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Ball de
regalo: Podrán escullir

1.-

entre:

Una máquina de cosir Wertheim.
Un Hit y somier pera una persona,

un arman i

pera roba y sis

«Estich disposat a ferme echo de denuncies
precises de graves y culpables informacions de
la llegislació protectora del treball, sempre y
demostrin els fets y 's garantisi la res
quan
ponsabilitat de les denuncies.»
Aquesta contestació es un nou argument a
favor del zel que per la elevació moral y ma
terial de la classe obrera tenía ja demostrat el
diputat a Corts per- districte de Berga.

me, en Bell ha volgut consultar la opinió deis obrers
neutrals o esqusrols, com diriam a Barcelona, y
aduch deis enemiehs de la Amalgamated, fent exten
sin el dret de pronunciarse en referendum als ferro
viaris anti-unionist es.
Sis quin se vulla el resultat de aqn.est gran movi
ment, el fet es que '1s earrilayres ingleses han ofert
als sena companys d' °fiel y demés treballadors del
continent un alt exemple de bon seny, de toleran
cia, de civisme y educado social, que fora molt
oportú que sapigués imitar la democracia catalana.

cadires.
Un Hit y somier pera matrimoni y un arman.
3.- regalos: Podrán escullir entre:
Un armani pera roba.
Un Hit y somier pera una persona.
Mitja dotzena de cadires.
Un rellotje de panel.
10.e: Imposició a la Çaixa de Estalvis de 20
4.t, S:, 6.e, 7.e, 8.e, 9o
pessetes o un rellotje de butxaca.
SOCIAL.
El diumenge 15 de Desembre tindrá lloch el sorteig al local d' AURORA
al
corrent
de pago
suscriptors
estiguin
tots
els
Tenen dret a aquest sorteig
els
nous suscriptors
Desembre,
y
tots
any,
el
día
14
de
semestre
de
aquest
del segon
que ademés de suscriures pels mesos de Novembre y Desembre hagin adelantat el
pago del primer semestre de 1908, pel proxim día 14 de Desembre.
Si surt favorescut el número que porta el rebut de suscripció, donará dret a la
opció de un deis premis.
d'ret al primer
Si sortís un mateix número per dos o mes premis solsament, tindrá
premi que surti adjudicat.
El regalo se entregará a aquell que porti el rebut.
El dret a recullír el regalo caducará el 31 de Mars de 1908.
*

*

*

AURORA SOCIAL que estiguin abonats al
2.°n semestre d' aquest any, pera tenir opció al sorteig de rega
los deuhen estar al corrent de pago el 14 del proper Desembre.
Els

suseriptors d'

!Alerta,

«Aurora Social» y el Sr. Bordas

treballadors!

En vigilies de l' estació hivernal, la més di
ficil pel pobre, y atravessant una crisis tan
aguda com la que ha seguit a les inondacions,
es quan s' aprestan a recullir un botí més abun
dant les aus grepinyadores de la usura vorax.
Aquestes aus sinistres que giravoltan entorn
de la miseria, son els que fan son negoci ab
les Caixes d' empenyo. En aquestes Cases l'
interés que se sol pagar generalment es de un
ral per duro cada mes! es dir que per cada 20
rala que 's prestan se han d' abonar 12 rals
cada any, que equivalen al interés usurari d'
un 60 PER 100!
?Es possible qu' en un pays civilisat, en un
pays ahont se parla tant d' humanitat, de fi
lantropía, de fraternitat y de caritat, se tole
rin semblants abusos?,
Els usurera de casa nostra potser contesta
rán com els italians:—Guadagno ji cento per
cento, a maderato guadagno.
Pobres els que han de caure en les seves ur
pes! Aquesta ganancia que 'ls usurera califican
de moderada, perque la fan poch a poch, aca
ba de la manera que fa notar el diálech que 's
llegeix al dessota de la caricatura del present
número.
Baldament que cap deis nostres llegidors
caygui en la tentació d' enmatllevar diners a
les C ixes d' empenyo a que aludim més amunt!
Pero si no pot prescindir de fer algan préstam
a interés, que tingui el bon seny d' escullir les
que l' exigeixin més módich, per exemple el
Monte-pío barcelonés y '1 Montepío de la Espe
ranza.

El

petrimoni

del

pobre

La societat no es egoista en sa essencia; ho pot ser
Pus que fa deis bens de la terra, y basta regu
lar y limitar aquest as pera asseg,nrar ala pobres
la seva part del patrimoni comú... NINGÚ TE
DRET ALS FRUYTS DEL SEU PROPI DOMINI,
SINO SEGONS LA MESURA DE SFS LLEGÍTI
MES NECESSITATS. Allí ahont acaba la necessi
tat Ilegítima, allí acaba igualment l'us Ilegítim de
la propietat. Lo que resta es el patrimoni del pobre
en

en

justicia y

caritat.
LACoRDATitra

Ilit artige tr ‹El GIE d' Estela»
La prempsa de diferents opinions s' ha octi
pat sovint de les campanyes que '1 nostre set

manan vé sostenint en defensa deis interessos
del Treball y d' alguns de nostres éxits més
franchs.
Molts son 'ls articles ab qual reproducció 'ns
han honrat els nostres colegues periodístichs,
alguns que han suscitat polémiques y altres
que s' han manifestat de perfect% acort ab
el criteri que sosté AURORA SOCIAL. Âixó de
mostra un manifest avens en la cultura de la
opinió pública y en alguns deis órgans que la
dirigeixen. A tots els expressem el nostre
agrahiment per la colaboració que venen pres
tant a la nostra obra de pacificació social, fun
dada en la justicia y en l' amor de la fraterni
-

tat.

