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El que
a

disposar

fer els

posseeix

grans

d'ells segons el

seus

desigs

xeris. Exerceix

un

PERE, 1,

3

5, BARCELONA

capitals no
seu caprici,

els té per
per

a

satis

entregar-se a corruptors plat
ofici social, es Porgue que ha
i

de fer circular

proporcionalment per a tots els
nlembres del cos social, els productes de l'acumu
lació que posseeix; com aquells orgues del cos
hunlá que contenen o produeixen els elements ne
eessaris a la vida, no els serven per a ells, sino que
els distribueixen per tots els membres del cos,
i la salut precisament consisteix en la equilibra
da

distribució;

de

els

retingués

per

tingués
teix i

manera
a

que si

borgue productor

aprofitar-se`n

ehl sol, si

estancats, esdevindria l'enfermetat del

després

la mort del

els
ma

cos.

DR. TORRAS 1 BAGES
(:Esperlt

ea el

problema del treball).
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS

ESPANYA

La nota iorta de la ,,etinana

contituit el
discurs d'en Canab4 en el segon torn de la tota
litat del Projecte de transports presentat pel Mi
nistre de Foinent. Realment, bu aquell discurs
una obra mestra, una de les millors peces parla
montarles, selns en Villanueva. Fent vettre
sentir a tots, la necessitat de resoldre el ja gra
víssim problema ferroviari espanyol, lins a l'ex
trem d'afirmar que constituiria una deshonra per
les actuals Corts el disoldre's sense arribar-hi, va
demostrar. amb abundancia de darles, com el pro
jecte del Ministre de Fontent no resolvia el pro
blema, o en tot cas el resolvia antb pérdua de
molts milions per part de l'Hiseada de l'Estat.
Cal dir que en Cierya a defensar-se aferrissa
dament; peló no va poder desfer l'argumentaci6
sólida, técnica i documentada del leader regio
nalista.
Davant d'aixó, ?quina sort espera al projecte
del Ministre de Foment? En general, es fan n'ala
auguris respecte del mateix. î aix6 seria una
l'asuma, ja que podi ia modificar-se el projecte,
acceptant estuenes essencials, cercant fórmeles
noves, etc.; i ahí, anar directament a la solució
d'un problema tant greu i urgent Com aquest.
Penó la passió política iinpedirá, segurament,
aquest eaml, dones sembla ja avel que el Minis
tre de Foment ht situat l'assumpte en el terreny
polltic I d'amor propi.
En aquest moment en que escrivim, s'espera
amb impaciencia el discurs d'en Maura, que es
diu será també d'oposició al projecte. Si
realment
suceeeix aixi, el Govern es trobará en un mal
pas, ja que una sola vegada que 11 ha
convingut
tenir una mejoría de veritat va aleançar-la gra
cies a l'apoi de regionalistes i maurins.
A Barcelona no passa la razr.ia d'atemptats. El
culminant de la setmana ha sigut contra l'Alcai
de de la Ciutat, el Sr. Martinez Domingo. Aquest
home tot bonhomia i correcció, tant amic deis de
dalt com deis d'abaix. La Ciutat es sentí ferida
en ell, i l'Ajuntament es
traslada al domicill del
seu
President per a testimoniar-li el dolor de
•
Barcelona.
Un englayer i dos sindicalistes ben coneguts
han sigut les altres victimes fins el
present mo
ment. !Den s'apiadi de nostra chitad
Els llogaters de cases han renovat la seva cam
panya per la baixa deis lloguers a base d'una
nova i"egulacid del contracte
d'arrendament.
Al liarme anent avençant en l'ocupaci6de noves
posicions, si bé els indígenes hostilitzen sempre a
les nastres trepes, praluint constantment noves
bailes.

La

ció,

qüestió

la

manea

ENFCsolll'

de l'Alta Silesia albgueix state
d'harmonia entre oís isliats ene

fa referencia

a

la

mateixa,

f

caídla

qUC

,,Á)

no's trobi.
En cativi, el conliiete entre grees i tures oeri
bla llave'. en trat per millors camins. El.s

prialer

preparaven una. ofensiva seriosa contra els tatcs:
perb la cosa s'lla retardat grades a l'actitud
alia,ts que es preocupen ara de la qiiestió. Fr111,1'
ior
tzt
i Anglate.i,:ra aixi ho han notilicat °lid
ment ale grecs. ltalia s'ha associat en .aatest3
tí, ló
actitud intervencionista, mitjançant ducho
ei
terminants del Compte Sforza. 'A hores d'ara'
flte.
contliete entra' en una novíssima fase aten
difícils_
ressant, les .conseqüencies del qual son
preveure, donades les complicacions que d'a-13111w
de
drien esdevenir-se per tot aquell formiguel
t'Orient.
El gravíssini problema d'Irlanda elida diepJ
presenta inf"Js difícil i fose. Els irlaudesos
deelarat el boicot als produetes de la
anglesa, perjudieant a aquesta ea molts 0-1145
anuals. En canvi la metrópoli diu que va ergs«
nitzan una aeció militar ample i decisiva eentr3
els sin-Marre. Ni uns ni altres semblen gens dis'
9'111
possats a entrar per vies de coneiliació.
que uns i nitres detten sentir-ne prou la
tat, després de tant temps de pau aparent 51Ir
rra afectiva!
Tampoc la vaga de minaires anglesos
millo, cerní. Han sigut refusades pels obrers
per gran majoría de vots deis matches, i
posicions tetes pels patrons npoiats pel Cie"erw
I alxó complica novanient la qüesti6, lasollLieié

imilvtri3

-Peri

P11::

de la

qttal

no's

troba,

ara

per ara,

en

lloe.Far.'

es'

garrafal' una estadística Je] mant de milioes que
aquesta vaga a fet pereire a Anglatery&
sencer! Lloyd George va, en la mateixa, de dsilg.
da en caiguda.
Les relacions d'Alemanya amb els aliats se-1
xen per ilion
dnIÇ el3

bOn cerní,

en

aquel! punt

posar l'actitud de transigencia del- S'
vern Wirth. !,Ja era hora!
Mes que aixf> potser preocupen a Fra00
reconstituci6 relativament rápida de la se" elle'
iniga del centre d'Eur9pa i el tnoviment d e rppatia que per part de totes les nacions del fuate'
que les

va

ta--

es

nota

cap

Alemanya.

