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Setmanari defensor deis interessos del Treball
Les comunicacions
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Anunciém a la classe obrera y al públich en general qu' ha quedat
inaugurat en les nostres oficines EL SECRETARIAT DEL POBLE.
Per la premura del temps ens contentém en el present número ab
senyalar les hores en que funcionará interinament aquest servey
gratuit, que serán de 7 a 8 del vespre. Donarém més detalls en el
número següent.

Qüestionari del treball

Obrers y patrons d' avuy, fixéushi be en
eixos alts principis que feren la Catalunya
«rica y plena» de la llegenda y de la his
toria; que vessaren a bell doll la vida, la
pau, l' amor y el benestar soeials.
Aquestos principis els ha oblidat I' in
dustrialisme de la edat moderna, segiiint
la corrent fatal, malehida per Spencer y
per tots els socióleehs que han observat
atentament y profonda les causes que han
produhit la congestió fabril.
Pero ja es hora de recordarho novament:
112 carácter enlayradament jurídich del tre
ball agrícola tragué de la terra L' HOME
ASSALARIAT, pera convertirlo en ARTESA
INDEPENDENT. Aquest home es el pagés.
D' ehl son fills la majoría de propietaris
de la terra catalana, es dir la majoría deis
catalans, que gayrebé tots eran propietaris
en les poblacions rurals.
Per qué? Perque a Catalunya la propie
tat ni estava acumulada com al Sur y
Centre d' Espanya, ni atómicament divi
dida com al Noroest de la península.
Generalment parlant era '1 just medi: ni
massa ni poch, lo necessari per viure.
Aquesta mena de propietat admet el
socialista Viviani, puix si la propietat jus
ta fos un robo, com suposava Proudhón,
tots els homes foren lladres, puix propietat
es
ayre que respirem y la llum que 'ns
ilumina. Propietat es l' aygua que bebem
y '1 pa que roseguem. Propietat es el tre
ball y tot lo que 'ns guanyem ab el treball,
y sena alguna propietat ni 'ls eaptayres
poden viure.
La organisació agraria de la propietat
s' anomená enfiteusis y masovería, y d' eixes
institucions se pot dir propiamentque fo
ren mares de Catalunya.
Ab eixes institucions el jornaler se con
vertía en propietari, retenint pera ell
talent, habilitat, el treball y la partioti
pació en .els fruyts o beneficis del treball.
Aixis cada dia, y cada anys més, sa suhor
era feconda, y estimava la terra com una
encunyació, com una mena de continuació
de sa personalitat. Les fadigues Ii creavan
una posició social digne de respecte y, so
bretot, independent. Que '1 catalá, obehint
al fort instint de sa rassa, cerca, sens ado
narsen sisquera, una certa sobirania indi
vidual. Tots tenim un rey al cos, com diu
antich adagi.
Y veusaqui 1' hermós exemple d' una
classe social que surt del pols de la terra y
s' eleva y dignifica.
Si, la pagesia catalana realisá molts si
gles a la bestreta idealque persegueix la
moderna democracia. Ella pujava als
banchs deis Consells municipals, vestia la
gramalla, parlava ab els monarques de
potencia a potencia, administrava sos in
teressos y 's gobernava a sí mateixa.
Jo no negaré que hi hagués defectes en
aquesta ordenació y organisació de nostra
agricultura. Puix en tota obra humana hi
ha sempre alguna imperfecció.
No es lo dolent lo que jo vull alabar, sino
lo bó que hi havía antigament en 1' ordre
jurídich y social del treball y de la vida

lnaugurat ja en les nostres Oficines el Secré
Poble, obrim la present secció pera
contestar a les consultes que se 'ns fassin.
tariat del

Wiestió I.a—?Quí ha de fer la inspecció de la
fábrica de X? La Junta local de Reformes so
dais. Pera saber cóm s' ha de fer, consulteu el:
articles 31 y 32 del Reglament pera la aplicació
de la Lley sobre '1 treball de les dones y noys, de
13 de Novembre de 1900.
Wiestió

2.a--?,Les Cooperatives

disfrutan d' exencions fiscals? Si

de

son

consum

obreres,

si.

Ofiestió 3.a--?,Per ventura les

Cooperatives de
de ruina del petit co
mers? Les Cooperatives de consum tenen per fi
vendre coses millors y menos cares y fer la
guerra al crédit» que arruina 4 les families
obreres. Aquest fi es nobilissim y, si sempre 's
realisa, tothorn l' ha d' aplaudir. Afavoreisen
al major número, el: consumidor: pobres. El:
interessos del: petits comercíants no son sempre
incompatibles ab els de les Cooperatives. Ademé:
ele petits comerciants podenprotegir sos interes
sos formant associacions que
comprin al en
gros, y aixis podrian vendre més barato. Resta
encare un altre medi pera evitar que us esta/in
el: que compran a fiar: el: abonos de descompte
al: que pagan al contat. Si voleu Inés detall:,
dirigiuvos al Syndicat des employés de com
merce (14, rus des Petits-Carreaux, Paris).
consum no

son

causa

«

Qüestió 4.1.--?lli ha cap lley vigent á Es
panya sobre Associacions y Sindicats? Hi ha la
lley d' Associacions de 30 de Juny de 1887 y la
de Sindical: agricoles de 28 de Janer de 1906.
Son dues ?ley: distintes, de les quals la una no
es complement de l' a/tra, per 9714'
que aixis
ho interpretan equivocadament alguns gober
nador: civils.
EL SECRETAR! DEL POBLE.
l¦--11-41\

