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de trenvíes de Barcelona

per fi, aquell criminal qu' assessiná tres o quatre persones?
—Estar muy bien hecho que lo hayan preso, porque las mató á tiros; si hubiese usado del
procedimiento del tranvía, hubiera podido matar á todo el mundo,
sin temor de que nadie le dijera nada.

AURORA SOCIAL
el Banch d' Espanya envers els fabri
cants de Manresa y denles poblacións inondades.
Sembla que la Industria y '1 Treball de Catalunya
erédit
no slan solvents, ito ofereixen garanties de
a
un
Estat que viu preeisament de la suhor del
nostre front!
Restaurem la Solidaritat económica, que ella es
la pedra de toch de la Solidaritat social, una ga
rantía indispensable de la prosperitat deis pobles
morals y feynadors.

exemple,

pis

de
regalo: Podrán escullir entre:

Una máquina de cosir Wertheim.
Un Hit y somier pera una persona, un arman i pera roba y sis
cadires.
somier pera matrimoni y un arman.
!lit
y
Un
3e
Podrán escullir entre:
2." y
Un armani pera roba.
Un Hit y somier pera una persona.
Mitja dotzena de cadires.
Un rellotje de paret.

SOCIAL.
El diumenge 15 de Desembre tindrá lloch el sorteig al local d' AURORA
esticrt'uin
corrent
de pago
suscriptors
qu'
al
Tenen dret a aquest sorteig tots els
els
bous
suscriptors
Desembre,
y
tots
dia
14
de
del segon semestre de aquest any, el
adelantat el
que ademés de suscriures pels mesos de Novembre y Desembre hagin
Desembre.
pago del primer semestre de 1908, pel proxim día 14 de
dret a la
Si surt favorescut el número que porta el rebut de suscripció, donará
premis.
opció de un dels
primer
Si sortís un mateix número per dos o mes premis solsament, tindrá dret al
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.
*

*

d' 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

suscriptors

Husos ti' alquiles compallgíes de lluvias
Molts fabricants y directors de algunes so
eietats no son gayre mellors que certs senyors
feudals de la Edat Mida que foren flagell de llurs
súbdits en lloch de serlos pares. Entre aquets
nous senyors feudals poden incloures alguns di
rectors de companyíes de trenvíes eléctrichs, els
quals sembla que 's cregnen fins ab dret a nos
tres vides. Son moltíssimes les desgracies que
han ocasionat els trenvíes, y no obstant, que

del públich. Es, donchs,
deber de la prempsa cridar contra aqnets
abusos.
A. C. M.

panyies no abusarán
un

,

jo sápiga, no ha
extrany! ?Saben

presiri ningú. !Qu' es
misteni de lo que passa? Vos

anat

a

el
el diré. Endemés de la influencia que tenen
eixes companyíes, qu' es molta, escampen ab
profasió ballets o pases de circumvalació gra
tis entre aquells que les poden ajudar o ata
moments crítichs. El que posseheix
car en
dita ganga, ?els pot negar, després de rebut el
favor, l' apoyo o la indulgencia que se li de

mana?

desgracies

succeheixen perque les
companyíes volen. Les linees están mal insta
dictámen de l'
lades, no 's té en compte
Moltes

Associaciód'InginyersIndustrials. ?Esper culpa
de les companyíes
trenviaries? Si a cada trencada del cable se 'ls
hi apliqnés la multa de 50.000 pessetes, esti
guen convensuts mcs Ilegidors de que no se 'n
trencaven més; ja trovarien medis pera que
aixó no succehís, ja posarien els pals més pro
pers y els fils més resistents; anch que trovessin
oposició, ja 's surtirien ab lo que voldrien, com
'1s arbres de la
se n. han surtit h la fi ab que
de l' Excm.

Rambla

no

Ajuntament

o

'ls destorbin. També

vigilarien més

la línea.
necessitat hi ha de que vagin els
tan gran velocitat, principalment en

?Quina
cotxes

a

els enereuhaments y llochs molt concorregats?
?Per ventura els carrers y passeigs s' han fet
sois pera ells? ?Per qué no 's va despay a la
Plaça de Catalunya, ahont el día que s' escapi
'1 trolley del fil, en virtut de la foro que porta
11 cotxe pot endursen ab el trolley alçat alguna
de aquelles aranyes metáliques y cansar allá

eompte?
Molt temo qn' en els cotxes ab imperial
succeheixi qualque dia alguna desgracia ab el

desgracies

seas

trencament del fil del trolley. Sense un cober•t
pot tocar el fil a qnalque passatger; en el cotxe
hi ha molt ferro, y cola que la fusta a l' ayre
lliure moltes vegades es conductora, pot esta
blirse la corrent, passant pe'l eos del passatg,er
y matarlo. S' ha de tenir present qu' a 500 o
550 voltes la corrent eléctrica pot matar ab
molt pochs micro -amperes.
Devant de tot lo expressat, es precís que '1
públich comprenga qu' está sempre en perill
de mort per la indolencia de nostres autoritats
y pel despotisme d' eixes empreses extrange

qu' al venir a Espanya 's creuhen que van
U Africa. Sempre recordaré que parlant ab
un alemany, Ii deya que jo era entussiasta deis
alemanys, pero no deis d'aquí y sf deis de Ber
lín, per exemple; haventme respost ell que tots
eran iguals, sino que
a Alemanya
els feyen
anar drets, pero qu' aquí 's vallen de la lenitut
de les lleys. Ja ho veyéu: si 's
eixes com

res
a

Solidaritat económica
hora de reaccionar contra '1s excessos del
esperit individualista y egoista que ha anat inva
dint la societat. Els efectes d' aquesta invasió se
deixan sentir d' un modo alarmant en el pressupost
de 1. assístencia pública.
No parlo pas de la oficial, que ridiculisava la ca
ricatura del número anterior de nostre setmanari.
Parlo de l' assistencia espontánea y generosa de

Ja

es

cada ciutadá, fundada en el principi simpátich
que ha de refrenar les desordenades concupiscen
cies del interés egoísta. Parlo de l' assistencia fun
dada en el sentiment de filantropía natural, de
solidaritat social, o en els móvils més alts de la
caritat.