Es

induptable

,ge

cnieP"

aquesta és encara molt forte, i que la se"
sitat a que ha arribat li reserven dies de Pi'''.
;Ad-e 10
ritat i grandesa. I aquesta és la preocupad.nacions, enemigues que voldrien conciliar
or
creixement amb unes garanties de pau L
dre impossibles de trobar per ara.
r'

aquest
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La cautela social
i el
Larticie «Els llençadors d'anatemes», amb
l'últim número de CATALU
1.17Ahonorava
SOCIAL En Minguijón, una de les fir
rnes

que

Inés

ció

prestigioses dintre

doctrinal

el camp de la ac

periodística en terres ibériques,
e°ntenia Un plany
i una adverténcia. Es pla
"ia, En

ritualista Minguijón,

del gest de fiscalització
i esquifida de visió
amb que un
sector del
pensament social sol acollir deterProPosicions de reforma, de sentit
-ernoerátic,
que --diu ell— son admeses sen
se
recel i
defensades
amb entusiasme pels
cat61ies etn tots
els pobles cultes. Advertia el
Periu de
ce'xeu les l'atracció que sobre l'esperit exer
brillants síntesis, deturant-lo de baiaxar a conseqiiéncies
concretes en el treball
,i)lieació deis principis
socials cristians.
SOCIAL
no vol pas entrar a
judicar el fet. i
gatejx
menys les intencions, del retra ctar- ealguris poden haver exercit en
i
judicar moviments i projectes
rrn
ordenades a millorar la condició
les intencions de tottZ' i cerca Respecta
d'arribar
a conclusions
objecsp—es. Creu, per?), que no
-Va
deixa de tenir la
nal, eleiteia una acció fiscalitzadora doctri
dintre els seus naturals ter
„rn.es, exereida
arnb desig
de veritat i guardant els
`-anons de la
caritat

arninedes

`'ATALUNYA

IfleLrefo

:

a,e

germanívola.
SOCIAL tampoc vol

mante
eir:se en l'especulació
ociosa deis grans prin
en
le11.1 la Plácida contemplació eixorca de
-

cines

síntesis.
ens sembla
dpre1,6
1,17.,P,LanY i
de

innegable que al costat
l'adverténcia del senyor Min-

seesnerit atraient més

raveklenerositat
fo;,,,'” ,caP

encara per la
que per la seva gran eultucautela. Cautela contra la
de les corrents ultra-demo

doble
erZ u'absorció
trrcs, del pensament
ejid:1

no

Aseudo-empirisme
1ó

TrIen

.1"an

no

cristiá. Cautela

con

pragmátic

que des
i el control deis
grans princi-

arriba

fins
expressament
Ysprear-1("s*
Per•
alxo
CATALUNYA SOCIAL, sense
anaternes
4„,tnai del seu contra cap católic, no abdicaa

•

en

ref

--

Qrrlui,

de

criteri, fonamentat en bones
les lliçons de l'experiéncia quan

judicar determinades propostes de

que no Ji semblin

viables. Potser

es

pragmatisme

parla massa de societat nova, CATALUNYA
SOCIAL, sense sentir-se gens retrógada, ni
reaccionária, no hi creu massa en l'adveni
ment de la societat nora. Creu, no més, en
una modificació que
porti novetats acciden
tals. Essencialment la societat nova, enten
que será la societat perenne, tant vella com
les bis divines, del marc de les quals mai l'hu
mana societat no podrá eixir-se.
1 en ordre a les novetats accidentals, creu
que cal frenar prematurs entussiasmes. Suc
ceeix tot sovint que en el camp de les refor
mes socials el mateix bon desig fa sentir ma
ssa fort la influéncia de la moda. Un escrip
tor, a voltes més agut i enginyós que no pas
ponderat i sólid, llença una fórmula. La fór
mula sembla de rnoment perentória i definiti
va, contra els mals actuals i contra els re
meis-disolvents de les sectes. La fórmula fa
fortuna; esdevé fórmula de moda: amb ella
es curará tot. Peró el temps passa; i l'expe
riéncia va provant que la seva eficácia, per
tothom indiscutida, era no més un desig bó,
peró no exent d'utopisme. Contracte-socie
tat... participació en els ben,eficis... coopera
tivisme de la producció... ara accionariat
obrer... supressió del salan... etz. Veusaquí,
per mostra, una série de fórmules, que van,
una darrera l'altra (en concepte de remei
eficaç), de cara al descrédit; sense que del
engrescament que en el seu temps havien
produit en resti, al cap d'alguns anys, més
que el contingut essencial, l'anhel d'una hu
mana, justa i equitativa associació del capi
tal amb el treball en la producció econó
mica.
Dones, bé; sense inantenir-nos tancats en les
altes sintesis, si no perdessim tant sovint la
visió d'elles, emportats per la corrent mare
jadora del fets de cada dia, no hi arriba riem
a certs
engrescaments, que sois es desvanei
xen a colps de desengany, i
deixem llávors en
l'esperit atonia i depressió fondes. L'acció no
fora tant brillant, els programes perderien
en força suggestiva. Pero fora més
fructuo
sa i de resultats més permanents. I les or

ganitzacions, un cop muntades, funcionarien,
sense grinyolaments ni trencadisses.
J. M. LI.

4

CATALUNYA SOI0.0

L

'alcalde, ferit

Simbol cruent de la ciutat fiagellada, el Pri
Magistrat ha caigut, per la má d'uns
assassins, al mig del dia, en carrers centrics
plens de gent, ben aprop del palau munici
pal. La sang associa l'alcalde, d'una manera
corpória, a la sort de centenars deis seus ciu
tadalns. Ni el privilegi ha tingut el senyor
Martinez Domingo de que fossin agafats eLs
seus agressors:
han fugit, obrint-se pas, la
star als dits, igual que ala atemptats on cauen
patrons, obrers, encarregats o tkcnics.
La nit anterior, una descárrega contra dos
periodistes n'havia fet caure un de mort. La
nit següenta, tres hornes han estat trobats es
tesos pels carrers de Barcelona (1). Fa cinc
dies de la emboscada contra el patró apres
tador, D. Victor Jové, que ferí a n'aquest, i
a un enginyer, i matá al senyor Fernández,
encarregat de sa fábrica, a les poques hores
de resultes de les ferides. Un tranzeunt en
sor tí ferit, igualment. Altre passant,
també,
a l'agressió
contra l'alcalde. Oh, Barcelona!
be Vescauria el titol d'escorxador de carn hu
mana!
La professi6 d'escorxador d'homes, avui dia
ocupa, pel que's pot deduir, alguna cente
nars d'individuus. Els assassins, que es par
teixen la feina, sota una. o altra divisa, be
han de justificar el jornal que cobren.
Aquest és el nou ofici surgit de l'actuació
sindiçalista. A una Pastoral recent deis bis
bes de Lombardia es deja que el socialisme
havia engendrat una classe social nova: la
deis organitzadors: la legi6 innúmera de gent
que viu per a organitzar el
treball deis al
tres. Á les terres hispániques, oi més, hi ha
la classe social deis executors de la justicia
sindical.
Es debades que es vulgui fer creure que
el terrorisme és una cosa, i altre cosa els sin
dicats. Ben pública, i a l'abast de qui s'en
vulgui enterar és la enorme documentació
que en 'libres, diaria, fascicles i fulles prova
fina a la sacietat, demostra fins a l'abrumado
mer

