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per exemple: mobiliaria y pa
maquines de cusir, rellotjes,
y també en imposicións de 20

com

raments de casa,

armaris, ets..;
ptes. a la (alza d' Estalvis.
Els suscriptors que ho sigan desde bon
principi, rebrán de franch els números corres
ponents als mesos de Maig y )uny, pagant tan

sois un semestre.
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Bones maquinistes pera colls y punys.
Aprenenta sabatera.
Bons operaris sastres.

Un obrer ferrer y carreter (constructor de carros).
solicita feyna.
Aprenentas fabrica de flors artificials.
Oficial lampista.
Mitj oficial impressor.
Oficialas sombrereras.

Aprenent d' irnprempt
Mitjes oficiales sastresses.
Aprenent de sabater.

Aprenent lampista.
Aprenentes taller de confecció de

Aprenents
Aprenents

Aprenent

Aprenentes modistes.

SE NECESSITEN:

a.

Aprenent pera carniseria.
d' esparter.
Oficiales sastresses.

Oficiales

práctiques

constructors

objectes de metall.

ab certificat de ha
fet práctica en un taller y en una Central
de corrent alterna. No presentarse sense in
millorables referéncies.
ver

y de ganxet.
de confecció de vestits pera

senvora.

ap'renent manyá (pera fora

roba blanca.

cerers

MECANICH-ELECTRICISTA

Treballadores pera gorras de llana
Un

IRONÍA

'7 pessetes semestre

no

COLOCACIÓNS

repartirán

regalos entre 'ls suscriptors.
Aquests regalos consistirán en objectes d' utiii

Preas pels correspallsals propagaadistes
6 números

de

Barcelona.)

llores ae despaig á la reclacele Be 12 á 1 del milla.

MINISTERIAL,

MONIISTEM
I

gL,

1(

i

`11

2.

TREBALL,-,
,

,

,

,

Eis vaguistes francesos:—Vosté

quan era a la oposició prometía la repartidora als
vaguistas. Se' n recorda?
El ministre Viviani:—Veureu, garçons: aquí es al Ministeri del
Treball, per lo qu' em demanéu heu d'
anar

al Ministeri de les

Vagues.
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Les nostres obres a favor del poble
D'ices obres importantissimes está grgani
AURORA SOCIAL: una Oficina de co
locacions y 'r Secretariat del Poble. La
primera respon a una necessitat material
urgentissima del obrer. No son pochs els
obrers que, si no trovan feyna, no es per
falta de capacitat o de moralitat, sino per
sobra de personal, per excés de producció o
falta de mercats, etc. No tots els obrers po
den enterarse de la oferta de colocacions.
Ni `ls patrons disposan d' organs de publi
citat destinats preferentment a la classe
obrera y al anunci de colocacions. AURORA
SOCIAL s' ofereix a prestar gratuitament
aquest servey als patrons y -als obrers, com
ho ha ringla jq,› fent ab éxit, encare que en
una esfera més reduhida, desde sa aparició.
No dubtem que '1 públich respondrá a la
nostra crida, puís 1' obra resulta en bene
fici de lote y s' inspira en ele més purs y
generosos sentiments d' altruisme.
L' altra obra que estém organisant en
nostre's oficines es el Secretariat del Poble,
que ).espon a una necessitat intelectual y
moral del obrer: instruirlo personalment
en
exercici deis drets y en el cumpliment
deis debers de la vida civil. Aquesta institu
ció d' avisos y consultes será també gratui
ta. Es una obra de civiltat, d' auxilis mu
tuals, tan important en nostres temps que
en algunes ciutats del Extranger funciona
cada barri o districte.
un Secretariat en
Avuy no fem niés que anunciar aquestes
dues institucions, de les quals ens ocuparem
del modo que mereixen en els números suc
cesius.
sant

Problemes femenins
Les paraigüeres
La sociología moderna, més que doctri
nal es positiva; millor que teories analisa
fets.

Aquet sistema nosaltres el veyém més
racional y de resultats més práctichs.
Prenem, donchs, per base un fet: aquets
última díes ha tingut lloch á Barcelona
una vaga femenina.
—?Les dones també fan vaga?
També n' han feta.
Tením ja les dones ficades en la lluita
entre el capital y el treball, havent sigut
les paraigüeres les que han romput el foch.
?Per qué les paraigüeres? ?No hi ha al
tres rams del treball de l' agulla en condi
ciona económiques iguala o pitjors a les de
les paraigüeres? Es que les cases que a
Barcelona 's dedican a la industria de pa
raigües son relativament poques, compara
dos ab les altres del ram de l' agulla, y
aixó dona a les paraigüeres mes facilitat
de coneixerse, unirse y posarse d' acort,
com efectivament ho han fet.
No entrarém en les causes de aquesta
vaga; no tractém de dir qui te la culpa ni
qui te rahó: al ocuparnos de fets socials
com aquet ho fem sens apasionaments de
cap mena: lo que desitjém es que entre els
diferents elements del mon del treball hi
hagi pau, harmonía, que es lo que interessa
a tots y lo que més favoreix el progrés eco
nómich y social.
La lluita entre el capital y el treball sos
tinguda per medi de eixa vaga no convé
al coa social, perque cega més ó menos
temps una font de riquesa, produheix un
desequilibri económich, porta una pertur
bació; no convé als patrons o capitalistes,
quin capital permaneix sense producte;
-

les treballadores, perque la va
ga, ab la interrupció del treball porta la
del jornal, y tractantse de obreres que no
tindrán reserves y quin crédit per com
prar al fiat estará en proporció deis llurs
habers, porta no sois la escasés, sino la in
digencia, tal vegada la miseria.
Pero sobre la conveniencia está la jus
ticia social que estém disposats á sostenir
ans que tot.
Plantejém dochs la qüestió dins del te
rreno del dret y de la justicia.
Deixém sentats els següents principia de
dret que '1s creyém innegables.
ler. La dona, lo mateix que l' home, te
dret a la vida.
2on. El dret a la vida importa el dret a
tenir satisfetes les necessitats inherents a
n' aquest dret.
3er. La obrera, lo mateix que l' obrer,
te dret a que ab son treball pugui sostenir
sa vida y deixar satisfetes les necessitats
inherents a la vida, alimentado, vestit,
no convé a

habitació, etc.
4rt. Entre aquestes necessitats hi ha la
del descans diari que es indispensable
després de algunes hores de treball, y el
descans setmanal després de sis dies de
treball.
5nt. Te dret a que '1 treball no 's fassi
en condiciona que siguin perjudicials a la
salut del cos y del esperit.
6é. Inherent al dret de la vida hi ha
les expansiona Ilegitimes de que la vida té
necessitat.
Quan aquestos drets son desconeguts es
menester treballar pera desvaneixer les
tenebres que enfosqueixen la conciencia
social quan aquestos drets son anulats, les
victimes d' aquesta anulació tenen dret a
defensarse, el cos social deu ampararles y
els ciutadans, en virtut de la solidaritat
social, apart d' altres sentiments de ordre
superior, tením el deber de apoyarY- ter
que triomfin aquestes ilegitimes reivindi
cacións.
Consignat el dret anem als fets:
A Barcelona la de confecció de parai
gües es una industria bastant important
que ocupa algáns centenars de treballado
res. ?Quínes son les condiciona económi
ques d' aquest ofici? Aixó es lo que 'ns in
teressa

consignar.