La

redempció
deis assalariats

Un estudi atent de la organisació de la
propietat rural a Catalunya projecta viva
llum sobre la organisació que ha de pen
dre en l' avenir la nostra producció indus
trial.
L' ordre

jurídich y social de la producció
vigorós en nostra te
rra que eminents jurisconsults y sociólechs
del Extranger l' estudian avuy com un

agraria

es encare tan

deis naonuments més admirables del bon
seny, del esperit justicier y del sentít prác
tich de la rassa catalana.
En la Europa mitj-eval no 's trova res
que aventatji la sabiesa d' aquesta orde
nació y en la edat moderna es precis pas
sar els mars y cercar en els sistemes de
colonisació del Canadá algom que se li
puga comparar.
!Tantdebó que la cultura científica de
la nostra pagesía estigués al nivell de la
experiencia social que suposa el dret agra
ri de Catalunya! Aleshores si que la nostra
agricultura aventatjaria les més florides
del rnon. Falta molta protecció de part
del Estat, falta el foment o, quan menos,
interés de les altres classes socials en lo
que 's relaciona ab els avensos agrícoles.
Es cert. Pero hem de ser justos; salves
sempre honroses excepcions, falta també
desterrar del nostres camps el rutinarisme
y la mesquinesa.
La divisió jurídica de la explotació de la
terra, fundada en el treball, es moltes ve
gades secular a Catalunya.
Y, no obstant, encare avuy es la essen
cia de la vida de nostra agricultura. Els
alts principis de justicia conmutativa y
distributiva que presidiren aquella divisió
realisaren el prodigi de convertir en ferti
kssirns conreus el sol ingrat, aixut, aspre
y pedregós de tants indrets de la patria;
els erms, els sots, les afraus, les planures,
les valls y les montanyes, tota una terra
accidentada com la Galilea d. Occident,
restá coberta, de cases y masies, sembrada
de fruyterars, de vinyes y de camps.

agrícola.
Aquest ordre ha sigut pertorbat ja fa
alguns sigles, pero ja clareja la aurora
boreal com les fogueres que enguany
han coronat de resplandors d' esperansa
els cims deis Pirineus, del Monserrat y
'1 Montseny en les vetllades del solstici
estiuhench. Ja clareja a Catalunya
AURORA SOCIAL, quals raigs ha vingut

Els ha empresonat com els aucells de
les gabies.
Les grans poblacions modernes y les yo
res deis rius estan plenes d. edificis, ab
llargues quadres que sostenen columnes de
ferro al mitg o armadures al cim. Moltes
finestres y vidrieres tancades; aquestes
sales estan curtilles de máquines. Si les
máquines treballan, es baix la direcció
deis homes y de les dones, quí prestan
sa inteligencia y lliure concurs als follets
aixordadors de les llansadores que corren
desesperadament teixint el fil y '1 cotó.
Les máquines que 's mohuen son mortes,
materia inerte; la seva vida está en les
persones. Elles hi concorren ab la seva
acció y '1 seu trevall, que pertany al ordre
trascendental deis actes morals, la major
excelencia deis actes humans.
L' utilitat, el benefici d' aquesta produc
ció es per
amo: els obrera cobran tots uu
salan; els obrers de les fábriques de Cata
lunya, centes mils persones que suman
-entre tots, estan classificats entre la gent
assalariada.
El salani es una paga adventicia y even
tual y molt sovint no es justa ni suficient
pera la manutenció de la familia obrera.
Molt sovint es el salani de la fam
hun
gerlohn, la lley- de bronzo.
Els treballadors no están satisfets, neces
sal iament ha de esser aixis, y la ciencia
social ho explica clarament. S' ha d' ope
rar, donchs, un cambi en 1' organisació del
industrialisme, y tots hi debém colaborar.
Els jornalers de les fábriques s' han de
convertir en artesans independents y dig
nificats, com foren en altres temps, com
son y serán sempre '1s pagesos.
-

UN

invocació més bona que poden fer els amos
per no cumplirlo de cap manera. Un dia per
naps, un altre din per cola els amos els obli
garían a anar a la tenda tota la setmana. Y
encare que aixís no tos, com que
'ls pares y
els germana deis dependents tenen també les
seves ocupacions, si 's celebrés el descans un
dia faner, no podrían gosar de la seva agrada
ble companyia, y per consegüent els llassos de
familia en lloch d' anarse estrenyent s' ani
rian alluixant.
Ja veureu com dintre poch temps els obrera
flequers, als quals ha exceptuat la lley del des
cans dominical, conmutando ab el setmanal,
se queixarán d' aquestos inconvenients.
!Alerta!, donchs. dependénts de comers. Men
tres la Iley siga lley
defenseu els vostres
drets, que aquí estem nosallres disposats a apo
yarvos sempre que tingueu rahó
Lo millor y més segur per tenir el descans
dominical de debe, es deixar el treball el d is
sapte y no rependrel fins al dilluns. Aixó men
tres no logren el descans dominical, tal com se
practica en altres nacions, ahont els obrers ple
guen a mitjdia y poden disfrutar de la tarde
del dissapte pera fer sea compres y les dones
tenen temps pera fer neteja de la casa
Es veritat que en algnnes industries els tre
bailadora plegan els dissaptes algunes hores
avans, pero aquesta costum, que no realisa en
care l' ideal, no s' ha extés al comers y conti
nua I' abús, que causa gran sorpresa ala ex
trangers que 'ns visitan, de que no solament
els que tota la setmana son esclaus del treball,
sino també molts desocupats, guardan pera
diumenge el fer sea provisions.
Aquest abús contribuheix també a que 1s
limos no vulgain cumplir la lley deficient del
descans dominical que tenim a Espanya, perque
's veurian privats de la venda del diumenge.

!Oh,
nivols

ADVOCAT DELS POBRES

!Alerta, dependents de

comers!