N

(1)
diaria,

lilscrlt el present artiele ens assabenten
ele
que es tracta de
tres mIlltants de l'Unir,. un
d'ells el farnós lEvel/ Boa',
anarquista solemne. or
ganittador del sindicalisme a tota
Espanya. 1 so
zretarl de la Confederaci6 Nacional
del Traban. Una
vegada més declarem que una mort atxls no repre
senta cap :rancié de
Justicia. per culpable 1 reo do
pena que aquest indlviduu 1 ele
altres seus
companys fiaguessin estat. Es. al
contrari,
abe
rracié de la Justicia: és fer un tort a la una
Justicia
Pública robant-11 Ja seva condició més preciosa 1
essencial: la restauració pdblica de l'Inaperi do
la
1.1.31. Paré molla krent,
obcecada. pervertit quo té
guarir el mal el
multlpiquen. compliquen t sgra
el sentit del bé 1 del mal, no fin vol
veure. 1 con
tinúa celebrant les repressfilies. los quals. l'un,*
de
ven

terriblement.

evidencia la identitat entre l'anarcluisrle_,,,
i el sindicalisme. Els antics fabricants
bombes en gruipus isolats troven en eel rae
•viment
obrer, inspirat, propagat, i dirig1tPer
elis, ancho cauce per a desfogar els odia i
rabia universal que els recrema.
Barcelona és victima d'una vasta consPira.:
ció anarquista, i certament cap plá ni Pre"
ra

anienaca, cap

complot exprés

contra la

Per19.

de l'alcalde calia, car pel sol fet d'agtea.
tar autoritat ja era aquest una prova3aelé
on
viventa ala enemics de l'ordre humá. Per
és per etzar ni en virtut de les clássicl
folletineries de la enveja estrangera,
bolxevic o la gelosia comercial, que es desea'
cadenen sobre nostra ciutat adolorida el
llamps d'un odi misteriós. Les causes son tant
naturals coro visibles.
La conspiració és universal: la revonleió
anarquista, fons i nucli de tots eLs mo
ments obrera, compren tots eLs paissos. N° °
que surti d'un centre director (acabo de dir
que no cree en l'or de Russia: d'altra bandl
el mal és força més vell que el bolxevisme)'
sin6 que una rnateixa rebeldía radical del
homes movilitza les distintes multítuds segons les diferencies psicológiques nacional
i étniques.
Barcelona, nucli radial de Catalunya
la Espanya obrera, és la més meridional de
les grans metrópolis, la mé's gran i més vi?
de les ciutats meridionals. El sol escalfa 1114'w
les coses i les fa més visibles. En lloc del 1116°
com aquí
revolució treu al sol el cinisnis
de sea formes i el brutal desear de ses inten.
cions. Aquí és el punt geográfic de mAxiale
intensitat revolucionaria. Perd cal obsery.lar
que el fet d'estar situats en la localitzacid de'
mal insuperable, ens posa al costat d'una ilT?
mediata possibilitat de be.
Aquest beconsisteix en la mejor clOr
per a coneixer el mal. I el mal, quan és
negut, és quan comença a ésser dorninat IT18
mica. Quan Barcelona conegui la riatur,-niesii!
del mal que la rosega, iniciará el seu guarr
ment, i ensems, davant deis altres P51'
l'ensenyança del c?uní de la salut.
Peró ai, aquest pas endavant, Barcelona no
el dona. I no el dona per culpa seva. Fß CO
que el problema politic, la monstruositat
l'ésser governada per un poder llunyk, enge
losit i adversari, explica molta part de la
l'ida, peró no la disculpa totalment. No defo•
giro, no, la responsabilitat: al contrari, S
veixi'ns d'esperó.
na

....eer

L'astorament, l'inhibició,

cís5

indigna
vana i superficial, aquest•és el rnoment s°3
timental del públic barceloní davant del Oír
una

‘
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La confianea

en

repressions

aJnrídiques i en repressiilies amorals, carac
teritza aquesta depravació sentimental de la
gent

nostra, reblaniment

e,nderrocs

prou

palesat pels

de concióncia, tan esfereidors com
el pacte
brin i pidohn amb els jugadors, i el que co
rubor diners del ioe la
gnasi totalitat sense
de les corporacions benéfiques
rnoltes de
de Barcelona. Tot aix6 i
altres coses piadoses,
sabudes, cornproven que el
ll°,r fl s niprou
sincer ni pregon ni eficac, car
Prou fort per fer
esmenar conductes.
La lliure
escapada deis criminals, final in

no.és

„I

iJri

\ro

persecució tan afe
rrissada? I per a donar aquest espectacle,
s'ha fet una revolució que ha pertorbat la

el comunis

vida económica de tots els nobles? No valla

tots els ho

la pena de coinetre tans crims i d'exercir

I per aixó

grotesc
Pobres

russos no mengen /oas quan
quan poden. Es veu que

len' sinó
nle que

havia

de fer la felicitat

a

lles, ha fet
dissortat el noble de Russia. No
saben.) que
pensaran els nostres comunistes
del frac
del
rógim sovietista.En comenear
a

esearnPar-se per tot el "'non
antinaturals, podien el

defensar-les
"e
l'han

e(),les

seus

partidaara

comptes de
Prosperitat i la grandesa al P°ble
fet el més dissortat deis pobles, no
que en

gerlt

es

mor de

s'atreveixen a cantar
del comunisme. A Russia la

fam. No

mengen sinó els

vilegiats. El pobie és sotrnés al

eselavatges.
Velen

Pri

nrés gran deis

noble

uns quants
ches arribil, a Riga un
val/ell holandés
amb earregament d'arenga
des i el
Doble
esperá la seva arribada amb
III

gran

entusiasme.

plesentant

Al port hi havia

un

re

del govern, soldats

i bandes. Ja
velen quina
alegria perque arribaren unes
guantea caixes
d'arengades!... Voleu una de

lnostració

una

a

a

portar al poble

esperar l'arribada d'u,' carrega

d'arengades.
Ja ho veieu, obrers, les conseqiióncies del
comunisme. Es just i noble Iluitar per acon
ment

,

'seguir un millorament social, peró és ridicul
esforcar-se en fer triomfar unes doctrines
que son la ruina del poble i la mort de les
llibertats populars.
Els que sabeni que

ja

cosa

és el comunisine

esperavem aquest sorollós

fraca,s, peró

ca

ha que obrissin els ulls els que havien estat

enganyats pels

que actuaven

a sou

deis arrui

nadors de Russia.

una prova de la
misória del

118!

rnés gran de la
mislria al noble
si el noble no patis fam, es

Crejeu que
ileraria arrib
144

famolenc

com encara

excel-Incies

fet

tirania tan odiosa, per

una

aquestes doc.

amb entusiasme, Peró

sabern
positivament
Prirtar la

variable deis assassinats «sociaLs,, és un fet
simptomátic, i en l'atemptat d'ahir contra la
persona que encarna la magestat ciutadana,
és encara duna eloqiiIncia més amarga. La
pór, pesa més que la ira. Quan sigui al revés:
quan la ira, esclat de les forces espirituals
vulnerables, salti en elams d'alarma que
eixordin la pór, al petar del primer tret de
star s'ompliran els carrers de crits de isome
tent! que precedeixin els agressors i els ul
trapassin en Ilur fug-ida i els barrin el pas
tot a l'entorn.
R. RUCABADO.

tant

d'entusiasme l'arribada de

Inenia tan vulgar!

