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AURORA SOCIAL
Setmanari defensor deis interessos del
Treball
Les comunicacions
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Apartat de correus núm. 26
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Espanyal mitj any F50 pts., per coffesponsal 115—Eslanger, mitj any 2
fracs, per corresponsal
Número solt 5 céntims.—Paquet de 25
números pera la venda 75 céntims
Pagos a la bestreta. Poden enviarse sellos de
correu y tota cIasse de
Iletres

EL PROJECTE DE LLEY D'

PObITIC11.—No cal pas qu' emigréu. Acaba de fer una Iley
d' emigració que curará tots
OBRER.—Escolti: ?qu' es bona per menjar aquesta Iley?... perqué, si
no' ns treu la gana,

215

de facll cobro.
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tio 's tornan els originals.
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els vostres mals.
me

sembla, senyor, que haurá perdut el
temps.

La nostra caricatura
camina

pa s de

Espanya la legislado social
quants anys
tortuga, y,si ha fet algun avens d' uns
nacions.
altres
de
ensá, es anant a remach de la
dellegirla
as favor
adonatl'Estat
Fins are no s' ha
lleys
ens en
que
de
pas
Y
no
es
emigrante!
dele

•altin, perque n' hi

ha pera

omplir

a

el archivo de

Simancas.
caracteristich deis
La manía llegífera es un vici
Aquest vici el ri
decadente.
corrompas
y
Estats
pobles no
diculisém en nostra caricatura. Ele
promulgan
que
's
lleys
riuhen de paper florit, de
?No ho estém veyent ab les
y no '8 cumpleixen.
nays, d' accidente
lleys del treball de les dones y 'ls

dominical?
del treball, del descans
la lley d' emigrado, qual
mateix
ab
?Paseará lo

Cierva?

La
projecte ha llegit les Corte el senyorpruden,cials,
En aquest projecte hi ha articles
refereixen ala protecció dele menors
com ele que 'e
d'emigra
la formació del Consell
y de les dones,
reclutadores,
Agencies
supressió
de
les
ció, la
ele
contracte,
la inspecció
les garantice del
's fassi
lo
que
poch
tot
será
barcos, etz. Sempre
entigrant de les propagan
pera defensor al pobre
infame explotació dele ne
des enganyoses y de la
a

a

a

a

en

a

blanca en el centre
grers que mercaclejan ab
Nosaltres vol
península.
de
la
y en els litorals
infelissos
a qui
la patria
aquells
que
tots
dríam
comí
del des
nega un rosegó de pa, trovessin pel
y assis
consell
remotes
terro y en les regions més.
tota
mena d' ins
y
de
autoritats
tencia de nostres
fundació
titucions benéfiques, com la Leo-Haus,
nort-americans
que pro
sostinguda pele católkhs
ballets
treball,
alimentado,
emigrats
porciona als
carn

de

viatje,

etz.

Nosaltres voldríam Inés. Nosaltres voldriam que
entere, que ab
totes eixes families y áduch pobles
comiat
de ea nadiva
ulls
prenen
les llágrimes als
separar,
corn ele fills
haguessin
de
se
n'
terra, no
arrancats del pit exhauste de la mare moribunda.
Senyor ministre de la Gobernada senyors mi
nistres del Estat espanyol! Donéulos pa als pobres
emigrante, que us estalviareu el treball d' escriure
papel- que no es bó per
tota aquesta mantanya de

Menjar.

emi
Avans d' escriure projectes de lley sobre la
colo
problema
de
la
gració, estudiéu y resoléu el
ministre
Pan
a
Italia
el
nisació interna, corn (en
península, féul o
tano. Melloréu el subsol de la
interessos de la
Protegiu
'ls
productiu.
fértil y
industria
y '1, co
agricultura y fomenten els de la
lesvergonyes
haureu
de
sentir
mers, que no us
so
que ha denunciat al Congrés el senyor Rahola
canal
de Panamá y en
passant
al
que
está
bre lo
fazendas del .Brasil y en les platjes d' Aus
les

tr alia.

CLARIS.

Cansó planyívola
Enllá d' enllá del mar, tota calmosa,
la nau va fent sa via silenciosa,
y I' ona bressolantla escumejanta
canta que canta.
Al ritme cadenciós de les °nades
n'ixen un chor de vens desanimad es
del barco que superb va fent sa vía
y 's mor el día.

les postres obres

10011 del

pohle

Oficina de colocaciom—Moltes son les demandes
de fora.
de treball que se 'ns fan de Barcelona y
No son tantes les ofertes.
Les colocacions que més abundan

son

pels

apre

nents que cambian de casa molt sovint. Aisó posa
aprenen
de manifest la desorganisació del modern
tatge. Faltan escoles professionals, d' edncació de
diferentes
la ma d' obra, de preparació pera les
arts y oficis de la industria moderna.
Aquest punt es de suma importancia pera la vida

del treball, pero no podém tractarlo avuy.
vegada la
Lo que avuy fem es reclamar altra
eontractistes, a fi
empresaris
y
amos,
deis
atenció
ofertes de treball.
de que donguin publieitat a les
Oferir colocacions acceptables als obrers cata
lans, aptes y dignes, evitar la desocupació forsosa
voluntaries es cooperar a la
es prevenir les vagues
pacificaeió social de Barcelona y de Catalunya. Es
obra d' altruisme, de caritat, més que donar
una
una

almoyna

a

un

pobre anónim, que pot

ser

un

criminal. Per sort encare
al pa
a Catalunya hi ha homes que saben donar
tronat industrial el valor de paternitat.

vagabond,

un

viciós,

la fábrica BatHó, se
de fresch a una de
surtí
una glopada con
tuberíes,
per
les
que
les
per la nan
que
escampantse
tinua de vapor
sembrá 1' esglay y la mort en condicions trági
ques y esfereidores. Aquella nuvolada de fum
roent embolcallá els cossos mitj nusos d'
aquells tres obrers, cremántelshi la pell de ma

netejar les calderes de
fongué una soldadura feta
de

un

dir.
Pero ?son la mejoría? els fets ho han de
Y ah obrers capassos y honrats que, sens culpa
recoma
de part seva, es trovan sonso feyna, els
coratge, que no 's deixin
nem que no perdin el
arrastrar pel pessimisme que fa estéril l' esfors.
Deyam Peltre din que ja era hora d'organisar una
obra de defensa contra la desocupació inculpable.
D' aquesta obra ne funciona una a Bélgica que
Socie
mereix ser proposada eom a model. Es una
tat d' Asseguransa contra el Paro, fundada per

horrible.
Altres treballadors que

primer, primera.

