•
•

Parcelemos 5 Octubre 1907

SURT ELS 11)ISSAPTES

Asay 1.—Nális 23

AURORA S

Setmanari defensor deis interessos del Treball
Les comunicacions
la Redacció
a

s' han de rebre lo més tant el dilluns.

REDACCIO Y ADMINISTRACIO
C.A~D.A., 15,1.er
Mores

de

Rede.ceié:

Apartat de

de 5 á 8 de

le Sarda

correus núm. 26

No 's tornan els originals.

Rspanya, initj ay 1'50 pts., per corresponsal 115—Estranger. niij uy 2
frailes, per corresponsal 2'75
Número solt 5
Pagos

céntims.—paquet de 25 riberos

a

pera la renda 75 ceutims

la bestreta. Poden envlarse sellos de eorreu y teta
clases de !futres de facil cobro.

Preus peis Humus* prupaquulistes
S números
SO

7 peossetes semestre
30
450

DE UN OBRER DE LEVITA

741

-•

---.2;4..~‹

Tothom se plany ab rahó de no poguer
redimir les víctimes sorpreses per una
?y de les condernnades a lenta
mort repentina en un
consunció, dins de les gabies deis vagons y
descarrilament...
de
redimir, no se 'n recorda ningú...
les estacions...? d' aquestes, que 's
podrían
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Avís al públich
El número segúent d' AURORA So
CIAL tractará d' assumptos de gravís
sim interés pera la solució

de la

Qiiestió Obrera.
Devant deis documents y deis ar
ticles que publicarém, tothom se con
de la trascendencia y fecon
ddat de la obra que ab persistent
atenció y ab enérgich esfors venim
vencerá

realisant

a

naria importancia del número que

-anunciem, avisem als nostres lectors,

suscriptors y corresponsals, que 's
preparin pera donarli la major difu
sió possible, principalment entre
aquelles persones (obrers y patrons)
que estiguin pitjor previnguts con
tra '1 programa de nostre Setmanari.

Gong* socialista

do

Stuttgart

Los socialistes de tots los paissos celebran perió
dicament congressos, ahont son discutits pels cap
devanters del moviment tots aquells assumptos que
tenen més o menys relació ab son programa, al
ensemps que 's procura coordinar les forces disper
ses per tots los indrets del mon, de modo que apa
reguin, en lo possible, orientades en un sol sentit.
En aquestos congressos dos grupos hi juguen lo
paper principal, disputantse la primacia y agru
pant entona seu als altres grupos que la comunitat
d' idees forma. Son aquestos dos grupos: lo deis
socialistes alemanys y lo deis francesos.
Lo partit socialista alemany porta ab ell tot el
prestigi del nom d' en Caries Marx, lo de que en
ell figuren los més coneguts definidors de les seves
doctrines, la forsa inmensa que representen sos
tres milions y mitj de electors y sos 530,406 mem
bres actius.
Tenen los francesos en cambi, ademés del gros
nombre de representants en el Parlament, la grossa
influencia que han tino.ut y continúen tenint en
cara en la
la Fransa.

gobernació''de

que posades juntes aquestes dos for
no valga -sotmetres a l' altra y que
tot
sovint surtin a la superficie guspires de la imita
entre elles entattlada.
En lo Congrés internacional de Amsterdam (1904)
foren los alemanys los que posaren en evidencia la
es

politica
cesos

Confederació General del Trevall, malg,rat la opo
sició que a tal acort va fer lo diputat Mr. Jules
Guesde, y aquesta politica francesa ha sicr''ut la que
ha defensat en lo Congrés de Stuttgart Mr. Val
llant.

y principalment lo delegat ho
l' han combatuda ardentment,
afirmant que a tot arrea 1' organismo sindical y
organisme polítich deuhen completarse, mes l'
organisme sindical no den concretarse a buscar lo
millorament de les condicions del trevall, sino que
den colocarse sobre '1 terreno de la lluyta de classes
(notis com no 's din guerra de elasses), tendint
abolició da ordre eapitalista y a la socialisació
deis medis de producció.
Y '1 Congrés ab els seas vots ha donat la rahó
als alemanys per 21 vots y mit! contra 18 y mitj
que n' ha obtingut la proposieió de M. Vaillant.
Mes la

ponencia,

landés M.

Troelstia,

TALLA-FERRO.

favor de la Justicia Social.

En vista, donchs, de la extraordi

Natural
ces, l' una

En lo Congrés socialista francés de Nancy lo par
tit socialista unificat va acordar separarse de la

francament ministerial seguida pels fran
units per aquella época ahradicals formant

lo célebre Bloc.
Ara en lo

Congrés celebrat aquest estiu a
sigut los socialistes francesos, entre
'ls que l' esperit antimilitarista y antipatriótich fa
grans progressos, los que han reprotxat ah ale
manys la seva reserva y prudencia respecte deis
,

Stuttgart,

han

problemes

actuals.

combat, que ha sigut visible en totes les qües
tions debatudes, ha ofert no obstant caracters molt
Lo

interessants al tractarse deis sindicats obrers y del

problema

militarista.
Los sindicats en los diferents paissos oferei
xen diferent aspecto que depenen més
que res
del seu gran de desenrotllo, y aixis mentres
que a Fransa son petites agrnpacions, de vida ar
tificial moltes vegades, tenint caracter revolucio
nari y formant la Confederació general del Tre
vall, a Alemanya son poderoses y fortes entitats
de caracter bastant conservador y que dominen
més aviat que son dominades pels polítichs socia
listes.
,

L' imatge d' un heme es un altre borne. El nos
tre próxim es la nostra imatge, perque
mostra
lo que som. La visita corporal es fa ab els peus; la
espiritual, ab el coy. L' heme visita la séva propia
imatge quan, portat en alesdel amor, es considera
dintre d' altre, y de les rellexions que fa sobre si
mateix, ne tren forses y recursos pera socórrer al

débil.

GREOORI

EL

GRAN.

