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A FAVOR DEiS
Escrich aquestes quartilles ab l' ánima lacerada
per un espectacle, sobre '1 qual convé girar no so
lament '1s ulls sino '1 cor, perque es un quadro trá
gich, sembrat de ruines, amarat de llágrimes y
tenyit de sanch de sanch anémica, empobrida y a
voltes enmatzinada. Es un espectacle que m' ai
xorda ab l' espinguet de les dones v '1 plor dels in
fanta que no tenen un mos de pa en aqnestes tes
tes de Nadal; es una visió que m' esborrona al
contemplar el dolor mut deis pares de familia que's
rosegan els punys, perque la crisis del traball 'Is
empresona les mans que s' alsan endevades invo
cant per caritat lo que se'ls deu d' equitat: !la fey

Perque

na!

poden

sens

treballar

alimentarse ells ni

no

ses

poden subsistir,

no

families.

ha obert una Oficina de Coloca
te subvenció del Estat, del municipi
ni de ningú. Es una institnció deguda a la inicia
tiva individual, al concurs de bones voluntats,
deis esforsos abnegats d' uns quants filántrops anó
nims que no esperan cap acta de diputat, cap ba
lanl lucratiu, cap remuneració, de part del públich.
Es una obra que funciona prestant serveysgratnits,
fent d' intermediaria entre la demanda y la oferta
au
de treball. La demanda creix y la oferta no
menta en proporció. Mercés als patrons que han
escoltat nostra veu, echo de tantes llars que merei

AURORA

xen ser

SOCIAL

no

ateses.

A vosaltres qu' encare no 'ns heu respost repe
tim el nostre prech pera les festes properes de
Ninou.
Els desocupats involuntaris, hábils pe'l treball,

trucan a nostra porta, qu' es trucar a la N-ostra
que 'ns la pot obrir. Son una legió cayguda y der
rotada en la lluyta per la vida.
Una gran part deis combatents, la major part
deis combatents no han pas caygut per falta de
valor y de dignitat. Han caygut perque 1s' han
pres les armes. Per un revés de fortuna, per la
ruina deis negocis, per un abús de confiansa, per
in
una quiebra fraudulenta, per la inmoralitat e
solvencia deis deutors, pe'l tancament d' una fábri
ca, d'

una

expulsió,

tenda o d'un taller, per una apassionada
per un accident del treball o per una

malaltia.
?La voleu yeure més d' aprop, formiguejant fre
nética per la inquietut, pe'l daté frebosench de la
necessitat apremiant? Visiten la Borsa del Treball
que ha obert el Foment. Alli s' aboca també, s'
acurulla y s' estanca com una resclosa de forsa
inutilisada per falta d' aplicació. Alli també s' api
lonan les desmandes y no pujan les ofertes.
Son molts, a milers, els vaguistes forsosos de
Barcelona. Son molts, a milers, els que han hagut
d' emigrar pera camparse la vida. Y encare no s'
ha extirpat la mala llevor deis terraristes que sem
bran la mort y '1 pánich en la nostra ciutat y fan
retraure `ls capitals y llensan al obrer a la miseria?

La desocupació es

un

La protecció a l' agricultura, les bones lleys
agraries han d' impedir l' inmigració a les ciutats.
Urgeix també regular la producció y el consum.

?Cóm?

Son molts
cions, que

que ha invadit l' esfera de treball del horno y ha
contribuhit a sa depreciació. Y en alguns paíssos
podríam afegir la emigració, la invasió deis obrers
forasters.Hi ha una causa moral que ha influit gay
rebé en tetes les que acabo d' apuntar, y es l' ava
ricia, l' apetit desordenat de les riqueses que ha
inspirat la desenfrenada especulació.
El sentit comú ensenya que pera es itar efecto
s' han de suprimir les causes, y aquestes subsisti
rán durant molt temps. Pero tothom está interessat
en aquesta obra de reforma social. Y a ella hem
de cooperar en la mida de nostres forses.

mal modern

Potser algú 'm dirá que a Budapest y Berlín
50.000 y a Viena 20.000 els treballadors que
restat sense feyna. Pot
en l' espay d' un any han
100,
ser algú 'm dirá que a Inglaterra son el 6 per
a Fransa '1 12 per 100...
Mal de muchos, consuelo de locos, com diuhen
els castellans. Y are prescindint deis sistemes em
pleats en aquestos paissos pera prevenir reme
yar aquest mal, me fixaré en un contras1 que no
deixa de ser molt eloqüent. En les antigues ciutats
de Grecia y Roma hi havia esclaus, hi havia va
gabonds, hi havía homes inútils, pero no aquestes
inyoluntaris. Y en els mu
masses de desocupats
nicipis mitjevals el treball estaba organisat de tal
manera que l' obrer que no trovava feyna en una
ciutat era ocupat pe'l gremi germá d' un nitre mu
nicipi o de una altra nació. !Quánts artesans y ar
ocupació
tistes neerlandesos y llevantins trovaren
Mediterrani! Donchs ?qué s' es
en les ciutats del
teta avuy aquella gran Borsa de Treball que unía
ab els Ilassos de la germanor corporativa als obrers
de tota Europa?
Es que hi ha hagut un cambi radical en la vida
económica moderna. Aleshores imperava el princi
pi de la fraternitat, no eom avuy es sovint pura
ment nominal, si no efectiva. Aquel! esperit d'asso
ciació corporativa y mutual socors, ha sigut susti
tuhit desde l' abolició deis gremis pe'l principi del
individualisrne y del ntilitarisme.
Pe'ls débils, pels humils, pe`ls pobres, es dir per
la inmensa majoria de lahumanitat, aquell principí
de la LLIBE itTAT absoluta de tots els homes, com he
dlt altres vegades, ha quedat reduhit en la prác
tica, en la realitat de la vida social, a
son

Per medi de Cartells de producció, moderni
sant els que usaren els gremis antichs. Aquestos
Cartells han de ser un registre sincer que deter
mini '1 máximum de producció a que poden arri
bar els industrials associats. Regulant el consum
per medi de les Cooperatives, fundades no purament
en un esperit de lucre, sino en un esperit filantró
pich. Pero urgeix ademés regular el treball, orga
nisant als treballadors en associacions professio
nals, abolint el treball nocturn, exceptnant les in
dustries que no 'n puguin prescindir, y la explota
ció del treball de la dona y del nov, limitant la
jornada y cumplint el descans dominical.

