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2
cara

4. No us deisen dominar per la vanitat pater
na, creyent que '1s vostres fills son maravelles, y
que estan exceptuats de les regles ordinaries de la

porativament pera defensar els propis in
teressos. Y, no obstant, aleshores el Comers

.24.-4171s

Pes camí u agafen necessaris; dexa su
demunt una paret, se 'n va allá dessá a fer lo
que li era precís; y, con torna, no troba carn
ni un fótil mort. Un dimoni de gos la hi havía
reta seuvatge.
Compareix a sa disbauxa, y conta a n' eta
amichs sa passada que li havía succehida.
Aquells no 1 varen creure, y li digueren:
—!Qui no 't coneix a tú! !Ara 'n vols sortir
aquest
sense pagar res! !No mos haurás per
allá
hont
ets
ven
'n
pots
tornar
per
cayre! !Te

assolí un gran tan alt de poder que funda
naturalesa. Vigilen les seves inclinacions: fomen
Estats y municipis lliures, com les repú
ten les bones y refrenen les dolentes. Examinen
bliques de Venecia y Génova, les ciutats quin es el seu temperament, formen y eduquen el
anseátiques d' Alemanya, y emporis tan caracter ja desde 1' infantesa.
floreixents de cultura y de riquesa com
5. No forseu may el cervell deis vostres fills. No
Flandes y Catalunya.
al organismo el temps .que necessita pera
peguen
Aleshores els débils formavan una pu
desenrotllarse.
jansa per la unió y la organisació, que de
gut!
6. Procuren que '1s vostres fills no estiguin de
cupla les forses. Els amos no podían fer lo mal humor quan els porten a dormir.
Sobre tot, no 11 dexaren pegar nimia caiga
que volian, perque el drets de la Depen
(le!
lada.
absorbir
en
contemplació
No
'Is
deixeu
la
7.
dencia industrial y mercantil estavan ga
L' horno, tot mostiy, se n'aná a ca-seua, sense
foch, ni 'Is conteu n'ay, y menos en la vetllada,
combatre
veure
rantits per ordenanses vivents.
fantasmes.
por
s'
ha
de
per hon caminava, malehint .y aspergiant.
rondalles de
La
pero son tex
lleys,
afina aquella estaca de son pare, y
dona
Arriba,
Estat
treballadora
Avuy
la
infantesa.
desde
de gran utilitat pera la classe
pro
se
Mars
de
1901
din:
3
de
gronxadors
avans
de
tos morts. El día
S. No '1s compren caballs
que tindrá son local social en el mateixdel
—No 'm queda altre remey que penjarm'hi.
mulgá la Lley- del descans dominical, a la cumplir cinch anys.
Dit y ret, cerca una corda, la feria per un
execució.
sa
qua! seguí el Reglament pera
9. No 'Is aturdiu may ab espignets sobtats, ni
cap a n' aquella estaca, se 'n puja demunt una
ab remorsmisterioses.
Y, no obstant, aquesta Lley y aquest Re
tanta y se ferma s' altre cap de sa corda pe's
10. Les mares, per pela que puguin, han de
glament no 'ls cumpleixen com deurian
coll, y pega coça a sa tanta, per romandre a
Industria y '1 Comers.
criar sos infants. Després el régim alimentici ha
1' ayre penjat, y aufegarse.
Pels dependents de comers
Aqu?sta Lley té sancions, y tampoch s' d' estar en armonia ab les exigendes de la edat, y
?Que me 'n diréu?
ciencia y paciencia de les pera quant se refereix al desenrotllo fisieh se fa
amb so pes d' aquell eos, s' estaca se des
Entre '1 productor,y '1 consumidor hi ha aplie,an. Y a
vetllar pel precis consultar les prescripcions de la higiene y
hi
deurían
trenca
su guardiola des doblers que
comerciant
autoritats
que
més
fica,
intermedian.
el
Es
d' haver un
can
disposicions,
en
medicina.
amagada
allá,
y
tota
sa
doblerada
de
la
havía
curnpliment d' aquestes
o, mellor dit, el dependent de comers, per
Mer
demunt aquell malenat qui també pegá en terra
en contacte
que
estar
molts establiments la Dependencia
el
sol
aquest
es
que
exereici
sense tenir res de non.
cantil es desatesa y vexada en l'
inmediat ab els compradors. Aixó Ii inipo
Llavó va compendre per que son pare li ha
pera
poderós
dependent de d' un dret qu' es un medi tan
sa un sacrifici continuu. El
donat es consey de penjarse a n' aquella
deis
noyí
vía
El treball
equilibri entre la salut corpo
restablir
comers representa la oferta deis articles
estaca,
y li va servir per vegada.
ral y la espiritual, pera fomentar la vida
El temps de la infantesa ha de destinarse exclusi
aquella doblers, y ja no 'n malgastá
Amagá
del mercat, que solicita y espera la de
justicia
entre
de
vament á la educado física, intelectual y moral deis
relacions
vendes
al
familia,
les
tracta
de
de
pus en tota la sena vida.
manda. Y quan se
noys. L' enteniment, la voluutat y l' organisme del
progrés
de la cul
'1
treball
y
'1
es
mul
capital
y
Peró volgué torná 's jornal a n' aquella
de
comers
'I
la
modelació
rebuda
á
sa
edat
dependent
no
perden
may
detall, el
home
se
posen
els
fonaments
de
civilisació.
primera.
Allavors
es
quan
amichs,
que li tornaren fer la cort tot d'una
tiplica y divideix com els bocins de roba tura y la
De
la vida y s' obren els camins de la prosperitat y hon
que
la
abusos
que
veren que tornava tenir diners.
freqüents
els
tan
Son
que talla de la pessa.
radesa ó de la miseria y del vici. Per axó dama jus
Les digné:
de Barcelona s' ha ticia rigurosa la conducta deis pares que dexen á
El dependent de comers está sempre de pendencia Mercantil
mitj
del earrer ó 'Is arrea
—Tal die hem de fer una disbauxa a tal pos
novament
embrutirse
al
protestar
sos
fills
de
guardia derrera d' un taulell. A vegades vist en la precisió
prematurament
d' estudi per felshi guanyar
quen
mena. Veniuhi, y no duguéu res; jo
sessió
contra les infraccions del descans
una miserable setmanada. Les conseqüencies de
la botiga es com una cofurna, baixa y es
de tot.
encarrech
no
trascenden
autoritats
dexadesa
y
egoisme
tenen
una
aquesta
lamentantse de que les
senyalat
tots e hi comparegueren,
treta, mancada d' ayre y de llum. Y a dins
penedir
Es
díe
pares
haurán
de
y 'Is matexos
actiu en fer cumplir cia máxima
més
en
la
mostrin
un
zel
passa
la
joventut,
trobaren.
botiga
algún
día.
hi
sen
no le
d' aquesta
Posarém dos exemples.
L' homo a la fí arriba, rels-e din:
mateixa postura del estaferms romans y ab dita lley.
SOCIAL
AURORA
que
endevades
afegir
estaferm
roma
—He fet tart; peró ja vos diré qué es estat:
Es
condicions inferiors. Puix
***
pota
pinta
del na
protesta
que
cobrava
aquesta
un esbart de formigues s'es abordat a una
manutenció
y
apoya
tenía assegurada l
En Jaume, obrer d' ofici paleta, tenia un fill, que
,repre
roegada
sa ferradura, y
sos
cavall,
y
li
han
Estat
y
de
d'es
la soldada; mes el dependent de comers ha tural la incuria del
tot just havia arribat als vuyt anys y anava á estu
m`he hagnt d'aturar a ca's ferrer perque n'hi
di. A la escota era un dels més aplicats y bons min
de passar alguna anys fins que arriba a sentants.
mestre deya medres vegades á n% en Jaume:
vencerem
tan
yóns.