LA METJESA DE LA LLAR
Els termes empleats

en

medicina

Any-s enrera, una noya duya a sa mare ma
lalta dugues ampolletes qu' havía comprat a cá
apotecari. En l' una s' hi llegía: Medicament
pera ús extern, y en
altra: ús intern. El pri
mer era pera donar friccións y el segón era

pera beure. La mare, no comprenent el simifi
cat de les paraules íntern y extern, se
lo que devía servir pera les friccióias, y a les
poques hores morí.
Anem a dcnar a coneixer a les donesel signi
ficat de les paraules y deis termes empleats ab
freqüencia pe'ls metjes y apotecaris.
La infusió consisteix en tirar certa quantitat
de flors, de falles o d' arrels de plantes en
aygua bullenta. Se treu
aygua del foch ben
aviat y s' hi deixa la planta poca estona; les
infusións llargues son poch saludables. Se fan
infusións de té, de tila, etc. En certes infusións
tan sois se fa passar
aygua bullenta per les
tulles o flors colocades en un colador.
La decocció se diferencia de la infusió en que
se deixa bullir la planta més o menys temps
dins la quantitat d aygua necessaria.
Se diu maceració el.posar en 1' aygua freda
les substancies medicinals, més o menys esto
na.
No s' acostuma a fer més que guau les
substancies porten principia volátils que 's dis
siparien dnrant la decocció o la infusió.
Les fomentacións no son altra cosa que l'
aplicació de teles calentes y seques o de com
preses mullades en un' aygua qualsevulla de
decocció, que 's posen en les parts doloroses
del cos que no podríen soportar el pés d' un
cataplasme. Les fomentacións deuhen renovar
se sovint.
Les fumigacións consisteixen en exposar una
part del cos a la fumera produhida per una
substancia en combustió o al vapor que surt
d' un líquit posat en ebullició. Per les Iluxións
de galtes, se fa posar el cap demunt d' una in
fusió bullenta de flors de saúch.
Fer una saució es fer fondre un cós sólit en
un líquit, com la goma arábiga en l' aygua.
Les solucións poden ferse en calent o en fret.
La emulsió es una preparació líquida y he
tosa que 's fa sovint ab 25 o 30 grams de amet
lles rentades y el doble de sucre, per un mitj
litre d' aygua.
Fer una /oció es rentar qualque part del cos
pera ablanirla y refrescarla.
X.