Providencies más urgents
Dintre les providencies més inmediates que con
vé pendre, citaré les següents: 1.a les subvencions
de l' Estat, deis municipis y entitats económiques
les Oficines de Colocacions y Borses del Treball
existents y creació de noves institucions interme
diarios de la demanda y oferta de treball. Y que
no solament ajudin a sostenir aqnestes obres els or
ganismes socials, sino també tots els ciutadans que
tinguin medis pera ferho, y en primer lloch el s més
interessats, patrons y obrers.. Aixis s' ha fet a Ale
manya, Austria-Hungría, Bélgica y Fransa, ahont
ab els esforsos de tots s' han fundat federacions d'
aquestes obres y una Oficina central. 2•' La organi
sació deis «Treballs de necessitat» Notstandsarbei
ten, sostinguts pels municipis, per exemple '1 de
Basilea (máquines de serrar), de Charlottenburg
(escriptoris d' administració municipal). Aquest
servey que han organisat moltes altres ciutats d'
Europa en favor deis desocupats intelectnals, apli
cat a les necessitats locals, feria un bé inmens a
Barcelona. Hi ha altres municipis com Estrasbarg,
Hagen, Budapest, Siracusa d' América, que ofe
reixen als desocupats serveys de policía e higiene
urbana.
A Barcelona la Reforma pot ocupar molts bras
sos, pero hi ha altres serveys públichs que encare
no s' han atés y podrían oferirse als desocupats que
estessin en condicions.
3•' Les Colonies de treballadors, sistema seguit
ab grans ventatjes a Holanda.
A Paris el rector Mr. Robin ha fundat una Casa
de treball pe'ls desocupats, ahont els treballadors
preparan el margotin al demati, se 'ls dona temps
pera buscar mellor colocació, y si no 'n trovan, se
'ls dona dinar; treballan 5 llores y tenen sopar y
llit franchs 4.' L' estalvi y l' asseguransa.
Pero com aquestos sistemes son una mica com
plexos y de gran eficacia práctica, me 'n ocuparé
més deialladament un altre dia.
BONAMIen.
a
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—4.Ay mare! isentiu, sentiu
al carrer quines cansons?
—Es la caritat que passa;
obriu, fillets, el s balcons

—?Per quí captan tant galáns?
—Per itib3 pobres que han quedat
sense

que'ls

—Mare, digueunos, ?qui son?

—Son uns noys que ten-en fret;.
que han quedat sens pare y mare,
com sense niu l'aucellet.

els richs

Els

uns

trova

«Cors catalans,

IGUALTAT! Els altres dinhen que aquest
conseqüencia necessaria de la evolució
mal
als
social, de la selecció que sacrifica 'ls més débils
més forts, els sub-homes als super-honfes. Y !visca

FRATERNITAT!

Llibertat, igualtat y fraternitat verdaderes
principis

de
desmenteix
la veritat, de la justicia
aquestos sistemes crudels e inhumans d' antropo
afirmació de que tot
fagia engnantada, y sosté
home té '1 dret de viure, y per lo tant el dret de
subsistir honestament per medi del treball. AURO
RA SOCIAL proclama la llibertat, la igualtat, la
fraternitat de la dignitat humana, no del home
bestiay del home-máquina, sino del horno-persona,,
que tant ho es y ho den ser el débil com el fort, el
pobre com ei rich, obrer com el patró.
AURORA SOCIAL

deis eterns
y del amor,

en nom

Causes de la

desocupació

aquells principis, esmentaré

les canses
Y sentats
d' aquest fenómen social deis nostres temps: la

desocupació

forsosa.

l' haver sacrificat els progressos de l'
agricultura als de la industria. Aquesta causa
arrencá als pagesos y propietaris de Ilurs camps.
Produhi absentisme y 1' invasió de les ciutats per
les classes auaTícoles. La 2." es el monopoli que san
ciona 'I dret del més fort e impedeix la concurren
cia. La 3." son les guerres aduaneres. La 4•' es
excés de producció que supera les necessitats del
consum. La 5.a es el treball de les dones y noys
La 1a

compadins

per pietat,
boca de caritath
MARTÍ GENIS Y AGUILAR.

Assamblea

cooperatista

mallorquines.

aprobados

en

el acte

Premi de 2.000 pessetes, a la Cooperativa de Consume,
del Circol Baceionés d' Obrera, pe 'is beneficia morals
v materials que procura ale obrera.
Premi de 2 000 pessetes, al Patronat de la Sagrada Fa
milia, pele mateixos motius y per I influencia benéfica que
exerceix a la barriada.
Premi de 1 500 pessetes a mugen Manuel Barguiió, pe'l
seu zel en favor de la barriada de Pekín, hont ha pagat la
construcció de escoles y fundacións benéfiques
Accésit de 60 pesseies al obrer Pare Aranda Zanuy.
Premi, llibreta a la Caixa d' Estaivis, a Magdalena Ribas
Royfrosa, de catorze anys, per aplicació exemplar.
Premi de 250 pessetes y medalla a Maten Culell Aznar,
per una colece o de dibnixos.
Premi de 800 pessetas a Santiago Comas Corbera, Dicen
ciat de Farmacia, que ha fet la carrera ab aplicació brillant
conducta exemplar.
Premi de .501 pessetes pera redempció del servey multar,
a Robert Senties, orfe de pare, que menté a la mare, avis
y a un germanet.
Premi de 500 pessetes a Ferran Galvas, orfe de pare, que
fá vnit 812V9 treballa a una fábrica, manté a ea mara y de

son

conducta irreprensible.

y germana,

Irnpedids.