El
íes un'altra y la hi aficás.
Pero aquesta apatía no la
guanyar una mensualitat.
—el vostre filI promet; es de bona fusta.
!Vaja quina passada! digueren tots. !Si
acom
d'
hem
protestes. Les
Pero vensaqui qu'un día malastruch, en Jaume
Pera ehl moltes vegades no hi ha torns de solament ab
que
tenían bones dents aquexes formigues!
teu
es
noy
rebé un mal concell. Alga va dirli:—el
panyar de garanties més fermes: de la po
rellevo com pera '1 centinella y '1 vigilant.
estudi;
sigas
tonto;
d'
al
!Anauvoshi
a posar amb aqueys animalons.
no
massa gran per anar a
intervenció del proletariat en l' ad
á gua
l'homo digné:
tres n hi ha qu' á la seva edat ja corneasen
A
les
hores,
El ta ulell en moltes cases li serveix de sitiva
vida: y seuse mourens gayrelluny, á la fá
ministrado de la cosa pública. Y pera nyarse la vidre
grans belitres! ?Vol dir ara creys axb
—!Ah
menjador y de cambra de dormir.
pendrien.
te
'1
brica del
tasca 'ns hem de preparar,
de ses formigues y aquella vegada no volgueren
Y a aquesta classe fidel, desvetllada y aquesta gran
En Jaume no nadava pas en l' abundancia, pero
vida
civil
a les rnasses
mica
de
ajada
de
sa muller,
un gos m`havía presa sa
jornal
y
la
acabar
la
set
educant
pera
la
entre
'1
seu
creure alió de que
abnegada ?no es just que al
pro
tenían un bon passament. A pesar d' axó, les tres
organisantles
era pobre no m cregueren,
carn?
!Perqué
llavó
descans?
associantIes
y
-obreres,
un
dia
de
mana se fi concedeixi
pessetas setmanals que'l noy podría durli, varen en
amb tot y dir una cosa ben creguedora! !Y ara
Estats
fessionalment, com ja han comensat a fe
tornarlo á la fábrica del vidre. El mestre prou ex
A Alemanya, a Inglaterra, als
lo
porqué som rich me creys, maldament siga una
Barcelona, elamá pesarás: -?qué ten, heme de Den? -mes no
Units, en els paissos més avensats del mon, rho els dependens de comers de
dissuadirlo.
!Vaja! !fogiume més
grá
cosa serme cap ni peus!
propia
forsa
la seva
a fi de que trovin en
Y '1 seu fill passá 'is dias de sa segona infantesa,
dins,
les botigues y 'Is magatzems se tancan el
depressa
d'
aquí
y no'm miren pus
que
inca
respirant l' atmósfera caldejada de la fábrica. Son
la protecció deis drets que l' Estat es
dissapte.
de cara, que no vuy sebre res pus de voltros!
enteniment, que comensava á descloures á la Ilum
pás de garantir.
Aquells e-ho donaren a ses cames per no es
Als dependents de comers se '1s conce
de la ensenyansa, torna átancarse, y no trigá gayre
CLARIS.
A perdre lo que haría aprés; sa voluntat resta inedu
demás y perqué veyan que la hi havían
serhi
deix un temps hábil pera a,ssistir, els que
cada, sense ningú que l' adressés per les vies de la
grossa a u' aquell amich seu, y que's
Poden
dis
feta
més
culte.
vulguin, als oficis del seu
virtut y honradesa; y son cos, privat d' esbargi
qualsevol cosa.
devingué
merexían
fiach
ments, de soley y d' ayre lliure,
posar de la festa del diumenge pera visitar
inalaltís.
Ara
mil
no ho creu, que he vaja a cercar.
als
amichs, pera assistir
Pedagogía doméstica
a la familia y als
!Oh! si en Jaume haguellingut conciencia de sos
instruc
debers de pare, hauria trovat ruenta com de foch
A. M. A.
cursos y conferencies de pública
(ALS l'ARES DE FAMILIA)
passejada
la triste setmanada. En era l' assesi moral de son fi
una
esbargirse
donant
ció o pera
pu
falta
de
refiexió,
aná
sa
cobdrcia
o
llet, que per
.eástichs que
1. No amenasseu may als fills ab
per les vores del Rhin, del Támesis o del
jant embrutit en l' ignorancia y sense altres dissons
1
Procuren
que
companys de
volgueu
aplicar.
pogueu
o
no
no
de virtut que 'Is mals exemples de sos
Hudson.
feyna.
«no», y que 'I vostre
signifiqui
may
de
qua
vostre
«si»
no
pays
son
més
Pero en el nostre
Tres semblanses de la dona
***
signifiqui n'ay «si». No heu de ser may
«no» no
tre les cases, ahont se violenta la llibertat
Un altre obrer de la matexa barriada, l' Anton pi
111 ha poetes que comparan les dones ab les
volubles o vacilants en vostres tractes ab ells, sino
de conciencia y 's priva als dependents del
eapedrer tenia també un fi!' que anava á estudi.
encare
conliansa,
dignes
de
flora,
ab els aucells y áduch ab lerestrelles.
sempre,
justos
y
conrear
les
re
ferms
temps que necessitan pera
Vingueren temperados de poca fevna; sa muller es
Mes,
segons dita d' un sabi, tres son les coses
indulgefits.
que bondadosos e
tava mitj malalta y una gran pobresa s' ensenyori
lacions de familia y de societat, pera ins
les quals la dona s' ha d' assemblar y no
ab
una reprensió, no perdereu
de
casa seva. !Que bé Ii ~Itera vingut un petit
2.
Quan
els
donen
truirse y entregarse al esplay.
jornai del noy! Pero,. quan Ii parlavan de durlo a la
s' ha d' assemblar.
mateixos, y 's persuadiran
fábrica, ed exclamava vehernent:-aus me trauré 'I
Antigament, quan vigian les ordenanses el domini de vosaltres
1.er S" ha d' assemblar ab el cargol que
mou
a
la
que
us
y
ferse
ho
pa de la boca, que privado d' instruirse
de que no es la passió, sino la rahó
de les corporacions gremials, els depen
porta
'1 pes de la casa, mes no s' há ha d' as
Me.
amonestados. No 'ls castiguen per faltes que no
semblar en posarse al demunt tot lo que pos
Y '1 seu fill aná pujant, com arbre plantat vora la
dents tenían el dret de presentarse als ju
comprenen.
corrent de les aygues. Les II issons del mestre Ii obri
sehe1X.
rats o a les juntes deis gremis, acompa
exemple de sos pares
ren les vies del saber; el bou
exageren
les
coses. No estigueu sempre a
denunciar
les
3.
No
2 °14 S' ha d' assemblar ab l' eco, que respon
nyats de testimonis, pera
inspirá
sincer amor á la virtut; y una vigilancia
Ii
deis vostres fills per petites infraccions a la
tot
sobre
mals
companys
y
de
precisament
a lo que li preguntan mes no s' hi
cometés.
Y
si
incansable
l'
allunyá
deis
principal
infraccions que '1
ni
bala
vicios.
no estaiviá rés y fins arrivá
No
impacients
contagi
L'
Anton
assemblar
voler ser di darrera en
corrent.
siguen
d'
en
ha
aixó no hi valía, podían apelar al preboat disciplina
A enmanllevar diuers per atendre als gastos de la
lleminadures
com a premi de
enrahonar.
No
'ls
°feria
co
dre*s.
escola. No mancaren al noy ni llibres, ni bons mes
y al municipi. Puix les associacions
3.er S' ha d' assemblar ab el rellotge de
haver sigut bous ni com a incentiu pera que dei
tres, ni hores d' estudi.
mercials foren les primeres que arribaren
Les Ilevors sembrades á copia de tants treballs
cloquer,
que regula les hores ab perfecta exac
xin de ser dolents.
constituhir en cor
sacrificis, caygneren en bona terra, y avuy el
a una certa cohessió y 's
tztut,
no s' hi ha d' assemblar en fer ohir
mes
iuteligent, honratii