El fet que cornentem és grotesc i triugic.
Si per

un

carregament d'arengades hi havien

bandes, calculeu si arriba a ésser un carre
gament de 1E4. Haurien posat doma.ssos als
balcons i les tropes roges s'haurien abillat
ainb els trajos més llampants. Aixó fa riure

plorar.
Que serveixi d'exemple als nostres obrers,
aquest espectacle tristissiin que acaba de do
nar el poble rus. El comunisme és la mort,
la ruina, la de,solació deis pobles.
i fa

j. C.

CATALUNYA

«ny protectora
deis

infants

La petita Maria és la més estimada de les
asilades. Tothom paria d'ella. Es tan bona
que les seves cornpanyes d'asil, se l'estimen
fonelament. Quan camina saltirana com un
ocell 1 té ele ulls tan clars i us mira amb
tanta dolcesa, que la voldriau tenir sempre
al vostre costat. Es l'alegría de la casa. Es
un raig
de sol que ornpla de llum l'anima
trista de les pobres orfanetes. En el cel en
fosqueit de les asilades ella hi brilla can' una
petita estrella. De vegades damunt de l'es
perit de les orfes hi plana una gran tristor,
una fonda melangia, un enyorament de coses
que son llunyes i que mal assoliran, i ella fa
vibrar en els aires la seva naPa harmcmiosa
com un cant, i s'alegren tots els cors i som
riuen tots ele llavis.
Quina pena que fan pobres orfes! Tenen el
posat seriós i l'esguard trist, perque mili les
ha besades ele lkvis doleos d'una mare. No
les heu vist passar pele carrers, arrenglera
des, caminant cancirosament, con si porte
ssin damunt de les espatlles els pecats deis
sane pares. Us miren anth une ulls plens de
tristesa, que us envaeix l'esperit una pietat
molt fonda. Recordeu els vostres germanets,
o bé ele vostres fills, i eta veieu amb ele ulls
brillante, les galtes roges, jugant alegrentent
sota l'ull vigllant de la nutre. I sentiu xis
eles d'infante, rentar de besos, que us fan en
cara més trist el pas silenciós de les orfes.
La ciutat és diverteix, ele hornee son dami
nats per folles passions, i ele asile es van om
plint de fruits de pecat.
La petita Maria, té una amiga, a la que)
ti con/la les seves penes. Escolta, Roser, li va
dir un dia, encara que jo sigui de ntena ale
gre, tinc com vosaltres el cor trist. AVUi des
de la finestra de la nostra cambra, he vist
la nostra reina, aquella nena tant gentil que
de vegades ene lona lleminadures. Estava al
baleó cullint clavells i ha sortit la seva nutre
i l'ha abrarada fortament i u ha omplert les
pa/tea de petons, Quina gelosia he sentit! A
mi mal ningú, nt'ha besat.
—Perque nosaltres no tenim pares corn les
demés nenes?
—Jo tampoc lw sabia, pera ara ja ha sé.
Ho vaig preguntar a la nutre Teresa de Je
sús. Con que és tan bona i ene estima tant
m'ito va esplicar tot. Diu que totes les nits
de luna plena, quan tothom reposa, davallen

angels del cel amb unes cistelles ctrulles
d'infante i ele van deixant a les cases. Pe"
devegades, son tan ?tienes les cistellel, que,
cau algun infant a la terra, 1 COM Ve el
avgels no se'n adonen, resten abandonate
rnig d'un camí. Totes les nits de ?luna Pie"
surten dele convents les monges i sepa eixels
ele

Mande.

tots els camine recullint ele infante
nats. Ja ho %Tus si no hagués estat
monges, que son les vostres mares,
hauriem estat devarades pele llops o

per les

Patee).
e

ens

hauria recollit algun roda camine per ferfl°8
captar de poble en poble.
--Quina !lastima, hacer caigut de la eiete'
?la, oi Mark?
--Y quina sort hacer estat recolliehe Per
unes dones tan santes. Han eleixat ele Pares
i ele germans per amor 'nostre. Quina Pener,°'
sitat mes gran, oi Roser? Abandonen' la ea'
dele pares, ele golpe del non, per conveitir-g
en mare dele qui no tenim ningú, al mor
ene estimi. Les monges son molt bcmes Per°
jo voldria una mare per mi sola.
—Jo m'hi trobo molt bé en aquestaasa'la
—Jo també, pera m'agradaria viure
nostra veinet. Si jo tingués pares, dina (114€a
m'ensertyessin de fer l'orces coses, Per
guanyar molts diners.
----Y que en falles dels diners?
11

--Campraria joguines per a vosaltre8rrialt0
faria ben felices. Després faria din

„

mieses per

a

que ele

angels

no

deixeseinffillr'

infants de les cistelles.
cois a
Una senyora que visitava
conversa de les dues petites orfes, i sertí
mere
gran desig de parlar amb la Maria. 1,a,
lt"
1
la
senyora
que l'acompanyava la críela,
111dir: He sentit que t'agradaria tenir una
re per tu sola. Jo no tire cap infant, role
nir a casa i sercis la meya filla? La Petit
Maria, se H llena ale bracas i l'abra0
mes

ment.

Aviat corregué la nava per tot
asilaeles mes intimes, ploraven. Quan 14My'
ta- Maria abandona la santa casa, hi 4gile
una gran consternació. No sabien
rilsra
se a la sera absénda. Enyoraven el 804'
i la seva alegria enconumadissa.
A la patita Maria se li obriren les
de la felicitat. Era tan bona que la
tectora l'estimava com si fos una fittet.
lee
portada al millar col-legi de la ciutat. gol°
co"
diumenges anava a fer una visita a
veien
panyes. Oh! quina alegria quan la
?al
trar, c,arregada de lleminadures!... Limí
or
paren el vestit, ji passaven les mans
trenes perfumades, l'abraraven. la beS
Era una bogeria. La petita Maria »in"'

acostuOr.

