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COLOCACIÓNS

exemplars; total 42.000 exemplars. Com se veu I' éxit
del 1." número de nostre periódich ha sigut extremadament falaguer;
acullida
que 'I públich ens ha dispensat no ha pogut ser més bona: ab vera alegría ho tem
a saber als nostres Ilegidors.
Preguém als
nostre periódich,

22.000

se

o

sentiriam que

no

poguessin

desitjen

rebre el número

tenir el tercer

número:per falta

com a

Mitjes oficiales sastresses,
Un dependent,
Aprenenta modista,
Id.
de confeccións,

tat doméstica

Oficiales practiques de confecció de vestits pera
senyora,
Aprenent pera camiseria,
Treballadores pera gorras de llana, de ganxet,
Bones oficiales modistes,
Oficiales sastresses.

suscriptors, puix

Informesen apesta redacció de 5 y 7, 1 6 y 1/2 tarda

de avís.

VENTOTIES

PE LS

Al menys una -cegada a l'
regalos entre 'ls suscriptors.
Aquests regalos consistirán

Meritoris,
Brodadores,

llegidors que, pera la bona marxa administrativa del
serveixin per tota la setmana entrant, 'donar avis a aquesta

al corresponsal si

administració

SE NECESSITEN:

nostres

ADMINISTRACIÓ
Plassa de Santa Agna, 26, !librería.
Apartat de correus núm. 26

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

Exit extraordinarl del 1:r número de «AURORA SOCIAL» 1.* tirada: 20.000

exemplars.-2.* tirada:

tilo 's tornan els originals.

com

per

any

se

repartirán

en objectes d' utili
exemple: rnobiliaris y pa

raments de casa, maquines de cusir, relloties,
armaris, ets..; y també en imposicións de 20
ptes. a la (aixa d' Estalvis.
Els suscriptors que ho sigan desde bon
prIncipi, rebrán de franch els números corres
ponents als mesos de Maig y Juny, pagant tan
sois un semestre.
~mi

LA

CANCO

DE LA CAMISA

Aquesta cansó es del poeta inglés
Hood, en qual tomba se llegeix la
cr ipció seguent:

1

De
ins

He sang the song of the shirt
Cantó la cangó de la camisa
La publicá el periódich de Londres,
The Puna, y fou tal sa eficacia que pro
duhi un gran moviment d' opinió a favor
de les cosidores. Nosaltres desitjariam
que '1 despertés igual en nostra terra,
ahont la condició de les dones que 's de
dican a labors manuals deuria ser millo
rada, com demostrarem un altre día.

Ab els ulls enrojits e inflats, una
dona esparracada y tan flaca que sa
pell sois u cobria '1s ossos, cosia ur a
camisa, asseguda a la porta de casa
seva, movent
agulla seas repós. ve
na avans d' hora, tenía aquella color
groguenca que produheixen la fam, el
fret y la nuhesa; de son pit feble n'
eixia, com un trist gemech, la cangó
del sofriment y de la pobresa.
«Cosir, cosir, cosir, desde que '1 gall
canta fins al jorn novell; cosir, cosir,
cosir, fins que les estrelles, a travers
del vell sostre, brillen y llencen un
destell al llarch de eixes parets; tant
se valdria esser esclava o dona d' un
turch gelós y sens entranyes, si un tre
ball com aquest pugués anomenarse
cristiá
Cosir, cosir, cosir, Iins que '1 cap se
mareji y •se trastorni; cosir, cosir,
cosir, fins que 'ls ulls se omplin de
aygua; acotada, cosir punys, colls y
mánegues fins que ma testa can, al pes
de la son, demunt del fil que estiro
boy somniant.
Vosaltres, homes que, joyosos ab
vostra bona estrella, teniu mare, ger
manes, muIler, qui embelleixen vostre
camí; oh! lo que portéu no es tela: es
la substancia, la cara y la sanch de
altres sers humans.
Mentres aneu corrent de festa en
festa, mon cor, consumit per l' ago
nía, está sempre sol. Estich tot el día
sense
aixecar el cap, cosint una ca
misa... y tal volta una mortalla.
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Mes parlodela mort! per qué? Aquest
que diuhen es tan
espantos, no cm fa cap por. Ens as
semblém tant, que soch com sa sombra:
quan la gent me ven s' atura extra
nyada. Lo poch que deman,o pera sos
tenir mon cos, me falta sovint. No es
un pecat, Deu meu, que '1 pa 's vengui
tan car, quan la carn y la sanch van

espectre ombrivol,

tan

barate,s?

y quán guanyo?
estrictament
necessari
pera pagar
Lo
un mal 'lit, corcat, quasi fet pols; una
crosta de pa, un pobre vestit, un pis
baix, fosch y estret com una tomba;

Cosir, cosir, cosir,

una

taulari

una cadira y eixes parets

uumides
•

1a~

Cosir, cosir, cosir_a,subjecta al treball
cosir, cosir,
com un infelig presidan;
.5osir, seas poguer apartarme d' eixa
ingrata feyna; acotada, cosir punys,
colls y mánegues fins que s' em crispa
la má blanca y freda y
del cor.

punyides

Cosir. cosir,

ccisir,:qua n el

les

a 1.1. De
día fosch;
cosir, cosir, cosir, quan oreig es tebi
y suau, y l' horitzó ample y pur; quan,
vora el sostre, reposa l' oreneta ab la
mirada joyosa, com pera mostrarme el
color blau-negrós de ses ales y burlar
se de ma miseria al sol primaveral.
Oh! com desitjaría veme la dolga
orimula y el lliri que perfuma '1s bos
Cos!... mirar, sobre mon cap, el cel ple
de lltim y a mos peusla catifa d' her
vev vert y frescal!
esplayarme sois
un' hora y sentir encar lo que sentía,

sembre

cm

em venen

no

té

mes

qu'