Premi de 2 5(0 pessetes a Zoila Vallés Solé, órfana des
10 anys, soeté a ea mere paralítica y a una germaneta.
Es obrera de fábrica
Premi de 600 pessetes a Vicens Falguera, ajn.tador
ferrovisri. A més de aquest ofici es conserje d'un centre
y ha donat carrera a dos fi le, un sacerdot y altre escolapi.
Accéssit de 75 pessetes a Carolina Rossell, viuda; ha
mantingut treballant ale fide, un dele gneis es tenedor de
Ilibres.
Premi de 300 pessetes a Rafela Portulés, viuda, que ha
educat 7 fills ab un treball penosissim.
Premi de 500 pessetes a Jacinto Malas Valldeperas,
obrer, que fa 45 anys que treballa a una mateixa fábrica
de Monistrol.
Id. a Teresa Ventura Pascual; fa 53 (uva que treballa a
la Colonia Güell y may e' ha volgnt declarar en vaga, mal
ofici.
grat ele insulte dele agitadora
de

En el Palau de Belles Arts se reuní el diu
Assamblea convocada per la
menge passat
Cambra Regional de Cooperatives catalanes y
Las bases

Ja fa anys que funciona a Barcelona una socie
tat benemérita- de la cultura, del treball y de la
virtut Es la Económica d' Ámichs del Pays' Sian
qualsevulla les opinions que professin, tots els
obrers' patrons deuhen sos aplausos, perque en
coratja y fomenta materialment y moral els esfor
sos pera '1 be y 'ls progressos del be individual y
social. El diumenge prop passat celebrá sessió so
lemne en el Saló de Cent de les Cases Consistorials.
Fou presidida pe'l gobernador, l'alcalde v'l senyor
'Is di
Ferrer v Vidal, president de la Societai,
putats p'rovincials senyors Argemi y Albó. Aquest
últím com a vocal secretan i llegi una notable Me
moria, inspirada en l' ideal filantrópich, sobre 'Is
treballs realisats durant l'any.
Seguí inmediatament la distribució de premis
de aplicació y bona conducta ah alumnes de abdós
verles escoles, Casa de Caritat, Junta
sexes de
de Dames, Associació de Socors a la classe obrera,
Escola de Cechs y Sort-muts, Sales d' Assil, Assil
Naval, Amichs deis Pobres, Escoles de Sant Jo
seph pera fills d' obrers, Centre Moral Instructiu de
Gracia y altres institucions que 's desvetllan per
la elevació moral y material del poble barceloni.
Els premis al treball y a la virtut foren distri
buits a les entitats é individuus segileuts, gneis
noms AURORA Socfm.victoreja y glorifica pera que
serveixin de model a Ilurs companys de penes y fa
tigues y'l llar triomf els encoratji pe'l camí dei tre
ball y del sacrifici:

aquet.

treballador que
sistemes diuhen qne
ha de morir com una bestia. Y

es una

Premis a la Virtut y al Treball

Id. a María Arnau, que fš dotze anys manté ab el seu tre
ball a la seva mare impossibilitada.
Id. a Vicente Pitar, que té l marit recluit y menté ab el
sen treball ale filie y al sen pare, cego.
Id. a Francisca Puig Chiflada, que manté ab el seu treball
un net malalt.
Premi de 200 pessetes a Dolors Parera Comajuncosa,
que mantingué al sen pare impossibiiitat, fine a la mor d'

de nostres gernaans que'ls rius
han deixat ala pobresa.
Pe'ls de Lleyda y per Manresa,
un

dites bases:
President honoran, senyor Salas Anton (don
Joan); president efectiu, don Ramon Llovera;
vocals: don Joan Ripoll, de l' Hotel Comunal:
don Manan Pont, de «La Lealtad», de Gracia;
don Miguel Renté, de les Arts Gráfiques; don
Boy Bonet, del Pla de Llobregat; don Pere
Pich, de «La Igualitaria»; don Francesch Vi
dal, de «La Mercantil»; don N. Notó, de «La
Autonomista», de Gracia; y don Jaume Camp,
de «La Obrera Martinense».
Ha sigut aquesta una festa que ha demostrat
palesament la intensitat de vida y la extensió
del moviment cooperatiu en nostra terra, que
en nostra opinió es una de les bases principals
en que ha de fundarse la organisació y la mello
ra material y moral de la classe treballadora.

mare

tenén cabals.

feyna

!visca

la

.

no

Se presentá y aprová per aclamació la se
güent candidatura pera constituir la Junta per
manent que ha de portar a la práctica les sus

Id. a Teresa Fages, que fent pnntes manté a un germá de
66 anys.
Id. a Manela Coloma, que ab 6 rals de jornal menté a

qu'han perdut els fills;
qu'ls tenen matan«.
els pobres no tenen feyna,

mares

reglamentaris.

mostra

Pares

La llibertat de morirse de fam
?Quina resposta donan a aquest udol de la fam
el vell lliberalisme, el malthusianisme, el darwi
nisme, el materialisme y '1 super-humanisme?
no

pa, ni abrich, ni casa;
ho ha prés tot un aygat.

