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més
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tan t el dilluns.

Espanyal mitj any l'50 pts., per corresponsal
mitj auy 2 fracs, per corresponsal 2'75
Número soit 5 céntims.—patillet de
25 líberos pera la venda 75 céntims
Pagos a la beetreta. Peden enviarse selles de
correa y tota desee de
Iletres

de facll cobro.

tilo 's tornan els originals.
Preus Deis ensotas* propageolules
irdmeros

SO

»

'7 pernoctes semestre
O

Els gossos de la
Plutocracia yanki

EsS

OBRERS:—Nostramo,

hauria d' apujar el jornal per poch que
fés...
DEIIS "TRUSTS»:-_74o puch, perqué lo
que'm costana la puja del
ens

vostrejornal, me faltaría pera mantenir el s
meus gossos.
La plutocracia romana
alimentava 'Is seus g0$505 ab la carn deis esclaus.
Pero la plutocracia nee-yorkina que malgasta
gossos de «Mandison 5quare Gardenk dona
milions pera mantenir els
a les besties lo que nega a les
persones.

favorde laclasseobrera
Ab aquest titol anirém publicant oportunament
y acció popular so
una serie de treballs de cultura
actualitat, qual felis
bre qüestions concretes y d'
selacio es indispensable pera reinvindicar,els drets
deis treballadors.
Comencém avuy contestant a alguns obrers y
dependents de comers que 'ns han demanat que ex
re
posem nostre criteri sobre les següents bases de
Lley
forma del Reglament pera la aplicació de la
del descans dominical, vigent a Espanya desde 10
preses en
de Septembre de 1904, puig han sigut
considerado per la Junta local de Reformes socials
opinió les so
y sobre elles demana que exposin sa
eietats obreres legalment constituídes. Ho farém
la major con
ab molt gust, ab tota sinceritat y ab
cisió y claredat possibles.
-

Bases

fundador de la Sociología, quan demostrá que '1
Decálech es la primera lley económica. Les Ilegis
mon
lacions modernes deis paissos més avensats del
han hagut de imposar el respecte deg-ut al descans
festiu (1).
patrons a do
En tetes aqnestes lleys s' obliga als
necessari pera dedicarlo a
nar als obrers el teraps

presentades

de
A.—Tots els establiments dedieats a la venda
portes
articles de vestir y sos derivats, tancarán ses
13.
en diumenge a les
vindrán
B.—Eis dependents deis establiments no
obligats a presentarse al treball fins a les 10 hores
del següent dilluns.
setmanal
C.—Pera comptar les 24 hores de descans
'Is efectes
que la Lley prevé, se considerarán pera
demés dies fes
del descans eom diumenge tots els
eom si ho fossin
tius del any, tant si son de precepte
per tradieió.
higiene
D.—Els establiments dedicats al servey d'
portes en diumenge a les
y llimpiesa tancarán les
les 24 de descans que
15, computant les hores desde
previament pactarán
la Iley ordena en la forma que
obrers y patrons.
expendido d' ar
E.— Els establiments dedicats a la
menjar, beu
lides de primera necessitat, com son:
tot el día del diumen
re y ardir podrán tenir obert
patrona
que
ge, ab la consideració precisa de
descans
concedirán a sos dependents les 24 hores de
setmanal que la Lley preceptúa.

?Son acceptables aquestes bases?
Avans de contestar a la pregunta hem de fer
unes guantes observacións.
tre
El descans festin es un dret de tots els que
ballan.

econó
Els més alts interessos morals, polítichs,
exereici de
oposarse
al
de
socials,
Iluny
michs y
aquest dret, convergeixen tots en assegurar el
no se li
respecte que li es degut. Aquest respecte
producció
pot negar ab el pretext de aumentar la
capitalisme. ?Per qué?
o '1s g-uanys del

El descans de la festa es un dret
inherent a la persona humana
als ma
Y la persona humana no 's pot sacrificar
del
comers.
industria
y
de
la
éxits
jors o menors
dia que sia com un
Hl ha d' haver quant menos un anida y 'larga set
oasis de llibertat en mitj de l'
manada del treball.
día en el qual el
Hi ha de haver quant menos un
treballador se pertanyi a si mateix y tingui el
temps necessari pera recordarse de la seva digni
conscient, devant del cel y la terra:
tat y pngui dir,
inteligent
avuy no soch una máquina. Soeh un ser
instruhirme y
y moral: reclamo algunes hores pera algun traba
educarme. Y encare que hi hagués
de la seva dig
llador que no 'n tingués conciencia troves
be en la
s'
hi
de
que
aduch
en
el
cas
nitat,
condició de máquina, necessitaria del deseans fes
y necessita del re
tiu, perque la máquina 's gastaforses.
pos periódich pera reparar ses
també la higiene
No, no es solament la moral, es
festa. Es necessari
la
descans
de
exigeix
el
la que
individual y el vigor de la
pera conservar la salut aumentar y millorar la
pera
rassa. Es necessari
'ls au
forsa productiva. Puig, cora demostran tots
de la producció
economía
la
sociologia,
de
tors
exclusivament de la durado del tre
no dependeix
també
y principalment de la intensitát,
ball, sino
precisió y de totes les condicions que fan feconda
activitat humana.
que té tot treballador
Pero aquest dret personal
de
festa,
no 's pot deixar a mercó
la
descans
de
al
concurrencia,
es dir de les lluy
desenfrenada
una
que volen fer
tes de l' avaricia. Aquestes lluytes
sen boti, no son la Iliber
de la persona humana el
esclavitut.
tat. Son la opresió, son la coacció, son la
certes
Aquestes lluytes han de ser refrenades per
garanties de respecte
normes que ofereixin fermes
inviolables dels tre
als drets personals, als drets
normes
son:
Aquestes
balladors.
Les

Ileys del descans festiu

perque 's
es mon han existit,
Desde que '1
pobles
fundan en la mateixa natnralesa. Tots els
irklustrialisrne mo
les havian respectades, pero l'
conflictes pahoro
dern s' atrevi a violarles creant
y la prosperitat
social
amenassan
la
pan
sos que
moderns
han ha
Estats
aixó
'is
Per
de les nacions.
Play, el
gut de intervenir donant la rahó a en Le
mon

expansió, la instruc
paissos
com Alemanya que
culte.
Hi
ha
ció y al
descans dominical
avans de promulgar la Iley del
Bélgica
feren llarg-ues y minucioses enqaestes. A
investigació dará anys y ‘ls datos que 's reculli
la

reparació de forses,

a

la

a

ompliren cinch grossos volums. Ab aquestes
enquestes generals s' observaren sobre'l terrer ma
ren

treballa
teix els abusos de que eran victimes els
dors. Totes aquestes observacions demostraren una
els industrials
cosa que convé tinguin 1/toa present
y comerciants de casa nostra:

La menor productivitat del treball dominical.
A Inglaterra el diputat William Malther, soci de
Salford, de
la rahó industrial Malther and Platt, de

mostrá al Parlament de Londres que'ls obrers de la
setmanalment 34hores
seva fábrica que descansavan
el diumenge, feyan
contanthi
tot
interrupció,
sens
quantitat y superior en ca
una tasca no inferioren
litat a la deis obrers que treballavan 8 hores mes,
hores
y en vista d' aquest resultat s' aboliren les
les
suplementaries, seguint el sistema proposat per
Trade,s Unions. Y aquest sistema que oferia ven
tatjes positives a la producció 1' introduld el Go
bern en els arsenals de Woolwich y en les pedreres
y serveys postals del Regne.
tracta de
Y en les citades llegislacions, quan se
determinar les excepcions del descans dominical
dependents de comers y em
no 's nega als ohrers,
pleats, áduc de ferrocarrils, el temps neeessari per
servey ecd
si volen assistir el demati de la festa al
tual. El máximum de treball pera `ls serveys ne
diumenge,
cessaris y les feynes indispensables del
compensades,
solen ser 6 hores, que `ls son després
pero d' aquest trehall n' están dispensats els me
modificacions que
nora de 18 anys. Pera introduhir
s' obra pas
restringeixin el deseans dominical, nocivilisats
les
paissos
á ojo de cubero, perque en els
lleys y sos reglaments d' aplicació no son una obra
purament literaria, sino un frny-t madur del estu
di, de la observado y experiencia socials.
Se senten els representants de tots els interessos
desteixir
y,no 's concedeix la faeultat de teixir y
nominal o decorativa, ni a un
a qualsevol junta
funcionan i gubernatiu, sino als Estats confederats,
municipis. Y més aviat do
a les dipatacions y als
tendencia
a
allargar
el descans dominical
la
mina
un
medi
d' educado popular,
transformarlo
en
y a
sobretot als Estats Units, ahont se van introdnhint•
reformes mo
en aquesta llegislació tota mena de
ralisadores. En aquestos paissos, en lloch de atan
disbauxa, que a ningú
sar al obrer el perill de la
Inés perjudica que al ignorant y al pobre, se li alta
el
ny-a cada día. No se '1 convida pas a malgastar
diurn
descans nocturn, no menos necessari que '1
pera la salut y benestar de la familia obrera, sino
que se li ensenya a aprofitarse'n del mellor modo
pais
possible. Al efecte se va introduhint en molts
costana de
sos, a Fransa mateix, la moralisadora
pagar als obrers la setmanada els divendres a la
tarde, en lloch de ferho el dissapte al vespre o '1
diumenge al dematí. Y elareball se plega en mol
dissapte, a fi
tes industries després del mitjdía del
envdar
de que la familia obrera tingui temps pera fesia.
Y
de
la
provisions
avans
y
fer
ses
de sa casa
aquestes precaucions se van extenent als empleats
de serveys públichs, tan urgents eom els correas y
parla
tan demanats com la prempsa. En els Atti
po
mentari d' Italia, sessió del 4 de Mars de 1904, mo
den llegirse les rahons alegades per la ciencia
derna a favor del descans deis periodistes, conve
nientissim pera sospendre quant menos un día cada
setmana
excés d' emocions que es una causa efi
cás del pahorós aument de cassos d' histerisme,
neurastenia, abulia y follia. Y en ciutats tan po
la
puloses com Londres s' ha donat el fet de que
Daily
publicació d' una fila extraordinaria del
Telegraph o '1 Daily Mail, ha motivat meetings,
protestes sorolloses y desbordaments d' indignació
ger
popular, per qual motiu en cap pays de rassa
mánica o saxona funciona avuy una sola impremp

1.a El Congrés internacional pera la protecció
obrera reclama la prohibido del treban en diumen
ge pera totes les classes d' obrers y empleats, y al
contra les
match x temps mides penals el' eficacia
transgressions de la 11ey.-2.a No poden autorisarse
pera '18 tre
ex cepcions sinopera '18 serveys necessaris y
balls indispensables en e78 quals el paro d' un día po
dría fer impossible o difícil sa ro ntinuació al endemá,
tot ab el fi de que as treballadors puguin emplear el
dinmenge en profit de Ilur instrucció y pera ilur es
play. EN CAP CA S SE PODRÁ INTERROMPRE EL DCANS DO
DE COMPENSAR
MINICAL AB EL PRETEXT DE QUE 'S TRACTA
3. No den deixarse al
UNA BAIXA EN LA PRODUCCIÓ
poder discrecional deis funcionaris y empleats el de
terminar les exeepcions, ni deuhen ser vagues les
prescripcions Ilegislatives. En el text de la 'ley
denhen estar perfectament definides.-4.a Els obrers
y empleats que, a conseqiiencia de les excepcions
previstes. tinguin autorisació pera treballar en din
rnenge, tindran dret al descans del diumenge se
güent y a un día de deseans entre setmana per cada
diumenge de treball.— 5.aEi descans dominical, aixis
diu.menge que tre
com el que se '1s coneedeixi pel
ballin, durará al menos trenta sis hores sens inte

rrupció.
Aquestos einch acorts foren també Acceptats pe '1s
delegats demócrates cristians que assistiren al Con

entre 'ls quals el professor de la Universitat
de Friburg, Dr. Beck, afegi unan ltra ralló en de
fensa del descans dominical: la necessitatque tenen
els obrers d' una festa colectiva pera assegurar llur
educado civil y '1 respecte degut al Ilur dret de
ciutadans, interventors de la cosa pública, emis
sors y moralisadors del sufragi universal.

gres,

La
A Fransa,

en

Iley

francesa

aquest pays ahont el radicalisme y
han apoderat del Estat, el projecte

el socialisme 5'
del descans festin de Mr. Zéarés fou aprobat al
Parlament per 422 vots contra 10 el 28 de Mars
de 1902. Aquesta lley abrassava les diverses cate
gories deis obrers industrials y 'ls dependents de
comers, imposant un día de descans a tota mena de

serveys, láichs

o

que hem traduhit més amunt. ?Hl ha a Espanya
cap patró que no 'ls pugui acceptar? Pera aplicar
aquellsprincipis als eassos concrets, deuria consul
tarse als representants de TOTS '1s interessos, obrir

ampla y minuciosa enquesta com. s' ha fet a
Inglaterra, Alemanya y Bélgica... No 'legislar a
priori, sino a posteriori, puig s'Ira INSPECCIó DEL
una

TREBALL,

algunes l'acunes, y

PUBLICH (que 's
NECESSITAT PERA
les paranles els comereiants de Barce
PÚBLICH de trovar
NECESSITAT PERA

LA

axila be

en

lona)

LA

SOCIAL POSSIBLE.

