Barcelona 21

Septembre

1907

SURT ELS

DISSAPTES
Any1.—Nlina

21

AURORA SOC
Setmanari defensor

Les comunicacions

deis

interessos del Treball

la Redacció s' han de rebre
lo més tan el dilluns.
REDACCIÓ Y ADMINISTRACIO
Eslava, altj uy 150 ts., per corresponsal
CANUD.A, 15, 1.er
115—Estraliger, nii any 2 trapos, per corresponsal 215
de Redaeeiá:
tarda
Número
solt
5
céntims.—Pagiet
Apartat de correas núm. 26
de 25 números pera la renda 75 centIns

1-11ores

de

a

6 á 8 de

a

la bestreta. Poden enviarse sellos
de

correa

y teta classe de Iletres de facIl
cobro.

El cambi de «frente» d'
en

—En Clemenceau
socialista
era antimilitarista.

ELS OBRERS
FRANCESOS:

S

números

26»

7 pessetes semestre
30

SO

SO

Clemenceau

Pero avuy qu'
se

del

Preus pels corresponsals propagaudsles

la

Pagos

Secretariat

tío 's tornan els originals.

al poder
ns' ha tornat un
guerrer.
es

Poble

tisultes gratuites de 7 á
8 del vespre.

Oficina gratuita de
colocacions
bes ofertes en
la 4.a plana.

2
UN INVENTOR CATALÁ
Diuhen els anglo-saxons que Brett fou el primer
que concebí y realisd l' idea d' establir cables sub
marins pera trasmetre les comunicacions telegráfi
ques. Es veritat que '1 primer cable que funcioná
fou degut a Brett, qui a través del Canal de la
Manxa posa en comunicació la Gran Bretanya ab
la Fransa. Peró milj sigle arana en Francisco
Salud, distingit metge de nostra terra y eminent
professor de Ciencies naturals, ja haría concebut
ha pre,stat
un projecte tan útil a la humanitat, que
pobres
ale
richs, als
ale
y
II presta grane serveys
proposat
ell
haría
En
efecte,
y
als
patrons.
obrers
Barcelona
al Govern espanyol unir la ciutat de
ab la illa de Mallorca mitjansant un cable submarí,
pero la sera idea no fou pos acullida.
Y enguany precisament fan 110 anys que '1 doc
tor Salvá fega paciente assaigs pera aplicar la
electricitat a la telegrafía que en el mateix any de
1797 se vegeren coronats per un brillant éxit.
resta una
Y ja que la Memoria del gran Salva
passá
des
terra,
ahont
mica eclipsada en nostra
apercebut el centenari de la invenció de la telegra
fía eléctrica, AURORA SOCIAL propasa conmemo
acte seriós que,
rar aquella data gloi iosa ab algun
descubridor,
inmortal
nom
del
al divulgar el
vindiqui als seus compatricis de la nota d' oblida
dissos

o

de

ingrats ab

el

geni.
CLARIS.

Per

qué fuig

la gent del camp

Anem a estudiar breument per qué fuig la
gent del camp, encara que 'n aixó s' hi ha posat
temps a aquesta
un xich de remey d' algun
que
no creuen que
son
molts
els
part; perque ja
siga or tot lo que llueix.
L' home sempre desitja un més enllá, si no
sab posar terme a sas aspiracions per medi de
la rahó desapassionada y rectament dirigida.
En l' actualitat la generalitat deis que 's ocu
pan de qüestions socials sois es fixan ab els as
salariats del treball industrial Pochs som els
que 'ns preocupem del mal estat en que 's tro
ban las classes rurals, sent aixís que en ellas
descansa l' edifici social y el seu malestar re
percuteix violentment sobre las altres classes,

que no poden subsistir sense aquella.
Aixó fa que 'I treballador industrial aparent
ment haji millorat la seva sort, encara que en
el fondo estigui pitjor que no estava.
Millora de salani y menos horas de treball
sería un gran adelanto, si no sapig-uessem que
ociositat es mare de vicis y que qui mes té
més gasta; lo qual fa que en realitat, lluny de
haverse aliviat el malestar de la classe treballa
dora, estigui aquesta pitjor que no estava, per
haverli despertat aficions innecesarias que
consegüent no li
avans no coneixía y que per
feyan falta.
No obstant aixó, qnan els pagesos van a las
vilas y ciutats y troban els seus parents y
amichs ben vestits, ben menjats, habitant un
pis o una caseta ben moblada, disfrutant de
bons paseigs, de ben decorats punts de reunió,
d' admirables espectacles, y de facils medis de
comunicació, tot conseguit ab poch cost cada
conjunt, es quedan
cosa per sí y carissim en
embadalits, sent per ells una horrible tentació,
que sols resisteixen tots aquells que no 's deixan
enganyar per les apariencias, per brillants que

siguin.

tenen noyas, pensan més en
que en l' esdevenidor, fan sos
cálculs egoistas, fins a ferse el convenciment
errat de que per medi d' aquellas podrán arri
bar a mantenirse ab poch o gens de treball.
Aquets cálculs n' han despobladas moltas de

Ademes, els qui
estat

present

pagesías.

!Pobres il-lusos! no ho saben que sempre els
gastos son proporcionats a las entradas, que

DEL MARROCH

sempre
seu

es

difícil ter economías cada hú

en

el

estat.

d' aixó se 'n comensan a tenir ex
y tothom en coneix de pares de fa
milia que quan els fills s' els han fet grans els
han deixat en lo més gran abandono, unas de
gudas a que cada hú te proa feynas a mante
nir sa casa, altres perque tills poch retlexius
s' estiman més divertirse que ajudar als que 'ls
han posat al mon.
Ajada també molt a despoblar las pagesías
lo poch mirament que te '1 Govern a protegirlas,
com deuría ter si mires més pe '1 benestar so
cial y per la prosperítat de la nació.
Las quintas y els gastos municipals son cau
rural, sense
sas ben manifestas de despoblació
moltes d' altras que hi cooperan.
Ab las quintas una bona part del jovent es
transportat a las eiutats, ahont, més que l' ins
trucció militar, hi apren altras cosas que res li
convenía saberlas: si es aixerit el jove o el favo
reix lo que s' en din la sort, a la ciutat se que
da, buscantse un medi de viurer que li sembla
millor que '1 de casa seva: si torna al sea poble
moltas vegadas las sevas explicacions y els
seus
exemples sois serveixent per despertar
aficions y vicis que, ademes d' altres mals,
conspiran a ter perdre afecte que 's tenía a
Mes

ara

periencias

la

casa

payral.