Donchs bé, es dolorós eonfessar que '1 pressupost
fundat en aquest principi simpátich acusa un dé
ficit enorme en moltes families ciutadanes. Tot ho
suela yconsumeixelpressupost del luxo, del plaher,
de la superfinitat, de la inutilitat. M ha molta gent
que prodiga '1 diner pera satisfer les necessitats
facticies Y áduch, a vegades, guau allargan al
gom pera satisfer neeessitats reals, en cobran
F interés, un interés més crescut; la satisfacció del
egoisme, de la vanitat, de la diversió y la delectació.
Avuy les persones que donen per pur amor, per ge
nerositat, per esperit de sacrifici, no son pas tan
numeroses com en altres temps.
Avans una calamitat pública com les inonda
cions, que ha fiagelat y sumergit en la miseria a
tantes poblacions y eneontrades "catalanes, hauria
despertat un sentiment general de compassió, no
purament platónica y passatjera, sino efectiva y
constant. Pero avuy el moviment d' assistencia que
ha provocat la catástrofe té un pols tant débil e
intermitent que 'ns deuria avergonvir.
Es un fet que no es pas AURORA *SOCIAL únich
periódich que '1 registra. Altres colegues locals y
comarcals s' han vist en la precisió d' estampar
aquesta queixa. Y devant d' aquesta apatía d' una
gran part del públich, devant d' aquest buyt de
silenci e insensibílitat que han trovat molt sovint
les crides de les victimes y deis que '1s féyam echo,
ens consta que hi ha families que sofreixen amar

gament, desocupats involuntaris, vaguistes de
necessitat que 's menjan els cólzers de fam. Son
pobres vergonyants que voldrian treballar, que no
han captat may de porta en porta, y no gosan pas
captar per por d' una repulsa, d' una negativa que
en els nostres temps s' ha fet més general.
Nosaltres

no

som

partidaris

de la mendicitat

blica, perque 's deuría evitar, prevenir per
de 1'

organisació

pú

medi

de la caritat y l' assistencia.

aquest ordre de serveys

artera endarre
rits. Y per aixó ens lamentem. Algom s' ha fet a
favor deis pobles inondats. Yolem fer justicia a tots

Pero

en

els que la mereixin.
Pero 's podía fer més, y 's debla fer més, y 's deu
ter més encare, y es urgent e imprescindible que
fassi, estimulant el sentiment d' amor al prohis
me y de fraternitat, y organisant ab 1' óbol, ab la
suscripció, ab el llegat y ab totes les formes de do
nació y cooperació, obres d' assistencia individual
y

¦•¦1111111~..--
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PREGUNTANT SE FAN ELS SABIS
Aném a dir que de sabis n hf ha de dugues me
W hi ha uns que saben de Lotes les coses hagu
des y per haver, de politica, de guerra, de 'libres,
de enginys, de versos, de medicina, de vides de vehi
nat, de tot: y solen ser uns sabis tafaners que no
mes ignoran una cosa; que es, la feyna del seu ofici.
Son uns sabis que no se saben entendre.
hi ha uns altres que saben la feyna del seu ofi
ci, saben viure ab ordre. saben nivellar els gastos
de la butxaea, saben pujar fills. son llestos pera
aprofitar les hores boiles y soferts y hábils pera
trampejar les males, saben ferse rotllo y anar ende
vant en alió que toquen.
La gent ne din d' aquestos quo se saben entendre.
Aixi tindrian de ser tots, pero al pensar aixo me
he preguutat: ?Cóm ferho?
D'aixó '1s Ilibres ne porten ben poca cosa si es que
en porten res Altrement els que treballem no te
nim pas ternes de ilegirne gayres.
Habenthod'apendre per experiencia propia a tersa
anys y nesguerros, es cosa costosa y trista.
Preguntant se fan aquestos sabis.
No fa tonto, no, el preguntar; ans be es el cami
mes segur y més senzill de saber.
Boy ningú trobareu que no puga ensenyar algu
nes.

4•t, 5t, 6.e, 7.e, 8.e, 9.e y 10.e: imposició a la Çaixa de Estalvis de 20
pessetes o un rellotje de butxaca.

*
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transitories, sino permanents, quan
social,
pe'l temps que dari lánova plaga que hem
no

menos

sofert.
Y no vull terminar aquest article sens recordar
un exemple de solida,ritat económica de la rassa
anglo-saxona, que contrasta ab la feblesa d' aquell
sentiment y ab el tancament solitari que patim per
desgracia en els paissos Ilatins.
Els meus benévols lectors ja tenen coneixensa
de la gravissima crisis financiera que atravessan
els mercats nort-americans. Donchs bé, a Nort
América '1s capitals s' ajudan en els moments de
perill. Y no son solament els capitals yanquis els
que estableixen serveys de mutual socors. Son
tapibé
capitals ingleses y áduch eh cubana.
Puig en poquissims ches, pera conjurar la falta de
numerani de les empreses financieres, han atluhit
a Nova York 125 milións de franchs.:y I sol Banal,
d' Inglaterra n' ha enviat dos milións.
Comparen aquesta solídaritat económica de la
rassa anglo-saxona ab la que ha demostrat. per

viaris en 1' inmens exéreit dels .1.Inemp1oyed»•
Els diaris se dividiren, si bé a última hora guanyá
opinions el partit de tes companyies.
«Les conferencies primeres de Mr. Lloyd George
ab els delegats de les dues parts no reeisiren a cap
bou resultat. Itingué '1 referendum, que com di
eltérem doné 70.000 vots á favor de la vaga, y mal
«.
grat aixo, els directors del moviment tingueren
esperanses d' arribar a una solució pacifica. Ha
sigut trobada, deixaut de costat la qüestió princi
pal del reconeixement de l' «Amalgamated». Se
creen eonsells d' arbitratje en diferents graus pera
que resolgnin les qiiestiorts d' hores de treball, sa
laris. etc.
«Aquesta org-auisaciú lliura ah obrers de les irre
gularitats deis seas inmediats superiors y fa que
les queixes Ilurl arribin als directors lo més direc
tament possible. En quant al Sindicat queda en la
mateixa posiciú que abatís. .Els obrers mateixos
tindrán la seva representació y no Mr. Bell y els
Mr. Mac Donald,
seus amichs». Son paraules de
qui ven en aixé una continuació de la gloriosa his
toria de les Tiadel-Unions, pertorbada é interrorn
puda últimament .per les abstraccions y pel

na

cosa.