Pe,rls

Eirj

Pipí«

-
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agraida

i es

deixava abraçar antb un gran
se'n anava tornava de non
relmar la
triste.
Semblava que s'hagnés
Post el sol
de la felicitat.
:Els
antls passaven i la petita Maria esde
qué dona. Aquel
que tot just bro
tanava s'esbatancl com flor
una rosa de cent fu
Els admirctclors
volaren a l'entorn de les
gracies. La seva protectora morí i ella
fou herepa
de la seva
fortuna. Quan es trobá
filtra
'legada sola al mon, orfa d'amor, com
"un era
petita, no pensá en altra cosa que
afavorir els infants
°n'una serví per a abandonats. 147 seva
aixugar 'lagrimes. Els
arnics
la protectora deis infants.
Penseutanomenaren
amb

enterniment. Qua),

a

ele

diesel,es amigues.

nens abandonats, deia a les
Vosaltres poden fer molt pe?.

4:
Ten
que

que

estimin,

--ire
"71

La

car

Propera Setmana
de

Franca, XIII

T°10sa, 25
„Les
"

guanyin noblement la vi

la vida sevse amor, es
sense sol, com una tia sense esMiren que no hi ha res tan trist que
1ln infant
anib el cor adolorit. Danem
.'"es, una mica de cansol, una mica

71,un día
-

es

a

Social

sessió.

31 Juliol de 1921

Setrnanes

Socials segueixen a Franca
aseendent, metodic. Van reunint
any, amb entussiasme creixent, i amb

8111 curs

111118
gran
oportunitat
')re

els temes. cluf senlequació perfecta amb els
de la realitat.
senzilla
del:: temes de la
h°Pera reunióenumeració
a
Tolosa,
dei, ostrar:i el que
d'rinern. Heu's
La crisi de aquí atg"s:
la probitat pública i el desorcbe
Per Mr.
Dutt Ot.
de l'Esetlesin sobre l'as de
P. Dubruel' S. J.
i
justicia en les relacions eco
El just preu, Mr. Covallera.
6 de
les (orces regionals contra el
esordre
econznik._Esvecukiejó ilícita.-sc'n nous
i amb

Inovirnents

lecrik)./nic,

Ilisenyaments
ilqneses,

2aMiques.

en

d'alegría. Un jove molt distingit, enamorat de
les seves grácies i de les seres virtuts, la de
maná per esposa.
Aquest amor contribuí a exaltar mes la se
va oaritat. Se sentía
mes espiritual i mes
humana. La seva ánima no ambicionava altra
cosa que Ter bé.
L'amor, deja, purifica l'esperit. Tots els sa
crificis, tots el heroismes, son obra del amor.
Arriba el día de les noces. Tots els amics
acudiren a testimoniar-li el seu afecte. A l'en
trar al temple velé la mare Teresa de Jesús,
amb el rostre solcat d'arrugues i ele ulls
plens de llágrimes. La saluda antb un somris
i en arribar a l'altar sentí en les ganes la
(redor d'una 'lágrima.
Feu un llarg viatge i el seu esperit S'enri
quí amb la contemplació de coses naves.
Deu feu la ntercé als joves esposos, de do
nar-lo-s-hi un fu. La Maria el besava apassio
nadament, bojament, 1 recordant la sella in
fantesa i la fredor de l'asil, exclamava: Gra
cies, Den meu, que no has volgut.que aguest
infant eaigués con jo de la cistella...
CIVERA.

Maniobres de Borsa i l'agiotatge.Mr. Gounot.
El títol al portador i els abusos que porta,
Mr. Cretivost.

Practiques contraríes

a la justicia en la
canstitució 1 funcianament de les societats
ananimes, Mr. Piot.
El joc de les causes morals en l'evolu..ció de
la crisi econ)mica actual, Mr. Lerolle.

L'acoló deis cartsumidors organitzats contra
l'abús ecanamic, Mr. Deslandres.
La crisi deis canvis, Max Turmann.
El non régim francés de ferrocarrils 1 les
experiencies socktls que s'en deriven, Mon
sieur Boissard.
I d'altres de tant interessants i d'una tant
vibrant actualitat c,orn aquests.

Veritablement els rapports de les Setina
nes Socials de Franca constitueixen una pe
tita enciclopedia de ciencia social. El darrer
de Caen es aiximateix fort i selecte. No res
menys cap esperar de la pi-opera de Tolosa.
amb conferenciants competents i temes alta
ment

suggestius.
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El sindiealisme eristia

belga

L'ESTAT ACTUAL

,<Nosaltres, solament nosaltres, tenim un
pla d'organització social que pot veritable
ment a.ssegurar una vida millor

a la societat.
Els socialistes no compten mes que amb
grans mots; han passat consecutivament del
comunisme al colectivisme; i després han de
manat la nacionalització, i de seguida la so
cialització. ?En que quedem?» pregunta Mr.
René Debruyne en el «Rarpport General sur

sytndicalchrétien en Belgique'.
En c,anvi, 1 enfront d'aixé, d'aquesta man
ca de seguretat en la ideologia deis socialis
tes, el camí deis sindicats catélics belgues es
un camí Ilurninós, ciar i dreturer en el que
poden fixar-se l'objecte i els rprincipis amb
una precisió matemática.
le mouvernent

I com el poble necessita les cases ciares l'Is
ideals es perseguir ben concretats en la rea

litat, d'aquí en deriva un creixement formi
dable. extraordinari, deis sindicats cristians
a Bélgica.
El següent estat, el rnés recentment format,
dona idea de l'actual estat d'aquesta foro
sindical:

teléfons i serveis pública.......
Treballadors de la pedra, ciment i ce
Central de treballadors del tabac.
Federació de transports..
Central de l'art textil..
Guardes del camp..
Central cristiana d'alirnentació..
Sindicat d'emigrants..
Federació de guanters..
Central de puntaires
Central de l'agulla..
Obrers del municipi.
Central de sentadores i repassadores
.

1

i

Viatjants..

8,110

Central dels obrers de Construcció.
Federació d'obrers diamanters.
Federació deis obrers dels Doks..
Central d'industries diverses..
Federació deis treballadors del bosc..

Emple.ats d'Esglesia..
Federació de sastres i .sastreses..
Central de jardiners i agricultors.
Federació N. de metalúrgics..
Central de miners..

6,267
870

3,137
10,461
7,995
758

2,363
2,330
8,560
.

Federació de treballadors del Llibre i
del Paper
Federació de pintors.
Federació de constructors de vaixells.
Obrers del callat i del cuiro..
Personal ferroviari, correus, telégraís

512

Professors d'ensenyament professional
i altres petites Federacions.
En conjunt, arriba
dicats.

a

156,631 obrers

da.
Estir ciar que aquest nombre és eseas
vant els 700,000 membres que el social°
Vandelvelde atribueix (en un article de
Times») als 'sindicats de resistIncia. perl

aquests 700,000

no

passen del paper,

ja clve

creixcnOt

diu el P. Rutten «si aquest
continua durant uns quans mesos, les eota*
dístíques socialistes aviat comptaran
obrers sindicats que obrers sindicables hi
com

a

Empleats, Empleades

5,107
2,929
2,327
28,441
1,495
4,924
7,928
1,310
4,566
3,567
1,248

Bélgica».
Peró ?qué significa aquesta forea

siva del t.-timbre al davant de la forca
sa d'una idealitat i d'una actuació const
tiva com la que en el sur hi portad silla
lisme catlic?
El socialisme no fa sino tasca de triegel
quan ha d'afirmar passa del comunisme

lectivisme, en la nacionalització,
ta ben segú de la seva posició.

etz.