pitalisme.

qüestions legals

que interessan a les classes populars: lleys d' asse
guransa en casos de malaltia, accidents del treball,
vellesa, invaliditat, lleys referents als establiments
industrials y meeánichs, lleys sanitaries, de quin
tes, lleys que estableixen les relacions entre pro
pietaris y llogaters, acreedors y deutors, lleys so
bre assistenda deis pobres, sobre arbitratge y
conciliació, sobre transaccions y cambis comer
dais, reglaments y ordenanses administratives re

les
n la provincia, al municipi
professionals..,
Aquest servey gratuit el prestará cada dia de 7
8
del vespre a totes les persones que '1 vulguin
a
ferents al Estat,

en

ilavia

L' altre deis morts no pogué ser identificat.
A propósit de I' esmentada desgracia, din un
diari de la localitat lo següent:
«La neteja de les calderes se sol fer en diu
menge o altre día festin, pera evitar desgra
cies y també pera guanyar temps.
Aquestes operacions se fan d' una manera
molt especial. Com que •Is forats de les calde
un home no
res solen ser petits, tant petits que
hi passa, els netejadors contracten noys de
pochs anys, als quals se `ls fa passar pel forat
poch menys que entatxonántelshi La tema de
netejar calderes el fabricant 1' enearrega a un
contractista que es el que lloga als noys.
Aquets contractistes, prescindint de Ileys y
reglaments de tota mena, Boguen els noys en
forma tal que ni saben qui son ni hon viuen.).
AURORA SOCIAL al plorar la perdua d aques
tes tres víctimes del treball, a' associa a la as
piració general de la clase obrera de que sigui
quelcom mes que una disposició escrita 1' ins
pecció deis tallers y fábriques, ensemps que en
vía als demés ferits la expressió del desitj fer
vent de veurois-ben prompte restablerts.

condició deis eonsultants.
Les consultes poden ser orals o eserites.
Les escrites les contestem en secció apart.
Les qüestions sobre les gneis pot consultarse el
les

estavan

Els noms de las víctimes son: Joseph Rosell
y Ricart Escové.
Els ferits han estat: Jaume Muntaner, de 14
anys, habitant Sant Rafel, 10, Hostafranchs;
Salvador Mirabet, de 25, Callao, 13, primer,
primera, Hostafranchs; Francisco Sagarra, de
30, Sant Rafel, 56, baixos, Hostafranchs, y
Joseph Pallarés Villanueva, de 24, Cera, 10,

Per aisó hem posat gratuitament les nostres co
lumnes y les nostres obres al servey del públich.
Seeretariat del Poble.—El Secretariat está obert a
totes les persones que no coneguie les lleys, ses
aplicacions o interpretacions, y a les que conei
xent el text legal, estiguin privades de meilis pera
fer respectar els seus drets.
Poden dirigirse al Secretariat sien qualsevalla
les opinions religioses y politiqu.es, la edat,.sexe y

principalment

a

societats

BONAMICH.

c

Creixia la ciutat magestuosa,
remembrant les passades esplendors;
espandint de son sil' aura joyosa
preludiadora de trionfals clarors.
Dins d' tila com nouhálit bategava
ardenta saya d' una nora fé,
y son antiga magestat clamava,
badant ves tombes, 1' avenir seré.
Una
ses

Substitució deis bornes
per dones

en

les

fábriques

procurat enterarnos, tal com va
prometre, de si s' anava a realisar en

Fíem
rem

Quelcóm
figuru,

y ta

JOSEP MONCLiTS.

Mataró.

LES FESTES DEL

CINQUANTENARI

Una grandesa popular t` envolta
y ets com la llum que cerquen ele esquarts;
tú apaybagares épica revolta
qu' ensanchnaría 'le senyorils cap-tarts:

bon terme, y per aixó ens imposém
avuy per avuy una prudent reserva; sois
nostres impre
ens atrevím a indicar que
sions no son pas pessimistes.

Da ton recort quelcom del' oriflama
quan es en llunyes terres evocat,
y com en somni al seu voltant e' inflama
de vostres glories el penó enea nchnat.

trobáián

bin.

Ton nom, pél poble en ideal fulgura,
y es per ell venerat el ten recort,
contemplen ele extranys en ta figura
quelcom que brolla d' un passat ja mort.

a

Ele c,om capdill en una gesta antigh,
y potsér la llegenda del demd,
legions novelles d' almogavers, ?liga
á les rnunions que ton valer juntó...
Mestre de pan per tot unpoble fores,
veas aspres en sonores
cantatrius de tonades idectls;
de la 4aixesa `le ánims allunyares,
y ab generosa forsa 'le enlayrares
vers les regions serenes é inmortals

regada

'le diversos .Mem
bree del cos humd, cansats de treballar en bene
fici del Estómach, varen pendre determini de
declararse en vaga general.
—Que' s manttnytti del ayre del cel—deyan
ele une.
—Treballem y suhem com besties de reata
deyan ele altres—y al fi y al cap pera qua. Pera
'1 senyor Estómach
-De res serveixennostres afanys, men
tres ell com unburgés, menja, beu y no fa
que

una

tornares les

XAVIER VIIIRá

res.

—Imitem el

seu

exemple. Fem vaga
Cap fine als Pens.

