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Ventatges pels suscriptors
una vegada a l' any se repartirán regalos entre 'ls suscriptors.
Aquests regalos consistirán en objectes d' utilitat domestica com per exem
ple: mobiliaris y paraments de casa, maquines de cusir, rellotges,
u-maris. eta.; y també en imposicións de 20 ptes. a la Caixa d' Estalvis.

Al menys
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Entróm

el

en

periodisme ab una gran

conquesta lenta,

eonfiansa.

Tenímla convicció de que aném a satisfer una neeessitat
sentida fa molt temps
Falta

un

a

periodich

Catalunya

y

a

fora de

de cultura y acció

social,

sivament á defensar els interesos del trevall y
manera

deis

periódichs

ment radical que 's fa consistir

forma

política

o

simplista,

radicalisme

en

ho esperan tot d'
el triomf d'

que vol

curar

un

un

procedi

home, d'

una

sociología.

els mals de la societat ab

instantánis—que 'ls farmaceutichs poli
tichs din que guardan en conserva pel día de demd—que no
arriba pas may, perque no pot arribar, puig la patología de
la societat eátá també subjecta a un procés continun, que dema
panacea d' efectes

-una

-

na

remeys inmediats y concrets,

mes

com

les malaltíes deis

organis

-

les reformes de la societat

no

s'

improvisan,

poden
experien

no

's

fixo per medis radicals. La historia y l'
cia ho demostran clarament. Totes les mellores que han assolit
en la edat moderna les classes populars a Alemanya y Bélgica,

assolir

a

a

plasso

Inglaterra

ceninestes

y als Estats

Units,

se

encare es

més difícil quan
a

se

refereix

a

les

les classes popa

Perqué son precisament les menys ilustrades, les que están
pitjor armades pera defensarse en la lluyta per la vida.
Els problemes de V Economía social son molt complicats, y
pera plantejarlos y solucionarlos cora demana la justicia, se ne
cessita estudiar y observar molt b6tots els factors que hi

precís atendre
experiencia socials.

rren.

Es

Mes aixó la gran
da de persones

Ajupit

deuhen

principalment á

les

mateixos, per

un

que han anat obtenint els obrera

pracediment evolutiu, pel llar propi esfors enérgich, y persistent.
Vivim en una época militant, y tot avens es frayt d' una

principis

als

massa

tecniques,

del

poble

de la ciencia y als fets de

no

ho

podrá

faixuga

fer

seas

aja

poble no té
aplegar sisquera

del trevall, el

temps ni medis oportuns pera estudiar ni pera
sa

conco

ben intencionades y laborioses.

baix la carrega

les falles de

individuals.

No,

triomf.

reivindicacions deis drets que corresponen

una

meridionals: el fatalisme, el

races

interesi

Y aquest triomf

dedicat exclu

procurar d'

qui

la

lars.

d' un sistema fiamant de

Es el gran defeete de les

a

a

poble.

inmediata el benestar del

major part

La

pam, ab l' esfors

Catalunya.

qual el terrer s' ha de guanyar pam a
ilustrat, decidit, perseverant de tots y cada un
en

historia. Ni está colocat

en

un

nivell prou alt

contemplar y abarcar ab sa mirada tot el panorama del
temps present, ni pera recullir els fruvts de la experiencia. Pera
el poble, com pera la familia y pera 'la individuas, el benestar
de la vida suposa un cert nombre de condicions preliminars e
indispensables: la llibertat, la salut, el trevall, el guany suficient,
estalvi, la previsió,-1` ordre,
la sobrietat, les bones costuras,
aquestes condicions,
?Quí
les
fará
cumplir
la pan y l' alegría.
si '1 poble no troba qui vetlli per su instrucció y sa edacació?
pera

poble, donchs, necessita d' assessors y secretaris fidels,
Iliures de cobejances y d' ambicions, generosos, de bona volun
tat, que 1' ajudlu a defensar els seus dr?ts y á cumplir els seus
devers.
Aquestes son les fungións que 'ns proposém exercir desde les
pagines de AURORA SOCIAL.
El

El títol del setmanari

dirigir y

es una

del

Avuy ens

AURORA.

procediment
trobem tot just

declaració del criteri que 'ns ha

proposém emplear.
en la primera etapa del camí.
La Justicia social es el Sol que ha d' iluminar y dirigir los
a,vensos de la verdadera democracia. Es un Sol gneis irradia
cions tot just despuntan en
horitzó. Es una llum que ha de
creixer y enfortirse gradual y constantment fins a arribar al
Mitjorn.
AURORA SOCIAL, ve, donchs, a recullir els raigs de la veri
tat, que han de desvanexer les tenebres de l' ignorancia y 'Is
prejudicis del error.
de

SOCIAL ve a

que 'ns

reflectir la llum de la rahó

serena, del seny tradicional de la
tit

popular aplicat principalment

tan els nostres

imparcial

y

catalana, del bon sen
qüestións obreres que agi

rassa
a

les

temps.

vulgarisació científica, fixantse
especialment en aquelles ensenyanses y en aquells exemples
que tinguin interés baix un punt de vista més práctich que teó
rich. Ve á proposar solucions concretes deis problemes més ur
gents (inmigració é emigració obrera, excés o falta de produc
ció, acaparament del trevall y del capital, alsa y baixa deis
salaris...), y pera fer viables aquestes solucions, AURORA SOCIAL
no prescindirá de la realitat, com fan els utopistes Estudiará
'ls
problemes fent composició de lloch, referintlos a nostra terna,
pays de llibertat y de fraternitat, ahont tragueren florida tan
ufana, en els gloriosos temps de nostra autonomía nacional, ins
,titucions economiques de mútua assistencia, que son encare avuy
Ve a fundar

