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Convé pensar seriosament en
aquest assumpte; convé dissipar la
odiositat entre pobres i ríes; convé
refiar-se en situacions passat
geres; la ciutat ha de pensar en
constituir-se per sí mateixa en tal

no

estat,

si

que

toquéssin
fermes

en

1'

en

esdevenidor

sort autoritats menys

i menys ben

si el

país tornés

licat

en

a

inteneionades,

trobar-se embo

turbuléncies, sigui possible
evitar els desastres deis quals en
els ultims

anys ha estat víctima

Barcelona.
BALMES.
«Barcelona, Relaciona

entre fabricante i treballadors»

«La Sociedad» 1844
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENFORA

ESPANYA ENDINS
Han tingat lloc les eleceions de diputats pro
que han despertat poc interés arrea
de la Peninsula. Sois a Catalunya la lluita ha
sigut ardida en alguns districtes, afavorint els
seas resulyts a1s grups regtonalstes els qdárs
reforcen les seves posicions a les Diputa.cions i
a la Maneomunitat.
Els projectes del Ministre de Foment es dis
eu teixen ja al Congres deis Diputats.
1 no sem
ble. pas que trobiu l'oposici6 extremada que tot
hora s'esperava, centençant pel propi senyor Cier
va. ?Es que s'ha
arribat a la convicció de que
aquests projectes no poden ésser
; i ?es
que, partint d'aquesta convieci6 els lliberals i

vincials,

'

republicans,

ereuen

aixf complaure

nistre de Foment que

no

menys al Mi
pas posant-se en ac

d'intransigéncia que el senyor
perava? Veurein: els fets diran.. En
titud

Cierva

es

el moment
coneiser el dis

que escrivim hi ha interés en
del senyor Canib6, home tan competent qu'e
sembla consumirá el primer o segon torn en la
en

curs

discusi6 de la tottflitat.
El Govern i els seas amics

comencen ja a par
parlaniebtáries. Está ciar;
poble estan ja fadigats de
veres pel
treball que suposen els discursos,
sessions, tiifulgues politiques del Parlament, i
volen tancar. En canvi, el poble, el passar balanç
trobara en la tasca deis Senadors i Diputats gai

lar de les vacancea
els representants del

rebé

sola llei: la del contracte de tabacs de
l'Estat amb l'Arrendataria.
El terrorismo segueix a Barcelona i a Cata
lunya sencera el seu cana de crims. A Barcelo
na s'ha renovat la cadena, i varis atemptats han
tornat a tacar els seus carrera de sang. A Reus
una

caigut el
?Fins guata?
ha

fort comerciant senyor

Gasull;

etz.

En resum; que entre terrorisme, absénela de
criteri econbmic en el Govern, vida cara, absén
cia de previsi6 pel que vindrá, no es presenta
gens falaguer el moment actual. Pero:), iheus'aqui
que el pervindre Acera s'ens ofereix més fose
que el

present! Els fabricants, espeeialnient el
inetal-lúrgics, diuen que amb l'aranzel actual
l'industria s'enruna; els obrers comeneen «estar
en vaga; els comerciants d'olis i
vins es quei
xen
de la manca d'orientaci6 en les exporta
cions; els agricultors i remaders toquen ja de
aprop la depreciaci6 deis seus productes; la nos
tra balança comercial va perdent posicions per
la nostra banda id'una
?On anem a parar?

manera

alarmant!

La situad6 de l'Alta Silesia cada dia czue'
fosca. S"ha parat l'espetec de les arrees de Pie;
1
rra; perb no el de les armes de la diplomácia;

Lloyd George fa declaracions que els Governs
de Paris i de Roma creuen poe práctiques;
Govern anglés envia tropes en aquell territorl,
per() es reserva l'opini6 fins
de la sell

despr&

ni6 de] C,onsell Suprem, etz. No es vett una elle'
ricia per enlloc, 'a no ésser la poca MI:monis
entre els elements de l'Entente, i els rezas Inly
taus entre França i Anglaterra.
A Baviera han assassinat un
cap
ha

parlamentar'

pitan socialista. Amb aquest roo& 111
hagut vaga general a Munich i trasbala ge
del

en
tot l'Estat. A darrera hora es reben 11°ticies més optimístes.
Els grees, combatuts fortaanent pels tares, es
troben en momenta veritablement diffcils. El Pis"pi Rei Constanti ha anat a Smirna per a Posar'
se al cap de les aoves tropos. Es diu que Ang151°rra no és forastera
al moviment.
En Krassin ha fet declaracions, segons
Petit Parisien», confessant Pabsolut fracás del
régim deis soviets. També s'afirma que en LeT315

neral

vol reforçar el seu Govern ami) elernents Pr°°e
dents de tots els partits, dones ja coneix la /O
potencia deis Soviets per a la reltabilitaci6 de 15
Russia que tant han fet mallaé. No formen/

dici; esperem els fets.
Comença a preocupar a tot el mon catblic 15
preponderáncia que cada dia van adquirint elS
jueus a la Palestina. L'apoi de l'Anglaterra
manté un veritable régim soviétic jueu, que aPia."
Els sionistes envien es
de
pedicions de jacas a Terra
i es parla
profanaeions en els loca sants, de la rétinid de
quatitats fabuloses per a la restauraci6 del teta'
pie de Salom6, etz. El «Poale Sion», partit Pe°
na

i tiranitza els

moros.

Santa,

.5

comunista,

que assistf al Congrés de Viena Per
la IV Internacional, es amo i senyor de Pa1es11na, grades a l'ajada d'An,glaterra.

En el darrer Oansistori secret, S. S. el PaPa
s'ha ocupat d'aqueat desgraciat assumpte
sembla que es fara una crida a la Socictat "e
ýC
les Nacións, el delegat de la qual és el que
geix Palestina. ?De qué serveix aquesta fam°'Lcagne of Nations, en les mana deis anglesos?

i1,55

mos1(11):
515

Els Estats Units segueixen aprovant
i el President Harding aconsella

pacifistes

ciatadans que

qué quedem?

no

deixin l'instrucci6 militar. ?Pi

ONESELF.
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El sentit comú
Perque

retorno al patró son prestigi i
de curar eh mateix deis inte
ressosi benestar deis obrers de casa
seva
eln diuen
que vull fer retornar la industria
JS temps
del patriarcalisme. Aquell régim
Patriarcal diuen que minva la llibertat i que,
°fega la dignítat
col-lectiva de l'obrer, perque
el Posen
a sota de
tutela molestosa del paitr°, el qual ultra lala seva
'1. a empresa tindrá de fer niissió de regentar
de pare i pastor de
SeVa
filiada de operaris. Diuen que aixo
"solida
la direccióencara més el sistema unilateral en
de la industria, que l'amo-patriar
ca
seguirá governant sense control ni contraarnb
arguments i altres per
''e!til es volaquestos
desacreditar el poder quasi do
Mestic del patró
considerat com a pare de la
gran
familia deis treballadors de casa seva.
,Que uns
així vinguin del costat revoiucjonari, atacs
ja es compren. Que •na argu:
in.entaeló semblant la manegin socialistes
sludicalistes és lógic. Si l'autoritat, el patro
Per sj sois
ja son incompatibles amb els
A"esignis
anarquistes, compteu quina aculli
"a
Poden reservar aquests per
l'ideal conen la
figura doblernent venerable de
,'""°•Patriarca.
Si apunten a la destrucció
‘4e la
familia doméstica, ?con deixaran de
e°11batre tot lo que tendeixi a assimilar la
de la casa industrial amb els
vlueles d'una vasta
familia?
que desacrediti el patriarcalisme gent
aPrs, es i de dreta católic-socials, conservauna de
altres coses inconcebibles
aquesta época les'
Quin sistema lícitament i ho
hrta' seguirá tin crista que no sigui el de la
que es
fundi en la pau i dugui a la pau?
la
figura i la obra del gran
PlaY, l'apóstol de l'escola dita Fredede la
--a au social,
el reivindicador del
Decaleg com
práctica d'estabilitat i benestar
el que
volia restablir sobre el patriari to,e.l.,Poder
de l'amo, paternal, enérgic
cioinent, ocupant-se
en els seus treballauns
•

fl° la

cárrega

1318'
„

anat.