Els gastos municipals son un altre agent de
destrucció deis pobles rurals Es tan defectuosa
y complicada la administració municipal y
tants serveys als Ajuntaments,
se encarregan
que al fi del any importan cantitats exorbitants
per la riquesa positiva de las poblacions. No ho
sembla, y per aixó es un fet innegable, que `ls
repartos municipals han contribuit molt a des
poblar el camp, y si no s' hi posa remey en va
será treballar pera '1 foment de la agricultura.
Y es menester no cansarse de repetirho: si
aquesta no prospera, la producció industrial
cada día anirá més a la baixa y cada día anirá
pagés
en aument el número deis que fugint de
tenint
industria,
no
la
voldrían probar sort en
caure a
en compte que s' en van del foch pera
las brasas
Perque la veritat es que a la industria li so
bren brassos y per aixó la emigració al extran
ger creix cada vegada més; el modo millor de
evitarla en gran part, sería que `ls industrials
tornessen a encarinyarse ab la terra, dedicanthi
las horas sobreras del seu treball professional
els uns, y el que sois tenen ocupadas las donas,
poblacions, podrían
com succeheix ab moltas
emplear gran part del día en conreuar la terra
necessaria pera cullir molt de lo indispensable
pera la manutenció de la familia.
Pera facilitar aqueixa tasca en els que tin
guin ganas d' imposársela, en els articles vi
treurer
nents veurem la manera més senzilla de
profit del treball posat a la terra, comensant
pe '1 cultiu de las hortalissas.
UN AGRICULTOR.

Pensament
Els arbres de ta hisenda

agrien'
son

los teus més bons

amichs; sempre que ho nece,ssitis
sens

ferien

te dexarán diners
pagar interés y sacrificantse fins a la

mart.

Una película trágica
Es tanta l' afició que té al cinematógraf el pú
blich contemporani, que aumentan de día en dia
les cases que 's dedican a explotar el negoci de les
pelicules. Fan com els editors de Los Sucesos: quan
no n' hi han de debó, en cercan de per riure.
Pero a vegades les rialles se tornan en ploralles.
Aixó es lo que ha passat fa poch a una fábrica in
glesa, segons conta el Cosmos, revista científica
de Paris. Aquesta fábrica volia obtenir una cinta ci
nematográfica, quaI tema tos el següent: atach de
un tren per una qua
drilla de bandolers y
catástrofe evitada per
la inteligencia d' un
gos. Ja se sab que 'ls
inglesos hi son molt
aficionats a la rassa
canina.
Pera representar
aquesta comedia, la
fábrica escullí la esta
ció de Purley, que 's
trova prop de Lon
dres. Pero veusaqui
com la comedia se con
vertí en tragedia. Uns
homes disfressats de

bandolers colocan obstacles en la vía, com que vol
guessin que 'I tren descarrilés y pera simular que
anavan a saquejarlo. Un treballador de la brigada
de ferrocarrils s' adona del perill y 's posa a treure
les travesses: arriban els bando ers y, lligantlo de
peas sr mans, el deixan estés sobre la vio,. El gos,

previament ensenyat,
ab els

seus

ving,utal

seu

aquell instant
donar

una

corre

amo
un

a

la caseta del

obrer,

y

enteudre que ha esde
alguna cosa extraordinaria. En

Iladruchs dona

a

mecanisme

enginyós

havia de

senyal de alarma pera que 'I tren s' atu

rés.
Fins

aqui

la comedia s' havia

representat segons

el plan concebut, pero per desgracia en aquest mo
aparell avisador deixá de funcionar, y jus
ment
tament aleshores arriba un altre tren, qual tira
pedres topant ab els travessers posats demunt deis
ralls, aná a rebotir contra l' home estirat en mitj

del terraplé, deixantlo inort al instant.
Un obrer mort y una familia orle pera satisfer
la morbosa curiositat deis públichs y l' esperit de
lucre d'
Bó

es

una

el

empresa!

cinematógraf

quan

se

'n sab treure par

instruir y educar al poble, pero
no quan serveix pera aumentar la febre d' un im
presionisme malsá.
tit pera

divertir,

Aixis ho han

quals han
la

comprés

condemnat als

película, ensemps que

el tribunals

empressaris

De la comoditat no 'u parlo. Al costat de
hi ha un solar que, segons veas que corren
volen utilisarlo pera 1' objecte indicat. Tal no
ticia m` ha donat una alegría gran fins al punt
de que ja tinch demanat al propietari permís
pera aixamplar la galería. !Ja m` hi trovo!
Assentat en lo mea balancí ab lo canti de 1'
nigua fresca y una paparina d' anís, estich ja
saborejant lo duo del Trovatore ó 1' aria de la
Favorita, quals notes, pujant per una serie de
giravols fins a les meves orelles, han de produ
hirme una veritable il-lusió de música divina
vinguda de les regions de I' infinit, convertint
d' aqueix modo y sense pagar entrada en un
paradís lo meu humil piset.
No fa molts ches que al entrar a 1' escala de
casa vaig fixarme que en un baleó de la del de
vant hi había una renglera derétuls. Estranyat
per tal manera d' anunciar un pis per hogar
vaig preguntar a la portera:—?Escolti qué ro
len dir tants rétuls en un baleó? ?Que pot ser
ho fa 1' amo per si passa algan curt de vista?—
!Ca! No senyor,—em va contestar la dona. Es
que '1s inquilinos del pis llogan el baleó pera
veurer 1' ópera que farán aquí '1 devant. Cada
retal vol dir un llogater.
Vaig esclatá a riure, y tot pujant escales
amunt pensava entre mi !quants ne cria '1 pal.
casa

ingiesos,

els
y actors de

han inutilisat

aquesta,

per més que havia registrat tota la escena, la co
media y la tragedia, y havia servit de testimoni
en

el

procés que

's seguí als

LA FILANERA

explotadors.
x.