Dit y fet: les Mans deixaren de treba
llar, ele Braceos de moures, ele Pene de
caminar. Tots deyan al Estómach:—
Guányal la vida, gandul.
Pero !ay que prompte menjaren pa
penedtt! Dich mal, estavan dejuns ja feya
dios y dies. De pa no
hi havía per mas
tra ni un rosegó flortt.
Les pasteres buydes, ele molins parats,
el campe erms com un corral del desert...
Y áduch suposant que hagués restat pa
sech en alguna flequería, ele Membres s'
havían condempnat, com en temps de
guerra, al siti rigurós del Castell senyo
rial. La Boca 's veya privada d' esclafir
rialles—no 'n tenía pos ganes, per
y d' ensenyar les dente.
La ordre era terminant
—No pot pasear ni una mosca.
Y com no entrava menjar, se consumí
la sang. Y ele Membres s' esllanguían
no restava més que pell y os—y '1 Cor se
paralisava, y '1 Cervell s' atrofiava.
—Are sí que ve la Mort—cridaren tole

plegats.
Y '1 Cervell va afegir:
—Pero lo mort del Estómach ene cos
tará la nostra.
Y
Cor doná un batech, y 'le vaguistes
tornaren al treball, convensuts per una
insta experiencia de que lote plegats for
mavan un sol Cos, eran solidaris d' una

cabalgata atrave,ssant la plassa

de catalunva, El

carro

primer

es una

vida,

la d' un llegendctri ca,baller;
quan la llegenda planard en ta cendra
ta gesta esdevindrá potent y tendra,
com frnyt del noble amor y el just voler.

BONA LLEVOR

tots ele Membres desde '1

La

d' heroich perfumará ta
restará ennoblida

fábrica de una comarca fabril molt
important de Catalunya la substanció deis
homes per dones en el treball. Atés 1' es
important qiiestió,
tat en que 'e
convenient
no donar comp
creyém lo més
te de les noticies qu' han arribat fins a
nosaltres, puix la cosa es objecte de nego
ciacions que desitjém molt vivament arri

una

Veusaquí

Si la desgracia sempre condol, es Inés de
sentir quan aquell que la sufreix la trova en el
eumpliment de un deber social.
El divendres penúltim, mentres tres joves se
entregavan ab noble ardiment al penós treball

secular obria

com

ha vaga general

Accidents del treball

grandesa

magnas ales esperant el dio

de son esplendorós ressoryiment;
llavors vingueres tú, y un' alta gesta
fen desviar la ombrívola tempesta
qu' al Iluny se congriava sordament.

....

N' apar deis emigrants sinestra queixa,
llansada envers la terra hont varen neme,
perqué crudel. indiferenta y cega
el pá els hi nega.

-v

(Poesía premiada ab la Flor natural en el Certa
ment literari-sociológich del Cinquantenari de la
fundació de les societats chorals de Clavé.)

utilisar persona molt competent en assumptes juri
dichs que s' ha posat a disposició del poble.

La tétrica barreja de tonada
abandonada
avansa fas la platja
linintse tant bon punt F ona s' escorra
demunt la sorra.

*

públich.

la nau
fngiren espahordits per aquella onada de mort
que ele amenassava, no sense rebre algunes fe
rides que per fortuna no son de gravetat.
Acudiren promptament al lloch de la desgra
nombrós
cia les pritneres autoritats civils y un

pulars.

son

*

Aquest apaech es molt anttch. L' inventd
Menius Agrippa pera disuadir al Fobia romd
del propósit de revoltarse contra '1 Senat y pera
refutar ele mottus que alegd contra aquesta ins
titució, a la qual acusava de monopolisar les
riqueses els honore y '1 poder, mentres ell, el
Poble,
de soportar les cárregues deis tri
bute, dele impostos y afadichs de la guerra.
El sentit del apólech es eternament verdader,
al actual
mes pera aplicarlo ab tota propietat
y pera
Trevall
Capital
y
el
entre
el
conflicte
adaptarlo a nostra ?lengua, m' he permés modi
ficarlo una mica, sobre tot en la conclusió, en la
qual vull sostenir ele principie de la Justicia so
cial y condemnar tots ele abusos del Irtodern Ca

nera

Mr. Lluis Varlet a Gand.
Está establerta sobre la base de la organisació
professional. Les quotes deis agremiats son aumen
tades, com din en Severi Aznar, ab els subsidis del
del
Estat y del Municipi. Es una aplicació felis
sistema belga de «la llibertat subvencionada», que
la Espanya centralista.
no 's coneix per disort en
Es dar que aquesta obra es insuficient. Es dar
que pera que abundin les ofertes de treball ab
condicions ventatjoses, se necessita que no hi hagi
excés de producció, que hi hagi molta venda y bons
mereats y que l' agricultura, l' industria y '1 co
fioreixent.
mers atravessin una vida próspera y
Es ciar que aisó depen de molts factors interna
cionals y nacionals, y d' un modo molt eficás de la
proteceió deis Goberns.
Pero es també indubtable que l' esfors, no egois
ta, sino filantrópich, deis patrons y dels obrers pot
-evitar molts con-filetes.
Aquestos esforsos se proposa armonisarlos Al:MO
empresa industrial ni
RA SOCIAL, que no es cap
mercantil, que no 's proposa fer cap negoci ni be
nefici material, sino fer molts sacrificis, tots els que
poguem pera mellorar la condició de les classes po

Secretariat,

Pero al confessar ele sitiadors en la capitula
ció que aquell á qui harían motejat de gandul
y de inútil contribuhía tant com elle al bé comú,
1' Estómach hagué d' acceptar la condidó de
rebre en avant ni Inés ni menos de lo que ros ne
cessari pera la vida y salid del organisme.

alegoria de =La maquinista.

mateixa:Vida.

El moviment societari avensa a Catalunya. Da
rrerament els empleats de Tramvies han organisat
una societat pera defensar Ilurs drets e interessos.
Ha pres més áviat la forma d' una societat de re
sistencia.