,,,,,retat

organització

ci.Per6

d°1(ire

112,

rie°quem
•

obgarantia

catter',
–

al Punt
d'intervenir per
nar. elernents
perillosos el casament
a

koles-

obreres. D'aquest' ideal, quin
[Parlar-ne amb menyspreu
„"quin crista será imprudent
de
o

/i"„e' toPics despectius

el-limi-

de les
cristiá

antipa
retreu

de sotnzissió, servi

dialéctica totjustament

rnési)e
cip.

esmerea
qui voldrien
demolir les institucions
s'agrades: Esglesia i familia, on els prin

tutela, paternalisme, providancia,

eterneslcia,

son

cas és, senyors, que jo no predico
patriarcalisme, ni el paternalisme, ni cap
iSiTle. Parlar de patrarcalisme és al cap d'a
van per mete i respectable i hurnh i cristiá
que sigui, parlar d'un régim, d'un siste
ma. I jo vull fugir d'indicar cap régim, cap
sistema, cap programa, cap renaixement, cap
fórmula, cap panacea. La solució del proble
ma social no ha de venir de cap forma, sino
de l'esperit deis elements interessats. La mi
llor forma, amb mal esperit, no evitará la
guerra. L'esperit viu,
a,ctuant de debó
(que per aixó diem vút) sobre les necessitats
vives, ja fará trobar les formes duraderes,

Peró el

el

sustancials, indeclinables,

si formes hi han d'haver.
Jo no enuncio altra cosa que una simplís
sima veritat de sentit comú. La que s'expre
ssa en
els següents termes: Que els obrers
pateixen i molts d'ells estan desamparats,
aixó és cert, ningú ho pot negar. Ara bé, la
associació obrera—entenem-nos: el sindicat
obrer, vull dir la societat de resisténcia—és,
contraproduent, o per revolucionaria o per
ineficás o per ficticia. Dones, sense perdre

temps

a

buscar més

(essent

com

és

dubtós,

incert i perillós, o fantástic, tot lo que es co
giti sobre sistemes de participació de bene
ficis, democrácia industrial, consells de fábri
ca,accionai iat obrer, etz.), sembla indiscuti
ble que tenint el patró més interés que nin
gú en la pacificació i en la bona voluntat
deis obrers de casa seva, i alhora essent el
més poderós que aquestos, sigui ell qui s'en
preocupi. I si el patró A es fa seus, es gua
nya el cor deis obrers de Cán A, i el patró B
els de Cán B, i el patró C els de Cán C, i
així els altres, el sindicat tan temut i tan
perjudicial no podrá pas formar-se.
Peró aquesta orienta-ció tan senzilla no és
tampoc el fruit de cap descobriment. Es un
simple recordar als patrons, no pas cap deu
re de justicia, de aquesta «justicia» indefini
ble que amb crit d'amenaea tots els revolu
cionaris i molts sociólegs invoquen. Es recor
dar el manament religiós de l'afecte al pró
xim, cuitant a indicar a cada patró que dins

d'aquesta abstracció, d'aquesta generalització
que s'en diu el próxim hi van entesos els
tre

balkulors de casa seva. No els obrers, com a
classe, ni els obrers de l'ofici, ni els obrers de
la ciutat, sinó simplement, els obrers de
ca
sa seva. Perqué els
obrers de casa seva li son
mes próxims que no pas molta
gent de fora
de casa seva. Es una perogrullada social,
peró
es així, i ja estarem
ben contents el dia que
una tal perogrullada governi ránima
deis pa
trons.
R.

RUCABADO.
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que anant nues de carnes, de bravos i de Pit
totes les
son més belles. No lui, creieu. Avui

els planys del
senyor

josep

En toles les testes hi veureu donya Do
lors amb les seves dues filies. Ningú creuria
que el ntarit de don ya Dolors, és un ntoclest
empleat que adhuc ha de treballar hores ex
trctordinaries per a poder satisfer les nece
ssitats de la familia. Les dues filies, besones
d'esperit, no han nascut per altra cosa que
per seguir totes les festes mundanes i passar
les tardes al cine. Don ya Dolars n'está or
gullosa de les seres filies. Qualsevol creuria
sentint-les parlar, que porten sang bktva a
les yenes, exclama vanitosarnent. Oh, les me
ves filies! son la encarnació de la elegancia i
de la bellesa. No trobarient en tota la ciutat
dues noies tan gentils com elles.
Sartint del cine, ara que les tardes son
?largues, van al Passeig de Gracia, i el jo
vent que seu sota la frescor deis arbres, ad
'Mira les seves gracies. La mare sontriu agrai
da. Quan ja tothom les ha vist, se'n van a
casa satisfetes de haver viscut un dia més
sense haver fet rés de profit. L'endema tor
nen a anar al cine i a fer el mateix passeig.
Els joves ja les coneixen de tan veure-les

passejar.
El pare, el pobre senyor losep, h,orne pié
de seny, no sap ja que fer per acanseguir
que a casa seva hi hagi un xic més d'ordre.
Un dia que les seves filies eren a visitar
unes amigues, diu
a la seva dona:
que el

sembla, Dolors, si aprofitessim aquesta avi
nentesa per a parlar de les nostres coses.
—No cm vinguis amb serntons, perqué se
ra
no

predicar

en desert. Tú ets
compren la vida moderna.

un

!tome que

—Deixa'm parlar, dona. La gent parlant
s'enten.
—De vegades es baralla.
—No; jo no val barallar-me, ja saps que
soc horne de pan. Volia parlar-te de les noies.
—De les noies? Que en pots dir de les
noies?
—No et sombra que vesteixen poc 'tones
tament?

—No veus que és moda. Que vals que por
tin vestits del temps de l'antigor?
—No; no vui pas que portin mirin yac
pernea blanca. per?) si desitjaria que ane
ssin vestides tal com aconsella la lumestedat
i la decéncia.
No sé com us agrada anar vestides tan
lleugerament. Que no lw veus, Dolors, que
no está bé que essent les nostres filies unes
noies honestes semblin el contrari. Us penseu

dones feu tuf de carn. No us dona pena amar
pel món encenent ixtssions i desigs de Ole.,
janga. No saps el mal que fan aquestes ao"
nes de eos verge i ánima de pecadora. L'el
cis de la dona és la puresa i la hartestat. 5
veritable amor no és pas un goig material
sinó un goig espiritual. Una dona que ti*

gui resperit

mort

podrá sentir, pero

7W

P9.