un

2
fer ni dexar fer rés. Córrin tramvíes per tots
la vida se vos ha fet més difícil. Son
indrets; que'l nivel y les banderoles marquen
minora
oposan
al
moltes les resistencies que s'
les noves 'lates, y que'l picot y'l fulminant les
fragments
ment de la vostra condició.
esqnexin! !AssIls Atlants Vis Titans que cam
matrimoni,
partits
contraure
els
Si voleu
un «Recurs d' antany contra
d'
bian y modifican l'etxura de la terra y la con
va en
son cada dia més escassos. La disbauxa
formació d'Espanyal...
contribucions.«
emigració,
apagan.
llars
s'
aument. Les
formes
urbanisme l' industrial sme y toles les
Exem. SR.:
Tot axó, y encara més podrá venir si V. S.
y la miseria social dificultan
de l'
se digna aténdrens...
Quatre
pares
de
familia,
tots
persones
comfamilia.
forçada a rebutjarles, el desenrotllo de la vida de
ma tristesa, mes me veig
Llavors sí que tots podrém coronarnos ab la
formes, honrats y pobres, sense nota ni adver
Si per viure necessitéu el treball, el vostre
puix quan caurien de mos ulls gota a gota, me
fulla
del arbre simbólich que tanta flayre dona
a la cédula ni en cap
altre
document
desapreciat
més
que
tencia
general,
parlant en
es
privarien de moure agulla.»
roba
blanca de bogada y que immortalisa
a
la
costi
diners
y
passos,
ciutadans
de
la
pa
menors d' edat o
que
en els altres paissos. Y si sou
mateix temps; y ab copes de forma exquisi
Ab els ulls enrojits e infiats, una dona espa
de
Barcelona,
del
tl
treba
tria,
vehins
carrer de l'Alla
obligades
a
familia
y
us
veyeu
mares de
rracada y tan flaca que sa pell sois u cobria
da, de la plassa de Marquilles y de la Volta das amples de conca y peu delicat, beurém ab
llar en la fabrica, ja saben per experiencia
els ossos. cosia una camisa, asseguda a la por
ática postura, la dolsa malvasía (que sins
morals
dels... dels... es dir qu'en catalá s'anomena dels
y
solen
garanties
hig+éniques
agulla sens repbs. quínes
ta de casa seva, movent
grechs la ha,c,ruessen tastada quants n'hagne
Petons
(y
vosté
dissimuli
la
imprudencia),
Ili
oferir les quadres de' treball...
brindant en coros armo
Vella avans d' hora, tenía aquella color gro
sacrificis
fets
per
la
berals, ab
nació en defensa
ran fet de Partenons!)
Les llegislacions d' Alemania, Austria, Fran
guenca que produeixen la fam, el fret y la nu
la
excelcitut
y la rebaxa de les con
llibertat
contra'l
despotisme
y'ls
mono
niosos
per
Suissa,
etz
de
la
Inglaterra,
sa, Russia, Holanda,
hesa de son pit feble n' eixía, com un trist
tribucions.
gent
de
casa
nostra,
sense
cretts
ni
con
polis,
més que la espanyola el treball de
gemech, la cangó del sofriment y de la po protegeixen
Excm. Sr., y '1 firman: Anton Cassals, Manra
decoracions en la solapa, ni altres galindaynes
les dones. A Italia la Cambra de comers de
bresa.
tenders; Félix Roura, del comers
trau
pera
cordar
la
Requesens,
de
que'l
botó
y'l
prenda;
més
Bérgamo y l' Associació cotonera de Milán
de virám, y Delmiro Vinyana, corredor d'ay
especials
ab altres circunstancies y resultandos que'ns
manaren no fa gayre providencies
pera
no
amohinar
l'atenció
de
V.
E.;
a
gua y vi.
que
a
Italia
'callen'
A les dones
favor de les dones obreres. Y aixó
BALDOMERO SALARICH, Vocal Sec.
benigna
que
a
la
seva autoritat discretament esposan y su
més
llegislació
del
treball
es
la
exposats
débils,
y
'ls
més
á
Inés
han
cele
plican:
Sou els sers
Espanya. Are tot jost al Extranger s
Es copia y conforme.
Que, en virtut de les derreres providencies
la explotació.
brat congressos pera minorar les condiciona del
EMILI VILANOVA.
guvernatives
sobre
la
liquidació
forsosa
y
re
Goséu de menos drets que 'ls hornee, y pesan
treball femení.
Con
mercantil,
cargues
més
feixugues.
forma
del
antich
subsidi
industrial
sobre vosaltres les
Les dones mes ilustrades de Catalunya co.
y de comers, ab les tarifes esmenades segons
téu ab més pochs medís de protecció y defensa,
meneen ja a preocuparse del avenir que 'le
lo seu Ileal saber y entendre, a qual aplicació
y correu majors perdis d' opressió y enviliment.
espera.
El treball
dalle,
les
trobena
qu'es un determini que no pot ser y
humils,
més
Al home que can en una baixesa en l' edat de
les
les
Y a vosaltre,s,
que'ns perjudica de més del doble.
El treball es el més benfactor, el més admira
les passions, el mon el rehabilita més aviat que
mé,s pobres, les filies deis obrers, ?qui us defen
li perdona
Sr.,
aquesta noble y lleal ciutat
Sí,
Excm.
a vosaltres. Si repara la falta, se
protegirá?
us
humani
sara? ?qui
ble dispensador que pugui concebir
n'ha passades moltes y de crespa gravetat,
tot, se li oblida tot.
?La política?
que
pugui
soportar
nostra
in
ignorancia. y
conforme en lloch y data'Is recurrents tindrán
A vosaltres, no.
No hi confiéu pas gayre. Vosaltres no teniu
cessant
debilitat.
la satisfacció de manifestarli.
A la dona, y en especial 4 la donzella, la per
vot. Ah, si teníau vot! ja s' hi fixarían més en
Jamay hi ha cap labor, per ignorada que
judica, no solament el mal, sino també les apa
condíció ele hornee que gobernan. Per
la
vostra
No
son los que recorren, Exem. Sr., gent de
riencies del mal. Pera que la dona pugui aspi
triunfos,
com
diu
son
sigui,
per estéril que sembli son resultat, jamay
que en la política votos
ser
partit, ni estan compromesos a posar falques a hi ha cap labor superflua, inútil.
rar a un avenir felís, no solament ha de
hen ele castellans.
la roda del govern No, senyor; tal villanesa'ns
honrada, sino també semblarho ?Quántes vega
Qui us ha de defensar es el Dret y la Moral.
El treball !oh! es tota la educació, tota la
des la taca d' una falta o d' una columnia ha
Qui us ha de protegir son tots els que tinguin consumiría les entranyes, y en lo front nos
disciplina
de la vida! Es el desenroalo de la
doblat
en
exiría manifest comportament tan
de,struhit la felieitat y la reputado d' una dona
conciencia del respecte que 's mereix la dignitat
hi
ha
de
dones
com de corrupta
infició
escota del
!Quántes
n'
clapes
moradenques
l
aliment de les virtuts,
tota
la
vida?
energía,
durant
de la dona.
encomanadissa.
que s' han entregat al vici y a la desesperació,
progrés!
Y veusaquí perque AURORA SOCIAL obrird
Homes d'ordre, que prou mals de caps tenim
perque han sigut abandonades després d' una desde '1 número següent una Secció feminista.
ORVILLE DERVEY.
cayguda y no han trovat una ma caritativa que
Será una obra d' educació, intelectual, moral a casa pera donar una caxalada de pá a les
criatures, no venim com a rebeldes ni pronun
les alsés del fanch! Els lenocinis, els hospitals,
y física, obra indispensable, perque la dona
ciats ab mandato imperatiu... La llibertat es
les presóns y 'ls manicomis están plens fine a
obrera ab prou feynes té temps pera anar a cos
una, y segons leS inmutables lleys de la oferta
vessar d' aquestes pobres víctimes de criminals
tura y apendre de lletra.
Nota d' actualitat
y la demanda, nosaltres reclamem ab honesti
seduccións.
D' aquesta secció no volem excloure a ningú
Donzelles ignoscentes,no usdeixeu pendre may
tat contra aquest tbrt. Lo que no pot ser es di
Amichs llegidors; estém are, en aquest
que sigui competent en aquestes materies y tin
