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Oficina gratuita de colocacions
bes ofertes
en

la 4.a plana.

lo
d'

pis

de

vial representa
un

La

un

101,c7o.
tarifa deis sala ris haría permanescut

proporcionada a la producció
kilogramos de material; pero
cada
1.000
de
resistían
al experiment de la
obrera
se
els
de que baixes
per
temor
jornada de 8 hores
1.0 regalo: Podrán escullir entre:
al revés de lo
succehí
tot
salaris.
Pero
sin els
Una máquina de cosir Wertheim.
condicions
més
humanes
les
élls
temían:
qu'
pera roba y sis
Un Hit y somier pera una persona, un armani
fixades al treball y la forsa major que s' ad
cadires.
quiría després d'un llarch repós, produhiren
arman.
y
aument d' activitat. De tal ma
matrimoni
un
un gradual
Un Hit y somier pera
després
d' un semestre els obrera
nera
que
entre:
2.°n y 3•er regalos: Podrán escullir
11,
de
treball efectiu obtenían
ab 7 hores y
Un armani pera roba.
igual
al
que obtenían primera
producte
un
Un Hit y somier pera una persona.
ment ab 10 hores; aixis es que ,'1 jornal, no
Mitja dotzena de cadires.
solament arriba al nivell del antich, sino
corresponent
de paret.
que la productivitat y el preu
Un rellotje
6.á, 7.e, 8.e, 9.e y 10.e: lmposició a la laixa de Estalvis de 20 a una hora de treball se frová que aumenta
sistema
ren un 68,75 °I. en comparació ab el
pessetes o un rellotje de butxaca.
segons
hores.
Y
de
12
antich de la jornada
sigla
reforma
ha
SOCIAL.
Framont,
benéfica
AURORA
la
111r.
lloch el sorteig al local d'
El diumenge 15 de Desembre tindrá
pago
corrent
de
en notables menores morals.
estiguin
al
també
feconda
qu'
suscriptors
Tenen dret a aquest sorteig tots els
aumen
suscriptors
Ha mimvat '1 abús del alcohol;han
día
14
de Desembre, y tots els nous
aquest
any,
el
de
semestre
notat
del segon
s'
ha
el
obrera,
y
adelantat
estalvis
de
molts
tat els
Novembre y Desembre hagin
que ademés de suscriures pels mesos de
ordre,
esperit
d'
en
veritable
progrés
Desembre.
1191
14 de
pago del primer semestre de 1908, pel proxim día
de suscripció, donará dret a la de bones costums y de higiene.
rebut
porta
el
número
que
favorescut
el
Si surt
altra banda la societat propietaria ha
opció de un deis premis.
primer
al
igualment ventatjes remarcables ab
tindrá
dret
assolít
mes premis solsament,
Si sortis un mateix número per dos o
sistema de les 8 hores. Puig una volta au
el
premi que surti adjudicat.
mentada la productivitat del treball ,y alleu
el rebut.
El regalo se entregará a aquell que porti
gerit el pes deis gastos generals, l' industria
de Mars de 190S.
El dret a recullír el regalo caducará el 31
vida
ha enrobustit y organisat mello?» sa
intermiten
* * *
disminuhit
les
económica. Han
invariable y

suscriptors d AURORA SOCIAL que estiguin abonats al
de rega
semestre cl' aquest any, pera tenir opció al sorteig
Els

