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AURORA SOCIA
Setmanari defensor deis interessos del Treball
Les comunicacions
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a

Espanya, lila]

REDACCIÓ
Piassa

de Santa Agna,

Apartat de

ally l'50 pts., per corresponsal 115—D121er, mitj any 2 fracs, per corresponsal 2'75
Número solt 5 céntims.—Paquet de 25 números pera la venda 75 cOntims

4, pis 2."

correus núm. 26

Pagos a la

bestreta. Poden enviarse sellos de correu y tota classe de Iletres de facil cobro.

abarcar ab sa mirada tot el panorama del
temps present, ni pera recullir els fruyts
de 1' experiencia.

AL PUBLI(11
Entrém en el periodisme ab una gran
conflansa.
Tením la convicció de que aném a satis
fer una necessitat sentida fa molt temps a
Catalunya Y, a fora de Catalunya.
Falta urirperiodich de cultura y acció so
cial, dedictllt exclusivament a defensar els
interessos del treball y a procurar d' una
manera «Inmediata» el benestar del poble.

Procediments fracassats
major part deis periódichs ho espe
ran tot d' un procediment radical que 's fa
consistir en el triomf d' un home, d' una

Condicions indispensables del
benestar del poble

o

d'

un

sistema flamant de

sociología.
Es el gran defecte de les

rasses

meridio

ajudin a defensar els seus drets y a
cumplir els seus devers.
Aquestes son les funcions que `ns propo
sém exercir desde les pbgines de AURORA
que

ADMINISTRACIÓ

i

Plassa de Santa Agna, 26, Illbrería.
Apartat de correus núm. 26
dicional de la rassa catalana, del bou sen
tit popular, aplicat principalment a les
qüestions obreres que agitan els nostres

temps.

SOCIAL.

Pera '1 poble, com pera la familia y pera
els individuus, el benestar de la vida su
posa un cert nombre de condicions preli
minars e indispensables: la llibertat, la
salut, el treball, el guany suficient, la so
brietat, les bones costums,
estalvi, la
previsió, 1' ordre, la pau y 1' alegría. Ató
les fará cumplir aquestes condicions, si '1
poble no troba qui vetlli per sa instrucció
y sa educació?

La

forma política

no 's tornan els originals.

Proposits del Setmanari
El poble, donchs, necessita d' assessors
y secretaris fldels, lliures de cobejances y
d' ambicions, generosos, de bona voluntat,

El títol del setmanari es una declaració
del criteri que `ns ha de dirigir y del pro
cediment que `ns proposém emplear.

Avuy

ens trobém tot

just

en

la

primera

etapa del carni.
La Justicia social es el Sol que ha d' ilu
minar y dirigir els avensos de la verda
dera democracia. Es un Sol quals irradia
cions tot just despuntan en 1' horitzó. Es
una llum que ha de creixer y enfortirse
gradual y constantment fin s a arribar al

Mitjorn.
AURORA SOCIAL ve, donchs, a recullir
els raigs de la veritat, que han de desva
neixer les tenebres de
ignorancia y '1s
prejudicis del error.
AURORA SOCIAL ve a reflectir la Ilum de
la rahó imparcial y serena, del seny tra

nals; el fatalisme el radicalisme simplis
ta, que vol curar els mals de la societat

(untara popular
AURORA

SOCIAL ve

a

fundar

una

obra de

vulgarisació científica, flxantse especial
ment en aquelles ensenyanses y en aquella
exemples que tinguin interés baix un punt
de vista més práctich que teórich. Ve a
proposar solucions concretes deis proble
mes.urgents (inmigració y emigració obre
ra, ex 's o falta de producció, acapara
ment 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. Estu
diará 'ls problemes fent composició de
lloch, referintlos a nostra terra, pays de
llibertat y de fraternitat, ahont tragueren
florida tan ufana, en els glorioses temps

ab una panacea d' afectes instantanis
que 'ls farmacéutichs polillas diu que

gua,dan

en

que

arriba pas may, perque

no

conserva

1

pe'l día de demet
no

pot

arribar, puix la patología de la societat
está també subjecta a un procés continuu,
que demana remeys inmediats y concrets,
com les malalties deis organismes indivi
..

duals.

La verdadera factica

No, les reformes de la societat no s' im
provisan, no 's poden assolir a plasso fixo
per medis radicals. La historia y 1' expe
riencia ho demostran clarament. Totes les
mellores que han assolit en la edat moder
na les classes populars
a Alemania y Bél

gica,

a Inglaterra y als Estats
Units, se
deuhen principalment a les conquestes que
han anat obtenint els obrers mateixos, per

procediment evolutiu, pel llur propi
esfors enérgich y persistent.
Vivían en una epoca militant, y tot avens
es fruyt d' una conquesta lenta, en la qual
un

el terrer s' ha de guanyar pam a pam, ab

esfors ilustrat, decidit, perseverant de
tots y cada un a qui interessi '1 triomf.

Desigualtat

de la

Iluyta

Y aquest triomf encare es més
difícil
quan se refereix a les reivindicacions deis
drets que corresponen a les classes popu
lars. Perqué son precisament les menys
ilustrades, les que están pitjor armades
pera defensarse en la lluyta per la vida.
Els problemes de Economía social son
molt complicats, y pera plantejarlos
y so

lucionarlos

com demana la justicia, se ne
cessita estudiar y observar molt bé
tots
els factors que hl concorren.
Es precís
atendre als principia de la ciencia y als
fets de experiencia socials.
Mes aixó la gran massa del poble no ho
podrá fer sens ajuda de persones técni
ques, ben intencionades y laborioses.
Ajupit baix la cárrega feixuga del tre
ball, el poble no té temps ni medis opor
tuns pera estudiar ni pera aplegar sisque
ra les fulles da
historia. Ni está colocat
en un nivell prou alt
pera:contemplar y
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?Vols que t' ajudi

Obrer:—No senyor,

la teva tasca? veurás

en

no; moltes

gracies. L' all-y-oli

lliga, pei qué sinó

es

riega.