'ns fa

impossible

citar
que 'ns fan

Per falta d' espay se
els noms dels colegues
echo Pero avuy volem demostrar una vegada
més la nostra imparcialitat reproduhint un article d' El Cim d Estela, respecte deP-qual ens
permetrem solament un breu comentan al
final.

sisquera

En lo setmanari sociólech Aintosa SOCIAL del diu
menge passat y encapsalat ab el títol de Aurora So
cial als tribunals, hi Ilegim una demanda de conci
liad() feta al director del mateix ab motiu d' un
article que publicá anteriorment, artiele qu' en con
cepte del demandant En Rafe! Clarassó y Noguera,
fabricant, conté injuries a el! dirigides.
Y ve tot seg-ait una declaració del digne diputat
pe '1 districte D. Manan Bordas, en la que 's declara
autor del aludit article y manté ab cara terma y gest
noble y digne totes y cada una de les afirmacions
qu en el mateix constan.
Aqueixa actitut del valent diputat per Berga
enalteix de debo el sea hermós procedir en favor de
les classes desvalgudes y a nosaltres ens referma el
honrós concepte que, desde 'I moment que li varem
otorgar els nostres sufragis, haviam format d' ell,
creyentlo ferm contrast, de la serie de diputats neu
les, quan no inútils ó maliciosos, que, per obra y
gracia del govern centralista, per tants y tants anys
haviam estat disfrutant.
La seva declaració inserta en AURORA Sonsi.1' hon
ra aítament y •ns honra també a nosaltres, els elec
hi
tora del districte de Berga, perque poques coses
ha tant d' agrahir com la defensa deis interessos
deis desvalguts, deis deixats de la fortuna, deis que
ostentan en son rostre en tota la seva nuesa el bí
blich «guanyarás el pa ab el suhor del ten front,»
y '1 Sr. Bordas al ter pública ostentaeió del seu de
cidit gest en favor d' ells, no fa més qu' afegir una
esprit de reetitut y
nova manifestació d' aqueix
justicia a les moltes que durant la seva ja brillant
representació cl. aqueix districte ab diversos mo
tius y 'n vares oeasions té aonaaes.
Nosaltres aplaudim coralment y «El Cim d' Es
tela» s' en sent entussiasmat del jove diputat, com
1' anomena AURORA SOCIAL.
echo
Les necessitats deis obrers han trovat sempre
oeasions el dret
en el seu cor generós, y en totes les
patrons ha motivat en
coneulcat ó desconegut pe
se
ell enérgiques defenses. ire hi ha donat motin,
gons sembla, 1' arbitran i procedir d' aquell fabricant
de Monistrol de Caldera, y davánt deis fets qu' ell
considera contraris a les Ileys del trevall y adhuch
digne com
a la dignitat humana, s' hi revolta irat y
cal a tota persona que tingui dignitat y noblesa. !Be,
molt be, podem exclamar, pe '1 diputat per Berga!
Mes, sense que vulgui significar la mes petita mo
lestia pe '1 nostre digníssim diputat a Corta, ens cal
n' hi ha de
ferli present qu' en el districte també
patrons que mereixen censures, tant y pot ser més
raotiu el
enérgiques y tot, que les a que ha donat
en el
dis
fabricant de Calders. No ignora qu'
explotacions
tricte taallbé hi ha importantissimes
industrials, y a nosaltres ens consta que
per
no pes en totes elles tenen els obrers,
part deis patrons, totes les consideracions
que per la seva abnegació y pe '1 sen
trevall se mereixen; que molt contades
eumpleixen
son les explotacions en que 's
les Ileys sobre 'I treball: que rares son
aquelles Juntes locals de Reformes socials
que 's cuidan deis interessos deis obrers
lley '1s
en la forma y activitat Ole la
eneomana; lo que dona lloch a abusos que
'1s que 'n son victimes, gracies a la penu
ria per que está passant la classe obrera,
la mejor part de les vegades no gosan
exteriorisar per por de més doloroses con
seqüencies. Prou sabem nosaltres de de
terminades explotacions industrials en les
que 'a paga 'Is obrers empleats en elles el
seu
dur trevall tart y malament, se '18
obliga a consumir articles de determinats
intermediaris, que fian ab la garantía del
encarregat y que fan el seu negoei no
sempre en les condiciona degndes.
Tal volts li son deseonegudes al Sr. Bor
das aquestes extralimitacions que de la
Iley se cometen en el seu distriete de Ber
ga, y fem aquestes indieacions, no per ex
citar el seu zel., que sabem que no neces
sita d' excitadons, sino perque arribi a
noticia seva la cosa y miri de posarhi re
mey, si es possible, acoblant d' aquesta
manera nous motius de zratitut en son'fa
vor per part de tots els humils.

La vaga

general

de

Del 'libre de la Biblioteca «Patufet», titolat De
les besties parlaven, d' en Manel Folch y Torres.
ab ilustracions de 'n J, Llaverias, editat ab molt
gúst tipográfieh per J Baguilá, n' extractem la se
güent rondalla que no dubtem será del agrado de
nostres llegidors.
De ~In les besties parlaven es un interessanT y ben
escrit Ilibret, en que, ab forma grácil y d' un deli
ciós humorisme, se donen bonos máximes educado
res, ab una colecció d' ingennus y gentilíssims con
tes. L' autor a' ha acreditat una vegada más de dis
cret y pulcro escriptor ab la confecció d' eixa obre
ha ilustrada
ta. Y el dibnixant, Sr. Llaverías,
profusament ab un acert y ab una traea extraer
dinaries: de sos dibuixos pot dirse que fan parlar a
les besties.
quan

ferro-carrils

a

Inglaterra

Sobre la Inglaterra pesa en aquesta hora, com
incubacio de inminent desventura, la més de
sastrosa vaga que la pugui amenassar: la vaga ge
neral de ferro-carrils.
Pera compendre la gravetat del perilt bastará
senyalar la importancia grandissima del moviment
promogut per les set grans Companyies que admi
nistran els ferro-carrils del Estat. La llargada com
plexiva de les linees es de 23.074 mines. El capital
invertit es de 1.287.375.00) 'liares esterlines. En 19e6
els f erro-earriI s británichs transportaren 1.240.333-.000
persones y prop de mitj milió de tonelades de pro
ductes industrials. Eta ingressos corresponents al
mateix any foren 2.100.750.000.000
Les Companyies ocupan un exércit de 257.653 ca
rrilayres, deis quals uns 97.001 pertanyen á la gran
federado del personal ferroviari británich: 1 Amal
una

gamated Society of Raihsay servants.
Ab aquestos datos innaginéuvos are quina

reper
cussió tindria la parada del gegant mecanisme en
un Estat en el qual está desenrotllat d' un modo
inversemblant el moviment de la industria y del
comers.