En el taller ó en el camp, al vostre costat, n' hi
haurá un altre que fará alguna cosa naillor que vos
altres, pregunteuli el eón.
Al devant vostre potser hi haurá un majordom
anal*:
que enten la máquina millor que 'Is que la feu
preganteuli el qué.
vos
No faltará un company, que ab mes sort que
altres s' haurá enfilat més amunt; pregunteuli per
quin cami.
passar
A n'aquell altre desgraciat que may pot
de manobra, pregunteuli per qué.
pre
A qui tingue 'ls fills treballadors y ben criats,
gunteuli eón& s' ho fa.
Al qui s' haja curat una malaltia, al qui s' haja
manera.
surtit d un mal pas, pregunteuli de quina
El qui haja pres mal vos podrá ensenyar en qué s'

haperdut.
El qui haja corregut

mon, potser vos explicará cóm
s' ho maneguen en altres llochs la gent del vostre
ofici.
Fins els treballadors dolents que cada vint dies
muden de casa vos podrán explicar quino treballen
més fort y millor.
Pregunten a moltes gents de molts oficis y potser
sabreu quin es el millor per donar als postres filie.
En aquella casa en que hi ha tanta familia y tots
d'investigar, que apendreu
se la campen be, miren
mates coses.
aquell altre
Cóm s'ho fa aquell pera estar content,
pera tenir salut, aquell altre que se sab estar de fu
pregun
mar o d' anar a la taberna, pregunteuli,
tenli, que val la pena.
apuro gros,
O sobre tot quan vos trobeu en algún
de ter, no os ho
o en algun dubte de lo que haveu
empassen a dms, no vos entossoniu en vostre pa
sápiga
rer, llavors més que may pregunten a qui
inés
Pregantant taren contents als altres.
Y si pregunten tindren molts amichs y cada cop
sabreu una cosa nova.
JusT

certs

caMins dels ideals socialistes.»

R.

h' industria belga
Passa una verdadera crisis d' abundancia.
En dotze anys s' han triplicat els negocis.
La Revue de Travail d'un deis mesos anteriors posa
de manifest 1' activitat intensa que regna d' un any
tot en les grans industries, especialment
les mines de carbó, en la metalurgia, y altres.
Els salaris aumentan progressivament. 5, 8 y 22
franchs diaris guanyan els treballadors en alguns
indrets de Mons.
Per les víes férreos del Estat circulan cada día
2.300 trens que transportan 160.000 tonelades de
mercaderíes al engrós y de 2.000.000 de Kilog. de
mercaderíes a la menuda; més de 3.000 trens trans

encá sobre
en

portan 397.1100 viatgers cada dia.
Cal notar que la Ilargada total de vies carrileres
es de 5.000 kilometres, ab 3.04)0 més per carrils eco
aquestes
nómichs. L' Estat posseheix 4.400 kilom.
vies. El pais no te més estensió que la de 29,157 ki
lómetres quadrats. No es per demés repetir que la
petita gran nació es ja fa25 anys gobernada per mi
nisteris de gran moralitat administrativa y que
cada ministeri sol ferhi llarguíssima estada.

NOCTURN
(coscLusró)
-

En Pan, tantinejant un xieh enderrera y es
forsantse per redressarshi, 's forfolleja '1 but
xacó de la hermilla, Ilensant cinch céntims
pel taulell, y dihent ab imperi a n' en Ton:
—Te; tornam el que sobra...
—?El que 't sobra?... repren en Ton.—Si que
aném carregats, Pau... El qué 't sobra es tota
la canya que tens a dins... !Si ja no hi veas de
cap ull... Vejam: ?quants dits hi ha aquí?
—?No t` hi dat una pesseta?
Si; pero de dol... aquí la tens Cincli cén
tims
—!Ay, Pau, que ja 't sents la bullida!—li din
el vigilant acostantshi... Apa... afluixa mo
neda. Mes... Encare més...
—

Soldó de la crisis Terrocarrilera
a

Inglaterra

—?Aixís?...

penúltim número AURORA
vaga
va del perill d' una
Inglaterra.
ferrocarrilera
En

son

—

.

SOCIAL

parla

—Justos.•.

a

Pero,

com

din

un

colega,

«el perill ha desapa
resátt y les Trades-Unions
queden com sempre jugant
ponderació,
un bell paper de
s' ha evitat la topada entre
obrers y accionistes de les
linies forres y s' ha desva
nescut el perill d' una tira

NOVA-YORK.—LA CRISIS FINANCIERA

avuv

nía

sindicalista, apoyada

en

extensió del socialisme.»
«Les

negociacions dirigides

per Mr. Lloyd George, pre
sident del «Board of Trade»,
han arribat a un bou éxit.
«Com dignerem, eran dues
principals les aspiracions deis
obrers; reformes materials
en les condicions del treball
y reconeixement oficial de
1' .Amalgamated» pera les
ulteriors negociacions. La
primera aspiració era refu
sada pels escassos interessos
de les accions—com digné
reco
rem anteriorment —y el
neixement de l' «Amalgama
ted» era fins a cert punt
just, y en absolut comprensi
ble, pera qui tinga en comp
te que de 220 000 obrers ca
rrilaires, solament están as
sociats tins 97.000.
Mr. Bell.era'l promotor
-

<

portaveu de tot aquet movi
ment; certament no cal dub
tar de la seva bona fe, y ell

may faria agitació
obrera pe '1 gust de feria;
únicament guau estigués
eenvensut de la llegitimitat
de les aspiracions obreres
y de les probabilitats del
éxit, les treballaría per tots
els procediments. Pero hi ha
que reconéixer també la pru
dencia de les companyies
«Amal
que, reconeixent
gamated», quedarien a les
mans d' un sindicat, el qual

digué que

en

qualsevol

moment

pot

de

venir Indiseiplinat.
«A les amenasses implicites
de lluyta que feya Mr. Bell
desde 'r meeting, y la premp
sa, respongueren les com
panyies fent un gran reclu
tament de possibles ferro

mitionaris
La multftut eh el Wall-Street (carrer ahont vitthen molts
y bolsistes) devant del peristil de la Sub-Tresoreria.

