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Estat pot ter valer la rahó de la forsa.
bastan les rahons; son necessaries obres.
Pero
Y ?quin% s' han fundat a favor deis emigrants
espanyols? La primera providencia que s' hauría
equitativament
de pendre fora el donar feyna,
remunerada, als desocupats involuntaris. Ja que
Espanya ha perdut ses coloides, ?per qué no tre
balla en la «Tan obra de la colonisació interior, o
de coloides de comers y de trl
en l'
ball, com les que han establert '1s italians en les
Little-Raly (petites Italies)? Una altra providencia
que evitaría o quan menos atenuaría nitres mals
que pateixen les classes populars, fora la organi
aixis

pis

de

regalo: Podrán escullir entre:
Una máquina de cosir Wertheint.

1.°'

Un Hit y somier pera una persona,

no

establiment

un arman i

pera roba y sis

cadires.

arman.
Un Hit y somier pera matrimoni y un
entre:
2.°' y 3.er regalos: Podrán escullir
Un armani pera roba.
Un Hit y somier pera una persona.
Mitja dotzena de cadires.
Un rellotje de paret.
la Çaixa de Estalvis de 20
4.', 5.', 6.', 7.6, 8.ó, 9.6 y 10.é: Imposició a
pessetes o un rellotje de butxaca.
SOCIAL.
tindrá lloch el sorteig al local d' AURORA
El diumenge 15 de Desembre
corrent
de pago
estiguin
al
suscriptors qu'
Tenen dret a aquest sorteig tots els
suscriptors
els
nous
tots
Desembre,
y
día 14 de
del segon semestre de aquest any, el
hagin adelantat el
mesos de Novembre y Desembre
pels
suscriures
ademés
de
que
1908, pel dia 14 de Desembre.
pago del primer semestre de
suscripció, donará dret a la
número
que porta el rebut de
Si surt favorescut el
opció de un deis premis.
al primer
mes premis solsarnent, tindrá dret
Si sortís un mateix número per dos o
premi que surti adjudicat.
que porti el rebut.
El regalo se entregará a aquell
31 de Mars de 1908.
El dret a recullír el regalo caducará el
*

*

*

día 15 del corrent mes de
tres de la tarde, tindrá lloch
el local de aquesta Redacció de

cliumenge
Desembre, a les
El

el

Sorteig,

en

AURORA SOCIAL.
EL DIRIGIBLE «PATRIE»

personalment

nyar

les

fins als ports
més llunvans, ahont els

expedicions
deixan

baix

la

protecció

deis consulats y de les
associacions de beneficen
cia. La més antiga es
Ra
1 'Associació de Sant
fel, fundada en 1868 en
el

Congrés

de

Avuy es ja
ció
nal

Bamberga.
associa
internacio

una

gayrebé

publica perió

que

dichs, com L'Estrella deis

emigrants,

y talles pera

instruirlos, y presta grans
serveys en els ports més
principals d' Alemanya,
Austria, Italia y Améri
ca.
En els sois ports de
Brema y Hamburg ha so