El capitost dels carrilayres es el secretari general
de la Amalgamated, Richard Bel!, tradunionista y
antisocialista.
A ell se deu que '15 proeediments de violencia que
s' havian proposat en les associacions obreres fossin
sustituits per métodes més racionals, més práetichs
y de major eficacia social pera mellorar la condició
deis carrilayres británichs.
Les Companyies, no obstant, han fet el sort a al
gunes justes reivindicacions deis empleats y treba
lladors, que reclamaran disminució de treball y
aument de salar!. Aquestos desitjos foren eoncretats
Com
en el congrés de Birmingham, pero toles les
panyies, llevat de una sola, refusaren tota tenta
tiva de transacció.
En un pays meridional, de sang bullente com
Espanya, aquella negativa hauría provocat inme
diatament la vaga.
Pero '15 inglesos son mes flemátichs, més reposats,
esperit d'
más reflexius: tenen més desenrotllat
observació de la realitat, el sentit práctich y utilita
rista.
Ells se n' han guardat prou, els carrilayres britá
nichs, de declararse en vaga 'general seas prepara
ció, seas organisaeió, seas garantía del avenir. Ells
se n' han guardat prou d' imitar, per exemple, la
darrera vaga general de Barcelona.
La negativa de les Companyies fa un any que
persisteix, La forsa que representan els carrilayres
esclatat
es inmensa. Y malgrat aixó, la vaga no ha
encare.

ha reservada
La sagacitat d' en Riehard Ball
a últim extrém. Y mentres tant hi ha hagut
prou temps pera atraure la atenció de tota la In
glaterra sobre '1 gravissim conflicte, s' ha produhit
una gran corrent de opinió y de simpatía, y'ls carri
layres han conquistat nous milers de advocats y de
amichs de llar causa. Y aquesta espera ha fet gua
nyar als obrera ferro-viaris una forsa que ennobleix
tota Iluyta, la forsa moral, y ha enrobustit ensemps
la forsa material de que poden disposar, y final
ment els ha proporcionat serenitat y espay pera or
ganisarse pe'l día de demá.
Aixls y tot en Bell no ha volgut earregar ab la
responsabilitat de les desastroses y terribles, cense
qüencies que pot tenir una vaga. Ha ensajat prime
rament tots els procediments pacifiehs, y agotats
que han sigut, ha eridat als representants de la
Amalgamated, demanantios que 's pronunciessin per
referenclum a favor ó en contra de la vaga segons
mellor els semblés.
!Quina diferencia entre•Is procediments d' en Bell
y '1s deis capdills obrers deis paissos meridionals!
Quina diferencia entre *1 respecte que guarda als
drets y al propi pensament deis seas representats,
y la Ileugeresa ab que arriscan els interesaos vitals
de la classe obrera y la desaprensió ab que prescin
deixen de llar sufragi veritable els redentores del
pueblo que s' estilan en els paissos bullanguers del
Sur d' Europa!
Y mentres ha durat aquest compás d' espera,
fixat pera respondre a la consulta, Richard Bell l'ha
aprofitat pera reforsar la posició de la Amalgamated
logranl que s' adherissin al moviment els altres
quatre grans Sindicats ferro-viaris inglesos, que
«Associació deis empleats ferro-viaris»,
son:
«Unió deis treballadors des ferro-earrils›, la <Socie
tat dels desviadors y senyaladors» y la «Societat de
maquinistes y fogoners». Y pera assessorarse mellor
y Tambe cota a non medi de propaganda y proselitis
eom

En un bosch molt gran y molt espés hi haría
borinot ros que borinotejava al voltant
d' una mata de romaní florit:
un

Borinot ros porta ventura,
borinot negre dú amargura:
borinot ros, borinot ros,
borinot ros, jo 'm quedo ab vos.
Y aixís se passava hores y hores, callant no
més que '1 temps precís pera pendre alé y tor
nant desseguida a la cantarella ab més brahó:
Borinot ros porta ventura,
borinot negro dú amargura;
borinot ros, borinot ros,
borinot ros, jo 'm quedo ab vos.
Mes veusaquí que allí a la vora hi havía un
elefant que s' estava fent mitjdiada recolzat a
la soca d' un arbre molt revingut y que encara
no havía pogut aclucar
ull perque la cansó
enfadosa del borinot cuydava desvetllarlo.
Mentrestant el borinot, dali que dali ab la
mateixa:

FESTES A FAVOR DELS INONDATS

AZIPtiS RALTRELL.

La redacció d' AURORA SOCIAL ha
celebrat arran de la publicació del an
terior article una interview ab el dipu
tat a Corts pel districte de Berga, y
'ns ha manifestat el seu agrahiment
d' Estela», donant la se
a «El Cim
güent resposta al prech que dirigeix
a en Manan Bordas:

Festa de beneficencia al Parch Güell

AURORA SOCIAL
Borinot

ros

porta Ventura,

Espera

borinot negre dú amargura;
borinot ros, borinot ros,
borinot ros, jo 'm quedo ab vos.

que esperarás la ocasió, heusaquí que
día el borinot va trobar per un camí al ele
fant que portava a la trompa una soca
tan
grossa, que dos homes no l' haurfen pas abas
tada ab els brassos.
—Ara es la meya— va pensar el borinot, y
ell que sí, que a la quieta, quieta, se
fica din
tre d' una orella del elefant pera recordarli la
cansó:

Actimalita,ts

un

—?Que la saben tota, company?—va dirli
elefant ab sorna.
—Veureu, si no us agrada aneasen, que '1
bosch es prou ample, y com que aque,sta
mata
es casa meya, jo hi
faig lo que be 'm sembla,—
va contestar el borinot.
—?Sabeu que per ser tan petit gasten molta
llengua?—va tornar elefant.
—Gasto la que 'm cal.
—?Y si jo ara as desfés d' un cop de trompa?
—Gran mal us ne faríeu, ganassa, d' héu
reusles ab una bestioleta tan petita com jo.
Y com que les rahóns portaven aires d' allar

No us dich res, del ensurt que va t,enir l' efe
fant al sentir aquella cantarella qge ja tenía
oblidada; aixís es que va pensar:
—Ara aquet voldrá revenjarse de
que
vaig ferli aquell día, y com que porto lalotrom
pa ocupada y no me '1 puch esquivar de la
orella, es prou capás de (Inflarme un que
sentir.
Aixís es que va provar de férseli amich, ab
moixaines y parauletes dolses:
Borinot ros porta ventura.
borinot negre dú amargura;
borinot ros, borinot ros,
sou molt gentil y graciós.

borinot, !qué

eas!

es

no

TOT

bir sota la onada de miseria que '1s ameuala. Y no
sempre ni sovint son els canons lo millor medi de

ARRICU)

Espansa

Madrid, 25.—Discurs d' En Cambó al Cougrés.—
Es destituhit el batlle de Madrid.-27.—S'
enma
lalteix En Salmerón.-28.—Diseussió animada en el
Congrés, promognda pe '1 Sr. Burell.-30.—Els
lidaris declaren essencial pera ells la derogació de
la lley de jurisdiccions.-1 Novembre. —Mor Emili

Ferrari

borinot ros, borinot ros,
borinot ros, jo 'm quedo ab vos.

Pero '1

(DE

y acoracats, aixís també els pobles més
avencats tenen que ter lo mateix pera no sucum
canoas

so

Borinot ros porta ventura,
borinot negre dú amargura:

...ventant tal bufada al borinot...

3

França
Paris, 28.—Arriben Don Alfons y D. Victoria.
—L' Academia de Ciencies anuncia que '1 sabi Bor
das ha descobert el medi de cambiar, baix la in
fluencia del radium, el carbó en pedres precioses,
topacis o rnbins.-30.—E1 ministre espanyol senyor
Allendesalazar declara en una interviu, qu' exis
teix complert acort entre
la qüestió del Marroch.

Espanya

y

Franea

per

Russia

Sant

plot

Petersburg.-1.—Descobriment

pera assessinar per medi de

membres del Concell militar.

d' un com
bombes a tots els

Noruega
28.—El rey accepta la dimissió del
President del Concell y del ministre de Cultes y
Justicia.

Cristiania,

va

pas dei

garse y l' elefant tenía més ganes de dormir
que de discutir, mal que vegés que la rahó es
tava tota de la banda del borinot, va tallar la
conversa enrampant la trompa y
ventant tal
bufada al borinot, que '1 va tirar cent passos
lluny, mentres
elefant celebrava la tambo
rella ab una gran rialla que va ressonar per
to• el bosch, y aixís que estigué
ben tip de

Blaca, 27.—Ferotje

Turquía
assessinat de 8

Adisabila,

28.—L' Emperador anoncia en un de
un Gabinet estil europea.
C.

Cróniques de Berlin
une

salta y

nns

nou projecte de Reunions y Associa
cions del qui ja parlava en la crónica
anterior y
en lo que 's demanen mides d' excepció
contra

bote

convéncer per aquelles demostracións d'
amistat tan interessades; ben al contrari, va
ficárseli encara més endins de la orella, y ja
veareu que a cada fiblada y pessigolla del bo
rinot
elefant feya uns salts y uns bots ben
poch escayents en una bestia seria y reposada
com ell era, fina que no
podentse aguantar
més, va llensar la cárrega al mateix punt que
'1 barinot fugía a corre-cuyta perque
elefant
no l' arreplegués ab la
trompa.
Els llenyataires al veure que l' elefant brin
cava d' aquella manera y 's descarregava tot
de sobte, varen pensarse que tot alló eren,po
ques ganes de treballar y les varen empendrc
contra d' ell ab una tanda de cops y garrota
des que feya feredat; y ja veureu que a cada
vergassada Ii anaven cantant:
xarse

a

not.

En

aquestes,

heusaquí
sen

uns

taires, y
al
capolat y mitj malmés s' aize

que pas

Ilenya

de terra...

que t' has tornat balladó:
si '1 bailar no 't desplau pas,
ja 't dich jo que bailarás
y bailarás ab rahó.
Y garrotada va, garrotada ve.
L' elefant proa hauría volgut explicar als
seas amos que alló no era
gandulería, sino fri
sansa que li donava el
borinot que se li havía
ficatala orella, pero comque si besties ab besties
s' entenen. besties ab persones no podrán
entendres may, el pobre elefant no podía ferse
valer la rahó, haventse d' acontentar ab dema
nar clemencia al
borinot que volava aprop
d' allí.

Borinot, borinotó,
tingas de mí compassió.

al veure
elefant ador

mit, ?quina una
se 'n pensen?

A lo que

aterraven.
Va passar temps, y l' eIefant, ocupat

en les
del seu ofici, ja no 's recordava més del
borinot ni de que borinots hi hagués al mon:
mes en cambi el borinot tenía
ben presenta la
injuria que li va fer elefant y no li havíen
Das passat les ganes de ferli pagar cara la

reynes

teta.

responía

'1 borinot:

Elefant, elefantí,

serren

la soca
ahont estava re
colzat, y elefant
y arbre varen canre a terra tan llarchs
com
eren, y com que un elefant caygut es home
mort, els llenyataires no hagueren de fer
més
que fermarlo ab cadenes y emportársel ab
ells
pera ferli treginar les soques y els boscalls
que
cava

Elefant, elefantó,

repaparse al arbre, agsfant el son...