(irá estimar. L'amor espiritualitza els 1140188'
Ahir tú mateixa et queixaves del poc resPee',
te que els joves tractaven les nostres 114T..°'
Peró com vols que ele joves respectin unvf
noies que no saben respectar-se elles inatel.
xes? Quin respecte pot inspirar una noia
es presenta davant d'un jove amb el pit filt
Podrás dominar una fera ctrn.b el fuet a ir
má, pera si en comptes de mostrar-li el fuel'
H. dones carn excitarás més la seva l'ere*
Així son ele homcs. Els ulls d'urta dona ver.
ge, l'esguard d'una dona honesta,
sentintelu'D
aquietar les passions i des ve
nobles.La cctrn porta sempre canseqüéncies
fatals i empetiteix l'heme. Et rpenses, Dolars:
que les nost res filies es casaran 'Inés
mostrant la nuditat del pit? T'erres si alti:
penses. Ele joves seriosos i espirituals 110
plauen aquestes noies. Ele que les actlanteg°11
odien el matrimoni. Per ells l'amor no'
tra cosa que una necessitat fisiológica.
neixen els goigs honestos de l'amor, í CO
que 10 els higa més que un desig, l'esPc'j
esdeve aviat una dona indiferent, 1417la lb:
rrega feixuga. Em dirbs, que les dones fri.
votes, son »tés galante jades que les noies lie.
nestes. No et fiis de l'honte que afalaga 111_5
asa una dona. L'adulació és una arma P°1:.:
liosa. Les dones no s'han mai d'atafagar, PI
qué l'afalac va directament a la consee?";
d'un fi. Els que afalaguen esperen semiv.`
una mercó, de la persona
vé la part més trista, Dolors. J0
soc
ric i vosaltres gasteu més del que
pertoca. Es Itccessari que visquem Inés 11"
destament.
,
—No et podrás queixar de mí; t'he Mi'
xat dir tots ele disbarats que has volgui, r
ró amb• aixo' no id passo. Que dirien les
tres antistats!
til
—Sigues raonable, Dolors, no vena gue,_ 16
i les nostres filies sereu les victimes ao r
vostra vanitat? No cm preocupa el ineu
vindre, sinó el vostre. Qué fareu el die
jo eta mar? Perqué !ti heu d'anar eadci imp
al cine? Perqué herí, d'assistir a tantea
tes, enganyant a la gent. Tots ele
quan han sabut la veritable posició de. 0
nostres filies, les han deixades. En ‚d17'

all

avt;

No_,. . 1(r

atalayadalara

glo

?Id

'

.

1
ievres
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donlinés aquest deliri de grandeses,
seria faca
trobar un jove de la nostra posí
ció que
ens [es l'honor de delimitar-nos la má
4 les
nostres filies. Els dincrs que esmerces
servir per la nostra ve
ilesa. Pena podrien
que quan siguis pobre, cap deis
nostres amic et donart't rés. La riquesa aco
bla eis atraes i
la pobresa els dispersa. Fem
e'rnn ks
forinigues que recullen per l'hivern.
Josep, estas insoportable. Vds que
"
nostres filies es 'n'orín d'ensopiment din
tre d

inittilment,

,

Pobretes,
"'retes,

quatre parets? Que f.arlen,

tot el día ficades a

casa.

—Pera es que no
passeig
Destint modestament? poden anar a
Ah! Dolors, algún. dia
et
Penediras de no haver-me cregut.
Josep. 111'has fet posar nerviosa.
Pobre senyor Josep emmudí. Sortí de
c"a aná a
donar un passeig. Els ulls li es

rrnelaven.
Com que
ent de

coneixia el carácter vio
preferí callar i sofrir
seeret. Que podía fer ell per a donar seny
tres dones
frívoles i irreflexibles. El po
,_e senYor Josep,
sofría resignaclament. Por
antb santa
resignació la seva creu. I
pensava! Inútil, inútil Si la
utors fOS
Uf dia elun, altra... Pera ni pensar-hi.
del despatx tustá la porta.
°nYa Do/orsntosso
i les dues filies eren al cine. El
/a seva dona,

abr

La crisi

del

regim

sovietista

rnede
C. elegrafien
d
-1,egat

Londres a Le Petit Parisien,
Krassin, interrogat per un
"-''sta,
ha
declarat
que davant el fracás
i
absolut de la política deis Soviets, que
rus

Itau,13°rtat

mosso, veient que la porta no s'obria, digué
la portera que el senyor Josep havia mort
d'un atac cardíac.
En tornar danya Dolors, u fou comunica
a

Acudiren al despatx i, en
deis llits de 'la casa, hi havict
el pobre senyar Josep, rigid i amb ele
ulls que li sortien de les con ques.
Des d'aqu,ell día la realitat es presentá nua
davant deis ulls de donya Dolors. Deixaren
d'assistir al cine i a les festes munclanes. Els
amics ele abandonaren. Per a poder viure
no varen tenir altre rentei que treballar.
Cont plorava donya Dolors! Les ,paraules acu
sadores del senyor Josep, encara resonztven
dintre seu. Pera era ja tard.
Aquelles noies tan vanitoses, tan frívoles,
da la trista

efecte,

nova.

en un

tan irreflexives, anaven qztan fosquejava a
tornar la tema. Passaven pele carrers amb
el cap cot, ternera trobar une ulls amics.
Donya Dolors els hi va dir un dia que plo
rayen: Quí sap si la ntort del vostre pare ha
estat pel nostre bé. Teniem ulls i no hi

veient. Ara vcient les coses tal COM. san. El
món alta inesentat davant deis nostres ulle
antb tots ele 8C 2L8 horrors. El treballar no és
cap vergonya ni cap cosa denigrant. Qui sap
si el dolor, que ens ha_ obert els ulls, ene ta
ra felices eternament.
CIVERA.

en

llur auxili

en

en

la

pertanyents, desgraciadament,

cies, han sumit la

se

la
rn,r,"s
-11'

])

a

qual Lenín es presentá
casa del seu amic Bykov,

reunió

ea,

depérits,

inopinadaon

se

cele-

davant eLs quals

l'Estat promunciá el següent discurs:
lit..1(?eneYors•
dr que Havent-me assabent at per casua

d,e

1,7't

estáveu celebrant una reunió a casa
camarada i col-laborador Bykov, he

venir

aquí per a declarar que, mal,els rumors
en
circulació, el Consell de

trissaris del poble, molt Iluny de ser-vos hos-

si?ji.eltana
aur

a

tots els ciutadans, qualsevol que
o partit polític, que acudin

opinió

al

partit

co

Evidentment, hi ha entre vosaltres alguns
gabinet que ignoren la realitat de la
vida, peró que estan acostumats a tallar el
Els idealistes
nus amb un sol cop d'espasa

e

dient que els Soviets
al reconeixement del deute
subscrit per capitals francesos.
Prelusa russa publica una informació

a

munista.
savis de

disposats

moment per

seva

aparellada la ruina económica de
---‘na' "tan aquells
deci dits a constituir
ir un
fort i estable amb la cooperació de
'Les les

IlraSSillelposicions.
ha terminat

aquest crític

obra de reconstitució de
la industria nacional, arruinada per la gue
rra
civil i pels maneigs de certs individus

ajudar-lo

purs,

sense

tenir

en

compte les circunstán

nostra indústria en un ma
rasme absolut. Havent-se fmalment conven
cut de llur equivocada táctica, s'han retirat
i m'han confiat a mi la missió de col-laborar
amb vosaltres. Des de fa alg-un temps el 1'1-

gim boLxevista ha testimoniat la seva con
fianea envers diferents grups i persones que
no pertanyen a cap
partit. confiant-los els
més importants i delicats loes. En nom del
régim us demano ara que ens concediu la
mateixa confianea que ell diverses vegades us
ha demostrat».
Als circols politice i entre els bornes de ne
gl,cis, es consideia que la informació en qües
tió és una prova de la greu crisi que está
passant Russia i el régim sovietista.
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EL DRET DE PROPIETAT

12.-iPERQUE AFIRMEM
IDA

QUE ES FALSA LA TE0-

MARXISTA DE LA FORMACIO DEL

CAPITAL?