Respecte d' aquest punt AURORA SOCIAL ja ha
manifestat el seu critéri. Nosaltres crevem que les
societats de resistencia no realisan las que una
part molt petita del programa que té Per fi mello
rar en tots els ordres la condició del proletariat.
No basta defensarse pera no morir. Es precis pre
pararse pera viure. Y aquesta preparació pera la
vida intensa deis nostres temps, demana una acti

sino activa; demkna medis no so
sino també positius; demana una
educació del esfors individual y professional.
Per aixó en un article dirigit Ale Obrers de Ca
talunya deyam no fa gay-re en aquestes colnmnes:
«Hem de crear societats de conquista.» L' obrer no
ha de defensar solament els seus interessos mate
rials, sino que ha de fomentar els seus interessos
intelectuals, morals, professionals. Ha de conquis
tar la vida pública, la vida civil. Ha de conquistar
el present y l' avenir. Y aixó no 's pot lograr ab la

tut,

no

lament

passiva,

negatius,

resistencia pa-Ssiva de les vagues.
Els brassos que treballan y 'ls brassos que 's ple
gan son una forsa, es veritat. Pero hi ha factors
que tenen més importancia: la rahó y la volnntat.
L' home no es una máquina: es un ser inteligent,
la
es un ser llinre. Y la forsa del enteniment es
veritat, la forsa de la llibertat es la justicia.
ab aquestes forses
obrer ha de garantir el
respecte als propis drets, ha de conquistar la hoy,
que es el dret que triomfa en la societat.
Per aixó no podem menos de felicitarnos d' una
obra que acaba de fundarse a Barcelona. Ja ho ha
•

AURORA SOCIAL
víam anunciat dies enrera
que se estava treballant pera

LES FESTES DEL

CINQUAIITTENARI

Hi ha persona que no s' atreveix a
a un tisich de mitja hora
finny, y en cambi al café. al tranvía,
al teatre está llarch temps al costat de
tísichs y hi está tranquil perqné no
sap que sigan tisichs.
Hi ha persona que al sortir de veure
a un tísich s'
espolsa y 's renta com
si sortís d' un lloch empestat, y en
cambi no 's decideix a cambiar de cos
tums que '1 poden portar a ser tísich.
De tot aixó se 'n din agafar el raye
per les falles.
No; no es verament el pobre tísich
de qui 's deu fugir y qui deu ter por.
Prenent les senziles precaucions es
mentades n' hi ha prou. Al tísich cal
cuydarlo ab carinyo pera ferli menys
amarch lo calvari que den passar; a
ses penes no den
afegirshi la pena
punyent de veures isolat o tractat
ab una por ridícula y antihumana.
Are lo que sí den ferse tant si 's té
al costat un tísich com no, es fer tot
lo que 's paga pera evitar caure en
aquesta terrible malaltía. ?Com?
Ja 'n parlarem un altre día.

fundar a Barcelona un Sindi
cat o Unió professional de de

pendents

de

acostarse

comers.

Donchs bé, aquest propósit
es ja un fet. Nosaltres tenim
els Estatuts de la nova enti

Sortida deis orfeons

Carro

alegórich de

.Les tlors de

tat. En un deis próxims números en donarem un
extracte als nostres llegidors.
El Sindicat no es molt numerós. Ja ho será. Es
una bona llevor. Y totes les llevors bones tenen
el
gérmen petit, pero floreixen y granan, treuhen
fruyt y 's
Quan obrer catalá tingui la instrucció -neces
saria, quan coneolii els avensos de la moderna So
ciología, quan
convensut de que la política
menuda no fa més que distreure sa atenció y des

s'iagi

viar

ses

energies de la solució deis problemes pri

mordials de la seva vida, els Sindicats obrers y
agricoles, les Unions professionals se multiplicarán
Cataltinya. Ells son la forsa del proletariat en els
paissos més avensats del mon. Y ho han de ser en
el nostre.

Treballadors de la terra

catalana,

are

passa

una

oportunitat. La ocasió es propicia. El projecte so
bre '1 régim de l' Administració local es molt defec
tuós. Pero será lley. Y aquest projecte si '1 saben
aprofitar en lo que us afavoreix, obra als Sindicats
les portes del avenir.
Ç.
Es necessari que tothom estigui ocupat, y que sa
ocupació sigui tan elevada com ho permeti la sera

naturalesa, pera que pugui
d' haver fet lo millor.

morir ab la conciencia

SYDNEY SMITH.

de conducta que la
lley del mar: els pei
xos grossos s' han de
menjar als petits.
Pero '1s petits tam
bé tenen dret á la
vida, y pera ferio va
ler s' han de defen
sar.
Els petits son
débils quan van sois,
pero son forts quan
van units. L' union
diu 1' escut de Bélgica.

Maig»

fait la force, com
Aplicant aquest principi, en algunes
ciutats d' Europa s' han organisat Lligues
de defensa deis petits industrials y comer
ciants. No fa gayre temps que se 'n fundá
a Fransa, que pot servir
Ligue bordaleise de défense

una

de model. Es
du petit com
mercíet de industrie. Ella lográ que
Ajuntament de Bordeus aprobés per una
nimitat el vot següent, que 's yegé preci
sada a esgrimir com a arma legal contra
els privilegis deis acaparadors:
la

Considerant: primer: Que `ls grans magatzems fan
desaparéixer un gran número
de petits comer
ciants, que son pera les ciutats una font
d' activitat
y prosperitat; segon: Qul la desaparició, com a
con

tribuyents,

cte aquestos comerciants priva a la hi
senda d'un ingrés considerable; tercer: Que
aquesta
disminució está molt lluny de ser compensada
pels
grans magatzems, que no pagan més
que una sola
contribució per tots els articles de comers que ex
plotan; quart: Que resultant d' aixó un progresiu
aument de cargues en els altres
contribuyents, lo
qual no pot menos de provocar continues
reclama
CiODS;
Emet el vot següent:
Que '15 grans magatzems siguin
baix el
punt de vis a fiscal, en les mateixescolocats,
condicions que
el comers especialista, y paguin contribució per
cada article de comers que explotin dins d
un ma
teix local.

B.

La nostra industria suro-tapera
Tenint

compte

agónich que
Catalunya la Industria suro-tapera y atravessa
els perills
que l' amenassan si no 's reduheix a
una tercera
part l' arancel alemany o' no 's suprimeix per
com
plert pera 'ls taps, a cambi de la Iliure
en

estat

a

extracció
del suro en planxa, la «Federació Agricola
Cata
lana-Balear» telegrafía al Ministre d' Estat y
Hisenda demanant que defensés sos
cobdicials deis extrangers. El ministre interessos
contesta
que tindria en compte el desitg de la
Federació y
que s' ocupa d' obtenir una
prórroga del modus
vivendi
ab

Memanya.