Ab verdadera satisfacció anunciem als
impor
nostres lectors que en vista de
setma
nostre
tancia que va adquirint el
nari, s' ha fet indispensable disposar d' un
local propi e independent, que oferirá
majors venta,tjes que '1 que interinament
han ocupat en llochs distints les oficines
AURORA
de redacció y administrado de
SOCIAL. En el número próxim podrem do
obra
nar més detalls, com y també d' una

-

—

,

-

-

es un jove
ssim, trevallador, ajuda y consol de
ja veilets.

till de I' Antou
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Lladre?...

La guardiola
(RONDALLA MALLORQUINA)
Axó era un senyor que tenía un fiy,
amb ses mans foradades, axó es, després
de tot, gastador per essencia y per po
tencia. En tenir una pesseta, no estava a
pler fina que l' havía gastada.
Son pare, per que aquell fiy sea tin
gués un portell per sortir quan se tro
baría sens una creu, estalviava estal
viava; y axí arribá a omplir una guar
amagá dins una paret
diola de diners:
de ea-sena, que no los res conexedor, y
hi aficá un' estaca just devall.
Poch abans de donar la ánima a Den,
crida es Ay, li mostra aquella estaca, y
diu:
—Es die que 't veges apurat de tot,
que ja no sabrás per hon pendre, pénjat
a

n' aquexa estaca.

Aquell

homonet

se

morí;

y

es seu

ja, ho crech, gasta qui gasta, al punt

mangué

ro

sense una creu.