BARCELONETA.- PREMIS A LA VIRTUT

Jegué

aquells

telegrafista

fils que arrenquen del aparell van a
altres bandes ahont també lii há ma
netes manejades per infelissos com ell mateix.
El telégraf es una eina que la saben mane
El sea jornal es llarch com les víes, prira
jar per obligaciá tots els empleats, Ilevats deis
com els fils de telégraf y pesat com els tren&
de oficines. Y al dir empleats me refereixo sem
Llarch perque dura moltes hores, prim perque
pre a tots els que no paseen de quefe d'estació
produeix molt poeh, y pesat perque es d'Inta
y del seas equivalents. Passant d'aixó, pels
responsabilitat tremenda: no hi ha cap xoch
efectes del meu 'libre, ja s'entra al género (Ni
que no esclafi á un telegrafista. La responsabi
sus) de la familia de los accipitrznides, subfa
litat d'aquet es justa, precís es reconéixerho;
milia de les accipitrines: s'entra a la catego
perque
allá ahont hi há telégraf ha d'haverhi
ría de Nisus commu,lis, que vol dir esparvers.
telegrafista. Peró precisament perque es respon
A n'aquets no se'ls obliga ni a sapiguer tan
sable, les empreses haurien de procurar senya
sois cóm se tracta als sers humans
larli unes hores de treball que no excedissin,
Les companyíes, ab molt bou acert, han tin
gut la precanció de obligar a tots els homes en cap cas, de les que un home pot dedicar
sense perill a una feina que
que han de fer feina a que sápiguen ferles
requereix una
totes, evitant, aixís, que puguin ser sentides atenció constant. Aleshores si que'l telegrafista
podría y deuría ser ben responsable dels seas
les baixes que,'s prodneixen per malaltíes y al
actes. Ara no; ara'n són les companyíes que
tres causes. Per aisiPs veu, com jo he vist,
mos
carreguen
sobre d'un home uit
sos fent de telegrafista,
telegrafistes de revisor pes superiorinhumanament
a les seves forses.
de billets o d'auxiliars de quefe d'estació,
Y a un home que fa un jornal tan llarch y
aquest d'ajudant de factor, etc., etc.
compromés;
a un home que may pot equivocar
No obstant aqnesta obligació precisa de sa
se, que sempre ha d'estar segúr de que lo que
piguerho fer tot, cada home te la seva especia
fa ho fa be, les companyíes li donen !tres pesse
litat y per aquell cantó se Pexplota
tes!... !Tres pessetes pera traginar dotze hores
En les grans estacións, sobre tot, el que fa
una gran responsabilitat a sobre! 'Lo
mateix ó
be una cosa, el que mostra disposició per deter
menys que cobra un trist camálich pera por
minada feina, ja té idem per anys. Com més be
tar una maleta a la estado!
la fa, Inés temps hi passa.
tan fácil que es equivocarse; tan senzill que
!Pobre del que sab vendre bitlletsl !Desgra
es pendre una 'letra per altra, tergiversar un
ciat del que factura be! !Infelís del que té la
nyá lleugera y la vista' fina pera'l telégraf! no mot, confondres... ?Qui no s'erra una vegada?
Al menys la feina 'del telegrafista fos més
cal pas que demani cap ascens ni que pretingui
poca en cantitat Pero no, que es al contrari:
un nou cárrech, perque es inútil; no li
donarán.
alló es no parar may.
Es en va que aleg,ui bon comportament y sufi
Ha d'atendre dues menes de serveys: el de la
ciencia. Precisament per aixó, perque cumpleix
companyia, que es el més urgent y de respon
allá ahont es, no pot progressar.
sabilitat, y'l del públich, que no du muy pres
Més aviat s'obrirá camí aquell que no de
sa ni porta tant compromís.
mostri especialitat de cap mena: Phome que
els telegrames de la companyía, que son
saltironejant d'una banda a Paltra y fentho• elsTots
mes, se fan ab abreviatures. Aixis son més
proa malament a tot arréu, sápiga captarse ab
curts y '1 telegrafista pot rebren y enviarne
servilisme les simpatíes d'un inspector. Y, en
més: per aixó s'abrevia.
cara, aquet home haurá de Ilepar molt, y gas
Nombres y lletres s'empaiten bojament da
tar moltes viseres de gorra pera arribar tot
vant d'aquella esfera esquifida. Allí s' hi mar
just a quefe d'estació, que es una petita va
quen totes les paraules y xifres conegndes
riant en sou y en feina del factor y del telegra
ab una rapidesa inconcebible, y totes teneu
fista. Perque la vritat es que tots els empleats
un sol to; tots els idiomes la mateixa sonoritat;
son iguals. Sois existeix
verdadera diferencia totes les noves la mateixa fredor y
la mateixa
ab els d'oficines.
urgencia. Tot va depressa sense solta y s'abre
No obstant, jo he agafat per model els quatre
via perque sí.
tipos més caracterisatsyque ofereixen més con
El pobre telegrafista s'hi acostuma tant a les
trastos dintre de la seva semblansa: Pempleat
abreviatures,
Pagafa tan be aquell sistema de
d'oficines, el factor, el quefe d'estació y el te
tant sois iniciar les coses que'l porta fins en lo
tegrafista.
particular. Pera ell un plat de sopa es un dinar,
He volgat remarcar ab el primer la miseria,
aclucar els ulls vol dir dormir, y tres pessetes
ab el segón la paciencia, ab el tercer la escla
cada día son el jornal d'un home que respón
vítut y ab Púltim la responsabilztat, que pesan
de lo que fa. Lo únich que no abrevia son les
sobre aquets pobres dependents d'una casa
hores de treball: en una cosa o altra han de
sense amo. Y ab tots ells junts
he tractat de po
ser espléndides les compa,nyíes.
sar de manifest l'abús indigne
que cometen les
companyíes ab aquets pobres infelissos als que,
per quatre xavos, obliguen a un trevall supe
(Acabará).
rior a les forses d'un home.
Lo que hi há es que jo, més misericordiós y
humanitari que les empreses, he volgut repar
tir entre qnatre la feixtiga carga que aquelles
carreguen sobre un sol.
Aixis els Incas germans podrán veure des
Sonet a la Mar
montada, per pesses menudes, la seva trista
Mar inmensa, mar inmensa,
codició, y'l lector que hagi tingut paciencia
pera llegirme s'haurá fet mes cárrech de lo
egina de tempestats;
que es un pobre empleat del carril.
Nuants cops naufraga la pensa
Si he lograt el mea propósit, no soch jo qui
en tos abims ígnorate
ha de dirho, peró la meya intenció ha sigut
iquants cops esperit se llença
aquesta y a n'aixó s'ha encaminat el men es
fors.
envers tes inmensitats!
Sigui com sigui, els meas pobres germans de
dins ta blava onada extensa
passades penes m.agrairán, ben segur, Phaver
!quants dalers hi ha enterrats!
sigut jo'l primer en recordarme de que ells eren
quanta cops ánima retuda
en el mon y que sufrien sense queixarse,
avuy
son esperança perduda
tot justament quels oprimits aixorden Punivers
ab els seas clams de dolorosa indignació.
vol trobar allá d' enllá,
y s' ~ola a llontanança
en cerca d' altra esperança
que may més s' esvahird!
El telegrafista, es, com he dit, una variant
del factor y del quefe de estaeió. Uniformat
com ells, y coin ells carregat
d'obligacións y
mal pagat.
D'aspecte també s' assemblen: tenen
aixó que se'n din
aire de familia. Ulls
Per cada escola que 3' obra, es tanca un presiri,
tristos, posat indiferent, boca freda, en
la que may veuréu Ilampegarhi una Ha
lla, y cara d'haverse assecat a Pombra;
d'haver pres més el gas que'l sol.
Peró`l telegrafista propiament dit, el
El
deis
que se especialisa en tan compromesa
reina, se diferencia bon xich deis seas
Filopemen, el més gran citaadá que en els seus
companys en la manera de ser: no es tan
temps tingué la Grecia, que ilustra ab tants mérits
home, no es tan sil com els altres. Es una la república deis Aqueas, y a quí 'Is mateixos ro
mena d'aleació de carn y
ferro 'de sanch
mans anomenavan ab admiració el darrer
y electricitat, d'humanitat y mecanisme.
grech,s, era un home tarssenzill que vestía sens
Ell y Paparen telegráfich son una matei
xo y ostentació y anava pel mon seas acompanya
xa, una sola cosa. Per aixó s'avenen
ment de servidors y d' esclaus, cosa rara en veri
-tant Cap d' ells mana més y, regular
tat entre 'Is prohoms del paganisrne.
ment muy se contradiuen. L'aparell cri
En aquest_estat arriba un dia tot sol a casa d'un
da y'l telegrafista hi va. Aqnet li dona
amich que '1 convida a dinar. La mestressa de la
la ma y aquel! camina obedientment.
aparell din lo que '1 telegrafista vol y casa que estava esperant al general deis Aqueas,
aquet escolta lo que aquel! diu. Quasi
veyentlo que vestía ab tanta senzillesa, el confort
be may hi ha desavinenses, penó '1 día
gué ab un deis seas criats y li suplica que l' ajudés
que n' hi há !ja pot tremolar, pobre tele
a preparar el dinar, puig se li feya tart, y temía
grafista!
que arribés el sea marit sens tenirlo a punt. Filo
El treball d aque,1 home-máquina es
pernea se treu amablement el mantell, y 's posa 3
diferent deis demés servidors de la com
fer astelles, que era la tasca que li dona la mes'
panyía Aixis com aqnets han d'escriure
llarch, ell ha de ferho curt. Aixis eom els tressa.
Al cap de poch arriba el marit, y tot sorprés de
nitres escriuen o Ilegeixen, ell ha des
vant del espeetacle, Ii diu:
criare y llegir á la vegada.
Té un ull al receptor y un altre á la
—?Qué es aixó, bon araich? ?cóm es que ten uste
llibreta; la má dreta al manipulador y la lles?
esquerra a la ploma ; una cama á la
Filopemen contesta:
estació y
altra a presiri.
—Es que pago '1s interessos del meu vestit sea
Tot el dia parla y may- se li sent la vea.
zill, perque als bornes- d' avuy se '1s estima per de
No sab quí u pregunta ni a qui respón,
fora, en lloch de ferho per dintre.
perque no parla
parla ab esta
Y encare no s' ha perdut aquesta mala costura.
cions, y per compte deis altres. Lo únich
que -sab, lo que li consta, es que tots

El

parar

a

-

darrer

ab'homes:

Grupo

de persones

premiades

en

el Concurs organisat pel «Centre republica democrátieh•

_

grechs
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—Tan malament com vulgui. Gran
part de mos companys son ja fora La
l'ostra sitnació no 's pot sostenir. Les
multes ens dobleguen y les amen asses
se multipliquen y no
'ras quedará més
remey que manar.
—?Vos fan anar molt Iluny?
—A un cert lloch del tenue d' Hos
pitalet, nos han destinat una zona de
terreno y 'ns han dit que d' allí no 'as
en traurien. Jo crech que si ve '1 cas,
no'ns respectarán allí com no'ns han
respeetat aquí.
—Allá si que tindreu el lloguer ba
.

rato.