Deis informes que 'ns hem proporcionat
resulta que una paraigitera cobra pessetes
150 per dotzena de paraigües de cotó; pes
setes 2'25 per dotzena de paraigües de sa
tinet; y pessetes 3 per dotzena de parai
gües de seda, posantshi la treballadora el
fil o la seda respectivament. Treballant
catorze hores diaries pot arribar a ter unes
tres dotzenes setmanals.
Aquets son els datos que resultan de nos
tra informació, y que no sois estém dispo
sats a rectificar cas de que no resultin
exactes, sino que veurém ab gust quanies
observacions se 'ns fassin per part de tre
balladores o de patrona. Nostre únich pro
pósit es la paciticació social dins de la
justicia. No 'ns anima cap mena de apas
sionament.
Suposém donchs mia treballadora que
viu de ter paraigües y posemla en les mi
llora condiciona. Suposém _primer que no
té obligacións de familia de cap mena, que
no té un pare o una mare vellets e impos
sibilitats de quina ella tinomi de cuidar;
segón, que tingui feyna totl' any; tercer,
que no estigui may maialta.
Tot aixó ja 'ns sembla que es molt su
posar: pero aixis y tot, referimnos á les
que arrivan a tenir major guany: les que
fan paraigües de seda. Tres dotzenes a
tres pessetes son nou pessetes en els set
díes de la setmana, lo que equival a 1'28
ptes. per día.

Es ciar que en aquestes condiciona de
treball la paraigüera no pot pensar en te
nir pis independent, sino que s' ha de con
tentar en viurer rellogada; y com que ne
cessita no sois quarto per dormir, sino per
treballar, ab espay y llum suficient, ens
sembla que es contar molt baix y obligarla
a habitar en un extrem de la ciutat si per
lloguer de habitació no hi concediu uns
vint céntima diaria; y ja tenim rebaixat el
jornal a ptes. 1'08. La paraigüera s' ha de
pagar el llum, el fil o seda pera cosir els
paraigües, s' ha de calsar y vestir, procu
rarse roba per el Hit: si no vol perdre
ten:epa, ha de tenir qui li renti la roba,
o si se la renta ella, ha de gastar a ) safreig
y sabó: contém per fil o seda, Hura, calsat,
vestit, rentar la roba, etz., vint y cinch
céntima diaria. Li quedan per menjar
vuitanta tres céntima. Y aixó la que fa pa
raigües de seda; si 'ls fa de satinetgu-anya
vint y set rals setmanals, que dividits per
set díes resultan a 95 céntima per día, que
rebaixats els 20 céntima per el quarto de
dormir y treballar, passan a ser 75 cén
tima y trets els 25 per els deméB gastos in
dispensables l' hi quedan per la alimenta
ció diaria 50 céntima. Y aquí 's tracta de
les que fan paraigües de satinet, les que 'u
fan de cotó, ?cóm vilmen? No ho compre
ném.
S' ens dirá que de les paraigüeres unes
son filies de familia, altres tenen marit, son
dones que no han de viurer de llur jornal:
lo que guanyan fent paraigües ve a esser
con) un suplement pera ajudar als gastos
de la casa. A lo que respondrém que aixó
es purament accidental.
Se tracta de un ram de treball que en
una capital com Barcelona té bastanta
importancia: lo regular, lo normal es que
els que '1 fan aquest ofici visquin d' ell.
La industria de paraigües necessita obrers;
es un ofici pel que en lloch de homes se
poden utilisar dones; pero es menester que
aquestes puguen alimentarse, vestirse, pa
gar lloomer de casa, etz., es dir, tenen dret
a que ab el producte de llur treball quedin
satisfetes les necessitats de la vida: aixó
ho reclama la justicia; un ordre económich
que no deixi satisfet aquet dret es molt de
ficient.
Se'ns diu que la vaga de paraigüeres está
ja terminada; lo que eelebrém, pero expre
sant el desitj de que no s' haji de repetir,
perqué, apart de altres inconvenients,
unes guantes setmanes sense treballar po
san ab apuros a les treballadores y tants
díes sense cobrar jornal deixan un rossech
que dura molt temps. Lo que nosaltres
aconsellém a les paraigüeres com a altres
obreres que 's dedican a raras de treball
per- quina s' aprofitan dones, que procurin
associarse, formar agrupacions, sindicar
se, aprofitar les facilitats que dona la lley,
no pera ter la guerra al capital, sino pera
sostenir llurs Ilegitims thets. En aquet
concepte la dona que sosté la lluyta de la
vida dedicantse honradament al treball,
mereix tota nostra consideració y ens tin
drá al seu costat per aconsellarla y ampa
rarla.
Y.