AURORA SOCIAL
•

semblan gratas sentencies y
son

disbarats.

en

el fondo

•

La falta d' aptitut per lo treball del
camp y deis coneixements que posseheix
un hortelá es innegable
que fan semblar
mes costosos els fruyts del propi
treball;
mes si 's té en compte que '1
temps que
s' emplea en el cultin moltes vegades se
passaría no fent res o fent coses poch
a propósit per la bona marxa
de la fami
lia y de la casa, allavors resulta que les

hortalisses son baratíssimes.
Que '1s productes del propi hort son
millors que 'Is venguts a la plassa no
cal duptarne, per mes que aquets apare
gan mes vistosos. Quan les hortalisses

a la plassa casi sempre han passat
per diferents mans, han signt cullides ab
mes o menos anticipació y per
conse
güent may podrán reunir les condicions
de tendror y de frescura de les que pas
san directament de l' hort
a la cuyna,
y sobre tot may serán tan apetitoses les
comprades com les que son producte del
propl treball.
La terra mes convenient pera establir
un hort es la de mitjana
consistencia; la
qu' es massa argilosa, després de regada
s' esquerda, deixant evaporar l' humitat
molt depressa y trencant les arreletes de
les plantes que sustenta; les terres massa
arenoses o sembonenques
necessitan ser
regades mes sovint y molt mes adob; per
aixó s' aconsellan les terres de mitjana
consistencia, en la que l' argila y arena
hi estiguin combinades en la proporció
convenient per formar lo que vulgarment
s' en diuhen terres primes o de bou ma

surten

El primer dirigible del exércit

inglés evolucionant

—?Be 'ni donarás una copeta ara, eh, ron?...
No 'm tornis ab la dona, ?sents? y la última...
La última de debó, Ton... T` ho juro... Si 'n
portes més també te la pagaría. Ja
sabs que
'n Pau pot sé un borratxo, pero,
en quant a
borne de be...—Vol endolgir la ven en Pan, sor
prenent
aixutesa de 'n Ton, y com si fos un
ventrilech que 's escarnfs a sí propi, aquella se
li torna en doble... El vigilant esclata a
riure-..
—?Y,are, Pan? no tela sabía aque.sta gracia...
?Per qué no 't llogas al Circo Ecuestre?...
Si
enrahonas com si fosseu dos; un dintre del al
tre, sino que, noy, esgarrifas...
—?Que t` has tornat sort, Ton?—reprén en
Pan ?Que no ho sabs que '1 donar beure a qui
te set es fer una obra de
misericordia?
—La última, Ton, la última... No li
vindrá
pas d' aquí
?Que voleu que 's migri?
—Bueno, té... pero si demá em ve la Tecla
ab aquells finas y aquells rebufos
—?La Tecla has dit?...—esclata '1
Pues, míratela... Qui del llop parla...vigilant...
A n' en Pau se li vessa '1 got... En Ton tren
'1 cap enfora y, regoneixent a la Tecla, apaga
els globos de eorreguda.
—!Vésten, Pau, que tanco!...—afegeix tot
seguit, ajustant las portas.
En Pan no sab per hont girarse...
—?Que busquen al Pan?...—pregunta '1 vi
jlant a la Tecla, tot acostantshi xano xano.
,.edringant las claus y fent els armats ab la

II

neig.

Majar...
!Cóm s' afanya la minyona!
!cóm s' afanya agullejar
la fina punta de blonda,
N

es

demá [esta

que la verge ha de huir
al prime esguart de 1' aurora;

prometentse del amant,
qui al nou jorra la 'n fiará esposa!
Ay, Puntayre del Rial,
!qui sab si ho voldrán les ones!
III

Diu que '1 cor hi n té robot
brau pescador de la Costa
qui avuy, a gola de nit,
ha varal sa barca nova.
Tot éll es home de mar,
espalllut, de pit enfora,

..

cana un

d'

quitr(j enmorenit,

un C Or

de

nen

qui

enamora.

Oh, Puntayre del Rial,
!bé prou que ho sab a qui adora!
/V
Des que s' ha llevat el sol
la noya,
ben ~posta en son llindar
cona un poncell de magnólia:
en la falda el coxinet
de fina punta de blonda,

brega que brega

rossa

!Es

girant

clar que '1 buscD!...—respón la dona
ab afligida veu....—Si den airar fet un...
—Miren, allí u' hi ha un tros
—Un tros de bestia
Ja tinch bona
ja... !Y encaral. !perque abans mi hicrea
era
tots els días!.
?Que no 'm setas, Pan?
En Pau, que al tancar en Ton la barraca,
ha anat relliscant fins a terra, ajeyentshi com
un tocino, llensa un fort
esbüfech, gruny un
xich, com si somiés, y s' hi tomba.
—!Mireumel!... !Pié de mam com un bot!...
!y d' aixó 'u diuhen un horne!...
?Que no 'm
sents?... !álsat te dich!.. !Au!... A la
una...
a las dos...
!Vigilarte... !Si m` hi donguesseu
una empental... ;a
las tres!... !Com mes vá,
mes feixuch se 'm torna!
—?Cap a la Simia, Tecla?... ?Cap a la Si

els ulls

la mar
al remoreix de cada ona.
a

Ay, Puntayre

1?ial,

del

!cap blanca vela

..

no

torna!

.

.

Mentre axís va treballant,
la mar, com Inés va, més ronca...
esverat

corra

'1

gentiu...

«Mar de llamp!› per tot ressona.
Al lluny pel negre haritzó
e' oviran veles confoses,
cap-bussant, á cope de vent,
so '1 llom inflat de les once.