Errades de la Junta de Reformes socials
Ab lo que hem dit fins aqui, ja 's ven prou clara

d' una injusticia.

llurs establiments oberts en diumenge, o LA IMPOS
SIBILITAT, pera la categoría de establiments de
que forman part, DE FUNCIONAR NORMALMENT Si 's
fixa aquest día de descans a llur personal.» Y ab
inter
la interpretado administrativa concorda
pretado judicial y la opinió obrera. Els Sindicats

--

Les bases de la Junta son inacceptables
No les analisarem totes, ni n' hi ha necessitat

religiosos. No o bstant, aquesta lley

promulgá una altra,

probar

LLEGISLACIÓ

ment el trist espectacle que ha ofert la Junta local
de Reformes socials de Barcelona. Sembla que la
anar milIorant
seva missiá hanria de consistir en
estat legal. Puig tot
1' estat social pera millorar
hora sab que les costums se reflexan en les lleys.
Les «reformes soeials, no poden ser sinónimes de
retrocés, sino d' avens; no poden ser sinónimes de
corrupció, d' opressió, de coacció, sino de moralisa
ció, de dignificació, de redempeió de les classes so
cials. Y nosaltres preguntem als que componen la
Junta: ?entre aqnestes elasses, colines son les que
eivilisació?
menos partieipan deis beneficis de la
treballadors.
Els débils, els humils, els pobres, els
Donchs, la Junta local de Reformes soeials ?per
en les
qué «pren en considerado, bases de reforma
quals, en lloch de sostenirse '1 dret que concedeix
la lley als treballadors, se '1 vulnera y desconeix?
?Aixó es progressar, aixó es minorar la condició
deis obrers? La veritat es que pera aixó sobra '1
plasso de 15 dies que ha concedit la Junta a les
«Societats obreres legalment constitahides.» Pera
ter disbarats no 's necessita gayre temps. Ab el
que 's malgasta pronunciant un «si» quan s' ha de
dir ano»,
hi ha prou y mama. Ni 's necessita tam
poch extendre la informació als representants de
tots els interessos. Ni consultar exclusivament ala
que han de pagar les conseqüencies d' un error v

'1 13 de Juliol de 1906 se 'n
pera qual aplicado se din en
'1
la circular del 9 d' Agost del mateix any que
descans del dinmenge «deu ser general,. Y la cir
cular del 20 de Juliol fa observar que '1s comer
ciants que vulguin obtenir excepcions »deurán

tenía

NO Hl HA

de lo que hem eserit: En elles se parteix d'
al dret del deseans dominical
y a les garanties de respecte que reconeix la lley
als treballadors y dependents de eomers. Ademés
s' incorre en un error legal. La Iley concedeix el
descans dominical, que no es lo mateix que '1 des
cans setmanal de que parla la Junta. Y aqnest
descans es d' un día enter. natural, no d' un dia
mutilat y a petites entregues, eom proposa obsar

després
un

supost eontrari

dament la Junta. Les bases son antijurídiques,
anti-higiéniques, de tendencia desmoralisadora y

antisocial. Y podríam afegir anti-económica, tenint
do
en compte la menor productivitat del treball
minical, de que hem parlat més amunt.
La higiene ha demostrat que tota jornada de
obrers, bermells y grochs, socialistes y cristians,
treball determina en l' organisme un déficit, que s'
manifestaren (a voluntat de que 's cumplís inte
eleva del 10 al 20 per 100 de la nostra provisió en
gralment la lley. Farém notar un detall.
tera el' oxígeno, y al cap de la setmana produheix
confeccions,
sabate
Els empleats de novedats,
agotament del
un empobriment de la sang y un
y
ries, sombrererieg, camiseries, tendes de robes
omplir
aquest
déficit y
nerviós.
Pera
sistema
tota mena el' articles de vestir, demostraren els
de la salut, es neeessari, com
evitar
la
perdua
perjudicis que '15 causava el que '1s amos tingues
demostra la ciencia, no solament el dormir y el
sin oberts llurs establiments el diumenge. Entre
menjar, sino el descans periódich, regular, rit
carácter
esmentavan
dos
de
aquestos perjudicis n'
mich, complet, no solament noeturn, sino també
interessos
sobre
les
ven
económich: la pérdua deis
dinrn. .Sí al obrer o al dependent que plega a la 1
treball
des fetes durant llur ausencia y l' excés de
de la tarde ?quina mena de repós li queda, sobre
que tenían el dilluns en que havian de ordenar y
tot al hivern? ?No s' ha de rentar, y netejar, y mu
netejar els macratzems. Y pera apoyar les reivin
dar? ?No ha de dinar? La Junta local de Reformes
dominical,
s'
han
or
dicacions del Xret del descans
socials ?a quina hora vol que comensi el descans
preuent
per
populars,
ganisat a Fransa Lligues
perfet? ?A les 3 o les 4? !Y a les 5 ja es fosch! ?Y
(1).
model la que funciona a Ly-on desde 1870
ahont vol que vagi obrer o 'I dependent en aque
lla hora? ?A visitar la familia y 'ls amichs? ?A dor
La Iley espanyola
mir o a perdre la nit? iVaja, un modo de reformar
les costums! Y si '1 treballkdor vol practicar la re
La lley de 3 de Mars de 1904, obligatoria desde
ligió, dret que 'ls patrons rió poden impedir, !voleo
'1 10 de Setembre del mateix anv, sanciona també
que vagi a Missa a les 3 de la tarde!
'1 descans dominical, pero s' hi 'han introdnhit tau
Y ?cóm no s' adona la Junta de que la forma de
gran número d' excepcións que resta més desvir
descans
«que previament pactaran obrers y pa
paissos.
tuada que en els demés
trons» está molt exposada a coaccions? Perque '1
D' aquesta lley se n' han rigut a Bélgica en pie
patró es el més fort, y sempre 's trenca la cerda
Parlament. Y ?qué farian els diputats d' aquel pais
la
per la part más fiaca. Precisament per aixó s' ha
si sabían que les poques garanties que assegnra
fet necessari que la lley amparés els drets deis
'ley als treballadors, dependents y empleats, restan
curapleixen
pas
en molts
treballadors.
coacti'va
no
's
sens forsa
y
Finalment la redacció de les bases es tan poch
centres industrials y mercantils? Per la redac
dotzenes
els
passat
a
precisa
v dona
lloch a encabir en les excepcions
ció d' AURORA SOCIAL han
tantes in.dustries y formes de treballs que la Lley
treballadors y dependents que s' han vingut a
redac
queixar de tantes injusticies. Y no fa gayre que resulta derogada. Machiavelo no hauria
ta en día festiu.
pera burlar
diplomátiques
parlant
deis
dis
bases
més
tat
unes
important
revista
sociológica
una
una 'ley.
Acorts socialistes
turbis ocorregnts a Barcelona ab motin de les trans
dominical. els calificava de
Zu
gressions
del
descans
obrer
de
internacional
En el darrer Congrés
Als representants del Poble
pres
«sintomes esporádichs d' un mal general, yergo
rich, dominat per elements socialistes, s' han
despectiu
d'
una lley que no
irritant:
oblit
nyós,
Nosaltres no diseutim les intencions de la Junta
les següents resolucions:
Divini
fa mes que reconeixer un imperatiu de la
local
de Reformes soeials. Hi ha persones dignes.
emn
tat, de la Natnralesa' de la Justicia y del Progrés.,
Pero quan se tracta d' askumptos tan graves
comparat
d'
consideran
com
un
estudi
Enainents sociolechs y estadistes
(1) Qui vulgui veure
lleys,
basta
les
no
les
costninA
y
de
de
la preciosa mo
prosperitat de les reformes
aquestes llegislacions pot consultarprofessor
una de les causes principals de la
Antoni
la bona fe. El fet es que la -Junta ha proposat a
rigurosa obser
nografía 11 reposo festivo, etz., del
Units
la
Inglaterra
deis
Estats
contra
y
les Societats obreres unes bases queatentan
Boggiano (Rivista internazionale di scienza sociali etz.
vancia del deseans festin, qué millora y dignifica
'ns obliga
la
'leyY
aixó
reconegnts
per
1904.
llurs
drets
Octubre
el treball de la agricultura, l' industria y
representants del
a denunciarles públicament als
'1 comers. Cosa que convé que tinguin molt
y
al Senat.
Barcelona,
al
Congrés
agricultors, industrian poble de
en compte els nostres
Descans dominical, en el Regla
del
En
la
Lley
d'Oc
y comerciants. Puig en cap pays del mon' ni
ment pera sa aplicado, en la Real Ordre de 18
al Marroch, ni a Turqnia, se viola com a Es
Y
tubre de 1905, hi ha coses que s' han de reformar
panya '1 descant festiu.
aquestes re
Algunes
d'
interés
de
tots.
minorar
en
Pero sian els que 's vulgain els defectes
atenció del
formes les proposarem un altre din a l'
de la "ley y del reglament d' aplicado hem
deis Sena
Interinarnent
cridem
atenció
públich.
de fer justicia a la intenció del
aquest
Diputats
per
Barcelona
sobre
dors
y
que es sens dubte la de procurar qnant me
tanta trascendencia. No n' hi ha prou de
sumpto
de
nos algunes Ventatjes als treballadors.
fixarla en l' autonomía de Catalunya y en els Boa'
projectes-econOmichs del Gobern.
Aclaració important
ni ha una solidaritat social que es la primera de
te-,
treballa
totes,
y solament els pobles quals representants que
tenen
els
defensar
el
dret
que
Al
drets y deis debers
conciencia
deis
pas
dir
que
nen
viva
festiu,
no
volem
dors al descans
defensarlos
aquesta solidaritat imposa y saben
la llev que '1 garantisi no dega tenir en
so
agressió,
oportuna
tota
injusta
realitat,
valentraent
de
compie les normes que imposa ladiferents
política.
la
llibertat
dignes
de
lament ells son
les exigencies del treball en les
CLARIS.
industries, localitats y condicions de temps.
La llev, quan no es práctica, no serveix de
de
res. Pero hi ha principis fonamentals
dr_et que han de ser respectats universal
naent, perpetuament. Posem per exemple 'ls
to
Encare que als hernies se 'ls acusa de que no
internacional de Zurich
-