2."
del proper Desembre.
los deuhen estar al corrent de pago el 14

Organisació

La prempsa del crin

y educac•ó

Eugeni Rostand din en el Journal des Débats:
indubtable
que la lectura diaria de les narra
«Es
informes judi
cions detalladas de delictes y d'
influencia
eials, fets sense esment, eczereeix una
`ls es
pertorbadora sobre les inteligencies y sobre
creuhen es
prits predisposats, fins sobre 'Is que no anomenar
tarho, ajudant a refinar lo que 's podría
1' art del deliete
realitat.
de
Y afegeix M. Garnier, quefe de la prefectura
de
actuació d' una
crim
No 's pot compendre
«De primer entuvi, 1' anunci d' un
policia:
mocracia sense que aqueixa democracia esti
Aquesta emoció 's calma poch
es rebut ab espant.
y no
gui educada, com tampoch dintre nostres ac a poch, si un está dedicat a series ocupacions,
altres—afortu
colectivitat
pera
una
alió.
Pero
compendre
pensar
ab
torna a
tuals idees podem
pri
nadament pochs—la cosa no acaba aixis. La
educada que no actuhi com a democracia.
a dominar 'bus
v
arriba
arrela
en
ells
mera emoció
Y es per aixo que en la nostra época, que vol
facultats. El fet els ha imp.resionat fortament, llar
edu
se preocupin de
esser democrática, tants
es inútil que
esprit resta sota aquell imperi y recort.
A 1' in
cació de la democracia.
su.straures al impertinent
vulguin
Les époques del domini d' una classe de la
aisó produeix, s' hi afegeix cert
tranquilitat
que
sodetat sobre una altra, de la exteriorisació temor insignificant de primer, pero que va preci
progressives. Allavors pot un
de tota la societat en una d' aquestes classes,
santse per etapes
tenint concien
que
creuhen
enganyen
els
que
matar
fins
a sérs benvolguts y
ja,
s'
passat
y
hom
ha
ha fet! Mes, aleshores, aqueixa for
ocupar
per
son nú
lo
que
s'
obreres
podrán
cia
de
les classes
voluntat, que `ns empeny a un
altres temps possehiren
sa sugestiva de la
mero lo lloch que en
exercirse també sobre mí!
podria
abominable,
crim
sacerdots o nobles.
arribar
a ésser homicida. ?Qui
També jo podria
democra
aprensió, aquest
Aixo no sería democracia, perque
aqueixa
temor,
sab?»—Aqueix
formen
de I` obssessió.
cia te un sentit integral y d' ella en
dubte,
son els podroms
desde '1
la se
tots els constituyents de la societat,
Gouillé recorda que 1' assessi Morisset, enteoría
mes humil
extranya
al
aquesta
honors
diners
fins
autobiografía.
esposa
o
mes rich en
va
conseqüen
del deliete ab relació a la prempsa: «Les de la po
y pobre.
son desastroses: una part
sois
un nom, y ho
del
crim
democracia
avuy
es
cies
la
Mes
diaris
blació, y es la més nombrosa, no compra '1s
organisat. Y l' educa
es perque no es un tot
successos: suprimiu el de
llegir
els
pera
més
que
ció es una forma d' organisació.
compradors.» Y afegeix
y eh diaris no tindrán
educació se preocupen avuy les millors licte
De
oferts pel erim a la
serveys
«Eixos
Rostand:
serveys
inteligencies, y a ella tendeixen multitut d' en
teneu per digna compensado els
prempsa
aquelles y d' aques
obres socials. Mes moltes
oferts per la prempsa al delicte.»
parcial
fer? Si es in
tes veuhen lo problema en un aspecte
«La experiencia ho comproba. ?Qué
crims y llar re
instrucció
deis
per
sumaria
resoldrer
l'
pu.blicitat
pretenen
evitable
la
solzament y
ne
no
es
presió, observa 1' escriptor francés,
lo que ha de ser producte de factors mes com
con
depravada
y
publicitat
cessaria ni útil la
plexes.
y prompte o
tagiosa deis pormenors del delicte,
Fer de la societat una agrupació de sabis no
terme al vil negoci d' editors y
posar
caldrá
tart
pensar
sería equilibrarla, ans be produiría nova des
empreses de dlaris ab el crim. Y acaba peracort de
decidit
organisació si a n' el talent no hi anaven ad
un
voluntari
y
fóra
que lo millor
aquest resultat no 's
juntes altres qualitats. Aixís com pera la be
la prempsa mateixa; pero si será precis, un jora o
hagi
proporció
hi
ilesa física es necessari que
pot obtenir espontáneament,
de
diverses parts del cos,
altre, manar legalment la supressió d.' untrafech,
en les dimensions de les
constitueix
un perill públich.
quali
especulacio
que
tambe
entre
les
una
proporció deu haberhi
agrupado d'
tats totes d' un home y d' una
homes.
Aqueixa organisació que deu existir en les
colectivitats humanes no ha de ser única, sino
que ella té que formar el conglomerat de mol
inferiors en
tes altres inferiors organisacións,
de O llores
de la
quant a ordre de jerarquía.
un
constituida
per
pot
estar
Una máquina
per
S' ha fet en ele establiments de la
conjunt de mecanismes, y tant quant més será.
perfecta
ella
Societat
de Productes químichs de
més
siguin,
fectes aquestos
classes
socials
Eugis (Bélgica).
Están dintre 1' error cenes
quan temen y dificulten l' organisació d' al
D' aquest bon éxit lo' ha escrit
desor
monografía l' en
tres. L' organisació no es may causa de
una interessant
director de
dre, sino productora de regularitat.
Framont,
ginyei
Mr.
Que la vida de la societat sigui regular es lo dita establiments. En dit centre in
que hem de desitjar, y dir regular vol dir orga
de 24 hores s'U
dustrial la
nisada, y dir organisada vol dir filla de l' edu
entre tres torna d'obrers,
repartit
cació.
els quals disfrutan de '1, hora de
TAL LAFERRO.
descans per les 8 hores de treball
Hi han paraules que van molt be les unes al
costat de les altres: son com bones amigues
que aymen veures juntes. Entre elles hi figu
democracia, y es perque
ren les de educado y
les idees que abdues representen necessiten
vida plena de la
una de l' altra pera viurer la

»

Un felís

fullatjes milenaris, de cascates y d' onades
marines, clama: cSalve, Catalonia imperial.» Y
1' eco s' esgrahona majestuós en gradacions,
colossal.
sonores com el róssech d' una pregaria
de

aument d' activitat

Com -el de formidable udol de fera, com el
blats
d. un estrépit d' esfondrament, com el de
y
rodola
acoten,
es
l'
eco
que
copiosos quan s'
també
espay.
Té
ample
per
l'
descapdella
es
quelcóm de detonacions y de campanades, y
de
evoca la visió d' exércits invencibles y

victories

sena

igual.

s' allunyen els prats venta, se perden
inmensa: l' espay es amplissim,
extensió
en una
hi
fet sois pera volades d' áligues; 1' esguart s'
abandona en el pregón infinit. ;Oh llunyania
esperit te daleix fervorosa
seas termes!...
ment; tú ets propi eamp pera sos heroiphs som
volada,
nis, ell te vol pera dominarte ab sa
superior a la de l' álika emperatriu, eh l te do
minará, ell te possehirá, ell t' omplirá ab sa

tan perjudicials a aquel! ram especial
quíznichs „y s'han fet importants
productes
de
economíes en diferente elements de cost. .En
conjunt el cost de producció ha baixat un

cies,

20°/a.

Hem citat aquest testimoni de M. Era
mont, perque ofereix garantíes de serietat
(la monografía ha sigla publicada pe'l Bot
lleti de l' Oficina del Treball de Bélgica) y
Fra.defuig tota sospita de parcialitat (Mr.
director
engin,yer
mont, cama hem dit, es l'
de la Societat de productes químichs de
Fu gis)
Potser totes les ventatjes que s' han canse
guit en aquesta explotació industrial no les
podrían tan fácilment assolir altres indus
tries; pero el felís e3cperinzent de lajornada
de 8 hores que 'ns complavem en registrar es
económica
una nova confirmació d' una lley
may:
falla
que no
A MIDA QUE S MELLORAN LES CONDICIONS
MORALS Y MATERIALS DEL TREBALLADOR,

AUMENTA LA PRODUCTIVITAT Y CALITAT DEL
TREBALL.

Aquest principi AURORA SOCIAL voldría

poguer grabarlo en el frontis de totes les fá
briques, de tots els tallers, de tots els ma
gatzems, de totcs les societats obreres y pa
tronals, y encare més endins: en els cors de
tots els amos y tots eta treballadors.

CLARIS.

Enllá,

mágica força.