ficultós de tirar avant: axís com un calsat es
per un qualsevol, per un miserable, per un home
Barcelona, en plena activitad artística; el
gui
el boa desitg de fer bé. Y a les dones catala
quifit per un peu complert no hi entra y'l cal
sincera
que no us vulgui o no us pugui ser espós, aques
nes que siguin més ilustrades y sentin
art convé tant al potentat cora al menestral,
essencia
de
vostra
preuhada,
que
es
la
sador rellisca y'l savó de pedra no hi vol rés,
flama
germanes
del
poble,
ele
ta
ment la solidaritat ab ses
obrer; a o' aquest ti produheix un
com a
si tant se porfía, l'empenya's reventa o'l calsa
vida y la donació de vostre ser!. !No la deixeu _preguem que escriguin en cesrevistes y treballin
ennoblidor.
Per tant, bó es que des
efecte
dor s'esquerda y'l peu se queda descals, que
profanar pe'l primer sobrevingut!
a favor vostre.
treball setmanal de cada un de vos
prés
del
son
més
vol
responsabilitats
ni
consent
poble,
que
cada
día
naturalesa
no
Alerta, filies del
la
El minorar la vida del sexe femení es una
impossibles, perque tot lo que fa y tot lo que altres, obrers llegidors, la nostra conver
els que degradan la dignitat del amor, els que
qiiestió
que interessa a Catalunya y a iota
deguts
respecte
l'
honor
a
cría es perque té datos y sabiesa pera ferho y
sa de l' actual dissapte siga en gran.part
guardar
el
y
no saben
humanitat.
conforme,
sense exirse deis
crearho
segons
y
providencia
de
la
terra,
sobre materies artístiques' ja que les cir
una donzella y a una esposa.
la
la
dona
es
Perque
filies
llochs
les
de
lo
legal.
molts
ahont
termes
y
jurisdicció
Espanya
hi
ha
cunstancies s' ho porten. Parlarlm de la
A
la renaixensa del mon.
En consideració a tot lo informat, los vehins
del poble son objecte d' un mercat infame, d' una
BONAMICH
Exposició de Belles Arts; es un lluhit certa
que solicitan, voldrían trobar a V. E. decan
vil eaeplotació, que es _precie denunciar al mon
men deis progressos artístichs de totes les
tantse a l'economía y que d'un rasgo de ploma
civilisat.
nacions y més aviat hi domina una ten
acomodés los pagos del subsidi, fent una bona
El respecte deis dos sexes demana a Espanya
del
y
les
esperances
els
desitjos
significan
dencia vers el s?c idealisme. Aixó ho dihém,
Qué
persones que
composta que tots nos hi pogu.em salvar. Per
una atenció especial de toles les
feas?
Nosaltres trovarem el temps me
temps
més
en general,
cene voler discutir al
parlant
que, contant als preus qu'estan los queviures,
necee
interessin pe'l benestar popular.
nor si sabem trevallar. El trevall no té pos
composicions
potser
una mica morbi
gunes
llegislacions
los
lloguers
les
que
viu
modo
que'ns
menjan
les
suades
lí
dedican
ja
utópiques.
Aquell
del
Aquesta atenció
sitat de desitjar coses
part
del
tema
com per part de
nacions
morirse
curts,
les
necessi
tant
per
de casa, los guanys
moltes
des,
solament d' esperances corre '1 perill de
y les providencies policíaques de les
América.
dongue
instrucció
a la fami
forma.
Europa
y
d'
tats,...
y
ademés
la
avensades
d'
de
fam.
Inés
La fam mira per 1' escletxa de l' home 'ciborios,
lia que puja, y li sortirá, nét lo cálcul que no hi
Com una de les primeres festes que 's do
Pero en el nostre paye el rnoviment feminista
pero
no hi gosa entrar.
medrar,
a menos que
que
en el moment actual les
há
forma
de
viure
ni
de
enderrerit,
tan
está
naren en la exposició, hem d' esmentar ele
FRANELIN.
suprimim los fogons de les cuynes y que'ls pa
garanaes de seguritat son les dones mateixes
passats concerts de 'n Lassalle. Creyém que
res de familia cridem a l'hora del ápat a les
qui les deuhen exigir.
part d' aquestes festes haurien de ser a-sse
nostres esposes y als nostres xicarrons lo des
quibles a la classe obrera, puix nosaltres,
qui
puga,
la
moralisador campi
si no establim
ele obrers, hi tením dret com el primer a
ordenansa 'd'abonar dos quartos als que no vul
gaudir deis concerts y de les exposicións;
al
vespre
quan
guin dinar y férloshi bestreure
tením entés, per aixó, que ja 's donarán al
s'assentiia a taula pera sopar...
Davant d'imatges tan desolades y d'escenes
guns festivals en ele quals hi podrá tenir
tan series, que farían trencar lo cor y plorar a
lloch el poble. Ab ansia ele esperém.
lagrima viva, ni nosaltres ni V. E. som capas
Yper fí us tinch de dir quatre paraules
sos de resistirho. Que les nostres idees ni'ls
sobre '1 caracter qu' han prés avuy entre
nostres sent:ments han nascut pera semblants
nosaltres les lluytes polítiques: encare jau
cassos ni conflictes.
en son llit el diputat ferit per les turbes, que
Vínga, donchs, la satisfacció que rendida
de cap manera tenen res que veure ab nos
unexi
volun
ment se solicita: que la concordia
altres, puis ele obrers honrats no prenen
tats apartades; que no'ns visiten aquells inves
escu
d'ulls
part en cap atentat, siga del color que siga.
tigadors de mostatxos ferrenyos,
drinyadors, que d'una mirada ja han passat Les lluytes polítiques han de ser ab les ar
milans a tot lo que hi há al establiment; que
mes legals, may amparantse de la brutali
preguntan més que cap notan, y qu'un hom tat, de la violencia y de la perfidia.
los hi contesta ab embuts perque la llengua es
Yprou avuy, amichs llegidors; que '1 dis
dificultosa pera posar les zetes a lloch y altres
sabte vinent continuarém nostra conversa.
membres del abecedari.
Desitja tenir forsa coses agradables pera
Que brilli l'Arch de San Martí després de la
dirvos,
vostre company:
tempestat. ?Que no ho veu que la bolsa baxa y
persones?
menos,
interessos
y
CANTACLAR.
tot ne valdrá de
Vínga, donchs, un altre abrás de Vergara y !A
las armas, ciudadanos! pero que sían les de la
pau, de la concordia y'l treball! Alsen los ma
Albada social
talassers les yergues de frexa qu'estarrufan los
borrallons de peresosa llana; vínguen los bre
Y quina perspectiva més hermosa!
qu'empareda'l
la
cramuxa
ter
saltar
gadors a
La llum del cel ha eixit voluptuosa,
111; foch desseguida al carbó de pedra que fa
exuberant, ardent;
rabiar l'aygua y la obliga a treballar; qu'enea
al món igual qu' en pie mitx día
encisa
com
les
xen les rodes grosses ab les mitjanes,
y home apar que sols fassa sa vía
mans d'uns enamorats qu'entrellassan los seus
dits dientse cosetes dolses, y que brunzegin
anant cap a arient.
elles revoltant, y al seu terme que's fassan íes
L' ideal esta allí. Les aus quepassan
tes y que canten enamorades les maravelles
ab lo seubech deis astres arre bassan
del treball.
Issa ja les veles que, ab la galta inflada com
guspires d' or que cull la Efumanitat,
si'l mateix aleno de comerciejar les hi dongnés y es tal el foch que ale hornee esperona
fluxió, fan córrer les fragates, los paylebots y
qu' es nostra ja, ben nostra, la corona
altres vehículs acuátichs per damunt del liqui
de la irnmortalitat.
dament del globo, sens respectar les esquenes
l' horrible martini de la fam
devoradora y no sabía qu' un passeig pel camp
li costa un apat al pobre!
Oh! que no pnga tenir jo, en ma dura exis
tencia, un moment de treba sino de repbs! no
amor y la esperangal
tinch un instant pera
malhaurada de mi, sois tinch temps pera so
frirl Les Ilágrimes indubtablement alivianen