Publiquém

a

continuació

una

Les granotes

pren la defensa de les granotes y denla
mesures de protecció pera
aqueslosbactracis,

qual

cassa

encarna* ssada

fa disminuhir

Guayen
Taat
per

Bullidors de suro,1111111111113

Raspadors.

Quadradors
id.
id.

Tapers.
id.
id.

Taperes
id.
id.

y noys.

.

.

•

maquinistes.
id.

Auxiliars
id.
Triadors de taps..

•

•

Lligues
a

•

•

Comal:
aetmanals Pts_ C.

3 3'50 6
3 3'50 6
5 4'— 5 y 1/9
10 3'50 5 y 'A
6 3'— 5 y i/2
5
5
20
5
10
5
9
5

5-

•

•

.

de
:r11
Pted

10
2
12

3'25

5
5
5
5 y '/2

21'—
21'—
22'—
19'25
16'50
22'—

18'—
16'—
8'—
14'—
9'—
8'
17'85

de defensa

favor del petit comers g de la oelita industria

Una de les causes que influeisen d'
un
modo més eficás a
continuar y aumentar
el desequilibri
económich es 1' acapara-.
ment. S' acapara la riquesa
y 'les fonts de
la riquesa. S'
acapara la producció, 1' in
dustria y '1 comers. El monopoli, el trust,
el comer, etc.,
perturban els mercats.
L' interés personal está en
lluyta ober
ta ab els
principis
simpátic,hs
de la vida.
Y pera 1' home
que '1s nega, pera ‘Is pode
rosos que no Yolen escoltar la
yeu de la
justicia y de la caritat no hi ha altra regla

(DE

TOT

Espanpa

blicana al Teatre de Varietats.—Mitinch anti-soli
dari al Frontó Central.—Recepció del Marqués de
Taverga a la Academia de Ciencies Morals y Poli
tiques, contestantli el Marqués de la Vega de Ar
mijo.-24. Discurs de 'n Salmerón a l' Assamblea
Republicana.—Escandol a l' Assamblea Republi
cana.—Discurs del Sr. Miró contra en Lerroux y a
favor de 'n Salmerón.-26. Discurs de 'n Lerroux
contra en Salmerón a l' Assamblea, en el que tam
bé 's defensa.-27. Fi de l' Assamblea Republicana.
—Interpelació Marial, al Congrés, sobre l' ordre
públich a Barcelona.-28. Els diputats solidaris,
en vista-de noticiés de Valencia acordan aplassar
Assamblea, d' aquella
30. Mor el mi
nistre de la Guerra.
Valencia, 21.—Arriben els excursionistes cata
lans; se promouhen alguns desordres pels blasquis
tes. Comensa
Assamblea valencianista ab més de
600 assambleistes.—Dia 30. Arriben els diputatp
solidaris, sent ovacionats. Mitinch solidani al fron
tó, d' unes 8.000 persones; a la sortida s' organisa
una manifestació.

regió.—Día

Franga

Paris, 23.—Entrevista

de M. Marceli Albert ab
M. Clemenceau.-28. A la Borsa del Treball se re
uneix el Comité de la Confederació general del
Treball, acordant organisar una enérgica campa
nya contra '1 Gobern.
Argeliers, 28.—Arriba M. Marcelí Albert.-25.
El Comité acorda persistir en
lluyta pacifica fins
obtenir coraplerta satisfacció.
Sceaux, 30.—Celebració deis Jochs floi-als, sent
Reyna de la festa la filla de Clovis llagues. Ha
presida en Maurici Barrés.

parts.

cie d' una manera alarmant. Les granotes pres
tan grans serveys a l' agricultura,
perque des
truheixen molts insectes perjudicials als sem
brats.

Turquía
30.— Combat entre turchs y
prop de Chova, ab morts per abduguea
Portugal
ordena la clausura deis

Lisboa, 25.—E1 Gobern
Circols Republicans.

Austria

Viena,
Sr.

24.—Es

Weiskircher,

joria.

eleg,it president del Reichstag el
socialista cristiá, per gran ma
1

Inglaterra

Londres, 25.—Se Ilegeix
angle-espanyol.

a

res Cambres

acort

Russla

Odessa, 22.—Durant la

setmana s' han fet 3.000
detencións.
Tifiis, 26.—En el passeig anomenat Square Er
ran, quan Inés gran era la concurrencia, s'
hi han
tirat 10 bombes y disparat molts
trets; hihan molts
morts y ferits.

De medicina
La por al tísich.—La por ala tisis.

Aquesta qiiestió es d' un capdal interés pera
tothom y espeeialment p era, la class e obrera, tota
vegada que '1 contacte entre les persones sa
nes y el tísieh es en elles més íntim
en rahó de
la petitesa de les habitacions a que 'la obliga
llur falta de medis.
Y convé que si. escampin idees exactes sobre
aquest punt. Tant y tant s' ha parlat del contagi
de la tisis que aviat un tísich será de pitjor con
dició que un dels antichs leprosos. Y de fet jo
he tingut ocasió de veure áb pena com el po
bre tísich se veu abandonat deis seus, isolat de
les amistats y mirat ab por per tothom. Y no es
estrany: si fins ,hi ha hagut qui ha proposat que
els tísichs no poguessin entrar en teatres, cafés,
iglesies, tallers... y fins que pera viatjar se 'ls
fes anar en vagons especials!
Donchs be: devem dir en veu ben alta que
tant com es justa la por a la tisis, es
injustifi
cada, inhumana y fora d' ordre la por al tísich.
Tot y admetent que la tísis siga contagiosa,
petites y senzilles precaucions son suficients
pera evitar lo dany que pot aportar un tísich.
Y aquestes precaucions son tan sois de llimpie
sa y netedat.
Que '1 tísich escupí sempre en escupidera ont
hi hagi aigua„ lo qual deuría fer tothom; que les
escupideres se desinfectin per medi de aigua
bullenta tirant lo contingut al escusat; que 's
fassi bugada separada ab llurs robes; que en
la seva habitació—com en totes deuría ser
hi regni una bona netedat... y no tingueu por
del tísich. Are de la tisis sí; dela tisis tingueune
por. Pero una por racional que porti a fer tot lo
que pot evitarla; no pas una por raquítica y
nenlida que fa esparverar a cada moment, pero
que en cambi no 's decideix a posar en práctica
els medis que poden evitarla.
—