Semblantes son a les áligues imperials les
ciutats conqueridores: llar noble daler de gran
en
deses plana demunt de llurs edificis y s'
espays,
a
gratis
layra y va, en el misteni deis
infondre llar forca a altres ciutats: porta tins
ignorat llogaret una alenada de forta vida
a
ciutadana y passeja per sobre 'ls prats deserts
del
y entre les montonyes llunyes, quelcóm
viure metropolitá. Aixís s' espandeixen les
viles gegantes, mes gegantes per llu,r esfore
que per llar extensió, y aixís dominen y regnen
per sobre d' altres viles y fins enllá deis mars.
!Oh tú, vella ciutat; vella de tradicions, nova
per ton ressorgir! ;espandeixte! !dominal... !si
gues áliga capdal! !no t' aturis en la volada
inmensal... M apar, quan passejo pels camps
exércits
que 't volten, sentirhi 1' udolar de
remor de
que batallen: es aixo sens dubte la
ten:
ton alenar gegantí. Exércits lluyten dintre
exéreits diversos, disciplinats els una, barbres
els altres... y per sobre d' ells plana l' estan
oreig hi besa els quarters
dart de la victoria:
besada
el' enamorat, y jo
ab
ton
escut
de
gloria, formida
de
futura
pressento una visió
ble, aclaparant, invencible... que daurará y
argentará ab brill novell els metalls de ton
blasó
X, V.

qu' es lliartaónich, un que un o' es

A un

(CARTA HITDIORiSTICA)
Ja qu' ab les teves paliques
la música alabas tant,
sabrás d' aquí en endevant

que jo no estich per musiguee.
L' Art qu' anomenas diví,
y que pintas tan hermós,
fa agafar migranya y ós
Art de fer dormí.
y es sois
Sino la prova: repara
com per t'erizos trenca '1 són,
sent petits, ab la non non
ens fá música la naare.
Jo ab aixó ja na' hi conformo
mentres la 8(571 vingui aviat;
es iyual el resultat
que pendre opi o cloroformo;
Ine$, icóm desvetlla y fá horror
sentí '18 sóns dele clarinete,

violins, trompee, platerets,

tants instrunaents de mort!

!Cóm
la

La nota igual deis carrers de la ciutat nova
esta
fineix en un ignorat revolt, darrera de la
ambent,
com de
ciutat
comenea
un
altre
ció;
futura, ahont els camps alternen ab les cons
truccions recentes. Se respiran allá fia3rres de
moderna gesta: de gestes d' urbs javes, empre
nedores, olimpicament emprenedores ; no sé
quin extrany recort de terres d' ultramar arri
ba fins allá: diria's qu.' al fons del l'avis horitzó
hi fulguren naus veleres, emprenedores, duhent
aló conqueridor de la ciutat.
enllá d' enllá
!Oh la magnitut de les velles conquestes! fia
meja, guspireja, crepita, s' aixampla y bat en
ampla llunyania, y una ven persistent, im
placable, ven de vents y de trons, de remors

CATÁSTROFE

atormenta y acóra

humana

escolta,

fá

que, en vers de dir mote, sois
xittlets de locomotora!
!Y aquest soroll infernal

EVOCACK5

experiment

ven

anomenen,
una

sens

ópera o be

un

acert,
concert,

cae tot es igual!
Tant de bó que '1.9 que

que pel

aquesta manía,
estiguesalu nit y dio
sentint sempre aquell

cona

tía

teniu

ru ru.

Tant de bó que fos un do
propi del qui aíxis ti plau,
el senti aquell marramau,

y al que

no

ti

agradés, no.

Tant de bo, y en hora mala
pel que te tals aficione,

que hi hagués contribucions
fin.s per tecleja una escala.
?Cóm, cóm voldrás que ab
puyad expressarte mes cla

MOS'

mote

DE CAMBRILS Y HOSPITAI,ET

jornada

jornada

el sistema
dir plan '18 obrers havían
de treballar 12 hores, les hores de
presencia a la fábrica eran 4.380;
ab el nou sistema son 2.776.
Complexivament ab el sistema an.
tich el 41,7 °l'o del temps estava
dedicat al treball efectízt, y'l 58,3 al
descans absolut: ab el sistema non se
dedica al treball efectiu el 29,6 01,,
del temps, y al descans absolut el
70,4 /o. Ab el sistema antich els
forns estavan en activitat durant
20 hores, ab el non ha están 22 y

senyalades a cada un. Ab

Les

reformes

d' índole social

no

's

fan

may

ca

sualment, sino que son espontánees entanacion•,
llore naturals esbadellades en un terrer abonat,

de
y per lo tant cap.assee de donar botas fruits,
~M'ir els fine prefixats; van sempre precedides
de consciente investigncione, veritables vivisec
cions de les condicione de vida de la classe obre
'legislador y a la pú
ra, al objecte de donar al
una
imatje
fide(
de les mieeries, de tes
opinió
blica
injusticies, com tanabé de les necessitate y aepirct
cions que alimentan perennalment le,s diferencies
entre '1 capital y 'I treball.
G. GORIA

.411~:

antich,

es

3.=

-

Enfouzament del pont de Riudecanyes (km. 253),

al

passarhi'l tren exprés

de Valencia. (19 morts y 43 ferits)

AURORA SOCIAL
COOPERATIVA

DE CONSUM DEL CIRCOL

BARCELONÉS

Prança

D' OBRERS

Paris, 28.—Banquet deis catalanistes
republicans catalans, al Hotel Saint-Sui
pice, conmemorant el 25 de Novembre de
1905, assistinthi representants de altres
regions espanyoles. Regná gran entus
v

siasme.

Russia

Odessa,- 29.—Terrible haracá al mar
Negre, haveiat naufragat molts barcos;
han
mort 89 mariners.
Varsovia, 20.--S' han fetes 123 deten
cions ab motiu del darrer atentat anar

si naps y que si cols y que si
sembla que colmen
can a havern'hi de castanyes. Y
sense trovar pot
ser que s' en venguin.
—?Qué tal te 'n sembla del ofici, nen maniaire?
—?Qué vols que t' hi digui, Nasi? no pot pas esser
aixó de nadar' guardar la roba
Si jo no manxo

bé, 'm despatxal' amo, siga Rey o siga
en Roch...
!Y aixo que m' en faig uns tips!... y aixo
que
cobro pas quinze ni vint mil franchs... y ?qué no
vols
.

que t' hi

digui?... a l' hora de dormir, voldría esser
manxaire: a l' hora de manxaire y a primer de
mes, no 'm vindria mal probar
l'ofici del rey... que
rabió.

quista.