N°

479

Es veritat que la lluita és dura. Entre
qui afirma, la facilitat és del Prill
Per?) l'eficitcia és del segon.
Per aixó, davant la niarxa ascendent,
se reculada, de l'organització sindical cris'
na belga, cal repetir les paraules de Monsi'

2,850

Debruque, un dels seus principals lluitad
«sí, la Iluita és forta. peré la victoria

8,664
6,000

2,233

nega i
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El meu

amo

jugava, ho

va

perdre tot; la

ca.sa

feu fallida; els

dependents, al
jo, la dona, cinc fills i l'ávia la miseria.
No s'apuri, home. No diu que la
caigué pel joc? Doncs
Aniiri: Problema resolt. Voste i muller buscar la sopa al Protector
carrer.

a

casa

1:els desamparats,

Matas pobres. !Son

sa

a

l'Asil deis velis i els nens a la Casa deis
els llocs on son ara els diners del seu amo!
a

10

El cine comunista
Per desgrácia estein acosturnats a saber el
cine pornográfic, amoral, criminós, pié de ba
janies en darrer cas, peró no sen's havia pre
sentat encara com a propagandista del comu
nisme.
Nosaltres creiern en l'estulticia del produc
tor de fihns, de l'empresarii—advertits no més
que del guany,—i del públic --aimant tan
sois de la distracció o de la foscuria; --peró
insospitavem de la badoqueria de les autori
tats. Parlem-ne de tot.
El cine s'ha enlairat. Abans es projecta
ven eintes sense solta ni
volta, senzilletes de
montura, avui s'hi esfuercen quantitats fa
buloses en la presentació i es busquen autors
de firma acreditada que conjuminin un
argu
ment ben emotiu i frap,ador i a base d'esce
nes mudes i cridaneres
i de retols pródigs es
vol dar la sensaci6 d'upa superació del
teatre.
De tant en tant l'éxit obliga a més:
es tria
una novel.la, una comédia, que
sempre ha de
ésser sorollosa i de un gust fort i d'un au
tor dubtós, i es filma. Llavors el reclam arri
ba a l'indescriptible i la beneitería
deis en
tussia.stes del cine una mica mes enllh del
reelam.
Gents hi han que s'abstindrien
d'assistir a
la representació d'una obra
titllada d'humo
ral i esquarterarien el llibre
que els digués
grolleries a la segona linea de
llegir, peró
que troben la redempció de tot
pecat en la
pantalla. Una entrada de cine és una
butlla,
un salvoconduit, ni
més ni menys.
Així no ens estranya que la
coneurréncia
s'empasi una obra que veiern anunciada tots
aquests dies amb versals a les
cartelleres i
que ens ha dat motiu per afirmar
que el cine
es trasforma en un
bon conductor del coniu
nisme. Ens referirn a la novel-la de l'Emili
Zola que es titula Treball.
Aquest autor truculent i brut ha sigut
prous vegades tastat pels públics cinemato
gráfics i suposem que en tenen el
nas tan pié
que ja no sonten el tuf de la
porquería,
iQuantes vegadqes les honorables senyoretes
que acudeixen als salons de
moda i aristo
erátics—en un deis més
anomenats s'In pro
jecta ara la pel-licula, de que
parlern—no han
mostrat llur sil-upada pel triornf
de
lliure, que es la cosa més honesta de que!'amor
l'autor fa apologia? Elles que quan troben
la
seva mitja tarofnga no n'arriben a
tenir prou
per afermar-la ni amb el funcionan i civil i
la vicaria. Mes el que diem: és el cine.
Per?) En Zola es sentí alguna volta
tras-

CATALUNYA SO
cendental i volgué passar la l'atila de degeriir
tor per entrar a la de pensador(?), i entre
altres coses se li va °corre compondre una te.
tralogia que sacrilegament en diu els quatre
Evangelis i on els protagonistes de cada 103
de les obres duen eLs noms deis Sants BY°.

gelistes.
Lluc, en Treball, és un enginyer qU
planta a la petita comarca on rau la 1 Abri"
tot un sistema de vida extrernadamel t
munista amb tots els agravants i ami) totl
la sutzura que sempre l'autor traspila«
Oi més, l'anarquista d'acció és derrot t
el seu fet, peró glorificada sa inteneió, i
Esglesia de Crist, que no ha de morir
simbólicament, cau amb les miles del te mple
aixafant el pobre rector.
Tot fracassa, adhuc els bons desitjol;
lament elrégim comunista ens transfolvs
vall de Ilágrimes en un paradís cedo
Heus aquí la sintesis de la novel-la, molt
ferior on quant descriu l'organització c1111,
sistema a les seves campanyes !caria, Out°
del Sol, i altres, peró molt superior en veri'
car aquestes, si se'ns permet
la frase, 1501/
escrites de bona fe.
Deixern, dones, de banda el públic i fique°
nos al/lb les autoritats.
„Je
No coniprenein corn en uns temps en
justament tota propaganda comunista les
masses obreres está prohibida, pels resulta°
perniciosos que tristament d'ella en tocineill'
és permesa aquésta tan descarada- --i no g°'
dir á la lum del dia----en un ambient tot c011'
fortable i aristocrátic, davant tal volta deis
parents d'aquell fabricant que va morir víc'
ser
tima d'un empatx de la novel-la que ha
vit d'argument per el film bombejat.
?Quan a Madrid no s'ha permés la rePre
sentaeió d'una obra teatral amb tendarcie6
sovietistes, que slauria desenrotllat
rnent davant un públic de galeria,-es Po.+ se'
ceptar que a Barcelona, focus del mal, 3 tu.
cine-bien es faci l'apología del mateix?
Si no prengués un caient massa Par do'
xal ens atreviriem a fer aquestes dues fir
ea

"

'

,

macions:
Primera: El cine té l'exclussiva per
propaganda comunista.
Segona: El comunisine esdevindrá un PI
legi de les classes anomenades burgeses«
Juli VILA