Quarta. De totes maneres, si dintre '1 má
xim de 2 anys, a partir d' ara, no ha pogut
constituirse d' un modo definitiu la Cambra
Regional, vindrá obligada la Junta permanent
a convocar una altra Assamblea pera resoldre
lo procedent als fins de la Federació.
Quinta. Una volta constituida la Junta per
manent, s entendrá directament ab les Coo
peratives federades, fins a la formació de la
comarcal corresponent. No obstant y de comú
acort ab aquestes, podrá l' esmentada Junta
permanent realisar directament els ingressos

les

güents:

Primera. Que mentres no tinguin cons
titució legal les Juntes comarcals que
article 12 del Reglament, la
disposa
comissió executiva que en aquest acte 's
nomeni, assumirá les facultats de l' arti
cle quart del mateix, ab les restriccions
que després se dirán.
Segona. Sens perjudici de lo que s'
estableix en la base anterior, les diferen
tes Juntes comarcals que ab arreglo al

se

UNA

A RamólTorree, Adriá López y Francesch Soler, aquet
de 14 anys, 500 pessetes a cada bu, per haver quedat im
possibilitats per accidente del treball.
Premi de 250 pessetes a Narcisa Garrnsola; té `I marit
malalt y ab son treball el manté, cem a dos nebodets.
Id. a Josepha Pons Tur; fa 40 anys serveix a una senyora
que ha quedat pobra. ha gastat ses economies.
Accéssit de 150 á Josepha Minguell: fa 40 suya serveix
sense retribució a una familia vingnda a menys.
Id. de 25a Isidro Bi-bal, d' Igualada. Fa 37 anys treba
lla a la mateixa masía y va salvar al fill del amo que havía
caigut al clip y cuidé a un altre malalt del cólera.
Premi de 250, a Joan Anglada Serra, guarda jurat de
Maullen; s` ha distinga en vares epidemies y es I` amparo
de tina ele pobres.
Accéssit de 60, a Ildefons Noguera Verdaguer, de Tora
lló, soci de les Conferencies de Sant Vicens, y molt cari
tatiu.
Premi de 250, a Joan Quer Piflol, mestre de Sant Quirse
de Besora, que ha recallit y instruit a un noy abandonat.
Id. de 500, a Matilde Valdeón, mestre de Jetafe, viuda,
ha cuidat molt bé ale sena fina.
Premi de 250, a Joseph Val'és Bola, de Torrellas de Foix,
salvador d' un minyó que havía caignt a un can.
Accé-sit de 60, al 1901390 d' Escuadra Joan Sala Sola, de
Pont de ViIn nara, el qaal salvé de la rinada del Llobregat
y ab gran perill a una noya.
Premi de 500 pessetes a Lliberata Petitó, de Sant Boy,
per cuidar ab el jornal del sea marit pagés, a un germá in
curable.
Id. a Pan Bosch, pastor, y a la seva dona, també de Sant
Boy, per haver recullit y mantenir a una neta impedida.
Id. a Francisca Ferrer Foy, portera fa més de 40 any s
de la Junta de Dames. A pesar de moltes contrarietats ha
recullit a une nets.
Accéssit de 60, a Dolors Champidó, portera; sosté al ma
ra y una cunyada.
Id. a Josepha Estivill Vallvé pantalonera; aosté al marit

paralítich.

Id. a Plácit Villalba, empleat de Correas, per varia actea
honradés.
notables
Id. a Joan 8ellés Riera, que fa 32 anys que está a la ma
telas fábrica (cereria.)
Total: repartiren unes 20.000 ptas. ab prenús.
En el nombre próxim ens ocuparem d. un pretil'
especial que s' estableix pera '1 vinent concurs,
puíg val la pena.

Viaties de

«recreo»

Si algun día esteu de bon humor y vos ve
yen capassos de sufrir impertinencias, no teniu
de ter més que llevarvos dejornet, a las cinch,
per exemple, y agafeu el tranvía 1?) que a dos
quarts de sis s' en vá cap a Sans
Procureu serhi d' hora, perque si no tindreu
qu' esperarvos un quart ó més puig la Com
panyia (y aixó u aprobo) no creu prudent do
pot
nar en massa abundancia lo bó perque

rependre.
Suposém qu' aixó es al hivern y qu' havent
vos afanyat, no heu tingut qu' esperar més que
den minuts, plovent, fent vent o al meny-s fret:
sort que l' aixopluch que tots deveu haver vist
a la plassa de 1' Igualtat, vos resguarda forga.
Procuren ser el primer, vos ho recomano, o
sinó !pobres de vosaltres! haureu de pasar fent
contraccions agafats a las corretjes que penjen.
ara comensa '1 cinematograf.
Y
..

Comensem per el tranvía:
L' aparell que porta aquest nom es en aque
lles hores un caixó de panses indecent que se
gons he sentit a dir, el varen retirar d' alguna
altra població, perque '1 públich no '1 va voler,
y está ciar, cap aquí ja qu' alli no '1 volen, a
ferio anar sobre tot de bon matí, perque coni
qu' els qu' el usan son gairebé tots obrers, en
car que paguém com els altres, no debém ser
tan dignes de consideració.
Ademés aqueixos tranvies son ab música (y
encar' ens queixem) Quan no es una roda que
salta, es la porta que bat, y sempre 'ls vidres'
fan un soroll infernal al bellugarse per lo mal
ajustats que '1s fa batre sobre 'ls montants de
fusta
El personal, pobre gent, no vull recriminar
los porque prou feyna tenen ab les impertinen
cies de la Companyia y d' alguns passatjers.
de totes maneres tinch de felshi
encar que
avinent que son ells els que potser tenen tota la
culpa de les molesties que sofreix el pobre pas
satjer. Y la causa principal crech que son les
propines. Jo no sé si está permés acceptar
les, penso que no; de tots modos no crech que '1
benefici d' ells hagi d' esser un perjudici per
nosaltres. Si no vaig equivocat, les ordenances
municipals prohibeixen baixar del tranvía
quan aquest está en mama, y la Companyía ha
fixat algunes parades en les que obliga als pas
satjers a baixar per la plataforma dewantera,
pero solzament en aquelles poques, deventbo
efectuar tots els altres cops per darrera qual
porta estará sempre oberta Donchs bé, en el
ditxós tranvía de Sans sembla que hi hagi la
manía de pujar y baixar tothom per devant,
fent establir aixís una corrent d' aire que lo
menys que poden agafar es res, pero una pul
monía també.
Com que hi ha 'ls cinch céntims de propina
el cotxe, per regla general, no s' atura may a
les parades, sino allí hont velen els que donan
la propina. El conductor o el cobrador es eli
mateix qui obra a voltee la portella del devant
per donar pas a les currúes de eistells que por
tan les earnieeres ab un tul de carn que tapr,

ESTACIÓ QUE VIATJA.—AMBERES

Reglament se vagin constituint, designa
rán els delegats que units a la Permanent
han de formar part de laCambraRegional.
Tercera. Quan el nombre de comarcals
a la meitat més una
I' article 12 estatuari,
entrarán en tot son vigor els preceptes
reglamentaris, cessant, per tant, les fa
cultats de la Junta permanent en lo que
tinguin d' excepcional.

constituides arribi
de les

previstes

en

El

grabat representa

la estado de Dam

(3.000 tonelades

de

pes)

avans

de

sa

traslació
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ESTACIÓ QUE

VIATJA

IV
Treulo a passeig, si pots, cada din; a 1'
hora del sol a l' hivern; al
vespre may,
ni a l' istiu.