riure ell que torna a repaparse al arbre, aga
fant el son tan fort que feya uns ronchs que
semblava que tronés.
En tant el borinot, capolat y mitj ma1més,
s' aixecava de terra irritat per la injusticia y
abús de forsa de l' elefant, jurant molt formal
ment que 's ven
!arfa d' aquella
mala passada.
Paraula de bori

representatiu sigui aqnest, pot

ara

Y

c,om

'm toca riure

a

que aixó passava cada

sortia massa cara de
me 'n fan? me '1
maten a llansades.

tariat.
En la actual organisació capitalista de la
socie
tat la satisfacció total de les necessitats de la clas

mes numerosa de la població depén enterament
del salan. Aqnest está subjecte (encare que no de
gui calificarse com a mercancía) a les lleys de la
oferta y la demanda; pero no tota la oferta de tre
ball es de la mateixa calitat: les races, pobles y
nacións humanes y fins agrupacións mes petites
dintre de les ultimes se troben avuy en sitnació
cultural tant diferent, que lo que pela una es neces
sitat inmínenta, pera 'Is altres no es ni objecte de
plaher. Per lo tant á l' hora de demanar recom
pensa pera '1 treball cada grupo d' homens ho fará
segóns ses necessitats.
De lo qua' se n' aprofiten els
empressaris pera
encarregar els treballs que no exigeixen finesa de
má ni d' esperit a pobles atracats, amaces
inferiors.
Y 'Is obrers que volea defensar un nivel'
del salani
adequat a un període alt de civilisa,ció han
d' acu
dir a la forla política del seu Estat pera que
'1s de
fensi. Y no 's eregui qu' aixó 's redueixi a les ja
famosas qiiestions deis xinos al Transvaal o deis
negres a América, o a la més picanta encare deis
japonesos als Estats-Units; no, tots els pobles que
creixen, totes les classes obreres que s' eduquen y
s' enlayren tenen en son interior aquest
problema.
Recordis qn' a Australia, lo paradís del obrar
blanch, fins els teixidors del Lancashire (capital
de la industria textil del mon) apareixen com a
essers atraeats y de vida miserable.
A Alemanya no manca tampoch lo problema: de
tot arrea surten queixes. Les poblacións
agricoles
del Est del Elba se queixen de que 'ls grans pro
pietaris contractin pera les cullite,s obrers russos,
polachs, gálaths o ruthens, que treballen per cap
diner y quina presencia posa ele salaris a tan bah
punt que tots els boas treballadors fulgen cap a les
ciutats o cap al Oest, malgrat els diferents medis
empleats pe 'la propietaris pera retenirlos: als mi
narres d' Alsacia y Lorena, del Rhin
y Westfalia
se queixen d' una invasió d'
italians y polaehs res
se

pectivament.
mí.

vegada

que

elefant sortía carregat, heusaquí que '15 seas
amos veyent que no s' hi podía adobar res y
que no podentsen valer aquella bestiassa els

una

'Is
súbdits de llenga no alemanya s' ha resuscitat
una de les qiiestions més interessants pera '1 prole

mantenir, un día ?quina
'liguen ben fort y me 'I

De la trompa 'n fan tiretes,
deis uyals ne fan botons,
y de la pell corretjetes
pels que no son' bons minyóns.
Y de tot lo que us he contat se 'n
en net que aquells que son
torta y poderostao, no sols no deuhen
oprimir ala febles y als humils, sino
que pe'l contrari han de ser els seas
defensors, si no volea que '1s passi
el cas del elefant.

Ab la nova Hoy y la prohibició del idioma polach
en les reunions creuhen
molts que 's vol allunyar
al ebrer incult polach deis centres
industrials
manys: jo no sé fins a quin punt un atentat ale
tan
manifest al dret pot redundar en benefici d' algú.
Jo sois voldria que 'la Ilegidors d' AURORA SOCIAL,
sobretot els obrers, se fixessin en la relació estre
tissima en que está llar prosperitat ab la unitat y
subsistencia de les nacious.
Aixis com els japoneses pera obrirse pas en la
vida moderna tingneren que ferse forts y comprar

poble

un

CORRESPONDENCIA DE PARIS
Coses d' América
Els americans tot ho fan a 1' engrós: are
están
fent una gran casa. En tenian de den pisos,
de
dotze, de vint. Vint pisos son quatre cases de l'
ensanxe una demunt de l' altre. Are
en fan una,
anomenada Singer Building, que 'n tindrá qua
ranta set: deu cases una demnnt de l' altre.
L'
edifiei sois servirá pera oficines, y estará construit
ab totes les comoditats. Pera prevenir els terra
trémols, edifici será d' acer y de granit: els fona
ments tenen cents peus de fondaria y els arquitec
tos creuhen qu'aixis els terratrémols no podrán per
judicarlo. Contra 'ls incendis hi haurá una insta
lació de bombes especials. Al interior del edifici s'
hi trobarán restaurants, barbers, estanchs, llimpia
botes, estació- telegráfica, telefónica y de ferro
carrils; farmacia, metje, y no 's din si hi haurá
servey funerari, cosa que no seria de estrauyar.
Com que 'Is americans quan fan una cosa la fan
á l' engrós, ara qn' han fet una quiebra bancaria,
l' han feta també de cap a peus. Els milions que 's
trovan de menys en les arques de les grans socie
tats se cantan per cents y per mis; les victimes
son centenars de mis.
Molts qu' un mes enrera 's creyen milionaris, are
's trovan en la miseria. Les grans Companyies que
disposavan del crédit mondial y desde América po
sas-en la Iley a les Bolsas estrangeres, al
arrivar a
la liquidació s' han trovat qu' en lloch deis
grans
capitals hi havía '1 gran desfalch, qu' els respecta
bles arximilionaris eran vulgars vividors y que
les colossals industries estaven montadas
al aire.
El pánich es indescriptible: els esforeos pera
conjurar el perill son inmensos; a América no 's
trova ja diner pera pagar als
acreedors-' les ball
ques d' Europa 's negan a facilitarlo;
les indus
tries, fábriques y mines paren els treballs per no
trovar manera de pagar els salaris, essent aquesta
Ilissó per la mercantil América lo que es la llissó
de moralitat del procés Moltke Harden pera
Alemanya, y lo que l' antimilitarisme es pera
la Franca. El gegant de la política 's
trova lligat;
idol de moralitat ensenya '1 corch que '1 devora,
y '1 possitivisme americá ven destruhida la
llegen
da de la seva ciencia mercantil.
Marruecos.—Aurora Social va ter el fatal pro
nóstich de lo que anava a succehir al Marroch y
va confirmantse en tota la seva
extensió.
Abd-el-Aziz, per haver resistit impuls del po
ble, pot dirse que queda ja destronat, passant el
sen
nom a l' Historia de
1' Islam com el de Don
Opas a l' Historia d' Espanya.
El Sultá vell va preeedit de la calificació d'
retje contra 'I dogma musulmá. A manera que he
cayent el prestígi d' Abd-el-Aziz va aixecantseva
la
majestat del Sultá fidel,
que, segons
els telegrames d' aquesta tarde, s' ha vist
obligat
a proclamar la guerra
Santa pera satisfer les exi
gencies del poble.
?Qué ocurrirá? Com un reguer de pólvora l' in
cendi 's va extenent. D' Egipte 'n comensan a sor
tir guspires de mancomunitat ab els
moros. Tan
greu den esser allá la situació que '1 patxá d' Ale
xandria s' ha cregnt en el cas de pronunciar un
discars al qual han concorregut 6.000 oyents
pera
combatre
ona qu' está invadint
l'opinió
Els diaris europeus celebran y ponderan el dis
eurs, qual objecte es evitar qu' s' infiltri
esperit
-