pocha anys
250.000 emi
grants. Després d aques
ta associació mereixen ser
citats els Patronats bené
fichs deis emigrants, fun
dats pe '1 diputat Cahen
(Végis la Correspondencia de Paris)
a Alemanya y pe '1
sev
coMpte Waldbost a Bélgi
ca, y a Suissa el Pius
organisat
el cos deis vertrauens
Verein que ha
encare
manner (homes de confiansa), persones que
que desprovistos de carácter oficial, per pur esperit
y '13
de filantropía serveixen de guia als emigrants
vista Es
darrers
Segons una estadistica que tinch a la noml;rosa
socorren. Ademés en eixos
defensan
y
per l'
panya es el pays d'Europa ahont es més
anys s' han fundat les Leo-Haus, sostingudes
després d' Italia' Ingla
ahont trovan els emigrants
la emigració a Ultramar,
nort-americá,
episcopat
Austria-Hungría. Ab el ben en
económichs, treball y bitllets
terra e Irlanda y
espanyola europeas restaurants
tés de que '1 contingent de la emigració
Societá
di protezione per gl‘ inmi
viatje;
la
de
superior al deis paissos granti, l' Instituto italiano di beneficenza a Nova
es proporcionalment molt
diferencia
in
citats, menos Italia, si's te en compte la
York y l' Opera dei sacerdoti di Fiumeper gl‘
població.
densitat
de
de
migranti.
Enguany han emigrat ;400 000 espanyols!
***
germans
nostres?
aquestos
emigrat
?Per qué han
fam.
morirse
de
per
no
Aquesta protecció, deguda principalment a la fi
En sa inmensa majoría,
privada, es la que cal promoure
?Y en quines condicions han emigrat? ?Quines
lantropía
s' han
garanties se'ls han assegurat? ?Quins medis
nostra
península. Eh emigrats espal'
en
endolcir
les amargures
disposició
pera
llur
poblan
els amples teritoris de
posat a
repetir les nyols
Australia, Brasil, República Argentina,
del desterro? No tinch pas necessitat denacional y
queixes que han publicat la prempsa ignominia. Patagonia, Uruguay, Paraguay, Xile.
extranjera a propósit d'aquest padró d'
Perú, Méxich y Guatemala. Pero ?qui 's
acom
Parlant en general els emigrants espanyols no te
cuyda a Espanya de prevenirlos,
vergonya
preparació.
assistirlos?
Es
una
la
panyarlos
y
nen
y obrers analfa
Un gran número son pagesos
que 'ns haguém de enterar per les denun
instrucció,
alguna
posseheixen
que `Is
bets, y entre'ls que
cies de la prempsa extranjera de
que 's trovan mancats de
exernple, al
son també en majoría els
espanyols
son explotats, per
ignoran
cultura civil, d' educació social, els que
Canal de Panamá, ahont treballen com a
viure en paísos tan
art
de
elementals
del
regles
les
besties de carga, ab gran perill de la
Aquestos po
diferents y tan Hunyans de la patria. mena d'ex
vida, pel miserable son de un dollar dia
a tota
prometen les
en lloch deis dos que 'ls
bres sers humans están exposatsaquesta
explotació ri,
plotacions. Durant molt temps
empreses.
Es
una vereony-a que encare
mateix. Agencies cri
impunement exercir sa
ha comensat ja a Espanya
a Espanya puguin
sorpres la bona
indignes
han
sos mercats de
empresaris
especulació,
y
inhumana
minals
s' ha firmat
petjors
carn, els bosses y 'ls blanquistes,
fe de molts treballadors. El contracte
especialment a Galicia encare que 'ls antichs negrers.
en condicions inhumanes,
donze
y
y Andalucia, ahont sovint s' han embarcat
Ja es hora de corretgir tants abusos
indocumentades, oprimides
tanta corrupció. Ja es hora
prevenir
lles desamparades
de
en les estives deis
garaMies que
poch avans de ser apilonades
de que 's cumpleixin les
rahons,
y per un mos de
admet
boca
no
vapors. La
promet
la Hoy sobre emigració y les que
present y l' demanava al Gobern el diputat solidani
pa &tuesta pobre gent s'ha venut el
avenir, l' honra y la vida.
senyor Rahola.
***
Pero aquestes garanties han de anar
precedides
de altres precaucions.
Enguany el Gobern ha tractat de corretgir
SOCIAL no es en absolut ene
AURORA
resulta
Me
Estat
aquestos abusos, pero l'acció del maniobres deis miga de la emigració voluntaria, quan
ficác pera prevenir les astntes sofística inter
compti ab totes les veistatjes morals y
agents y empresaris, la cavilosa y estratagemes a materials que d' aquest fet tan freqüent
y les
exemple
pretado que donan a la Iley alslpobres.
pot reportar la civilisació, perde vida, l'
La protec
que recorren pera enganyar
mellora
de les condicions
la
la
deis
també
he
es
ció del Estat es necesaria, pero
aument natural-de la població, l'extensió
y persones benéfiques.
econó
municipls y de les societats comensar
de la benéfica influencia política, nitre,
avans de la
Aquesta protecció ha de
sobre
un
pays
social
d'
un
mica
y
viatje
inscripció, ha de seguir al emigrant en son
una paran
el progrés y la fraternitat, enhumana.
lloch ahont va destinat.
y s' ha d' extendre al
la perfecció de la especie
la,
ahont
fun
civilisats,
Aixis se fa en tots els paissos
AUR0a* Social. es enemiga de la emi
assisten
cionan Oficines d' informació, direcció y
forsosa, en condicions desfavora
grad(*)
pe'ls cató
cia gratuita deis emigrants, fundades
nostres obrers y agricultors. Pera
bles
als
Goberns
lichs y pe'ls socialistas y amparades pela d'exa
impedir
aquesta emigració, els particu
que nombran Comissaris, els quals cuidan
podem
ter valer la forsa de la rahó,
lars
acompa
d'
minar les condicions del contracto y
corregut
a

A favor deis

emigrants

com

més

en

de

tresors de llum y

y de

ses

omtra y

faldes, ?cóm

mentres aixís

se

ne

verdor de

podría

'm mostra tot

fugint? S'

CiMS
ulls
ama

revolada, y un horitzó inmens a' ex
tén devant meu ab altres montanyes molt 11u
nyanes, blaves, coronades de núvols y nen., al
bell toas de la plana rossa y conreuhada. !Ay!
aquella masía voltada de pallers prenent el sol
ga d'