quan

ignorava

Aruy

inmoraiitat

,

-

'

LA CASA DEL POBLE DE BRUSELFS
Suissa, etc.,
al tres per 1' istil que s' han fundar á Bélgica, Alemanya,
ben organisada y ben administrada, ahont
es un club politich. Es una institució social,
classes populars.
funcionan diferentes obres de cultura y beneficencia á favor de les

Aquesta Institució,
no

com

deis pexos, que si no son llestos a escórrers,
moren agoviacs per l'embestida d'aquestes má
quines, o partits per secció, com explican los
diaris que van sucumbir dues infelisses balle
nes!...
!En mar los barcos, y carrils per terra! Vin
ga'l directe que'ns porte a Madrid depressa per
poguer visitar ministres (que qui cara vea cara
honra). Qu'hi vaja prest, saltant marges y rie
res, ficantse al cau de les roques, escampantles
y divorciantles ab dinamita després de tants
sigles d'ensopiment passats a les fosques sense

!Tots la sentim la poderosa empenta!
Hem fet una joguina del' imprenta,
hem aixamplat el món,
y ‘ns sembla qu' es encare poca cosa
aqueixa apoteósis grandiosa
que

a

tot lo gran

fón.

con

!Aném amunt! Hem dat una volada
que ha deixat á la génera paseada
arranlintse de por;

AURORA SOCIAL
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Alemanya regeix desde '1 primer de
Maig la modificació y unificació de les ta
rifes de ferrocarrils. En virtut de les no
ves disposicións el
preus ordinaris deis
viatjes serán aproximadament de 8'75 cts.
per kilometre, en La; 562
cts. en 2.a;
3'35 id. en 3." y 2'50 id. en 4.a; advertint
se que aquesta 4•" classe es un
xich mellor
qu' algunes terceres deis ferrocarrils es

panyols.

Comparant

eixes xifres proporcionals

ab les deis preus vigents en
altres nacions
pot ferse següent estat:
Preo per kilometre

2.'

3.'

4.a

Alemanya 8'75 5'62 3'35 2'50 cts.
Bélgica
9'50 6'50 4'00 0'00
França y
Espanya. 11'00 7'55 4'95 0'00
Aqui 's ven clarament que la classe
obrera a Alemanya pot viatjar per la mey
tat del preu de
Espanya, en 4•a classe,
qu' es
.

.

similar a les nostres terceres. Y les
demés classes resultan al menys ab una
diferencia d' un 1 per 100.
A eixa diferencia de preu deuhen afe
girsenhi altres dugues no menys notables:
la diferencia de velocitats, de material y
de servey, que poden ser considerades
com

a

capital

en

explotació.