MATTHIEU.
Paris. 24 Nov. 1907.

Portugal

Lisboa,

18.

Dimiteix el comandant
militar y Franco Guerra de Veiga. Hi
han 124 hombes recullides.
Día 20.—Els corresponsals son vigilats
y sospenen llur informació
política, per
motius de forsa major. Se prohibeix la
circulació de despaigs y funciona un ga
binet negre pera la correspondencia scs
—

pitosa.

Canadá

molts feritu.

Marroch

Setta,

19. —Complerta destrucció de la
vila per les tribus de Zauza, fugint
el
Kaid.

inaugural

diumenge

celebrada el prop passat

CORRESPONDENCIA DE PARIS
el maldecap qu' a mí 'm fá
art deis esquellots?
Van contra d' di els refrans,

una

que son del poble la veu,
y el tractan ab gran menyspreu
fins els ditxos casuláns.
Hi ha aquell que als versos primés
t` he dit: «no estieh per
musiques;»
compendrás, si be t` Izo expliques,
que no l pot rebaixar més.
Pensa també, pesi a Iriarte,

qu' a n' a qui maldecap fá,
enjegan en castellá
«con la música á otra
parte..
De un fet estrany y rampló

din que té «molts bemols,»
erra y fá bunyols
sois fa «sortida de tó.»
En fl, perqué no t` amoli
més ab ditxos, pensa un poch
qzc' anomenctn en tot lloch
«solfes» a les taques dr o1i.
?Y eón?, no, si '18 homs MéS sabis,
y entre ells en Kant, per més
d' aquest art de fer la llesca
sois han parlat ab agravis?
!Veyas tú cóm pot ser bo
y digne d' honor y gloria
1' art que, segons din la historia,
tan,Lvc‘entussigsmá Neró!
Ab 6 seus 3091.9 destrempats
va Pleiírta 7''s la vella
Roma:
el Ve&
sempre, y no es broma,
vájunt ab calamitats.
Ab ei1 d' aquest viure ruhí
tots ehi fets acoMpanyém:
quan neixém, gozan ens casé"
y quan morim, a la fi.
!No estich per musiques, no,
y con més vámés m` hi empipo!
Ab tot autor m` en atipo,
per més qzle ~ea qu' es molt bó.
Se

y el que s'

Mozart,

Beetiwoen.

Haydn,

mosca
un

bironera,

corn un

Verdi, drapaire amohinós
drap y ferro ve!!,
Wagner, el nyoch nyoch aquell
de 1' automóvil furiós.
cridant

Ya tant s' arriva, y tant foil
torna '1 que ab aixó gosa,
que hi ha autor qu' al papé hi posa
,cinch fffff per fer soroll!
Y prou ja, qu' are m` hi tombo
descansant d' aquest fatich:
pensa qu' es anti-musich
3e

ES

SORT

Medecina
Contusions, cops,
agroviats,
de ferides

etc.

earn

D

UN COP DB BOMBO.

esqueixada,
son una

nervis
mena

que la pell, que es més elástica
(lile la carn, ha quedat entera y sens lesió;
rnés
Per sota d' ella s' hi es feta una
hemorragia
que 's marca per lo que yulgarment se 'n
diu
s' aeostuma

a dir que surt
rl cop. La taca,
al principi negrosa, va esvaint
se poch a
poeh passant per una serie de colors
que tothom coneix. Are be: 'I
tractament casu
1i
aquest incident tal com aeostuma a ferse

esgeneralment

sobre

epta ble ; consisteix en aplicar

ace

'1 lloch de la contusió

draps

mullats ab
aigua freda Moltes persones—y no está mal-eli
eomptes deis draps asen el paper d' estraga
varis dobles. Al aigua se li pot afegir
sal, o
be árnica, aixís
com tam.bé en lloch d' aigua
Pot usarse 1'
alcohol o be ferse ús, si la contusió
es Inés
ferma, de l'aigua timolada al 1 per 100
que ha destronat a la
antigua de árnica: gayre
bé no hi ha
diferencia entre `ls efectes d'una y

altra.
Si

s'

feta una elevaeió en el lloeh de la
(busoch ) cal al mateix temps exereir

es

ontasió

per
organ en qui reeau molt carregat de ner
vis: tal ocorre per exemple en axafament deis
dits al tancarse una porta.
En casos consemblants lo que fa minvar més
depressail dolor al ensemps que impedeix que la

intiamació
rrent d'

prengui

es una

cor

aigua

signes que moltes ve
accessibles alpablich profá. Aixís
de les contusions, eops, caigudes sobre '1 ven
tre poden sobrevindre malaltíes d' estómach,
-fetje, etc.; en les del pit pot sobrevindre una
pulmonía. Y en les del cap, tant freqüents so
bretot en els nens, poden venir inflamacions
del cervell, sempre molt greus. En aqnestes, si
han recaigut, sohre '1 front compareix un sang
trahit (equinosis) sobreqs parpres, arrel del nas,
etc., lo que significa una hemorragia interna.
Si la caiguda o '1 eop s' ha rebut en la banda
son

malestar per

no son

—

....

..

.