Un parey de amichs seus lo convida
fer una disbauxa, y queda
ren en que un duna s' arrós, s' altre sa
carn, s' altre 's ví.
A n' aquell malenat li tocá dur sa carn.
havía de
L' homo no sabía d' hon
comprar.
A la fí se troba una pesseta dins una
butxaca, y, tot xalest, se 'n va y compra
sa carn; y ja es partit cap á u' es punt
de sa disbauxa.
ren a anar a

Poesia.—Sala central.
Grupo esculptorich de Llimon. a, representant el Treball endoleit per la

fiy,

Un fadri forner solía,
al repartir lo pa á la matinada,
deixá '1 cistell
entrada
de les cases que servia.
Per lo carrer del Call passava un día,
y com famélich goq, al seu derrera,
ab la vista clavada á la panera,
seyitia un xicotet qu 'ab tal feresa

retratada portara la pobresa
verdenca y acanyada,
vestimenta sobria y trocejada
y son febrós -esguard, qu 'era impossible
imaginar miseria més penible.
Tant bon punt la pletórica cistella
encaut fadri, que com centella
deixei
s' hi abalança el xiquet; y ab desficiosa
fam, sens preocuparse d' altra cosa
que d• aplacarla arreu, ab ma' lleugera,
pitrera,
lÁfl tro9 de pa amagantse et la
fugi carrer avall. Pró als quatre passos
senun crit de-çagafeulo!.. El: bordegassos

en se cara
ea

de las botigas, tots ab mitjes-canes,
saltaren los taulells com sargantanes,
y en menos d' un seyon, lo miserable

trobávas rodejat d' una implacable
turba de boliguers que, sense pena,
esquena.
ti feren un verdanch tota
De

manera

que

aquell son

últim dia

AURORA SOCIAL
Les begudes

Inglaterra

Londres,

Segons el Dr. felix Reg
naut hi ha begudes que obren
apetit. Son perillosos pera

la salut els aperitius ab base
d' alcohol, fabricats ab infu
sions y maceracions deplan
tes amargues, per exemple
l' absenta. Hi ha begudes
que facilitan la digestió: el
caldo, qual valor alimentici
es poch, pero produheix una
abundant secreció de such
gástrich. Hi ha begudes que
alegran: el café, el té, el ca
cait, l' alcohol, que tonifican
el cor, suprimeixen la fadi
ga y excitan el cervell. Hi
ha begudes que alimentan:
natural, cona la llet; pre

parades, com la
fermentades, con

tal volta hauria estat si, ab energia,
un home de bon cor y atlélichs ayres,
lo cercle atravessant dels peguisaires
no hagués cridat furiós:—Tothom enrera!
Es eixa la manera
d' aconhortd un infant que mor de gana?
•!Qui és, d' entre vosaltres, xttsma insana!
el que envanirse pot de que
si vos plau, la

31ostreume,

no

furta?...

mitja-cana.

Tots la portavan curia!
Lo qual prova, lector, qu' en eixa vida
és sempre més honrat el que més crida.

no

EVELI DOMA.

La resignació
—?Qué hi feu allá baix ab els brassos
4creuhats, el cap baix y la mirada flxa?
—3(17 han ferit les més grans desgracies.
—De més grans us en esperen, si no les
-combatiu.
—La Providencia ho

vol; estich resig

nat.

—La Providencia vol que cumpliu vos
tres debers, y '1 primer de tots es de no
_abandonarvos vos mateix. ?Qué succehi
ría si totses desgraciats s' aturessin des
animats o resignats, com vos diheu? No, la
resignació no es la torpesa. Es la calma
en mitj del dolor, la sumissió a una volun
tat sobirana, pero es també la coratios a
Tesolució de cercar si aquesta voluntat ,
,que no 'ns es pas sistemáticament hostil,
no protegirá nostres esforsos.

Redresseuvos, pobre afligit;
NACIÓ

ES

L'

LA RESIG

ESFORS INFADIGABLE.

B.

Medecina popular
fa una ferida, un
Pendes, talls —Quan
tau, tot seguit se presenta quí oferex remey ó
remeys: oil de neu, oil de llargandaix, bálsam
d' aquest o de l' altre, remey d' un frare ó d' un
metge de l' any de la picor y altres per l' istil.
Tots aquets remeys no servexen pera res y
moltes vegades infecten les ferides.
Lo que deu ferse es molt senzill. En primer
terme rentar be la ferida ab aigua bullida. No
dich ab una solució de sublimat, perqué es peri
llós tenirla a casa per por de que is petits s' ho
.empassin creyent que es aigua clara.
En segon terme, rentada y ben neta la teni
da, cal ajustarla tant be com se puga ab tiretes
de tafetá inglés, si es petita, ó ab tiretes de es
paradrap si es més gran. En certs cassos se ne
cessitará donarhi un ó varis pants mes aixó na
turalment es tasca de metge.
Y en tercer lloch se coloca sobre la ferida
un poch de gasa, tot seguit un poch de coto y se
ajusta tot per medi d' una vena Val a dir que
la gasa, coto y vena deuhen ser ben nets, lo
que se 'n diu aséptiehs.
s' ha fet be la cura apuntada, tota tenida,
-si no hi ha al mateix temps contusió, den curar
sense supuració en hores.
Mes eom siga que l' ús de medis estrava
gants y de remeys coraplicats estiga molt extés,
afegiré aquí una nota que 'm sembla que ha de
ser prou pera ter veure
inutilitat d' aquells
medis.
Quan els cirurgians treuen un pit, tallen
una cama o be obren el ventre, fan unes ten
des eom se pot suposar més que de pam. Y
?con' les tracten? Donchs en primer terme les
renten be, en segon les ajusten y en tercer po
sen damunt gasa, coto y vena... y prou. Y veu
reu com ferides de pam se curen ea 48 hores.
Y are al llegiclor curiós Ii preguém que recordi
que en una casa ben arreglada cal tenir en un
armariet ó calaix, yenes, gasa y coto aséptic,
tafetá y esparadrap: aixó (y altres coses que
parlarém altre día) ben embolicat y tancat se
guarda tant temps com se valga y no menja
pá. Si no ha de servir, millor; y si s' ofereix la
ocasió, estalvia de vegades molesties y compli
un se

-

,

cacions.
Da. SLOSS.

alcohol,

pero '1 llur obús enmatzina
y mata.
L' aygua tebia modera les
contraccions del estómach y
pot produhir vómits. L' ay
gua freda a la temperatura
de dotze o tretz.e graus es la
Els gelatspoden paralisar l' es

Detenció del anarquista rus, Jacob Law, de qui parlava
en el número anterior el nostre Corresponsal.