El

cas

Grané

La lomissió d' Estadística del

Treball y Qüestions obreres,
creada fa poch a la Diputació pro
vincial de Barcelona 5' ha fet eco
de la denuncia que publicá

en

el

número anterior AURORA SO
CIAL, referent al cas del ilustre
obrer catalá, pensionat y pre
miat al extranger, Angel Gra
né y mas, que ha sigut desti
nat als quartels de Lleyda.
Les gestions de la Dipulació
han sigut ben intencionades
pero han resultat infructuo
ses. Per qual motiu ha recullit
la denuncia 'I Diputat a Corts
pe'l Districte de Manresa. Jio
repetim: el cas d'en Grané es
una qüestió de dignitat y equi
tat pera 15 catalans y en es
pedal pera 'Is treballadors.
Historia
Fabricant es ehl
y ella proletaria.
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Topárense un jorn—ballant la sardana:
l' Amor etjegá—sa fletxa acerada,
que es dolça com mel—rohenta com flama
y 'l mal del encts—als cors encomana.
Eh porta 'ls cabals—de la setmanada,

la nina
cistell—de-fruyta hortelana,
que omple de sati—quan torna a so casa,
han broda ab fil d' or—brocatell de plata.
Parella gentil—que está enamorada
espera 'lretorn—de cada setmana,
y 's donan les mane—mati del dissapte,
rosella de bosch -claven d' hivernacle.
Quan pasean el riu—clareja aubada;
la toya de flors —ala pot deslligarlal
la flayre que fa—psi poble s' escampa
com de taronyer—que 'ls ayres embauma.
El pare encegat—repren y amenassa:
—Es pobre—li diu—?qué 14? ni una malta.
El noy Li respon: —es bella y honrada,
feyneja y sosté—lo pes de la casa.
Té dot: el treball—virtuts arrelades,
encís del amor—que l' ha enamorada
y 1 nieu jurament—l' anell d' esposalles
que avuy benehit—será del meu pare.
El vell fabricant—cedeix a la ?larga,
la boda esdevé—la fábrica para;
tothom al convit—y a fer la sardana,
després a cantar—la bella corranda:
Fabricara es ehl
y ella proletaria.
L' amor es el llaç —que '13 cors agermana,
el pont que junyeix
abim que separa
les classes socials—més distanciades.
La ?luna de niel
que da ben llarga!
J. S. y B.

Un llibre d'

en

K. O. K.

Tan necessaria era l' obra que projectarent rea
usar ab la fundació del nostre setmanari que cada
dia trovem més colaboradors.
El que are 'ns ha sortit ajada la nostra tasca
desde un camp vehí, el genre humorístich que pot
prestar graus serveys a la literatura social. Ras
referim al festiu y popular poeta K. O. K. (Eduart
Coca y Vilamajor).
El públich es creu moltes vegades que la vida d'
escriptor es la més descansada, platxeriosa y lu
crativa del mon. Quan hi ha obrers intelectuals que
no han
patit ni pateixen menos que 'ls manuals.
Hi ha rialles escrites que podrian compararse a les-del clown famolench y malaltis, qui plora sang del
cor, de les fibres més rondes y delicades del cor.
En K. O. K. també ha sofert en la vida. Ha sigut
empleat de ferro-carrils Aixó li dona una major
competencia y una més alta antoritat de testimoni
y de victima pera escriure un llibre sobre Els Ca
n-llames, al qual ha afegit aquest sub-titol bea
gráfich: Aucells de gabia.
Llegiulo, vosaltres, que hi esteu empresonats,
euxariats en eixa trama de ferro. Llegiulo, rosal
tres, els martirs d' oficina, vosaltres, treballadors
de tots els estaments. Trovaren al successor del
Emili Yilanova, pera no dir d' en Caries Dickens.
—Aixó es real—us direu—aixó son entranyes que
degotan sang, págines arrancades del llibre de la
•

vida.

Alguna vegada-1' autor mateix ho confesa—la
sátira resulta una.miea exagerada, massa cáustica
potser, pero 'ls abusos y vicis que 's fustigan en el
llibre son per disort reals. ?Y no es una disculpa
pera aquestes hipérboles del autor l' ensopiment de
les multituts? No tenim necessitat d' una literatura
una mica exeitant que reclami y fixi
atenció deis
que no més la ocupan en frivolitats y coses insubs
tancials?
Llegiu. aquest llibre 'ls poderosos distrets, y en
traren en conciencia del número de vietimes que
fa la febre d' or.
Llegiu aquest 'libre escrit contra '1 despotisme
anónirn de moltas les grans empreses, contra la ti
ranía burocrática, contra la desconsideració que 'ls
alts empleats tenen maltes vegades envers els que
ocupan un gran inferior en la gerarquía social, con
tra lbs faltes d' humana pietat que comet el pú
blich .Llegiulo y us desvetllaren pera mellorar la
eondició deis humils, estimulant les seres energies
atenuant la resistencia y Lo 3tilitat del ambent.
L' humorisme d' en K. O. K. es epigramátich.
Ningú com eh l juga mellor ab l' equívoch. Ningú
com ell cap esbossar ab quatre Hapissades una ca
ricatura psicológica.
Pera que 'ls- nostres lectors puguin saborejar el
regust agre-dols de la nova produceió, en publi
quem une fragments del capítol intitolat:

ELS USURERS

!Oh

día darrer de mes! !Oh suspirat día da
del mes! Tu ets la sola ilusió deis infelissos
que saben lo que guanyen; millor dit, lo que
cobren, que no es pas lo match x de bou tres.
Tu ets la esperansa de forns y tendetes, de
sabaters y sastres, y demés industrials de pri
mera necessitat y darrera
categoría. Tu ets
qui converteixes la suhor en coure, l'aburriment
en plata,
y la fatuitat inepta en bitllets de
banch deis que hi há més zeros. Tú ets qui acu
mules el jornal petit pera que '1 que cobra, al
cap de trenta díes, se fassi la ilusió de que '1
paguen be.
Mercés a tu, !oh benaventurat dia darrer del
mes!, dotze cops cada any-, el dependent pot
arribar al calaix del amo ab consentiment d'
aquet, el cobrador té dret a una pa rt de lo que
cobra sense ser mal vist, y '1 caixer pot dis
treure fondos sense que la distracció li surtí
cara si no's distreu en el comptar.
Tu ets, !oh día darrer del mes! qui dus més
moviment a les cases. Al arribar tu, les caixes
s' obren de bat a bat, les mans se fiquen a les
butxaques, y corren mossos, cobradors y duros
més o menys fets del govern. El día que tu't
presentes en el calendar, totes les monedes
surten a la Ilum per fulls que tinguin y mala
cara que fassin; que aixó del cobro fa badar
mo, t a la gent.
Ets el día més sociable del mes, perque do
nes dret a trucar a totes
les portes, poses en
contacte I hutnil ab el poderós, y resols, en
cara que sigui per pocha dice, el
gran proble
ma social que
ea el fons, no es més que qües
rrer
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tió de quartos que s'han errat de butxaca,
segons opinió deis que tenim butxaques sense
quartos, que som els que desitgem la resolució
del problema social perque no hi podem perdre
res Ets, en fi, una meaa de repartidora moral
y limitada que no fas por a ningú.
Den te conservi aquet carácter bondadós
que't distingeix dels demés dies, y t'aumenti
la forsa repartidora, sempre dintrels límits de
la més severa moral.
Germá gran del dissapte y quinzena; cosi
germá del trimestre,- de la anyada y de la
--