Els comerciants al detall, principalment els
que forman part de la «Unión Gremial», conti
núan fent tot lo possiblg per no cumplir la lley
del descans dominical.
L' altre día varen demanar al alcalde y al
govérnador civil que tinguessin benevolencia
ab ells, mentres gestionaven que s' exceptui als
botigners de l' esmentada lley; pero el senyor
Ossorio 'ls hi va dir que mentres els depen
dents, que son una de les parts, reclamin el
cumpliment de la mateixa, les autoritats no
tenen més remey que feria cumplir.
La comissió de la «Unión Gremial» proposa
com a fórmula de concordia que '1s diumenges
estiguin obertes les tendes fina a les dotze, que
dant els dependents lliures fins al dilluns a les
den del dematí.
Hi ha també qui proposa que '1 descans si
gui setmanal y no dominical.
En la primera de dites fórmules no 'a con
cedeixen als dependents més que 22 horca de
descans y la liey ne concedeix 24 sense inte
rrupció Ademés si 's transigeix ab aquesta
proposició passará lo segilent: Al cap de dos
ó tres setmanes d' establert aquest arreglo, cada
amo comensará per suplicar primer y per ex
igir després als seas dependents que hi vagin
els dilluns a les non y mitja en lloch de les
deu; alg-nnes setmanes després voldrán que
l' hora d' entrada sigui a les non, després a les
vuit y mitja, més endevant a les vuit, etz., y
aixís resultará que al cap de dos mesos, o me
nos, els dependents de comars no tindrán de
descans més que el diumenge a la tarde.
Y si a les dotze, v. g. (1' hora de tencar), hi
ha un client a la botiga, o dos, o mitja dotzena,
no '15 despatxarán pas sense que hagin fet les
compres, y si '1s hi dona la gana d' estarshi
mitja hora o una, els dependents tindrán d' es
tar allí vulguis no vulguis, perque l' amo no
'1s hi dirá pas que pleguin. Y al redera de
aquella clients n' hi poden anar d'altres.
Els dependents, donchs, ?cóm poden adme
tre aquesta fórmula?
Y l' altre tampoch. El descans setmanal es

treballadors del mon!

ren,deix

a

quals braysos jove

per encantl' inculta terra y
l' error: jove mariner, soldat, estudiant, obrer de
l' arada, de la forja, del teler o de la mina, !sou un
progrés reyal! Sigui qualsevulla el lloch ahont
troven, encare que molt sovint aneu vestits tosca
se

com

ment, porten ab vosallres amagats els resorts de la
•orsa y del poder creador, la flor, el fruyt de la
lluyta, el yerme y la potencia de la vida.—MILTox.
La Oda de la Vida.

Semblança

del bon

pagés

En les belles matinades primaverals el bou
comenga a feynejar destrament per la
horta reverdida; al sea voltant riuhen els re
brots deis arbres y canten els ancells, les fiors
del bon temps lluheixen de rosada y l' aigua de
la font es alegre en son murmnri. El cel es
seré, el temps fresquivol, 1' aura joganera.
Enllá d' enllá s' ageganten els monta; la ca
rretera blanqueja, el bosch apar rejovenit y la
xemeneja de la masía fuma: una gran pan diá
fana plana demunt deis camps.
El bou pagés sent passar les hores en sa tasca,
se reconforta lleugerament quan ja es alt el
matí y retorna al treball esperant mitjdía.
Arriba 1 hora patriarcal del dinar y el bon pa
gés arrecona sea eynes; el menjador payral se
anima y per la finestra oberta se ven resplan
dir la verdor deis camps.
Aprés del repós del dinar el bon pagés retor
na a l' horta; la tarde serena se destría al seu
voltant, hi xisclan pel captart les orenelles, y
ell, al fi, satisfet de la jornada, retorna a la ami
ga llar, cantant tranquilament una cangó plá
cida.
ombra nocturna embolcalla maternalment
el son del bou pagés: dl dorm pacifich y descui
dat sota '1 payral sostre; en tant la ten-a con
rehuada dona pas al treball de les Ilevors y les
belleses de la primavera van espandintse.
Venen les bones pinjes de l' Abril y la terra
les reb ab voluptuosa frisansa: salten coqueto
nes les gotes d' aygna per les fulles y el teulat,
els bons cargols arraulits passejen ab delicia
per l' herba, la pluja es benefactora com un
gran bes; el bou pagés la mira devallar, desde
'1 portal de sa casa.
Arriba 1' estíu xardorós, les espigues grogue
jen; les roselles son com taques de sang, s' es

pagés

recullir el nostre setmanari.
La terra reflorirá, recobrará 'ls seus
drets que han de garantir els deis treba
lladors de tetes les industries.
El moviment agrícola va fentse més
intens a Catalunya.
Un proper avenir de més justicia re
dimirá als nous «sirvents de la gleba.
La ciencia descarregará sos brassos,
multiplicará sesforses y fará retornar a
la vida de Natura, no de la Natura utó
pica y novelesca de Rousseau, sino real
de la humanitat histórica, als que se n.
han allunyat darrera deis artificis del
a

.

industrialisme.
L' ideal de les «Ciutats-Jardíns» es
aspiració més general cada día, y
sa realisació va fent cami en les na
cions més avensades del mon.
La fabricació ha arrancat als homes,
a les dones y als noys de la vida deis
camps.
una

MEETING DE MONTPELLER
Fon el darrer celebrat pels viticultors del Mitjdia de Fransa: En ell jnrá la vaga del impost y la dimissió
deis manicipis deis departaments féderats, Ande, Gard, Heranit y Pirinens Oriental s.

AURORA SOCIAL

Mentrestant
individuu que trau
sanch per la boca deurá ser col-locat
al llit, sense cap lligam que l'
opri
meixi, no gayre abrigat y ab un repós
absolut no permetent que 's mogui ni
que diga una sola paraula. Pera pen
dre se li donarán petits terros.sets de
gel, si 's te a má, y com a remey culle
rades d' aigua ab unes gotes de vina
gre, o, lo que es millor, la llimonada
sulfúrica eomposta d' aigua ab algu
nes gotes d' ácid sulfúrich
pur.
Per

ferides.