_

no

com

ab els

meus

procediments acabarém

's pot cambiar de má... Convé que

se

tot

'1 remeni

seguit.
un

mateix fins

de

rcetoç`

•

AURORA SOCIAL

2
de nostra autonomía nacional, institucions
económiques de mútua assistencia, que son
encare avuy la admiració del mon.
AURORA SOCIAL ve a difundir ab un Ilen
guatge sincer, senzill, desapassionat y al
alcanç de tothom, coneixements útils pera
mellorar la vida intelectual, moral y ma
terial del

No

No prometém ideals absurdos ilícits.
Demaném la justicia per tothom y ens
proposem assolir mellores positives, mello
res inmediates ab una conquesta lenta,
pro incansable y segura.

Pbo
AURORA SOCIAL registrará '1s progressos
industria y del
de la agricultura, de
tingan
de més inte
comers, en lo que
ressant pera estimular y enfortir 1' inicia
tiva particular de cada professió. Dedicará
una atenció especialíssima a la familia
obrera, a la pedagogía y a la economía
domestica, a la higiene individual y a la
medicina popular, al art y al confort de
les habitacions y de les fábriques. Plan

tejará sovint interessants problemes de
cálcul matemátich, en llurs aplicacions a
estalvi, la
la previsió, la cooperació,
premiant
als
administració
etz.,
bona
acertin
populars
que
classes
leetors de les
les solucions. Obrirá una secció feminista,
preparant á la dona pera cumplir sa missió
en la familia y en la societat, secció que
,

oportunament ab altres dedica
des al aprenentatge dels noys en llurs di
versos oficis y a totes les professions que
alternará

ocupan al jovent en la edat moderna, ate
un modo especial als depen
nent també
dents, corredors, viatjants, críats y em
pleats, als conscrits del exércit y la
marinería. Formará una galería de treva
lladors ilustres y anotará les obres e
institucions socials que hajin contribuit a
elevar material y moralment el poble.
Aquestes y altres seccions sortirán ilus
trades ab grabats, fototipies o caricatures.
Finalment, AURORA SOCIAL donará una
nota d' actualitat, registrará en una cró
nica el moviment social d' Fspany a y del
Extranger; consagrará una secció a la lle
gislació del treball, denunciant les trans
gressions y tota mena d' abusos, y vindi
cant el dret que tenen els més debils a la
vida, a la dignitat y a la felicitat; conrea
rá la literatura, seria y humorística, de
dicará algún espay al passatemps y al
sport, y tancará '1 setmanari una secció de
anuncis de colocacións, d' asseguransa y
previsió y de tots aquells datos de la vida
ordinaria que pugan interessar al benes

poble.
Acció social

proposém

solament fer obra de
cultura, sinó també d' acció social. Volém
sembrar y propagar idees pera estimular
voluntats, unir els llurs esforsos y tra
duhirlos en obres. La associació y la co
operació son indispensables pera organisar
1' acció social en qualsevol pays. Empró
a Catalunya aquestes condicions no son
menys necessaries, perqué 1' esperit de la
No 'lis

utopistes

poble.

Seccions del Setmanari

tar del

som

excesivament individualista, so
bre tot desde la destrucció de les corpora
cions y gremis del trevall.
rassa es

Demanem el concurs de tot el poble
Nosaltres, perqué hem sofert les seves
necessitats, presentím lo que vol desitjém
formular ses reivindicacions justes y ile
gitimes y salvar sos interessos morals y
materials de les explotacions del egoisme
humá.
Y tením la confiansa de que '1 poble no
ens negará '1 seu concurs, perqué 's con
vencerá de la generositat d' esperit y de
treball que inspiran nostre programa..

No som polftichs
Nosaltres estém lliures de tot compromis
de secta y de partit. Tením la llibertat de
la paraula sincera y del esfors honrat.
Creyém que la política, tal com s' estila
en la Espanya centralista y caciquista,
distreu 1' atenció del poble de les qües
tions primaries y deis problemes vitals.
Els politichs voldrían fernos creure que '1
edifici s' ha de comensar per la teulada y
no pels
fonaments, y '1s fonaments son
les questions socials, les obres socials

som

"burgesos"

Som fills del poble com els nostres Ilegi
dors, que treballém com ells, ab el cap y
ab les mans, que hem experimentat la mi
seria y la injusticia.
Per interés social y per interés propi, pel
bé de tots y de cada un urgía en les terres
de Ilengua catalana la publicació d' un set
manan i com

el que us oferim.
Y al efecte `ns apleguém en una gran
empresa de cooperació una colla d' inte
lectuals y d' homes d' obres.
El temps us demostrará si
estimém al
poble, si cerquém el benestar deis que tre
vallan y penan, perqué son nostres com
solidaris
panys , perqué son germans
nostres .en la lluyta per la vida y la fe
licitat.
Ja `ns conexerém, lectors y suscriptors
de AURORA SOCIAL, ja `ns trovarém demá
sostenintnos , ajudantnos , defensantnos
mútuament en mitj de les campanyes que
haurém d' empendre, pera fer extensius á
totes les classes socials els beneficis de la
civilisació.