PARIS.

xocolata;
l'

convenient.
tóinach produhir uná gastritis.
Les begudes gaseosesWilatan molt 1' estólnach y
retardan ses funciono. E'ls vins espumosos no ofe
reixen aquest inconvenient.
Les begudes aromátiques calentes, com el café y
el té, son les que permaneixen menos temps en el
més

estómach.
L' us de la xocolata o de la llet pera desdejunar
se, del vi moderat en els ápats, tal com se fa gene

ralment a Catalunya, ha sigut aprobat per la cien
cia. Lo que la ciencia reproba es el desdejunarse
bebent alcohol. L' higiene recomana que s' ha de
beure d' en mica en mica, com y també menjar.
Generalment menjém y beberla massa depressa,
sens telar temps de saborejar. Y (rizó porta a
menjar y a beure ab excés, espatllant el pahidor y
produhint altres mals..
L' aygata pura posseheix grans virtuts, pero
s' ha de procurar sanejarla exposantlallargament
al ayre y a la llum o fentla bullir primer. Aques
tes prevencións convé que les prenguin d' un modo
especial les persones débils que están més exposa
des a contraure malalties.

Exposició de labors de la dona
a

Melbourne (Australia)

-

Dia 12.—Arriben

Catalunya.

a

TOT

Russia

Dia 16.—La jornada del 1..r de Maig segóns el
calendari rus, ha sigut ocasió de manifestacions
tumultuoses.
Varsovia 17.
Una partida armada ha robat
10.000 rubles de les oficines del ferrocarril del
Vistula.
Holsingford.—La policía ha descobert un dipósit
de bombes y dinamita.
El Congrés deis demócrates socialistes ha cele
brat la 3.a sessió secreta.
—

Costa Rica
Dia 17.—S' ha rebut d' Inglrterra un ultimatum
referent a un deute de 100 milions; si en el plasso
de tres setmanes no 's paga. Inglaterra enviará
una esquadra. Se tem una
revolució.
/Remeda
Dia 13.—Els europeus de Marrokesch abandonen

població.

Tánger 16:—Les tribus decideixen
Kaid y ferse independents.

destituir el

Una altra vaga
Se n' ha deelarat una altre de formidable
Ottawa (Canadá).
Está mantenguda pels obrers deis docks els
que s' han posat en aquesta situació per als
patrons a que 'ls concedeixin un aument de sa
lari.
en

projecte

de

Iley

En la Cambra dels Comuns de Londres s' ha
per segon cop el projecte de lley- que es
tableix la forma y basses per la creació de pen
sions pera los obrers veteranos.
Segon se despren de son articulat, el primer
any se pagará una pensió a tots els trevalla
dors que hagin arrivat ala 75 anys; el segon
any el limit de la edad se fixa en 70 anys y a
65 el tercer.
Els medis economichs pera portar a terme el
projecte se repartirán entre els gastos generala
del Estat y deis municipis, no faltan qui ha
calculat els gastos del primer any de 125 a 160
milions de franchs, el segon de 300 a 340 mi
lions y el tercer de 350 a 500 milions.

llegit

Persia

14.—Segueixen

Dia

***

els desordres

diferents
punts de Persia. Día 17.—El president de P Assarn
blea Nacional ha dimitit; no se li ha acceptat la
dimisió.
C.
en

No cerquen vostres plaers més que en les fonts
serenes, profundes, pernaanents. Ayineu la Natit
ralesa: ditxós aquell que no deixa d' admirar la
hermosura deis camps y les boscuries, les magnifi
cencies de la llum y deis nzívols, els resplandors

tranquils

d'

-un

paraulas
una arma

ce! estrellat.

PAU COMBES.

CRÓNICA SOCIAL
Van donant satisfactoris resultats

en

alguns

punta del extranger les cantines de coopera
do establertes en els quartels.
Aquesta institució te un doble fi, tota vegada

que si respon á la prosperitat económica del in
dividuo, també procura allissonarlo per los pro
blemes de administració, mutualisme y tants
altres derivats de la convivencia social.
Com es de suposar, aquestes cantines perme
ten aI soldat adquirir alguns aliments a preus
módichs y en condicions ventatjoses respecte a
sa calitat
Els beneficis no son molt crescuts, empró Ilur
acumulació arriva a produir una suma impor
tant que dona lloch a un capital de reserva di
vidit en las tres següentes parts:
Una destinada a la adquisició de jochs, apa
rells de gimnasia, llibres, revistes, quals ele
rnents a la vegada que serveixen a n' els soldats
de distracció no deixan de produir importants
beneficis en els ordres moral y físich.
Una nitre part del capital esmentat se des
tina a una caixa de socors, qual finalitat es la
de avesar als soldats a la administrado.
La tercera part del fondo de reserva, la més
important, serveix per entregar a cada soldat
en el moment de sortir del servey
una llibreta
de la caixa Nacional de retiros sobre la que hi
trova ja una modesta imposició.

