s' ha fet indispensable pera res
pondre á les moltes consultes que s
fan.
mero

***

Excessos

D' Igualada telegrafían que ha
terminat la vaga deis blanquers
Condicions: una hora menys de tre
ball y fundació d' un Montepíu a
favor deis treballadors.

Massa'repós embruteix.
Massa soroll aixorda.
Massa treball espatlla la salut.

Massa rigor es crudeltat.

Dugues

noves.
La Junta Local de Reformes So
cials ha repartit á 37 societats obre
res dedicades á
ensenyansa, la
cantitat de 1.075 pessetes única re
caudada fina avuy en concepte de
penyores imposades á patrona per
infracció de les lleys del treball
***

Cases de la colonia obrera de S. I3oy de Llobregat
La mateixa Junta ha pres l'acort
Arquitecte D. Joan Rubio.
d'empendre una detinguda y escru
pulosa visita d' inspe'ció a impor
tants Centres de trevall.
*4.*
La mateixa Junta ha evacuat
informe so
licitat per Ajuntament sobre seguros de acci
Hem vist ab satisfacció la constitució en la
dents del treball, de conformitat ab el sentit de
Diputació Provincial d' una comissió de qües
que s' imposi als arrendataris o contratistes de
tions obrerés; n' ha sigut eleg,it president el Di
obres municipals
obligació de assegurar en putat D. Ramón Albo y Martí.
alguna Companyía als seus obrers.
UN SOCIETARI.

Massa audacia temeritat.
Massa economía avaricia.
Massa complacencia 'ns rebaixa.Massa confiansa 'ns pert.
Mássa plaer 'ns mata.
De modo y de manera que etz
terine
nzitj hi trova '1 cos la salut y 1' esperit la
virtut.
PROBLEMA GEOMÉTRICH
Mesurar un pilot de blat de forma cóIIicaq de
15 m. de diametre y 6 d' altura.

SOIALTeI0
(Al problema comercial del número anterior)
Valor actual: 4967'14 ptes.—Han enviat aproxi
macións: P. S. S.; V. P. C.; L. P. V.
Igip.calTer Non
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COLOCACIONSI

oo1s

SE NECESSITEN:
Bones

maqiniste3 pera gens y

I

pnnys.

Aprenenta sabaterá.
Bous operaris sastres.
.Aprenent d' imprempta.
Mitjes oficiales sastresses.
Apreuent de sabater.

Aprenent

Aquests regalos
mobiliaris

pera camisería.

en

objectes

exemple:
y paraments de
com

per

maquines de cusir, re
llotges, armaris, etz., y també en
imposicións de 20 ptes. a N
casa,

Oficiales sastresses.
Treballadores pera gorres de llana y de ganxet.
Oficiales práctiques de confecció de vestits pera senyora.

Un aprenent manyá (pera fora de Barcelona.)
Un obrer ferrer y carreter (constructor de carros), solici,;

feyna.
Aprenentas de flors artificials.
Ofi&al lampista.
Mitj oficial impressor.

1

Caixa d' Estalvis.
Els suscriptors que ho sigan
desde bon principi, rebrán de
franch els números correspo
nents als mesos de Maig y
Juny, pagant tan sois un se
mestre.

Oficialas sombrereras.

Aprenent lampista.

tIcd3spaig

consistirán

d' utilitat doméstica

Aprenent d' esparter.

110re3

Al menys una vegada a l' any se repar
tirán regales entre '1s suscriptors.

a la

reflectó: De 12

a 1 (1E1

relijdia

é c.31.-tc>

RENOMBRADOS

cada dia más creciente de

los

•

milagrosos

medicamentos

o

AS1 1NT

IsA CONFIANZA

3

para la cnración de las Estrecheces arel,
s
les, Uretritis, Prostatit s, Cistitis, Cata.' u
la vegiga,

t

Calle

n.0

30,

frente

al

Bolsín

HIPÓLITO FÉDAU, ÓPTICO

Dibuixos,

InmPnso surtido en lentes y anteojos de todas clases; especialidades
Enfermedades humorales
Depósito en los de roca á S pesetas par, garantizados como lo mejor que hay.
han hecho necesario el cambio del
Las recetas de los senores Oculistas son atendidas en el acto y es
Farmacia
para Espana, lo propio que de la
crupulosamente
ejecutadas.
de su preparador

Gra-u

'5(nglada

al Cré
á la Rambla del Centro, :I.° 30 (junto
dit Lyonnaisi, Barcelona, lo cual se hace
público para conocimiento de sus nimbe,-

COSTANZI

l'OSOS

favorecedores.

-----

JUAN AYNÉ

INERTHEI
MÁQUINES

PERA COSIR Y BRODAR

ESPECIAlsITAT: Máquina
Máquines

rotativa ltAPII)A., la menor del món.
pera totes les industries.

Máquines rectilínees

JI n --VII>JETt rr

pera

millas.

'1..rt umuNrros
músicA
Fernando VII, 53 y Cali, 22
IN

BARCELONA

-

GUILACIÓ

y fusta pera

marquetería
Parisch

Cataleehs 'a 30 ceatims

No
.lw." 12.
A. miranda nar.s eut7:4toi

CLINICA
CURACIÓ

serres

MANAUT

CASA. ICM CURACIÓ
de les enfermetats de la matriz, deis ovario, de la vagina
y de totes les que son propies de la dona. Consulta de 11 á 1.
de les enfermetats de les víes urinaries, (rinyons, veixiga, próstata y uretra)
y de totes les que son propies de l' home. Consulta de 6 á 8.—Gratis

HABITACIONS

PERA

MALALTS
aquesta
operarse
sens
visitar
avans
CASA DE CURACIÓ.
Ningú den
e
Compte del Asalt, 34, Barcelona
Operaclons a preus economichs.
Visita particular: DR. MANAUT: Rambla de Catalunya, 61, 1.°, de 3 á 5
•

—

Ab COMPTAT Y A PhASSOS

AVINYÓ,

4?

11111

9.—BARCELONA

HERNIADOS (trencats),
modernos bragueros
usad

del especialista
los
curación radical de vuestros males,
amoldándose al cuerpo como un guante;
no molestan ni hacen bulto,
pronta y comodidad inmensa
hombres, mujeres y ninos deben de usarlos. Contención absoluta, curación
Unión. núm. V. tienda.
obtiene con tan maravillosos bragueros. No comprar sin ver antes esta casa.
se

Casa Torrens.

Torrrent,

Estirpa rápidamente,

CALLICIDA PIZA
mplastos y

de los
y zapaterías.

líquidos

en

general.

Es económico,

una

peseta

en

dolor ni molestia,
y durezas.

Es curioso: no motiva
los inconvenientes de otros

todas las farmacias,

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6. BARCELONA
Por ii30 ptas.

se

remite por correo certificado.

sin
los callos

droguerías