3

CORRESPONDENCIA DE PARIS

Aquestes vagues van acabar:
Ab el logro de les pretensions obreres lo 21.27 O/e,
Ab una transacció
» 41 23%
Van fracassar.
» 47 50°1,

No 'n sortim pas
escándols a Paris. Are 'n te
nim
un del qual es
protagonista un espanyol qui,
essent 1

últim culpable, pagará'l primer les conse
qüencies.
Es un aragonés, fill de bona familia, qual
historia lora bén digna d' estudi pera ense
nvar els esculls ahont se sol perdre
la huma

AMBERES

nitat.
Havent passat

***

Hem sigut atentament invitats pe'l Concell
Directin de la Obra de Max- Bembo, a la festa
del Pessebre que celebra al seu hostatge els díes
25 y 26 d' aquest mes.
Agrahim la deferencia.

Alger, vingut a França,
iat, intérprete de Ilengues
Havre, tenedor de 'libres a l'aris, final

enmaridat,
al
ment
En

va

a

divon

el vici.

caurer en

*

intelligencia ab
alemanya posa
ren una fotografía,
la qual aportaren per
una

a

Fonameuts de la estació de Dam
de la sortida del edifici

els

medis seductors pobres noyetes obreres del
barri de Belleville, filies de pares honradis
sims, explotantles primerament pera la foto
grafía pornográfica y venentles després al
vid de vellots cinichs y depravats que fan
de les riqueses instrument de les més baixes
passions. La població obrera de Paris, que
no pot prescindir d' enviar les filletes al tre
ball, está verament sobressaltada al deseo
brir els artificis de que 's valian els seductors
pera fer caurer en sos Ilassos a les ignocentes
criatures valentse de regalets, d' ofertes de

després

esperits.

Y si quan la porta es oberta, tenia
esma per tombarhi '1 cap... !fillets! alió es
un
verdader mercat. Sachs de cebes, fores d' alls,
eistells ab carn, espinachs, cols, pomes, peres,
en fi, demaneu. Sort qu' al anar a sortir per
darrera, qu' es com tothom hauría de fer, ho
fan més facilment, puig que sapiguent una mica
de nadar no vos hauría de fer gayre por si ca
ven dintre algun pot de llet. Si per cas
cayeu
s'obre les nates (que de tot hi ha... al tranvía
de Sans) no vull dirvos sinó que aprofiteu lo
que pogueu y bon profit vos fassi.
Heus aquí algunes de les peripecies que 's
passan diariament als tranvíes que de les cinc h
a las sis del matí surten de la plassa de
l' Igual
tat y van cap a Sans.
Deixo de banda rls díes que plou, que les go
teres fan que vos mulleu més a dintre qu' a
fora.
Ara que a empentes y rodolons hem arribat
a Sans, passeu el dematí com pogueu y espe
reume si us plan fins al mitjdía quan
plegui,
que 'ns anirem junts avall y continuaré ense
nyantvos infinitat de coses dignes de ser estu
diades com un cas raro per un que s' ho pugui
mirar desde 1 terrat estant.
M. G., obrer.

La estació trasladada
definitivament 40 metres més
per 1' enginyer Morglia

V
Vacúnal axis que cumpleixi tres
gués passa de verola, fesho abans.

VII
En quant sufreixi la més petita descomposició de
ventrell, pósal a dieta absoluta y avisa dessegui
da al metje, donchs la cólica, en las
criaturas, es
tan temible com la tuberculossis en els grans.
VIII
Es

indispensable que,

IX
La sortida del dentat es un fet natural casi sem
pre, que, en los infants ben criats, molt rara vega
da produheix trastorn d' importancia en sa salut.
Els que més pateixen ab la dentició son aquells
als que, abans de cumplir deu meses, se 'ls donan
altres aliments distints de la Ilet.

!Oh breçol! feble breçol
com

barca coberta de flors;

tú portes dolçament ma flor més santa.
En aquest' hora bella y ressonanta
ets 1' urna brillanta
hont guarda's la fruyta de mos purs amors.

!Oh breçol! !Aymat breçol!...

X

Els ángels del somni votan poch a poch,
rolan impalpables, invisibles vols;
ab un aletejar de papellones...
Y posen el bell somni en els bells llavis
eom bés d' amor en una dolça boca.

L' aliment de l' infant durant los den
mers ha de ser exclusivament la
fiet.

!Oh breçol! !tendre breçol!...

Y el somrís passa y repassa
demunt del blanch rostre de mon tendre infant;
es un somrís que no 's glaça,
!qu' en son fugir brilla y torna més brillant!
!Mon infant!... !Mon tendre znfant!
!que aquest somrzure suri per tos llavis
eom bella emprempta de mon bés
aymant!

Les anyades belles se 'n van y se 'n venen,
les anyades tristes se 'n venen y van,
y en tos llavis purissims y tebis
potsé altres besades s' hi aturarán...
!Monznfant!
bell infant!...
Al rebre les tristes e impures besades
ele llavis purissims se van mustigant!

blanchs. No li

greix

donguis

XI
Procura que 'I teu fill, fins a la edat de quatre
anys, dormi bastant: al menys dotze o catorze ho
res; son excitable sistema nervios ho requereix
axís. No '1 fiquis may al llit ab una altra persona,
ni ab tú mateixa, donchs
infant ha de dormir
sempre sol en son bressol.

cúydat

ni

tampoch

tiu.