Els viticultors francesos.
A Perpinyá feren el din 19, una gran mani
festaciO els viticultors francesos, en la
qual hi figuraren nodrides delegacions
del Rosselló y Baix Llenguadoch.
Cada cinch minuts arribaven a Per
pinyá trens plens de gent, obrers y pa
trons, homes y donas, richs y pobres tots
units sense distinció de partits ni de
clases.
Al mitj-día comensaren a desfilar per
devant de la prefectura qu' estava tanca
da y guarda des interiorment per la forsa

Segons nos comunican telegraficament desde
Paris, a la Borsa del Treball s' ha reunit el Con
grés de la federado de musichs francesos assis
tinthi 48 delegats, representant a 5.000 fede
Espanya ","
La gerencia de les mines de la companyía
inglesa de San Salvador (Santander) quals ope
raris estaven en vaga desde fe3ra alguns dies,
-

cridar al trebatl el día 19 d' aquet mes ala
obrers.
Alguns d' aquestos varen volguer entrar á
treballar, pero un grupo compost d' homes y
dones varen impedirho.
La guardia civil va intervindre en la qüestió
originantse una colisió entre la forsa y els va
guistes, á conseqüencia de lo qual va sufrir un
grave atach una dona.
El marit, indignat, vaconseguirque '1s obrera
que traballaven ab ell á la mina «Cavarga»
abandonessin la tema en senyal de protesta.
Mes tart varen rependre el treball.
va

seus

***

Els paletes de Manresa, que estavan en va
ga, han pogut arribar á posarse d' acort ab els
patrons respecte als llurs desitjos, per lo qual
ha quedat resolt el conflicte satisfactoriament
per abdues parts.
En honor de un obrer
A Manresa s' han acoblat totes les persones
de major significació en la vida política, mer
cantil, industrial y demés rama de la vida so
cial pera festejar el retora de 1' Angel Granó y
Mas, distingit obren que anys enrera sortí de
1' Escola d' Arts y Oficis d' aquella ciutat, ab
una pensió del Govern, pera anar a ilustrarse
en els més avensats centres industrials d' Eu
ropa.
En Grané fent honor a sa ciutat, a 1' Escola
y ala seas protectors ha fet meritoris avensos
no sois en
el gran centre industrial de Roa
baix ahont treballava, sino que ha merescut
un vanos premi en 1'
Exposició internacional
de 1' industria textil celebrada 1' any passat a

Tourcoing (França).

De retorn a Manresa ha sigut obsequiat ab
dinar y a son entorn s' hi han assegnt y 1'
han acompanyat y li han donat afectttoses en
horabones, tot lo més distingit en la societat
manresana desde 1' alcalde, regidors, diputats
un

pública.

*5*

Espanya
Madrid els representants de

-

Roma 14.—Esclata una bomba ans de passar el
tren del rey d' Italia, prop la estació de Ponte La
gusano.
Día 16.—Dimitint el ministre d' Hisenda, el subs
titueix el Sr. Cercano.
Estala Units
Nova Yorck 14.—S' agrava la vaga deis obrers
deis Docks; estan paralisats molts barcos. Se ges
tiona la solució de la vaga.

15.—S accepta

pel

cos

diplomatich

la idea de Porfiri Diez de ter una confederado de
les republiques del Centre-América.
Nova Yorck 17.—Arriba '1 general Kuroki.

Portugal
Día 14.—Els progressistes han renunciat als Ilochs
de

policía ha fugit.

ARREU)

Burgos 15.—Conferencia del Baró d' Albi contra
el desafio.
Dia 17. --Han topat dos trens á la estació de Bel
mer. fi han 9 ferits.
Madrid 18.—S' ha celebrat el bateig del primpcep
hereu de la corona.
Italia

Washington

Prensa

París 16.—Inauguració de la Exposició colonial
nacional.
Beziers
dimitit el Consell municipal, el
poble s' ha amotinat y ha saquejat alcaldía; la

la

molt be aquellas sustanciosas
de que «la vaga mal organisada es
que fereix al qui la maneja».
resan

vaga general del

Sembla que la manifesta.ció fou de
130.000 persones.

alitats
(DE

una

Obra simpatica.

A primers d' Octubre s' inaugurará a Mel
bourne una exposició internacional exclusiva
ment dedicada a dar a coneixer els productes
del treball de la dona en tots els rams y en tots
els pahisos del món.
La Exposició 's celebrará baix el patronat
de la Reina d' Inglaterra y la presidencia de
les mullers del gobernador general y demés
gobernadors de l' Australia, figurant en la Jun
ta d' honor els homes més eminents del pahís.
El gobern s' encarrega de remetre a la Ex
posició y tornar a llur punt d' orige 'ls articles
fabricats exelnsivament per dones espanyoles,
que siguen enviats al ministeri d' Estat (Centre
d' Informado Comercial), per conducte de les
Cambres de Comers de les provincies.
A Melbourne '1 consul d' Espanya, en sa ca
litat de deleout del gobern, será l' encarregat
del servey
recepció, vegilancia y devolució
deis objectes remesos.
Unicament s' admeterán labors de poch pés
y volúm.
La Companyía Trasatlántica de Barcelona
s' ha ofert a transportar de franch fins a Co
lombo (Ceylán) els envios que rebi del ministe
ri d' Estat. En aquest port se fará '1 transbordo
als vapors de les companyíes ingleses de na
vegado Peninsular y Oriental y Ortent que '1s
conduhirán en igual forma al Ilur destí. El re
torn se fará de la mateixa manera.
No s' admeterán objectes pera la venda sino
tan sois els que han de figurar com a mostra
en la Exposició.
Els objectes que 's destinen a dit certamen
deurán portar dugues etiquetes d' indicacions
conforme ab 1' oportú model. En les Cambres de
Comen se podrán obtenir les etiquetes.
La junta de la Exposició s' encarrega de tots
els gastos d' acarreig, embalatge e instalació.
Les persones que vulguen adquirir més de
talls poden ferho en la Cambra de Comers de
Madrid.

et

15.—S' anuncia
personal deis ferrocarrils.

confiam,:a conferits pel Gobern.
Austria

Viena 14. —Resulten de les eleccions, elegits 19
diputats del partit cristiá social y 6 socialistes.