Si per lo tocant als preus Espanya 's
posa a la alsada de Fransa, per lo tocant
al material está molt per sota 'Is ferro
carrils francesos; per tant, si a Bélgica
y Fransa '1s ferrocarrils percibeixen ma
«SPORT» POPULAR Á BELGICA
jor interés qu' a Alemanya per un capital
Els jochs del disch y de les botxes son
semblant (encare que no del tot igual;) a
dues formes d' esbarjo y gimnasia popular.
eran molts els aficionats que hl
En la vena Barcelona
jugavan cada
en l' espay comprés entre
Espanya resulta que 's percebeix l' inte
'1 Portal de Mar y les Dressane s.
antiga Gresia aquest sport formava part deisfesta
En
Jochs Olimpichs y en 1 antiga Roma deis
rés máxim per un capital, no ja minim,
exercicis públichs que
's celebravan en el Camp de Mart.
sino molt inferior als més inferiors.
Per lo tocant a la velocitat, les terce
res están recloses deis trens rapits
espa
creuen que som al' última embestida,
ryols. L' obrer té de gastar en sos viatjes
Pera nombrar a dits obrers s' adoptará el procedi
molt més temps que '1 senyor, sent aixis que per
y es que `ns dona '1 treball més sang, més vida;
ment seguent:
ehl
el consnm de temps es perdna de treball o
Avans del día 15 del corrent Maig se reuni
de repós.
es que tenim més cor.
rán Comissións, una pera cada industria,
Sumades
totes
eixes
diferencias, se veurá '1 ne
forma
des pels patrons, quefes de fábrica y
goci deis nostres ferrocarrils.
tallers y la
El pervenir se 'ns obra floridissim,
societat ö societats obreres similars a cada
L'
obrer
alemany viatja a 2 cts. y mitj per kilo
industria,
pera que designin als obrers més
el panorama es bell, extens, riquissim...
aventatjats y de
metre en ballet ordinari. Per viatjar a aquest preu
major aplicació, expressant els oficis
de
cada
un en
obrer espanyol den provehirse d' un bitllet kilo
les respectives industries en que
?serém del proyrés ja en la plenitut?
han sigut pensio
métrich de 10.000 kilometres, ab el qual li resulta
nats.
?Haurém ja clescobert tots els misteris?
a 2'58 cts. el kilometre
Pera 'Is obrers d' industria textil se
recorregut,
formarán tres
?No hihaurá més enllá nous hemisferis
Comissions: una a Barcelona, una altra
tregar 260 ptes. a la companyía. necessitant en
a Manresa y
que

no

hem recorregut?

!Quí ho sab! !Quí ho sab! Mes sía lo que sia,
La forsa prepotent que are 'ns atía
may més s' extingird.
L' impuls genial que al sant treball
sublima
es 1' (dé vigorós que `ns
reanima,
y ‘ns eternisara.
Aném al ideal! Tot ene convida;
lo &mí es pie de molsa atapahida;
11 albada sociallláu al horitzont;
la universal restauració comensa:
!oh, Humanitat, alsa ton front y pensa
que are renaix el món!
CLAIIDI OMAR

Y

BARRERA.

la tercera a Manlleu, designant cada
una d' elles
dos obrers pera ser pensionats;
les altres Comissións
se formarán a Barcelona ab el
mateix objecte.
No podrán ser nombrats els que ja
hagin sigut

pensionats anteriorment.

Quan una Comissió no tingui representants de So
cietats obreres ó simil ars a la industia de
's trae
ti, farán la proposta d' obrers els patrons óque
quefes de
fábriques y tallers.
*Una volta 'Is obrers pensionats
hagin
nombraments del Estat serán autoriFats accepta,t els
per les Co
missións o pels patrons, y ab les partides
de naixe
ment y certificació de bona conducta,
expedida per
Alcalde del lloch d' ahont
obrer es vehi, serán
remesos al Gobern civil de
Barcelona avans del dia
20 del corrent Maig.
Els obrers nombrats no poden tenir
menos de
18 anys ni mes de 40.
Fina al día Ler de Janer de 1908 la pensió
deis
obrers será de cinch franchs diaris a Fransa
y Bélgi
ca durant el temps de dos
anys, sena perjudici de
que, si son aprobades les reformes pera '1
presupost, la pensió será desde aquella fetxapróxim
de sis
franchs diaris pera '1s obrers que en
aquesta
dició siguin nombrats y podran ser destinats expe
á. les
nacións extrangeres mes avensades
en les respecti
ves

Les cédules y I' impost de consums
S' apropa '1 día en que deurém proveirnos de
trosset de paper que 'n diuhen cédula y
que tan car ens costa.
?Car, he dit? Espereu lo que será aqnest
puix la burla que s' ha fet al pais no potany,
ser
més refinada.
Tothom parlava de la supressió del odiéis im
post de consums que tan perjudica a les
clases
pobres. Uns volían suprimirlo de bona fé, altres
ho feyan per plataforma política, mes no
sa
bían posarse d' acort, quan el Ministre d'
senda dicraé, donantse un cop a la
calva: Eu
reka, ja he trovat la solució, carregar?=m altres
impostos, les cédules, per exemple, y treurém
els consums
Y
efectivament: no han tret els consnms,
pro, en cambi, han carregat les
cédules un
100 per 100.
Si han aumentat les cédules pera obtenir la
compensació que resultés de la baixa de con
sums, dit s' está que mentres no 's toquin
aquets
no poden aumentarse
aquelles. Aixó ho diu el
sentit
Donchs, no senyor. El Gobern ha dit que no
estava autorisat pera fer aixó que
exigeix el
sentit cornil y ja s' han comensat
a repartir les
fulles declaratories pera
passar després les cé
dules.

aquell

adoptats.
Finalment, una volta el Ministeri de
hagi
confirmat e s nombraments deis obrersFoment
que han de
ser pensionats y fixat
el dia de la cxpedició, en el
Gobern civil de Barcelona s' entregará
a das obrera
import deis gastos del seu viatge al Extranger.
***