Venezuela

Caracas,

nia que la saneh ha overt en las
relaciona entre
el poble y l' exercit, entre la regió y la
república?
Fins ara sembla que la prempsa y '1 govern
no
han advertit aquestes conseqüencies ja

bles.
Fins fa

inevita

pochs dies

s' havia notat en tots una
mateix vaig alabar : Inés,
per desgracia, 's va perdre. La prempsa sectaria
de París ha fet el disbarat de burlarse de la regló
del Mitjdia, no solzament escarnint los seas defec
tes verdaders ó imaginaris, sino atacant son amor
propi, dihent que es una regió esbalotadora inca
pás de cap empresa enérgica y continuada.
En tot lo país s' han divulgat aquestes impru
dents ínsolencies, y de fet pot donarse per esta
blert en aquells contorns el regionalisme. Ja no es
qüestió de crisis económica: está ofesa y ha renas
cut la dignitat de rassa. No 's parlava de Preven
ea y de Franea, sino de crisis vitícola y de Ileys:
de sobte unes guantes insolencies han fet cambiar
la cosa y, sense por de equivocarse, se pot asegu
rar que 1' amor deis proveneals a la Fransa ha
rebut un colp que no 's curará pas ab cataplasmes.
Ademés, lo succehit ab lo regiment insubordi
nat, ha revelat avene qu' han fet les idées anti
militaristes en l' exercit. Tothom se pregunta si r
exercit es ja una garantia de la república per sa
fidelitat á la disciplina.
Com si no tos proa grave aquesta situació, avuy
la Confederació General del Trevall ha publicat
un manif ast á tots els obrers de Franea, manifes
tant simpaties per la revolució y ordenant que to
thom estigui previngut á lo que sia necessari.
La mateixa vaguetat de la frase, la fa mes grá
ve y amenassadora.
De tot aixó resulta que l' estat de Fraea, com ho
regoneix L' Humanité, 's trova en la crisis més
grave que ha tingut desde 'ls temps de la Cosa,-•

prudencia que aqui

mune.

ARREU)

Madrid, 22.—Rectificació del Sr. Puig y Cada
falch al Congrés.-23. Assamblea de Unió Repu

1' espe

jornal que guanyen els obrers
dustries suro-taperes y de les cantitats

AURORA SOCIAL.

A ctualitats

grechs,

En una nota excelent publicada en el Bulle
tin de la Société centrale d' Agriculture,
C.
na

DR. SLOSS.

Constantinopla,

estadística

deis
de les in
que gua
nyen per setmana els que
treballen a preu fet en
els pobles de Llagostera,
Cassá de la Selva, Calon
ge y Palafrugell; estadística
que 'ns ha facilitat
persona molt competent en la
materia y suscriptor
d'
proas de

3

25.—Dimiteix el ministeri, per haver
sigut objecte de violentes censures alParlament,
el ministre d' Flisenda.
Trípoli
Dia 24.--Les tropes franceses prenen a la bayo
neta la posició de Borku y s' apoderen
deis pons
de 1' oasis de Galatea.

Per la seva part els católichs no dormen. La
Croix d' avuy ha repartit 500.000 exemplars de
propaganda, fent un terrible procés del actual go
vern. Y mentres els catolichs y radicals prenen
posicions ab una decisió y rapidés admirables, la
prempsa republicana está totalment desorientada
y 's mou en mitj de la més gran confusió.
Un petit incident pot produhir ineendi de tata,
la Franea, y Deu sab quin cura podrá empendrer
aquesta nació, en lo camí de la cultura social.

***
Si á Franea está tan poch

Teheran, 28.—La Cambra acorda la destitució
del ministre de la Guerra.
C.

está

encara

***
Y mentrestant á Russia la revolució sembla que
está explotant y que l'explosió ha d' esser en sentit
horriblement terrorista.
El Czar té les ungles clavades en l'autocracia; el
poble per mornents s' organisa en una conspiració
que recorda les mes furioses de l' historia y que pot
escriurer una página que deixi en segon lloch la
famosa revolueió del poble esclau de Roma.
*

*

Mentres s' está celebrant la comedia de la Con
ferencia de la Pan, tot son anuncis de guerra.
!Oh tristos dies pel poble! EH resulta sempre el
pagador deis comptes de dines y de sang d' uns y
altres. Trista sort deis fills de les mares europees!
Sembla acabada l' era de pau, y l' esperit de la
discordia reyna per tot, blandint atxa incendia
ria y la bomba devastadora: ja sia enfonsada en la
gola del canó del sobirá, amagada sota la capa del
anarquista. Sempre mort y desolad&

Parfs,

24

juny

1907.

MATTHIEU

CRÓNICA SOCIAL
gis Diputats Solidaris
AURORA SOCIAL havia fet gestions prop
d' alguns diputats solidaris pera obtenir
la exenció del servey militar deis obrera
pensionats a I' extranger. El general Lofio
havía donat esperançes de que en breu
plasso podría obtenirse la desitjada exen
ció, pero després de la mort del Ministre de
la Guerra ens veyém obligats a insistir de
vant deis diputats d'e la Solidaritat Cata
lana, a fi de que renovin llurs gestions pera
assolir lo qu' es de equitat. Y aprofitem la
ocasió pera Zrecordarlos que la llegislació
obrera es molt deficient, y si algom hi ha
de bo, encare no 's cumpleix.