-

mitja anyada: jo't saludo,

com

te

mereixes,

avuy que no t'espero. Jo't saludo més afectuo
sament que quan t'esperava desitjós de rebre
de tul ab la má theta lo que ab la esquerra
havía de repartir desseguida als que espe
rayen.

comparansa entre el poble barce
loni y el madrileny-.
El dia de la festa de San Isidro, tot el
poble de Madrit s' aplega en una planu
ria seca y árida, y vinga bailar y em
borratxarse al so deis pianos de manubri
que tocan la sarsuela del dia, y acaban
sempre ab una o altre gabinetada. El
una

poble barceloni,

celebra

lanse per les afores de

ses

festes enfi
hermosa
-

nostra

ciutat,

y no veureu may que vagin als
pelats; sempre es busca un pund
pintoresc catifat de fina herva si pot ser
rochs

Els
sense

aquets esbarbs que '1 home es dona
per descansar del treball.
Si volea un exemple, el tindretn fent
en

miserables

usurers

,

palanquetes denigrants

aquets lladres
ni claus falses

y aprop d'
trobeu qu'

font riallera. Dones ?no
per intuició tan
aimant de la bellesa es Ilástima que al
una
un

poble

deshonroses, s' esperen vora la porta, omplint
aquell recibidor de baf d'aiguardent, de tuf de esbargirse no entoni
un cant adequat?
vici, fiamejant en els seus ulls d' esparver cri
Aquets que surten ab lo del «mosquito
minal tota la vilesa d'una 'anima conservad
y la mujer» buscan esbargirse, pero, no
en alcohol, un cor fortificat ab llágrimes age
nes, y enro,cddes les seves bofetejadores galtes
ho dubteu, si canten aixó, es que es creu
ab sanch deis pobres als qui roben pagaré en
hen fa mes fí y si arribessin á capir lo
tná, als ulls de tothom, en pie día, y sense que
«cursi» y ordinari y barroer que resulta
la lley pugui posarlos al coll el pam de corda
en mitj del camp y al cim
que 's mereixen.
de la montan
BARCELONA: CONCURS DE GLOBOS
SURTIDA DEL DARRER GLOBO
ya, cantarian altra cosa.
Allí s'están humilment, com la millor gent
«NORTE. TRIPULAT PER J. MENDOZA
Els
grabats que publiquém son del Concurs de
del món, esperant que'l pagador hagi fet la
s'
ha
globos
cele
formant part de les testes d' aquesta
JOAQIIIM
brat
á
BA.s.
Barcelona; foren 9 els globos que s' alçaren.que,
tema pera comensar ells la seva, que consisteix
Primavera,
un de 9 tO0 pies.,
Els premis pera repartir entre 'ls
altre de 4.000 y altre de 1.100
concurrents eren:
en desfer la del altre ab urpes criminals y ra
pinyadores.Peró tot aixó ab una bonhomia que
acaba d' exaltar.
Llanseu a tres alemanys en una illa deserta, y
maltones com academich de numero,
Procuren tenir el posat senzill
amable'l
contestantli
surtin d' Espanya
podeu estar segurs de que inmediatament consti
don Amos Salvador.—A la
invent y el material pera
Academia de Cfencies
tracte,, y accent generós. Perb es inútil: d'una tuhirán una
lo y que més tart els espanyols que vulguin fer
Morals
y
societat.
Politiques
s' ha celebrat la recepció del
utili
sano hagin de pagar al
hora lluny sels coneix que son usurers, gents
academich de numero D. Eduart Hinojosa,
extranger la mš d' obra
ENRICEI H1;:1SE
contes
y
l'
interés
de mals negocis, habilitados de no sé quines
tantli '1 marqués de Pidal.—Dia
industrial?
inci
classes y taruguistes de la classe més baixa.
dent entre '1 ministre de Marina y 30.—Greu
***
el general ins
pector general d' infantería Sr. Diaz
Per sort, la naturalesa, més justiciera gneis
del Rio.—Don
Altra bona impresió ens proporciona Le Journal
A lbert
homes, els ha donat semblant de presidan, co
Rusinyolreuneix en un banquet els senadors
Medecina popular
publieant una interview ab el conegut Santos-Du
solidaris.—Dia 1.—Diseurs del Sr. Abadal
lor de cara de viei y mirar de hiena... !Llás
mont, a proposit del globo qu' e-stá preparant
en el
Senat.
ab el
Cremadures. Quan se tracti d' una cremadu
núm. XVI. Santos-Dumont ha
tima que'ls homes, completant la obra de la
explicat
com aná a
Manacor,
ra superficial, lo que se 'n
27.—Celebra
's
la sessió de clausura
din una escaldadu
admirar el globo ideat pel capitá espanyol Sr. Kin
naturalesa, nols posin a mans y peus, a les in
del Congrés Agricola Catalá-Balear.
ra, poden usarse va ris medis com
delan, trobanthi novetats sorprenentes.
lo bany
fames potes, el grillet que tan bels escauría y
Bilbao.—Per
definició del nacionalisme en el set
liara ab aigua y vinagre, ó be les
raspadures
rnanari «Alberry» son processats
tan merescut tenen tots ells!
de patata renovades tan prompte
els que
***
com torni á
tuheixen la Diputació del partit nacionalista consti
(Acabará).
També ha produhit gratíssima impresió la expo
vasch.
compareixe '1 dolor que en aquestes cremadures
—Son denunciats alguns
sició d' automovils celebrada a Madrid,
periodichs per atachs al
acostuma á ser forsa intens, ó be
de la que
alguns dels batlle.
remeys que apuntarem tot seguit al parlar de
Coruna, 30.—Accident ferroviari ocasionant la tats els concurrents n' están orgullosos.
mort de 6 persones.
cremadures mós fondes.
***
La faula del gos
En altre temps se feya ús de la tinta de
Dinamarca
Y ha sigut, en fi, una nota qu' ha recordat Ca
es
criare. Avuy no serveix perque moltes
Copenhague, 1.—Arriban els reys :de Noruega. talunva, l' estrena en la Gran Opera de «La Cata
que no abandona sa presa per lo enjanyós
tintes
no son mes que
lane», qual assumpto está tret del drama «Terra
solucions d' anilina.
Portugal
Baixa» de Guimerá.
Quan la cremadura es mes intensa la pell se
Una vegada era un gos que duya un gros bif
Lisboa, 26.—Se celebra un mitinch republieá
aixeca y se formen ampolles dintre les
MATTHIEU.
teck ala boca y passava per la vora d' un riu
ahont s' ataca duranient el regim dictatorial;
ha una mena d aigua clara: el dolor quals hi
a la
que
fan
surtida
s'
guayar
l'
y va
en
aygua.
organisa una manifestació: la policía do
es intens y dura forsa.
No hi ha res que '1 calmi
na una carrega,
resultant molts ferits.
Aleshores hi vegé, puix 1 aygua era d' una
millor que l' aigua freda pro té un gran
incon
venient
que
extraordinaria,
un
altre
gos
que
tothom
Xina
transparencia
sab: lo molt que retorna el
dolor en quant se tren la part de la
Hong-kong,
un
b?fteck,
pro
aquest
U
trenz
30.—Les
tropes
ortava a la boca
cremadura
ocasio
de fora
aigna; aixís aquest remey sois podria nen 100 morts als insurrectes, yprovincials
s' apoderen de llar
a més gros encara que '1 seu.
quefe.
usarse quan se pogués fer
us de una corrent d'
La mortalitat a París.
Y llavores pensá:
Russia
aigua freda molt temps, y encare advertint que
Dublin 30.—U11 fanatich d'
la cremadura no siga massa torta. Si fos aixís
«Si jo are em capbussés a l' aygua, clavaría
Segons les estadístiques publicades per la
ha ferit al Bisbe al surtir de launa secta dissident
val més
ús d' una eorrent de aigua temperada
Academia de Medicina de París la mortalitat
na bona pallzssa a n' aquest gos y podrza
Iglesia.
que si be no calma '1 dolor tant
extraordinaria durant la primera meitat del
?enjarme dos biftecks.»
soptadament
Franca
se
dona més bons resultats.
gle
passat baixá rapidament a eomptar els
Saint Ettienne, 26.—El Congrés de
vint
Pro després d' haver reflexionat va dirse:
En compte d' aixó se pot usar una
la
federació
anys
darrers.
socialista autonoma acorda
barreja
«Pot ser qu' aquest U més forsa que jo y aixís
feta ab oh i ben batut ab aigua de cals; la
bar la politica del Gobern eunanimament desapro
Durant la Revolució bu la mortalitat
mi
invitar al
de 32
a
llor barreja se fa a 500 grams d' aigua
eré jo '1 que rebré y em quedaré mime bifteck
apoyarse en els partits de la esquerra.ministeri
á 33 per 1,000 habitants cada any. Se estacioná
de
Se
refusa
un vot de
cals
y
60
d'
en
oh i d' atmetiles dolces. Ab aques
censura contra M Briand y s'
eixa xifra desde 1856 a 1860; desde aquest
*rimer que rés val mes que 'm mengi '1 meu.»
acorda in
vitarlo a que 's conformi ab les
ta mena d' migüent se 'n mullen
any baixá á 26 per 1,000.
decisions del partit.
trossos de ga
Carcassona.—S' ha celebrat la grandiosa rnani
sa (de la que ja n'
EMILI BENASSIT.
Avu.y es de 17 per 1000 ó siga la meitat apro
havem parlat) y se colocan festació