Pel cumpliment de les Ileys
protectores del treball
Hem dit en el prospecte d' AURORA SO
CIAL: «Denaanem la justicia per tothom y
'ns proposem assolir mellores positives, me
llores inmediates ab una conquesta lenta,
pero incansable y segura.»
Y aquest bon propósit ja '1 comencem a
cumplir en aquest primer número de nos
tre setmanari. Fixeuse

els articles que
publiquem avuy. No
prometem en ells
el Paradís terrenal, com fan els" utopistes:
comencem a proposarvos mellores concre
tes, mellores positives, mellores ininediates.
No 's pot fer tot en un día. No 's pot
dir tot en un número. La tasca es llarga y
en

us

complexa.
Siguen suscriptors y llegidors constants
de nostre setmanari, y us convencereu de
que hem vingut a interpretar les aspira
cions y a defensar els interessos de les
classes populars. Y 'ns ajudareu ab les
observacions del vostre bon sentit y ab les
denuncies deis fets de que sigueu testi
monis, y us convertireu en apóstols de
AURORA- Social., y multiplicareu 'Is echos
de la seva propaganda per tots els indrets
de Catalunya.
Are anem a proposarne una altre de
mellora y ben urgent pera tots: el cumpli
ment de les lleys protectores del treball.
ha una lley de 30 de Janer de 1900
sobre Accidents del treball. Hi ha una Iley
sobre '1 Treball de les dones y deis noys, de

La experiencia ho demostra.
Donchs nosaltres
Reclamem el cumpliment inmediat:de les
Ileys protectores del treball que vigeixen a

Catalunya.
Ho reclamem devant deis amos, de les
«Juntes locals y provincials de Reformes so
dais», deis Batlles municipals, Gobernadors
civils, de totes les autoritats y totes les per
sones que estiguin obligades a vetllar pera
que aquetes Ileys no siguin infringides, no si
guin eludides en detriment deis treballadors.
Fleclamem lo que tenim dret a exigir.
Demanem al efecte el concurs de la
prenapsa de totes les opinions, a fi de que
apoyi tota reforma justa: que estigui en

vigor

districtes.
Y ja que en aquesta llegislatura entran
al Congrés els diputats de Solidaritat, que
han promés defensar els interessos de Ca
talunya, els recordem els de les clases tre
balladore -3 que forman la major part del

poble.
Joves diputats que per primera vegada
heu sigut investits ab la representació po
pular, vosaltres que teniu per esmersar
les energíes y '1s entussiasmes de la edat
més ardorosa de la vida, interpreteu fidel
ment les aspiracions del proletariat. Que
'1s veterans y caduchs de la politica ma
drilenya no us encomanin els vicis del par
lamentarisme espanyol, y que la vostra
paraula vibri com un batech de l' ánima
popular, assedegada de justicia!
nostre

La defensa que avuy us demanem es
una causa ben fácil, gloriosa per vosaltres
y profitosa per tots. No hi ha necessitat de
discutirla, perque son lleys vigents, refor
mes justes y acceptades, pero incompler
tes per part d' algunes empreses industrials
y áduch deis municipis y del Estat.
Us podríam demanar molt més.
Podríam demanarvos que us féssiu echo
deis avensos que está fent en altres paissos

wia llegislació del treball. Que

féssiu echo
deis acorts presos en els darrers Congres
sos internacionals de 1905 y 1906 pera la
protecció del proletariat.
Pero ?quánt se practicarán aquestos
acorts en un pays ahont ni sisquera 's cum
pleixen les primeres reformes socials, per
més que siguin lleys vigents?
Per aixó 'ns veurem obligats a empendre
una

desitjin possehir el text
legal poden adquirir el volum intitolat:
Colección de Leyes,
Reglamentos, Reales decretos y Reales ór
denes, Circulares, Modelos, Cuestionarios y
estados, publicados en Espana sobre Acci
dentes del trabajo, Sociedades de soguros,
Trabajo de mujeres y ninos, Aplicación al
Estado, la Provincia y el Municipio, de las

LEGISLACIÓN

OBRERA:

Leyes obreras, Descanso dominical, huel
gas, ensenanza, etc., etc., publicat en 1904
Madrit: «Centro editorial de Góngora,
calle de San Bernardo, 4.»
Es veritat que en aquestes lleys hi ha
a

deficiencies. Es veritat que no realisan
completament l' ideal de la justicia, pero
no 's pot negar que 's garatisa en elles al
gún respecte als drets dele treballadors.
En lo que tenen de práctich y aplicable

?aquestes lleys

se

cumpleixen

localitats de nostra terra?
No.

en totes

les

campanya, que

tothom que
que es seu.

aspiri

a

us

dubtem secundará
retornar a cadascú lo
no

EL GENERAL BOTTA
Pera asistir al Congrés Cofonial celebrat en Lon
dres arrivá a dita Capital el general Botta, primer
president del Parlament del Transwaal; la multitut
aclama a aquest antich capdill boer (vil, trovantse
ab lord Roberts, cambia ab ehl una afectuosa encai
xada. En honor de tots elS Deiegats congresistes se
organisa un sopar de gala y una professó Cívica que
recorregué els primers carrers de la ciutat.

La formiga y el Grill
Un Grill astut, desvergongit y viu,
que havia malversat, cantant,
estiu,
mort de fam al hivern, d' una Formiga
a la porta truca:

—1Voldreu amiga
donarme en caritat un bri de palla
per manten& la dóna y la quitxallcd
La Formiga, apiadada, el yraner obra
y ab dos granets de blat socorra al pobre
Grill, que, content del éxit de sea man yes,
dona les gracies bellugant les banyes.
L' endemá aqueixa escena 's repetia,
reproduintse aixís dia per dia,

fins qu'

en

la Formiga en una era
blat de moro algunes migues
que la llocada menyspreud per xiques,
vegé saltar, a quatre passos d' ella,
lo Grill, taratlejant sa cantarella.
—Mestre Grill,—li digné verament seria,—
are sí que m explico la miseria.