De masía

Teatros de la Naluralesa
Ab seguretat que molts de mos lectors no sa
brán de qué '1s parlo y ab seguretat també que
molts d' altres ho estimarán ja com a cosa vella.
No obstant, pera instruhir als primers y facili
tar als segons materia de discussió, me proposo
tractar deis teatres de la Naturalesa. L' as
sumpto es sempre d' oportunitat, puig ja que la
nostra vida en aquest mon es sovint una come
dia, just es que de comedies parlem.
No cal preguntar d• ahont ha vingut la inflo
vació. Els espanyols, !quina desgracia!, fem com
les criatures; ens enamorem sempre de lo deis
altres, encare que sigui pitjor; y com que •ls
vehins que tenim més próxims son els france
sos, ja que `ls portuguesos son per nosaltres de
la mateixa fusta, 1' alta barrera deis Pirineus
no ha sigut proa pera deturar I` entrada a nos
tre pays d un altre caboria: els espectacles al
aire lliure.
La idea se 'las ha empeltat ab una rapidesa
extraordinaria y ja s' han fet gestions pera fer
venir de París, (puig que de no ser aixís, la cosa
no tindría res de particular), a una gran actriu
y s' intenta utilisar lo parch d' un deis mes
acaudalats propietaris de Barcelona pera donar
en ell una serie de representacions.
Haig de ser franch. Aqueix cop la novetat
ni' es simpática. Tot lo que sigui sanejar les
costuras y dignificar I' art será per mi merei
xedor d' aplaudiments.
Gracies a Den que doném ja algún pas camí
de la llibertat. El simbol de la vida te aquesta
vegada una veritable interpretació, no está fal
sejat, donchs que no pot ser més lliberal una
funció donada al aire azure.
M` atolondra pensar que ab la doctrina qu'
exposo puguin creurers perjudicats els amos de
molts barracots que ab el nom de teatres fun
cionan en postra Comtal Ciutat; pro la veritat
no 's detura y en lo present ha volgut servirse
de las meves mans pera exposar d' una mane
ra terminant que '1 teatre a ras de cel será sens
dupte una millora moral y material
Per de prompte, estarán descontats de repre
sentació, a menys que 'ls empresaris inventin
un sistema pera allunyar els nuvols, tots els díes
de pluja La nostra rutina haurá sofert una bo
na sotregada deixant en terra tota la virtualitat
d' aquell refrá «carrers mullats, calaixos ai
xuts.» En cambi se podrá molt ben dir «carrers
mullats butxaques plenes»: ja que no haurém
tingut de desembolsar cap moneda durant
aquells díes, lo que pot ser haguerem intentat
fentlos bons, y en els temps que `ns empaitan,
dir ingressar. Si pre
no desembolsar casi vol
guntés opininió de molta gent respecte d'
aquet punt, estich segú que ab majoría 'm di
rían !tant de bó plogués tot I' any!
La moralitat, que ja fa algan temps ha pres
las de villadiego, tornará a son centre arrepen
tida y sotmesa a les decisions de la Naturalesa.
Es cert que molts comichs y cómiques la bailen
mugre, per quin motiu no tenen inconvenient
en acomodarse á les exigencies deis seas quefes,
que en ultim terme ho es el públich; pro devant
d'una calipandria que `ls pugui dur al altre
laarri, sobre tot al hivern, dirán que
nones, y el públich s• haurá de que
dá ab les exigencies a la butxaca,
o mirant postals, que n' hi ha de ben
Nostra educad!) artística haurá arri
bat al summum de la perfecció promo
guda per la concentració absoluta de
nostres cinch sentits en 1' obra que s'
estigui representant. Per lo mateix
que serán els e,spectacles que `ns ocu
pan declaradament rústichs. no presi
dirán els mateixos les regles de 1' eti
queta. No hi haurá neeessitat de llubir
diademes ni collarets, y 1' atenció que
fins ara s' había posat en contemplar
aquestes obres d' art col-locades sobre
estoigs a voltes més provocadors que
las mateixes obres, desapareixerá del
tot pera anarsen a posar al seu lloch

Tiradors argelins.

en

masieta

jo la vida 'm vaig guanyant,
esperant en qui In' espera...

boniques.

Els moros tiradors del Riff
al servey d Espanya

Mastx,i-NET

corresponent.

Fila nera,

filan era
filant, filant filant.

vés

Mentres filo '1 gebrat ccInem,
veig ma alegra joventut;
veig pasear hora per hora,
la d' un temps arreu perclut.
Mes per ço no 'm cle,sespero
y, ab daté, vaiy trebctllant
com ho feya temps enrera...

Filanera,

filanera,
filant, filant, filant.

vés

Aprop

méu los nzns e' ~elan
ab los jochs séus;

distrayentme

!aprop méu, aixi, algún' hora,
me distregan los fills méus1
Déu tenía falla d' ángels,
y me 'le va anar demanant:
!d' un al altre un mes d' espera.
Filan era,
vés

filarzera,
filant, filant, filant.

Aprop méu, tot fent deu hores
ó brenant alegrament,
venen dos á festejarse,
tractar son casame,nt.
Jo... no 'ls miro; jo... no 'ls selit

jo, discreta, vaig cantant,
puig també he sigut soltera...
vés

Filanera,
filanera,
filant, filant, filant.

Aprop

méu los vells s' acostan

perque sernpre rient estich,
y, ab preguntes y ab contestes,

fa riure tot quant dich.
E71s, pobrete, no tenen culpa
de que jo estiga penant;
los

elle

vés

me

valen riolera...

Filanera,
ti lanera,
filant, filant, filant.

Vés filant lo gebrat cánem,
vés filant cáaem y
has fila,t tota la vida,
y... filant has de morí.
L' ángel bo no 't desampare,
al venir ton darré instant,
al sonar la hora darrera...