deis viticultors, sense ineident.
sobre la part hont hi ha la cremadura.
ximadament.
París, 29.—E1s reys de Noruega
Avuy s' ha trobat un altre medi que
aeompanyats
del President de la República
***
y sa muller, visiten
boas resultats que es l' aeit plcrie al 1
Versalles.—En
la
secció
de
pintura
del
Saló
d' ar
Estética popular
per 100 d' aigua bullida: els
Un estol de milionaris
tistes francesos se
metges hi afegei
nort-americans tractan
medalla d' honor a
xen alcohol ó altres
Henri Martin.—Dia concedeix
de constituirse en sindicat de eassa y
sustancies segons els ca
30.—Surten els reys de Norue
pesca
NuTA DISOoRDANT
ga cap a Copenhague.
sos; pro per un prompte ja n' hi ha proa
que abarcará dintre de la Nova
ab la
Brnnswick
una
solució indicada. Calma '1 dolor forsa depressa
extensió de 1.700,000 acres (cada acre equi
Era una tarde d' un d' aquets dias de prima
Estats Units
y cura be: note més que un
val á 40 areas). 500.000 franchs serán
inconvenient:
que
era en que després de
invertits
Nova
haver plogut, la terra
tenyeix de groch la pell y aquesta tinta triga á sobre Yorck, 26.—S' ha desencadenat un huracá en la construcció de camitas y curriols,
desti
Fortwort
aix un cel blau, ostenta sos brillants colors
(Texas).
Se
té
noticia
de 11 morts y
anarsen.
nantse ademes la crescuda cantitat de
60 ferits. Enormes danvs
250,000
materials.
ealsats per la humitat. Barcelona vista des
Cal advertir aquí vares coses: que no
franchs
pera
1' edifieació de un club de cassa
Ohio.—Mor la viuda deMr. Mac-Kinley.
convé
treure la pell de les ampolles que formen
e el pare Güell,
que sens dupte será el mellor habillat de tot
resultava esplendorosa. Ana
les
el
cremadures: Sois deuen buydarse fent ús d' una
República Argentina
mon.
a jo baixant el turonet-miranda que hi ha;
eyna ben desinfectada: pot ser
Buenos Aires, 25.—Eh
una agulla que
de la fabrica
'tan em vareig creu.har ab un grupet de j.-ives
«Frigorífica Argentina», envaguistes
avans se l'hagi feta tornar
Projede de Iley.
numero de 200, inten
vermella al foch; que
ten assaltarla; la policia y un
uepujava. Tots anaven alegres y sentian coro. si la cremadura es prop de les obertures (boca,
destacament
de
ma
Se troba actualment sotsmés á les
parpelles, etz.) ó be en l' arrel dels dits cal no rins eh rebutja. Resultaren 4 morts y molts ferits.
thom 1' influencia d' un dia herm5s, y can
delibera
cions del Parlament de Italia un
oblidar
que
si no 's va ab cuydado pot reu
projecte
de
ven.
Persia
Iley referent a un seguro obligatori
nirse malament la pell, caldrá
contra els
Teherán, 27.—Es detingut 1' agitador Ahim-khan. accidents deis treballadors
L' home lo mateix qu' els aucells al trovarse
avisar al raetge.
Per fí cal advertir també que lo
rurals. Els propie
més capdalt
n plena natura,
taris, arrendataris. directors d' explotacions
seas adonársen ha de refilar
en aixó com en les
ferides (per no dir en tot lo
y
C.
de colonies vindrán obligats á contractar
molt eurt es el que al sentir eixa necessitat
del cos) es la llimpiesa; sobre tot
un
la gran llim
seguro contra accidents del treball respecte
piesa.
la satisfá. Lo que hi ha es que ab son refilar
á
favor d'aquelles persones que
En
l'
Entre
estiguin baix llar
armariet-botiquí del obrer, sobre tot
moles no t'
coneix 1' aucell si es de classe fina, y no hi
pos, perque molen
dependencia. Si els arrendataris ó colonos no
si 's tracta d' una feyna en que la
fins al os.
dubte qu' es molt més sentit y bonic el
crernadura
cuidan de constituir dit seguro, la
paga ser un accident comú, pot
cant
responsabi
Forta es la roca, peró mes fort qui la litat civil en cas de
afegirshi á lo
un r.)ssinyol al tnitj d'
accidents caurá sobre el
indicat
en
un bosc ahont ses pas
ferides:
enderroca.
propietari. En cas de accidents seguits de mort,
ades estan en armonia ab la
1.er Una ampolleta ben tapada ab
magestat de la
20 parts
1' indemnisació fixada en el projecte
d'
oil
de
ricino y 10 d'e colodiu elástich: s' apli
oscuriá, qu' el d' una cotorra que refilés un
aseendeix
á 2.500 frachs
ca ab pinzell en les
'os de sarsuela
cremadures
petites
y
que
No
será
ensenyada ab tota paciencia. no fassin saltar la pell.
inferior á n' aquesta xifra la que
's
.quec contrast vaig sentir aquella tarda. Fi
fixa en cas de incapacitat perpetua y en
DE PARIS
2.0a Una ampolla ab aigua de
quanta
cal
y
altre
la
temporal
será contada a tant per dia, ade
m'evos que aquel' jove que
La setmana darrera ha sigut
pujava y que per ab oh i d' atruenes dolces pera fer en son cas
propicia pera els més del tipo del salani sense
aymants d' Espanya.
pog-ner ser mes
apariencia podia tetar alguna instruccio, es la barreja abans indicada: en los eassos míta
baixa de una lira (pesseta).
jans.
La prempsa científica ha dat compte
sa á cantar
en termes
alió de' «el mosquito y la mu
3.er Una solució d' acit
encomiástichs, de l' invent del jove oficial de fetD' aquesta manera vindrán a traduhirse en
pderic com la es:- molt
r...» Va semblar qu' em
les aspiracions de la classe deis
telegrafs,de Murcia, Sr Roldán. L' «Heliomerime
donaven una bofeta
mentada abans quan no vinga d' aqui
treballadors
quedar
tre» es un aparell que serveix pera
rurals,
y cucar no tenia temps d'
manifestades en los Congressos Nacio
tenyit per un temps.
senyalar, per
analisar el mal
medí d' una fót.ta detonació, el pas exacte del sol
nals eelebrats per millorar el seu estament.
ete que sentia, quan
anava arribant primer
DR. SLOSS.
pel meridiá. Les probes verificades
daren
el
resul
ayana, y després més aprop 1' armonia sen
tat desitjat, quedant el nom del
Sr. Roldán escrit
Abundancia d' or.
a d'
en el catalech deis homes
una cansó popular qu'
notables. Adoptat son
entonava un
aparell com a medi horologich, servirá pera
La produeció mondial del or en el transe
upo d' obrera. Qué
poder
urs
refinats em resultaren els Actii al itats
unificar ab la major precisió els rellotjes d' una
de 10 anys ha sufert un aument
lo
importantíssim
rers, qué ordinaris els «senoritos!»
calitat y ajustarlos ab el gran
que pot ser causa de una perturbació
regulador del día
qu' es el sol.
económica
Segura
(DE TOT ARRETJ)
que algun de vosaltres potser
semblanta a la produida per la
Si eixa nova es satisfactoria, no ho es el que
abundancia
de
ovaria qu' aixó son mal de
una
plata.
casa extranjera hag,i de
caps de poetes, y
Espanya
ser la explotadora indus
Segóns
Le teniu
les
trial de 1' apare!!. Es que a
darreres estadístiques en 1896 la
masa caborias al cap, perque un
Madrit, 26.—Celebra 's ab regular
Espanya no hi
dia
concurrencia
pitals pera aquesta explotació o es que 'ls han ca
producció fon de 41.714.000 franehs elevantse
esbarjo tinguen de pensar lo que canten. en el Frontó Central 1' anunciada Asamblea
indus
Re
a 82.292.000 en
trials están mancats de l' ull critich
publicana pera protestar de la
1906, o siga quasi el doble de
pera
"es Per mi
d' En
estimar els productes d' aquest negoci? No saber
la primera cantitat.
precisament-trovo qu.' una de les Salmerón. Eh oradors ataquen a quefatura
sería
n'
eh
l
y
a
la
Soli
nyals de la vfrilitat d' un
menor explotar eixos aparells, qual
La prempsa extrangera crida
daritat. El Sr. Ladevesse llegeix les bases
fabricació da
poble y de la sa
atenció dels
ría treball ah obrers, guany a l'
sa deis seus
aproben unanimament.—S' ha celebrat a laque se
eeonomistes
industrial
y
pres
sobre aquest particular iniciantse
sentiments es troban justament demia de
Aca
tigi
a l'ostra industria, en
lloch de
Belles Arts la recepció del comte de Ro
una corrent
la pro
favorable al empleyo del paper
pietat de 1' invent? No será de molt vendre
mal efecte que
moneda.
,
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L' absenta
La petició popular pera la prohibido en
Saissa de la fabricació, importado y venta de
l' absenta en tot el territori de la Confederado
l' han presentada acompanyantla 168.341 fir
mes recullides de tots els cantóns de la Suissa
deguent ser examinada per el Consefl Federal
y l' Assamblea general y somesa a la votació
popular dintre el terme de un any.
,