_

,

'legislador,

•

acorts del

detalls pot con(1) Qui vulgui coneixer més
Repos dominical, par Aug. Moret,
ingénieur.— Le Repos dominical et les t nstetu
Goyan.- Bu
tions désnocrat, ques, par Georges
repos du
lletin de la Lipue populaire pour le
dimanche .en France.—La Reme Synclicaliste
(Setembre 1906. Mars 1907.,1
sultar: Le

ELS SUCCESOS DE PORTUGAL
Academia Politécnica contra '1 ministre Franco
de
estudiants
Manifestado deis

Congrés

tai

neixen ses propies debilitats, molt pochs son
as
pegada ala que coneixen so propia forsa. Ab
que
terra,
en
la
hopees esderé lo mateix que ab la
que '1
algunes vegades existeixen mines d' or. sens
10
propietari les sápiga explotar perque no
,

coneix.

SWIFT.

3
Los passetjants si vos guaytan
sembla que els feu mal respost;
á mí me 'n diuhen de coses
y si me 'n tiran de flore!
«Mireu la Poma galana
si gasta bona color.»—
Mentres xarrava la Poma
volant, volant vé un merlot;
quan me.. la veu tant gemada
salta á la punta del brot,
y picades van y venen
la deixa feta un estrop.
Y aleshores la Castanya,
obrint un poch lo pelló,
tragué '1 nas y xanxejantse
«qué per bon consol:
Si us ne diuhen de cosetes
y si us ne tiran de flore!
!Ay carnosa, comosína!
Deu me guarde '1 meu pelló.»
—

J. C.

CORRESPONDENCIA DE PARIS
del Mitjdia continúan en estat
de
de tranquilitat aparenta, pera sense
que cap de les parts, del Gobern o del país,
deixin
la seva actitut amenassadora. No hi ha pas
pressa:
pero tal volta aquest silenci sía més formidable
que '1 brugit de ches enrera.
—Qué fá '1 poble?—preguntaba Napoleón.
—Esbalota, crida y xiula.
—Esbalota? Deixenlo desfogarse, després pagará'.
El Midi ara no xiula pero fa la seva; no paga la
contribució ni reprén
estat legal. Les passions
coneentrades no son Pas passions mortes; veuréal
quan esclatin qué succehirá.
Els

successos

aigua-moix,

** *

Una bona noticia per les dones. Acaba de crear
se a Franea una professió
femenina, la més digne
y segurament una de les més adequades
al geni
institut de la dona: la carrera de enfermeres o al-sistentes de malalts.
A les noyes de costura se 'Is ensenyava.fins avuy
a brodar, a fer mitja y a picar
paper-bristol: pero,
essent la cuida deis malalts de la familia,
una de
las grans y més dignes missions de la filla y de la
esposa, l' Estat no 's cuidava d' ensenyarli aquesta

ocupació.

Vins y sucres

LA INDISCIPLINA MILITAR A FRANCA
Embarch de 'Is sublevats del regiment 17.é en
el el creuher «Du

Una vaga resolta
Entre 'ls patrons y 'ls obrers confiters, mit
intervenció del gobernador, s' han
acordat unes noves bases de treball, en virtut
de les quals 1' aprenentatje queda reduhit a tres
anys y un de práctiques d' cficial.
Queda suprimit el traball a preu fet y prohi
bit el que hi hagi obrers que fassin vida interna
ala fábrica en la qual traballan.
La jornada será de 10 hores y no de 11.
El jornal minim será de tres pessetes.
Aqueixes bases regeixen desde el dilluns de
aquesta setmana, día 13.
La confecció d' aquestes bases se deu al go
bernador, y tant els patrons com ele obrers están
molt conlents de la seva intervenció, puig
gra
cíes al senyor Ossorio ha quedat resolta la va
ga que sostenian els obrers confiters d' una de
les fábriques.

jansant

UN

Un arrós

a

(QUADRET

SOCIETalit.