De

vegades

Russia

Sant Petersburg 16.—Es disolta la
Duma per un
airase imperial.—Día 17. Son detinguts
26 diputats
socialistes en el moment d' agafar el
tren.
Italia

Roma 17.—Están en plena activitat eruptiva
els
volcans Etna y Stromboli; la erupció del
primer ha
causat danys

importants.

Alemanya
Kiel 18. —S' amotina un batalló de enginyers,
donant mort al comandant; les tropes fidels fan
foch
contra 1s amotinats causantlos 4
morts y alguns
ferits.

picada d'
petita pero
que recau sobre una arteria, l' arren
cament d' una dent, etcétera,
donen
una

unes

sangonera,

una

la

ferida

hemorragies sostingudes pera

les
varis medis, d' entre '1s
quals crech que convé recordar l' us
de l' esca que se aplica sobre '1 punt
de la hemorragia sostenintli
ab una
pressió una mica forta.
Per fi quan se tracti d' una
rragia forta y greu, siga de l' hemo
ordre
que siga, convé sapiguer que, men
tres s' espera al metge, cal posar
al
malalt ab lo cap ben baix y
lligar
fortament cuixes y brassos pera
evitar
que arrivi á faltar la sanch al
cap y
al
que s'

usen

,

CAP A L' ART (Quadro de D. D.

grogueijen

les fulles;. els cants deis segadors vi
lluny, els batedors dancen en l'era... les
garberes s'apilen en rengleres solemnials y
el

bon pagés pensa en el beatifich repós
de les
nits estrellades y fresques.
Quan bat la tempestat estival, bon
pagés
confla; may desanima son coratge elaltíu,
esme
na pacient les
malversats que l' aygnat ha fe
tes y retorna, com si res,
al treball.
Eh arrenca deis arbres les belles fruites
tar
dorals, ven com el vent els arrebaga les
falles,
prenent ab calma la ving-ada deis
primen frets
y les plujes de tardor no l'
acoren.
Y arriba l' hivern nevat, el
bon pagés mira
darrera 'Is vidres del finestral la terra que
sota
la neu batega y espera ardit la
florida que

Un de 1' uf

ala del' art!

Cap

SI, senyors: de l' art més
noble...
vaig faixat de general;
y l' estrop que porto, 'm costa
ben bé tres rajeta comptats,

Més,

y- ferms

com

llamp,

un

portém 1'

en

terra,

art.

Y aquí bogues, allá
sipies, sardina, barats,mabres,
rajades, pops, calamarsos,
xanguet, polles, panagala,
acucia, ceytó, molla, llengados,
brótules, benitos, raps...
tot peix que salta y
belluga,

peix

au!

del' art!

vingan coves

y
tiestos.Aquets
dos
xaus!

trenta

van sense

trenta set...—Jo!...
1' altre va.—

—Queda per tú..:

(DE

TOT

jo...

militar.

Carcassona 18.—Dimiteix la Diputació
provin

cial.

's nega

a anar

contra 'Is
viticultors.—Manifestació de 20,000 persones
al co
ronel Marmet

destituhit pel

Gobern.—Segueixen
dimitint els Ajuntaments.—Dia
Mr. Ferroul.—Colisións entre els 19. Detenció de
eoracers y el po
ble.—Dia 20. El poble está en plena
revolta.

Medicina popular
Hemorragies.

Pel izas. Rajar sanch pel nas es
un incident tan comú que
tothom ne te esment.
Quan aixó passi pot ferse us deis remeys ca
sulans més coneguts, perque al contrari de lo
que ocorre en altres coses, la medecina popular
en aquest incident s'
ha inspirat en la medecina
real: ensumar aigua freda sola o ab vinagre;
tirar á la cara aigua freda; posar una clan la
clatell, que obra per la acció del fret no per ser
una clan (encare que hi ha qui
senyala flns la
llargaria y les dents que don tenir la
clan pera ter 1' efecte) etc., etc. (luan
malgrat tot aixó la saneh no 's estronca
se pot ter us d un
remey de cal apote
cari que 's Pki t tenir sempre á casa
perque no 's fa malbé: es un medica
ment que se'n diu hazelina,
liquit y
ciar com
aigua. A una petita quan
titat d' aigua s' hi afegeix hazelina
ab més o menos quantitat (un ters,
una meitat, dos terceres
parts) segons
la importancia y duració de la he
morragia; s' hi mulla un poch de cotó
fiuix que 's flca dintre '1 nadiu del nas
per hont ix la sanch.
En casos axís, no obstant, convé
avisar al metje en primer tenue, perque
sini ab tot aixó s'aturés l'hemorragia,
el metge fará as de remeys y medis
que, uns per difícils, y altres per pe
rillosos posats en mans de tothom, no
devem esmentar aquí; y en segon
terme, perque li queda la tasca d'
indicar els medis de que la hemorra

Argeliers.—La policía encarregada de detenir
Albert, no l' ha timabat enlloch.—Se forma una

M.

nou

Comité.

Montpeller 20.—Important
manifestació.—Coli
sions sanchnantes.
Beziers 21.—El regiment n.° 17
s' ha juntat ab el poble.

no

sa?nça.Q

en

Marcelin Albert, capitost del mohi
Si '1 Govern s' atreveix a empre

Mitjdia?

sonarlo ?qué sucsehirá?