Sería molt convenient que les Societats obreres
intervinguessin del modo més eficas possible
en
el nombrament deis obrers
pensionats fent justicia
al mérit de cada hú.
Ja ha passat el temps de guardar
una actitut pu
rament espectant devant de les reformes
oficials o
extraoficials que puguin sernos útils.
En la reorganisació de les ex pedicions
d'
al
extranger, el MinIsteri de Foment ha volgutobrers
ter una
seleeció
oficia, alguna d' ells ben moderna,
qual
perfeccionament es necessari. Y pera lograrlo es
un
bon medi la instrucció que 'le
obrers pensionats re
beran al Extranger y les
observacións
que
farán
so
bre '1s avensos de les
industries
No oos
tant, la Illsta es encare massaescullides.
curta y la pensió
migradeta. Pero val més poch que res, y d' en
mica
en mica es fa una
pila, com diu el nostre adagi.
Els obrers y societats a qui
interessi coneixer les
disposicións legals sobre '1 particular poden
consul
tar el número citat del Bolein
oficial la Gaceta del

,

Nosaltres,

dia 21 del corrent Malg, la
Real Ordre de 22 de Sep
tembre de 1903, publicada en la
del 23 y la
Circular de la Direcció general deGaceta
Obres públiques
de 12 d' Octubre del matateix
any. Aquestes disposi
cións les trovarán coleccionades en les
págines 418
4.3 del volum intitolat
Legislación obrera, de que
parlava AURORA SOCIAL en
1' article Pel
de les lleys protectores del treball, publicatcumpliment
en el mi
mero anterior.
AURORA Socien publicará els noms y els retratos
dels obrers pensionats que se li
enviin oportuna
ment.

deis que comptan ab pochs
diners pera poguer pagar aquell
trosset de paper
que 'ns exigeixen ja pera tot,
demaném als di
putats are elegits per un sufragi
veritat, que
pensil ab aqnest assumpto.
Si ho fan, cumplirán llur
deber. Y si no ho
fan, que el poble els en demani
compte.
en

nom

CORRESPONDENCIA

Obrera al Extranger
El Boletin oficial del día 2 del
corrent publicá una
circular del Gobern civil de la provincia
lona, dictant disposicions pera la pensió de Barce
Estat a alguna obrera manuals pera que pagará.
que vagin a
nstruirse al Extranjer.
S' han de nombrar pera
aquesta provincia
obrers deis ouals en
corresponen eá la indus
tria metalúrgica, ab especialitat
de ferro (forja,
fundició, torneig,

ferramentes;)

etc.

máquines,

electricitat ,construcció y re
pareció de máquines,
transport de forsa, etc.); e a la
de máquines de
vapor, de gas e hidráuliques
trucció, reparació
(cona
y régim de
generadora); e a la de
automóvils construcció reparació
y
régim
deis
au
tomóvils; 6 a la textil (preparació de les
fibres, prác
tiques de telers, aprestos,
blanqueig, etc.); * a la de
tintoreria y estampats (materies
colorants, etc.); 2 á
la de fotograbat y
estampació (fototipia. litografia
estampat de tota classe); y 2 a la del
vidre (fabrica
ció, métodos mecánichs;
decorat, etc )

vigilies

del 1.er de Maig. Per més que
el pul:~ permaneix indiferent
devant de la pro
ximitat d' aquesta fetxa, la policía ha practicat ja
algunes detencions de coneguts socialistes, acusats
de tramar un complot formidable; la prempsa
ha
intlat com acostuma aquestes noticies.
en

CRÓNICA SOCIAL
tingut

lloch en París un
Congrés del trevall femení que fon obert ab un
discurs de Mme. Margarite Durand sobre el
tema «Feminisme y el Trevall femení.»
El congrés estaba dividit en tres seccions
nomenadas Trevall femeni, Higiene y Moral
y de Legislació del Trevall.
La primera estudiá las causas que han pro
duhit baixa del salani en la ma d' obra del
trevall femení; del trevall á domicili y del
tre
vall á preu fet, de la evaluació del
trevall
económich, de la admisió de las donas en els
sindicats maseulins, de la organisació de un
sindicat femení.
S' ocupa la segona secció de la manera
com
podría aplicarse á tots els establiments
indus
trials la Iley nomenada dels «sieges» que s'
aplica unicament en els grans ma,gatsems; deis
reglaments d' higiene y de Moral que 's refe
reixen á la situació de las obreras domésticas
mineras; de la higiene y de las rnalaltías, deis
asils pera la infancia
habitacións obreras,
creació de seguros contra els perills que poden
presentarse
la nlaternitat; de las pro
fesións, y oficis que deuhen ser objecte de prefe
rencia per las trevalladoras.
La tercera examiná el projecte de Iley
deportat en la taula de la cambra; la lley de
protecció; la reglamentació del trevall á do
micili; de la propietat del salani de la dona
casada; de las llegislacions francesa obreray
,

crurant

a

Paris

La prempsa, tota ha donat compte de que
a
Paris hagin entrat les dones en l' ofici
deis
cotxers; aixó no deixa de ser una
impropie
tat dolorosa ja que la dona té
missió més alta
y honrosa a cumplir que la de corre per
eixos
móns dalt del pescant, batuda per la pluja y
la
neu, sense poder euydar de la familia.
*

*

*

fiequers de Barcelona clemanan el cum
pliment de la lley sobre '1 descans dominical.
Estarem a la mira, pera donar compte
de lo
Els

que ocorri.

*

*

Entre altres felicitacions hem rebut la
de la
benemérita associació de cultura popular,
«El
Conreu» y la de
autor de El hombre libre,
D. Francisco Pujol, qu' ha tíngut
amabilitat
d' enviarnos la següent carta:
Redactores de
Aurora Social
He leido detenidamente vuestro
prospecto y en
él he visto la verdadera obra positiva, a
que debe
aspirar la clase trabajadora
Propagar la cultura, reforzar la voluntad y ha
cer acción social, es lo más
hermoso y lo más prácti
co, en esos tiempos de grandes
por las
utopias, que conducen pronto alentusiasmos
retiro de la vida
activa, debido al desengano de las tales ideas.
Os

felicita,

El autor.

TIASSA,r1PIEINIIPS

(ongrés temen'.
Derrerament ha

Les dones cotxeres

Per excés d' original ens es imposible
donar
compte de totes les comunicacions y correspon
dencies qu' hem rebut en aquesta
redacció.