—Fugi, home,
Iloch senyalat

es

taris, avinguts o

de aixó; co m el
reduhit, els pro pie

res

no,
que de

farán la 1 les
de
terra ens en demanen 80 duros al a ny,
de lo que fas ara en treyen a tot e sti
rar 2 o 3 duros. Hi ha qut
ab un pa rell
de mojades hi ha fet a la nostra esq ne
ea.

na

Figuris

una

ens

mitja quarta

fortuneta.

—!Com que hi haurán de fer obr es,
casa, corrals, etc.!
—?Qué diheu ara, minvó? D' obres,
si n' hi volem, les hi havem de fer
nosaltres. Y no 'as queda rnés rem ey
que pendreho aixis, perque estém ab

dogal al

el

—Mes
vos

a

una

vertit.

El penh de les faldilles llargues
acaba de ser so
lemnement proclamat pel munieipi de Praga.
Ja fa temps que allí. eren
prohibidos en els jar
dins de la ciutat, pero are la
prohibido s' ha fet

una

cóssa!

ens

tracten

propietat; com Si a tot arreu fess im
Nosaltres, que fem la neteja de
lo
brut, perque s' hi puga viu re
mes

Barcelona.

—?Sou
—Uns

cala,

molta 0-ent del ofici?

doscena escombriaires d'

vull dir dels que

casa en casa.

tumbé molts buscaires.

D' AGRICULTURA

es

arrepleguem

Ara de més

a

de
més hi ha

—e-Buscaires?
—Si, buscaires. Son els escombriaires

de n it.
els vespres ab la dona y la qui t
sella, deixan els petits dormits pel carrer y arr e
pleguen lo que poden. Mes que rés, se refien d el
menjar que pidolen y les minyones els donen. E s
pien les cases que treuhen les eseombraries al c a
rrer y aixis omplen el sach, o
carreguen el carr e
tonet que porten ab un tros de burro.
—Aixó es en perjudici vostro.
—Ho pot ben dir; ja ho deya jo que a 'n aquets
no '1s hi haurem de voler.
—Veja, home, tothom ha de viure—digué la mes
tressa que al sentir la conversa vingué tota zanca

Aquestos surten

El desfultament excessiu deis ceps
Son molts els vitieultors que al acostarse A' época
del veremar treuhen, si no totes, la mejor part de
les fulles dels rahims, a fi de procurar, segons ells,
acció directa y seguida deis raigs del sol sobre '1s
rahims pera facilitar que 's madnrin.
Aquesta mala práctica, finny d' afavorir la mar
a regular del madurament dels
rahims, els perju
dica notablement, perque s' entorpeix de un modo
molt sensible la vida deis eeps, la nutricio deis seas
Arguens per la més petita quantitat deis principis
itals que ells assimilen.
En efecte. a les falles y a tots els teixits verts
.deis vegetals, te Iloch la respiració de la plan
ta, per quin motin den proeedirse ab gran pruden
ele al despullar els ceps; de lo contrata, ells sufrei
xen devegades els efeetes d' una veritable
asficsia
enmortuhintse poch a poch els rahims y agafant
_graves malalties, quina causa la falta de práctica
no deixa coneixer.
Altres viticultors, no menys inexperts que 'Is
primers, olviden comPlertament utilissima °pe
reció de despullar el cep en justos limits, aixó es,
de treure únicament les falles que rodejen y fan
embra als rahims avans de la eullita.
El contacte directe y seguit de sol sobre '1 rahim
mitj madú es indispensable pera que aquest pugui
posar tota la quantitat de sucre y demés principis
que naturalment necessita pera la formació d' un
boa vi, pero no 's pot olvidar que '1 desfullar ex
cessivament el eep es contrari a la bona madurad?)

fruyt.
L' esperiencia va demostrant tots els anys la ve
Titat de nostres afirmaeions sobre 'I particular, y
per aixó que advertim als viticultors
avesats en
aquets estrems que tots obren malaraent, y qu' es
práctica molt racional y admesa a les comarques
ahont mes s' ha estndiat el cultiu de les vinyes, la
de despnllar parcialment en els termes que deixém
esposats. En un just medi está el millor aeert.

Joseph M.

Cladells.

Clinc, cline... !L' escombriaire!
—!Noya! digali que no passi, que ja
la

li portarás
llauna.
—Fássinme aquet favor, de volerme a despesa a
tala AURORA SOCIAL per un parell de dies. Ja 'm

-farán un xich de lloch, després que m' hagi rentat
el greix de les matas y respallat per demunt
ga de la roba. Si senten una mica de fortor, la pe
hi po
-drán tirar tres o quatre gotes de paciencia, que
es
una bona olor que tapa
molt... jo miraré de felshi
ma estada lo menys
molesta que miga: deixaré la
senalla a la porta y 'Is contaré una interview, els
faré un joch de xifres y acabaré ab una, rondalla.
Els ho demano en nom de la solidaritat.
—!Santa paraula! parenli un catre al quarto
deis papers vells y que corneas!.
—Mil mercés; comenso per alló de la

Interview
Es ab

perdre

un

per

escombriaire

amo.

Un dia que 'm

Hostafranchs després de

caminar

vaig

mitja

hora ab fanch fas als genolls,—y aixó que feya
més de una setmana que no plovia—entro al barri
Pelut Una easota, un estable, la cort dels
porchs y un pati pie de fems, gallines, porehs
y cria
tures. Y dispensin, que m' he descuidat dos vegades
de demanar perdó, com també m' ho
dispensarán
moltes altres vegades, perque la cosa s' ho porta
-?Com ho tenfm allá, Pelut? (Alió vol dir or
dre que tenen rebuda del alcalde de
trasladarse
fora del tenue municipal).

a

tots els

earrers.

Aquesta enérgica

resolució ha

sigut provocada

per l' alarmant
aument de les rnalalties pulmonar
y de la gargamella,
degudes a judiei deis metjes a
la pols que aixequen
les faldilles de les dones.

També

a

Nordhansen y

en

alemany-es están prohibits els

algunes altres ciutats
vestits ab cúa.

nosaltres.

—Es ciar que tothom ha de viure, pero no h
pueh fer més Al vespre quan vaig a pendre la fres
ea, els veig que surten. Donchs fins me fan mitj
malicia, ?qué vol que li digui?
Llavors entra un home ab un sach al col' a de
manar una gracia de caritat.
—Potser aquet u' es un. !Vaja, mestressa, dónal 1
un mm de pa, vatúa al dimoni!

—?Y qué fareu?
—?Qué vol que fem? jo

tinch censat un tros de te
rra a Hospitalet.
Ja hi fan obres. Els noys m e
deyan que ab treseents duros ho arranjerian tot
Ja '1s hi portem gastats y encare hi falten coses
Pensi que son tots els estalvis mens y deis meus
cinch fills grans.
—?Encare 'n teniu més de ülls?
--Entre xicots y mosses total fins a vuit, y tan
de bo que tots visquin.