Flanera,
filanera,
vés filant, filant, filant.
J. RIERA

Una fábrica

Y

BERTRAN

exemplar

Mr. Lleó Harmel ha merescut ser enomenat en
Europa: le bon pére des ouvriers. Jo 'I vaig
conéixer en Octubre de 1901, a II*** acapdillant
una de les frequents expedicions que hi dirigeix,
y 'm vaig confirmar en la creencia de la justicia
ab que se li aplica aquel! calificatiu. En efecto éll
dona al patronat de l' obra de la producció el valor
de paternitat, fent de sa part tot quant pot per
ab els
cumplir ab els debers que te el capitalista socials,
treballadors. Veritat es que les condicions
politiques y económiques de la vida moderna no
permeten sempre y en tots eh llochs mellorar coln
convindria la sort del proletariat, perque les
lleys del Estat, els tractats de comers, els drets
aduanes, eh impostos que pesan sobre la industria,
el major cost de les primeres rnateries y sa trans
formació en aquesta que en aquella localitat, la
dificultat de comunicacions, el preu deis trans
ports, les vagues, les plétores o les crisis indas
trials, la impossibilitat de Iluvtar ab ventatja
pian menos ab igualtat dins el mercat
etc., no permeten pujar els salaris ni subvenir 3
totes les verdaderes necessitats de la vida obrera;
ls
pero també es N-eritat ser cosa necessaria que
tota

universal;

AURORA SOCIAL
FABRICA EN LA BARRIADA DE LA
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mich de la sanitat espiritual, y des
prés 1' alcoholisme
d' esser el

fantasma terrible que fassi allu
nyar d' aprop sea a tots els homes
de

inteligencia

Per

sort nostre poble

y voluntat rectes.
no está infes

tat cota el malhaurat poble francés,
pro el vehinatje de Fransa pot fer
nos molt mal. Barcelona
está plena
de mals ayres que 'lis venen d'
enllá, del Pirineu, y respecte aixó
cal donar als nostres obrers el crit
de alerta.

CANTADOR

CULTURA POPULAR
La fotografía

Aquest
a

i nt er

vansat molt

en

colon

saut problema ha
recentment, en lo cami
es

práctica, degut d' un modo
als franceses August y Lluis
Lumiére, als que 's deuhen las novas
de solució

especial

placas autocromas.
Los procediments que poden segu ir

Propietari: Joseph O. Canals
Arquitecte: Joan Rubló

se

y de

demostració plástica de
que la industria y 1' art no son coses

antitétiques.

fets

desmenteixin la bona voluntat del capita'1 treballador s' elevi a la categoria
d' heme conscient en el fenómen de la
producció,
perque 's doni compte de les dificultats
ab que
lluyta l' industrial. Per aixó es precis educar y
dignificar al obrer ensenyantli no solament bones
doctrines, sino també boas exemples; y aixis s'
allunyan les prevencions, y aixis la realitat con
fon a l' utopia. El mellorament moral es un cami
segur y una ferma garantía pel mellorament ma
terial de la classe obrera. Una veo-ada el
Consell de
fábrica (Conseill d' usine) de Valdes-Bois se pre
sentá a Mr. Harmel demanantli la puja deis sala
ris, pero Harmel ab molt sentiment posá a disposició
deis treballadors tots els datos demostratius de l'im
possibilitat material en que 's trobava d' accedir a
aquella demanda, que éll en sa bona voluntat
hauria desitjat atendre. ?Saben quina fou la res
posta deis obrers? La següent: Donchs no; nosal
no

La corrupció moderna

lista, perque

tres no volém vostre diner; no volém concorre a la
ruina vostra y nostra al mateix temps; ja `ns
bas
ta el vostre car. Y aquest fet s' ha repetit verles
vegades a la Fábrica de Val des-Bois. Y no hi ha

hagut cap vaga
Anem

de 40 anys ensá.

quina es la organisació de
aquesta fábrica. El principi de que parteix Mr. Har
are a veure

mel

es el que desenrotlla la famosa
encíclica De
eonditione opificum («De la condició deis obrers»)
que es com la gran Carta de redempció de la classe
obrera. Els debers del patró uns son de rigurosa
justicia altres a titol d' equitat y altres de cari
tat. Y 11Ir. liarme' ha procurat cumplirlos tots. El
régim que se segueix en la fábrica es el del salani
familiar. Tots els individuus d' una mateixa fami
lia tenen alli treball adequat a la seva edat y a
la
seva aptitut. Com
Val-des-Bois forma una colonia
o població apart d' uns
700 treballadors, tots els
obrers posseheixen una porció de terreno ab un
hortet o jardi, ahont está edificada la seva casa
independent de les altres y construida segons to
tes les prescripcions de la higiene. D' aixó 'n re
sultan dues grans ventatjes: una (moral) la vida
de familia y una altra (material) la de acumular
en un capitalet els
salaris de tots, capital que creix
ab els interessos que produheix, ab lo qual se fo
menta l' esperit de previsió y d' estalvi. Pero eom
el salan, segons la Enciclica
citada ha de ser su
ficient pera mantenir a tota la familia, sino ho pot
ser

de

moment,

completa

per medi d' una ins
titució anomenada Caixa familiar, fundada ex
pressament per aquest fi. Lleó Harmel viu ab sa
familia en mitg de sa població obrera, que '1 ve
nera com a pare, y cada día
convida a sa propia
tenla a nn representant de les 30 seccions, en que
está dividida la fábrica. Els fills
de Mr. Harmel, o
'1s futurs patrons, fan son aprenentatge en la fá
brica, passant per tots els graus, fins que poden
relevar al obrer o al contramestre per qual
se

compte treballan. Pera resoldre qualsevol contlicte
que puga esdevenir, fa ja
més de 18 anys que fun
ciona el Conseil
d' usine ou d' atelier, que ha si
ut copiat en
diferente paissos, a Fransa per
h. Xeyrand
(Saint-Changind), a Alemany a (Ba
iera) pel fabricant
Brandts,
també sigut
ntroduhit per Mr. Lérnire, en havent
les
des

franceses, y

en

fábriques

les

oficia% ferrovia
del

Laxemburo
Mr.Krier. Aquest
Jurat o Sindicat mixte, Consell es una especie dbe
compost de delegats escu
per

llits pe '1s obrers y les
obreres, el ( al está enea
d estudiar,
discutir y provehir (en forma
consultiva o deliberativa junt ab el patró)_a la or
ganisació interna y mellora continua de la fábri
ca, a la
harmonía de relacious de justicia y de
caritat entre tots els que
intervenen en aquesta

rregat

.

explotació industrial.

En r article seguent
acabaré de descriure les
que funcionan en aquesta
fábrica que
be mereix ser proposada
com a model als patrons
de Catalunya.

institucións

BONA

1XCH.

La lley fonamental social té d'
anar de parella
ab la justicia y la utilitat
entre `ls

rre.ntlos allá ahont una
tats els pot

homes,

manca

d' aliansa de

soco

facul

•

ser

nociva.