Muley-ilafid,

pública.

DE LES INONDACIONS

pot treure

MANEL FOLCH

Y

TORRES.

Terrible revenja
Demunt del cup tresca que tresca
el vremador

cantussejant,
vrema fresca

y baix els peus la
el most

preciós

va

regalant,

Deis bells raims de rossa pausa.
negre sumoll. dols moscateli,
al vía compás d' aquella dama,:
no 'n queda Inés que rapa y pell.
Y '1 gra esclafat que rnost esquitxa
sernbla que diga ab cert rencor:
«Silo teu peu ara 'm trepitja,
jo del tea cap seré senyor.•
•

-a

la

quieta, quieta, se fica dintre d'una

orella del elefant

J. C.

re

sóldrers tots els problemes socials qu' avuy hi ha
plantejats y que resolts a la llar quinta essencia
son per lo que toca al progrés
material ele dos se
güents: Murar en lo possible al obrar de sa depen
dencia exclusiva del assalariament y fer mentres
tant la base csalari» qu' ab elles
pngui portar
obren una vida digna y satisfer cómodament les
neeessitats no sois materials, sino les de cultura.
?Crea algú qu' Alemania tindria a
l' hermosa
Ilegislació de fábriques y sobretot vuy
la inimitable
Iley de segurs obligatoris si no s' hagués format
en 1871 lo nucli poderós que
tot he arrossega, que
anomeném Imperi alemany?
Jo vull, donchs, que '1s obrers catalans, que tot s
els obrers espanyols se convencin del
deber que
tenen d' associar llar voluntat a la de
les altres
elasses socials espanyoles y de portar llar coope
ració (forta sobretot pe '1 número) a la
obra comú
de sanejar lo món polítieh espanyol.
X. Y.
Berlin, 29. 10. 07.

búlgars.

cret la constitució d'

elefant feya

sil que torna

están en millors condlcions de ferho.
Sois organisat en Estat y tant millor quant més
just y

Abisinia

Ab motindel

.

arreglar aquestes questions: es l' activitat pacifica
y ordenada del Estat, del poble organisat, les que

1.rn pont peniant destrnit per la corrent.
-Les inondacions deis valls de la «Hante-Loire,
arrastraren el pont penjant d' Andrezieux, estés sobre '1
rin
de Saint-Etienne. Eh x pont comptava
més de 60 anys.

no

lInny

AURORA SOCIAL

4
religiós

Antoni. La destrossa causada es de moltíssiína
considerado; les dnes fábriques de Rialp, pro
pietat la una de Don Pere Arnalot y l' altra de
Don Isidro Gaset, deurán estar, a causa deis
desperfectos suferts, molt temps paredes. Es
de necessitat que '1s Poders públichs y totes
les entitats y persones que tinguin facultats
vegin la manera de socórrer a les víctimes.

l• actual conflicte de Marruecos. «La
desgracia més gran—dinhen que deva—es que
aquets ignorants abusin del nom de 1' Islam pera
cometrer tota mena de crims.-1; Islam es ene
mich d aytals horrors. L' Islam no 's trova més
allá hont no hi ha justicia ciencia, civilisació y
de Mustafá Kamel
hurnanitat..., Els
están plens de filosofía; pero es una filosofia que no
suprimeix pas els abusos deis europeas en les
terres deis moros y que no indemnisa al poble '1s
perjudicis soferts. per lo qua' sapos° que '1 discurs
fará un gran
en els cercles diplomátichs d'
Europa, que poden haver sigut els inspiradors del
sernaó; pero que será predicar en desert a casa
en

argamejts

* * *

«Feminals ha publicat una alocució 4 les
Dones, incitantles a que fassin qualque obra de
beneficencia a favor dels damnificats per les
recentes inondacions.
Veyém ab molt gust que les dones entrin en
la vida social, per tan bona porta eom es la de
afavórir la desgracia; aixó poden ferho sobre
tot elles, puig eixa es una missió de la dona.
AURORA SOCIAL s complau en encoratjar la alo
cució de «Feminals, desitjant que tinga entre
les dones catalanes bona y fructífera acullida.

efeCte

seva.