una

ab una espessor d' arbres a la
endevina
la font amagadal... y
que
s'
hi
vora
de sobte tot se fon y 'm trobo en les tenebres
de la mina llarga, llarga. !Qu'in terratrémol!...
deis
protectores
associacions
económiques
d'
sació
sembla que les entranyes de la terra m' engo
més débils, de Unions professionals, que funcio
leixen en un espantós cataclisme que no s' aca
nessin en cada locálitat, y de les quals sortis la Fe
ba... y tot plegat la Ilum m' enlluherna y 'm
deració regional y arreu la nacional. Mes pera rea
veig volant sospés damunt d' un fil de taranyi
educa
usar aquest ideal es necessaria una gran
na, y a sota unabim y un rin que s' hi car
ció de les masses populars-' es necessari estimular
gola; y desseguida un bosch que tot just té
enrobustir el moviment sindicalista y coopera
temps de donarme tot el seu misteni en una
iista.
Pero mentrestant convé no abandonar als emi
fragant alenada, que ja un poblet se 'n vé tot
g-rants espanyols: instruhirlos, protegirlos y assis
alegrement corrent esbojarrat cap a mí ab to
tirar
tirlos material y moralment.
tes ses casetes que sembla que se 'm vulga
Y aixer es lo que '1 nostre setmanari ve reclamant
dones a les
ha
testes.
Hl
demunt
a
ferme
al
deis ser
ab insistencia desde sa fundació y es un
finestres... una tan bonica, rossa... !oh! alié
veys que practican les dues obres fundadas per
Ofici
Poble
y
la
fora l' amor... mes ja en soch lluny; y unes va
del
AURORA SOCIAL: el Secretariat
ques que miran desde un prat, de pena a ay
na de colocacions.
CLARIS.
gua... soles en la verda soletat... !oh! alié fora
la pau... mes tot plegat, una gentada que m' hi
aturo en sech al devant.
Veig cada rostre animat sois de moment; un
Si un Estat está organisat de tal manera que '1
que riu y crida; altre ansiós mirant esgarria
cultiu de la terra vagi millorant continuament, la
dament; altre ensopit en el trevall; converses
m,ultiplicaciódels medisde subsistencia previndrcí se lligan; una m' atrau, hi veig una llenen de
aument de població; y aleshores
continuament
vida que qui sab d' hont vé; els fets se precisan,
!adeu tot! jo soch Ilinre,
en
un
tothom...
Pero
comenso a véurels...mes
aumentará el benestar de
inespera
vagi
de
mal
en
me 'n vaig volant a nitres converses
la
terra
cultiu
de
Estat ahont el
m' espe
rostres
que
a
altres
des.
a
altres
fets,
pitjor, necessariament s' hi trovarán més homes
pobles!
!oh, qué
qué
ran sense esperarme. !Oh,
que medis de subsistencia.
plana
y montanyes! !oh, qué abimseg horitzonts
MERCIER DE LA RIVIÉRE
me liga, soch
venen encara! a tots aymo, cap
home, que tot ho atrau a
el geni de la terra,
si, llibertantho en sa espiritualitat. !Oh! !córa
he viscut!... Jo no sé cóm tenía cor de girarvos
QB.BIL.
d' esquena a la finestreta. !Cóm si no passés res
Li
darrera vostre! !Es tot lo mon que hi passa!
Per aixó quan arriba a lloch se troba tan
Jo no sé cóm tenia cor de girarvos d' esque
estopa,
cansat;
es que ha viseut molt en poca
posarvos
llegir
o
a
dor
finestreta,
a
y
na a la
Es Ila
adonarsen.
ésser
ángel
per
no
darrera
caldría
y
mir o a parlar de política, mentres
un cop al Hit, aixís que us anéu en
vors que,
riqu.esa
del
mon.
desfilant
tota
la
vostre va
'la plana
so yant, els -hoscos y les montanyes y
!Y de quina manera!
apareixer
comensan
a
assoleyats
y 'la poblets
Té un encía l' anar pe'l carril que no es pá,s
girant lentament en visió interna, lluminosa
el mateix d' anar pe'l mon a peu-o en carruat
us trenca ab un sust,
je que no COITi tant: es un' altra mena de goig dins les tenebres, que se
en elles esmaperduts fins que al
més
y
us
retrobéu
Tot
passa
més espiritual, diguémho aixís.
tossuda, acaricianta, co
depressa, més abocetat; y la visió n' es tant tra vegada la visió enllassarvos,
y dolsaraent
regalo
voltarvos,
a
del
mensa
a
fugitiva.
Es
el
més ideal, quant més
son. Talment
enllá,
enllá
de
la
teniu
emporta
cor
se us
mon, anar pe'l carril; jo no sé cóm
deu ésser la visió de tota la nostra vida a la
de girarvos d' esquena a la linestreta. Els in
entenen
hora de la mort...
fanta y el baix poble son els que l'
promou
hi
una
JUAN MARAGALL.
viatjar;
se
'ls
aquet plaher de
tot lo que
mena d' excitació natural de veure
passa, que '1s té ab tots els sentits cap enfora,
y els torna xerrayres y esvalotats com aueells,
per la sobrevida que '1s dona aquella mena del
vol del carril. No s' hi giran ells d' esquena a
la finestreta, ni podrían; hi ha una mena de
A n' a la vila de Toas
gravitació deis seas ulls cap enfora. Els infanta,
n' hi haría una dama
sobre tot, son adorables ab la gracia que 's
qui's feya servirper duchs,
deixan anar a n' aquesta atracció.
per duche d'antiga nissaga.
la
ca
Si 'ls hi tanquen els vidres, hi axafan
Menjava en vaixella d'or,
ra, com
aucell entre '1s ferros de la gavia,
dormía en cambra de marbres,
°brin, no
enjoyaven son vestit
com volentho atravessar tot. Si 'ls hi
Por fi, penes y esmeragdes.
'n tenen prou de mirar, s' abocan (—!no t' abo
quis!—crida la mare esgarrifada); mitj cós se
Els duchs y mis grans senyors
'1s ne va enfora per l' atracció de la riquesa
li'n feyen de patges,
va
ve
que
del mon que 'la giravolta devant,
galantejadors.
nint, va venint sempre y també semlala que
Els aucells més exquisits
vulga esser tota copada per les finestretes. Y
eran servits en sa taula,
infant adelerat se la voldría menjar tota ab
fruyts exótichs a desdir
la vista, trayent mitj cós enfora; y jo estich
ferse
y'l menor vi s'hi vessava.
que si no l' aguantessen, se llensaría a
Més la senyara de Toas,
rahó:
que
té
infant
una sola cosa ab ella. Y es l'
ab tan d'or enlluhernada,
qu'
ehl
n' estich segur, perque jo sento igual
no veya com sos cabals
aquella lley natural de l' atracció del mon
de día en día minvaven.
idealisat.
Els duchs y més rans senyors
D' aquesta montanya qu' es gira majestuo
mostrar
ja no la voltaven,
volentme
sament devant meu, com
galantejadors.
gran
tots els
forma
y
de
la
sua
bellesa
tota la
al

mitj del pla y

ha senvora de Tous

BARCELONA.—SERVEYS PUBLICHS

deguda

,

Aria~

SOS

treure

La Guardia urbana, el concejal D. Francesch

Puig son iniciador,

y el Sr.

Sagredo

AURORA SOCIAL
ESTUDI D' UN TRASSAT EN ELS ALPS

fisses, hi han versos felissos, hi han
notes d' una distingida originalitat,
hi ha ingeniositat, espontaneitat y
senzillesa: llástima que certs prosais
mes, fills tal volta de la pruija de fer
poesía massa lliure, figurin al costat
de qualitats tan noblement poétiques.