Al zar Nicolau alaben que un cortesá Li deya:
—Jo no sé pas cóm poden arreglárvosles per
dor
mir, sabent que cada dia moren penjats o
fusellats
per vostra causa alguns dels
vostres vassalls. Al
anarme 'n al Hit me semblaria
veure '1s visátjes
ferotjes deis penjats y sortir deis seus
ulls
espumes de foch de sofre que 'm diuhen: agónichs
«Per tú,
per tú... mira la dona...
mira '1.1 meus fillets...
sense pare, sense
marit, sense Protecció, sense
fama...
—Feu com jo,—digué en Nicolau.

uéfeue?niso
hi p

ni

me

dna

'n recordo...

es capas de no pensarhi y de
no recordarse'n.
Pero prou ne tenen d' altres de feynes
els rey.
La reina Joana de Nápols feya, per
esbargirse,
un cordó de fils d' or.
—Ajúdam,—deya al seu marit el rey.—Tinga 'm
el cap deis cordons, mentres els
retorco...
Y al Rey li feya molta
gracia la joguina de la
Reina.
Un dia aparegué '1 Rey penjat a la finestra
ab
el cordó d' or fentli de corda...
Terrible!
Fratricidis, parricidis, trahicions d' amichs, de
favorits, de cortesans... A Servia el rey y la reina
moriren en la cambra. ?Y '1s anarquisies? No
par
tem deis anarquistes. Aquesta si qu' es
pesada. Tenen el cap trasvalsat y al una feyna
Cada trono té molts pretendents encant.
y son ben
escassos eh reys que 's fan
frares com en Caries V.
Lo qu' es ara passan una mala tongada
'1s po
bres reys. Aquesta primavera en varen
tancar un
al manicomi.
Els japonesos també passan comptes als
reys de
Corea.
Al zar Nicolau li han sortit un
parell d' ulls de
poll ab alió de la Duma y del terrorisme...
Al Emperador d' Alemanya no li ha fet
mica de
gracia 1
-ándol de temps enrera.
Al altre Emperador de Marruecos me '1
portan
fet un dominguet seguit de la
professó d' esclaves
del Harem.
?Y el de Bélgica? Aqui 'I tenim, a Paris,
!fent
unes cosetes!...

Y

adonarse deis primers senyals
y per lo tant pera apli
remeys oportnns. Y aqnestes senyals
pera

poden ser explicades aqui, c,ar son ver
coneixement requereix tot P estudi de la me
decina. Encare, donehs, que a riseh de
que
al,gun maliciós pensi que miro per ma casa

rus

Corresponienzblatt

deis sindicats alemanys
article del correspon
sal rus Grimevitch, el qual demostra
'1s avensos
que fa en aquell pays el moviment sindical. Els
sindicats russos van prenent la mateixa organi
sació y persegueixen el mateis fi que '1s de la
Europa occidental.
La fundació deis més nombrosos data del mes d'
Octubre de 1905, es dir del temps en que 's
conce
diren les primeres llibertats politiques. En el mo
ment de la disolució de la primera Duma
(Juliol de
1906) hi havia a Sant Petersburg 30 sindicats, con
tant tots plegats un número de
40.000 socis. Els
més forts eran els deis metalúrgichs (10 000
socis),
deis tipógrafs (7.000), deis flequers y
pastissers
(3.3000), deis teixidors (3.500), deis diversos rams
de construcció (3.000), dels
dependents de comers
(3.00), dels diversos rams de histeria (2.500), ete.
No obstant, les arbitrarietats de la policia, que
a Rusia té carta blanca,
entrebancan cada día el
moviment sindical. tes reunions se fan dificils, y
molt sovint les disolen Les supleixen els
obrers
ab els periódichs corporatius, que s' han
desenrot
llat en gran manera. Ademes hi ha a Sant
Peters
burg una Unió de Sindicats. Aquesta societat té
un órgan en la
prempsa: El Sindical. La missió
principal es la propaganda.
La ciutat de Moscou s' es també
tornada sindi
calista. S' hi contan ja 4.500 metalurgias organi
sats, 2.967 obrers del ram de confeccions,
1,400!de
pendents de comers, 1.450 flequers, 1.400 obrers
deis magatzems de té, 1.300 obrers en
tabach,
1.100 del serN-ey d' aygues, 1.000
dels rams de

histeria,

un

etc.

CRÓNICA SOCIAL
Un

Feyna tin

,

signifiquen,

que ho
earhi els

xerinóles.
Hi han treballadors que no
de reys; prous en conech jo ho voldrian pas esser
que no tindrían pas
cor pera anar a
pendrer de la
;veta teixídora una de les sis setmanada de la no
pessetes que guanya
llevantse a les cinch del mati fins a les vnyt
del
vespre, y encare no pot portar sabates.
—!Pobre noveta!
dina 'I treballador.— Ab
aqueixa pesseta podria comprar unes espardenyes
pera '1 seu germanet, o una
caixa de
gorir la tos al avi, que '1 pobre passa pastilles pera
unes nits...
?Y per qué li he de péndrer aqueixa
pesseta?...
?Quin favor li faig jo a aqueixa noyeta?...
Si ella
m' exigís que jo Ii
dongués el deu per cent de la
mesada, ?qué li diria?...
-

massa volada.

fresca sobre .1 punt adolorit: ah
1. inteligencia que aquesta corrent deu ser con
tinuada forsa temps, gayrebé fins que hagi
passat el dolor.
Les contasions, els cops poden recaure en
parts del cos, dintre 'Is qui hi ha órgans d' im
portancia: pit, ventre y cap.
Cal advertir que en aquets cassos, si la con_
tusió ha sigut forta, den avisarse al facultatiu
encare que no 's vegin senyals exteriors de la
contusió soferta.
El més senzill sentit comú ja fa entendre que
en eassos aixis poden haver
sofert els efectes
de la mateixa elš órgans interns, que mani

xements

en

sang trahil; Ilavors

capa més o menos apretada de cotó finix.
A vegades la contusió produeix un mal ex
traordinari, ja siga per la seva importancia, ja
una

posterior del cap a vegades no hi ha busoch,pero
s' ha trencat
os per dintre y poden
°corre
trastorns d' importancia fins passat algun
temps de la contusió. El metje es qui te conei

popular

Les contusions

que es massa bruta. Aixís donchs deu
ferse aquesta presió posant sota '1 vendatje

gades

e,squeliot

fet ab una greixonera.