Pe 'ls espanyels es trist que un compaisá haja do
nat motiu pera pronunciar lo nom d' Espanya en
escándol tan indigne.
Pero aquesta llissó de Paris pot servir d' avis als
obrers d' altres paissos. Per tot arreu les filies deis
pobres están exposades, ab motiu del treball, a se
duccions infames. Per tot arréuhi ha victimes, yper
tot arréu aquestes victimes solen plorar en secret
la seva desgracia. Els pares deuhen allissonar a
ses filletes respecte d' aytals perills y sobretot ins
piralshi confiança pera descobrir a temps els pri
mers intents; y aleshores.
obrer aislat es im
potent pera lluytar ab qui pretén portar la
corrupció en set indefensa llar. Un sol remey s' hi
veu, y es la solidaritat ferma deis obrers, pares de
familia, pera perseguir aquestos crims ab tota se
veritat, ab tota energia, ab tota crueltat: perque
cap cástich es prou pera indemnisar a la criatura
victima '1 mal que li ha fet un seductor, ni pera
gorir la ferida qu' ha causat en lo cor deis pares
y en
honor de la familia.
.

Paris,

Llegím la següent estadística publicada per
l' Institut de Reformes Socia ls referent a acci
dents del treball ocorreguts l'any passat, la que
resulta més complerta y precisa que les publi
cades ab anterioritat.
Nos proporcionan sos datos que «el número
total de accidentes en 1906 fué de 24
525, de los
cuales 23.959 ocurrieron á varones y
566 á
hembras.
Las provincias

en que aparecen
más números de accidentes son:

registrados

Alicante, 1.195; Barcelona, 1.306; Guipúz

coa, 1.341; Jaén, 1914; Madrid, 3.120; Mála
ga, 2(05; Valencia, 1 970, y Vizcaya, 2.179.
En este ano, para 14.363 accidentes, se con
taron 236 muertos; en 1905, á 23.098 correspon
dieron 225; y en 1906, de 24.595, solo han
resultado 176; de modo que la proporcionalidad
por ciento ha sido, en 1904 el 1'64; en 1905, el
0'97, y en 1906, el 0'71.
Por lo que se refiere á las causas producto
ras de accidentes,
la mayor parte de éstos se
deben á golpes, caídas del obrero, maniobras
ferroviarias, intoxicaciones y asfixia, despren
dimiento de tierras, etc.
Los días de la semana en que se ha registra
do un número más crecido de
accidentes son
los lunes y martes.
En lunes se produjeron 2.989 y en martes
2.751.
El menor el domingo, sin duda por la ley del
descanso dominical en muchas explotaciones

industriales

.

»

El blat a Espanya

Llegim en una estadística que la producció
total de blat a Espanya, al corrent any
1907,
puja en xifres rodones á 27 milións d' hectóli
tres, que al preu usual del mercat valen uns
552 milións de pessetes.
La importació de blats, qu' en los nou pri
mers mesos
de 1905 fou valorada en uns 168
milións de pessetes, y en igual període de 1906
en 101 aproximadament, ha
baixat en los ci
tats ilesos del any actual a 21
milións.
La vaga de igualada
El contlicte surgit entre amos y obrers pe
llayres segueix en el mateix estat, donchs s'
han negat els primers a sancionar les
bases de
conciliació redactades pe '1 Gobernador de la
provincia Sr. Ossorio Gallardo.
La prempsa d' aquella població parla ab
molt
pessimisme de tan deplorable plet.
***

Les alumnes de l' Escola pública de Navás
feren una suscripció a favor deis perjudicats
per les derreres inondacions, havent recullit
15'65 pessetes, que enviaren al Sr. Habilitat
deis mestres del partit de Manresa.
Molt insignificant es aquesta cantitat; no
obstant, han demostrat ab aquest acte, eixes
humils noYetes, que posseheix son cor el no
ble sentiment de caritat, lo qual les
honra en
gran manera.

Una eXplOSiÓ
A

obligació sagrada de

TOT

ABREU)

Espanya
Cádiz, 17.—Arriba M. Regnault,

França.
Iota

seu

el segon a una bona dida. Tan so
lainent quan te sigui de tot punt impossible criar
le d una o altra manera, íes us aleshores del
alle
tament artificial (biberón), pero ab malta regla.
en

II

Qualsevulga que sigui

el medi de que 't valgas,
no donarás
al infant el pit, o el biberón, sino cada
duss hores els tres primer mesos,
tres hores durant el día, y a la nit y després cada
una o dues ve
gades, tot lo més; axis toti dos podreu
reposar mi
flor. Fes per manera que may
massa
donchs la criatura que pren més quedi
llet de la que '1
temps Ii pertany, se posa en molt perill d' en

rnalaltir.

Als alletats
tro (porro) de ab biberón

no se 'ls pot donarli un
llet fins que cumpleixin den mesos,
cantitat seria
wans d' aquesta edat. perjudicial, per excessiva,
Després de mamar, no l' ajeguis may boca en
sinó de costat, essent preferible el dret.

Puig dita

laYre,

III
sempre ben net lo seu cos, particular
uent la vista y el
cap, pera evitarli lo mal d' ulls
'les crostes
(pegadella).
No t' oblides del nas, per
nus, a fi de que puga
respirar.bé.

embaixador de

A mitra
Mitinchs deis polonesos contra P
assishinthi els xechs, els ruthens y els

Viena, 16.

eslaus.

Pittsbourg (Estats Units)
terrible

explosió

en una

ha ocorregut
mina carbonífera

esforsos encaminats al salvament de les víc
times.
Un telegrama diu que entre `ls miners ente
rrats hi han uns 100 americans y bou nombre
d' hungaresos y d' altres nacións.