Perpinyá.—Actes d' indisciplina

Narbona.—Las tropa

's ve convertint en
diré pahorós, pero si grave.
Les noticies que estan circulant
aquesta tarde,
son
contradictories; semblan
ha en les cases deis malaltsles corredisses que Iii
quan s' espera ara
vans-ara un succés
notable, siga en pro ó en con
tra del estat del pacient.
Fins ara, no s' havian pas
encaparrat ni '1 govern
ni la prempsa: '1s espectacles
d' aquella regló viti
cola semblavan eaure 'n gracia
deis parisenchs
pro les bromes aquelles
de per-riure, s' han tornat
nubols tempestuosos que comensan
a donar fri 7
aité
p ssa al Mitjdia? Les
noticies comensal' á
esser contradictories.
Qui diu que no passa res; qui
asseg.ura que de sobte podrá
sobrevindre una con
moció. Les- resolucions que está
la Cambra
deis diputats, tenen la gracia prenent
de no satisfer als
queixosos.
Lo sub-secretari d' Estat M.
de Clemenceau, ha presentat Sarraut, molt devot
la dimisió del carrech,
que crea incompatible
ab la defInsa deis interessos
de Narbona, que
representa en la
popular.
Aquesta dimissió 's comenta com Cambra
indici de molta
gravetat.

problema,

ment del

Espanya

á 1' art.

Escrich en un moment que pot esser critich,
com
si diguessim, un deis
díes climaterichs del mohl
ment febril qu' está passant la
Fransa y que de mica en mica regio del Mitjdia de

?Está prés

ARREU)

Portugal
Lisboa 22.—E1 poble, capitanejat pels
repnbli
canta, s' amotina contra les tropes; hi
han nombro
sos 3norts y
ferits.
Franca
París 17.—Marxen els reys de
Dinamarca.

B. SOLA.

y en que corri tot lo día
per la sorra á peu
descals...
!qué hi pot ab mos peles la sorra,
sent de 1' art!

quan ja la
aprop se veuhen lleva en terra,
surar
los llevatóns de la
bossa
y '18 tenim casi á
tocar...
Llavors —alai... ala... alal.,:
Au minyáns! alea, que val...

com

Actualitats

nejats per en Lerroux.
Valencia 18.—Manifestació contra l'
Ajuntament,
ab colisions ab la policía.

Y creyéume, de la vida
mentres passéu lo trasbals,
trevalléu sent noys, sent jo res,
trevalléu essent més grans...
cumpliu se-mpre ab gust la santa
y honrosa lley del treball...
si no fugiu de la mandra...

fareu

DR. SLOSS

Madrid 17.—Reunió de les
lliberals al
Circol Lliberal.—Día 18. Mor- minories
D. Joseph Muro.—
Discurs del Sr. Vazquez de Mella al
Congrés.—
Día 19. Discnrs del Sr. Salmerón
Congrés.—
Dia 20. Discursos deis Srs. Canalejas al
y Melquiades
Alvarez contra la
Solidaritat.—Manifestació deis
dipitats en els passadissos
y Saló de Conferencies
del Congrés.—Dia 21. Discurs del
Sr. Maura al
Congrés.—Dia 22. Arriban els antisolidaris
capita

Llavors, planyéulos, planyéulos

Lema: Fora mandra.
(has son de l' art de la ploma,
altres de
art del pintar,
n' hi han de l' art de les solfes...
d' altres arts !uy si n' hi han!
Y jo, que ni tinch
ni sé ahont m' haig de tombar,
sens tenir art de cap
mena...
soch de
art.

Y quan ja la
broma
y ja cansats de tirar ntimva
gayrebé caminém d' esma
y ni gosém
apiular...
—Ala! de
garbi!...—nos cridan;
després,—Ala/ de llevant...—
Res... son crits contra
la mancha,
eras del' art.

dirho.

Mes ay! quan sois havém moques
o la xarxa hem
arrapat...
quan la bossa buyda indica
que hem fet Marsu... quins afanys!
llavors ?cóm bullirá 1' olla?
ala fillets ?qui 'ls dará pá?

XANTJEB VirRA

de la fila del Marxant...
1' un fá '1 bé,
altre la guatlla,
1' altre '1 gos... t'
altre... pro !MI...
NO 'n fassin cas si no
entonan...
Son del' art.

Al armariet. Una
ampolleta ab haze
lina y una mica d' esca. La
llimonada
sulfúrica sois den serhi quan se tracti
de families en que algun deis seus
individuus
Siga tarat de treure sanch per la boca
y encare
llavors al metge es a qui pertany

Y vinga coves y coves...
y vinga aná 'la encantant...
y com fruita tots se venen
y á bon preu tots a' han pagat...
que '1 peix fresch.. d quí no
agradal
y aquest vá del' aygua al plat...
y contents fem cap á casa
deixant 1' art.

vindrá.

Y avant, mentres un
refila
passades del contrapelo
y aixecal` altre tonades

cor.

Tots posém cara de pasques
perque á bon preu s' han pagat...
Llavors, si que fem patxoca
prop del' art.

bren al

Miréu: quan á punta d' alba
tornan de vol los eompanys
y 'ns amarrém á la corda
ab 1' estrop recargolat,
al torna avall m` ele
contemplo
com dos rengles
de gegants
y penso... !que 'n fém de
tropa
los del' art!

13aixeras).

CORRESPONDENCIA DE PARIS

sense

oficialitat

dapó
Tokio 18.—Els japonesos s' apoderan
de Chinto
zé (lila formosa); tenint 130
baixes.