ROMAGNOLL
•-••¦••••••--_

Llegim

en una incisiva
crónica parisenca
rotatra castellá el cas de la Sra. Bognon,
acusada per son marit, pi' es un
parricida, de
monstruosjtats l cronista fa notar que la se
nyora Bognon es vella y no té res de
guapa, y
que desde l' acusació de son
marit, el comissari
de policía reb moltíssimes
cartes d' hornos que

d

un

desitjaríen

casarse ab ella.

El cronista esmenta apropósit
el
Weber, la qual escanyava criatures
de sádica luxuria; desde que l'

cas

de la

en

raptes

acusaren de

impresió

X. y. Z.

Ferro pels anémichs
Molt, y tnolts anémichs hi
ha en nostres díes que
tenen necessitat de productes ferroginosos
pera
renovellar la sanch.
El ferra bé va prou barato, mes la
dificultat está
en fer preparacións en que '1
ferro resulti assimi•
lable pel estómach del home. Els específichs que
tenen ferro, son en gran número, mes
la experien
cia ensenya que sos resultats son
escassos. ?No
sería millor triar d' entre Is' alimente aquells que
sían Inés dais en ferro?
Cada 100 grams de pésols sechs ne tenen 2 mili
grams; les petates, 7; els espárrechs, 20; la col ver
de, 30; la xicoira, 25; els espinachs, 40; les Ilanties
y les faves entre 10 y 20. Ili ha serios
modus pera
creure, que aquest ferro orgánich es més ben apro
fitat pel cos del honre que les sals minerals, donchs
que es Iley de la naturalesa que
si els aliments
minerals fan profit a les plantes, no aixís
als ani
mals que expulsen per l' orina totes les
materies
mitierras.

pie

única.
Abdós se fundan en lo principi de
la trinitat deis colors; tots los matis
sos
resultan de tres tons simples: rol
tg't
groch y blau
Per consegüent, si en una com
Po
sició se aisla la part que correspon
a

una

procediment degut als germans Lumiére, no
proporciona més que una sola proba per cada ex
posició. Per aixó es un gran pas, mes no la resolu
ció práctica del problema.

pera obtenir fotografías de
colo rs,
de duas classes: de irupresió tri

son

Veus aquí

que se enterin en una obra técnica del detall de
las manipulacions.
Sols que, com lo Ilegidor haurá reparat, aquest

cada color, se pot reproduhir la
composició supe r
posant las tres imatges
monocromas.
En la fotografía, aquest
aislament se logra er
inedi de analisadors ó vidres
colorits, que 's colo
can devant del
objectiu y no deixan passar Inés qire
las radiacions del tó respectiu. Lo
analisador roi ,?;
deixa passar únicament las radiacions ue
enrr
ponen al roig, é intercepta las
blaves y grogas; lo
blau intercepta las altres dugas,
etc.
De aquest modo s' obtenen en tres
impresions
consecutivas tres c/ixés; y de cada un de
aquestos
negatius se 'n tren un positiu al que se l'
hi dona
lo color de las radiaciones en ehl
aisladas, utilisant
pe'l cas las propietats de la
gelatina bicrornada.
Superposant després los tres posidus, se obté, per
transparencia, la recomposició de la imatge total

Actrta,litats
(DE

TOT

ARREE)

Espanya
Coruna, 10.—Reunió de les Juntes municipal y
provincial republicanes, de la directiva del Cassi
no, deis regidors y altres, pera
acordar respecte '1
yinent viatje deis solidaris.-1Dia
11.—Els solida
ris, reunits, reiteran Ilur invitació al Sr. Salmerón.

Pikoff, 11.—Es
só de Katneff.

Russla
mort a trets el director de la pre

dapó

Heekodate, 8.-4 mariners del creuher america
«Chattanvoga» son atacats pels japonesos; salvant

los la policía.

Estala Volts

St. Antoni' 8 —Incendi en les mines
ce,» ab '27 morts y molts ferits.

«Esperan

Marrad)