ALS

FUMADORS

Que

'1 fum que llensa 'I
tabaco es
fa
temps qu' ho sabem. Lo que no sabiatn verinós,
es que pre
cisament no es la nicotina el veri que perjudica
ah

fumadors,

sino altres classes de metzines.
Aixis,
els fumadors de cigarrets de paper
están absorbint
la piridina, el creso], l'oxid de
carbó y altres, gneis
efectes principals son rodaments de cap,
palpita
cions cardiaques y suors frets.
En cambi els fumadors de pipa corren
un altre
perill; y es que quan se deixa
reposar, se produ
heixen en el dipósit de meterles
acumulades ab el
such del tabaco que queda
en 1' interior, unes
classes de veri anomenades ptornains
que poden
causar, ademés dels efectes indicats,
mareig, vó

rnits, colichs, cefalalgia, sequedat y
boca, produhint facilment la gastritis.

-

de mesura, pero are tenim un animal a les
obres y ab
altre y un tros que a' he llogat, no
fem gayre bona feyna. Ab aixó, la farda
(draps
papers, ossos) que fem y aquets tossinos... d' aixó
vivim. !Den n' hi do!
mers

cremor

de

Per evitar tals efectes, la revista
Vulgar isation
Scientifique, aconsella que 's fumi sempre ab la
rnateixa pipa, o que 's neteji be quan s' hagi
deixat
reposar.

deis números m' escalfan molt.
—Aviat estará contat. Pera fer sis viatjes al dia,
tres d' escala y tres a les vaqueríes,
dos carros, cada carro porta (loa mossos,necessitem
que ben
menjats y beguts guanyan deu pessetes de setma
nadsa.

Are conti ademés

(DE

les entrades, que tenim a
de tossinos que menjen so
bre les escombreries y que `ns en donen per la des
posa una trentena de duros mal contats,
cada
mes.

TOT

ARREIT)

Urgell, 21.—Arriba

el

—Veja, dona, no 't desesperis.—
Jo me 'n vaig anar, porque creguen
plorar a una dona espavilada y neta, y

que veure
tenir d' es
se li trenca la ven, y que
no pot
parlar, v que% petits aixequen els ulls
tement que
paella
cosa grossa
veja, que
aisá, encare que passi a casa d' un 'm fa pena
escombriaire.

coltar que

a

n' ehl

áiguna

Y

ara vos

RORA

demanaria,

SOCIAL,

amable Director de L' AU

que fesseu el favor de
forme

portar

A la cría d' aucells y viram náutica va el
rec
tor de
de Celon; a la cría
de cargols, el de Celon; a la
fabricació de confitn
res, el de Tarn-y-Garona.
El rector de Panonia fa de tornen;
el d' Ayer
don, fa bicicletes y maquines de cosir; el
de Serrie
ra fa gazogens per
gas acetilen; el de alaurages
es manyá: set altres
son rellotgers; el de
Cadiére
es sastre; el de Neyron,
tapisser; molts fan calso
tets y garibaldines; el d'
Ilericourt
de Salvetat fa carpetes inviolables: esd'tipógraf; el
nadors n' hi han dotzenes, y nitres son encuader
fotógrafs.
El Rector de Saint-Paul
es pintor, y el de Mag

Castelnau-Bretenaux,

nils-Reigners, esculptor.

Entre tots els obrers han format una aliança.
Son obrers intelectuals, y are 's tornan
manuals.

MATHJEIT.

Sembla que

diputat

Sr. Garriga
y Mesó, sent rebut ab entussiasme.
Madrid, 26.—En Salmerón sospén son
viatge a
la Coruna fins el dia 5 d' Octubre.
Coruna, 23.—Se reparteix el manifest de Solida
ritat.
Málaga, 24.—Se desborda 'I riu
Guadalmedina,
inondant part de la ciutat. Hi han
verles victimes.
La Palma, 25.—Fort temporal, que
inonda varis
earrers.

Benamargosa, 24.—S' inonda

la

població.
Vélez-Málaga, 25.—S' inonda la població,
ab ve

rles vietimes.

França

Montpeller, 26.—Grans inondaelons, desbordant
se '1s
rius,

ab verles víctimes.

Companyíes

no

a

Inglaterra

han

consentit

Sant Petersburg, 20.—Qualques
diants se revolten fentse forts en la milers d' estu
Universitat.—
22.—Els terroristes que
proclamaren la república
en la Riga son
condemnats, 22 a mort y 18 a tre
balls forsats.
Austria

Viena, 25.—L' emperador visita al rey de
nia conferencianthi.—E1 rey
de Rumania
rencia ab el ministre d' Estat.

Ruma
confe

Marrock

Rabat, 20.—Varies

kabiles s'
a Abd-el
Aziz.-24. Entren les tropos del nneixen
Solda.
Casablanca, 21.—E1 general Drude ataca y des
truheix el campament marroquí de
Sidi-Brahim.—
22.—Curt combat en que '1s francesos
destrnhiren
el campament moro de
Tidmellil.
Niger,
mnsulmans proclamen la guerra
santa.

Beni-Mesarga, 24.—Es

assessinat el

Tánger, 21.—Arriba 'I

ministre d'

Mogador.—Muley-Hafid es proclamatxerif.
Solda.

Alemanya.
Melilla, 26.—Els rebeldes
ah imperials.
Tetuán, 19.—Conflicte abderroten
la
guarnició deis askaris, per no

encare les

conferenciar ab els delegats de
llurs empleats, y si persisteixen elles
en eixa
en

actitut es probable qu' esclati per fi la
tan te
muda vaga general deis
ferrocarrils.
Doble
ment temuda perqué a
xen, com en els pahísos Inglaterra no existei
militaristes, batallons
especials que puguin movilisarse en cas
de va
gues y endemés els Governs no hl
tenen la cos
tuna d' intervenir en eixa classe
de conflictes,
com no siga
pera oferir son arbitratge a ab
dues

parts.
Sembla que la opinió pública es
favorable
als obrers. No se sabrá si esclata
la
vaga,
fins
a darrers de l'
Octubre, y eixa representaría la
paralisació de la vida industrial y
mercantil

inglesa.