'ls que saben llegir, demos
tra lo coutrari de lo que 's proposan fer creurer els
diaris que '1 celebran. Ells donan a entendrer que
a
Egipte no hí ha cap perfil: pero els vells deyan:

Aquest discurs, pera

•excusa no

demanada, acusació manifesta., Si

no

se'l podia estal

hi ha perfil, el discurs no fa alcas y
viar el Mustafá. Pero quan s ha cregut necessari
invocar la seva autoritat, mar de fondo den ha

verhi.
Y d' Egipte a Turquia no hi ha mes qu' un pas;
y aquet pas pot recorrel facilment Alemanya, que
está xiulant a la orella del Sultá de Turquía y al
Sultá de Marruecos y a tots els elements poderosos

De la

Reforma

Han comensat els treballs pera la Reforma
Interior de la ciutat per les operaeions de re
plahteig de la Gran via A.
En la sessió que celebrá dijous passat I'
Ajantament se acordá iniciar la execució de
la secció segona de la Reforma que compren
el trajecte de la Gran via A del projecte de
D. Angel Baixeres, demarcat per la plassa del
Angel y el carrer de Sant Pere, en la extensió y
forma que senyala l' apéndice B del acort de
22 de Maig últim.

del Iskaniisme.
Mentrestant Franca y Espanya están jugant ab
la fera, en la seguritat de qu' Espanya s' empor
tará les verdes, les més verdes; y les madures, si
u' hl ha, serán pels altres.
MATTHIEIT
Havre, 3 nov. 907.

CRÓNICA SOCIAL

La (aixa de Pensions
Durant el mes d' Octubre la Caixa de Pen
sions pera la vellesa y d' estalvis ha rebut per
imposicions la quantitat de 88,499 pessetes, y
ha pagat per reintegres d' estalvi y per plassos
mensuals de pensió 55,205 pessetas. El 31 d'
Octubre '1 total d' imposicions rebudes per la
Caixa de Pensions pera la vellesa y d' estal
vis ascendía a 2.270,500 pessetes, y el total de
pagaments per reintegres d' estalvi y per plas
sos mensuals de pensió a 918,459 pessetes.

A favor de la classe obrera
Ha marxat a Madrid al objecte de reempen
dre la campanya parlamentaria un diputat soli
dad d' un districte fabril de Cataluny-a, el que
segons se'ns ha (lit porta el projecte de ocuparse
de algunes qüestions de earacter social plan
tejades desde aquet periódich en favor de la
classe obrera, y que es fácil concreti en forma
de proposicions, de les que 'n dorlarém compte
per lo que pugni interessar als nostres llegi
dors y en general als obrers de nostres explo
tacions y fábriques.

Estadística alimenticia
En el Laboratori municipal (secció química)
foren presentades durant el passat mes d' Oc
bre 230 mostres, de les que foren declarade,s bo
19, sofisticades
nes 57, sofisticades y no nocives
presentaren
ademés 79 per
Se'n
y nocives cap.

***

Ens escriuhen de Rialp a propósit de les plu
23 y 24 del passat mes, detallantnos
la crescuda dels rius Noguera Pallaresa y Sant

jes del 22,

administració y per particulars 3, lo que fa
total de 154S mostres examinades, quedant
anállsi 72.
ne pendents
un

Entre aqueixes mostres n'hi figuraven una d'
oh, una de sarop y una altre de pa presentades
per particulars que resultaren bones, y una de
llet y 57 de ví, bones també, y 19 d' aquest #1tim caldo softsticades, pero no nocives, pre
sentades per les tinencies d' arcaldía.

Escudella de pésols
abans, els farás
a remallar el din
els sigrons, hi tirarás ceba trinaada al
arrencar el bull, y quan comprenguis que siguin
euyts, hi posarás la sal, fentlos bullir ben fort.
Després hi tirarás les especies y 'Is treurás del
Els

posarás

coure com

foch. Tambe 's

poden coure
(De La

Acte meritori
La Societat d' industrials mecánichs y

me

talarla, desitjosa de contribuir a l'igual que
altres entitats económiques al socors deis dam
nificats per les darreres inondacións de Cata
lunya, ha acordat en reunió general de socis

quantitat, quina

destinar a aquell objecte

una

quantía's

esser

fará

pública al

entregada

a

les

autoritats

PROBLEMA
Una familia consum dues vegades més de sacre
que de café. El gasto d' eixos dos colonials es de 9
pessetes per setmana. ?Quins son, duranteixtemps,
eh gastos de lucre y de café, costant el sacre 1'15
pessetes el kg. y el calé 4'50 ptes?

Ofertes de treball

SOLIICIÓ

Entre les ofertes de treball que se'ns han fet
derrerament figuran per diferentes ocupacions
les Cases Esteve, Figueres Hoyos y C.', Ma
gatzems de la Filosofía, Doménech y Me
lich, Sra. Vda. de Morda, Taller de modista
del Sr. Aiegret y altres.
La majoria de les referides plasses han si
gut proveludes per gent recomenada pe'l nos
tre setmanari.
Igualment podem dir respecte a la Bolsa del
Treball, hont també han sigut ateses les per
sones que ha recomenat AURORA SOCIAL.

32A.StIli.A_TEMIPS

(oneixements útils
uegre.—Se
obté una bona tinta negra pera
Tinta
escriurer, ab la següent fórmula: 5 litres d'aygua,
1 kilo de nous de agalles (gala, ballarugues ó cas
sanelles) y 75 grams de campetxe: se fan bullir los
3 procluctes durant 2 hores y se filtra. Després s'hi
afeigeix 500 grams de sulfat de ferro y 550 grams
arábiga disotta en 2'50 litres d'aygua. Se
deixa reposar 3 (líes, se decanta, s'aromatisa ab
de goma

una

mica d' essencia d'

espigol

y

posa

se

en

am

AL PROBLEMA ANTERIOR

Feu 4 dotzenes de eannises. Cada camisa costá
8.20 pessetes.
de
Han resolt bé els Srs. M. G., S. B. F.—Arenys
V.,
R
y
S.
D.
S.—Manlleu,
J.
T.
y
Mar, F. R., J.
qui també ha endevinat la xarada. Ha enviat una

aproximació
Solució

a

R. F.

la xarada: AN-YO-RAN-SA.
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RECLAMO HUMANITARIO

RENOMBRADOS

Grandes bazos tle Rueda

Loa sin

rivales

CONFITES

Reob

é

Inyección
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Ci0

o

conocidos en todo
Estreoheces
oretralea, Uretritis, Prestatitla, Cistitis, Catarros de
éxito, por
la vejiga, consiguen cada día el más crectenre
mismos.
las rápidas y eficaces curas obtenidas con los
Innumerables cartas de enfermos curados conlos mismos
del público, siendo
que lo atestiguan, están a

Preparados

QUItICALLA y MAQUWARIA
Fundiciones de 1erfO g bronce, tallaras da maquinaria

por

GRAU YNGLA DA

Europa y América

esto la mayor

para la

garantía.

curación

de las

disposición

Depásito General: Rambla del Centro, 30.-111111adlt
DETAllsbE:Prldpalez farmacias yCentros de Zrpetialidada

Hijo de Ignacio Damians
14,42, 68 yy 288.