Montalegre
AL

VIU)

—Ja teniu aconduhits els eavalls,
!pobres
bestioles! !cóm han suhat!...
Vingan tres pedres grossetes, noys, apa; a
la feyna, Managua, comenceu a
buydar el cis
tell...
noyes.. busquen mis quants bran
quillons pera fer el foc. Vos, Mariano, mireu
si 'm podeu trovar llenya seca...
—Aviat ho dieu axó, Ramon, ?pero si '1
guar
da m' hi atrapa?
—Quan en Ramon del Americano mana una
cosa ja sab per qué la mana, ?ho
sentíu? ?Que
per ventura os creyeu que si no tingués
Iliber
tat pera ax8 y molt més os hauría
parlat
de
semblant cosa?
—"Tome, al fervos la pregunta no hi tingu.t
cap intenció de agraviarvos.
—Es que 'm responéu ab un dexo, axí com
aquell que dubta de...
—Be, vaija, dexemho correr; ja vaig a cercar
la Ilenya perque 's fa tart y a la
veritat des
prés de llevarse a les tres y pujar a
peu
la estació de Badalona fins a la Conrería,desde
nos
altres barceloníns que no hi estém fets,
cregueu
que tots desitjém veurens ab
una montanya
d' arrós dins del plat pera clavarhi
Les dones y la canalleta tenen més forquillada.
espera per
que pujant ab les tartanes s' han
estalviat
aquexa gran caminada.
—Apa, apa, poc enrahonar y vinga un mis
to, noyes... vinga nn
misto... !ah! salau!...
porteume mes herva seca... ja
s' encen...
alerta... no me '1 anfegueu aquest
foc
prou
Ilenya per ara... Vinga la cassola, Sra.
Magda
leneta, perque al seu senyor es coneix que la
sigala li canta estones há per la
del
rellotge. apa... noyes, brillo, brillo,corda
no atu
rarse may, ?ja están
plomats els pollastres?
—Uy, uy, ahir nit ja '1s teníam
a punt de
tirar a la cassola.
—?Qué més hi voten posar?
—Dos dotzenes de llagostins, unes
guantes
salsitges, vuyt dotzenes de musclos y una
sipia
que fá més de tres terçes.
—?Ahont l' han eomprat el peix, Sra. Magda

Ágneta...

.

leneta?

—A ea 'n Moble, perque ja fa díes
que '1 te
nía encarregat una canarena
que cría un nen

mea.

—Veliaqui perque es tan-frese... Es casa que
serveixen molt be ?Qué fan aquella mayuada
dins de la tartana?... N000ys (cridant),
baxeu,
apa, no amohinen als cavalls
perque quan men
jen el grá no hi ha fiat ?sentiu?
sembla que feu
..

el sort.._

—Lluiset, Pepito, Montserrat... veyám si hau
ré

de venir... fugiu de la tartana y dexeu
estar
els cavalls... y que no os ho
tinga
de dir du
gues vegades... Son de la pell
Barrabás...
Enriquet, no t` enfilis als arbres,de que
V estri
parás les calses...

—Ja

Chavla»

sab; la canalla Sempre miran quina
fer y sobre tot Un día que 's veuen
fora de les presons de Ciutat...
—Y dones tan mateix, Ramon, esteu ben
decidit a fer 1- arrós?
—?Com s' enten, Sra. Magdaleneta? miri que
si tenen la més petita desconfianga 'm retiro y...
—No, home, no, pero haveu de pensar que jo
os conexía com á bou
tartaner, pero no os sa
bía aquexa habilitat: penseu també que fa més
de mitg any que sommiem ab aquest arrós...
que per venir aquí dalt havem anat fent un
fondo tot 1' hivern jugant a la Aduana a les
tardes de les festes... que... fillet, som de classa
trevalladora y no podém ferne gayres corn
aquesta y per axó havíam convidat al senyor
Arcís, que es el majordom del Vapor del Fil per
que ens cogués 1' arrós.
—?Vol fer el favor dones de cridar a aquest
Sr. Areís?
—Ca, ara ray, no vindría pas, perque 's co
neix que está un xie ressentit de resultes de
haverli tret vos la feyna de '1s dits... Miréusel
allá abaix, sota aquell pi gros No tingueu pas
por de que s' acosti. Es un senyor que te mol
umor propi. Din que quan
els de Madrit visiten
la Frábica y ell els fa 1` arrós, no se 'n veuen
may tips.
—Jo no sé pas eom s' ho manega aqueix
senyor, pero pensi que tots els senyors de gnst
que pujen á la Conrería, han de menjar 1' arrós
guisat per aquestes dugues manetes, ?ho sab?
Miri, fins un Marqués de Barcelona molt more
no y lleitg, pero molt ric, que
diu que pervé
del negre y que quan vá a Madrit menja
ab el
Rey, sempre que ha vingut aquí, en Ramon
ha fet 1' arros, y axó que diu que té un coiné
que guanya cinc pessetes diaries y la vida.
!Recaratsus! si que
—Sempre que 1' Ajuntament ha convidat a
pujar aquí dalt al Secretan i del Govern civil,
al Governador y a tants y tants aficionats al
arrós catalá y que saben lo qu' es un bon plat
d' arrós, !filia meya! quan en Ramon els
hi
posa la cassola a taula, tant sois al ensumarlo
ja diuen que en sa vida han sentit fiayre com
aquella... N'oyes, no 'm fiqueu més llenya al
foc... prou n' hi há...
—Sí, peró á tota aquexa bona gent, després
del plat del arrós no `ls hi den faltar altre teca,
y nosaltres... bon profit y prou
—Desenganyis, senyora Magdaleneta, perqué
1' arrós sia de primera, es precís que no
hi falti
bou amaniment, que sigui ben sufregit, que no
hi haigi més aygua que la precisa y sobre tot
no distreurers quan se
remena perque un petit
moment de digtracció podría... !Ay senyora
Magdaleneta! !noyes! corren, fills, porteume un
axuga má, un drapot qualsevol per treure la
cassola del foc... Perque !ay pobret de mí! se
m` há cremat 1' arrós...
en

El Gobern preten compensar la des
gravació deis vins ab el projecte des
sucres. D' aixó se 'n diu vulgarment
sortir del foch per eaure a les brases.
Pera suprimir ele consume dele vins
en les grans poblacions—no en les pe
tites, que estarán exposades a beurel
més dolent y a pagarlo més car—se
tracta d' aumentar el preu dele sucres,
monopolisant la producció d' a,quest

article en la Societat general Sucrera
espan yola.
El sucre es avuy considerat con un article de
prrimerci necessitat. En algun.« paissos d' Europa
fine forma part de la alimentació diaria dele sol
date, que 'n consumeixen de 100 a 200 granas dia
ris. Pero al Extranger el sucre 's ven a cap diner
y es de mellor calitat que a Espanya. El terme
mitj a que 's ven a Europa es de 0'60 kilo. ?Per
qué 's pot vendre tan barato? Per la lliure concur
rrencia y perque 'le goberns protegeixen la pro
ducció y '1 consum.
A Espanya ja s' han encadenat algunes
fábri