M. Reditcheft assistir a quinze sessións de la Duma.
—2, Desembre. —L' Emperador aprova '1 missatje
de la Duma.—Día 5. —Comensa
procés contra 26
diputats de la segona Duma, acusats d' intentar
un cop d' Estat. —Els diputats
socialistes abando
nan la Duma
sorollosament protestant.
Moscou, 4.— Una dona tira una bomba al cotxe
del gobernador, ferintse ella,
ferint el cotxer

Les «Estances» de Kayyam son cu
rioses y importantíssimes baix el punt
de vista historich-literari, pro moral

matant

péssimes. Kayvam era un
blasfemador; sa poesía té`, en initj de
tot, qualques frases de vera sabiesa.
Repetim que baix el punt de vista ex
clusivament ?iteran, es bona tasca la
de traduhir Kayyam. D' eiza obra se
ment

Tarrats.

X. Y.

Procurem un majar progrés de la
ciencia y de la práctica agraria, de
manera que les forses naturals sian
millar actuades y la producció deis
géneros neeessaris pera la vida de tots
aumenti en proporció superior al em
pleu del capital y del treball. PrOCU
rém que cap obstaele de monopolis y
abusos impedeixi la producció de la
riquesa; procurém que cap privilegi
la concentri y estacioni en algunes
classes; procurém que hi hagi la con
venient repartició y armonía entre la
ciutat y '1 eamp, entre la capital y les
comarques, entre la industria y 1`
agricultura; y nosaltres creyera, que

cumpliment

ab el

d'

aquestes provi

deneies 3` evitará tot desequilibri en
tre la població y '13 medis de subsis
tencia.
MARCH MINGHETTI

AGRICULTURA
»Sres g planlaelons del Desembre
CuNREII
rata encara

Adeu, la vaixella d'o r,
adeu, la cambra de marbres,
adeu,

!aula suculent
hont el bon vi s'hi vessava!
Passava per un camí,
vell casal ja trucava:
désseu aculliment,
que la nit n'es arribada!
á

un

—!Si'm

Allí hi passava la nit;
abans no nactrxava,
páiy nous ti han servit.
Tot menjant el pá y les non,,
ja'n deya la noble dama:
--pila si hagués sabut abans
que'l pá ab nous tant m'agradava!
No hauría menjat aucells,
aueells d'uns extranys plamatges,
ni mar,.' s'haurien vessat
els rnillors vins en rna taula.

Si arriba á naenjar iá y nous,
sería
senyara de Taus.

encara

JOSEPH ALCOVERO

CARÓS.

CAMP3.—En climes tempe
poden sembrarse fabes, pésols,

DELS

fabons y altres llegums.
Se llauran, y millor sí 's fangan, les terres que no esti
gan sembradas, al objecte de que les glassades les
agerma
nen darant 1'
hivern, pera sembrar en elles en lo mes d'
abril los esplets continguts en lo mateix, coro son cánem y
demás fruyts que son de primavera, puig que es de molta
utilitat tenir 1' expressada terra ben preparada pera 'I bou
éxit de tot quant en ella a' ha de sembrar.
VINYR8.—Poden seguirse los trevalls del mes anterior, y
també podrían comensarse á plantar cepa.
Atinas:3.—Se plantan admetllers, abarcoquers, avella
ners, cirerers, pereres, pomares, codonyers, presseguers,
nogueras, ailantos, acacies, lladoners, freixes, albea, tpo
llancres me y demés arbres y arbustos als quals hagin ja
caygut les fullea, advertintse que, d' efectuarse en aquest
uses
les plantacions, hi ha més probabilitats de viure y
brotar millor en la primavera y de no haverse de regar
tant en estiu, perque ab les plujes del hivern les arrels
travallan y s' aferran ale adobe que al plantarlos a' ha de
haver posat. Segueix la recolecció de les olivas iniciada en
lo mes anterior.
Hoaisa.—Se sembran hiedes, borratxes, seba blanca tar
dana, fiaba vermella de cabessar, col de Pasqua papalina,
ídem genovesa, ídem capdell de soldat, enciam escarolar,
ídem romí llarch negra ó gabaix, ídem romí llarch blanch,
apcarola de cabell d' angel pera cullir tendra arana d' es
Pigarse, espinachs, babes de Sevilla, ídem de Mahó, juli
vert, napa rodons blanchs 6 plana, pésols nanos comuna,
ídem unos imperials, ídem nanos d' Anstralia, ídem ca
putxins, tirabechs ó de sopa, porros, rayes llarchs, rara
neta rodons, idem mitjans y serfull.
Se plantan alba y escaluyes, patatas primerenques, es

párrechs.

Revista de ilibres
Blanca de los Rios: «Romancero de D. Jaime el Con

quistador>, «La Nina de Sanabria., «Menta Pal
ma«, Sangre Es panola» ( Nove Ias).--AntónBusquets
y Punset: «Dos Amors• (Novela).—Joseph Giacosa:
•Tristos Amors. (Comedia en 3 actes, traducció de
Narcís 011er).—J. Glrbal Jaume: «Tot any> (Inti
mas).—R. Vives Pastor: Notes poétiques» (Poesía
es I libertat)—Kayyam:<Estances, (Traducció
de R.
Vives Pastor).—Aplech d' autors, Compositors &
«

Editors.—«Estatuts fonamentals.»—Joseph Grahit:
•De la Sardana».