Ay, Puntayre

..

4per qué

a

del Rial,

la platja

no

volee?...

nia?...

—?Encare
un

jeure

—Vuy ami

Sinia.

Agátat...

a

la Sinia

Cinch céntims

a

Com un bosch esmicolat
pe '1 pos de tempesta ronca,
desvelades van tornant

la

barquees pescadores.
espitregat
platja amunt tira y arbolo...
les

vuy... vuy... Com si manessis tú...
No 't repenjis tant, que no soeh
de

pedra... ?Encare
lamenta?...

no

n' has

segnit

plantada.
Aqueixa

manera de femar no es costosa ni
per lo preu ni per lo treball, y encara 's pot
estalviar el nitrat ab algunes plantes, com
veurem al parlar de cada una d' elles en par

ticular.

D' cines ab poqnes n' hi ha proa;
una fanga,
aixada comuna, un aixadell ab puntes per
entrecavar y unes arpelles per esterrosar y
aplanar les eres, son les soles cines que 's ne
cessitan per aquesta elasse de eultiu: avuy
's
troban totes fetes de acer. pesan- poch y duran
molt.
una

'n vols més, Pan?.
!Si t` acos
misto t` arbolas!... !An!... A casa... y a
.

tan

Escullida ja la terra, que a mes de les con
dicións dites, ha de tenir la de ser de regadin
ab proa aigua, convé fixar
extensió que ha
de tenir pera ser proporcionada a la familia
que s' en ha de mantenir. El célebre agrónom
Dombasle asegura que un área y mitja, o sigan
15 1 metres quadrats de terra, son suficients
pera mantenir una persona de tota classe
hortalisses, mentres no 's dongui massa espay a
les cols y patates : aquestes últimes podrán
ferse en terra de secá
Segons a qnest autorisat poner a una familia de
citada persones li basta un hort de 750 metres
quadrats. poeh menos de 300 canes quadrades.
tinguda facil de conreuar per un home sol.
Lo que importa es tenirla ben neta d' her
bes, ben femada y ben alluixada després de
cada regó: quan se treballi per plantarla se
ha de remourer fondo. enterranthi els mes ferns
possibles: quan ja está plantada, sois s' ha d'
entrecavar per mantenir esponjada la terra,
sense malmetre arrels.
Si no 's pot disposar de bons fems de qua
dra, la terra mateixa pot proporcionar bona
part deis adobs que necessita per produhir ab
abundancia. Quan una hortalissa está a punt
de gastarse s. hi reparteixen 400 grams (una
lliura) de superfosfat de cals minerals, se sem
bra de vesses o be de fé y s' enterra ab una
lleugera cavada; el forratge neix y creix men
tres se va gastant
hortalissa que hi havía
avans: acabada aquesta, la terna queda
ben cu
berta per lo forratge, y aquest allavors s' ente
rra ab la tanga, o be ab una
cavada ben fonda
deixant la terra preparada pera esser plantada
de non; arrelada ja la nova planta, si tampoch
se te mercadería per
femarla, basta posar al
costat de cada una d' elles un pessiguet de ni
trat de sosa, o be de sulfat d'
amoniach, quan
la terra está humida; aqueixes sals es fonen
ab la frescó de la terra y queda
abonada la

*

a

..

—

sobre Londres.

El gentíu

Un vellet compta ab ele dite...
!diu que hi falta la més nava!

prou de mo

?Encara no n' has retas proa d'estacións?...
ialádat 't dich!...
!Si no t` *das et deixo!...

Puntayre vá resant...
Poc)1 poch calman les cmes.

tes

pessetes.

Els obrers que aixó Ilegiu y no ha haveu
probat, procuren ensajarho y veureu com vos hi
aficionareu y en treureu millor profit y satis
facció que de perdrer el temps o cl' emplearlo.
malament. L' home ha nascut per treballar com
aucell per volar: qui no vol cumplir ab aquel
xa lley, may podrá gosar
de la poca ditxa de
que poden' disfrutar en aquest mon. Pobres y
rtchs venim obligats a subjectarnos a aquesta
lley: !desgraciat del que s' en vol escapar!
Are passarem revista a les principals horta
lisses, fixantnos ab les particularitats de cada
una-d' elles.

UN

El Dr. D. Gaspar Eisac, metje titolar de
Dai
miel (Ciudad Real);ha publicat en forma de fas
cicle un estudi sobre Pinmunitat deis guixaires
y calsinaires envers la tuberculosis pulmonar.

una perció d'observacións
molt ben pre
que sernblan demostrar l'inmunitat que les
persones del ofici esrnentat tenen pera tan te
rrible malaltia, explicant aquella per l' acció de
la cals y deis eompostos
oxit cálcich sobre el

Conté
ses

pulmó.

Desde el punt de vista cientifich dista molt la
qüestió de la tuberculossis d'estar resolta,
ai
xis en son tractament preventiu com en el cura
tíu, pero la contribució aportada pel Dr. Fisac
a l'estudi de la mateixa denota un
esperit de
observació no gay-re comú y una afició al estu
di ben remarcable.

A.ctu.a.litats
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.....
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Russia

Inglaterra

Windsor,

11.--Arriben els soberans alemans,
Italia

Roma, 13.—La regina Elena deslliura

Teherán,

12.—E1 Shah jura la Constitució.
C.