Russia

El Concell central de les
Trade-Unions ha
prés 1' acort d' apoyar als
ferroviaris, en cas
de vaga. Y sembla que
farán causa cornil ab
els vaguistes els carreters de
Londres, els tran
viaris y els treballadors deis
Docks. Per lo
vist, si la cosa no s' arregla, será
el conflicte
més serios de quants han surgit en
eixa índole,
de mitj segle ensá,

Expulsid
A Berlin, els socialistes han
expulsat del
partit al doctor Robert
del socialisme anárquich.Friedeberg, fundador

Lo de les cédules
Els

contribuyents

están queixosos per la ma
l'exercici d' enguany 1' im
port de les cédules. Aquest import
el basen en
el lloguer del contribuyent;
donantse el cas de
que moltes persones exerceixen sa
industria en
el mateix local que tenen
llogat pera
habl
tació, essent aixís qu' en la Instrucciósa
de 1884
nera

com se

fixa

en

pagársels llurs havers.

EXCURSIÓ ESTIUENCA

Uruguay

Montevideu,

DEL

PATRONAT OBRER

DE

VALENCIA

22.— Les Cam

bres aproben un projecte supri
mint la pena de mort.
C.

DE MIS

Alemanya

y

Franca

?Per qué Alemanya de sobte
ha parat la franca oposició que
feya a l' aeció francesa al Ma
rroch? Misteris de la política...
Pero no hi ha misten i politich
que duri cent anys,
y aquest no

ha dnrat cent dies.
El cambi de táctica de l'
Ale
malva feya suposar
altres cara
bis. Ili havia pui deya que si 'Is
alemanys deixaban fer als fran
ceses al Marroch, era a
condi

'1

Esglesia y 'I Treball

La crisis ferroviaria

—?Quánts

laven dit qu' eran del ofici?
—No voldria equivocarme, uns doscents. Cada
un tenim un barri de la
ciutat. El barrí que nosal
tres servim, el varem comprar a un
altre per
einquanta duros, y ara ab 1' ensanxe que s' hacent
fet,
encara val més y pot ser me II'
hauré de vendre un
tros perque ja es massa gran pera
nosaltres.
—?Quin notad os fa les escriptures?
—Ja, ja... no 'as fassi riure; nosaltres anem a la
bona fe. Donchs miri, vosté no ho creuria. Ell fa
einquanta anys que fa del ofici, ja ven que som ve
Ilets; donchs may s' ha sentit a dir que ningú hagi
pres may un carrer d' un altre. Lo que es nostre
ningú 'as ho quita; y es un dir, pero també ho sa
briem defensar si vingués el cas.
—Douchs, me semhla que os haven espantat
mama aviat y potser molts
no 's mourán.
?Vol dir, vol din? ?Ven? es lo que jo fi
a
n' eh: N' hi ha que no 's mouhen pas. Pero deya
veurá;
com que ho diu l'arcalde y ho va
posar ab un paper
d' aquells que porten sello
Y miri, com si res; la
funció ens costa quatre o eincheents duros,
que no
serán pas tots nostres
algúns n' haurem d' en
matllevar. Si 'ns quedem y treyem eh tossinos
de cada deu que som, haurem
de plegar non, y en
cara doblar el preu dels
fems
y encara apuros
per viure.
—No os apuren, mestressa.
—?Qué vol que li digni? aixó 'as te
Del día que 'as van dur el papen que notrasbalsats.
estieh bo
na; sempre petiso !tant de bo que no 'as baguem de
moure! Allá tan lluny de tot, y
ara que
vells, que no podem caminar gay-re, y ab 'ns fem
camins, cregui que tota 'in trasbalso. Jo noaquestos
voldria
més que viure ab pau seas quedar a
deure res a
ningu.

intringulis qu' explica

CRÓNICA SOCIAL
Espanya

Seu d'

a

dispesa una xixantena

esser

Com a cronista imparcial del Treball tinch de
ferie eco d' un fet que ha passat fins avny des
apercebut a Espanya. El publico, donchs, a
títol
d' informació.
A conseqüencia de la separació de l'
de
Estat, una gran part del clero francésEsglesia
ha quedat
sense renda. Pero
veusaquí que la
lar celebra y aplaudeix com un prerapsa popu
simpátich lo debut deis capellans en aconteixement
los treballs d'
arts y oficis.

Actu.alitats

3

—?Deveu tenir molts gastos?
—Vegis, mestressa; aquet minyó
voler saber
alguna cosa pels diaris: digali tú,den
que a mi aixé

industrials.»

Y aquest sembla
eambi de táctica.

M.

-

—?Y qué tal?. ?feu moltes adoberies?
—Prou; si pogués disposar de tots dos animals e
fariam trenta duros cada setmana, més de dos fe

en

L'

com

nosa.

la (piel moriren 80 rreballadors

a

Qualsevol dona que gasti faldilles que s' arrosse
gula pagará multa o anirá a la preso.

coll.
boa segur que la Ciu tat

gent de mal viure; com si no
tinguessim cap classe de dret, ni de

en

JUST.

Precaució higiénica

extensiva

ció de que '1s francesos deixessin
altres parts. Pero a última .fer als alernanys
hora ve un diarí
de París descobrint el marro.
«Si per etzar—diu esmentat
diari—els france
sos intentessin alguna
expansió, desseguida surt
el Kaiser demanant una
Si algún
projeete alemany no surt«compensació.»
com cal, la culpa la
te
non sempre '1s francesos. De manera que
'Is
alemanvs ens consideran com associats a sosdiaris
que
fers deigraciats, y se 'as assoeian de grat o
per
força en nostres empreses venturoses.»
A propósit del Marroeh, diu:
«Quan lo negoci del Marroch
benefi
eis, Alemanya hi volía pendrehipresentava
part; ara que
qu' es un negoci mirtos, no vol saberhi res. ven
Pero
ella té a casa seva un trenca-caps en la
de capitals devant d' una improducció mancança
aquest es el negoei en el qual ens valen intensa. Y
interessar.
»El desitj d' atraurer a Alemanya
or francés
domina avuy 1' aetitut de l' 6pinió germánica:
la
necessitat comú imposa una voluntat comú tam
bé... El projecte desitjat es d' obtenir la
cotisació
deis fondos de l' Estat alemanv a la
rís, y de vendre al mercat francés Bolsa de Pa
stok de sos
valors

un

més di

(Seguirá).

si fossim

Catástrofe

y quan vostés
volguessin farlem
que pot ser seria una mica

indemnisará.