?Quines complicacions

imprevistes_poden presen
tarse? L' exercit ?fins a quin
punt estará á les or
dres del Govern? l'erque cía lo
Regiment 100 ni. de
Infantería, en lo Camp de Larzac,
ha manifestat
sa simpatia per los
revolucionaris, qu' aixis s'

ano
ja.
?Els obrers radicals de Fransa, pendrán
agita,ció, sisquera per combatra l' actualcartes en
govern?
?Els católichs y patriotes,
no procurarán
aprofitar
oportanitat?
menan

Veusaqui

que

ningú

sab

respondre y començan
cap pronostich de bou
temp
Qun
sá se publiqui
carta, haurán sucsehit
ja moltes coses; si noaquesta
hi ha res de particular, el Go
vern y la Fransa
estarán d'
si passa
quelcom de gravetat, está enhorabona;
ben
a

ferse calendaris

sense

rnarcat

ritzó.

en

***
Veig qu' AURORA SOCIAL dedica
especial atenció
A les qüestions

feministes, de les
no pot pas
prescindir cap publicació moderna.quals
La dona á Fran
ça,
sense

fer tanta

feyna

trevallant esforçadament per altres nacions,
pació de la miseria. L' altre din la seva emanci
vaig assistir als
examens de la facultat de
Medicina, que per cert
no 's celebran pas á
l' estil d' Espanya. Cinch pro
fessors estavan exarninant á altres
tants alumnos
tots ensemps, en una especie
de conversació fami
liar. No hi havia pas estarrafament
aires de soiemnitat: la sencillesa y de bigotis, ni
amistat dona
van un caracter
agradable. Deis cinch alumnes,
tres eran noyes que estavan
manejant els ossos
ab verdadera
está

eom

en

devoció.
En cambi les cotxeres
sembla que no aumentan
pas la matrícula. Jo no n'
he vistes pas
que
dues. La máquina
eseriure, la botiga demes
comers
y la caixa semblan
mes aproposit al
caracter y
forses de la dona, y poch á
poch van aproveintse
d' eixes col-locacions.
Pero ahir varen debutar les
suffraguistes (suf
fragettes) presentantse al President
Clemenceau no les va rébre, pero las del Consell.
rebé en Jan
rés. La prempsa no di:ti Trines
pretensions tenia n:

gia no repeteixi.

Per la boca. Si quan surt sanch pel
ningú s' esparvera excepto quan
ne raja moka, la més
petita quantitat
de sanch que surt per la boca espanta
a tothom. Be podría
dir aquí que mol
tes vegades no te cap
importancia;
podría senyalar els origens
distints
que pot tenir una hemorragia per la
boca; podría en una paraula dir moltes
coses defensant que
no den espantar
com espanta. Val mes que
ho calli; val
mes que la gent 8' espanti
y 's cuydi
que no que fihi y no corri.
En cas, donchs, de traure sanch per
la boca ?qué den ferse? En primer
lloch avisar al metge; la cosa pot ser
massa seria pera que se 'n
paga pres
nas

cindir.

en

LA RONDALLA GALLEGA
•AIRINOS D A MINA. TERRA»
un deis
homenatges que les soeietats corals de
passat á J. A. Clavé, pera celebrar
Catalunya tributaren el diumeng e
el einquantenari de
llur

el moment d' associarse á

ho

AURORA SOCIAL

4
per

ara

seMbla que tot

se

reduhirá á apendrer

Les conseqüencies que aquestos han produhit
modo següent:
en les víctimes se califiquen del

á

á mitins.

jugar

Morts, 42.

***

Incapacitat permanent absoluta,

es el qu' han
Lo descobriment cientifich del dia
obtenir ealeium
fet dos enginyers alemanys pera
y extendre '1 pe'l comers.
aquest medi,
Fa poch tentps que fou descobert
combustible,
blanch com
qu'es
propietats
son
quals
pesa
la mey
estany
y
que
que
l'
la plata, mes dar
resistencia de
tat que l' aluminium, oferint una,
t;10 grams per centigram quadrat.
qual la
Fins ara era dificil l' adquisició, per loprocedi
seva
utilitat semblava poca; peró ab lo
posarlo á preus asse
ment descobert, s' ha lograt
no hi ha dub
abundancia,
existeix
en
quibles. Qu'
calcaris
compostos
quindea
deis
ta, essent l' anima
estructura te
y que son deis mes abundants de la
rraquea.
destila
Una de les aplicacions consixteix. en la
deshidrostarlo.
alcohol
per
cio del
dificultat de
Els enolechs es queixavan de la
problema,
aquést
solucionat
calcinm:
conseguir el
qui sab á
donara vida á una nova industria, y

t¦nantes aplicacions.

Idem temporal, 9023.
Representen les indemnisacions d' aquestos
accidente, la quantitat de 412.268 pessetes ab
De la estadística publicada per la secció 3.4
(Técnica administrativa) del Institut de Re
formes Socials resulta que en el any 1904 (mes
de Novembre) la xifra de associacions obreres
la de 1867 ó sigan 10 per
en tota Espanya era
habitants
en relació ab el cena de
100.000
cada
població nacional que donava en aquella fetxa
18.607,674 ánimes.
un contingent de
En la Sessió del Congrés del día 22 el Minis
d' emi
tre de la Governació llegí el Projecte
gració del qual ens ocuparém oportunament.

M.A.TTHIEU.

* **

aquesta ciutat una se
Universal
va adquirint condi
Exposició
gona

CRÓNICA SOCIAL
industrial D. Octavi Domenech per

me

diació de AURORA SOCIAL ha colocat en
obrera
son taller de fundició de metalls tres
recomanats per riostra Oficina de coloca
eions, dos d' ells en calitat d' oficials y de
aprenent el tercer.
Desitjem que la conducta del referit ciu
La

-

Manera de censervar la fruita.—Ensenya en Man
cini que de entre varia procediments el que dona
més boa resultat es el segiient:
S' agafa la fruita ben sencera y sense corcs ni
macadams y durant alguna segons se la posa din
bany de goma arábiga (un kilogram de go
tre un
ma

per 4

o

5 litres d' aigua.)