Recull, recull, qu' es temps, fóra peresa!
si al retornar l' hivern, pie de pobresa,
per tu y per ta familia, de fam moría,
no vols anar captant de porta en porta.
Sorprés lo Grill devant ea protectora,
no

creycitenir tant

respongué
La gran

Amiga

EL TREBALL:

Estich rendit de

EL CO3IERS:

Ajudemlo

y

fadiga...

fora guerra!

L' INDUSTRIA:
No us vull pas ser enemiga.
L' AGRICULTURA: Donchs fem les paus, que la

[Terra
es

de tots la gran Amiga.

Parábola

del

o

anárte 'n

soley

—Vull que se 'n vagi '1 Sol.
—Ets tu qui t` en has d' anar, que '1 sol no 's
mou per ningú... Véste 'n a l' ombra, fill meu,
que vencerás al Sol.

la vora,

mansament:

—.Jo vigilaba.
No 'n fa poca d' estona que 't guaytava!
De dia y nit en ta ventura penso.
Jo treballo a la sorda, jo 't defenso...
Deixa que algú s' atansi y l' uniquilo
Tu segueix treballant, que jo vigilo.—
La Formiga, agrahicla y generosa,
una estreta de pota carinyosa
a son amich dona, que, sens decoro,
tot parlant u prenia '1 blat de moro.
Mes com lo fingiment no tot ho tapa,
y avans un mentider qu' un coix s' atrapa,
.

un pardal que /a niada.
tenia aprop de l' era nomenada,
en ella s' atará. Veu la Formiga,

fa quatre saltirons, volta, pessiga
los engrunalls que (roba per la vora,
la mira de rchull y
la devora.
Y, qué va fer lo Grill Espavilarse
..

y
a

L' infant seguí
raigs del Sol no '1

a

,

heus-aquí qu'

—Ay

mare, el Sol ni' amohína.
—Fül meu, 1' has d' aguantar

espléndit jorn de primavera,

aplegant
de segó y

que

13 de Mars del mateix any. Hl ha una lley
sobre '1 Descans dominical, de 3 de Mars
de 1904. Totes aquestes lleys, els seus re
glaments d' aplicació y disposicions com
plementaries están avuy en vigor.
Els obrers que

en nostra terra.•

Demanem als diputats provincials y a
Corts, que 's fassin echo d' aquesta Ilegí
tima reivindicació deis drets deis obrers,
a qui també representan en sos respectius

el consell de sa mare, y 'ls
molestaren mis.

Imitem aquest exemple, amichs lectors de
AITROMA SOCIAL... Aquel' infant representa a
cada hú de nosaltres. El Sol es la Lley de la
vida, eterna e inflexible.
Donchs lo que ha de variar no es pas aquesta
lley, sino 'ls nostres desitjos Conformemlos a
rala?) y haurém trovat el secret de nostra feli
citat.

parell de bots acurrucarse
l' ombra d' una fulla de figuera

en un

psi

vent

arrossegada

al

mztj

de l'

era.

Formigues del trevall, esteu alerta,
qu' entorn deis cors senzills,
tot rastrejant lo pa ab la boca oberta,
no 'n corren pochs de Grills!
EvELI DoRIA

Y

BONAPLATA

L' lnstrucció y I' Obrer
El Vell tenía ben g-uanyada y merescuda la
confiansa deis seus companys de mina: era '1
primer en tot lo que exigía virtut y sacrifici;
ningtIpodía parlar cota eh. Havía passat per
tots els trastorns y convulsions experimenta
des per l' esperit proletari en els última cin
quanta anys; havía pres part en totes les po

AURORA SOCIAL
lémiques,

y moltes vegades se l' havía vist al
devant de les agitacions populars.
En la petita explanada que forma '1 terrer a
la boca de la mina, el rodejavan sos companys
y admiradors formant una especie d' assam
blea constitnyent. Acabava de llegirse un ve
hement discurs, que un deis leaders de la cau

proletaria havía pronunciat en últim Con
grés de la Confederació. El discnrs arrancá del
auditori un aplauso unánim, espontani, calu
rós, frenétich: solament el Vell continnava im
passible apoyant els seas cólzers sobre 'Is
genolls y '1 cap mitj sepultat entre les seves
mans. L' actitut extática del Vell apagá de
mica en mica 1' aplauso interminable, que aná
extingintse entre '1 silenci, y la mirada de
la multitut se concentrá sobre aquella figura
de pedra. Aquella mirada y aquell silenci eran
sa

interrogació

una

al Vell:

eran

el símboI elo

qüent de la expectació general.
—«Paraules paraules paraules...»—mur
,

murá '1 Vell

,

sens

cambiar de postura, y elevant

mirada a l' Infinit, prosseguí monologant:
—Fernos contemplar les llagues de nostre
cos y concentrar demunt d' elles l'
atenció de
la nostra ánima... y no ter més que aixo, es au
sa

Fernos sentir I' injusticia
social abultant ab l' análisis microscópich la
morbositat del ambent... y no fer mes que aixd,
mentar nostre dolor.

es

irritar nostre esperit y enmatzinar

nostra

existencia ab odis y rencors... Ja ho sabém
per experiencia: 1' obrer es desgraciat: ab re
petirho a totes hores dnrant mil anys, no 's
remeya per aixé la nostra mala sort. La so
cietat no es pas justa ab nosaltres; pro encare
que aborrím fins al infinit l' injusticia social, no
evitem un sol deis mals que 'ns alligeixen...
Som desgraciats...
Y arreu incorporantse y alsant els ulls gus

pirejants fulminá aquesta pregunta.
—?Per qué som desgraciats?...
El terror circulá cora una corrent eléctrica
d' un cap al altre de 1' assamblea.
Y el Vell continná:
—La nostra conciencia ha estat endormida
durant molts anys:
obrer era una máquina