A Beziers els manifestants que no van
poguer pujar al tren de Perpinyá, qu'
eren uns 7000, amenaçaren
cremar la es
tado; llavors el quefe disposá varis trens
en els quals pujaren els
manifestants,
sense

pagar.

Vaga

a

Alemanya.

De conformitat ab l' acort prés per 1'
Asoociació de patrons de l' art de la
construcció, el día 18 quedaren despedits
els obrers de tots els rams compresos en
la mateixa, arribant aixís a 100.000 els
obrers que, a Berlín solsament, han que
dat sense feyna.
Se creu que '1s patrons de provincies
taran lo mateix

Situació perillosa
Segons dats oficials

desde el 1.° del
actual estan de vaga en Rusia 93.097
obrers que corresponen a 236 fábricas
sense que fins al día se
entrevegi una
sobado satifactoria per les dos parts con
te ndents
Las perduas son molt qu.antiosas y si
victima d' ellas en surt el patró no s'
escapa pas de serho el sufrit obrer qui

Sucursal de la caixa d' Estalvis de

Gracia.—Barcelona

AURORA SOCIAL

4
RECONSTRUCCIÓ

DE LA CIUTAT
DE SANT FRANCISCO DE CALIFORNIA

-r

-
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sochteió de la Dependencia Mercantil va visi
tar fa alguns díes al Governador y li va supli
que fassi cumplir la lley del descans
car
dominical, de lo contrari torta possible que
ocon'eguessin alguns desordres.
Ja
ocupem d' aquest assumpto en article
apart, pero hem d' afegir que realment lo que
passa es escandalós.
Ab proa feines hi hanrá á Barcelona una
dotzena d' establiments, quals amos cumpleixin
I' esmentada iley, faltant aixís als Ilurs debers
y no obstant volen que se '1s hi respectin els
llurs drets.
***

Habent el Sr. Salas Anton telegrafiat en nom
de 500 cooperadors y nombroses societats co
operativas al President del Consell de Ministres
pregantli la derogació de la Real ordre de 18
de Novembre de 1903, que dificulta el des
enrotllo de les Cooperatives, el Sr. Maura li ha
contestat en sentit de que sobre el particular ne
ha fet objecte
es'udi el ministre de la Gober
nació habentli promés resoldre prompte y ab

justicia.
El propi Sr.

Reedificació del gran hotel de Afont de Foch

professors

y

ses

a

les

representacions

Maura ha invitat al Sr. Salas
Anton a que formuli concretament les reformes
que consideri convenients respecte aquella ma
teria.

de les clas

més hnmils de la ciutat.

Manresa ha realisat una acció ben lloable.
Nosaltres ens associera a les manifestacions de
simpatía que allí s' han fet.

***

El día 17 d' aquet mes va haverhi un conat
de vaga entre alguns deis empleats de la Com
panyía Anónima de Tranvías.
Varen esser deting,uts 10 obrers per supo
sarse que anaven á ter coacció. El jatjat les

Barcelona
Una comissió de la Junta directiva de

As

enccIo

va deixar en llibertat á les 36 hores de la de-.
tenció.
Els obrers de P expressada Companyía se
queixan de que se Is hi imposin penyores
se '1s fassi fer alguns díes de festa si s' escapa
el trolley; si, per haver trobat un enterro ó per
qualsevulga altra causa, arriban á la parada
alguns minuts més tart de lo que tenen marcat
y d' altres coses per
istil.

Als obrers

a

rayes ab rovells d'

Á Lacedemonia el Inés estimat de tots els plats era,
un guisat molt senzill que n deyan ta salsa neg, a..
El menjavan els valents després de la Iluyta y '1s
treballadors del camp y la ciutat quan ~hayan la
feyna. Dionis el Tira, que tenia la fat-leva de m4 njav
de tot, se feu guisar el non plat per un cuyner de
Esparta, que era la capital de Lacedennonia.
—El troto molt disgustat—vadir el rey al cuyner..
—E,t que no 1 puch amanir.
?Per qué?—replicá el Tirá.
—Perque ho fa cadascú.
—Y ?quin es l amanirnent?
—Que us el sabéssiu guanyar. La fam y la sett el
treball y el dolor son el pebre que amaneix la salsa,
negro del pobre.
-

PROBLEMA COMERCIAL
Trovar el valor actual d' una Lletra, cirial valor
nominal es 5.000 pessetes. pagadores a 49 dies vista,.
al 6 °/„, de doscempte.

***

sc)-L4t-ci0

Entre altres periodichs que s' han fet eco de
algun deis postres treballs, citéra ab gust El
Faro, periodich republicá de Amposta, el qual,
després d' elogiarnos, ens reproduheix la «Pa
rabola» del primer número.

(Al problema del número anterior)
Penefici obtinta 2,520 pt• s.- Han enviat aprox
macions. V. P. C.; M. M.; J T. Hem rebnt solucions
al proittema del núm Ler, posteriorment a la que

publicárem.

-

UN SOCIETARI.

Lnip.-alEter

que

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

pera culis y punys.

operaris sastres.

prenent d' imprempta.