Després se deixa secar y se la posa en un lloch
fresc, sec y regularment ventilat.
Aque,st bany de goma, obstruint ela poros, impi
oxidació, o sigui accés del aire dintre la
deix
(risita y prollonga extraordinariament la seca
existencia.

Nostre batlle está entussiasmat y 's disposa
sacrifici pera lograr aquel
a no escatimar cap
llors
per Barcelona. Les en
xa nova corona de
titats económiques treballan aixís mateix ani
mosament per conseguirho.Tot fa esperar que'l
no
éxit coronará tan lloable,s iniciatives y que
de
trionfanta
Barcelona
aixecará
vament s'
ha
aquesta gegantina empresa que no dubtém
treba
nostres
pels
entussiasme
vista
ab
de ser
lladors, no solament com a ciutadans sempre
disposats pera una obra de cultura, sino també
desitjosos d' ensenyar al mon que
com a obrers
enrera en la tasca progressiva.
quedan
pas
no

Conferencia de La Haya

l'oda de 25 que
en
part en 1899.
prengueren
que
hi
foren els
Aquesta Conferencia té per objecte arreglar
pacíficament les diferencies que hi pugui haver
diferentes
tocant ala drets e interessos de las
nacions. Aixó demostra que `ls procediments
evolutius van fent camí en el mon.
concorren 47 Estats

*

*

*

Xavier
El nostre company de redacció, en
Certh
natural
del
la
Flor
Viura ha guanyat
organisat pels Chors d'en Clavé, pera so
men
lemnisar el cinquantenari de llur fundació. Ha
elegit Reyna de la Festa a Na María Muntades,
obrera.
que s' interessa molt pel benestar deis

Accidente del treball
Segons la estadística publicada per la Teso
reria general de segurs, durant el quart tri
9178
mestre de 1906, han ocorregut a Espanya
Itecidents del trcball.

El paper
El seu inventor fou Tsai-Louna, el qual nasqué a
Xina baix la dinastia deis Hans Posteriors. En lo
any 105 de
era cristiana informa al emperador de
que fabricava paper ab les eseorees deis arbres, es
topes y draps vells. L' emperador li concedí honors
extraordinaria y desde Ilavores la nova industria se
anomená Tsai-ho-eché, que vol dir pape? de Tsai.

SOLUCIÓ
(Al problema económich

del número 6)

Guany anyal:

1.182'72 ptas. Podrá comprar la
al cap de 9 anys y 6 mesos.
Han enviat solucione a abdues parts del Pro
blema: Joseph Sabatés , J. Romagosa , Sebastiá

casa

Munté, Sebastiá Jordana, Joan Estapé, Lluis
Floriach, Joseph Fornat Font, S. Sanjaume, Se
bastiá Puig, Arthur Roca, Joseph Icart Riera,
Lluis Puig Visa, Lluis Vila Valí, Manel Gilabert,
Jaume Lleal, Pere J. Labernia' Francesch Ribas,
Miguel Sartmarti Valenti Puig Ciurana, Félix
Ferré

es

el

cl-is.<51.1-

TREINTA TOMOSAUNA PESETA ELTOMO
en

JUAN AYNÉ

M17ENTOS

MÚSICA1C
Fernando VII, 53 y Cali, 22

VENTATGES PELS SUSCRIPTORS
Al menys

una

1' any

regalos entre ‘ls suscriptors.
Aquests regalos consistirán

se

repartirán

I

—

Non

Carrer

de

St.

Francesch, 17

SE NECESSITEN:
Bones maquinistes pera colls y punys.

Aprenenta sabatera.
Bona operaris sastres.
Me4tre fundidor.
Mitjes oficiales sastresses.
Aprenent de sabater.
Aprenent pera camisería.
Aprenent cl' esparter.
Oficiales sastresses.
Treballadores pera gorras de llana y de ganxet.
Oficiales práctiques de confecció de vestits pera
senyora.
Un aprenent many-á (pera fora de Barcelona.)
Un obrer ferrer y carreter (constructor de carros).
solicita feyna.

Aprenentas

fabrica de flora artificials.
Oficial lampista.
Mitj oficial impressor.
Oficialas sombrereras.

Aprenent lampista.
Aprenentes taller de confecció de roba blanca.
Aprenents cerers
Aprenents constructors objectes de metall.
Aprenentes modistes.
Aprenenta pentinadora.
Modistas de sombreros.
Aprenenta fábrica de plumeros.

Opartado de Correos n.° 41.
é=.1.tc)
cada dia más creciente de los milagrosos

edicamentos

'"11A.1\TZ

C.)

para la curación de las Estrecheces uretra
les, Uretritis, Prostatitis, Cistitis, Catarros de
la vealaa,

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

G-aflnglada.
C

k la Rambla del Centro, n.° 30 (junto al Cré
dit Lyounais), Barcelona, lo cual se hace
público para conocimiento de sus mime
rosos favorecedores. -----

05 T AN21

ERTI-TEINI
MÁQUINES
PERA COSIR Y BRODAR

ESPECIAbITAT: Máquina rotativa Yt25-F•ITYA, la mellor del món.
Máquines pera toles les industries.
Máquines rectilínees su-srv-nrt rr pera millas.