MATTHIEU

29 d' Abril

Les cantines maternals, que han
comensat a
funcionar a París: especie de restaurants
gra
taits per les mares pobres, son una
obra de re
sultats verament practichs. Les dones que pro
bin que están en estat d' haver de criar
Ilurs
infants poden prendrehi dos apats diaris
men
tres dura '1 temps d' alletarel nen; aquets
apats
son sans, abondants
y senzills: sopa, racció de
carn y de Ilegums, pa a
discreció, cervesa, (de
la qual una part es proporcionada gratuita
ment per la casa Karcher) y fins
alguna volta
postres. Els gastos d' aquests menjars, vera
ment insignificants, son coberts per una
socie
tat quals membres, dones y mares
de familia
quasi tots, hi contribuheixen a mida de llurs
medis.
Cada setmana es fan en les cantines con.suf
tes módiques en les quals els nins son
examinats, anotantse '1s progresos y el pesats,
desen
rotllo de cada un d' ells; s' hi donan també a
les mares congells y remeys

Escarxofes replenes o fardeles
Se frenen les falles dolentes y se les
hi fa donar
tan sois un bull ab aygua y
sal; se les posa a escó
rrer de cap per avall,
tirantles després en una
cassola ab oh. Un cop farcides ab all,
ratllat, pebre negre, sal y oh, o be ab julivert, pa
carn trin
xada com si 's tingués de fer per
mandenguilles,
se les posa ab
poch foch, tapant la cassola ab tapa
dora de ferro ab foch a sobre fins
que 's tornin
rosses.

Si 's velen ab salsa

se passen per rovells d'
salsa d' avellanes.
(La Cnynera Catalana)

batut, tirantshi

ou

Per fer fugir les mosques
Unten ab oh i de llor els
més llochs hont se posin.

marchs,

motIlures y de

Per ter fugir els-mosquits
Cloruro de cals
ó de les portes.

sech, colocat

prop de les finestres

Pera desinfectar 1' habitació d' un malalt
2 g,rams d' ácit tonich, 1
gr. d' ácit fénich, 20

grams d' esperit de 90 graus y 200 grs. d'
aygna.
Y ab aquest preparat
pulveriseu diferentes vega
des I' habitació.

extrangera, comparades

en lo que's refereix
á la situació de las donas
dintre la gran

industria.

Prengueren part
mes

en

el

Congrés

,

DE PARIS

En aquesta capital ha esclatat
brers y mossos de café, reclamantuna vaga de cam
la facultat que
'1s hi negaven els amos, de usar bigoti
en la forma
y manera que 'ls acomodés. Es
un dret que tenen.
També '1s cambrers del pakebot
han promogut una vaga. Fa temps que Champagne
havien pré
sentat á la Empresa un plech de
reclamacions,
qual
resposta s' anava diferint; el día 22 el
barco havía
de surtir de Saint-Nazaire a
Veracruz. Y a pesar
de la vaga '1 barco surti, pro al
empendre 'I viatge
els mariners feren causa comú ab
eh cambrers y el
barco hagué de retrocedir;
Agent
de la Compa
nvía prometé contestar tot seguit
a les reclama
cinns presentades, ab lo qual els vaguistes torna
ren als llurs llochs y la
embarcació issá veles altra
vegada; una volta allunyat
de terra '1 barco, els
empressaris han suscitat una nova qüestió
y es la
de denunciar als tribunals especials la
vaga
mariners, com acte d' indisciplina penat pelsdeis
có
dichs respectius.

las Mada

Emilie Chauviere Harlor, J. Hellé,

J. Marguerie, Mathilde; Miliot,
Perouneau,
G. de la Ruelle, Helene Seé V. Vicent.

Moya institució

Segons Ilegim en

una notable
revista fran
los artistas musicals que
resideixen
en
París tractan de constituir una
societat de
socorros mutuos que 's titulará
«Unión de
los profesores y compositores
de música

***

»

Acte social.
En Amiens (France) del día 8 al
14 de Oc
tubre se reunirá el Congrés deis
sindicats,
la Federació Nacional y la
Bolsa del Tre
vall ó Unió de Sindicats
***

Els trevalladors de Zurich
preparan la
construcció de una Casa del Poble,
quin pro
jecte tindrá molta semblanse ab el que
serví
per laCaact de Bruxelas.
El Concell Municipal ha cedit
gratuita
ment el terreno, votant
ademés la suma de
125.000 franchs, que units ab els 150
000 pro
cedents de las contribucions socials
consti
tueix una cantitat prou
important per fer
creare que ben prompte será
alsada la refe
rida Casa.

de

una

cesa

VILET

soldadura, ajust,
4 a la d'

industries.

El patrons que fassin ele nombraments y '1s
obrera
que siguin nombrats deuhen posarse d'
acort y esti
pular les condiciona necessaries pera que,
al tornar
a Espanya,
tinguin els obrers fácil colocació y no 's
privi á nostra industria deis coneixements
que du
rant la pensió hagin adquirit en l'
Extranger, y al
efecte deuhen consignarse en dits
nombraments els
acorts

***

Estém

Les ~fines maternal&

?A quin famós obrer contemporani
representa
aquestgrabat?
En el número seguent publicarem
la resposta y
les soluciona de la
Endevinalla industria/ y del Pro
blema que proposarem
en el número anterior.
Carrelf

Non

de

St. Francescb, 77
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Tomen

nneior reconstituyente

el

es

del DR. MISTE Y

ELIXIR
de resultats mes segurs
sempre la seva intensitat,
tan r aibuminuria.
rebaixar
fent
depressa.
La curació se logra molt
Es el

DE

curar tan terrible malania, mtnvard
el sistema nerviés y
en les dtabetts
la

pera

purificant

sanch, tonificant

la

insípidas.

glucosuria

com

De.
manantial d'Iturri Santu, ahont s'hi han curat »
A mes del célebre
buril
Pera
respiratones,
hi
ha
el
de
Dama
matalts
de
les
víes
tanta
urinaries y ael Carmelo pera malalts del
melena del estómach y 'ríes
fetge y anemia.
han fet durant eh a derrers anys han
Les reformes y millores que s'hi
posat aqueix Establiment a la categoría deis de mes anomenada del »
Extranger.
1
Esmeradíssim aervey de fonda a carrech de nous y acreditats gefes
Restaurant, 8 pessetes. en taula
de cuina y rebostería. Menjar en
Minerals
rodona, 6 ptas. diaries. Pera informes: carrer PI, n.°12, Ligues
Barcelona.
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y MARQUÉS
VI D'OSTRAS del Dr. SASTRE
preferentment recomanat
coneguts:
aquelles

Es el millor deis tónichs
totes les atalantes.
Cía en les cot vaiescencies de
que deixen
clorossis, histérich y en totes

per sa efica
l' anemia,

especialment pera
desgana.