—!Ab

a

pissarra,

joch de xifres,

Colonia escolar de joves obrers premiats
per ea bona conducta

AURORA SOCIAL

4
ELS INCENDIS D• AMBERES

a cuynes pera 'ls po
bres, que la Societat Bar
celonesa de Beneficencia

Les Arts del Llibre.
El diumenge passat tingué Hoch un meeting
ahont se tractá de la vaga que sostenen els
obrera enquadernadors de la casa Vilaseca en
defensa del sea dret y del respecte que 's me
reix la dona obrera.

tinat

aixeca en un :solar del ca
rrer de Jesús y María, de
Sant Gervasi.
A la festa hi assistiren
el tinent coronel de caba
llería senyor Araoz, en
nom y representació
del
capitá general; el senyor
Villanueva, secretad ofi
cial del Govern civil, en
representació del senyor
Ossorio; comissionats de
la Societat Barcelonesa d'
Amichs del País y d' al
tres

Cuynes

corporacions, distingi

(atalan5
S' ha publicat

el Progra
ma del Curs de 1907 a 1908
deis «Estudis Universitaris Catalans». ui cons
ten, entre altres Cátedras, la de Dret Civil Ca
talá, a carrech de N' Antoni M. Borrell y Soler
(«Ateneu Barcelonés »1. La d' Economía Social
y Política Aranzelaria, a carrech de En Gui
llem Graells («Foment del Treball Nacional»),
y La Cátedra Agrícola Pere-Gran.
Els obrers municipal,
Els obrers de la brkada eventual visitaren al
Alcalde pera exposarli lo trist de sa situació,
ja que 'Is manca treball
L'Alcalde els digné que no estava en ses atri
bucions el treure treball als obrers o el pro

porcionarne.

Vaga de sabafers

pera 'is

pobres
La setrnana passada tingué lloch
aete de
colocació de la primera pedra de l' edifici des

Continua la vaga que sostenen els sabaters
de la casa Muxart.

OMCCIO

ILÍNICA

ID

El primer barco de vapor
Sembla que '1 primer barco de vapor qu' atra
vessá
Atlántich
anomenava Resing Sun y era
propietat d' un inglés anomenat lord Col hrane.
Feu el viatge en 1818.
El 15 de Juliol de 1819, un altre barco americá
de 800 tanelades, anomenat Savannah, arriba a
Liverpool desde Nova-York, al cap de 26 dies de
viatge, durant els quals sois emplea les calderes 18
<líes; els demés jorras viatjá ab ajuda de les veles.

Fórmula culinaria
Ous al plat. —Untar ab bastant greix un plat que
resisteixi al foch y posarlo al fogó que contingui
aquest. Aixis que '1 greix comensa a finzdres tren
queu 'ls ous y coloqueulos al plat. Assahoneulos ab
sal y pebre y afegihohi dues cullarades de nata.
Deixeu que's cogitin de 6 a 7 minuts. Serviulos en
el mateix plat.

totes

les

que

propies

son

de

HABITACIONS

PERA

30,

a.°

-

CalTet

Non

Catalullya, 61. 1,°, de 3 1 5

Talleres
Teléfonos

al

13olslis

de

St„ Francesch, 17

E9rnwismEivtA.

Hijo de Ignacio !lamían

MALALTS

freiste

GELABERT, agricultor.

Als queins depriman per qué no 'le retornem ele originaba
que no publiquem debem recordarlos l avis que 's Ilegeix.
sota '1 Mol del setmanari.
aquestos originais
hi ha
qu' esperan torn, y altres que no 's poden publicar perque
desdinhen de la indole del periódich o son massa inco
rrec tes.
Barcelona.- D V. Manifestem eriteri vaga secció
rresponent. I. R. Consulten «Manual del Maquinista y Fo
gonero», de J. D. Garitero y L. Loria. T. A. No consta 'I do
rnicili. «Un del rama Maricat ortografía, sintaxis.. y sen
tit comú. M. B. E. Anéaho a explicar al Delegat d' Hisenda.
—Lleyda I. N. No estere obligats professió fe política.—
Mora d' Ebre. B LI. Llegiu atentament artieulat Iley.—
Manresa. J. F. Atinéuse art. 7 Lley 15.ln ny 1880 —Breda.
A. S. C Falta •I V.° B.° alea'cle.—Premid de Mar. J. O. T.
Mereés —Mataró. I. C. Donat nom Bolsa Treball.—Mo
Ilet. «Un pareen). Al Secretariat.—St. Joan de les Abades
.es. G. P. E4 la p hilera
noticia. Ripoll. I. A. Q. A la
Junta prov ncial Reformes social.

-

deu operarse sens visitar avans aquesta CASA DE CURACIO
Operacions a preus económichs. * Compte del Asalt, 34, Barcelona

Âvinó,

MIQUEL ESCUE

QUINCALLA Y MAQUItIARIA
Fundiciones do Hierro g bronce, talleres do maquinaria

l' home.

LA CONFIANZA

Afriea;

de

Ningú

Visita particular: DR. MAMUT: Ilambla de

temps marcat;

dos y quatre, animal fer,
y '1 meu total pot saber
qui ha estat ausent de casa.

MANAUT

Consulta de 6 á 8.—Gratis

Calle

Ma primera,

dos y tres, regio de 1'

.A.1\T II 1\T C

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

XARADA

CORRESPONDENCIA
W•AS

de les enfermetats de la matriz, deis °varia,
de la vagina y de totes les que son propies de la dona.
Consulta de 11. á 1.

y

Primer. ?Quántes dotzenes de camiles n hi sorti
ren? Segón. ?A quánt Ii resulta cada camisa?

Flequers

cuiitAcTO

CASA

CURACIÓ

pe'l seu marit y pe'ls seus fills, pagant per
la confecció de cada camisa ptes. 1'75. Sabent que
gastá 3 m. de tela per cada camisa, se pregunta:
camises

Estudis Universitaris

nica als assils vehins deis mateixos obrers.

y en la Real ordre de 1895 s' exceptúen els llo
guers deis locals destinats a la industria fabril
o comercial. El pendre també per base de clas
sificació de cédules el lloguer deis caps de casa,
está exposat a verdaderes injusticies en la re
partició del import; puig es evident que no hi
ha a Barcelona, sobretot després que s' han pu
jat tant els lloguers fins en els barris menos
aristocratichs, equitativa proporció entre aques
tos y les fortunes. No `ns volém fer eco de les
queixes del públich, puig son tantes que ompli
den aquest número, pero no podem menos de
protestar de la forma com s' está fent la expen
dició y de recomanar al Delegat d' Hisenda el
Reglament orgánich de la Administració eco
nómica provincial.