Per

dues raons, principcdment: primer
no és veritat que
que la única font
del valor de canvi sigui el treball; segon, per
qué tampoc és veritat que, inevitableinent,
el capitalista, en un régim de propietat pri
vada deixi sense pagar el valor que l'obrer
proclueix amb una part de les seves hores de
trebali.
Primerament, dones, és fals que 'el valor
de canvi depengui no 'JIU del treball. Si [os
així les coses que costen poc treban, tindrien
sempre baix prez/ en el comer-e; al revés, sem
pre tindrien preu alt les que sois poden ob
tenir-se e.smereant molt treball en la seva

perqué

proclucció. De fet el

preu o valor de can vi
de les coses no es con,orma amb aquesta re
gla. De vegades objectes que s'obtenen molt

fácilment tenen preu més alt que altres ob
jectes en els quals Id ha acumulada una me
jor quantitat de treball. També dos objec
tes que representen quantitats iguale de tre
ball tenen a voltee valor de canvi molt dis
tint. Així, per exemple, el blat collit en terra
costa de major treball, valdrá menys
que altre blat de més bona qualitat collit en
terra natural ment més fértil sense tantee
suctdes. I de dos hectalitres de vi, que hau
van costat el mateix treball de ,producció, val
drá més el que hagi resultat de graduació
més alta i de gu,st més exquisit.
P',..)ra el CU3 de Tetarcer-li a Marx la M'Y/
argumentació. Lg font del valor de canvi,
deia eh, no és la utilitat; perqué coses de
molta utilitat, com l'aigua, tenen valor de
canvi molt migrat; i al revés, coses de poca
magre

a

utilitat,
valor

litat,

en

com
e

un

diamant,

coms»-ç. El ye

tenen el máxim de
le deia de la uti

en ordre a esser coeftcient o font del
valor de canvi,podriem dir-ho nosaltres del
treball. El valor de canvi no sempre está en
pro porció amb el treball.
sempre es ve

rifica que a molt treball, molt preu; a Pac
treball, poc preu; a cap treballar, cap Prea'
Dance, el valor de canvi, poctriem dir-li a Car
les Marx—rcurnent sobre el treball confl ell
ho Teja sobre la utilitat--no depón del Ire.
ball. En veritat el fct de que el preu o va.

proParail"'

lor de canvi no estigui sempre en
ni amb el treball, ni amb la militat, no 10.5
prova una cosa: prora que, demés de la aii"
litat i del treball, cal senyalar encara allAs
alire coeficient del calor de canvi.
El ami per a trobar-lo és pregntar:
?Qué ho fa que a igual utilitat, i a igual tra.
ball, tingui una cosa més' preu o valor ase
una ultra? 1 és evident que aixa depen de
manca o

abuldor, en

alt res termes: de

l'ofer"

demanadissa. Tindrien .raó, dones, Car.
les Marx i els socialistes, si rebutgessla
utilitat com a font única del valor de callIP;
ta i

pm. no en tenen (luan en
que el valor de canvi depan

absOlut nagual

tamlié de la Jai'
litat. Pan be d'assenyalar el treball, con a
font del valor de canvi; peró van errats gaila
el converteixen en font única. No és 84.
ment el treball acumulat el que dona

volar

a un objecte. Si la cosa sobre la qual
acum?dat el treball no té utilitat de cap
va, si n'hi ha, d'aquella cosa, fins per a líen.
car, Con?, diem vulgarment, per treball
costi no valdrá és. El treball comunica
lor; pera no ehl sol. Es ell amb l'utilitat
oferta i demanadissa, qui determinen el "v
lor de les coses.
I ja es ben ciar que si, tot i
l'eficacia del treball, no la trobem élser talit
exclusiva cont C. Mala: ene ensenyava, ta"
poc podrem concedir-li els drets que,
rada ment i amb dany de tota la vida sacia"
ell li atribuía.

reconeivellt
eXage;

Part

No més amb que la quarta
deis habitants de Barcelona do

deu céntims setma*
nals per a 'hospital de la
nessin

Santa (reir,
aquest

1

prodría sostenir-se
acomplir la seva missió
sense penuria.

•
•
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Carnestoltes

en

plé Juny

Quan els qui estimém de véres la ciutat comeneávem d'alegrar-nos, pel fet evidentíssim
decaiment
any major de la repugnant farándola carnavalesca, almenys en llurs de
Mostraejons percada
les vies públiques, ha vingut a produir-nos fástig i tristésa el fet, tanabé
del

evidentíssirn
Inalura
l'esrnal;
tes

per desgrácia, de la rebrotada del crane; amb la agravant de que si fins ara la
de curta duració, vivint només que els pócs dies precedents al sant temps qua
ara, el mal lleig, coreará, en son rebrotar, tots els temps de l'any, si cal judicar per
era

senyals

massa reveladors que hem

tingut la dissort de presenciar. Eren

la Granvia de

Coits i el Passéig de Gracia, una
rua de disf reces molt més nombroses que en els diu1,11enges de carnestoltes d'aquests darrers
anys; les persones de sa casa que cercáven una
de tranquil
esplai i de frescor, despres del treball quotidiá, es trobáren amb l'espec-

til°reta
aele

inauposable

d'un carnaval fóra de temps,
que cap
agent de l'autoritat féia retirar aquella

El

poguent observar, amb extranyesa summa,
repulsiva ximpleria que deshonorava Barcelona.

Primer *dia, i en fa molt pócs, que véiem desfilar tres o quatre autos i altres carruat
amb gent de
vestits virolats, ho várem créure una boutade d'una dotzena de persones de
manera d'ésser; una sortida de tó sense conseqüéncies. Malauradament, ens haerrat; el dia segiient el fet insólit es repetia; i dos dies més tard, ahir sis de juny, amb
tal volta, d'aquell espectacle repugnant i bárbre que alguns titúlen fiesta nacional,
els
Prinelpals carrers i passligs de Barcelona eren envaits de disfréces xavacanes, moltes
elles ueupant
autos i veicles amb penjarolls llampants per tots cantons, que donáven la imsió d'una
xella moresea; d'un xibarri deis ravals duna vila andalusa, preparat per diver"16
d'anglesos que paguen bé les gitaneries més o menys auténtiques
P°13ra Barcelona, eiutat tres Vóltes desgraciada! Quins pecats tan greus deus haver con
'es, tú,
austera,
nlents mallfics culta, honrada i laboriosa en altres temps, que avui en que tots els elesemblen haver-se desencadenat damunt teu, per si quelcóm mancava fins
gent que abans s'amagava en ilurs catáus de la vista
deis teus ciutadans, sigui goa
insultar la teva dignitat, a befar el te u bon nom, a escupir ton rostre amb el més denigrant deis
estpectacles públics!
exi
quant cal que hagis davallat, ciutat abans pobra peró honrada, que la gent qual
hauries d'ignorar, s'atrevlixi a fer mofa sagnant de la teva civilitat i cultura,
llur
descarada, cínica exhibició farandolera!
un P°1'ra ciutat, tu que tenies uns ries humils i caritatius, uns pobres actius i alegres,
farnilies, en tots els estaments, basades en la Fé, la Esperarlo, i la Caritat, que féien
la gran
familia de gents benavingudes que t'estiniáven tant, avui avui menypréu de
ludibri de forasters qui viuen de les teves entranyes! Déu s'apiadi de tú i de tots
"%altres,

determinada

tien1

Lexellsa,

,.