Casablanca,

Drude, ab 4.000
ella comensá a rebre cartes de
francesos, apoyats pel creuher «Gloire», derroten
preten
dispersen als moros en el campament de Taddert.y
y n' hi va haver un que la portá
policroma.
a sa
casa, ahont aquella dona li escanyá
La impresió triple
presenta una gran dificultat:
un fill.
C.
los tres c/ixés deuhen ser
També, respecte aixó, pot esmentarse 'I
perfectament equiva
cas
lents
y
de les clames qu' en plena
superponibles, lo que dificulta en gran ma
audiencia enviaren
nera l' ús del
procediment en la práctica, y exi
cartes amoroses a Soleilland. Y
lo que passa ab
geix de totes maneres molt temps
aquest criminal y ab els exércits
y molta delica
d' apaches
dese pera operar.
que dominan en certs barris de
París, son sin
Lo método de impresió única, que
tomes especialíssims y típichs de
constituheix
últim progrés realisat per los
la horrible
germans Lumiére,
gangrena moral moderna que té,
es moltíssim més
sobre tot,
breu, senzill y fácil.
Una cosa son les idees...
mitj rosegada la Fransa.
La placa 's prepara ab fécula
de patata, reduhi
Un enginyer, Kolman, en el
Tot aixó revela un estat morbós
da a grans tan petits que son
petit Comtat
extremat; la
tamany no passa de d' Essen deixá al morir 200.000
prempsa dita del crim ab ses
10 a 20 miléssims de
marchs (mo
milimetro;
y
informacions deaqueixos grans
neda alemanya) que debían ser
s
on los que 's
repartits
entre
talladíssimes de successos sanchnants; l' aleotenyeixen ab los colors complemen
'1s socialistes del Comtat. Pero '1
t
ramos Bebel,
aris deis eletnentals: uns son de
holisme y la inmensa alláu de pornografía
el
color de taren
póntifex del socialisme, qui ha presidit da
que
a, altres violeta y altres verts.
s' abat demunt de les grans
rrerament el Congrés de
Se barreijan be' y
ciutats y espeStuttgart, seguint la
s
extenen en capa sobre 'I cristall. Per la
doctrina de la comunitat deis béns, ha
cialment demunt de París; tot aixó contripetitesa
trovat
d els grans y sa íntima
medi de distraure la herencia y
mescla, las tres impresions
bueix a crear aquesta atmósfera,
no la vol tor
set cops
s e componen
nar,
en la retina y donan
malgrat les denuncies formulades
la sensació de
malsana, que infesta. la vida d' avuy. El cas b lanch.
contra
éll.
deis pretendents de la Sra.
Una
Bognon y de la
Correspon a detalls técnichs, en que aquí no po
cosa
son les idees, !y
una altre '1s
Weber denota una baixesa moral, un
marchs!
em entrar, lo descriurer
refinacom aqueixa capa
de
ment sádich sens parió. De 'n
écula se aplica al cristall: no
tant en tant la
preteném donar a
prempsa ens dona tal:libé nova deis
oneixer sino 'I principi del procedirnent.
Lo de cada día
escándols
Basta dir
de carácter semblant
ue dita capa se
recubreix d' un barnis, sobre '1
ocorreguts en Europa:
Ha esclatat una vaga de
fiequers a Oporto.
temps enrera foren les negres cerimonies pariual s' extén al moment la emulsió pe'ls
La causa que 1' ha produhida es
procedi
m
ents ordinaris.
referent al
senques que algú diu si teníen qualque
descans dominical.
relació
Aixis preparada, se coloca la placa
ab els sabbats de l' Edat mitja; no fa
Als
soldats
se
en la cámara
'1s hi ordená immediatament
gayres
f osca ab lo cristall de cara al
díes, de Portugal ens vingué la
devant; al revés de que 's disposessin a fer pa pera evitar que
noticia de que
it:t usual. Los grans microscopis de
Oporto quedés sense.
fécula fan aqui
un jove de bona
familia, acompanyat d' un li
papen de cristall analisador. La
Ilum té d' atra
terat y d' altres subjectes, disfrutava
essarlo4 abans de impresionar
martirit
lo bromur de plata,
zant a míseres dones
indefenses. Tot lo dit
Y cada un d' ell obra com un filtre
EDUART GRIEG
óptich: los
indica una fonda descomposició
g rans de color de taronja no deixan
social; la frase
passar més
de Shakespeare: tHi ha quelcóm
q ue 'Is raigs del propi calor; los violetas
de podrit a
y los verts
se conduheixen
Dinamarca» es ben apropiable als nostres
de igual manera.
Darrera de cada grá se forma aixis,
temps. Eixos successos recorden la profonda
al revelar,
un punt negre
de plata reduhida, que, al mirar
corrupció del segle xvirt, y la literatura de
p és a placa per
mala fé que descriu les orgíes, les
transparencia, no deixa ven
disbauxes
re r lo color
corresponent a dit grá, sino
antigues, troba tan públich perque sembla lo
únicament
dels altres. Es dir que en la zona
qu' en riostra época 's repeteixin en part
impresionada
els
pe r la Ilum de color de taronja, no
's yeuhen més
fenómens decadents que
preeediren a la mort
que 'Is grans de violeta y verts y
de velles civilisacions. El
análogament
succeheix respecte
mateix decadentisde las demés radiacions. En
me en literatura,
que s' fa sentir en quasi tots
COnjunt: lo dixé
revelat, vist per transparencia,
els autors contemporanis, es
Presenta colors exactament complementaris
una manifestació
als del
de l' estat moral de la
ob jecte real.
humanitat d' are. S' imposa una reuovació, una
Aixis se obté un negatin colorit,
lo qual
rejovenensa; y el pofo rma
després en positiu ab los colors se trans,
ble, el poble envilit, explotat y sufert es el que
verdaders.
p era lograrho,
estant la placa revelada,
ha de tenir més interés en que
mes no
aquesta renovafix ada, se disol la plata
ció -s realisi; per aixi) cal
metálica y se revela de
educar y instruhir, en
no u. Aleshoras se
produheix un fenómeno invers
primer lloch, si '1 poble vol superiorisar
al anterior: los grans, fets abans
en tot
opachs é invisi
a les classes
directores qu' están en plena deca1)1 es per lo tant, per la plata
reduhida,
quedan
dencia; cal gue's guardi deis efectes qu' a
ne ts y
transparents, y los deis colors complementa_
aqueIles els hi fan mal. No 'ES
ris per cada taca, que
cansarém may de
abans quedaban visibles,
recomenar als fills del
re sultan opachs
é invisibles. Lo resultat es, per
poble que s' abstinguin
eo nsegüent,
dels periódichs del crzm, d'
una fotografía
positiva transparent.
aquesta prempsa
Las placas que acabem de descriure
envenenadora y encubridora, que s'
se troban ja
aprofita
pr eparadas en lo comers, y
de la set malsana d' emocions
pocha ser impresiona
del públich; els
da s mitjantsant qualsevol
periódichs obscens y totes les altres
deis aparatos usats-en
Ha mort darreramertt el
manifestala fotografía ordinaria. Lo
Chopin del Nort, el rana&
cions de la pornografía son
procediment está, compositor de «La Patria nova.• Nasqué
també `I gran eneá Bergen No
do nchs, al alcans de tots els
ruega) en 1843. Ha sigut un
aficionats, ab tal de Popular, en gneis
artista enarnorat de 1'
me!orlies ha begut sa inspiració anima
musical
crims,
dents,

sos

12.—El general

CRONICA SOCIAL

'

,c1

eq

•

AURORA SOCIAL

DESAPARICIÓ

D' UN LLACII

Catará Autonomista, pero malgrat la plu

tre

ji

trasladá a son domicili social, executant
un triat repertori que despertá gran entussias
me, finalisant
acte ab un bimne de la terra.
Encoratjem a tan entnssiasta entitat, compos
ta en sa major part de modestos obrers, a se
guir per la via artística y moral que han pres
baix l' experta direcció del eonegut mestre don
Estanislau Maten, al que valgué el coneert exe
cutat no pochs aplaudiments com a fruits de la
tasca que ve portant a terme ab loable perse
verancia.
se