UN QU'

dura,

testan

burinot,

eerta

L' ofici de .Rey.—Es
veritat que s' em
portan una setmanada ben grossa: a deu,
quinze, vint, einquanta mil franchs
de jornal, quan
ve '1 diumenge s'
emportan un grapat.
Y no es pas que la feyna sigui massa
ni
llarga: sol quedar temps pera passejades,feixuga
saraus y

presió

que fa que 's resolgui més
aviat. A aixó se refereix la costam de com
primir ab una moneda els busochs del front de
les criatures.
Son us té dos inconvenients: que es massa

aquest

El

ha publicat darrerament

Ottawa, 22.—Terrible explosió a
mina del «Pacific Railys-ays, ab 17 morts la
y

Sesió

SIndicalisme

Congrés

Ha revestit molta importancia el
Congrés
realisat a Cremona, en el qual es
tavan representades 16 nacions per
gats, deis que 122 eran de Italia. 52 301 dele
de Ingla
terra, 42 de Franga y els
restants de altres
pahissos. Fransa, Bélgica y Hungría enviaren
representants oficials.
Entre les qüestións de que 's traetá figura
van les
següents: importancia deis magatzems
en gran escala;
cooperado agrícola y missió
de les dones en la cooperació.

Cooperatista

(ooperatives
En Suissa existeixen actualment
6.000 asso
ciacions cooperatiyes. El principal
núcleu es el
de les cooperatiyes de producció
agricola. Se
gons veyém en el periódich El
Cooperador
cooperatista en 1903 hi has-fa a Suissa
1.536 as
sociacions dedicades a la producció de
format
jes; 49, destilería; 15, molinería; 460
a la cría
de bestiar; 80, al as colectia de
máquines agrí
coles y unes l5 pera regar
terrenos pantano
sos y aixuts.
En la Suissa alemanya existeixen
ademés
bou nombre de Caixes Raiffensen.
A Bélgica el nombre de cooperatives
arriva
a 2.756.
,

no

dech dir

metje.

pera easses semblants:

Y tant bé's tractava a
París el Rey deis belgues,
que s' ens hi passava '1s

rey que ve

notar al

parroquia:

dats

cis,

iU

a
v

anar a

que
viu de la
que fins l' Es

ah Preben

residir els benefi
'1 Canonge o Bisbe

Bélgica.

?Y '1 Rey de Portugal?

EsPola
correa exprés
r

en

:

que 'Is abandona els pert
al cap del any.
Y 'I pobre Deopold...
!quin ofici més remala
hit!... se 'n ha hagut d'

AaREU)

pde,

D' OBRERS

Rey,

seu

glesia obliga

A.ctualitauts

hra

divertirse

botjguer

cada

¦•¦•
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perque
!ciar! si '1 rey vol viure a
Franca, que li paguiu el
jornal els francesos.
Y '1s belgues Ji han fet

-

ph Tarragona,
enncr
uit

a

república

una

L'amor del obrer, amar desinteressat, nopera
I
que '1 patró sia
seu tutor, sino ab el fi d' ajudar
lo a que arribi a les auvres, veusagui
la veritable
solució de la qitestió
social
E. RiviÉRE, industrial
tipograf de Blois.

ToT

DEL CIRCOL

veusaqui que als bel
gues els hi ha semblat
massa aixó de pagar un

acudiu al

DR. Simas

(DE

COOPERATIVA

enters.

anvs

diufien poques els
diaris d' aquest mati: que
si la revolució... que si la
república... que si Espa
uva s' hi emboliea... que
No 'n

de Barcelona
haverse enfonzat un
Hospitalet y Cambrils:
.

Tenda y magatzems de dita Cooperativa de Consum
el prop passat diumenge

inaugurats

AURORA SOCIAL

matrimoni pobre y de bones costums, que comp
ti ab un fill varó de poca edat.

Un proJecte
El Gobern de Berna ha somés al Gran Concell
un projecte de Lley sobre les vagues, pe 'I que
se organisan els tribunals de conciliació y se
inclouhen riguroses disposicions contra els que
procedeixin ab coaccions y violencies y aten
tin contra la llibertat del Treball.

***

S' ha instituhit en un deis mellors centres
d' Ola el «Secretariat del Poble», o siga una
Oficina de consulta gratuita pe ‘ls obrers y
demés persones pobres. Celebrém 1' institució,
a quals tasques ha contribuhit també el «Secre
tariat del Poble» de AURORA SOCIAL.

Cooperativa de Consunt
El diumenge passat en

el «Círcol Barcelonés
Obrers» se celebrá una gran festa coopera
tista, assistinthi representants de moltes altres
de Catalunya y presidint I' acte les autoritats
locals. L' aote fou dedicat a celebrar el V ani
versari de su fundació y la inauguració de la
nova tenda y magatzems. El Contador Sr. Bru
guera doná compte de la bona marcha de la
Cooperativa. Tumbé parlaren el Sr. Montagut,
que tan ha trevallat en Cooperatives, 1' obrer
Sr. Soler, el Sr. Orovio y '1 President de dita
Cooperativa, 1' inteligent obrer Sr. Quintana.
El Diputat provincial Sr. Albó resumí els dis
cursos, dedicant un recort al Sr. Salas Anton,
que tan ha fet per la Cooperació, y exposant
les ventatjes d' aquesta y '1 desenrotllo que ha
prés al extranger.
L. arcalde acabá 1' acte pronunciant un bell

Exposició Universal
Segueixen els treballs pera la celebració de
una segona Exposió Universal
En lo Foment del Treball Nacional, tingué
La

lloch la constitució del Comité d' estudis for
mat per delegats de la Diputació Provincial,
Cambra de Comers, Foment del Treball Na
cional, Societat Económica Barcelonita d'
Amichs del País, Institut Agríeol Catalá de
Sant Isidre, Círeol de l' Unió Mercantil, Ate
neu Barcelonés, Lliga de Defensa Industrial y
Comercial, Foment de les Arts Decoratives,
Associació d' Arquitectes, Associació de En
ginyers, Societat d' Industrials Meeánichs y
Metalaris y Círcol Artístich de Sant Lluch.
Entre els acorts presos figuran el de obrir
una amplia informació en la que fossin escol
tades ab tota amplitut guantes Corporacions
volguessin aportar les seves inicia,tives y es
forsos en pro del projecte d' Exposió conce
dint de plas pera pendre part en ella fins el 15
de janer prop vinent
També se convingué entre els senyors del
Comité d' estudis pera l' Exposició Universal
de Barcelona, distribuirse '1s treballs en tres
ponencies, con stituides en la segtlent forma: 1.`1
Ponencia encarregada d' estudiar l' ernplassa
ment, distribució de terrenys y locals, enllas
sos ab la ciutat, etc., senyors Monegal, Pollés,
Nicolau y 3Iartorell; 2 a Ponencia pera l' estu
di dels medis económichs ab que realisar
Exposíció, senyors Mas, Carreras Candi, Ló
pez Gómez y Grué, reservantse a aquesta po
nencia lloch pera un delegat de l' Ajuntament
de Barcelona; y 3.a Ponencia de propagan la.
atraccions y Congressos, senyors Albó, Gu
bern, Raventós y Doménech.
Els treballs y noves que '1s informants desit
gin dirigir al Comité, han d' esser entregats al
secretan i del mateix, senyor Moragas, al local
del Foment del Treball Nacional.