inteligent, productora d' un jornal: no aspira
va a altra cosa. Despertá la
conciencia prole
taria, y al sortir d' aquesta llarga dormida, se
l' aboca al abisme del odi social.
?Qué es un obrer y '1 fill d' un obrer?
Una llarga pausa seguí a la pregunta.
—?Quí es?
Un home.
?Qni es l' home? Un vagabond, si 's dedica
a captar; un presidan, si s' entrega al crim;
un artesá, si s dedica a un ofici; un sabi, si se
aplica al estudi; un geni, si 's consagra al art...
Som desheredats ?de qué, y per qué? Molts
milionaris d' avuy, foren obrers d' ahir; esta
tues que s' aixecan sobre grans monuments,
son retratos de obrers y de fdls d' obrers: mi
lers d' arruinats y miserables d' avny, foren
en

altre temps princeps y potentats.
Franklin, F inventor del para-llamps, fou
obrer; Edison, el primer electricista del

En
un

mon, fou un obrer; De Foe, el gran estadista,
fon un rajoler; Valton, el distingit biógraf, un
botigner de Fleet Street; Lillo, eminent autor

dramátich,

argenter de Poultry. La dida
Céssars fou una lloba, y una reina coro

deis
nada la

un

mare

?Quí es un
home

es una

.

d' un esclau...
obrer? Un obrer

voluntat,

una

es

un

home:

inteligencia y

un
una

activitat. Si aquesta activitat no 's mou, si la
inteligencia no estudia, si la volnntat se torna
peresosa,
home no es res, es el fill de la
casualitat: un vagabond, un criminal y un es
clan...
obrer del fatalisme, que treballa al
irresistible impuls del instint y la necessitat.
Aquest home no es víctima deis demés, sino de
sí mateix. La seva tiranía es l' abulia, la falta
de voluntat; la seva esclavitut, la miseria; la
seva fatalitat, la
ignorancia peresosa.
Si localisém nostra atenció sobre la part
.

adolorida,

cuidarnos de

més,

arriba
la monomanía del malalt.
No necessitém d' aduladors; necessitém de
mestres. L' home no es un ser aislat e inde
pendent, sino sotmés a les fondes influencies
de les relacions ab les coses que '1 rodejan.
sens

res

rem a

Pera coneixers a sí mateixos els sers socials
necessitan coneixer
ambent en que viuhen y
les relacions que guardan ab les
circunstancies
?Qué es lo que procurem apendre d' eixes
coses?... La falta de cultura es una de les ma

jors desgracies

del obrer. Instruirse y educarse
la mellor preparació pera redimirse. El que
no 's vol moure, dificilment se
mou, si no '1
mouhen; el que no sap voler, es impossible
que valla; el que no coneix les coses, no les pot
voler, ni les pot cercar, ni les pot trovar. Un
es

obrer

sens

mon per
una

es

una

máquina

que 's

voluntat, es
forsa paralisada; voluntat e inteligencia
un

obrer

sens

INSTRUCCIÓ, son máquines disparades
mouhen sens compás y sens regalador.

sens
es

inteligencia,

fatalitat;

que

CRÓNICA SOCIAL
Saludém

la prempsa de totes las opi
nions y al pregarli que 's digni tornarnos
el cambi Ii demaném també que vulgui
apoyar tota campanya de nostre setma
nari, que cregui justa, en favor. de les
classes trevalladores.
a

Iongrés important.
Veritablement ho será el X Congrés de la Fe
deració Agrícola Catalana Balear que tindrá
efecte en Manacor els díes 25, 26 y 27 del prop
vinent mes de maig, en els que aixís mateix se
hi celebrará una important fira.
L objecte del Congrés será
estudi de tot
lo que 's refereix al «Arbre Fruiter», puix tal
es sa importancia, tals son els beneficis
que 's
poden esperar de son comers y explotació, deis
aprofitaments a que dona lloch y de les indus
tries que del mateix se deriven, que s' ha cre
gut que aqueix tema sería més que suficient
pera omplir les tasques d` un Congrés, el qual
tindrá unitat per son pensament, per son objec
te y per son fí, essent sens dubte de conseqüen
cies pera facilitar el desenrotllo d• una riquesa
agrícola per molts desconeg,uda.
La vegliancia deis aprenents.

Franga

bi ha una Iley que regula 1' apre
nentatge, pro dada la crisis qu' are atravessa
en la Franga 1' aprenentatge, en la
prempsa y
en el govern s' ha pensat introduhirhi
refor
mes; una de les més importantes es la que 's
refereix a la vegilancia deis aprenents. Qüestió
es aquesta molt delicada, sobre tot
després de
haverse abolit el sistema corporatiu.
A

Conquistes moderno.

Segons

desprén de un notable article pu
La Reforme Sociale les industries
agrícoles prenen vigorós increment en Bélgica,
portan com a conseqüencia la reconstitució de
la familia rural un xich desvallestada per lo
encís que ofería a la jovenalla la gran indus
tria, conduhintla en perjudicial emigració
cap
a les grans viles.
Dugues son les causes d'aquest fet: la dilusió
de les enseyanses agrícoles y I' esperit d' asso
ciació que al concretarse en vatiades institu
cións de credit, cooperació, assistencia, segurs,
etz., han donat per fruit la disminució del preu
deis aliments, aument dels salaris, la multipli
cació de les máquines y el desenrotllo de varia
des industries aparellades ab l' Agricultura.
Ha contribuit també a n' aquestes ventatjes
socials, con din molt be articulista, la supres
sió de les distancies mitjansant la facilitat de
comunicacións que a la vegada que han per
més al obrer trevallar en les viles y residir a
la vegada en les poblacións rurals han fet en
tendre fins a n' aquests punts
activitat indus
trial ab llurs beneficis.
blicat

se

en

Experiments humanitaris.
Llegím en la revista La Solidarité Sociale que

la Administració francesa de «Trevalls Pú
blichs» estudia els medis de construir una ex
tensa galería de experiencies per pogner apre
ciar degudament els efectes de las explosións
y veure els medis que podrían adoptarse per
evitarles o per disminuir les llur terri
bles conseqüencies.
El Comité de hullers de Franga ha
emprés també igual estudi votant la
suma de 300,000 franchs pera la
crea
ció en Liévin de una gran estació de
ensatjos que tindrá per objecte no
solament les práctiques científiques
relatives a la inflamabilitat deis gas
sos, sino també l'estndi de totes aque
lles qüestións que 's refereixin a l' hi
giene y seguritat del obrer dintre de
les mines.