se

poden

ques,

La Poma y la
Xamosa y tendre

Castanya
una

Poma

que era be de cap de brot,
per mes senyes camosina
segur la reyna del hort,
solía tenia conversa,
tot gronxantla '1 ventitjol,
ab una Castanya séria
d' un castanyer d' allí 'le vols.
Un día Iota axerida
trayent los domassos bons,
espolsantse la rosada,
li deya á punta de jorn:
—«Per cert, companya rasposa,
que gastau poques rahons
y passau lo temps ficada
dintre del vostre pelló
que us té sempre tancadela
com un maridet gelós.
Aixís voltada de punxes
!si vesseu que feu poch goig!
Jo no as he vista la cara
y tant vehines com som;

tindreula descolorida,

puig

no us

besa may lo

Sol,

Catalunya mateix,

per

exemple a Vich,

ahont s' está desmontant la maquinaria de la Su
crera. nora de
trinca,. La qilestió es acaparar
la producció de remolatxa pera que la
Societat Su
crera Espanyola la compri al
preu que amigad y
vengad el sucre a 25 o 30 céntims més car. Avuy
ja '1 paguem al preu exorbitant d' una pesseta el
kilo y a Macla* ja e' ha aumentat 20 céntims.
Pero si s' aproba '1 projecte del Osma, els con
sumidors pobres haurem de pagar les primes dele
ministres y dele parents dele ministres y'ls milions
de benefici del trust. Y les industries derivades, y
l' agricultura y '1 comers... que 's
morin. Aixis
ray, senyors ministres, ja 'le poden desgravar ele
vine, que 'le deixaréu sense sucre y 'le fareu tor
nar vinagre pera 'le contribuyente
y ale que no ho
sana encare ja 'ns en fareu venir
ganes de tornar
nos

aygaders.

etua,litats
(DE

TOT

ARREU)

Echevarritura».

_

a l' enseyanea general
pero quan menys S' obren
escoles especials, grades a 1' iniciativa de
Alphen Salvador, a la qual s' ha caneeditM'aclame
petmis
per una rifa pública que produhirá tres milions de
francs y ademés'algunes

aquesta assignatura;'

subvencions.

Les alumnes hi rebrán en aquestes escoles, no
solzament les Ilissons necessaries pera l' assisteneia
corporal, sino també máxinaes pera.saber conduhir
esperit deis malalts.
Els Municipis fins ara tenían
metjes' apotecaris
y enterradors pe '1 servey públich;
el Municipi de
París tindrá d' aquí en devant el cos oficial d' en
fermeres, qual assignació, ademés de la manuten
ció, varia de 500 a 1.200 francs.
A Inglaterra hi funciona fa temps una escola de
aquesta mena, a Windsor, dirigida per una primp
cesa.

Si l' aristocracia prengués iniciatives com
aques
encara que fos deixant apart
unes guantes co
rride,s de toros, lo poble que, per més ignorant que
sia, te l' instint de la justicia, sabria
pendre nota

ta,

d'

aytals exemples.

** *

Ahir va passejarse per damunt de la
ciutat de
Paris- lo globo militar dirigible Patrie, sortit
y en
trat del Parc de Meudon. La
precisió
de les evolucions han sigut justament y lleugeresa
Al veurel solear l' atmósfera sobre admirades.
'1 blau del
cel als primers raigs del sol, qu'
aquest any fa de
sitjarse, semblava anunci d' un triomf definitiu
de la ciencia.
** *

Pero ?s' ha suprimit estiu aquest any? Fora de
dos díes al principi de Maig, a Paris no s' ha
pogut
prescindir del abrich y del paraigües cap día,
al
mati y

a

la

vesprada.

Aquest diurnenge,

a mitj-dia, tothom
cercava '1
sol. La fredor del dia no va poguer
fer desistir als
~piaras de la natació, de donar la volta a Paris
nadant contra corrent en el Sena.
Ni en aquest torneig ni en la Iluyta d' autora&
vils hi ha tingut representació
Espanya.
A l' Academia de Medecina s' ha
un
dictamen d' un Metje qu 'es importantpresentat
en

aquesta
l' any.
Molts metjes prohibeixen als malalts
artritichs
menjar tomatecs per rahó de contenir acid-oxa,lic.
Lo Dr. Armand Gautier, ha fet l' análisis
y diu que
hi ha trovat el 93 1/2 per 100 d'
aygua y de substan
cies grasses; indicis d' ácids lliures,
menys d'
centéssim d' ácids molic y cítrie y menys de un
una
centmiléssima de ácit oxálie: de lo qual deduheix
qu' aquella prohibició es inútil.

época de

Espanya
Madrid 7.—Reunió de les minories republicanes
a la secció tercera del Congrés,
acordant consti
tuhirse en Junta Nacional de Unió Republicana.
—Din 10. Discurs del Sr. Burell al Congrés
contra
el projecte deis sucres.
Bilbao 7.—Festa vasca organisada per «Besoqui

...

MUSTAFÁ XIULETS DE FUSTABLANCA.

a

** *

No s' ha iras agregat

Almería 7.—Vaga deis obrers de la Companyía
del ferrocarril derSur:
Vigo 12.—El canoner «Victoria» apressa dos va
pors de pesca belgues.
Estala Units

Nova York 10.—Arriba '1 Ministre de la Guerra

japonés.

Filadelfia.—Explosió en una fondició,

80 morts.

resultant

* *

*

D' un estudi official fet pera l'
guar l' influencia del alcoholismo abjecte d' averi
sobre l' alienació
mental, el doctor Mirman ha trasmés al Govern
les
següents conclusions:
Els boigs de diversos ordres tractats en los
bliments públics en 1er. de Janer de 1907 esta
71.547; dels quals procedían del alcoholisme eran
o sin el 13 per 100.
MATTHIEU.
Paris, 10 juliol 1907.

Franca

Paris 8.—La Confederació general del Treball
dirigeix un manifest a la elasse
obrera excitantla
a organisar pel día 13
manifestacions contra '1 mi
nisteri.—Dia 11. Interpelació de l' almirall Bie
naimé al Ministre de Marina, sobre les darreres
catástrofes de la marina de guerra.
Alemana

Hamburg 12.—Colisions entre els vaguistes y es
quirols
inglesos.

Russla

Grodno 7.—Son tirades vacies bombes contra un
tren militar que conduheix a Sant Petersburg
el
regiment de Volhyrnia.
Varsovia 11.—Revolta deis pagesos.
Italia

Milán 8.—En les eleccions municipals han triom
fat eIs socialistes al Nort de Italia.
Xina

Shanghai 7.—Atentat contra '1 gobernador de
Anhui' resultant morts 3 oficials y molts ferits.—
Día 9. Revolta dels soldats que eonduhian al
asse
ssi del governador.-1.000
revolucionaris prenen

Ke-Yang.