Ah COMPTAT Y A PhASSOS

AVINYÓ,

mitjaires.
Aprenent de dibuixant industrial.
Bones

Aprenents de

looss 224,42: yy 288

Despacho

BARCELONA

en

conocAcióNs

mejor7puggilltrE
agradable

Barcelona.-8. C. M. 8onet prosaich. Tema gastadissim.
—F. S. J. No essent icédit, no va.—F. Q. Passi personal
ment per la Redacció de 12 a 1.—Ll. Z. Z. No emboten tan
de finix.--I. C. D. Vos rnateix ho confesseu: la vida es di
fícil; pero encare se H fa mes al pobre emigrant. No anen
tot cas pre
a Panamá. Es un mercat de cara humana. En
ferible
Canadá. —J. M. Z. Ja hem rebut altres queixes.
administració.
Informi personalment.—J. T. D. Donat avis
—M. A. B. Id.—A. V. Al torn.—J. P. No 'a pot publicar.
Arreglat, podrá
—F. X. O. Es massa incorrecte.—E. 8.
J. F. Teniu la
anar quan Ii toqui 'I torn.—J. N., P. S.,
Iley a favor, pero no 's cumpleix —A. R Conteatém en les
Llegeixi
A dvertencies ala solucionist es.— Ig»alada. J.(1.
advertencies número 7, sobre oficina colocacions.—LI. R.
Vich M.
Obert ja el Secretariat pot consultar assumpto
B. B. Al'Administracio.—Mataró, J. M. Tema oportd.—
Badalona. C. P. M. Prosaica, incorrecta —La Poma. U.
V. Meras, pero 'ni falt espay pera '1s logogrifos.—Can
tallops. E. M. Rondalla molt coneguda.—Maalleu 1. J. R.
Contestém secció Passatemps —J. S. C. Avant sempre, mi
nyonet, el que e' aplica trionfa.—F. E. Ja n' estavam cata
federal.» La
rata. Concreten carrechs.—Sabadell. «Un
questió social es anterior y més urgent que '1 problema
politich.—Arenys de Mar. 5. C. P. ?Encare crea ab els
spapns•?—E1 temps es massa preciós pera malgastarlo Pi
gant al joch deis «clericals» y deis «anticlericals».—Reus.
«Fortuny. ?Qué se 'ns endona dele noms? lo que importa
son les coses.—Sitjes. «Un nacionalista.» Estimem a Cata
Setmanari es especia
Innya Con el primer. Pero 'I nostreSocrm..—Sardanyola.
lista: Ilegin el subtitol d' AURORA
indnstrialisme
modern
P. H. Si, homo, si, condemnem 1'
po
com a sistema económich, fundat en la injusticia. Hí ha
lítichs fracassats que 's voldrian restaurar ab la fam del
poble. Y una vaga es la fam tintín no 's prepara com cal.

RENOMBRADOS

objectes d' uti
litat doméstica com per exemple: mobiliaris y pa
raments de casa, máquinas de cusir, rellotges,
armaris, etz.;• y també en imposicións de 20
ptes. á la Caixa 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.

El

CORRESPONDENCIA

me!or reconstituyente

-

a

Recordem als concurrents que '1 Premi 's conce
dirá al obrer o alumne que hagi resolt millor tres
problemes seguits, inclohenthi „insertat en el
núm. 6 d' AURORA SOCIAL.

elÉMOS 11:111Z1Z1Z

BARCEhONA

vegada

ADVERTENCIES.— 1.a Les solucions han de
rahonades. pera poguer establir comparaeió de
mérits entre les que obtan a Premi.-2. No entra
rán en concnrs les solucions que resultin copiades
d' altre autor.-3.a No entrarán en coneurs les
solucions rebudes després de la insertada per Au
alumnos que `ns
RORA SOCIAL.-4.a Eh obrers o
envian les solucións per corren, que ho fassin ab
sobre obert, posanthi sellos de quart de céntim,
en la mateixa forma ab que s' envian els originals
pera imprenta.
ser

de
Hijo
Tallereslmorvenza

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

Joseph Morgades Navarro, Domingo Creus, Ma
nel Masoni, J. Daniel, Climent Fábrega, R. T. P.,
N. P., R. B. D., J. C., J. R. R., M. M. B., Anónim.
—Han enviat soluciona a /a Lapan solament: J.
la 2.a part
S. C., A. P. V., J. T., J. M., J.
solament: F. X. V. Ll., J. T. B., Ll. P. J., R. C.,
B. D., F. Q.

QWKALLA Y MAQUINARIA
fundiciones de lilerro g bronce, lalieres de maquinaria

POR

De venta

,

,

bazos de

DE
lsicSIN

Janme
Fonollosa Juan Sebastiá Sans Valles
Cluet, Ignasi Ratera, J. Busquet, Miguel Voltó,

,

1INTA. que

1" EL

C)

La important revista «Cataluna Textil» pro
posa la celebració d' una festa del Treball
consistent en un públich concurs sobre temes
tecnich industrials y ab premis en metalich,
la qual deuría tenir lloch el 1.er de Maig de
cada any.

jecte.

tinga molts imitadors.

Tomen

en

cions de propera realitat.
Foment
A la darrera reunió celebrada en el
la
que
tin
succehit
Nacional
ha
del Trevall
gueren en el domicili del alcalde Sr. Sanllehy
enea
els individuos de la ponencia municipal
rregada de estudiar tan importantíssim pro

complau fer constar qu' el conegut

***

* *

*

L' idea de celebrar

tadá

***

Hem rebut una elegant postal Recort de la
segona fasta Nacional Catalana, ab 1' «Hinane»
d' En Francesch Matheu.

***

Paris 18 juny 1907.

Ens

27.

Idem, idem relativa, 86.

56 centims.

L'acte 's celebrará el proper diumenge en el
Saló de Cent. En un deis próxims números p u
blicarem la poesia llorejada.

9.-BARCELONA

sabater.

Extirpa rápidamente,

Dores ge despaig á la redacció: De 12 I 1 del initjdla.

laxante, refrescante,diurético,digestivo

DEL
BiDEafarmaciasDstrertratans,5.Bcelona.

CALLICIDA PIZA
emplastos y de
y zapaterias.

los

líquidos

en

general.

Es económico,

una

peseta

en

sin

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

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino, 6. BARCELONA
Por i'30 ptas. se remite por correo certificado.