Succés perillós
de la tarde del dilluns passat
una formidable detonació posá en sobresalt al
vehinat de les Hortes de San Beltrán.
Fetes les corresponents indagatories, resultá
que en la fábrica Barcelonesa d' Electricitat
hi hagué una explosió, eixint tot seguit una glo
pada de vapor que inundá en breus moments
tot el departament.
Alg-ans operaris surtirenprecipitadament ha
vent tingut la sort de no pendre cap d' ells el
més lleuger mal, de lo que 'lis feleitem.
Tot seguit se dettu'aren les máquines, y quan
el vapor que omplia '1 taller s' hagué dissipat,
s' adobá 1' avería, reanusantse '1 treball ab

caiguda

A la

El petit Ilach de Merjolen Suissa) de 2 367 m.
de altura situat al peu del Eggishorn, maravella fan
tástica de la congesta d' Aletsch, acaba de desapa
reixer en una nit, probablement á conseqüencia d'
haverse obert una profonda escletxa en el !lit de les
aigues, que en forma de surtidor se desbordaren en
un terrer de més baix nivell.

normalitat.
El gobernador ha amenassat als fiequers es
panyols (generalment son gallegos els que -s de
diquen a aquestos oficis) ab obligarlos a passar
la frontera si 's barrejen en la vaga.
Se crett no obstant que
resolta.

no

tardará molt

Nota confortadora
Durant la darrera setmana la Caixa de pen
sions pera la vellesa y estalvis ha rebut per
imposicions la quantitat de 26,348 pessetes, y
ha pagat por reintegres d' estalvi y per plassos
mensuals de pensió 10,410 pessetes.

en

ser

Excursió artística

Obra social

Nombrosa gentada presenciá la sortida del
Orfeó de Sans el diumenge passat en els auto
móvils de «La Catalana,» essent la primera ve
gada que aquestos hi entraren.
Trasladat
Orfeó a la barriada del Poble
Nou ab atoau de celebrar sa resta major, de
bía donar un concert en el envelat del Cen

Se 'lis din que la Societat de Beneficencia
está treballant ab molt entussiasme en els pre
paratius deis actes que celebrará '1s dies 21, 22,
23 y 24 del mes corrent, entre 'ls quals hi figu
rarán una capta pública, coloeació de la pri
mera pedra de 1' edifici de la Societat destinat

La Unió Gremial interessa a tots els presi
dents y sindichs d agrupacions patronals que
vulguin emetre informe respecte als perjudicis
que'ls ocasiona '1 compliment del descans do
minical, ho fassin quant avans millor a fi d.'
emetre dictamen y procedir en conseqüencia,
segons reclamen les necessitats.
En la secretaría de la Unió Gremial, Rego
mir, 5 pral., de 9 a 12 del mala'. y de 3 a 5 de
la tarde se reben informes.
•

Apat obrer
La Junta del Restaurant obrer de San Martí
de Provensals (carrer deWad-Ras, 216) ha or
ganisat pera '1 diumenge vinent un apat ex
traordinari costejat pels fabricants y persones
humanitaries a favor de dit restaurant.

***
La Direcció de la «Obra de Max-Bembo Escola de desem
'os comunica les següents noticies sobre ele noys
que sosté.
—La Junta Directiva del «Orpheó Graciench» ha aeordat
admétre ele noys deis Escoba de desamparats en el chor,
y la nostra Direcció agrahida ha enviat tres moya.
—La Direcció de 1' «Escola de Mestre»» ha acordat tam
bé admétre un noy a gin se li donará carrera, y nosaltres
agrahits enviarem un noy.
—S' han rebut ele següents donatins: D. Edoard Riera,
Anuari Riera; la casa Salvat, colecció de Ho)cis Selectas;
don Benigne de la Riva, 24 llensols; D. Francesca Rovira,
llibres, piçarras, etc.: D. E. Soler, máquina marquetería,
serretes; D. P. Sellaré», llibres.
A n' aquets Ifegirém els donatins en comestibles deis
vehins de la barriada el dia de la festa major de la Verge
de la Salut.
—Si ha cregut convenient la pnblicació d' una revista
mensual portaven de la Institució y que 'a repartirá gra
tuitament entre els senyors cooperadora y a un preu redu
hit de venda al publica. La revista 'a distribuirá profusa
ment en barris pobres. puig vindrá a esser una nublicació
educativa_Entre altres treballa, en el próxim número. es
criurán la distingida escriptora Carme Karr, el Sr. Do
rado Montero y Ernile Bontrous. Sortirá aquet mes. Com
que la revista 's mantindrá d` anuncia, preguém a tots els
senyors anunciants que la desitjin que'sdirigeixin a la nostra

parats»

MANAUT

de les enfermetats de les víes urinaries,
y uretra)
de totes les que son propies de l' home.
Consulta de 6 á 8.—Gratis

Hij

MALALTS

deu operarse sens visitar avans aquesta CASA DE CURACIO
Operacions a preus económichs. * Compte del Asalt, 34, Barcelona

n.°

A-v

30,

frciite

al

Barriada Saint, 15 Setembre 1947.

1PA SS:ATE:NI:1PS

Septembre. —Lo mes de Septembre era '1 segón
del any entre 'ls egipcia, y '1 tercer en lo calenda
ri de Atenas. Rómulo colgué fós lo séptirrt mes
deis rornáns y u doná nana numérich de Sep
tember, que Cesar canservá després d hacer
reformat el calendar. Tant el Senat com l'Imperi
feren diferentes tentativas pera cambiar el nom
d'aquest mes, segonslw habían fet ab lo «Quintilis»
y lo «Sixtilis», mes jamay pogueren lograrho, per
que '1 poble rarná odiava a tots aquella a qui rolla
donar gloria;
excepció, si be

únicament Antoni
no

meresqué

una

la tingueren en coinpte, al pas
lo 71,0M d' August, que ab sa po

que perpetuaren
lítica ls hi feu olvidar lo triunviral-. Els romans
consagraren lo mes de Septemln-e á l'ulcá, deu deis
ferrers, al qui '1 pagés necessita pera la fabricació
de ses eynes. Cada any se repetía la ceremonia del
Clan sagrat, que '1 Gran Sacerdot clavava en lo
Capitoli, en lo temple de Minerva. Aquesta costum
se remonta a la més llunyana antigiletat haventla
rebut els romana deis primera habitants d' Italia,
els quals cada any clavaban un clan en lo temple
de la deesa Nortia. Com moltes nacions cregueren
que
Univers hacía sigut criat en
equinocci del

volta, en son arigen lo clau servía pera
senyalar lo número deis anys. Septembre es lo mes
any, tal
del

equinocci

de la tardar.

Imp.