Pekin 8.—E1 subdirector de la presó, afiliat al
al ventre, de dos trets,
al governador de Anhui.
Yang-Tsé 9.—Descobriment d' un complot contra
la dinastia.
•

partit revolucionan, fereix

Grecia

Atenas 9.—Combat entre turchs y grechs prop
de Gumentza, quedant dispersats
els darrers.
entre

tropos

bfles que ajndaren als rebeldes

Fondak-Jant.

ba repoblació forestal á Fransa
Darant l' any passat en els terrenos del Es
tat, de pobles y de particulars de
la vehina
República, s' han plantat 2.209,095 plantes, de
les quals n' hi ha 1.789,000 de
coníferes y
420.095 de frondoses
Al mateix temps varen tallarse 91.116 me
tres cúbichs de fusta.
Nota americana
La revista nort americanaLaborBunetin pu
blica els següents dats que posan de relleu
la
situació económica deis 130 Banchs d' estalvi
que venen funcionant en aquell Estat.
Els recursos pujan á la xifro. de
1.405,800.905
dollars, de quina cantitat Torrespon als impo
nents la suma de 1.092 358.867
dollars,
Els comptes corrents oberts al comensá
any 1906 arrivaban á 2.569.779 dollars.
Las cantitats depositadas durant l' any an
terior sumaban la respectable xifra de 331 mi
lloná de dollars y les retirades 331 millons, im
portant els interessos pagats 43.000.000.
Deu tenirse en compte que '1 tipo mitj d'
interés que els Banchs abonan oscila entre 3 y
4 per 100.
Una eaixa agrícola

blarroch

Tánger 11.—Combat

CRÓNICA SOCIAL

en

reals y les ká
el saqueig de

República Argentina

Buenos Aires 12.—Dimiteis el ministre de Gra
cia y Justicia.

Ca

mallorquina

S' ha constituit al poble de Montruri (Mallor
ca) una Caixa agrícola, qual programa, redae
tat en mallorquí, considerem d'
interés (I( mar á
conciaer.
Els socis tenen dret:
«Primer. A ser clasificats per la Junta
Ad
ministrativa y á obtenir de la Caja cantitats

AURORA SOCIAL

4
arregladament

l' obra, pero

á la sena clasificació y de la
qual sois daran l'interés del 3 per 100 cad'any.
Segón. A tenir emmagatzemats els seus
productes perfectament g-nardats cobrant el sea
valor a,proximat quan se fassi l'entrega de

* *

*

A fí de donar una manifestació de la impor
tancia artistica de la fotografía en la multipli
citat de formes que li ha donat 1 impuls de la
oiencia moderna, l Atenen Social de Sant Feliu
de Guixols convida a tots els aficionats y pro
fessiona1s de Catalunya o residents en nostra
terra, a una Exposició y Concurs de fotografía
artistica que s celebrará del I fins al 15 del
prop vinent mes d' Agost. Sentim que per falta
d' espay no 'lis sia possible publicar els temes
yles bases de la Exposició.

Hem rebut els números publicas de «Una
vegada...» ilustració infantil folklórica.
*

PROBLEMA

* *

Un rentista coloca cert capital a 5 °/,,, dttrant
v 2 meses. Reunint aleshores capital e in
tereisos-. coloca al 6 0/0 els lía del tofal, y loque `n
resta ho coloca al 4'50 Oio. La renta anual que co
bra
aquestes dues imposicions es de 458'70 ptes.

En el Sindicat protector del Treball Nacio
nal se celebrá la nit del día 11 una festa en
honor del obrer ex-pensionat al estranjer don
Angel Grané, en qual festa aquest doná a co
neixer ses impresions de viatje, exposá una
nova teoría del teixit que
simplifica molt el
treball y s' ocupá especialment de la escala de
Roubaix; essent molt aplandit y felicitat pels
coneurrents. En la mateixa societat, dimeeres
vinent día 24 á les 9 y mitxa se celebrará una
conferencia donant compte al pnblich d' un
Progecte de grana .Problemes socials, que 's trae
ta de presentar al Govern y a les Cortar qual
esquema hem rebut d' aqnet progecte se tracta
de terne una tirada de 100,000 éxemplars, y
pera sa publicació s' admeterán donatius y
suseripcions en diferentes entitats de Barcelona.

;3

cartell del primer Coneurs
«Sindicato Agrícola Ofi
cial Despiense» de Sant Joan d' Espí. El tema
segon d' aquets Jochs Florals denrá versar
sobre «L' estalvi, el segur y la cooperació com
elements de regeneració agrícola», y el tema
quart sobre «La usura en el camp, Medis pera
combátrela». Els dos premia pera aquets dos
temes son objectes d' art. La part literaria
científica d' aquest certamen consta de vuit
temes. Endemés hi han dos premis de 100 pes
setes pera la Virtut y el Treball.

?Quál era

de fusters

El dilluns d' aquesta setmana se declararen
en vaga els fusters de Badalona solicitant la
jornada de 8 hores indistintament, pnix en la
actualitat sola la tenen concedida treballant á

capital primitiu?

Barcelona.—. Ataren

Esparta..

No han

trovat domicili.

Supliquem pasen Redaeció.— «Pratca•tis.• Mercée, pero
hem rebut treball després tractat e ilustrat el sen tema.—
E. C. Inseguritat oferta actual en» fa aplassar contestado
definitiva.— J. H. Número següent publicaran nova «Me
ció 'Oficina colocaeions.—J. D. Conteetarem asedó Queffitio
nafi Trehall.—M
P. J. Estem agobiats origina4.—F. J.
Plegnett stram. No son del art de la ploma.—«Un estu
dia:si.» Si ho son de debó, ja ho saben: Mediberibaa «ase
poetis...—J. O. B. Les colocacions no 'no les fabriquem.
Anunciém lea que 'no proposan. —A. M.: J. D.; P. B.; E.
M. M. Apuntats Registre.—Badaketa. J. M. E. Contesta
Mataré. F V. Consultes Seeretariat Poble —Alega.
«Un lerrouxista.» ?Qué 'os importan els atachs polftichs?
Lt han contestat ah lis obres, que din que «son autorea, y
no buenas razones.»— Granoliers. X. Z. !Tosté, com el sea
colega, també mur* del burro. ?No ven que are vivita en
el sigla dele aatomóvilii?—P. E. Incorrecte.—Sabadell.
R. F. Complert encárrech.—Martilen A P. J. Creyem
treball seguirá com avans.—Sant Quirse. F. P. Coloca•
cions fora, peines.
Vich J. N. No podém contestar
tothom parlientarment. Escribiu Administració Contesta
apart. Nosaltres no ni` en enydém.—Lleyd,a. J. a. Les co
locacions que 'es ofereixec les annnciém trayrebé total.
Hem colocat alguna obrera, no tots els que voldriam. No
som
empressaris: son mediadors , bona volnntat entre
oferta y demanda treball.