a tan desitjat
reglamentació del

medis per arrivar

ment axís

com una

domicili.
Un altre

Prempsa

A la

a

3
mellora
trevall a

Congrés agrícola.

En Viena tindrá lloch del día 21 al 25 del
present mes de Maig el VIII Congrés Interna
cional de Agricultura, el que estará dividit en
11 seccións repartides a la vegada en grupos
que 's dedicarán al estudi de algunas especia
litats.
El programa es importantíssim y entre els
punts de caracter social figuran els denominats
Economía rural y Ensenyanses agrícoles y fc
restals.
El primer conté materies de tanta trascen
dencia com son els Sindicats agrícols, Crédit
personal é hipotecari, Associacións agrícoles
y altres qüescións semblantes.
En el segón hi figuran temes sobre estadísti
ca agraria, vfes de
colnunicació que facilitan
el transport dels productes de les explotacións
agrícoles y deis boscos, establiment internacio
nal del preu deis productes agrícols y fores
tals, higiene rural y segurs agrícols.
•

Gent de

mar.

En París se reuniren derrerament els obrers
de la marina ab el fi de discutir el projecte mi
nisterial de unificar els salaris per classes.
assistiren representants Aels sindicats deis
cinch grans ports de guerra y de importants
establiments marítims poguentshi veure en con
junt representació de 26 000 obrers syndicats.
Una delegació d' aqueixos ha visitat al Mi
nistre de Marina per sométreli les diferentes
modificacións que l' esmentat Congrés ha acor
dat proposar al projecte ministerial.

De Mataró

Nou

procediment pera

conservar

les fruites

Ha sig,ut inventat per Mr. Douane y Mr. Corblin.
Es una máquina que pel seu módich preu poden
comprar el s petits industrials y agricultors. El re
fredament s' obté sustituhint la camara d' ayre fret
per un frigorifich que conté recipients ens els
quals
se colocan les fruytes en ptIons ó dins
de caixes.

Aquestos recipients estan completament rodejats de
glas ó d' una barreja frigorífica. D' aquest modo se
absorbeix el calor, no á través d' una massa d' ayre,
sino de les parets metáliques deis recipients. S' in
troduheixen les fruytes per la part superior mitjan
sant un aparell que les alsa y diposita en la máquina.
Les fruites s' hi mantenen durant 80 dies,
vant perfectament el seu sabor y aroma.

A favor de la

conser

familia obrera

De cada milió de criatures que naixen anual
ment, més de 200,000 moren avans de cumplir
cinch anys!
En l' antiga Grecia y en la antiga Roma el
número de criatures que morian era infinita

major. L' inmoralitat era tan gran qu' el
infanticidi s' havía convertit en plaga social.
A Esparta moltes criatures eran tirades al riu
Eurotas. A Roma les estimbavan desde la roca
Tarpeya o les Ilansavan al Hops deis Abruzzi.
Y encare avuy en molts paissos barbres y sal
vatjes els infants son abandonats pels llurs pa
ment

Sr. Director de AURORA SOCIAL.
MOR Sr. meu:
Hem vist ab molt g-ust la idea de ter surtir
aquest periódieh; realment vé a omplir un buit en
tre nosaltres. Lo qu' hem Ilegit en son prospecte ens
produheix efecte excelent; procurarém posarhi el
coll en eixa obra, ja que molts del nostres
patrons,
coneixent o desconeixent els nostres drets y les
lleys donades, trauhen de nosaltres el such no pas
de manera legal y justa. A veure si entre tots ple
gats podem facilitar al obrer honrat un portaveu
de les seves queixes rahonades.
R.

El

mes

de Maig

Es el mes de les flore, pero no comió dei
xarles á la nit en les habitacions, perque
exhalan gasos nocius á la salut.
Poden ferse esqueixos de datura, flox,

drumondii, salvia y dalies. Se plantan ele
heliotropos, geranis, verbenes, reines mar
garides, enredaderes, etc.
Llegums: pésols, fabes, naps, escarxofes,
coliflor, espárrachs, tomatech. Verdures: es
carola

y ensiam. Fruytes: taronges,
cireres. etc.
Aucells: la guatlla qae comensa a inmi
grar ale nostres campe.
Peixos: son menos abundante. Se trova
no obstant la carpa, el
cranch, etc.
romana

maduixes,

res.

En els paissos civilisats se té més respecte a
la vida deis infants, pro encare en alguns
llochs no se li té pas tota la que 's mereix. A

Fransa, per exemple,

la despoblació aumenta
cada día a mida que va aumentant 1' inmora
litat.
Fransa es també '1 pais ahont presenta una
més alta xifra la mortalitat infantil.

Aquest problema interessa també molt a la
terra catalana y está relacionat ab la missió de
la dona y ab l' avenir de la societat.
De l' única manera que 's pot resoldre aqnest
problema, es reformant les maneres y les cos
tums del poble, ensenyantli a
practicar la mo
ral, la higiene y la medicina doméstica, fo
mentant la vida de familia, facilitant els casa
ments per amor,

ensenyant a la dona catalana
que '1 primer deber d' una mare es criar
ella
mateixa '1s sens fills.
Ja 'n parlarem a la llarga un altre día de
aquestos punts importantíssims, que preocupan
avuy a eminents sociólegs d' Espanya y del

Extranger.