:Panti
an's,Lencia

unes
tusli,son
„

Pk-nila

Barcelona!

VERAX.

Els llançadors

P,,inues obres tan

A

j.11ALUNYA
les

"e

,.3

útils

d'anatemes

com

la que realitza

SOCIAL desvetllant l'atenció

uretes sobre

le;

realitats aprerniants

del problema que a tothom preocupa i que
enclou tots els altres problemes, car es trae
ta de restablir l'ordre de la ereació en l'es
fera humana, de fer práctica i viva la so
lidaritat entre els homes regulant les sevel
relacions amb eLs mitjans de vida espiritual

CATALUNYA SOCI,AL
i material, en els quals la personalitat de ca
dascú es projecta i s'engrandeix.
Per?) si la indole del problema en la seva
unitat total, té quelcorn de majestuós que
atrau

l'esperit a les brillants sintesis, quan
davalla al terreny de l'acció, que és d'una
manera especial el terreny del deure, veiem
que la qüestió es divideix en una serie de
qüestions. El fet mateix de parlar tant del
problema social i de la soluci6 del problema
social i de que la única solució rau; en l'Es
glesia, pot tancar-nos en els il-lusionismes de
les generalitats ineficaces, si no s'arriba a
concretar les conseqüéncies que es deduei
xen de sans
principis. Convinguem en que
si en11.1 de les altures de la idea que a mesu
ra que l'home s'enlaira assoleix
síntesis cada
vegada més altes, hi ha una sola qüestió,
no obstant, quo ad nos, en
quan a la nostra
limitada manera de procedir, no hi ha una
qüestió social sinó mates qüestions socials
que successivament s'han d'anar resolvent.
Cal combatre la ignoráncia, la hipocresia
o la inconsciéncia
d'aquells que en les apa
es

riéncies de un catolicisme recelés volen pen
dre posicions per a la defensa de llurs pro

pis interessos materials. Com aqueixos pei
xos que en
veure's perseguits per sos ene
mies llancen un liquid negre per enterbolir
així mateix ells tracten d'enterbolir
totes les qüestions llancant fulminants ana
temes contra llurs adversaris per a deixar
de cumplir llurs responsabilitats socials.
Creuen ensibornar la gent senzilla parlant
de modernisme i de sillonisme, mostrant-se
astorats

pels perills

a

que,

a son

judici, és ex

posada la

puresa de la doctrina. I com que
aquesta táctica no deixa de produir algun
efecte (prou ho saben ells), es dona el cas
de que a Espanya, hi ha qui considera heret

gies soeialistes,

co que

el catolicisme social té

en

tets els indrets

on

alguna importáncia és

cosa corrent, admés per tothom
i adhuc de
sentit cornú.
Per qué aquesta escepció? Qui son aquests
senyors i quina autoritat tenen per a con
demnar lo que defensen els catélics en tots
els pobles cuttes!
Cal dir-ho anib franquesa. Mentre aqueixoo

que s'anonienen católics i que ho son en el
terreny individual, mentre aqueixos que

(buen avorrir el lliberalisme no bla.smin eis
principis de la economia lliberal que en el
fons apar que estimin amb tota ránima,
que no ho confessin, será irnpossible Ufl
unió amb ells per actuacions públiques ce".
tants, impossible per qué ells no la desitgen
per qué de realitzar-se esterilitzaria o para.
litzaria l'activitat social deis c,atólics,
possibilitant així la desitjada harmonia entre
les classes.
Aquests que tant parlen de la autoritat de
lEsglesia i que es permeten esmentar la E"cíclica Rerum Novarum, que fan, per exer"‘

pie, per a que el salan i vital,familiar Pree°nitzat per Lleó XIII existeixi amb les neces
sáries garanties?
Quines reformes legals preconitzen per tal
que les lleis favoreixin la difusió de la Petits
propietat segons les ensenyances del rail
Pontífex?
Quina veu ha ressonat al Congrés per
demanar l'aprovació del projecte de cases
bon preu?
Quina veu ressonará al Senat per aconse
guir la seva inmediata aprovació? I a,; S
gons spmbla no els interessen gaire prketies
nient, les solucions proclamades per 1'Esgle518
o

res

fan per

a

que encarnin

en

realifolt,

la

—

gosadia d'encimbellar-se al trí
pode de fortod6xia per a llancar rídieuls
com

tenen la

anatemes?
Tal volta
tar
que

no es

d'heretges als

donen cornpte de que trae*
que creuen, per

esemPle'

els latifundis hi ha un problema a re'
resoldre, seria incórrer en l'enorme absurd
en la folla irreverencia de condemnar els
;
pes que dictaren tan repetides disposie,°contra els latifundis del camp romá.
en

Mes,
reixen

a

seguir? Hi ha coses que
discussió seriosa.

que

una

SALVADOR

Aquest
passat

na

MINGUIJON.

número ha

per la censur

_

A
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eiss-11 dia que pugin els bolxevics, ja ho tinc pensat:
Pagesos

a

ciutat,

i els camps, que els treballi

els senyors, coll

qui vulgui.

a

terra.

lo
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La producció espontánea
Socialment,

el tractor

dones de la casa ajudessin als bornes el
les feines del camp i la remaderia, de fet do'
nava

formidable, la rús

tractor és el

sinthol_de les imrnenses planures
explotades per una brigada tal vegada vaga
bunda, al servei i protit d'una familia o
be
d'un amo sol. L'arada rústega
significa l'explotació per pareel-les petites, i arnb una intensitat heroica al sostenimnt i
a la vida de