ORTI1

Aquest número

ha

passat per la cenStit

otá
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Som aixi•••
Enlalupla

nivia, el tráfec de camions, carros i tota mena de veicles era el de costum; ani
.a.t. A ruá dieta, baixant, tocant a les cases i enfocant devés l'Estanc del xanilá, una ein

entella

-

més, d'homes de totes edats, peré de condició humil tots ells i alguns humilisima,
en la
eua habitual
del s diniecres, per a arreplegar les sospirades paquetilles i cagetilles. Ai
era
ProP de migdia, i rnolts d'aquells homes formaven guardia des de les set del mati.
sa Pt d'un plegat, es sentí el ning, ning, tipic de la campaneta que assenyala el pas del
Viátic. En efecte, de la part alta del carrer, baixava a trot curt una berlina de
Og
dins de la qual el sacerdot duia el Copó amb l'adorable Sagrament; l'escolanet des del
'upé
anava fent sonar la campaneta: ning, ning...
ven Aquells pobres homes
de la cua, es van girar mstintivament. D'entre ells, un minyó joun noi, feu una semi-genuilexió vergonyant; deis altres cuers, tres o quatre
la tira a la gorra, aixecant-la vergonyosament una miqueta, i apressant-se a calár
que de nou; els restants, un vuitanta per cent almenys, restaren indiferents. L'esguard
can; per
instant, havien girat per instint al passar el carruatge, pel ning, ning de la
Parieta,
el retornaren desseguit cap a l'Estanc, dins el qual hi havien les freturades ra
us
del tabae de les seves amors!
tija A,%len Hoine qui, per tots i cada-ú d'ells era abscondit dins un Vas; aquell Déu qui vea a <Je! costat
del lit, tal volta fétid, d'un moribond arnb qui acabava de fer-se un sol, per
en el seu tránzit a l'altra vida, que tan propera tenim tcts; aquell Borne
fj
i totpoderós, pobríssim i Senyor de tot i de tots; misericordiosíssim peró in
just; aquella Hóstia, no ineresqué altres atencions als pobres homes de la cua.
egut. er a ells, els divins misteris no son rés; l'altra vida, que no és tal altra vida sinó una
,Inuació del present viure, eternament canalitzat, no val la pena d'esmentar-la; el fet de
gk", rdurabilitat de la Religió Católica, inalgrat totes les guerres franques i encobertes; no
reant totes les defeccions, no té cap importáncia. Rés &s rés; lo que interessa, ço que me
fastigós treball del no fer rés hores i inés hores formant la cua del tabac, son aque
lles
`6)(1911etlies aquelles c,agetilles que fan esperar amb daler el dimecres de cada setmana!
malauratila riostra, som així; també, perqué sorn així, ens fa servir de joguina
o

"

Tent

7;

:1
rtuaL'eer

01

ximple:

soni

així.
VERAX.

•

C°ngrés
eats

deis

al lluminós tema: «Substitució del lliberalisme
per la economía organitzada» fou notabilis

sindi

sim, definitiu.

eristians belgues

1,1)estarés

de la Gran Guerra, aquest Con
que ara
s'acaba de celebrar a.ssenyala
IcA'a empenta
d'aquella formidable or
de la qual és ánima el P. Rutten.
elsanys, ni la guerra, ni la post-guerra
kells favorable aLs socialistes,---han rovellat
que aq uesta arma de la siindicació cristiana:
fu6

141'7,

-`\1,tzació,

presentat

l'hibs±,eneral
del

com

si

•

blanc» ha sigut,

(otigrés.

El

seu

coro

sempi•e,

informe respecte

-

Tots els temes obreristes for•en estudiats amb
ver amor i competencia.
El P. Rutten, l'ultim día, va fer un dis
afirniant, coro conclusions
curs meravellós
deis Sindicats Cristians belgues, que'ls obrers
han d'essei• forts a l'orca de paciéncia, no
admitint de cap manera el régim individua
lista en el contracte del treball; que els obrers
han d'esser comtpetents, no perdonant medis
per a capacitar-se en tot,s els ordres, i que els
obreis han d'sser honies rectes i honrats, a
fi de poder dernanar tot el possible i al:ab
raí>.
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D' aci d' allá
El trionif deis sovialistes a les eleccions de
diputats provincials ha estat espatarrant.
N'han tret un de sencer, i cap d'esquerdat.

Total,

u.

I aquest,

A Vigo,

a
en

Pontevedra, és gallegu.
Largo Caballero, ha sigut

ob

sequiat pels seus antics companys de causa,
els comunistes, amb una ovació de xiulets,
crits i soroll

en

Ja ha aparegut el Dteret

&Pu
Ces de polieia i ja han protestat alguns
forca
tata perque se l'equipara a la
El ministre els ha tranquilitzat ase Oran
que es pot arribar en una agressió a
toritat a fer-li malbé l'uniforme sense catire

arroba°:

l'agressor

comencar un mitin de propa

* *

*

conte?
nació que tenia mé.s
deutes que pessetes, i el seu Govern determiná
comprar un vaixell de transport pel servei
de la seva flota, (que en feia ben pocs, per

Dones, bé;

era

un

una

ved).
I ell que sí, compra a Anglaterra u,n vai
xell a raó de 700 pesetes la tona, quan tot
hom la pagaya a 200.
I heu's aquí que a l'enviar la tripulació a
Londres per a fer-se arree del barco, s'ado
ná, que n'hi havia una -pila de buits, ama
rrats, per manca de feina.
Y... «cuento contado, cuento acabado)..
Si algú ara es recorda d'aquells cinccens
milions tirats al mar, no lluny de casa, per
a construir una esquadra
que encara está per
fer... que ho deixi correr. Valdrá rnés.
*

Qué dirien que s'els ha ficat al cap als
organitzadors del C,ongrés de la Tercera In

ternacional de Moscou?
Han resolt fer amidar--cientificament !no
fahava més!--els caps deis congressistes per
veurer de quin mal cerebral pateixen.
Ara sois falta qué els congre.ssistes exi
geixin la medició del cap-gros de la closca del
qual ha sortit tan .gran idea.
Si s'hagués fIxat amb els peus deis con
essistes... compendriem la pensada.
*

*

*

Després de la desgácia ocorreguda

a

l'ex

prés d'Andalusia s'lla suspés el trametiment
de correspondIncia en els trens de la
matei
xa
de Madrid a Barcelona, del que
es dedu,eix que les cartes que
trigaven 20 ho
res en arribar, hi cataran el doble o el
triple.
Ja estern veient el negociet que sels pre
para ala politics que tot el dia estan de
ida

y vuelta.

sota la

jurisdicció

Puix nosaltres discrepem del senyor 1311,
perqué la veritat, la roba está cara,
í si algú agafa mania
an el Cos de Policia
i Ji estripa l'uniforme,
si el delicte no és enorme
i no se li posa fre...
si que el Cos quedará bé.

ganda socialista.
No's pot queixar d'aix6 en Largo Caballe
ro. Va predicar vents,
i ara recull... alguna
que ahra garrotada... moral. Per ara.
Volen que els conti

reorganitza at el

*

*

protesOrls'
de'.