Consultorio médico todos los días de 11 a 12 y de 6
Rbia. del Centro, 30 balos.-BAKEL0NA
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Despacito

Manel Ballespí

apartado lIC Correos u.° 41.

Teléfonos

St. frencesch, 17
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ab arrós.

Cuynera Catalana).

BARCELONA

BARRETS y GORRAS
A BON PREU

DE

roa

al tombar el

Cardó inhale de les Ireneadures miljaftsan1 el
Braguer Medical Vives

ELA-1V1C)N EL GrIEIC>N
TREINTA TOMOSA UNA PESETA ELTOMO
De venta

en

las

paveas
Es aqnest perfeccionat aparen P última
de la ciencia pera 1. alivi absolnt y careció ra
que siguin, essent ab preferencia
dical de les trencadures, per antigues
notables.
aconsel' at á tots els trencats per les eminencies mediques mes
parts.
Demanis follet explicatin que 'a regala y envía gratis a totes

la Administración:

librerías, kioscos y en
Diputación, 286, Barcelona.

PLAZA DEL. ANGEL

Gy7

Y EN TODAS LAS FARMACIAS
AL POR MAYOR: WiVICENTE FERRER Y CIZ
cant
ccm

la
la

Ilegal:1W —BARCELONA

ares de 9

12 y de 3 a 7,- RAMBLA DEL CENTRE, NÚM. 12, PRAL.

~J'U QUERÍA.

BARCELONA

pera curar
de
malaltía. minvant sempre la seva intensitat. purifl
rebaixar
tan Palbuminuria,
el
sistema
nervios
y
fent
sanch,tonificant
glucosuria en les diabetis insipidas. La curació se logra molt depressa

a

A.

SARRÁ
RAMBLA DEL

(asa especial pera xarops medicinal, dossificats

FARMACIA: HOSPITAL, 109 Y CADENA, 2.---13.A.RCEI.ONA.

ERTHEIM

60b0CAC1ONS.---Se necessiten:
Aprenent

sastre.

Mitj oficial y

aprenents

sabe-

Aprenent confiter.
Aprenents gnanyant.

Aprenents fábrica d'

guls.

Mentón.
Oficial sastre.

Lampistas.
Aprenent pera tenda de pinturas

articles de

metall.

Oficials pera la confecció de ba-

ters.

Oficiales sastresas.

Aprenents tenda

de mobles.

Barbers.

Modistas.
Planxadoras.
Minervista aprenent.
Sombrereras.
Noys pera recados.
Oficiales gorristas.
Aprenent generos de punt.

Noyas aprenentas

pera

ense

nyalshi una industria nova y
adequada al seu estat.
Aprenents de 14 anys pera una
botiga y fábrica de cerámica

Oficiales pera la confecció de
Festoneras.
roba blanca.
Aprenents pera tenda de robas.
montadors.
Aprenents
de
nostra
oficina
se
fa
avinent
que aquesta unicament extendrá
dificultar
el
funcionament
NOTA.—Al objecte de no
de
consignadas en el adjunt anunci lo que fem present a las personas que faltasuna
ele seus serveys á las colocacións
la
perdua
de
temps
y las molestias Inherente a
evitalstii
treball acudeixen a nostre domícili social al objecte de
negativa involuntaria per part nostra.—Las cartas sedirigiran á la Oficina de colocacións.
kiores de despaig á la redacció: De 12 á 1 del mitjdía.
de la mejoría de colocacions no podem extendrels á las personas de
NOTA.—Nostre servey psi carácter eventual
especialitat vingui á crear una excepció a n'aquella regle se ns deuran
fora de Barcelona y en el cas de que alguna
persónalment
fer les peticione

de Santa Ana, 4.-OFERTAS:
BOLSI DEL TRABAJOAlistalada en el Fomento del Trabajo Nacional,- ?laza
Ayudante contramaestre.
200 trabajadores para trabajos
de desfondes.

Aprendices lampistas.
id.

la

secretaría.

allignir
ELagradable ru
1L
ty mejor y más

Cerrajero de

obras.

Dependiente droguero.

mercería.
(:lEen

Agente de seguros.
Aprendices drogueros.
de la

institución hay

CENTRO, I, ENTR.°

Frente al Teatro del Liceo

Aprendices industrias nuevas.

Oficial carpintero.
Viajantes para Corte Patrones.

nuevas

listas)

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

Y BRODAR
MÁQUINES PERA COSIR
FLÁPITYA., la mellor del món.

ESPECIAbITAT: Máquina rotativa
Máquines pera totes les industries.
Máquines rectilínees S E -ILTIFEVL 'TI pera millas.

Ah COMPTAT Y A

PIJASSOS

AVINYÓ, 9.—BARCELONA
sin
Extirpa rápidamente,
callos
dolor ni molestia, los
y durezas.
motiva
Es curioso: no
otroil
de
inconvenientes
los
droguería°
farmacias,
todas las

CALLICIDA PIZÁ
emplastos y de
y zapaterías.

los

líquidos

en

general.

Es económico,

una

peseta

en

Depósito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino. 6. BARCELONA
Por 1'30 ptas. se reme por correo certificado.