Per la salut del

obrer

important revista espanyola llegim la,
informació que segneix sobre una obra social,
En

Persia

falaguera

la situaeió
més perillosa. Els
avuy á Paris denuncian un
estat de revolució latent que pot produhirse al ex
terior d' un dia á l' altre. Allá sembla que la revo
lució amenassa unicament á la monarquía.

política, á Portugal
telegrames arrivats

una

CORRESPONDENCIA DE PARIS
No 's pot pas escriurer d' altra cosa en aquestos
moments, sino de la dita Revolució del Mitjdia.
Per desgracia vaig esser profeta en mos informes

anteriors: per una multitnt de concauses que no
caben en los termes d' aquesta petita correspon
dencia, no solzament hi ha hagut victimes,
sino
que quedan per resoldre dos
gravíssims problemes,
qual solució pot ocasionarne encara de més
nume
roses y duraderes. ?Qué 's fará ab lo
regiment que
va insubordinarse?...
Aquesta es la primera qiies
tió: Si no 's castiga, la
insubordinació en deter
minats casaos, quedará justificada. Si 's castiga

?cóm podrá permetreho
qual amor els soldats s'
•

lo

poble proveneal, per
als quals

insubordinaren' y

deu.

principalment que '1 govern y les cambres
hajan sentit por á la agitació popular?
Veuse aquí
conflicte gravissim, que veurém si
se

y la opinió

un

troba solució agradable.
Ara ve l' olla. ?Qué fará
poble
respecte á la venjanea de les victimesmitjdiench,
Si 'I govern, per donar satisfacció al poble,hagades?
castiga
als militars ?córn ho pendrá 1'
exercit? Si no 's dona
satisfacció, ?cóm podrá omplirse '1 solch de rancu

M. S. Moissan, famós químich
francés, alai
havent pOgut ferse una fortuna venent á la
gran
industria els seas descubriments, ha preferit exten
drels á totes les classes socials;
antany se '1 recom
pensá concedintli el premi Nobel.

AURORA SOCIAL

o

•siga

V alimentació instalat

el Museu

a

grassa;

res

de hidrats de carbonos y 2171 de

Berlin, escrita per el Sr. Marvá, vocal del Insti

aigua.

tat de Reformes soeials.

El pa moreno te per cada 2273 grams de pes
106'8 grams de albúmina; 11 '4, de grassa;
1.098 de hidrats de carbono y1897'8 de aigua.
El Museu funcionant en combinació ab el la
boratori de Higiene Municipal, la inspecció
técnica del mercat,
afinaraent de pesos y mi
des, y les taules reguladores del pa, la cara
contribueix a que 's perfeccioni el regim, ser
veix de abasteixements en condicións higiéni
ques y economiques y a que estigui obrer al
corrent de tct quan se refereix á una racional
y economica alimentació.

Ilarga serie de prestatjes de algtms
pisos figuran en el primer grans pots de vidre
cada un deis quals conté una determina dasubs
tancia alimemicia que pot adquirir 1` obrer per
62 centims de pesseta (en nostra moneda) per
exemple 2 litres de cervesa en el primer potl
En

una

180 grams de café en el segon del costat, 238
grams de mantega, 883 grams de arrós, 8.333
de patates etc.
En el pre,statje de sobre hi han altres pots que
contenen la cantitat d' aigua deis aliments del
prestatje de sota.
En els prestatjes següents contant de baix á
dalt en altres pots s' hi troban dipositades les
substancies de cada aliment de la taula del
baix: albúmina grassa é hidrats de carbono.
D' aqueixa manera si 's fixa la atenció en
cada una de les materies alimenticies que figu
ran en el prestatje inferior examinant els pots
situats en la mateixa linea vertical se pot apre
ciar per son volara la proporció de materies nu
tritives y per lo tant el valor nutritía de cada
aliment y el mellor destí que pot donarse al di
ner empleyat pera adquirirlo, tenint en comp
te que la ració diaria de un adult dedicat á un
treball moderat necessita contenir 118 grams
de albúmina assimilable, 56 grams de grassa y
y 500 grams de hidrat de carbono.
hi
Y pera obtenir aqueixos coneixements
ha prou ab una taula de equivalencies en la que
se enumeran els aliments mes usuals y necessa
ris o de més consum en una localitat.
Per exemple: La carn de xay conté per cada
312 grams de pes 51'4 de albúmina; 16'5 de

Capitel de vagues
S' han declarat en vaga aquesta setmana els
de tranvíes de Napols, els teixidors
els empleats de tranvíes de Roma, y
els obrera fleqn.ers de la mateixa capital d' Ita
lia, protestant del treball de nit.
Aquesta mateixa setmana ha quedat resolta
la que sostenían els obrera y empleats del port
de Buenos Aires, havent sigut sustituits per
gent nova els que no han volgut treballar en
les condicions antigües.

empleats
de Bejar,

Caballa y... gosses?

Aumenta en proporcions extraordinaries en
el consum de la carn de caball. En
l' any 1904 foren sacrificats 120 000 caballs qui
na xifra va creixe fins 180.000 que en con
junt importa la matansa feta durant l'any 1905.
Tambe aumenta el consum de la carn de gos.
En 1905 va expendirse carn de 9.000 gossos y
en 1904 la de 7 000, lo que acusa que es molt
important el consum de la carn canina y molt
especial el gust deis alemanys.

Alemanya

Totes les industries amenassades

publicat ab el titol de Manana de Arte
primer d' una folletos literarios del distingit
escriptor don Joseph Lleonart: el sumani de
aquest follet es el següent:
S' ha

pel Projee

te de lley sobre '1 sucre han protestat enérgi
cament devant del ministre d' Hisenda y del

president

del Consell, interessant als
solidaris pera que sigui retirat.

el

diputats

«La Naturaleza como maestra.—Sobre el arte
de la danza.—La obra de Mani —«Los :Dege
nerados» en la actual Exposición.—Las dos
formas del dolor —Conversación con las da
mas.—Opiniones de mi companero el filósofo
sobre Sraith.—Los ensimismados.—Smith como
hombre y como muestra de optimismo.—La
nueva orientación de Mani.»
L' istil hi es original y en conjunt la obreta
es personal de debo; interessants prometen ser
els follets literaris del Sr. Lleonart, dignes de
ser coneguts per nostra intelectualitat y dignes
d' alabar, tenint en compte aquest primer,yer
1' estora que aportarán a la nostra cultura.