deis

a

S' ha celebrat aquestos díes a Barcelona,
ahont han concorregut els representants de di
ferentes localitats S' ha reelegit el president
del Sindieat y s' han omplert els altres cárrechs
de la Junta. S' han pres acorts sobre el régim
interior y 'I foment de la industria fiequera, y
entre altres mesures pera evitar la puja del pa,
s` ha acordat que 's nombri una Comissió mix
ta y que 's demanin al Govern providencies
pera fer baixar el preu deis blats, com la dero
gachí deis arancels.

des personalitats y la Ban
da Municipal.
Aquestos incendis son una conseqüencia de la vaga d' Amberes. f.' ad
junt grabat representa un dipósit de fustes cremant. El foch se comu

segán Congrés

El

PROBLEMA
Una mestressa de casa ha comprat 144 m. de tela
ptes. '21'50 el dm. Titilisá aquesta tela pera ferne

URGEbb

N.os
Despacho l yEscudillers,
Obradors, N..s

PROVENZA
BORREbb
Despacho, n.0 101
Talleres, n.0 3030

I

24. 26 y 28
2. 4. 6 y 8.

flpartado de Correos u.° a

BARCELONA

-

HIPÓLITO FÉDOU, ÓPTICO
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 seriores Oculistas son atendidas en el acto y es

DE

crupulosamente ejecutadas.
POR

RECLAMO HUMANITARIO

RENOMBRADOS

Los

sin

rivales

CONFITES Roob

é

Preparados

3:3

Europa

y

por

para la

cula:ión

de lis

uretrales, Uretritis, Prostatitís, Cistitis,
la
las

De venta

q ue lo
esto la

cartas

r

Rambla del Centro, 30.—Famacia
DETALIIE: Principales farmacias y Centros de Enes:. hiedes

Depósito General:

o

Y

Oficiales sombrereras.
id.

cenanvant.

(asa especial

Aprenenta pera establiment
Hortopedia.
Aprenents comers de robas.

Aprenent pera

sabaters.

Estuxista.

d'

pera recados.
Esmaltadora de relleus.

Aprenents confiters.
Oficiala sastresa.
Oficiales pera la confecció de
roba blanca.
Oficials y aprenents pera fábri

Aprenents

Aprenents lampistas
Aprenents

pera

tenda de mobles.

Noyas aprenentas pera

erse,n

industria nova
adeqnada al seu estat.
Aprents de 14 anys pera una
una

botiga y fábrica de cerámica
Festoneras.
Planxadora tintorera.
Tallador de cuyros.
Grabadors.

mostrado
robas.

s

PERA COS1R Y BRODAR

en

ESPECIAbITAT: Máquina rotativa Ft_Á
la mellor del món.
Máquines pera totes les industries.
Máquines rectilínees S 1.1:Y F i rt 'I' pera mitlas.

-mbreros.

-

Pedalistas pera carpetas.
Talladors de calsat.
Aprenent pera merceria.
Id.
pe. a un colmado.

Ab COMPTAT Y A PliASSOS
AVINYÓ, 9.-BARCELONA

Maquinista cotillayre.
Dependenta generos de pnnt.

Lampistas Mglitadors.
Apreuent máquinas imprempta.

de no dificultar el funcionament de nostra oficina se fa avinent que aquesta unicament extendrá
serveys á las colocacions consignadas en el adjunt anunci lo que fem pr«seni a las personas que faitas de
acudeixen
a nostre domieili social al objecte de evitalshi la perclua de temps y las molestias inherents a una
treball
negativa involuntaria per part nostra.—Las cartas se dirigman á la Tima ce colocacións.
Mores de despaig á la reda.eció: De 12 á 1 del mitjdío..
seus

tsuipi«saLus y

ae los

y zapaterías.

líquidos

en

general.

Es ecouomico,

Practicartt de farmacia.

Viatjant géneros

de

Id.
comisió.
Corredor'.

E

punt.

Empleat recados.

Viatjant.

la,sirtudes de

esos

remedios,

que

se

rffis
nerviosas

cur. ado

IVITALINA
con

UNICO

peseta

en

se

rem:`e por

correo

cerfitindo.

Anemia, Escrofulismo, Raquitismo, Tuberculosis, Neurastenia, Enfermedades
ocasionadas por la pobreza de sangre, se combaten con el empleo de la

VI-mente San

han

una

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino. 6. BARCELONA
Por P30 ptas.

BOLSA DEL TREBALL.-listalada en el Foineut e1 Treball Nacional,-Plassa h Santa Ana, 4 -OFERTAS:
Noy pera recados.
Destilador, alquitra, Petroli.

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

CALLICIDA PIZÁ

NOTA.—Al objecte

Oficialas modistas.
Meritoris.
Traductor frances.

pera xarops medicinal, dossificats
109 Y CADENA, 2.-13A.110E1-.01¦TA

ERTHEIM
MÁQUINES

ti ntoreria.
camisería.

una

Barbers.

yalshi

Id.
Minerviste.

botiga de
Preparadors de

metall.

Noys

de cartró.

Oficial ratllador.

Encuadernadors.

Aprenent sombrerer.
Apfhnents fábrica d' articles de

Aprenents impresors.

els

Es el de resultats mes segur» pera curar tan terrible malaltía, minvsint
sempre la seva intensitat, puriticant la sanch, tonificant el sistema nerviós y
tela rebaixar tan 1' albuminuria, com la glucosuria en les dia.betis
La curació se logra mo.t depressa.

FARMACIA: HOSPITAL.

Aprenent taller bisutería.
Aprenents

Sastresas.
Oficiales planxadoras.
Oficial sastre.
bleritori.

ca

e-t-BIARCELONR

hisipidas.

COLOGACIONS. —Se necessiten:
Aprenentas

gel Dr. Sastre

Plaza del Arree! 6
TODAS LAS ÉZRMACIA5

lN

C01151113118 iie1ica tan lOs días de 11 á 12 y de 6 á 7
Rbia. del Centro, 30 bajos.-BARCELONA

COSTANZ1

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

las

an.E.FERRER PaRTALT

-

enfi-rmos curados con los mismo.,
á disp ,sictón del público, siendo

ue

atestigü in. están
mayor garantía.

en

toda

en

Estrecheces
Catarros de

vejiga; consiguen cada dia el más CreC ente exito, por
ramdas v eficaces CilT obtenidas con los mismos.

aInnumerables
rn

GD A U Y NGL A D A cono:idos

América

INT

TREINTA TOMOS A UNA PESETA ELTOMO

1

rn

«ds;

N D.

Inyección

Elixir tónico regenerador á base de fos
Lto sosa y tónicos amargos depuratives.

CASALS
Grigaantetw,

'Alig-utel.

U.—

ellos personas que
que tenían muy arraigados
le
los

1.— ES _A lEt. CUY.0 N A