—

Enasta
Sant Petersburg, 16.—Se ha publicat la senten
cia contra'ls diputats socialistes:de la segona Duma.
Son condemnats a quatre y cinch anys de presiri.
Ahir se varen practicar moltes detencions a la
frontera de Finlandia, ahont s'ha descobert una
important conspiració, ocupantse gran cantitat d'
armes.-18 El Gobern ordena la expulsió deis
juheus de Vladivostock.

El

Patronal dei obrer de Reus
El día 15 del corrent

tingué

lloch en el
una solem
níssima vetllada necrológica pera honrar
la
memoria y tributar un homenatje al seu funda
dor. Una de les notes més hermoses del expres
sat acte fou la part que en el mateix
prengue
ren els obrers.
Nostre bon amich
advocat d' aquesta, En
Joseph Casajoana y Oliver, assistí a la sessió, y
mes

Patronat Obrer de la ciutat de Reus

quedant soterrats uns 400 minayres.
Després se produhí un incendi a les galeríes
conceptuantse poch menys que inútils tots els

A etutalitats

mares
al

MATTHIEII.
22 Desembre 907.

CRÓNICA SOCIAL

no

una

Fes els possibles per criar al teu fill. Si tingues
ses poca llet o aquesta
fos de mala calitat, recorre,
en el
primer cas, a la lactancia mixta, es a dir, pit

Tingas

-

entre sos ápats

evitarás los
tions o cólichs), que son la principal causa de la
desmesurada mortalitat de la primera infancia.
DR. RAFAEL ULECLA. Y CARDON A.

Alemanya,

biberón, y

En Gil y la Linkenelly son per are els edi
tors responsables d'aqueixa oficina satánica;
pero darrera d'ells venen els grans culpables
quels utilisavan com reclams de sa concupis
cencia hipócrita. La prempsa, que no ha guardat
cap reparo pera descobrir els datos més íntims d'ei
xos des criminals, s'ha aturat al trovar
encadenats
ab ells noms de ministres, de aristócrates, de grans
comerciants, de vells aparentment honorables, que
en públich, en la prempsa, a la tribuna y
en l'
academia predicavan contra la trata de blancas, y
acudían a les- festes negres de les coves de la Lin
kenelly: hipocresía que constituheix una ense
nyansa que ha de posar en guardia als obrers.
?Quina defensa tenen les filies deis pobres? Les
lleys preventives son impotents' declara-va 'I mi
nistre: pero quan la impossibilitat de lleys preven
tives fa impossible
evitació del crim, sol buscarse
en la severitat de la repressió y en la publicitat
del moviment la manera de suplir aquella impo
tencia.
Si l' estat social posa al obrer en la precisió d'
enviar ses filies al treball fora de casa, si la lley
social autorisa a qualsevol a pretextar una indus
tria corrí a has dissimulat y temktador; si la falta
d' inspecció deis tallers, que pe '1 sol fet de esserho
haurían d' esser públichs, oberts no solzament a la
investigació oficial, sino a la fiscalisació deis pares,
fa possible la seducció lenta de tal modo que quan
s' arriba a descobrir, les victimes son ja innornbra
bles; lo que menys, pot demanarse es un cástich
exemplar que, en lo cas present, es possible que 'I
poble parisien s' encarregui d'exigir y de fer efec

mengi ni begui mav ab
ordinaris; ax‘is ji
trastorns gastro-intestinals (indiges
de que

(DE

y

tingnin

cials.

excés,

X. VIVRA

anclar

substancies que

oli, abans dels quinze mesos, com tam
poch pots donaril fruytes ni carnfins que cum
pleixi tres anys. El vi y el café li son perjudi

lluny

*

XII

infant!... !Aymat infant!...
Que sigui la dona que ton rostre besi
Pura com aquesta que t' está vetllant!...

mare

pri

ni

En fi:

Al rebre les tristes e impures besades
els llavis purissims .se van mustigant...

Es
bona

mesos

Després emplearás, primerament, les sopes de
tapioca, sémola o pa ratllat (fetes ab aygua y sal o
bé ab llet) y els ous; més endevant (quan tingui
quinse o setse mesos) sopes de caldo, ous y peixos

que 't gronxes com ona que amaga mil pedes...
!que 'E gronxes com barca que porta mil flors!

Cartilla higiénica pera las

fins als tres anys, porti el
ab una faixa de fra

(al istiu y tot)

fina, lleugerament 'ligada.

nel-la

que 't gronxes

Si hi ha

VI
Pésal cada vuit o quinze díes, donchs res cona la
balansa pesa-nens te dirá si va bé o no el ten fill.
Durant el primer trimestre ha de guanyar cada
día (per terme mitj) de 20 a 30 grams: durant el
segon, de 15 a 20; de 10 a 15 durant el tercer, y de
8 a 10 en el qaart. Si aumenta
menos, es que la
calitat o cantitat de la llet es deficient, y den con
sultarse al metje.

ventre cubert

MATERNAL

mesos.

treball, de promeses, ensenyantles a burlar
la bona fe deis pares y entregantles després
a la més vil ignominia.

*

pronunciá
Avuy el

un

eloqüent discurs.
Patronat, mercés

referit

als esforços
y als deis actuals
President y directors, ha instalat a més de
les
Classes nocturnes y Germandat de socors
mu
del

seu

malograt fundador

Descans dominical
A Nova York s' ha
en

vigor

cans

posat

Lley del

la

dominical

des
habentse

prohibit pe '1 gobern
aquella república els balls,
concerts y tota

mena

B

ARCELONA

de

diversions durant els diu

.

ritarroch
15. —La columna francesa s' apodera del
mercat y tres poblets més.
Tánger, 164— Fracassen les negociacions de l'
emprestit francés a causa de que Franea exigeix

Acoska,

masses

garanties.