***

«La Sociedad cooperativa de las farmacias
de Barcelona», ha ting,ut 1' atenció
d' oferirnos sos Estatuts y de invitarnos á vi
sitar el seu local, social; la complaurém tan
aviat com ens sía possible.

populares

** *

Hem rebut el cartell deis Joch,s Florals de
Sant Cugat del Vallés; entre'ls premia extraor
dinaris figuran: Una obra d' art al mellor qua
dro de costuras obreres, una esculptura de
bronse al mellor treball en forma d' article de
periodich o altre consemblant, demostrant la
necessitat de fomentar els estudis económichs
com a medi d' assolir nostres llibertats poli

PASSA.TENIJE'S

La tila
en els Piri
comuníssim en els
passeigs d' Europa. Pertany a la familia de les
Tilineees. La flor es pedunculada, groguenca, de
dual pétals. Se recull pel Juliol y després se fa
assecar. Es un medicament usat com antiespasmó

tiquea.
***

S' han celebrat les festes del Cinquantenari
de la fundació de las societats chorals de Cla
vé; formant part de aquestes tingué lloch al
Saló de Cent, el Certamen literari sociológich,
que fou un acte de vera solemnitat; publiquém
en el present número la poesía premiada ab la
flor natural, com anunciarem; fou reyna de la
festa la senyoreta María Muntadas Pujol, que
es vegé voltada d' una brillant Cort d' Amor;
guanyá 1' accessit a la flor don Jaume Casas
Pallerol, obrer de Cornellá.

Es

un

neus

de

arbre que creix

Catalunya

y

Asturies y

a

Aragó,

dich y sudorifich.

Monjetes tendres á la provensala

Féules coure ab aygua una mica salada. Escal
fen ohi ab un gra d' all en la pavella. Tiréuhi les

monjetes cuytes,

y remanenles al foch cinch ó sis
minuts. Amaniules. Afegiubi unes cullarades de
puré d' anxoves salades debatut ab oh. Feu es
calfar la barreja sens deixarla bullir. Treyéu 1' all
y serví-ales.

***
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QUOICALLA y MAQUWARIA
Fundiciones de hierro g bronce, laileres de maquinaria

POR

RAMÓN 13. erlatcSINT

TREINTA TOMOSAUNA PESETAELTOMO
De venta

en

Talleres

CONFIANZA
30,

Avió, 11.0

freat

e

al

Despar,h, I Escudillen, N.05

regalos

é.7.itc")

cada día más creciente de los milagrosos

medicamentos

STA.1NTZT
para la curación de las Estrecheces uretra
les, Uretritis, Prostatitis, Cistitis, Catarros de
la vegiga,

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

111

Gran

-Yrig-lada

hla Rambla del Centro, n.° 30 (junto al Crédit Lyonnais), Barcelona, lo cual se hace
público para conocimiento de sus nume
rosos favorecedores.

COSTANZI

-

COLOCA.CIONS
SE NECESSITEN:
Mitjas oficiales

y

aprenentes de

roba blanca.

Aprenentes modistes.
Aprenent y sabater.
Aprenents, mitj oficials electricistes.
Bona mitjaire maquina rectilinee.
Aprenenta pontinadora.
Mostre fundidor.
Un aprenent manyá (pera fora de Barcelona.)
Aprenent de dibuisant industrial.
Aprenentes en la fabricació de generos de punt.
Oficiales modistes.
Oficiales practicas en la confecció de cotillas.
Meritori sense son fins á venre sas aptitnts.
Noy pera recados.
Maquinistes pera camisas finas.

Aprenents en

la construcció de

objectes

de metall.

JUAN AYNÉ

Oficiales sombrereres.
y ratlladores de mocadors de seda.
Electricistes oficials y aprenents.
Aprenents de sastre.
Plantadores, oficiales, mitj oficiales y aprenentes.
Aprenentes confecció de colla y punys.
Caixistes.
Aprenentes brodadores.
Fábrica de capsas de cartó.
Oficials sastres.
Aprenents confiters.
Meritoris.
Aprenent de llauné.
Sastreses.
Aprenent pera camisería.
Un meritori que conegui algo de contabilitat.
Dos aprenents de ferretería.

Maquinistes

llores de despaig á la regentó: He 12 á 1 del miljdía.
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ELmejor
y más filligrr
agradable rv
IL

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

lasirtudes

-

de esos remedios, que
y aguas sulfurosas sin lograr su

se

han

cur. ado

con

-

una

entre 'ls

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.

HERNIADOS

Si quereis
(trencats),leed..
alivio instantáneo
males,

encontrar
y

curación radical de vuestros
usad los modernos bragueros del especialista
no
molestan ni hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante;
hombres, mujeres y ninos deben de usarlos. Contención absoluta, curación pronta y comodidad inmensa
se obtiene con tan maravillosos bragueros. No comprar sin ver antes esta casa. Unión, núm. 13. tienda
Casa Torrens.

Torrrent,

WERTHEIM
MÁQUINES
PERA COSIR Y BRODAR

Máquina rotativa RA-PMA, la mellor del món.
Máquines pera totes les industries.
Máquines rectillnees S E "Y
'1' pera millas.

ESPECIAIIITAT:

-

Ab COMPTAT Y A PhASSOS

AVINYÓ, 9.—BARCELONA

Anemia, Escrofulismo, Raquitismo, Tuberculosis, Neurastenia,
Enfermedades
nerviosas ocasionadas por la pobreza de sangre, se combaten con el empleo de
la

viTAL1NA cAsALs

MÚSICA

Fernando VII, 53 y Cali, 22

Mg.

Fluente San

hartado de Correos a.° 41.

vegada a 1' any se repartirán
suscriptors.
Aquests regalos consistirán en objectes d' uti
litat doméstica com per exemple: mobiliaris y pa
raments de casa, máquinas de cusir, rellotges,
armaris, etx.; y també en imposicións de 20
ptes. á la Caixa d' Estalvis.
Al menys

1•••

24, 26 y 28
2, 4, 6 y 8.

jets

crupulosamente ejecutadas.

RENOMBRADOS

=

BARCELONA

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

3E1

y Obradora,

Borrell

Teléfonos :Vailvareel,°,0)%15%
Bolsín

HIPOLITO FÉDOU, ÓPTICO
en

-

Hijo 1Provenza
de Ignacio Damians

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

LA
Calle

IrumisrrnrelA.

CALLICIDA PIZA

emplastos y de los líquidos
y zapaterías.

en

general,

Es

económico,

una

peseta

en

Extirpa rápidamente,

todas las

farmacias, droguerías

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

ellos

se

remite por

personasique tenían muy arraigados los herpes

correo

certificado

sin

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