Aquesta independéncia de la familia

no la
la redueix la necessitat de dos o
tres moços convivint amb ella. Al
contrari,
la complementa, la perfecciona:
Segons el
concepte cristiá, ls moços son membres
de la
familia amb totes les aventatges. La
tradició ho ha conservat •fins
avui

minva

o no

així, essent
una contenció contra la
vagabundosia de tots
aquells desheredats que sempre
providencialment n'hi hauran. Per a les
families cristianes de pagés no han
sigut necessaries la llei
deis accidents del treball i altres
per tindre

el meco

a racer de tots
els risc i contrarietats
de l'ofici, i de la vida.
D'aquesta base firmíssima de la nostra societat pagesa el sindicalisme s'en adoná
desseguida. I quan comença d'extendre la sindi
cació dels obrers indtArials als agricols l'escometé de front. A l'imposar als
inoeos
vaquers, que l'avíen de concretar els seus
serveis o la seva feina a una especialitat sola,

inunyir

o

plegar

l'orralges

i els prohibí alhode &aballar gens de pagés
anava a matar
de dret l'economia de la casa de
pagés. Quan
decreta per l'amenaça la sulkstitdció
de la
manutenció, a carrec de la casa, del mosso,
com exigeix la vida familiar,
per una setmanada fixa sola, aniputava violentment el
inoco de la familia, com membre
orgánic
ra

cessari. I

en

posar la

prohibició

a

i

ne-

que

les

altre

cop mortal

a

la. familia

ro

d

el que passará si torna a campar a les se'
es, n'hi han ja per alguns indrets. corn
y
allés, certs exemples. Abandonar la terra
a
la produwió espontánea: als serrats
y

munió de families, avares de
la terra que
llauraren sos antestrals. No refusem
el traetor formidable; peró també
pensem una nuca
en
aixó que simbolitza Varada

quan prediquem que el que cal és augmenta•
el nombre
dels petits propietaris o sigui el de les
families
independents, que es bastin per viurer.

un

catalana. Tot anava a sofocar les nostres Pe.
tites industries agricoles i a l'abandonaillent
de la terra, i a tots, majortnent als nsl°05
a llevar-los-hi la
sabor de la vida familiar.
gtit
Del que hauria passat, sino hagués
a
mh temps la persecució del sindicalisme e

tega arada simbolitzen dos estats o dos
régims
de la propietat completarnent
diferents. El

n

iellars el vent hi escampara les llevors (le
roures i alsines que creixaran espontálle3.
n
ient: aLs plans, als plans riquissims de re'
gadiu,
plantar-hi, així que es vagi pognelit'
a
rbres de ribera que tal-libé creixaran es
aneament. Tots, pins i carolines treballa' 811
p el amo,
sense que aquest els hagi de 011'
tindre o els
bagi de pagar soldada.
Si mal ve aixó, encara que no sigui d'Os
p

,

ry

absoluta,

lanera

sa

per

a

será una

Catalunya. Car

d ustrial que
plega
di ners en un

banc,

Estat

un
o

desgracia inunel"

no

es

el

eas

de 111'

negoci i deposita el
els entrega a

servirá d'aquests per a fins
ol yes,colectives i el banc els movilitzará els
eanfiara
a altres mans laborioses
quels
p mduir de nou. Així i
tot, el nostre gen"
la nostra educació tradicional no ens mese
ga ire tots plegats a sostindre'ns de l'OILda
que es diu vulgarment, vivaquejant as*
es

tranquilitat

a costes de l'inquietut i rar"fr 5
ment de rpocs altres. Si per cas
no,''e
es.
re ntes petites son la
penyora dels nostres
vis
tal
que seiviran per a la constitució Ae
ea

no ves

families i 1a creacó de

rict uesa.
La terra,
tei xf",

noves

fonts de
1113.

canvi, abandonada a sí
deixada a la producció espont5lle3
en

qu in estoc rnés formidable no importarla
me nys per al nostre patrimoni -social! Es clar
qu e, economicament, tindriem

l'acumularnelit

d'u n capital arnb interés compost, que al °P
.d'uns anys, d'una o diles gene racions, al ta
llat els arbres, el podriem movilisat Pel" 3
rus i pi-0ft de tots. Peró mentrestant,
d'aquestes ter res (ja no voten] suposar
-
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tes

econornicament),

rendiment explotades
reals

també tributarien més
pr

a

horticultara,

ce

rernaderia, que no pas convertides en
o
saLsaredes, el qual suposai-ia una
Illinva de riqueses
tremenda. Igualment el
o

pinars
deixar

de produir
certs fruitsnecessaris al nps
ens obligaria a haver-los
d'imPor
anant-nos-hi un altre capital que
acreixeria la minva encara més de la nostra

tre consum,
tar de fora,

pot

provar fortuna

a les nostres ca
de pagés, hom s'esvera. Que si el buf de
Déu manten les petites bestioles, fa creixer
les fiors en les vores deis rius, també ompla
d'aro i bardices les terres que demanen l'a
mor de rhome.
Angel GRAU.

tornar

a

ses

riquesa.

Per?) tot aimi

no és gaire si es compara
social de la producció espontánea.
1Qué farien
totes áquestes families rurals ata
?del Del sindicalisme en la seva organització
intima,
i econ6mica forçades al rIgim
de la
culura etspontánea de la terra? Algu
nes
retornarien la masoveria a ramo, i aquest
trobaria igualen t forcat al régim de la
cultura espontánea, i
emigrarien a ciutat, a
%Mentar l'estol deis peons i bracers, i tal
denná sense el suport familiar,
".ts als rengles revolucionaris. Altres, previnels proinetaris treballadors,
iintrépits
o els més
es
tecluirien a la xiu-xiu treballant el més just
per no
haver de necessitar de bralos nece
4saris. Per6
aquests, sense l'estimul molt bu
/11
honest de poguer-se sino enriquir al
afanyar-se un passament pels notts
°
Per a la vellesa
perdrien l'amor a la
ter,–
`'"j l'amor
a l'ofici. I els joves deshere
"ats
que avui son
els moços de les cases de
Pagés, i en la vida de
familia que mesen que
81)11
°I)ligats
a mellar, se disciplinen per al
ti•eball

?Mi) el mal

:enYs

411111

fixe, rnonoton, continuat,

per

a

ser

caps de familia
pageses bandejats del
sense una contenció familiar,
augmen
larien els
rengles
la
sindicalistes,
o
vagabon
deria

lita

Aleshores,
en

bon troç de Catalunya converti

boscos i

salsaredes, abandonada de tot
'`)Illi sense
la senyoria de ningú, uns quants
tr,actors formidables, amb uns quants
nleca
l)odrien explotar-la de nou con,
rra
verge d'América, pel régim comunista.
I"
hi
farien les nombroses families

t

que la
conreuen avui i se sostenen de

sindicalisme

amb la

quant

n'hauria sortit amb la

desapari( ió de la familia. Per

es Densa que

qualsevol dia aquest

ELS LLIBRES NOUS
QUE

PRIMEN ALS AUTORS I ALS EDITORS
NEN COMPTE DE

SECCIÓ,

L'APARICIO
QUE

DE LLURS

ENS Itsmatug UN

VULGUIN

LLIBRES EN

QUE

DO

AQUESTA

EXEMPLAR.

Aplicación de la Jornada mitxima de ocho ho
ras.—Instituto de Reformas Sociales: Di
rección General de Legislación y Acción
Social.—Madrid, 1920.
La secció d'associacions de l'Institut ha

re

dactat un complert informe sobre raplicació
de la jornada máxima de treball, segons les

disposicions deis R. R. D. D. de 3 d'Abril i
21 d'Agost del prop-passat any.
Es tracta d'un treball acurat de recollida
de dades suficients per l'estudi del problema
abastament, per tal de fixar una més per
fecta adaptació a la realitat.
Comenla per exposar els antecedents legal»
amb una nota de l'informació que es va obrir
en tal objecte. Segueix insertant totes les ale
gacions tant obreres com patronals que es
feren abans de posar-se en práctica l'articu
lat i ho

completa

amb

un

resum

de la tasca

duta a cap per les Juntes locals de Reformes
Socials.
La segona part, sens dubte la de més in
terés, está destinada a rexamen de les alega
cions relatives a les diferents industries i
serveis, classificats en els nous agrupaments
que en els decrets s'hi senyalen.
Finalitza l'informe amb una secció d'acords
i disposicions i un apéndix on se troba la ma
tIria legal referent a rassumpte desenvo

lupat.
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.D' aci d' allá
Ens sap greu haver-nos de tornar a ficar
amb l'ex-mestre i ex-diputat tortosí; per6 és
que el senyor Domingo bada.
Ha clit que coni a mida de bona politica in
ternacional sla de reconeixer el Govern deis
Soviets, no recorclant que fa temps que nos
altres ja l'hom reconegut... com el més bali
ga-balaga i destarotat de tots els governs
haguts i per haver.