CORRESPONDENCIA DE PARI3
Els estudiante de Medicina de Paris
semblan ha

verse

proposat declarar aquest

pluja...
coll,

Y la

pobre de la Tecla, ab sa creu al
dir, arrossegant aquel! sach d' ossos
home, va embestint _ptas a pas y ab 1'

es a

(le son

aYgua

provincies. Els pa
risenchs se havian constituit en
amos
y
d' aquestes cátedres, que si no fan sabi al senyors
les
desempenya, fa suposarqu' ho es: y quan veque
un de
fora a demostrar qu' ell sab quelcom
que 'Is de Pa
ris ignoran, fins els estudiants
protestan y no yo
len reconeixer la ciencia.
De manera que no son ja 'Is grane
que donan fama a l' Universitat, sino mestres els
viceversa:
teoría de la qual s' avergonyirian
eh batxillers del
sigle XVI, quan la Sorbona detnanava
Erasme que le vingués a ensenvar, y per favor a
quan en Mi
guel Servet posava cátedra de ciencies
fisiques
fent competencia a la Universitat y
fina establint
teories contraries a les sostingudes pels caps
d'ala
o sin pels mestres oficials.
Quelcom hi havía encara aleshores; la
regoneixia als sabis extrangers pian els Sorbona•
eridava;
pero al pobre Servet, que no '1 varen cridar,
varen
buscarli desseguida les pessigolles y li
prohibiren

JoAr¦ Po»

La
La

Puntayre

Y

van

cantíant de costa

a

costa.

Oh, Puntayre

del Rial,
demá ja 'n serás ditxosa.

MAssAvEu.

de la Costa

Puntayre del Rial,

angel hermós de

la Costa,1' encant de tots els
ulls
desde Masnou fin. á Tossa...'
ELs vells ia goytan
sotnrient„.els nins á sa
falda corran,
y els braus
n'

col,

Ele ramitjés van remant...
el patró dret ala próa...
y les ones de la mar

P esquena el llarch carrer de sa amar
glira«.• Qtran gira la cantonada,
del rellotje de
la Catedral
cauhen dos horas!
a

es

marins de la mar
tots la voten pera
esposa.
Oh Puntayre del .Rial,
!que n' ets de guapa y
rumbosa
-

Molt sovint

se

sent

a

dir que

plantes del hort surten cares, que a les
la
plassa s'hi troba de tot a mes bou preu
y

bó que lo provenient de la
pro
tot lo qual no es pas veri
tat, per mes que /lo sembli:
avny día
s' e» fa nn gran gasta de
ditxes que
mes

pia callita,

Contorns del

Frontó durant

la

departament la

re
efiér clássica de la ciencia: tota una
revolució están
sostenint pera impedir que exerceixi
'1 cárrech de
professor un doctor que ha guanyat la plassa,
pero
que ve de Nancy. o siga ve de

.......

.

una nena.

Persia

.

?Ja han calmat?.. Oh Den del
per tot e' esbomba la nova,
«!Corréu, corréu a Garbi,
que la barqueta ja torna!»

ARREO

Sant Petersburg, 14.—Es elegit président
de la
Duma M. Khomkak, octubrista.

•

.

TOT

Espanya
11.—Arriba En Salmerón.

Madrid,

•

El cel s' ha anat ennegrint.. El
vent xinla
que xiula... Canta un
gall ab ronquida veu...
e omensan a
catire gotas
Las gotas se tornan

AGRICULTOR.

Inmunitat deis calsinaires pera la
tuberculosis pulmonar

BILBAO. -CONTRA LA PESCA DEL ART

La

a

La feyna del hortelá es mes de jardiner
que
‘de pagés, es un verdader entreteriiment que
dona salut, corretgeix vicis, proporciona satis
facció a la familia y al cap del any estalvia mol

celebració del

mitin

AURORA SOCIAL

4

tataria deis banquers yanquis, ab lo
qual cobrarían bou pren de comissió.
Pero ademes se din si la jogada tenia
un' altre objecte politieh. Tot lo mon
s' extranya de que 'Is yanquis hajan

BILBA0.—MITIN CONTRA LA PESCA DEL ART

pren extraordinari l'or a
no está pas abundosa
d' aquesta moneda, essent notori que
les grans reserves d'or 's trovan en la
banca francesa, que l' hauria cedit a
pren més beneficios.
?Cóm s' explica aquest mai negoei
americá?
Vens'aqui explicada l' endevinalla.
Els Estats Units y '1 Japó ja fa
temps que 's miolan y 's ladran y 's
voltejan com dos gossassos plens de
ranennia. El Japó no te un quarto, per
cas de guerra, y pera trovarlo espera
en lo socors de la seva aliada Ingla

eomprat

a

Inglaterra, que

-

terra.

Y vens'aqui qu' en previsió de tot
aixó els americans han tret aqnest
compte: Si ab bons modos trayém
or d' Inglaterra avans que 'I Japó 'I
demani, pian aquest vingai a bus
_Mol de UrIbitarte ab la esqnadra de barques pescadores
carlo arrivará a misses dites. Y 1' em
que conduhi a Bilbao als manifestants.
préstit del Japó, fora d' Inglaterra,
no trovará. colocado fácil...
Es cert que ja han passat de Ingla
terra a l' altre continent uns quants
milions de franehs en or; v ja se 'n snposavan
astrologia: y '1 pobre «espa
ensenyar a pler seu
existents en les banques deis Estats Units uns
nyol,»
aixis anomenavan, va haver de renun
quatre mil milions: com si no n' hi hagués pron,
ciar a la carrera universitaria pera empéndrer
aquel! Govern va a publicar un empréstit que eom
la Medicina. Als 26 anys d' etat publicá un libre
empréstit yanqui no será pas de milions, sino de
de Xarops y altres coses; encarantse no sois ab els
rails de milions.
mestres de l' Universitat, sinGab el més ilustre deis
Si l'or existent en curs de moneda en tot lo mon
mestres, Galen. Y en efecte: el xaval tespanyob, va
se calcula a 30 mil milions es ven clarament la
fer confessar que, a pesar de no esser ni sisquera de
Nancy, mereixia la cátedra millor que 'Is que s' possibilitat que tindrian els Estats Units de fer
partida que no ha
un trust de l' or, jngant una
havían fet vells ensenyant les doctrines de Galen.
tingnt precedent en
historia del gitaneig bur
Mal va sortir de Paris el pobre Servet, pero va
sátil.
sortir pitjor de Ginebra. Allá va esser cremat de viu
El Japó sembla haberse adonat de la cosa v
en viu per la publicado del libre hont descubría la
sangrantse ab salut, ha declarat la decisió de
circulado de la sang y l' nnitat quimica de la
que
empréstit deis Estats Units s' admeti en la
materia.
Bolsa de Paris, com si temes que l' or que s' em
A Ginebra li han aixecat un petit monnment: a
Franca tractan ara d'aixecarnhi un altre, si be als portessin els yanquis pognés fer falta als japone
sos.
calvinistes els hi fa poca gracia, per recordarlos les
Está vist que '1s japonesos per un cantó y '1s
seves inclinacións inquisitorials.
Estats Units per
nitre ens arrivarán a fer creu
Si en Servet vingués ara a ensenyar a la Facul-re que'ls europeas eram una colla de Ilannts y que
tat de Medicina, els astadiants Ji escupirian a la
convé esquilamos.
cara, com al pobre doctor de Nancy, que ningú pot
MATTeilEur
dir que no sin un Servet que 's porti embotxacats
els documents cientifichs.
Grades que el Gobern ha pres aquesta revoludo
com una rebequeria de nens grans que s' amayna
rán ab unes guantes disciplines.
Ja he parlat del crac americá, que tantes victi
mes está causant en lo mon de la banca y del tre
ball. A esser veritat lo que saposa un critich,
Un Congrés
aquest crac seria una farsa que deixaria ben mal
parada la fama de houradés v serietat deis yankis.
A Berlín s' ha celebrat un Congrés deis
Stiposa aquest crítich que iot lo del crac ha sigat
no socialistes
conegnts ab el nom de
obrera
d'
gran
apilotament
una comedia pera justificar un
alemangs,
que
forman
gran nombre de
obrers
or en les arques amerieanes, a fi de que, quan el tin
sindicats ab més de 325.000 associats: tenen
guessin acumulat, la banca de tot lo mon fos pres