Majes

oficiales sastresses.
A preuent de sabater.
Apreneut pera camisería.

mobiliaris

.Aprenent d• esparter.
Oficiales sastresses.
Treballadores pera gorres de llana y de ganxet.
Uticiales practiques de coufeeció de vestits pera senyora.
'u aprenent manya (pera t'ora de Barcelona.)
obrer ferrer y carreter (constructor de carros), soliciti

Dibuixos,

serres y

ij

ge 5

,12 a 6g 5

fusta pera

maquines de cusir, re
llotges, armaris, etz.; y també en

imposicións

181112

Parisch

Al. Miranda
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para la
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IsA CONFIANZA

I

C:›

cura& ión de las Estret he( es uretra
les, Uretritis, Prostatit s, Cistitis, Catarros d
la vegiga,

n.°

30,

frente

al

DE

Bolsín

HIPÓLITO FÉDAU, ÓPTICO
en

_

.A-vió,

Calle

Enfermedades humorales

Inmenso surtido en lentes y anteojos de todas clases; especialidades
los de roca á 5 pesetas par, garantizados come lo mejor que hay.
Las recetas de los seilores Oculistas son atendidas en el acto y es

POR

han hecho necesario el cambio del Depósito
para Espana, lo propio quede la Farmacia crupulosamente ejrcutldas.
de su preparador

Gura-u

-NL7-n glacl

Centro, n." 30 (junto al Cre
Barcelona, lo cual se hace
público para conocimiento de Sus nume
rosos favorecedores.
la
dii

COSTANZI

la

mestre.

C>
cada día más creciente de los mllaurosos
medicamentos

o

a

Els suscriptors que ho sigan
desde bon principi, rebrán de
fran.ch els númei os correspo
nents als mesos de Maig y
Jun.y, pagant tan sois un se

rústechs
Catalechs

ptes.

de 20
Caixa d' Estalvis.

marquetería
Estil

paraments de

y

casa,

fs-yna.

hilarles ea aquEsia relució

ebt.h. 17

oels

A prenenta sabatera.

Bons

Nt. F.n

rne!or reconstituyente

el

es

SE NECESSITEN:
maquinistes

Nou

no2.A.1\r"PCTIVCI

COLOCACIONS
Bones

ou

Posades les laves en una eassola ab Ilart, ju
livert, sajulida, ceba y farina, se fan sofregir
ab un xich de safrá, y quan ho siguin una
mica s' hi tirará brou. Al ser euytes, s' hi posa
rán alguns rovells cl" ou debatuts ab llet y ja,
poden servirse
SALSA NEGRA

la Caixa d' Estalvis

La Junta de Gobern de la Caixa d' Estalvis
y Monte-pio de Barcelona, ha acordat distri
buir 10,000 pessetes en lots de 100, cm a pre
mi als imponents que perteneixan a la classe
trevalladora que s' en hagin fet mereixedors
per sa constancia en lo estalvi.
En lo local de dita Caixa y en totes ses su
eursals enterarán als imponents de cóm ho han
de fer per obtenir tals premis.
AURORA SOCIAL felicita a la Junta de Gobern
per tal aeort y espera que 'n pendrá d' altres
de gran profit y utilitat pera les classes treva
Iladores. Té a la seva má pocruer fer molt. Si ho
fa, no li mancará nostre aplauso.

C)

Tomen

imponents

1171A_SATEIVIIPS

Rambla del

1.1.N.TIFILTME/SI'T'OS

JUAN AYNÉ

De

venia en

BARCElsONA

CURACIÓ
CURACIÓ

PERA COSE Y BRODAR
MÁQUINES
Máquina rotativa 1~PII)A. la mellor del món.

_4.310

13. 61

TREINTA TOMOS A UNA PESETA EL TOMO
las

librerías,

kioscos y

en

la Administración:

Diputación, 286, Barcelona.

CLINICA

INERTHEI
ESPECIAIIIT A T:
Máquines pera tetes les industries.

13 VI MÚSICA
Fernando VII, 53 y Cali, 22

I-t

MNAUT

curtacx0
ca_sA.
de les enfermetats de la matriz, deis ovaris, de la vagina
y de totes les que son propies de la dona. Consulta de 11

á 1..

de les enfermetats de les víes urinaries, (rinyons, veixiga, próstata y uretra)
y de totes les que son propies de l' borne. C insulta de 6 a 8.—Gratis

HABITACIONS

MALALTS
CURACIÓ.
Operacions a preus economichs.
Compte del Asalt, 34, Barcelona
Visita particular: DR. MANAUT: Rambla de CRtalunya, 61, 1.", rit- 3 a 5.
Ningú

den operarse

seas

visitar

PERA
avans

aquesta CASA DE

e

—

—

Maquines rectilinees

u -Y 1-> E rk ri•

pera

mitjas.

Ah COMPTAT Y A PliASSOS

AvINYÓ,

y durezas.
Es curioso:

9.—BARCELONA

tIERINEABCS

(trenca(s),

mplastos y de los líquidos
y zapaterías.

leed:

?anca] de vuestros males' usnd l• s no denlos bragueros del especialista
Turrrent, no molestan ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo eumo un guante;
'hombres, mujeres y nifit s deben de usarlos. Contención absiluta', curación pronta y comodidad inmensa
núm. L tienda.
se obtiene con tan maravill. sus bragueros. No comprar sin ver antes esta casa. Unión.
'Casa Torrene.
curación

Estirra rápidamente, sin
dulor ni molestia, los call

HERPES

LA POMADA Y ESENCIA
las virtudes de esos remedios, que se han curado
y aguas sulfurosas sin lograr su curación. UP:ICO

economicn,

una

peseta

en

motiva

,ks inconvenientes de otro
todas las farmacias, droguerias

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6. BARCELONA
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Por 1'30 ptas.

EL

PUREONTE

se

remite por

correo

certificado.

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

DE

BOTTAroasr:

cáusraen

piel por inveteradas que sean. Son tan eficaces
ellos personas que tenían muy arraigados los herpes y que cada verano tenian que tomar bano,.
DEPOSITO: Botica de Borrell, calle del Conde del Asalto, núm. 52, esquina á la de San Ramón
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