Avuy ens contentarém ab dir que
ensen
yansa deis debers doméstichs ha de
dirigirse a
fer morigerada, barata y felís la vida de
fami

Un projecte atinat.
En la Cambra francesa s' ha pre
una proposició de lley encami
nada a evitar la destrucció deis bos
cos que tants perjudicis ve
ocasionant
a la agricultura.
L' articulat es molt sever y digne
de ser estudiat pe 'ls nostres agricul
tors.
sentat

En pro del trevall de les dones.
En Alemania se está operant ima
reacció en favor del trevall
de las donas. filtimament ha tingut
lloch en Berlín per iniciativa de un
Comité de trevalladoras un Congrés
destinat a estudiar els medis per mi
llorar la situació económica d' aque
lles obreres que, segons se desprén de
las manifestacións tetes en aquella
reunió, el salani de les trevalladores
berlineses no passa de 15 franchs se
manals, cantitat que estiman insufi
cient per atendre a les seves neces

vigorosa

sitats.

La organisació,
instrucció pro
fessional, l' interés ben comprés de las
classes riques, hansigut indicats com

LES VOLTES DEL METROPOLITA
Eixa vista es presa desde 1 quartel de
la «Cité.: a la esquerra hi ha el tribunal de comers, al toas
el sostre
del teatre Sara-Bernhardt y la silueta de
la torra de SantJaume, cuberta de bastides; a la theta
•Hotel-Dieu..
La regularitat deis treballs ha permés treure
una fotografía que, endemés de sa nota
pintoresca, té la ventatja
de presentar una vista neta del conjunt
metálich que formará la estació de la <Cité>. Eixa est,ació se
composa
d' una volta de 66 metres
franqueijada en cada extremitaf per una cnberta elíptica. Adverteixis en el primer
terme de nostre grabat una estreta
seceíó de cuberta elíptica enfonsada devant del quartel
de la •Cité> y que
reposa actualment 10 metres més avall
que 1 Sena. Deu baixar encare 6 metres més; la gran
cuberta s' está cons
truint. La volta elíptica de les vores del Sena s'
aixeca 14 metres de terra.

AURORA SOCIAL

4
ha,

a

posar

a

les esposes

condicions de

en

hábils y económiques.
y Fran
Si tenim en compte que a Inglaterra
d' uns
població
sa, paissos que contan ab una
100,000
a
40 milions cada un, no arriban pas
més de
els homes que tenen una renda de
desseguida
10,000 pessetes mensuals, ja 's ven
solament
que '1 gran problema de la felicitat
de les
administració
podrá resóldre'l la bona

L

de les

que li espatllan la salut.
francesos se sabian abstenir de
obrera
'ls
Si
aquestos gastos diaris podrían estalviar anual
Aquestes reserves
ment 400.000.000 de franelas.
acn.mulades durant 20 anys produhirían un ca
pital inmens. El gran economista Laveley ha
demostrat que ab aquest capital les Associa
cions obreres podrían convertirse en accionis
empreses industrials y
tes de les més grans
devenir mestresses de la producció en tota la
Fransa. Aquest problema té en la nostra terra

hbliques,

petita

mellorarla y embellirla. Se 'ls hi ha de ensenyar
distingir lo
la «ciencia de la compra b, es dir, a
lo salu
dolent,
fals,
bó
de
lo
lo
lo
verdader de
dable de lo nociu.
Dones obreres: No us descuydeu un sol día de
passar balans, d' apuntar les entradas y les sor
tides, els guanys y gastos de casa vostra.
No compreu may lo que es inútil, ab el pretext

ciar aquestes tres paraules:
iQuánt val?... Es massa... En dono

lameytat.

café,

en

joch

el

y altres

vicie,

promedi

TIASSA.TENLIPS

deis obrera

una

suma

La

anomena

montanyes

Problema
Un treballador ha pogut estalviar al cap d' un
any 200 ptes. que ha colocat en la Caixa d' Esta!
vis de Barcelona. Pera satisfer ses necessitats gas
ta cada día 3 ptes. /Se pregunta: Ler ?quánt gua
2.on
uva cada dia, descomptant 5 festes cada mes?

En defensa deis menestrals
Els petits comerciants y els petits industrials
formen la classe mitja o menestrala: aquesta es
necessaria en una nació. Si no hi ha classe mitja
els capitalistes y el proletariat se troben devant
per devant: aqneixalluyta pot tenir fatals conse
qüencies. Actualment aquest perill es inminent,
puix la industria moderna tendeix a suprimir
y el consu
tot intermediani entre '1 productor

»setma

quina deis pobres

1' árnica, planta que creix en
de 1.000 a 2.000 m. sobre '1 nivel'
del mar. La seva flor es groga y s' assembla a la
margarideta. Us intern:Infusions de 5 gr. y 1.000.
Estimula el sistema nervios. Es indicada pera sin
copes, clorosis y anemia. Es diurética, tónica fe
brifuga. Us extern: Pera 'ls cops de les caygtides,
equimosis, forúncols, s' empapan els draps en ay
gua d' árnica y s' envena la part adolorida. Pera
aygua ha de ser bullida.
les úlceres