Un lilegidor ens fa notar la inutilitat de la
madrilenys slan reunit en un esmorzar per
a tractar de les discussions
parlamentáries.
?No en tenen prou amb el Congrés?
A nosaltres que el metge ens ha prohibit
fins llegir el diari mentre menjem... iCons
ti que es d'envejar un etómac tan patriótic!
*

P10«l

Sois

*

Un Ilegidr ens fa notar la inutilitat de la
secció oficial deis diaris en la que es marca
el preu de les viandes als mercats, perqué en
anar-les a comprar no regeixen.
No tant, no tant, amable comunicant, que
per alguna cosa serveix l'anunci. Es veritat
que la minyona no sabrá mai a quin preu
comprará, pere, en canvi sabrá al que no com
i ará. !Es evident!

A Bulgaria &ha promolgut una llei per a
exercir una alta i escrupulosa censura sobre
els llibres que han d'anar a mans de les cria
tures.

d'anues

,tes minucies en els temps que els nens nai
xen anib tres cursos de
llatí al pap.
iVaja que el Govern bulgar ens resulta un

xic massa obscurantista, en no respectar la
llibertat d'imprenta búlgara!
Res, que ha caigut en una vulgaritat, nai
turalíssima a Bulgaria.
*

*

*

A la presó de Saragossa han hagut de dar
ordres severes per fer emmudir els reelosos
sindicalistes que avalotaven cantant cançons

bolxevics.

cosa

ens

I naturalment que Ilavors i pels
consegüents era igual que entonessin
magnda, com la Marcha de Cádiz.
*

*

efecto
car'

*

Els pares de la Pátria—que venen a seir,
els nostres avis politics---estan ja cansats 0`
la laboriosa tasca que han dut a terme
la present etapa parlamentbria i ja Orle'
de les imperioses vacacions estiuenques.
Peró el Govern, esperonat pel Ministre
Foment, está dubtant en tancar les Corts
26 del mes entrant o bé en prorrogar la ses
actuació.
Creguins el senyor Allende, i no es deixiee.

eei
,

sarrohar, tanqui, tanqui,
ja ho diu la dita:
Qui
no

!Ves quines cabóries! preocupar:se

una

tal volta, amb mil precaucions,
aprenien les cançons

amb sordina.

* * *

*

A! iperb és que els nostres sindicalistes
han aprés canturies revolucionaries? Ca!
ho creiem pas, perque per apendre de al.
tar &ha de fer soroll i la policía hé
s'hauria adonat deis assajos i els hatirb
atrapat.

tanqui

PerOtle

no ta,nca al Juliol
tanca quan vol.

En Lenin davant una reunió de- tkenies
ha declarat que el régim de la República rti.
ssa está fracassat.
--Bon dia tingui, senyor Lenin,
passat la nit?
—Bé, bé, perii em trobo una mica ens019i.
dot. Pot ser he .dormit un xic massa.
—Si encara té teranyines als ulls!

La setmana passada es va aprovar el CO,
grés la nova llei de cases barates. Ens
ta la construcció d'aqueixes per tots els
dis possibles; exempcions d'impostos, pr
a bon preu, premis i subvencions.

Tindrem, dones, cases barates, molt bé;
perb,
els lloguers?
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NOTICIARI
--El tercer

diguerem,
deis

temes

ssants:

C,ongrfi Patronal

que, segons
celebrar-se a Vigo, té denles
indicats, els següents, molt intereva

nits per el susdit Comité junt aLs que
recaptin per aital

es

les

—La major part deis obrers espanyols que
treballaven a Cuba volen tornar a Espanya
per quan la crisi económica que pateix aque
lla illa és talment ruinosa. No hi ha feina
ni diners allí. Tots els Bancs liquiden. Re
centment se han repatriat uns dos mil
obrers espanyols. El Govern envia alguns re
cursos per facilitar la tornada, mes no arri
ben en loc.

El Senat Congrés.
discuteix el
de cases ba
l'ates, del que ja tenen projecte
noves els nostres Ile
gidors. Es cosa
de pocs dies la seva apro

—L'afamat Gremi de Serrellers i Ferrers
de Barcelona organitza una Exposició de Fe
rros Artistics tper al Desembre vinent a les
Cale ri es Laietanes.

—La crisi industrial
que patim a Cata
s'exten rápidament aLs veins depar
arnents
Da! ats. francesos, on hi ha molts obrers

--El Govern, a proposta del Institut de
Reformes Socials, ha prorrogat fins al 15 del
proper Juliol la data per a que les societats
interessades formulin les peticions a les Jun
tes SociaLs locals de R. S., respecte a la jor
nada de vuit hores, atenent-se a les regles
fixades per l'article 16 de la R. O. de 15 de
Gener de 1920.
Dites Juntes tindran temps fins al 15 de
Octubre vinent per rernetre al I. R. S'. els
dictamens que emeteixin i els documents co

Organització patronal i obrera.
Contracte del Trebctll.
Jcirneda del Trebal1.
Formes de remunercudó del Treball.
Tribunal del Treball.
Parlarnent del Treball.
Segurs social&
e_Aguelicos
le mes
`"ei°71-9
eomuns
totes
son

a

tel

vació,
i

tunYa

Govern fa

Z,11„Laci6

seu
el projecte de repre
proporcional iniciat per les oposi
que pendrá per motllo el sis

Delga.

"areelona,

Ictrangers,
seva

d'Orientació Professional, de
a
ser
visitat pels

comença

visita

v

Aquests

dies

amb

l'honorá

el eminent professor, de la
ersitat de Cambjadje,
esi:,L'Eseola
Caries Moyeis.

Uni-

•

del
11.;°` eomplertaElemental
i tancada

Treball avisa que

d'apre-

tio-ntsquenlecánics

pel «Curset preparatiu
4 de Juliol.
au cativi segueix admetent inscripcions de
téss-"nes Per la ensenyança de teixidors, fus
raid Mestres de
cases, fundidors i modelistes.
Dianxistes, fumistes, industries
ca' i mercancies de m-d'escriure;
advertint que també es li
"tat el

començará el

quirner;ers,

rresponents.
—Segons el resum oficial d'importacions i
exportacions de l'any 1920, publicat ara, re
sulta un dIficit de 404
ineieantil. Fou un mal

any,

mes

la balança
l'any pre

sent...

—Den-1i\ diumenge es llegirá a tots els po
bles d'Espanya el ban, a pegó públic,
rent a la reglamentad del .retir obrer obli;

gatori.
seva iniplantació sembla asseg,urada
principals regions.