El «Romancero de D. Jaime el Conquistador» es
obra de noble y Ilegendaria poesía; s' hi canta
a dignes accents la gesta del nostre gran Con
queridor; son época bellament s' hi evoca y sos
XXI «Romances» tenen veritable y bona sabor.
Dole 'libre que fa somniar en els temps de la he
roica nacionalitat eatalana. Sos versos son sobris,
graves y hermosos; té planes altament remarca
bles. Van a la fi unes «Notas»; ilustracions de don
Vicente Lampérez y Romea.
Les «Novelas» del II volúm d' obres complertes
de D. Blanca de los Rios de Lampérez son exqui
sides. «La Nina de Sanabria» es deliciosa: té am
bent y caracter; sos personatjes viuhen y la prota
gonista pren un extraordinari relleu. «Menta Pal
ma es romántica, d'
un romanticisme sá: gene
rosa obreta. «Sangre
Espanola» es un poema pa

Y en climas temperats comensan a sembrarse a última
de mes, en invernaderos ó tandas,
alberginies' pebrots y
tomátechs primerenchs pera trasplantar al aire Iliure pu
sats los frets.
JARD1NERiA.—Se sembran cascalls, prado de flor rosa,
pésols d' olor, blauets y altres varietats de centáurees,
clavells xinescos, roselles, crisantema anya's, espuelea, la
vatera, pensaments, nemófila, silene, carraspique ó miram
bella de dor, lobelia, flochs ó floqueta, malva florida, rase
dá ó morduix, sempreviva 6 flor de papar, clarquia, agrotis
nebulosa y altres graminees d' adorno, llinet é inmortal.
Se plantan en cabessa tubérails ó arrels: gladiols, be
lladona, flor de lis, ceylans y altres varietats d' amaryllis,
iris germanica, l'iris de Sant Antoni y altres.
A comensament de mes y mentres les cabesses se conser
van en bon estat, acaban de plantarse les
francesilles, ané
mones, tulipas, tulipans, jonqttillos y narcisos ó nadales.
Alguna jardinera en llochs abrigats comensan a multipli
car per estaca los rosers,
María-Lluisa, xeringuilla, lilas,
y per esqueixos clavellines y altres plantes, que
general
ment donan millor resultat si 'afa en janer ó febrer.
A primera del mes ó sigui avans de
les glassades a' arrcn
can y guardan en Ilochs sacha les cabesses de
dalias, vares
de Seseé y altres que puguin perjudicarse ab los frets.
ISIDRR NONELL.

A.ctualitats
(DÉ

D

triótich.

«Dos Amors»
quets y

de !sastre amich N' Anton Bus
es un poemet
delicat, de flayre
camperola (diriem també vigatana). Deixa una
noble sentor de poesía. Es obreta, en son lloch,

Punset,

exquisida.

La comedia de 'n Giacosa es d' una sobrietat y
d' una intensitat
extraordinaries: es un model de
Obra teatral honrada; deixa un sentiment depri
ment, car els amors que descriu son verament mi
sers amors. La
traducció de nostre eminent amich
En Narcis 011er es fldelissima y
honrada.
En «Tot any» en Girtral
bou deixeble de 'n Apeles Jaume (Ferrant) es un
Mestrls; ses poesíes son
delitoses, d' una fluhidesa agradabilíssi
ma: canten
suaument7 delitosament, els mesos de
any.

fresques,

En «Notes poétiques» de R. Vives
Pastor hi res
Plandeixen envejables qualitats: hi han frases fe

caball.

Marrocb

son

n' ha fet una bella tirada en paper de
fil.
«De la Sardana» es una noble llo
hansa a nostra danea, nacional, per la
que 'n felicitém a l' amich Grahit. El
Ilibret dú una introducció d' En Joseph

Escena impenent. Un obrer del ferrocarril de
)4artigny-Vernayaz aCharnounix senya la una mida en una,
gegantina roca Vertical; sobre un precipici de 300 metres,

un

TOT

ARRETT)

Espanva

Ferrol,

2.—Conferencia sobre Solidaritat,
Ateneu ferrolá, dada per D. Rodrigo Sanz, qui
ganisa un mitinch solidan.

al
or

obren les Cambres.
Russia

Austrowietz, 29 —Una colla de terroristes tiren
quatre bombes sobre un cotxe de correas, matant
els caballs v ferint dos empleats. Els
terroristes s'

apoderan d." 11.000 rublos.
Sant Petersburg, 28. Ele diputats de la extre
ma dreta telegrafían al Czar
protestant
la
exclusió del seu titol de autocrata. —30. contra
El dipu
tat Roditcheft, deis cadets, interpela
sobre les
darreres execueloms dins de les fortaleses; origi
nantse un gros esvalot, finit el qual se Ji
prohibí a
-

5.

—

castiga

La columna Brauliere ocupa '1

vares

mer

tribus.

Origen del Paraygües
El paraygües es d'origen xinesch, pero avans de
ser dut a Europa
ha fou a Persia. En 1780 un
escriptor inglés de molt mérit, Mr. Hanway, feu
un viettje a Persia,
d' hant portá un extrany apa
ren: una mena de petita volta de seda de
color,
estesa demunt d' unes ballenes,
unides entre elles
per una armadura de ferro, al` extrem d un má
nech llarg, igual que '1 paraygües d' are.
Y 's dava '1 cas de que quan Mr.
Hanway ana
va pels carrers de Londres
ab son paraygües pe
ra acostumar a la gent a la
vista del artefacte, la
quitxalla y el poble el perseguien tirantli fanch y
pedres fina que li rompien la seda!

CORRESPONDENCIA DE PARIS

La llegislació social de Suissa tindrá próxi
una nova lley. El Gran Coneell
de
Berna ti' ha votat una que 's refereix a vagues,
per la que se armonisa el principi del dret a
la vaga ab el de la llibertat del treball.
Se crean ademés per ella institucións de con
ciliació yarbitratje pera resoldre amistoy_ament
els conflictes entre el capital y el treball y se
estableix la penalitat en materia de vagues, evi
tantse el que per vies de fet, ab amenasses o
injuries graves se fassi coacció als treballadors.