1' admiració del
AURORA

una

obra de

SOCIAL ve a

difundir ab

y al alcans de

pera mellorar la vida

Finalment,

un

llenguatge sincer,

tothom,

sen

coneixements útils

intelectual, moral y material del poble
Registrará `Is progressos de l' agricultura, de l' industria y del co
mers, en lo que tingan de més interessant pera estimular y enfor
tir l' iniciativa particular de cada professió. Dedicará una atenció
especialíssima á la familia obrera, a la pedadogia y a la econo
mía doméstica, a la higiene individual y a la medicina popular, al
art y al confort de les habitacions y de les'fabriques. Plantejará
sovint interesants problemas de calera matematich, en llurs apli
eacions a la previsió, la cooperació, estalvi, la bona adminis
tració, etz., premiant als lectors de les classes populars que acer
tin les solucions. Obrirá una secció feminista, preparant a la dona
pera cumplir sa missió en la familia y en la societat, secció que al
ternará oportunament ab altres dedicades al aprenentatge dels
noys en llurs diversos oficis y a totes les professions que ocupan al
jovent en la edat moderna, atenent també d' un modo especial als
dependents, corredors, viatjans, criats y empleats, als conscrits
del exercit y la marinería. Formará una galería de trevalladors
ilustres y anotará les obres e institucions socials que bajan con
Iribuit á elevar material y moralment el poble. Aquestes y altres

AURORA

grabats, fototipies

SOCIAL

registrará en una crónica el
Extranger; consagrará una

donará

una

ó caricatures..

nota d' actualitat,

moviment social d'

Espanya y

del.

Ilegislació del trevall,
denuneiant les transgressións y tota mena d' abusos, y vindicant
el dret que tenen els més debils á la vida, á la dignitat y á la
f elicitat: conreará la literatura, seria y humorística, dedicará
algún espay al passatemps y al sport, y tancará '1 setmanari una
s ecció de anuncis de colocacións, d' asseguransa y previsió y de
secció á la

aquells datos de la vida ordinaria qué pugan interessar al

tots

poble.
proposém

benestar del
No 'lis

cultura, sino

solament ter obra de

tainbe

de acció social. Volem sembrar y propagar idees pera estimular

voluntats,

unir els llurs esforsos y traduhirles

en

obres. L'

asso

cooperació son indispensables pera organisar ae(-1,5
social en qualsevol pays. Empró á Catalunya aquestes condicións
no son menys neeessaries, perqué 1
esperit de la rassa es exce
sivament individualista, sobre tot desde la destrucció de les eor
poracións y gremis del trevall.
Nosaltres demaném el coneurs de tot el poble, perque heni
sofert les seves necessitats, presentim lo que vol, desitjém formu
I ar ses reivirdicaciéns justes y Ilegitimes y salvar sos interesc
morals y materials de les explotacions del egoisme humá.
Y tenira la eonfiansa de que 'I poble no 'ns negará '1 seu con
curs, perque 's convencerá de la generositat d' esperit y de tre
vall que inspiran nostre programa.
Nosaltres no som polítichs. Estém lliures de tot compromís de
secta y de partit. Tonim la llibertat de la paraula sincera y del
esfors honrat. Creyém que la política, tal com s' estila en la Es
panya centralista y caciquista, distreu
atenció del poble de
les qüestións primaries y deis problemes vitals. Els polítichs
ciació y la

voldrien ternos
teulada y

cials,

mon.

zill, desapassionat

seccions sortírán ilustrades ab

no

que '1 edifici s' ha de

ereurer

pel fonaments,

y 'ls fonaments

comensar

son

per la

les question

so

les obres socials.

utopistes. Ne prometém ideals absurdos ó ilícits. De
manem la justicia per tothom y 'ns proposén assolir menores po
sitives, raellores inmedzates ab una conquesta lenta, pero incan
No

som

sable y segura.
No

«burgesos»:

som

Som fills del

poble

com

el nostres lle

gidors, que trevallém com ells, ab el cap y ab les me" que hem
experimentat la miseria y la injusticia.
Per interés social y per interés propi, pel bé de tots y de cada
un, urgía en les ternes de llengua catalana la publicació d' un
setmanari

el que

com

us

oferim.

apleguern en una gran empresa de
colla d' intelectuals y d' homes d' obres.

Y al efecte 'ns
una

El temps

us

demostrará si l' estimém al

poble,

benestar deis que treballan y penan, perque
panys, perque

son

germans, solidaris nostres

la vida y la felicitat.
Ja 'ns

ja

ens

conexerém,

trovarém demá

mútuament

en

mitj

en

si

cerquém

nostres

la

Iluyta

el'

com

per

-

suscriptors de AURORA SOCIAL,
sostenintnos, ajudantnos, defensantnos

leetors y

de les campanyes que haurém d'

demá pera ter extensius á
de la civilisació.

AURORA SOCIAL sortirá el Ler

son

cooperació

totes les classes socials els

dissapte

de

empendre
beneficis,

fillaig

Els suscripfors que ha sigan desde bon principi, rebrán de franch els números corresponents,
als mesas de Maig
paganf tan sois un semestre.