Aixis s'

les

lladors en un pays de dos milions de habitants?
Per aixó no podem menos de recomenar ala
esperit de
pares y als mestres que fomentin
associació
y
estalvi
en
les gene
d'
previsió,
ab temps
pujan,
á
fi
de
que
acudin
racions que
deis
socors
definitiva
organisació
oportú a la
obrera
a Catalunya.
classe
la
mutuals de

altra aplicació.
L' obrer catalá es el més treballador y sobri
un vid i na
del mon. L' alcoholisme no es pas
Nort.
paissos
del
cional como en els
con
Pro 'ls obrers catalans, considerats en
consumacions
del
fumar,
les
en
junt, gastan en

sapigueu pronun

baixa del

Donchs si sabíam privarnos d aquestos gas
posar a
tos inútils o danyosos, y economisar y
guantes
representan
?de
que
gnany els valors
colonies industrials podríam ser els amos, es
sent com som una quants cents milers de treba

una

de que es barato.
haverlo
No gasten may vostre diner avans d'

no

francesos.

reserves

cións de les petites reserves.
Mr. Alfret Fouillée ha resolt en teoria aquest
problema en la vehina nació.
L' estadística acusa pera tota la Fransa una
xifra de 4 000.000 d' obrers. Per terme mitj
cada obrer francés gasta diariament de vin
ticinch céntims a tres franchs en begudes aleo

confeccio
la contabilitat doméstica, a rentar,
la
administrar
roba.
A
repassar
la
nar, cosir y
conservarla,
es
dir,
a
la
llar,
hisenda de

la compra,

petites

Les associacions obreres poden aspirar a la
gran propietat inamortisable.
Cóm? Per medi del estalvi y les acumula

esposes.
higiene de la
S' ha de ensenyar a les noyes E
de cuynar
doméstica
y
E
art
casa, E economía
anteriors.
Se
apats
y utilisar els resíduus deis
casuísticament
práctica
y
els hi ha d' ensenyar

guanyat.
Quan aneu a

nal, que

Les acumulacions

ser

?quin aument produhirá

el capital de 200
5 anys, al 3 per 100 d' interés compost?

ptes.,

en

Endevinalla industrial
M.s n.gr. q.. '1 p. d' .gl.ns,
s.c.
ns .sc.rs.,
.1.m.nt. d.n. f.rs.
.1.8 m.q..n.s m.s gr.ns

r.c.

.

.

***

midor, els medis de trasport faciliten el pro
vehiment directe, els grans magatzéms ab llar

Flambard anó

a

La Tribandiére, a
entrar a casa seva.
pis y trucá.

inmensa propaganda y ab les vendes a poch
preu se fan una parroquia nombrosíssima Cal,
donchs, favorir la classe mitja, encoratjarla, fo
mentar les petites industries y el petit comers,
cal, en un mot, evitar qu' aquella desapareixi;
puix sense ella, desapareixería d' entre '1 capi
tal y el trevall tota ancha de comunicació y els
mala foren inmensos.

visitar al seu antich company
de
qui havia vist en el moment
Flambard pujá fins al tercer

sortit, digné la minyona.
—iN' está vosté segura?
—Segurissima.
—Donchq be; pera una altra vegada que surti,
díguili de part meya que no 's deixi '1 cap al balcó.
—Ha

Imp. correr Nott

de

St. Francesch, 17

sncció
COLOCACIONS

Deis
Al menys
tirán

vegada

una

regalos

consistirán

d' utilitat doméstica.

mobiliaris

y

l' any

com

en

Aprenents

per

llotges, armaris, etz.,
de 20

ptes.

práctiques de confecció de vestits pera

senyora,

Aprenent pera camiseria,

en

Mitjes oficiales modistes,
id.
id.
Bones
Oficiales sastresses.

la

a

de confeccións,

Id.
Oficiales

re

y també

lampista,

Aprenenta modista,

de

cusir,

de

de

taller de bicicletes,
Id.
Mitjes oficiales sastresses,
Aprenents sabaters,

objectes
exernple:

paraments

maquines

imposicións

se

suscriptors.

entre 'ls

Aquests regalos

casa,

a

NECESS1TEN

SE

repar

Caixa d' Estalvis.

Momee

Els suscriptors que ho sigan
desde bou principi, rebrán de
franch els números correspo
nents als mesos de Maig y
Jun.y, pagant tan sois un se

ea

apesta redacció

de 5 a 5 tarda

CAIIIIICIDA PIZA

molestia, los callos y durezas.
inconvenientes
de otros emplastos y de los
Es curioso: no motiva los
farmacias,
económico,
una peseta en todas las
Es
general.
líquidos en
Estirpa rápidamente,

iCNA.F'ARMACIAA"'
P:azade
er, TODAS

6 v7
L.,,S

,ARMIACIAS

,

Depósito general:

sin dolor ni

droguerías y zapaterías.
BARCELONA
Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6.

Por 1'30

ptas.

se

remite por

correo

certificado.

mestre.
C)
]M1
medicamentos
cada día creciente de los milagrosos

RENOMBRADOS

WERTHEIPA
MÁQUINES PERA COSIR

Máquines rectilínees 761E-ITI'lE7W-E pera mitlas.

Ah COMPTAT Y A PhASSOS
BARCELONA

9.

Estrecheces uretrales, Uretritis,
Prostatitis, Cistitis, Catarros de la vejiga,

Enfermedades humerales

del Depósito para
han hecho necesario el cambio
su preparador
Farmacia
de
que de la
á la

CURACIÓN de
CURACIÓN

DE

PARA

sin visitar antes esta

Operaciones á precios económicos.

*

n.° 30

(junto

ENFERMOS

Conde del Asalto, 34, Barcelona

POMADA y ESENCIA

lo

propio

Lyonnais),
de

sus

Bar

numerosos

favorecedores.

COSTANZI

Enfermedades
Raquitismo, Tuberculosis, Neurastenia,
empleo de la
sangre, se combaten con el

Inirs Anemia, Escrofulismo,
nerviosas ocasionadas por la pobreza

de

Elixir tónico regenerado á base de fos
deparativos.
fato sosa y tónicos amargos
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