CRÓNICA SOCIAL

renda de 3.600.000 marchs y una reserva
de 2.600.000. Els sena principals directors son
dipntats del Reichstag siguent el portaveu d'
aquestas associacions el periódich Gaceta obre
ra de l' Alemania Occidental.
Guillem IIhaenviat als congressistes un mis
satje de felicitació alentantlos pera la obra
empresa.
una

Ilota francesa

Segons la prempsa, el ministre d' Obres pu
bliques, M. Barthou, ha declarat a un redactor

de Le Petit Parisien, que les noves proposicions
que acaba de sotmetre a estudi de la Comissió
senatorial encarregada del projeete de retiro
pera obrera ferroviaris, tendeixen a fer desem
bossar a les Companyíes, sumas equivalents al
17 per 100 deis sous del personal que compti
com a mínim dos anys de serveys.
Pera '1 retiro será precís tenir 55 anys, ex
cepte en cas d' invalidesa pel treball; les vi
des rebrán una pensió igual a la meitat de la
del retiro del marit.
Si l' emple,at deixa de perta,nyer a l' Admi
nistrado abans deis 55 anys, se li donará un
segur de vida.
En cas de mort prestant servey, la muller y
els fills seguirán disfrutant deis mateixos drets
empleat mort.
de

Censura socialista
El ciudadano Picard, advocat a la Cort de
Casació de Bruseles, jurisconsult, literat de
mérit, senador socialista, haurá de subjectar a
la prévia censura tots els articles que d'ara en
avant voldrá publicar en «Le Peuple». Es res
solució presa en V últim congrés del partit
socialista belga.

Obra de previsid.
aquesta ciutat ha
La Caixa d'Estalvis
comprat per compte de La Mutualista Popular
per 100 Inte
un títol de Dente Perpetua del 4
rior, Serie A, número 125,028, y una obligació
Fransa, emissió 1878, número 95,734, quals
valora han quedat depositats en la dita Caixá.
Els resguards d'aquest depósit y els demés
que constitueixen el capital social del grupu
1907, estarán de manifest a 1' Oficina central
(13almes, 116, principal), en els dies y hores
que marquen els Estatuts.

Una obra social
El día 15 del corrent Mr. Santol, fundador
de I` obra intitula" Placement Familia', que
ha donat colocado solament a Fransa a 17.000

adolescents, doná en aquesta capital una nota
ble conferencia sobre tan important tema.

L' éxit de 1' obra ha sigut tan falagaer, que de
nacional s• ha convertit en internacional y 's

Alemanya e Inglate
fundará dintre de
poch el Centre, (irgan de 1' acció d' aquesta
extenent ja a Bélgica,
rra. En la nostra ciutat
va

se

obra a Espanya, ab el qual AURORA SOCIAL
tablirá inmediat contacte. Ja .n tindrém al
rrent als nostres llegidors.

es
co

Plassa vacant
Se `ns ha ofert I' anunci d' una plassa de
metje, vacant en una important localitat rural
de Catalunya. En la noátra Oficina de Coloca
cions

se

donarán referencies ala solicitants.

Secretariat del Poble
Els serveys que continúa prestant aquesta
obra que funciona en el nostre local social son
importantíssims. Ja'n parlarém en els números

seglients.

Acció social

* * *

deis periódichs
En la secció
de la localitat hem vist ab goig que alguns di
putats solidaris per iniciativa del diputat a
Corts per Vich D. Miguel Junyent empendrán
una vigorosa campanya en pro deis interessos
del treball presentant alefecte projectes de lleys
y proposicions pel millorament de les classes

telegráfica de

un

Hem rebut de Pere S. Girona «Recorts d'
Estudi» (Quadros de la infancia). Agrahím 1'
envío.

desvalgudes.
Nota municipal

Ajuntament

de Barcelona ha nombrat una
pera estudiar el funcionament de la
Bolsa de Treball establerta en el local del Fo
ment del Treball Nacional, al objecte de que
aixample
proposi lo convenient per dar tot
possible als serveys.
concedeixi una subvenció
Es fácil que se
que segons noticies pot ser que sigui la de
L'

ponencia

PROBLEMES
S' han venut 6 dobles deealitres a rahó de 17
pessetes 50 l' hectolitre y 's reb en paga una can
titat de saló a 75 pta. els 100 kg. ?Quants kgs. de
saló 's reten?
SOLUCIÓ