Al Problema financier publicat en el núm. 8:
Valor de la herencia: 43,130 ptes.—Han enviat
soluciona: Marie Recarnier; Ignasi Trullol Fina.
Advertencies.—ta Els concurrents que ns` han
demanat que publiquem la solució rahonada poden
passar per aquesta Redacció.-2.» Als que ns han

—

si la suma retirada peil copartícipe eran
'la interessos o `1 capital, debem respóndrels que
eran abdues coses: el capital y `la interessos.—
Tenint en compte que aquest dubte ha des
orientat a alguna deis concurrents que solucionaren

pregnntat

enccIo

Cliret

NO11

Se

St. Fraucesch, 17
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A 1INT.A. que

0
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CORRESPONDENCIA

sozueicí

Agrícola organisat pel

Hem rebut el programa del concert y de la
vetllada literaria-musical que donará el Patro
nat de la Joventut de Esparraguera en la festa
major d' enguany.

anvs

rais--

Hem rebut el

**

Tomen

problema anterior, en benefici seu allarguem e
Certamen inclohent entre `Is tres problemes qual
solució dona dret a premi el segilent
el

*

* **

»

Vaga

*

La societat de resistencia de paletes de la
mateixa ciutat celebrá reunió general el dilluns
d' aquesta .setmana pera discutir una proposi
ció referent á apoyar moral y materialment el
sosteniment de la Escola Moderna, proposició
que fon rebutjada per inmensa majoría, puix
dita societat enten que sois deu preocuparse de
lo que atany directament al treball.

practicar liquidació

A

* *

de 9 hores treballant al taller.
**

quan los
convingui, pagant llavors per dret de magat
sem los 100 kilos per dia 0'05 pesetes l'interés
del capital dexat al3 per 100 y en cas de ven
ta el 2 per 100 de comisió.
Qnart. A proveirse de Ilavó bona y esco
Inda amb un 10 per 100 de baixa en respecte á
los que no figurin inscrits.
Quint. A comprar abonos á la societat amb
la baixa del 10 per 100.
Sisé. A fer us de les máqnines, arades,
aventa.dores y demés que tingui la societat
pagant un modest Boguen
Seté.
A solicitar informes comercials de
Mallorca y Barcelona.
A fer traetes de arrendament y á ser
Vnité.
dirigits y aconsellats en los seas asuntos jadi
cials ó administratins per persones suficients y
de reconescuda moralitat
Tercer.

es

es

me!or reconstituyente

el

Indos bacas de

DE

QUIIICALLA y MAQUINARIA
Fundiciones de Hierro g bronce, talleres de maquinaria

POR

R.A.1•101¦T 13. GI-Illt4:1¦T

TREINTA TOMOSA UNA PESETA ELTOMO
De venta

en

las librerías, kioscos y

Diputación, 286,

en

Hijo de Ignacio Damians

la Administración:

Barcelona.

URGELL
15

LA CONFIANZA
Calle

Avió,a.° 30,

freate

3E1

.

.

OFICINA DEFARNACIADELD1E.FERRER

1r1".L€3LINTZI

PLAZA DEL ANGF-L Gy7
Y EN TODAS LAS FARMACIAS
AL POR MAYOR:SFIr-IViCENTE FERRER vtA

para la curación de las Estrecheces uretra
les, Uretritis, Prostatitts, Cistitis, Catarros de
la veglga,
han hecho necesario el cambio del Depósito
para Espana, lo propio que de la Farmacia
de su preparador

-Yriglada

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

COLOO.A.CIONS
SE NECESSITEH:
Modistas.
Corbatineras.
Neys pera recados.
Sastreses oficiales y aprenentes.
Grabadora.
Obrers de géneros de punt.
Oficicials cistellers (fora de Barcelona).
Barbera.
Encuadernadora oficials y aprenents.
Planxadores, oficiales, mitj oficiales y aprenentes.
Pantalonera.
Caixistes.
Practicants farmacia.
Sabaters oficials, mitj oficials y aprenents.

Depósito

en

general.

Es

JUAN AyNE

INsxreumnwros
IlltU

MÚSICA

Fernando VII, 53 y Cali, 22
BARCELONA

Gorristas.
Sombrereras.
Cotillaires.
Pentinadoras.
Aprenents calderers.
Aprenents fábrica de bossas de paper.
Aprenentas pera la fabricació de flors artíficials.
Oficialas y aprenentas confeccións.

de

maquines de cusir, re
llotges, armaris, etz.; y també en
imposicións de 20 ptes. a la
Caixa d' Estalvis.

WERTHEIM
MÁQUINES
PERA COSIR Y BRODAR

ESPECIAIJITAT: Máquina rotativa IZÁ.F1II)A, la mellor del món.

NOTA:—Al objecte de no dificultar el funciona
ment de nostra oficina se fa avinent que aquesta
unicament extendrá els seus serveys á las coloca
cións consignadas en el adjunt anunci lo que fem
present á las personas que faltas de trevall acu
deixen á nestre domicili social al objecte de evi
talshi la perdua de temps y las molestias inherents
á una negativa involuntaria per part nostra.

Máquines

pera totes les industries.

Máquines rectillnees

S E -3,7-v'ETtrIl

pera

migas.

Ab COMPTAT Y A PhASSOS

AVINYÓ,

9.—BARCELONA

•

ffores de despalg á la anulé: II 12 á 1 del ialljdía.

económico,

una

peseta

en

Extirpa rápidamente,

sin

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

general: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6. BARCELONA
Por 1'30 ptas. se rem:le por correo certineldo.

g4111?

leed:Ili?uer.eis encontrar
HERNIADOS (trencats),
instantáneo y
los modernos bragueros del especialista
-lo

curación radical de vuestros males, usad
Torrrent, no molestan ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante;
hombres, mujeres y ninos deben de usarlos. Contención absoluta, curación pronta y comodidad inmensa
se obtiene con tan maravillosos bragueros. No comprar sin ver antes esta casa. Unión. núm. 13. tienda

Casa Torrens.

reir

Anemia, Escrofulismo, Raquitismo, Tuberculosis, Neurastenia, Enfermedades

nerviosas ocasionadas

por

la

pobreza

de

sangre,

f 'o

y

lasirtudes de
,

esos

remedios,

que

combaten

se

Elixir tónico

VITALINA CASALS
fitiorr
laxante, refrescante, diurético, digestivo depurativo.—TISANA DEL
I L LABRADOR. En farmacias.—D.rio Austri, Vertrallans, 5.—Barcelona.
Fuente San Mig-nel,
Gigantes,

C1 mejor y más
u. agradable f

_

*paraments

y

casa,

CALLICIDA PIZA
emplastos y de los líquidos
y zapaterías.

raobiliaris

BARCELONA

Enfermedades humorales

COSTA NZI

Al menys una vegada a l' any se repar
tirán regalos entre 'ls suscriptors.
Aquests regalos consistirán en objectes
d' utilitat doméstica com per exemple:

é=..i_tc)

cada día más creciente de los milagrosos
medicamentos

Grz-a-ti

Obradora,
hartado de Gorrees

lígales Deis

crupulosamente ejecutadas.

•

Escudillers N.05 24, 26 y 28
y
N.o. 2, 4, 6 y 8.

BARCELONA

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

RENOMBRADOS

Despacho

Teléfonos11-í,tislIzt:r,a;,:.1-115%

al13olsín

HIPÓLITO FÉDOU, ÓPTICO
en

11

se

han

cur. ado

con

ellos personas

quetenían

muy

arraigados

los

herpes

el

empleo

—

13_A_

C

de

la

á base de fos

y tónicos amargos

sosa

1.

con

regenerador

deparativos.
CI1NTA_