parlament.
Un dato
Durant la darrera setmana la Caixa de Pen
sions pera la Vellesa y d' Estalvis ha rebut
per imposicions la quantitat de 22.031 pessetes
y n' ha pagat per reintegres d' estalvis y per
plassos mensuals de pensió 11.871.

'lotes gubernatives
Han sigut denunciats alguns establiments
del interior y aixample de la ciutat per infrac
cions comeses el diumenge passat respecte la
Iley del descans dominical.
Escola de Desamparats.—Comunicat

«Degut als bons oficis d' alguns benemérits
senyors, hem decidit trasladarnos al carrer
de Sant Salvador, 13, pera ampliar la nostra
Institució; y com que no tením temps material
de comunicarho als nostres cooperadors, els hi
participém que desde el día 20 d' aquest mes
poden visitarnos de 3 á 5, aixís com fém cons
tar l' agrahiment més pregon.
La Revista portaveu de la «Obra» sortirá de
finitivament a primers de Desembre..

* **

S' ha publicat en el «Butlletí Oficial» de la
provincia la següent circular del Sr. Gober
nador;

***

La Revista «La Sagrada Familia» ha obert una
suscripció popular pera adquirir una caseta en

«Siendo urgente para la organización de los
servicios afectos á la Inspección del Trabajo
en esta provincia, reunir los datos y antece

els voltants de Barcelona, al objecte de rega
larla el día 26 de Janer de 1' any vinent a un

dentes necesarios para la formación de la es
tadística correspondiente á las Fábricas y
Centros de trabajo existentes en la misma,
comprendiéndose en la relación los estableci
mientos industriales radicantes en cada Ayun
tamiento, clase de productos obtenidos en los
mismos, número de obreros, y cuantos otros
datos consideren de interés los senores Alcal
des, encomiando á los mismos este importan
tísimo servicio, para que en el más breve plazo
posible me remitan la citada relación, de con
formidad también con lo dispuesto por el Insti
tuto de Reformas Sociales.»

Reunió important
Hem rebut la segü.ent

nota oficial de la Jun
ta local de Reformes Socials:
«En la última sesión celebrada por esta Jun

presidida por el concejal D. Ignacio Peris,
delegado del alcald,e, se tomaron los siguientes
ta,

acuerdos:

Quedar enterada del resultado de las ins
pecciones verificadas, é imponer una multa de
250 pesetas á los Sres. Juan Vilella y Compa
en comandita, por tener menores
de 14 anos en su horno-fábrica de vidrio tra
bajando más de seis horas diarias.
El archivo, á los efectos de ley, de los regla
mentos interiores del trabajo en el taller de
carpintería de D. José Senitches, de la fábrica
de yeso de D Juan Omedes, del taller de cons
trucción de máquinas de D. Federico Escudé y
de la «Trifilería y pintelería Catalana» y el
contrato de trabajo de los podadores del arbo
lado de esta ciudad.'
Inspeccionar varios talleres y fábricas de
nunciados.
Informar y que fuesen remitidos á los res
pectivos tenientes de alcalde 6 expedientes so
bre infracción del descanso dominical proce
dentes del distrito primero; 26 del distrito se
gundo; 25 del distrito cuarto; 46 del distrito
quinto, y 65 del distrito séptimo.
Dirigir comunicación al senor Alcalde dán
dole las gracias por haber remitido á la Junta un
ejemplar del anuario estadístico de Barcelona
del ano 1905, y que el Ayuntamiento, á ins
tancia de D. Ramón Fontanals, en nombre de
los vocales obreros, reclamándole los corres
pondientes ejemplares de todos los contratos de
trabajo celebrados por razón de las obras mu
nicipales, con el objeto de que queden archi
vados, en cumplimiento de la ley, en la Secre
taría de Reformas Sociales y con el objeto
también de ver si se cumplen ó no por los con
tratistas, y en especial por el Fomento de Obras
y Construcciones, ya que se han recibido que
jas contra esta sociedad respecto á las horas
de trabajo.

Cursar una instancia de algunos taberneros
de Sans acerca de multas impuestas por in
fracción de la ley del descanso dominical y
dirigir oficio al senor Alcalde rogándole inte
rese la suspensión de la vía de apremio que se
sigue para el pago de las indicadas multas.»

Postais-Noguera
Nostre bou amich D. Joaquím Noguera, de
la botiga d' objectes d' escriptori: «El Libro
Modelo» del carrer de Casp, ha eclitat una serie
de 5 postals «Gent de Montanya», segons ori
ginals al carbó del artista D. Dionis Baixeras.
Está agotantse una primera serie de la ma
teixa col-lecció titolada «Gent de Mar», y el
simpátich editor ne prepara d' altres, la pri
mera de les quals será «Catalunya pintoresca.»
A les persones de gast qu' estiman avuy la tar
jeta postal, no ja com a frívol passatemps, sinó
com a manifestació del art, recomaném aques
tes que cuidadament editades al platí en negre
o colora formarán, una.vegada completa la col
lecció, un document y molt bell de la natura
lesa de nostra'regió y deis seus pobladors.