La dona en el sistema d' Elberfeld.
La ciutat d' Elberfeld té un sistema d' asis
tencia social, de particolar importancia pels
sociolechs y fllantrops. Ab tal sistema s' han
pogut evitar admirablement els abusos per lo
qu' ateny a assistencia pública y aquel' ha dat
molt bon resultat material. Per 'xó s' ha anat
estenent a poeh a poch per qnasi totes les ciu
tats de
Alemanya, y encare que molts autors
1' han estudiat, no han sigut gayres els que se
han ocupat de la part que hi té o hi podía tenir
la dona.
El sistema d' Elberfeld consisteix essencial
ment en que la ciutat se divideix en un cert
número de circunscripcións, cada qual es- en
comenada a un visitador; aquest assisteix un
cert número de families necessitades visitantles
periodicament, fentse carrech de Ilurs neces
sitats; els visitadors se reuneixen després en
assamblea general y un concell d' administra
ció, quál president es el batlle, ho dirigeix tot.
Pro '1 ver complement de I' assistencia publica
es deg-ut a Elberfeld a 1' associació femenina
Frauenverein, aixís es que hi pren la dona una

El nombre de vaguistes á Berlín son 50,000,
y més de 40,000 els de Pittsburg.
Sembla que les de Buenos Aires, Avila, Co
runa y Fransa están ja en víes de solució.