Nova desgracia
Ha ocorregut

en

unes

mines ck carbó exis

Tairmont.
S' han salvat 130 minayres y sembla que se
gons el parer dels enginyers se creu que '1s
tents

a

obrers tancats en les galeríes més properes po
drán salvarse.
El nombre de obrers que han trovat la mort
en tan perillós treball passan de
uns tres cents,
la majoria deis quals han quedat en les galeríes
sepultats per la pols y roces despreses.

Bona nova

Prou qu' hi arrivarém a millorar una
miqueta
la vida del Estat, si tenim paciencia.
Perque
veus'aquí un progrés que jo tinch per un deis més
notables en la vida pública y en sa funció vital de
administració de justicia.
Hl havia a Paris un subjecte que 's deya Syve
ton. Un dia aparegué asfixiat
pe'l gas: s' haría
tencat a la cambra, havía obert aixeta... y
prou.
Uns quants anys enrera, ningú s' hauria cuydat
de més; pero ara les coses sembla que
cambian: y '1
Jutje 's va din:
—Aqueix home, portat per la bojeria, ha fet el
disbarat de matarse. Bueno; dictarém procés
contra la bojeria, com autora del
assessinat d' un
home.
Y una regada la Bojeria devant
del Jutje, sem
bla que va dir:
—Bueno, senvor Jutje: es veritat que jo vaig
instigar al mori a que 's matés; pero jo no tinch
cap culpa: jo ni '1 coneixía de vista a tal Syveton:
jo.no tenia. cap necessitat entrarhi ab tractes, ni
volía tenirnhi; perque jo ja'm conech... jo ja sé que
soch boja y que '1s que 's posan al meu costat no
fan més que bojeries... Y per aixó, encara que
boja, no ho soch pas tant que embruteixi a les
gents
sens més ni més: al contrari...
si no m'
jo estich quieta y no 'm fico ab ningú. hl obligan,
Al sentir aixó el Jutje, ab un pam de boca ober
ta, va din:
—Pero... ?vos sou la Bojeria?... La cara bé la 'n
feu; mes... aquesta manera de garlar demostra
que no son pas tan tocada del bolet
corn la gent
diuhen.
—No 'n fassi cas de la gent, senyor Jutje;
de mi
II' han dites a la aleada d' un
campana; pero
comeneo a descantar... ja veuría vosté com jo si jo
y la
meva maynada de boigs
tením més rahó qu' els
sabis.
—Res... deixemnos de cabories: parlavam de 'n

Syveton.

senyor; jo no '1 coneixia, ni teniam trae
dona y sogra varen agafarme pe'l bras
vulguis que no, no varen parar fins que vaig
embojar al mort. Cregui que ni ell ni jo hi tenim
cap culpa. Y si no 'm vol creurer a mi, investigui
y veurá.
Y '1 Jutje va dirigir l' acció contra
les dones, y,
efectivament, va descobrir que 'n Syveton
haría
fet el cop de cap, perque les dones aquelles
Ii harían
ficat al cap la bojería.
Y '1 Jutje va dirse:
—Potser que si que aquesta boja de la Bojeria
fará una bitlla.
Y no una,.sino mitja dotzena 'n va fer, perque
no eran menys els cómplices.
De modo que '1s tribunals, al trovarse ab un
suicida, comenean a dir'se:
—Bueno, sí: ell s' ha mort... pero ?qui l' ha obli
gat a matarse?—y aquí tenim un gran progrés de
moralitat: la criminalitat de les instigacions indi
rectes y l' aplicació a un nou camp d' aquell prin
cipi metafisich: «La causa de la causa es
causa de
lo causat per ella.» O sia: «Si '1
fruyt es verinós,
no n' hi ha prou de matar
el fruyt, sino que s' ha
d' arrencar
arbre.»
Y aquestos dios s' ha presentat als tribunals
una nora causa (de
la esmentada ja fa dos anys),
en la qual
advocat del pare del suicida demana
al tribunal la despossessió de la dona
deis béns
del marit: «perque--diu—encara que no hi ha cap
Iley qu' ho digui, sería una iniquitat monstruosa
que la provocadora del suicidi s' apropiés deis
tes: la

Una Iles
mament

C.

seva

La caixa rural de Murieta pertanyent al sin
dicat agrícol de la rail de Ega ha proporcionat
a sos indivídnus 420 sachs de
mineral, una se
leccionadora y una rada pera 'ls pobres.
La caixa compta ab 3.000 pessetes d'imposi
cions protectores.
Les caixes de Olejica-Etago de Legaria-Ancin
Oco, de Murieta y de Alecigar, que forman el
sindicat agrícola de Ega, tractan de establir
pera 'ls set pobles del sindicat els segurs mu
tuals del bestiar y contra '1s incendis d'ediflcis
y cullites.
El conflicte d'

Conforme

Igualada
anunciar,

el Sr. Ossorio Ga
excursió a Igualada,
presidí una reunió de patrons y obrers
blanquers, pera buscar una solució a les dife
rencies que desde fa temps existeixen entre
ells.
Els obrers insisteixen en la reducció de la
jornada a non hores y no de nou y mitja com
ha estat fins ara. Y per la seva part els patrons
se mostren inclinats a cedir, pero temen que
de
aquí poch teraps fassin noves peticions.
Hi hagué molta discussió, els obrers oferiren
no presentar noves ealgencies en l'
espay de
cinch anys y com a garantía convingueren en
que cada setmana se '1s tregui un ral deis jor
nals, qual quantitat se dipositará a casa d` un
banquer: si dintre deis cinch anys declaran
una vaga, els patrons se podrán quedar ab
la
quantitat reunida y els interessos, y si no s' al
tera la normalitat, el capital servirá de base
pera la fundació d' un Montepío dels obre rs.
El Sr. Ossorio redacta unes bases, que que
daren en estudiar els patrons y el obrers, pera
veurer si s' arriba
a una solució satisfactoria
per tots.
llardo
ahont

varem

realisá la

seva

•

,

CURIOSA

ERUPCIó EN

EL

VOL0i

DEL MONT ASAMA

^

fruyts y ventatjes.»