Persia
15.—A entrada de fosch, al enterarse
Parlament de que IShah ha ordenat empresonar al
president del Consell de ministres y al ministre del
Interior, dimissionaris, s'han promogut protestes,
acordantse demanar explicacions al Shah y no ai
xecar la sessió fins a coneixer els motius de la de
cisió del sobirá. Els reaccionaris han orcranisat ma
nifestacions que recorren els carrers tronant crits
de «abaix la Constitució.» El Shah ha contestat a
la consulta que han dirigit els embaixadors, dient
que sois ha intentat castigar als revolucionaris
pero no suprimir la Constitució.
C.

Teherán,

,

menges.

Les vagues

a

Transa

S' han publicat els datos
oficials referents a aquest
assumpte. Segons ells lo
nombre de vagues ha estat
molt considerable a Fransa
durant l' any 1906, donchs
n' hi han hagut 1309 com
prenent a 438 466 vaguis
tes (380435 homes, 41.331
dones y 16.710 joves) Lo
nombre d'establiments en
que s' ha declarat la vaga
es de 19.637 Lo
terme mitj
de (líes de vaga per cada
vaguista ha estat de 19; en
1905 dit tenue mitj va ser
de 14.

Nou model de barca pera la Societat de
Salvament de Náufrachs

AURORA SOCIAL
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BARCELONA

el nombre 14,
corresponent al mes de No
vembre, de la important Re
vista técnica de teixits Cata
lui1a Textil, que edita en la
vehina ciutat de Badalona el
conep.-,ut mestre en teoría y
práctica del teixit En P. Ro
dón y Amigó; no desmerei
xent en rés de la importancia
é interés deis passats nom
bres; el text, grabats y mos
tres son molt interessants.
Hem

Una

rebtri

petició

Ha

sigut dirigida al Ajun

tament una solicitut dema
nant que senyali com emplas
sament d' un deis grupus es

colars que projecta, la indus
trial barriada de Sant Martí
de Provensals, formada per la
carretera de Mataró, carrers
les
bones
Probes fetes ab ajuda d' una maxina pera demostrar
de Sant Joan de Malta, Sant
condicions del bot y sa perfecta insumergibilidat
Pere del Taulat y altres.
Firman la solicitut els pro
pietaris,
industrials
y vehins de dita barria
consums y
tuos, una fioreixent Cooperativa de
ense escoles.
da,
que's
trova
«La
De
quinzenal
titulat
publica un periódich
mocracia Cristiana». Un aplauso als obrers de
Reus.

Una instancia
Sindical agrícola
Els oficis del ram de construcció han enviat
al Consell municipal la segtient exposició:
«Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad:
Senores: Con el debido respeto que nos me
abajo se
rece esa Corporación, las Sociedades

Ens escriuhen de Cantallops que s' ha fundat
nou Sindicat
en dita població dan erament un
agrícola, institució económich-social que vé a
satisfer una profonda necessitat sentida feya
molt temps en aquella comarca.

.

Hadas, que representan los oficios del ramo da
construcción con la solidaridad de todas las

demás entidades que forman el conjunto de la
federación denominada Solidaridad Obrera,
tienen el honor de dirigirse á ese excelentísi
para exponerles nuestros
mo Ayuntamiento
generales deseos
Senores: la tan esperada reforma interior de
nuestra ciudad parece que está próxima á co
menzarse, gracias á la actividad. que debida
mente reconocemos, desplegada en esta última
etapa por el Ayuntamiento de esta ciudad; en
tendiendo por comienzo el derribo de edificios
en lugar de los cuales deben emplazarse las
grandes vías proyectadas.
Pero el comienzo de las obras de la reforma
interior de Barcelona, á pesar de lo que do
blemente nos satisface porque ellas han de
contribuir al embellecimiento y á la higiene de
nuestra ciudad y por lo que vienen á remediar
relativamente la crisis de trabajo que atravie
san actualmente los oficios de construcción,
nos produce, sin embargo, ciertos temores y
recelos ante probables efectos que pueden so
brevenir en perjuicio de la clase trabajadora
de esta ciudad.
Por esto las Sociedades obreras, consideran
do un deber moral nuestro de prevenir todos
aquellos casos que puedan ocasionar mayores
males á los que ya sufrimos los trabajadores,
tras un examen consciente de todas esas even
tualidades, presentamos á la aprobación del
Excelentísimo Ayuntamiento las siguientes pe
ticiones acordadas en asamblea general de las
Sociedades que forman el ramo de construc
ción el 28 de Noviembre de 1907:
1.a Solicitamos que sea facultada por el
,Ayuntamiento una Comisión, nombrada por
las Sociedades de oficios de construcción, para
intervenir en la inspección de andamiajes y en

el cumplimiento de las condiciones de trabajo
establecidas en todos los oficios.
2.5 Que se haga presente á los senores con
tratistas que tengan que efectuar alguna obra
por cuenta del Municipio, al formalizar la con
trata, que la jornada de trabajo no puede ex
ceder de ocho horas, según acuerdo que consta
del Ayuntamiento y real orden de 20 de Junio
de 1902, y se obligue á cumplirlo á laa empre
sas que actualmente lo alteran.
3.5 Que á fin de evitar el rebajamiento de
las condiciones de trabajo que pudieran oca
sionar la inmigración de obreros forasteros,
todos los que trabajen en las obras oficiales de
la reforma sean asociados en las entidade
obreras que se hallan constituidas de cada ofi
cio.
Esperamos, senores, que será considerada la
importancia que para la clase obrera de Bar
celona tienen nuestras peticiones, y que nos
serán concedidas estas garantías que creemos
indispensables para nuestra conservación y
nuestra mejora.—Barcelona, 15 de Diciembre
de 1907.»

Obrers municipals

dugues darreres sessións del Ajanta
algúns concellers presentaren una pro
posició pera que 'a fixés el mínimum del jornal
En les

ment

que deuhen cobrar sos obrers.
En 1' actualitat se '1s hi donan 12 rals dia
ris, y es mena era de que en I. any próxim
regís el salani de 14 rals, pero després de mol
ta discusió, que á ratos resultá una mica apa
sionada. s' arrivá a un acort, resolguentse
definitivament que '1 jornal sigui de 13 rals.
carrer
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