nía, sociedad

PASS ALTENLIPS

CAFÉ
Ho saben poques persones que el café torrat

enérgich desinfeetant de les emanacions pátri
des de les materies en descomposició. Una casa
infectada de mala olor de comuna, se pot desinfec
tar magnificament ab perfume de café torrat. Si
una perdiu o conill mort 1' empolsen ab pols de
café, se pot conservar alguns (líes en bon estar. Es
una práctica que.va molt bé pera enviar pesses de
eassa' obrirles, esmocarles y tirar a dintre pols de
café. Les fumigacions de café en les arcoves dele
malalts pulmonars, s' assegura que son indieades;
com també en cascos de malalties infeccioses.
Es molt racional pendre 1 café a la usanea tur
ca, o sia móldrel ben fi, barrejarlo ab l' aigua a
punt de bullir y pendre'l sense colarlo.
un

Una bandera curiosa
El gran diari anglés Daily Graphic dona 'Is
següents curiosos detalle sobre la bandera que s`ha
ordenat enarborin ele submarins de Pesquadra an

glesa.
Aquesta

bandera té tres eolors: roig,blau y groeh
que representan el tres dipósits de submarins,
Portsmouth, Davenport y Chatam.
S'ha dividit en quatre quarts' figurant en un de
elle un submari, en Paltre tres torpillers y en els
altres dues rates blanques.
Es sabut que no hi ha submari que's llensi al
fons del mar sense dar a bordo alguns exemplars
11e aquesta mena de rates, en extrem sensibles als
efectes deis gassos deleteris, v que son per canse

güent escrupulosament
Sí durant Pinmersió

mals,

els submari

mor un

monta

101p, Cifre! Non

tot

de St.

d'aquests petits ani
a la superficie.

seguit

Francesa,
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Lacuració

se

logra

molt

POR
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Casa especial

pera xarops medicineis dossificats
FARMACIA: HOSPITAL, 109 Y CADENA, 2.-13A.lEtenWINTA.

TREINTA TOMOSAUNA PESETAELTOMo
De venta

C0110GAC1ONS.—Se necessiten:
Oficialas, mitj

oficialas y apre
nentas modistas
Oficialas sastresas.

Noy de

Planxadoras.
Minervista.
Aprenent sombrerer.
Id.
guarnicioner.
Maquinistas ratIladoras de rno
cadors.
Aprenents pera fer maletas.

Aprenents

12 á 14 anys.

(Pera

sastres.

BARRETS y GORRAS

Fotógrafo.
Aprenent de

A

14 anvs.
Id.
escultor.Pantaloneras.

despaig

á la

al tombar el

Barber.
Brodadoras.

Dependenta pera vendre calsat.
Oficiala gorrista.
Escultor tallista.
Mitj ofieialas pasamaneras.
Aprenent id.
Id.
confiter.
Id.
lampista.

redacció:

De 12 á 1 del

Es aquest perfeecionat aparen 1' ultima paraula
de la ciencia peral' alivi absolut y curació ra
dical de les trencadures, per antigues qu e signin, essenr ab preferencia
aconsel'at á tots ele trencats per les eminencies mediques mes notables.
Demanis follet explicatiu que 's regala y cavia gratis a totes parts.

llores de 9

Y

Plaza del Aniei 6-7
EN TODAS LAS FARMACIAS

A.

la

Oficial tornero.
Esmaltador de rótulos.
Montador vidrieras.
Bordadora.

institución hay

nuevas

CALLICIDA PIZA
emplastos y de los líquidos
y sapaterlas.

en

general,

Es económico,

una

peseta

en

WERTHEIM
MÁQUINES

listas)

Extirpa rápidamente,

sin

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

todas las farmacias,

allaggrt
IL

PERA COSIR Y BRODAR

ESPECIAIJITAT: Máquina rotativa la Á-F'IDA, la mellor del món.

Máquines pera totes les industries.

drognerias

Máquines rectilínees

Deposito general: Farmacia del autor, Plaza del Pino. 6. BARCELONA
Por l'30 ptas. se reme por correo certincldo.
ri mejor v más
LL agradable ru

CENTRO, 1, ENTR.°

Frente al Teatro del Liceo

Meritorios.

la secretaría de

SARRÁ
RAMBLA DEL

Cerrajero, Jefe sección.
(n
Ft..

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

t_TET=t1A

ley u-BARCELONR

initjdía.

Ayudante mozo.
Aprendices.
Dependientes.

Viajantes.

a

Dn.E.FERRER PéRTALS

BOLSA DEL TRABAJO.-Instalada en el Fomento del Trabajo Nacional,-Plaza de Santa Ana, 4.- OFERTAS:
'

A—UF' 1,U-41

Regomlr. —BARCELONA

Careció Idfalible de les Ireocadures mitjansautll
Braguer Medical Vives

NOTA.—Nostres serveys pel carácter aventual de la majoría de colocacions no
podem extendreis a las personas de fora de Rarcelona y en el cas de que
alguna especialitat vingui á crear una excepció a n‘ aquella regle se ns
deurán fer les peticiona personalment

Modistas.
Oficialas ropa blanca.
Tenedor de libros.
Corredores.

BON PREU

.11-C.ARFLER

NOTA.—Al objecte de no dificultar el funcionament de nostra oficina se fa
avinent que aquesta unicament extendrá els seus serveys á las colocacións
consignadas en el adjunt anunci lo que fem present á las personas que faltas
de treball acudeixen a nostre domicilisocial al objecte de evitalshi la perdua
de temps y las molestias inherents a una negativa involuntaria per part
nostra.—Las cartas se dirigiran á la Oficina de colocacións.
Flores de

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

las

Manel Ballespi

Oficiales confecció roba blanca.
pera pellay-re.
Cnsidoras de llibres.
Maquinista pera calsat.
Aprenents pera industria nova,

Id.
pera casa de confee
cións.
Sombrereras.
Sabaters.
Oficial, mitj oficial y aprenents
Oficialas pera capeas de cartró.
Mitj oficial fuster.
Mitj oficials rellotjers.

en

im

prenta.)

enquadernadors.

Id.

DE

pera

malaltia, mitivant aempre la seva intensitat. purifi
nervios y fent rebaixar tan ralbuminuria,

cant la aanch tonificant el sistema
ccm la
en les diabetis

S U-31- F ETtrr

pera

------

migas.

Ab COMPTAT Y A PlIASSOS

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

AVINYÓ,

y

9.—BARCELONA