Els días 18, 19 y 20 de Juny tindrá lloch en
el Museu Social de París un congrés interna
cional de infermeres.
Entre els oradors inscrits figuran els noms
de MM. Gustave Mesureur, Dr. Rourneville,
Mme. Elplun Salvador y 15111e. Choptal.

(apitol

de vagues

Actualment están en vaga els empleats deis
ferrocarrils de Buenos Aires. els metalurgiehs
de Terni (Italia), els miners de Pittsburg (Es
tats Units), el matarifes de la Coruna, els mi
ners del Transvaal, els pescadors de Málaga,
els flequers de Avila, els mariners deis barcos
mercants de tot Fransa, els cobradors de tran
víes de Málaga, els descarregadors de mercan
cíes d' alguns ports deis Estats Units y els
obrers dels rams de construccló de Berlín.

Nou sindicat

vi que m' ha venut.

Els ferrocarrilayres.
A mitjans de Juny se reunirán els delegats
de totes les associacions d' empleats de ferro
carrils, pera acordar una acció comuna contra
les companyies, les qnals per are no sembla
pas que vulguen eedir. Lo que generalment se
creu es que
si s' arriba a la vaga, tindrá de
ser

Segons ens comunican de Sant Pol de Mar,
en aquella poblado, gTacies á les gestions que
porta a cap el propietari de la MurtráD. Joseph
Fiter, molt prompte es facil que 's pugui arrivar

ptes.

ensá.

prar ab

La revista técnica Cataluna Textil, desitjosa
de contribuir a la divulgació deis estudis téc
nichs-industrials y de fomentar I' amor al es
tudi entre 'Is alumnes de les Eseoles d' Arts y
OfIcis de Catalunya concurrents a les classes
de teoría textil y ses similars, obre pera `ls ma
teixos un PRIMER CONCURS TÉCNICH COnSiStent
en retribuir ab un

premi

estalvis

sos

una

?Quánt cobra anyal
li será

casa

d'

un

possible

com

valor de 2052
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SCPIAUCIO
(Al problema geométrich del número anterior)
353'43 m.3—Han enviat soluciona: L. P.
P.

Nosaltres creyem que no passa en cap més
pays que 's fassin cumplir les lleys á cops de
pedra, cosa que desdiu en vritat de la cultura.
Es un estat de coses que ha de variar y cal
que les autoritats y juntes de reformes socials
s' en preocnpin.
Fiera parlat ab dependents y ab amos de ten
des sobre aquest assumpto y ja ens ocuparém
un altre día de la qüestió ab la calma que 's
mereix. A aytal efecte estém reunint datos.

C; F.

F.

J.; J.

V;

V.

P. S.

CORRESPONDENCIA
Barcelona. .A. V. Conforme,: no es menos triste la (on•
dició dele mtritoris, escriberts y empleats. Ja 'n parla
rern.-M P Aplaudirem tot lo que sien beneficie positins
pels treballadors, tan si venen de a católichs com dele
so cialistes.-T. b. B. Mer. es per la propaganda y les colo
cacions Avant sempre.-J. P. Nb' agrada '1
projecte,
pero esperem els reeultats.- Pritz Organisada aseociació,
dórignins n és detalls.-Robespierre. Procediments
plises. Es molt fácil de dir aixó de destruhir tot lo exis
tent. Pero si no len una excepció a favor vostre, no aspo
dr eu enviar cap mes correal ondencia, ni sisquera pera dir
nos que os líen quedat sepultat sota Inivell de les rones.
-Badalona. M. J. Es injust, fals y carrmcló.-Yabadell,
M. X. Al torn.-N. C. Etterats.-Tarrasa. Germiva' Ja
s' hi anhá acostrimant I obrer a comixer (mi son ele que
enganyen y li posan mala sanch. No friesi -Mantesa.
J. n' hem panal en el número anterior.-Berrateix. R. .A.
Agrahim el seu bou zel.- Ba'sarery. A. Q. D. A xít4 ho
mes, ajudeuvos.- Piro. J. A. Ab gust publicariam anunci
si no 'lis faltés 1' espay.- Bruch. T. P. 11. Nier( és. a na
da ordre Administració. Ripoil. J, B.; A. R., etc. No
tenim informes favorables herietat (ntiiat
Tu
relló. R. 17. Pntenguis ab la Comissió respectiva.-Mota
ro P. !Y. La caricatura del núm. 3 se refereix al abús que
`ns denuncien. Insistirem -Girona. N. Son un bon demó
crata. Ab palla y temps maduran les nesples. -A nglés
J. M. Menee. No pot publicare.- Reuv. 8. Id.; E. 17...
Mercés Fen forsa propaganda. De Alun. Es mases man
soy. No pot anar.

UN SOCIETARI

al que presenti el millor análissis de les mostres
teixides números 15 y 16 que publica en son
número 8, y la corresponent explieació sobre
son procediment de fabricado.
Els que desitjin pendre part en aquest Con
curs han de subjectarse a les següents bases:
Primera. Els trevalls han d' enviarse a la
redacció de Cataluna Textil (14Iusseu núm. 8,
Badalona), baix sobre certificat ó personal
ment, abans de les 12 de la nit del dia 31 de
Juliol del corrent any de 1907.
Segona. Dits trevalls han d' estar eserits en
lletra clara é inteligible, y ser distingits ab un
lema, pero sense mencionarse 'I nom ni domi
cili del autor.
Y tercera. L' autor premiat rebrá la canti
tat del premi mitjansant la presentació de la
copia de la primera cuartilla de son trevall
abans de vence un mes a contar desde la fetxa
en que 's publiqui el fallo del jurat.
Advertencia: Aquest fallo es publicará en

treball? ?Quán

NOTA.-Araos, Social. publicará q nom del treballador o
alumne que resotguin metior tres probleines seguits a contar dts
de 't present. L' autor o autora de la solució tindra dret a un
premi que podra pastar a reclina personalment en upaste.
Redacció.

etz

de 50 pessetes

son

ptes?