Els tribunals han atmés la causa y 's prepara la
sentencia: y veus'aqui un' altre progrés impor
tant, a saber: que 'Is tribunals regoneixen que no
son pas executors
cegos de la Iley é instruments
inconsciente del Ilegislador, sino que son funcio
naris de la Justicia, superior a la lley y a la qual
la lley ha de subjectarse.
Aquesta es una nova orientació de l' administra
do de justicia, y de seguirse contra l' equitat no hi
valdrán les manyes d' eixos rábulas que jugan ab
les lleys com ab un joch de cartes, enganyant ab
ses

trampes als ignocents.

Es

dir: que 'ls tribunals sembla que están
esser comparses deis politichs, y que re
claman el dret d' examinar si la lley es justa avans
a

cansats d'
d'

Estats UnIts

Washington, 2.—S'

Darbal,
cat y

CRÓNICA SOCIAL

aplicarla.

Moltes vegades els havia parlat del dirigible
Patrie. El pobre globo, avans d' arrivar a un any
d' edat, se n' ha pujat al ce!... y s' ha perdut. Els
francesos están de do!: fins la Patrie de percal

perden.
Els inglesos, en cambi,

varen

perdre

altre,

in

titolat: «Nulli secundas» (El primer de tots). A
Eduart VII fi ha succehit ab el Nulli secundus lo
que a Felip II ab la Invencible: que basta que '1
nom digui una cosa pera que 'Is
fets el desmen
teixin.

París, 8

Dec. 1907.

MATTHIEU.
Situat al Nort de Tokio (Japó)

AURORA SOCIAL
Real Ordre importan,
S' ha dictat pel ministeri de Foment que
's lliurin els premis corresponents a lesre
gions de Catalunya als agricultors catalans,en virtut del Concurs obert per Reyal
De

DEAL (INGLATERRA)

cret de 15 de Febrer per la Junta califica

adjudicat

dora que 'ls ha

Reproducció fotográfica

d'

un

cicló

en

la forma

5.* Los pieceros incluso pantaloneras y
chalequeras, percibirán un 25 por 100 de au
mento sobre el tipo que hoy perciben, más un
25 por 100 de exceso en las prendas que se pre

Moviment cooperatiu

,

Algunes societats cooperatives han solicitat
Ajnntament permís per tenir el día 22 del

del

vseina

reunió magna en el Palan de
la que 's pugui parlar deis as
sumptos pertanyents a aquelles entitats.
corrent

Belles

una

Arts,

en

(olocacions

Crisis obrera

Obren sastres

Per referencies que hem rebut d' alguns
obrers escultors-tallistes que han vingnt en
demanda de treball a nostra Oficina de colo
cacions, ens hem enterat ab tristesa de que
degut a imperar 1' estil inglés en els mobi
liaris que's construeixen y que anula el tre
ball del escultor per prescindirse en ell de
tota ornamentació, aquell ofici está traves
sant una crisis que dona ja lloch a que
emigrin a América bon nombre de oficials
que feya poch temps se guanyavan el pa
en aquesta ciutat.
Se 'ns din que forma,nt la societat uns 300
treballadors están en vaga uns 150, deis que
80 y tants son fadríns.

En la Associació de la Dependencia Mercantil
ha tingut lloch derrerament una assamblea
organisada per un grupo de obrers pertanyents
al ram de sastrería. Foren aprobades les bases
que pnbliquem a continnació:
«La La jornada de ocho horas.
2.* Salario mínimo de 35 pesetas semanales.
3.* Un ciento por ciento de aumento en las
horas extraordinarias, con la condición de que
el patrono no podrá exigir horas extraordina
rias al obrero, pues ha de ser á conveniencia
de entrambos.
4.' Los palas, oficialas y semioficialas per
cibirán un 25 por 100 de aumento sobre el tipo
que hoy perciben.

7.* El patrono no aceptará
que no esté asociado,»

han obtingut
aqneixa setmana mitjansant els serveys que
presta la Oficina de colocacions que funciona
gratuitament en nostre domicili, hi figuren una
de pintor de carruatje,s y l' altra de dependent
en la acreditada casa Garin, de objectes litúr
gichs, e,stablerta en lo carrer de Jaume I.
Snpliquem de non a les persones que ob
tingan colocacións se serveixin ferne esment a
la nostra oficina a fi de evitar la pérdua de
temps als companys de treball que desitjin om
plir las mateixes vacants.
Entre las colocacions

que

comó

lutos,

6.* Los obreros cobrarán al finalizar la se
rigurosamente el descanso
in

se

A don Joseph Batiló Solé, 1.500 pessetes,
per una finca dedicada al cultiu deis ce
reals.
A don Joan Batllori, 1.500 pessetes, per
igual concepte, a la finca dedicada al cultiu
del cep y obtenció del vi.
A don Joaquím La3rret Rosell, 1.500 pea
setes, per cultiu de oliveres y fabricació de
oh.
La mateixa Junta proposa pera recom
penses honorífiques als senyors Mata y Puig,
Enrich Sans, Joseph Bosch Raventós y Jo
seph Gaya Cambás.

co:. carácter extraordinario,

n e

viajes,

se

Succés

ningún

obrero

graciós

El conta la prensa anglesa y ha succehit no fa
molt a Kingston. El cas es que passant per cert ca
beng, algun d' ells va veure4
rrer un remat de

el cristall d' un aparador. Desseguida,
gens, acostá el cap, y tussada va y
tussada ve contra '1 cristall, dexantlo fet a migues.
El resto del remat, al veure aixó, seguí al ini
ciador del atach entrant al establiment y acomete
s' enfila pels prestatjes,
ren a
un dependent que
sino 1' hauria passada mal ament.
Aquélls exércits que veya don «Quijote. tren
caren tots els aparadors.