La
les

en

4.1111.•

número d'inscripcions.

ht-17,114

Federació Textil de Catalunya» i
co:taneoinunitat de Fabricants de Teixits de
les seNks barreiges», deanen
m
al Coton , 13,, cine, al disoldres el «Comité Oficial Co
trie-t; segons fa poc va ordenar-se oficialSe
Procuri donar, encara que sigui

miliuns,a

CARTERIA

r

"i

(16entaniament,
Iqur

solució

a

la

greu

situa-

atueix la industria textil cotonera
Nent toca a l'aspecte social de la mateixa:
-se, al
n

efecte,

deis valiosos elements

reu

REDACCIÓ
J. M. No va.
J. R C.—Es massa 'taro.
J. B M.—Girona. Agraim el seu article. Procuri
escriure s bre un assumpte concret
mirarem de
publicar-ho.
J. M. —Veurem.
--

m?
?
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CATAI ANA

MARCA

OERIRIi

ESPECIALIDAD Ihna lricoasi; debldy("Ite401
1Mi
concerniente al
de cerería, elaborado coa fi
1.
pe

DEPOSITADA

ramo

rfecciOn al peso, forma y gusto de cada País
RAS PURAS DE ABEJAS para el CULTO CATOL
con
y
buenas mezclas de varias clases y precios.
humo, olor ni carbón..
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin IneIgil
CERAS AMARILLAS de todas proceden
...,

das.

de Cergs
en

iande

0100

iljEllb$1501.111*
&ploma

s

de

-c;-vicsp.k1-4.4

eXalfl

40 Calle dele Princesa 40
Te)«tooe.428

PRII//4‹.el

B ARCELONA

de heme

todas clases y varios
blandones esteáricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Fxpedleiones a todos
los plintos de la
l'entesada y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.• y 2.. CLASE

ricas

b

S.*.

4110

.

ycolores de

Bujias

E.stei

Cerecina, Perafina, Estearina, etc.e1c
iii•

FABRICA de BUJIAS

,0,1/1/e4

POR
Grandes remo.

Princesa1
Se

40 ANTONIO SALA Barce1011

Teléfono 428. A.
remiten notas de precios, ycatellogos,

íCratil
¦•••.°

•IgN111•1•ZIM•lalgalleffilalffilUMMINE•glala
1111

:
•
•
•
•

CATALUNYA

SOCIAL SURT ETS DISSRPTES
8

mesos

.

Cada número
•
•
•

ANUNCIS

A

DEL

:•

DR. R.

JORDÁ MAs11

•

Un any
Sis

CONSULTORIO CLÍNICO

•

PREUS

.

ptes.

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

4

.

.

15

céntims.

Condiciones especiales

ECONÓMICS

para

trabajadores.

•
•

ummiammommemmel.

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.

BOQUERIA, ALSINA,
27 Pf al.
Entrada

:

•

GRANS MAGATZEMS JORBA
MANRESA-BARCELONA-BRUSELLES
ELS MES
:

:

IMPORTANTS

DE CATALUNYA

ELS
: :

QUE

VENEN MES,
I MES BARATO : :

CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
CAMISER1A, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATERIA, JOIERIA, ETZ.

EN

CATALUNYA SOCIAL

(1

lb(

GLA

15

Dt

11Q1'

CA sAmi

(ONU*

Uli1Z10:11
HSAMITJANA

'-•

SGi‘e

--4/1/TJANA
•1.4
•

C

r`11.1..

ONEJO
HUSAR

BOTELLAS MAL TAPADAS

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa Ana
CENTRO DE
MENTE

Re!orp,

de
Práci."11
leas

ENSENANZA,

PRÁCTICA,

DE

y

Nueva)

ESENCIAL

COMERCIO

letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
esrritorío, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
jartida doble,
aplicados a toda clase de empresas
mer Título de Tenedor de libros, previos exámenes inclusas la Banca y Bolsa
por péritos y profesores
Clases especiales para senoritas.—Practical of School Languages
guas vivas)
por profesores extranjeros y por métodos modernos
puramente
comercial. Lenguáfonos.

por

de

(lencantiles.

SOCIAL

CATALUNYA

LLET CONDENSADA

PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

DA.

1._,c1--11Ri_A_
TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Linea

de Cuba

biélleo.--ServIcio mensual saliendo de Bilbao
21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrus el
Gijón y Santander.

Cerulla el
runa,

Linea
Para

Aires

Buenos

de

Santa Cruz de
el

día 2

Lineo

Málaga

de
el

y

Alres.--Servicio mensual
Tenerife, Montevideo y

de

Montevideo el

de

de

Veneznela-Colomble.--Servicio

y

de

cada

escala

mes con

Cádiz el

16

de cada

el

4,

el

20 de cada

Málaga

de

Buenos Aires; emprendiendo

01

5

de

y

de regreso

viaje

Pée.--Servicio

de

Las

7,

de

Africa.

occidental

en

el

para

viaje

mensual

Las

saliendo de

Barcelona el

10. el

11

Palmas,

Regreso

saliendo

Cruz

de Fernando Poo el

de

de Barcelona el

Tenerife.

2, de Valencia el

Santa Cruz

2, haciendo

las

de la Palma

escalas

de

3, de

puertos

Y

Canarias

y

de

Péo

haciendo las escalas

2,

Brarill-Ptatn.—Saliendo

de

Aires, emprendiendo el

viaje de regreso desde Buenos
Santander Y Bilbao.

Vigo, Coruna, Gijón.

Bilbao,

Además de los Indicados servicios, la
tos

del Mediterráneo

yac

salidas

Estos

no

son

a

y

vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía
do, servidos por

la

de

Canarias

y

Costilla

y

de

la

Península. Indicadas

Comp arlía

se

anunciarán

y

Trasatlántica
a

operun.amente

Aires

para Río Janeiro.

Montevideo.

tiene

New-York
en

Vigo
para

y

establecidos los
la Línea

de

se

admite carga

y

se

a

1

/41.

3

lot4

a4."
especial'

Barcelona

el

icle°
W2118'500.
Itto
aer

Fillell"—•

expiden

pasajes para todos

los

tnn

li4poir

puericia

regulares.

AUU

en

cada viaje.

W11.1

FRANQUic.0 COnGEN

Sanos.

en las condiciones más favorables
y pasajeros,
la
a quien ces
trato esmerado, corno ha acreditado en su dilatado servicio. Todos

hit" También

líneas

Gijón,

carga

cómodo
sin

Santander,

New-York, puertos Cantábrico

filas

el

Uttror

de

de ida.
el

Canarias.

›ons

Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 13Sabanilla, Curasao. Puerta Cabello, La Guayra.
n

mensual
Santa

1

para

Ida.

Buenos

13

Valencia.

de

Barcelona.

y

Regreso de Fernando
Línea

/3

desde

New-York.

Colón el 12

Rico, Canarias. Cádiz
Línea de Fernando
el

en

mes, para

Puerto Hico y Habana. Salidas de

Je de

Barcelona

Habana el

New-York, Cuba. Májlee.--Servielo mensual saliendo de Barcelona el 25. do Valencia e'
y de Cádiz el 30. para New-York. Habana
de15
Y Veracruz. Rezreso de Veracruz el 27 r

30

indicadas

de

y

Per'

Loes.

28

Linea

Cádiz

16

,0Y1

Gull1e -,,er

19. de

3.

baria el

Málaga,

saliendo de

17, de Santander el

el

de Orelkils »ea

bel

ay'