IbtA

Talleres

Catalmiya, 61, 1.°, de 3 1 5

carece

Non

Despacho

Teléfonos :Titrzrzi::),..Y.A11)

LA CONFIANZA
Calle

ala

de

St. Francesch, 17

de

Ningú

Visita Darticular: DR. MAUI': Rambla de

`11 donará

dignen]

QUItiCALLA y MAQUINARIA
Fundiciones de lleno g tronce, laileres do maquinaria

(rinyons, veixiga, próstata
PERA

una tarifa de preu» reduhidfs
que volguin suscriuresen.
—Estéril organisant una Biblioteca pública, quina libres
es prestarán a qui 'la demani, mitjanrsant una patita quo
ta: a sis circolant els 'libres es contribuelx a la cultura del
nostre poble. Per lo que 'res dirigíos a totes les entitatra y
particulars y era que 'ns donguin llibres ab carácter de de
pósit, pognent esser retirara passat un terme de dos anys.
A ixé es lo que po,ém en coneixement del públich pera qui
aprecie en lo que val la nostra labor.
se

al en«emps

Grullos baceta do

CURACIO

HABITACIONS

Direcció, ahont
s ms,

Crida

CURACIO
CASÂ. 1I
CURACIÓ de les enfermetats de la matriz, deis °varia,
de la vagina y de totes les que son propies de la dona.
Consulta de 11 á 1..

y

de queviures

D7.A.I\TTINCIO

enccIo
(LÍNICA

cuines y distribucions de lots
als pobres.
a

Escudillers, N.05 24. 26 y 28
y Obradora,
2, 4, 6 y 8.

»ando de Cenen d.° 41.

BARCELONA

Rol S í

HIPOLITO FÉDOU, ÓPTICO
en

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

DE M'AM

crupulosamente ejecutadas.

POR

RECLAMO HUMANITARIO

RENOMBRADOS

Les sin

rivales

en

CONFITES

Rooh

é

TZAIVION 13. G-IlltÓINT
rREINTA TOMOSA UNA PESETA ELTOMO

Inyección

De venta

Preparados Por GRAU YNGL DA conocidos en toda
Europa y América para la curación de las Estrecheces
uretraies, Uretritis, Prostatitis, Cistitis, Catarros de
la vejiga, consiguen cada dia el más crec¦ente éxito, por
iLis raptclas Y eficaces curas obtenidas con los mismos.
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garantía,

Y

Depósito General:

Rambla del Centro, 30. —Farmacia
DETAMsE: Principales farmacias Centro de Especialidades

tu

Plaza del Ansel 6 r 7
EN TIMAS LAS FARMACIAS
Y

cšt-BRRCELONR

Es el de resultats mes segura pera curar tan terrible malaltía, minvant
pre la seva intensitat,
la sanch, tonificant el sistema nervios y
t rebaixar tan I' albuminuria, com la glucosuria en les diabetis
La curació se logra mo.t depressa.

COSTA NZI

Brodadoras.
Oficiales y aprenentas en la con
fecció de roba blanca.
Confiters.
Aprenent sastre. Id. comestibles.
Maquinistas ratlladoras.
Aprenents pera magatsem.
Instalador electricista.
Practicants pera farmacia.
Oficial sastre.

Aprenent

Ilauner.

Meritori.

Gorristas.

Montadors

ERTHEIVI
MÁQUINES

lampistas.

Barbers.

Maquinista sabatera.
Caixiste minerviste.

Aprenentes tenda pelleteria.
Aprenent mercería.

PERA COSIR Y BRODAR

Retocador fotógrafo.

Aprenent carnicer.
Aprenent taller de

ESPECIAIATAT: Máquina rotativa RAPMA_, la mellor del món.

llibres rat

Ilats.
camisers.
de
nostra
oficina
se
fa
avinent
que aquesta unicament extendrá
dificultar
el
funcionament
NOTA.—Al objecto de no
els seus serveys á las colocacións consignadas en el adjunt anunci lo que fem present á las personas que faltas de
perdua
de
temps
y las molestias inherents a una
treball acudeixen a nostre domicili social al objecte de evitalshi la

Aprenents

negativa

involuntaria per

part

nostra.—Las cartas

klores de

despahr

se

dirigiran á

la

colocacións.
1 del mitjdía.

uficina

á la redacció: De 12 á

Máquines

~u.

nerviosas

Noy pera

Oficialas modistas.
Meritoris.
Traductor frances.

Máquines rectillnees

,

Anemia, Escrofulismo, Raquitismo, Tuberculosis, Neurastenia, Enfermedades
ocasionadas por la pobreza de sangre, se combaten con el empleo de la
Elixir tónico regenerador á base de fos
to sosa y tónicos amargos depurativos.

lasirtudes de

pera

mitjas.

remedios,

que

se

han

cur. ado

9.-BARCELONA

CALLICIDA PIZA

emplastos y de
y zapaterías.

tos

líquidos

en

general. Es económico,

una

peseta

en

Extirpa rápidamente, 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
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esos

AVINYÓ,

recados.

Viatjant.

CASA LS
VITALINA
Miguel, 12.— Gigantes,

SUYFUTZT

Ab COMPTAT Y A PIIASSOS

Destilador, alquitra, Petroli.
Empleat recados.

Fuente Sun

pera totes les industries.

de

BOLSA DEL TREBALL.-lustalada eu el Foffieut e1 Treliall Nacional,-Plassa h Salita Ana, 4 -OFERTAS:
Practicant de farmacia.
Viatjant géneros de punt.
Id.
comisió.
Corredors.

insipidas.

(asa especial pera Xarops medicinals dossificats
FARMACIA: HOSPITAL, 109 Y CADENA, 2.-13A.ItCnI,ON.A

bajos.-BARCELONA

60110GAGIONS.—Se necessiten:
Modistas.
Plan xadoras.
Eneuadernadors.
Oficial guarnicioner.
Sabaters.
Sastresas.

purificant

sern

Consultorio módico todos los dias de 11 á 12 y de 6 á 7
Rbla. del Centro. 30

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

las

Ilpt.E.FERRER PhilTALS

Innumerables cartas de enfermos curados con los mismos
tigüan, están á disposición del público, siendo

que lo ates
esto la mayor

en

con

Por 1'30 ptas.

se

ellos personas quetenían muy He
arraigados

rem:‘e por correo certibeldo.

lo: herpes

Asalto, núm. 52, esquina á la de San Rafllófl.