—

.

(asa especial pera xarops medicinals dossiflcats

FARMACIA: HOSPITAL, 109 Y CADENA, 2.

Pont del Borboll: kIGUIVR NITROGENA
DE8 superiora a tes de Panticosa y Urbe
ruaaa pera curar les malalties de les vies
Font de Sant Rock: AR
curar els brians y andantes ce la pell. Clima
s 1CALS únlques a Espanya pera
lacions puleerisactons. Banys
oVes insta la Mona a lessales d' in
mott sech.
2.3 HabitaCions pera familles. Telefon,
y dutxes. Restaurant y Fonda de 1.' y
correa y mima cada día

CAR

cada dia más creciente de los milagrosos

3medicamentos

In

o

(=PSTA.1NTZI

ssli

les, Uretritis,

la

Temporada oficial:

vegiga,

Enfermedades humoraies

Ce

o•rl
e—
x
11.11
>
=

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

Yng-lada

Grau

Dibuixos,

favorecedores.

rosos

serres y fusta

a

A. filirand

30

a

marquetería

en

cruzados.—Armoniums los
Pianos de todas clases, verticales y
superiores y baratos.
Talleres:

I,C•N A_

mas

EXPOSICIÓ

linfátichs y

pera totes les industries.

Máquines rectilinees 1,n-Y 1=> E lEt 91

RECONSTITUVENT
debilitats

tumors

totes les malaltíes

Iç4

families

especials y de la pell que
provenen d'

mitjas.

mals

impureses de la sanch ó

humors; les del ventrell y les nervioses.

punts de venda: farmacia, Moncada, 10

Mi COMPTAT Y A PhASSOS
AVINYÓ, 9.—BARCELONA

Uriach, Moncada, 20.—BARCELONA

ELmejor
más
agradable METE

••11¦111M•

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

y

MANAUT

pn CURACIÓN
matriz,
de los ovarios, de la
de las enfermedades de la

CURA

-

pera
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Carrer Ramelleras, núms. 19 al 25.—BARCELONA
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á 1.

de las enfermedades de las vías urinarias, (rinones, vejiga, próstata
8.—Gratis.
y uretra) y de todas las propias del hombre. Consulta de 6 á
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PARA

ENFERMOS

LA MÁS
Platería, 48, (esquina á la

—

de

Manresa).—BARCEIIONA

foverecedores
Acabamos de recibir y ponemos á di3posición de nuestros
verano,
los
precios son tan limitados
surtido de novedades para la temporada de
un completo
expuestos
á continuación.
como podrá apreciarse por los
que no admiten competencia,
man la colección más nueva,-rica y elegante que
elegante,
confec
corte
Trajes lanilla alta novedad,
de 6 á 35 ptas.
se ha visto, id. id.
de 0 á 80 ptas.
ción esmerada.
Elegantisima
colección de alpacas en negro y colo
cheviots,
jergas,
vicunas
estambres,
Trajes tricots,
res, para trajes y americanas, á precios reducidos.
de 22 á 90 ptas.
armures, id. id
novedad,
Surtido completo en driles y piqués.
forros
alta
inmensa,
variación
Gabanes,
ptas.
Trajes y demás prendas confeccionadas, en todos

Nadie debe operarse sin visitar antes esta CASA DE CURACIÓN.

Conde del Asalto, 34, Barcelona
Visita particular: DR. MANAUT: Rambla de Cataluna, 61, 1.°, de 3 á 5.

Operaciones á precios económicos.
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rara Anemia, Escrofulismo, Raquitismo, Tuberculosis, Neurastenia, Enfermedades
combaten con el empleo de la
nerviosas ocasionadas por la pobreza de sangre, se
Elixir tónico regenerador á base de fos
fato sosa y tónicos amargos depurativos.
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se
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NOTA.—En caso urgente se entregan los trajes á las ocho horas
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St

del

Dr.
EL

la medida remitiéndose,

verano

Asalto, núm. 52, esquIna
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coragre, ardors,
tencies, pesadesa, bilis y doiors del
estómach, cintura y esquena, etc.,
desapareixen al segiient dia de usar el
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las virtudes de esos remedios,
y aguas sulfurosas sin lograr

—

1VIÚSI A.
Fernando VII, 53 y Cali, 22
11)1H,'

1NT

lEt

CUSSO-P

si

D' efectes

CLINICA

Bolsín

INSTR,TLIMIEIN TOS

JUAN AYNÉ

DEPURATIU

Máquines

al

Avinó núm. 30, Barcelona (frente al Bolsín)

A.. C01-1.CIMIIINTAS
1.°—Barcelona.
Mercaders, 27.—Despacho: Princesa, 45,
(Catálogos gratis)

PIANOS ORTIZ

rotativa

30, frente

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

FABRICA DE PIANOS, ARMONIUMS Y ÓRGANOS

Banys Nous, n.° 15
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á la Rambla del Centro, n." 30 (junto al Cré
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público para conocimiento de sus nume

COSTANZI
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de 3 quarts
ITINERABI: (Desee Barcelona) Pera '1 tren directe de Madrid,
despatxaran bellets directes combinats fins a Cardó. Al arri
de 10 del metí se
carruatges
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expressa
als
nar a un quart de 4 a Mora la Nova, se puja
carretera fina al Balnesri. F.18
ment, que vsn per la nova, plana y pintoresca
carruatges.
bitllets combinats tenen preferencia en els
Informes: carrer Carme, 25, colmado, Barcelona
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Casa especial pera xarops medicinals dossiflcats
BARCELONA
FARMACIA: HOSPITAL, 109 Y CADENA, 2.

I.Z.-13.3atz

Desapareixen en tres dies les dispep
sias, gastralgies y catarros gástrichs,
certifiquen
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