retratat
sense

en

pensarshi

CORIRESPONDENCIA
Barcelona, «Orle.» rima intencionat, pero poch precie e
bacaneete.—.Un escultor-tallista.> Contesten: article ton
do.—A. J. No va.- -Id. U. Conselti al seu homóniza.—
.IIn jortuder. Máximam
Marine«.
R. F. Regiatrat.
treball legal: 11 hores.—Ca2elle.-4In treballador.» No'
Castelifollit de la Roen.
en ocaparem oportanamest.
J. B. Tenia bono sentimento.—Sant Fetim de Gwizols.
T. P. Alcaldes encarregats ter efectives multes.
—

>

—

—

Imp. Cine!

Non de St.

Francesa,

17

emccio

DE

Con motivo de la Reforma y Ampliación del local
Gran Exposición de Trajes, Capas, Sacos, Rusos, etc.

CARMEN, 42
El Bazar más económico de Barcelona
minvent sempre la seva intensitat, purifi
unta sanch,tonificant el sistema nervios y fent rebaixar tan ralbuminuría,
loa la glucosuria en les diabetis insipidas. La curació se logra molt depressa.

Precio

yt.A.114Ins- 13. G-IFLON

TREINTA TOMOSA UNA PESETAELTOMO
De venta

en
a

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

las

C011sOCACIONS.—Se necessiten:
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Id.

ebanista.
fuster.

Id.

pintor.

Ballespf

Mitj oficials fusters.

lampistas.

id.
Id.

ebanista.

id.

doradors.

enquadernador.

BARRETS y GORRAS

Mitj tallador.

caixista.
sastres.

sabaters.
sombrerers.

gaarnicioners.

Oficials fotógrafo.
Id.
pera fabricar capsas de
cartró.
Id. sabaters.
Mitj oficials id.
adroguer.
Id.

A BON PREU

Cusidoras de llibres.
Modistas
Noys pera recados.
Id.
farmacia.
Ratlladoras mocadors de seda.
Dependent tenda comestibles.
Planxadoras.
Mosso de vaquería.
Aprenenta pera la fabricació.
Carreter pera magatzem.

41.-CARJELIEEL A.111.1='1,M-41

al «alabar el

ilores de despaig

á la

redacció:

Es aquest perfeccionat aparell 1' última,parailid
de la ciencia pera l alivi absolut y enrieló ra
siguin, essent ab preferencia
dical de les trencadures, per antigues que
notabiei.
aconsellat á tots els trencats per les eminencies médiques mes
Demanis follet explicatiu que 's regala y envia gratis a totes parts.

PRAL.
llores de 9 a 12 y de 3 a 7,- RAMBLA DEL CENTRE, NUM. 12,
DkE.FERRER P6KIALS

Y

naithlia.

Plaza del Angel 6 r7
EN TODAS LAS FARMACIAS
Y

PELAJeel_JETCÍA

cles-BRRCELONR

A.

NOTA.—Nostres serveys pel carácter eventual de la mejoría de colocacions no
podem extendrels á las personas de fora de Flarcelona yen el cas de que
alguna especialitat vingui á crear una excepció a n' aquella regle se ns
deurán ter les peticiona personalment

Ayudante mozo.
Aprendices.
Dependientes.
Cerrajero, Jefe sección.

Viajantes.
(:En

la

secretaría

de la

institución hay

nuevas

listas)

Extirpa rápidamente, sin

CALLICIDATIZA
emplastos y de los líquidos
y zapaterías.

en

general.

Es económico,

una

peseta

en

dolor ni molestia, los callos

y durezas.
Ea curioso: no motiva
los inconvenientes de otros
todas las farmacias, drog-aerias

Depósito ...eral: Farmacia del autor, Plaza del Pino. 6. BARCELONA
Per r30 ptas. se reet:te por correo certincado.

maejroutmás
p1fifllaxante, refrescante, diurético, digestivo
y depurativo--TISANA DEL
ble
Austri, Vertrallans, b.—Barcelona.
LA1311AD011. En farmacias.—D.ne

CENTRO, 1, ENTR.°

Frente al Teatro del Liceo

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

Meritorios.

SARRA
RAMBLA DEL

BOLSA DEL TRABAJO.-Instalada en el Fomento del Trabajo Nacional.-Plaza de Santa Anal 4.-OFFIRTAS:
Modistas.
Oficiales ropa blanca.
Tenedor de libros.
Corredores.

Realquile. —BARCELONA

Unció Infalible tle les treneadures Enjalman*
Braguer Medical Vives

NOTA.—Al objecte de no dificultar el funcionament de nostra oficina se fa
avinent que aquesta unicament extendrá ele seus serveys á las colocacións
consignadas en el adjunt anunci lo que fem present á las personas que faltas
de treball acudeixen a nostre domicili social al objecte de evitalshi la perdua
de temps y las molestias inherente a una negativa involuntaria per part
nostra.—Las cartas se dirigirán á la Oficina de colocacións.
De 12 á 1 del

DE ERRA

roa

(su especial pera zarops atedicinals dossificats
FARMACIA: HOSPITAL, 109 Y CADENA, 2.-33A.110ELONA.

Aprenents fotógrafo.

fijo

WERTHELVI
Y BRODAR

MÁQUINES PERA COSIR

del món
ESPECIAbITAT: Máquina rotativa lat.A.I'113A., la mellor

Máquinas pera totes les industries.
Máquines rectilíneos

S 7E-1(F E R r1'

Ab COMPTAT Y A

pera

--------

~fas.

PlIASSOS

AVINYÓ, 9.—BARCELONA