AL PROBLEMA ANTERIOR

3'05 ptes. de café.
Ha enviat solució D. Joseph Daniel ViIá y apro
ximada D. R. Llácer y Dalmases, de Sant Sadurni.
5'95 ptes. de

10,000 pessetes.

sucre v
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!litemble

pera curar
de result ts
malaltía. mb.vant s mpre la s-va intensitat purifi
sietema nervios y fent rebbixar tan l'albuminuria,
cantla sanch tonificant
curado se logra molt depressa
cm la glucesuria en les diabetis insipIdes. La

POR

s_Amów s. cris <S

calia especial pera Rarops medicinal, dossificats

TREINTA TOMOSA UNA PESETAELTOMO

FARMACIA: HOSPITAL, 109 Y CADENA, 2.—BA.11.CELOINTA_

De venta

en

COWCACIONS.—Se necessiten:
Oficialas, mitj

oficialas y apre

nentas modistas
Oficialas sastresas.

sombrerer.

guarnicioner.
Maquinistas ratlladoras
Id.

de

mo

cadors.

Aprenents pera fer maletas.
enquadernadors.
Íd.
pera

Id.

12 á 14 anys.

(Pera

im

prenta.)

Manel Ballespí

Rellotjers.

Planxadoras.

Aprenent

Noy de

casa

de confec

cións.

Sombrereras.
Sabaters.
Oficial, mitj oficial y

aprenents

sastres.

Oficialas pera capsas de cartró.
Mitj oficial fuster.
Mitj oficials rellotjers.

Oficialas confecció roba blanca.
Practicant y noy pera farmacia.
Aprenents pera pellayre.
Mecánich.
Casidoras de llibres.
Embastadoras oficialas.
Aprenent pera eomers de teixits
Maquinista pera calsat.
Aprenents pera industria nova
Oficial y aprenent eonfiter.

Fotógrafo.
Aprenent de
id.

BARRETS y GORRAS
A BON PREU
.A.M.F•1.1C-4.1

al Combar el

acopada

á la

escultor.

Pantaloneras.
Barber.
Mitj oficial toral..
Brodadoras.

rediseciá: De

12 á. 1 del

RegomIr. —BARCELONA

Curad Infalible ele les Inaugures allialsast el
Braguer Medica! Vives

14 anys.

Es aqnest perteecionat aparen. 1' última parauia
alivi absolut y curació ra
de la ciencia pera
preferencia
dical de les trencadures, per antigues que sígala, essent ab
aeonsel at á tots els trencats per les eminencies mediques mes notables.
Demanis follet explicatiu que 's regala y envía gratis a totes parta.

NOTA.—Al objecte de no dificultar el funcionament de riostra oficina se fa
avinent que aquesta unicament extendra ele seus serveys á las colocacións
consignadas en el adjunt anunci lo que fem pr sent á las personasque faltbs
objecte de evitalatill.. perdua
de treball acudelx.en a nostredomicili social al
involuntaria per part
de temps y las molestias inherente a una negativa
nostra.—Las cartas be dirigiran á la tficina de colocacións.
llores de

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

las

itlYnIERRER

Horestte9a12yde3a7.- RAMBLA DEL CENTRE, NÚM. 12, PRAL.

PLAZA DEL. ANGF-1. 617

Y EN TODAS LAS FARMACIAS
VICENTE FERRER Tel.
AL POR MAYOR:

PEL41UQUETZIA.

BARCELONA

zolkidía.

A.

SARRA

serveys psi carácter aventua dala mejoría de colocacions no
NOTA
de Rarcelona y en el cas de que
porteen exienclre.a a lbs personas oe tara
reble se ns
atgut.a especialitat vingoi a crear una excepció a n' aquella
dpuren fer les pwiteinnx p, reop,ImPnt

RAMBLA DEL

—Nostrea

de Santa Ana, 4.-OFFIRTAS:
En DEL TRABAJO.-Instalada en el Fomento tel Trabajo NallonaL-Plaza
Viajantes.

Empleado en casa comisión que
Joven 16 anos escritorio.
Lampista 20 ptas. semanales.
sepa el francés 100 ptas. mes.
Oficialas bordadoras en blanco.
Tenedor libros fuera Barcelona.
Montador vidrieras.
Aprendices electricistas.
Aprendiz lampista 10 ptas. se
Aprendiz
id.
Auxiliar tenedor de libros.
manales.
Aprendiz de confecciones.
Empleado para vender detall,
Empleado escritorio.
Meritorio.
sueldo 100 ptas. mes.
Agentes de Seguros.
Aprendiz lampista.
Un corredor artículos hierro,
Aprendices joyería.
Ordenanza de 12 á 14 anos.
25 duros mes.
Aprendiz mercería.
Oficialas modistas.
Tenedor de libros 38 duros mes.
Meritorios.
Aprendizas ropa blanca.
Corredor máquinas escribir.
Esmaltador de rótulos.
,ra a máquina.
Bordad
sobre
cristal.
dibujante
Un
(lea la secretaría de la inatitueión hay nuera& listas)
Extirpa rápidamente, sin
dolor ni molestia, los callos
y durezas.
Es curioso: no motiva
los inconvenientes de otros
Ludas lag farmacias, droguariae

CALLICIDA PIZA
emptartom y de los

sapaterias.

lignidos

en

general.

Ea económico,

peseta

una

eu

Depéafie pseral: Farmacia del autor, Plaza del Pino. 6. BARCELONA
Por 1'30 ptas. se neo.% por arree cera:mulo.

a

CENTRO, I, ENTR.°

Frente al Teatro del Liceo

WERTHEIM
MÁQUINES PERA

COSIR Y BRODAR

món.
ESPECIAIIITAT: Máquina rotativa RÁPIDA-, la mellor del
Máquines pera totes les industries.
Máquines rectilíneos S E Y" v• E xt. 'I' pera migas.

Ab COMPTAT Y A

PhASSOS

AVINYÓ, 9.-BARCELONA
DEL
refrescante, diurético, digestivo y depurativo.—TISANA
aligre
5.—Barcel0na•
1L LABRADOR. En farmacias.—D.° Anstri, Vertrallans,

n mejor y más
LL, agradable re

laxante