El diumenge últim un grupo de dependents
de comers varen ter aplicar la Iley del descans
dominical á cops de pedra contra els apara
dors de les tendes obertes al publich.
No falta qui din d' ells, que aquestes rahons
son rnés convincents que la penyoreta de du
gues pessetones que autoritat iroposa als in
fractors de la lley y que moltes vegades no
arriban á pagar perqué tenen algun regidor

amich, conegut,

simpafich

la Caixa d' estalvis.

a

ment per
***

Ha arribat a Barcelona la expedició d'obrers
que aná a estudiar al extranger. Benvinguts.
Importants elements estan treballant pera
fundar el Museu social y d' Aceidents del tre
ball, de que 's ve parlant d' un quant temps

(oncurs

gasta

6550 ptes. cada mes pera sa ali
Un obrer
mentacix; y son Iloguer de casa, 14 ptes. cada mes
pera vestir y calcar y 12'72 ptes. cada any pera
viatjes y passeigs. Cada semestre pot entregar 108

marca.

SS4 A..TEIVIT" S

El gas
Sembla demostrat per seriosos documents
que l' inventor del gas fou Feliph Lebon,
qui fou el primer que 's serví del gas, no so
lament pera la ilunzinació sino també pera
la calefacció, utilisantlo igualment com a
nzotor.

Chaumont se li aixecá una estatua y
al fer el centenari d' aquest descubriment
se n' hi aixecará una altra a París.
"

•

(Seguírá)

***

carrer

Nou

de

St. Frau,.esch, 17
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13A CONFIANZA

DE

Calle

A_-vinó,

30,

in.c.

I'vente

al

Illolsín

HiPÓLITO FÉDA U, ÓPTICO

POR

R

pesseta do

PROBLEMA ECONOMICE'

á la constitució de un sindicat agrícol, millora
que indefectiblement ha de beneficiar á 1' agri
cultura y als interessos generals de la co

curta.

Duce noticies

C:1

RAMÓN 13- Gr

una

El con.stimidon—Es veritat, pero també ho era'!

enccio
Tomen

L' hostaler.—Vosté m' ha donat

-

únieh

Congrés.

lenta.

-

part importantíssima.
Un

el número de Cataluna, Textil del mes d' Agost,
juntament ab el nom deis senyors del Jurat.

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

(5.-N

crupulosamente ejecutadas.

TREINTA TOMOS A UNA PESETA EL TOMO
De venta

en

las librerías,

Diputación,

kioscos y en la Administración:
286, Barcelona.

Dibuixos,

serres

y fusta pera

ddeo

marquetería
Parisch

e

RENOMBRADOS
o

é7icitc)
cada dia más

e)

creciente de los milagrosos
medicamentos

fir .2ak

Cataleehs

I

A. miranda

para la curación de las Estrecheces uretra
les, Uretritis, Prostatibs, Cistitis, C aterres 0
la vegiga,

tu

tu.

30 ~tiras

a

Ban ys Nous, n.° 15
R

LO-1VA.

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

o
e
x
taJ

Grraxt

COSTANZI

Font del Borboll: AIGUR•4 NITROGEN,i
DEts ›u. eriors a Asile Pariticosa y Urbe
rual a pera curer les mah Unes de les loes
respi atunes. Poni de Sant Roch: AB h
NICALS tíniques a Eslany a pers cuy ar els brians y malalties ti ta ',el'. Clima
mo,t sech.Noves insta 4+CIODS a les sales d'lishz-lacions
pui en sacions.
y dutxes. Re staurant y Fonda de I.* y 5.1 Habita-1mA pera famities. Te
correu y missa cada día

CAR

X7ng-la.da,

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

131.nys.
lefon,

Temporada
quart

MÚSICA
Fernando VII, 53 y Cali, 22
DEI

Carme,

25, colmado, Barcelona

CALLICIDA PIZA
nipiastos y
y

Y BRODAR

ESPECIA151TAT: Máquina rotativa RA"D.A, la mellor del món.
Máquines pera totes les industries.
Máquines rectilinees 14-1(11'E II "I" pera mitias.

Ab COMPTAT Y A PliASSOS

14.

15 Setembre

despatxaran

Informes: carrer

INERTHEI
AVINYÓ,

a

preferencia

BARCEbONA

MÁQUINES PERA COSIR

duny

oficial: 15

ITINERARI: (Desde Barcelona) Pera 'I tren directe de Madrid, de 3 quede
de 10 del metí se
billlets directes coa, binals fins a Cardó. Al ar i.
bar a un
de 4 a Me-ra la N ova, se puja ala carruatges u ous, fets expressa
rneut. que vbn per la nova, piala y pintoresca carretera fins al
Balne. ri.
bittlets combivats ten.- n
en els carrualges.

iNSTR1[2-INIEN'TOS

JUAN AYNÉ

-

s'

líquidos

en

general. Es ecouomico,

una

peseta

Ludas

en

sin

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6. BARCELONA
Por 1'30 ptas. se remite por correo certificado.

(trencats),

,

curación radical de vuestros males, usad los mhdernos bragueros del especialista
Torrrent, no molestan ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante;.
hombres, mujeres y ninos deben de usarlos. Contención absoluta, curación pronta y cómodidad inmensa
se obtiene con tan maravillosos bragueros. No comprar sin ver antes esta casa. Unión. núm. 12. tienda.
Casa Torrens.

EL

9.—BARCELONA

de loa

zapaterías.

rápidamente,

dolor ni molestia, los callos
y durezas.
Es curioso: no motiva
los inconvenientes de otros
las farmacias, dirogneriaa

mejor y más
agradable

PURIONTI

laxante, refrescante, diurético, digestivo y depurativo.—TISANA DEL
LABRADOR. En farmacias.—D.
Austri, Vertrallans, 5.—Barcelona.
n°

_

Ja
sean.

tenían

es

y aguas sulfurosas sin

lograr

su

curación.

UNICO DEPOSITO: Botica de

herpes

y que cada

verano

tenian que tomar banc's

Borren, calle del Conde del Asalto, núm. 52, esquina á la de San Ramón.-