Al diputat senyor Tejero, deis
b sembla que de l'esmentat Decret s'en
dueix que es va a la reglamentació del
el reclama que de primer es reforrni el

Penal,
que

es

.

tindria grIVI

puneix
reglamentés

el joc, car
el delictuós.

on es

.No seria aquest el primer
* *

cas.

*

Els ferroviaris francesos terroristel s'efi'
tretenen en aixec,ar els rails deis trenS i Pie
vocal. descarrilaments.
Els diaris av,anOtS
criden i conjuren al govern perqué
res
humanes sig-uin extirpades, olvid
que 'ella mateixos, aquesta premsa avarlau."
I
és la mare, o l'avia, al menys, d'aques1,es
res.

Cal tenir memoria.
1 encara caldria més tenir

penedimel

t.

*

A la Cambra de diputats de Roma e]
cistes (patriotes) s'han negat a que Prell"
t
gui seient en ella el diputat con-111.11.—iga
siano, per desertor.
Per més que ea peguen els altres
tata no volen cedir.
!Ves, quina idea mes exagerada teni
la dignitat pública els romanos eaprid
*

dy'
S'ha declarat al nostre Parlament que
aglrant la guerra europea ala Estats Units
faya la policia els obrers espanyols atril) 9C11
i els duien contra sa voluntat al ser-ve-i 1 iee
tes'
armes... i el nostre Ambaixador sense PIro
tar.

5
Ara comprenem perqué en els
lo0 1.
es fan davant els representants di131
e
tics deis paissos estrangers (sobre tot aln,
cans) ha prés ja carácter de tópic ssl'
«...hay que estrechar los lazos...'
que

di5curs91-

l'e

-•
•

eATAL1JNYA SOCIAL
"3"

NOTICIARI
tfldraSetena Setmana Municipal
molt

0.

sembla que

d"exit. L'«Escola de Funcionaris

fitIdininistració local» treballa amb dalé i pro

ast:r

J'

3.
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aquest fi. Les
son

—II
o

jn

de tot

afalagadore,s.

Fiscal

gi:als fiscals
cab.
a

noves que reb

del Tribunal Suprem ha diri
d'Audiencia, i aquests aLs fis-

municipals,

que

una important Circular per
siguin perseguits i eastigats els crims

Parlen

L articles 456, 549 i 596 del
al fer aixb, a les Pro
es
es fa
el tráfec asquerós que
de libres,
dibuixos i estampes porno
--ques,

etdip

1ns sembla
rnalt bé.
na R. O.
d'Instrucció Pública dona dis>clip;
Per

que

a

elsAjuntaments puguin

ulular les
peticions
8441est
els

ats

facial

a

a l'Estat a fi de que
la construcció d'edificis des

scoles públiques.
Social de Previsió i Estímul
-,,tuunya está
instal-lant les seves ofici
a la
aiereRk Cranvia Layetaina, 17; despatx, nú
ori
36. Quedaran obertes des del dia
tner del
vinent mes de juliol.

ta.ta b1,lv.1 alsiat seran repartides les llibretes desnois i noies
feren la recapta de
TEesta
Mutual celebrada novellament.
°tes
que

th

baten
a

:ea

les Persones

qu,e

registrar-les,

de deu

obtingueren llibre
aquesta. festa, Podran passar per la
i
a

dotze i de cinc

tots els dies
de treball.
Funcionaris d'Administració

)1 °rganitza
%laternes
aot
tuolt

per al vinent Juliol—dies. 4

Setmana Municipal.

fonamentals d'aquesta

d'actualitat

101.1'1 Barcelona,
leutaeió

Psico-tacnic, que's

ce

patrocinat pel «Institut

Professional».

h(11,tat

Concurs

de Bebés, organitzat per la
contra la Mortalitat Infan
l'acte de distribució de Premis

ILluita

celebrará

aquest afer capdal de la vida ciutadana.
---L'anomenada festa deis paletes, que a
honor i gloria del seu Patró Sant Antoni ce
lebra el ram de construcció a l'esglesia de
Sant Agustí tots els anys, va ésser enguany
una festasáa. El grandiós temple es veigé ata
pait de treballadors, des deis més enlairats
als més humils de la colla.
—El han, fixat aLs llocs de costum, que
anuncia la constitució deis retirs obrers obli
gatoris, de que parlavem en el darrer núme
ro de CATALLTNYA SOCIAL,
crida forta
inent l'atenció deis obrers que el llegeixen
amb veritable dale'.

Aques regini comencará
del proper

mes

a

regir el dia

24

de Juliol.

—El Congrés Superior d'Emigració prevé
quants desitgen emigrar a la illa de Cuba
que la situació d'aquella República és poc fa
laguera i que son molts els obrers espanyols
que treballaven allí, i ara demanen per tor
nar perque pateixen fam.
a

Setniana

els treballs de preparació per
al

khrt11.68 Internacional

----S'ha publicat la Memoria de la «Lliga
contra la Pública Irnmoralitat>>, que dona imi
ta llum respecte a l'estat de Barcelona en

i de vera trascenden

-

a

—El «Bazar del Obrero>, és una simpática
institució que fa inolt de bé a les families
obreres, sense gaire fressa. La festa que ha
celebrat darrerament va ésser formosa de de
bó i prometedora de una fruitosa actuació.

es

atenent,
generals contra

corl

al Turó-Park el dijous, dia 7 de Juliol. Será
un acte fono. interessant. El Concurs ten
deix a estimular les mares per a que's criin
Ilurs fills i els cuidin bé.

No més amb que la quarta part
deis habitants de Barcelona do

nessin

deu céntlms setma

nata per a !'hospital de la
Santa Ireu, prodria sostenir-se
aquest i acomplir la
sense

seva

penuria.

missió
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DEPOSITADA

SOC I,g

cirios,

blandotillo

its
/c

0
e_ cl,

cercehratas:

concerniente el ramo de
y
n
De rfeccIón al peso. forma y gusto de ceda país
RAS PURAS DE ABEJAS pera el CULTO
'95
y con buenas mezcles de vi.ries clases y precios
humo, olor ni carbón..
BLANQUEO DE CERAS en aran escala, puras sin ••¦0
CERAS AMARILLAS de todas

das.

.....

de
en

Cerecina, Perafina,

CA101-1C`

proceden.

Estearina. eh c.elc.

FABRICA de BUJIAS

°ergs
dende

de

orlos
todas clases y verlos
blandones esteáricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Fxpedicloues a todo*

Esteariesa II

Sine
IWVO SISTliiill.-beil.

los plintos de la
Península y
12 MEDALLAS DE 1.• y 2..

'',.--1-¦

40 Calle de la Princesa 40
Telefax:o 428

BARCELONA

PRIV/Q.
19400

V

'

y colores de

AMI:,Ii

01.

POR
2 Granan riaiscs

Princesa,

Ultra";

CLASE

.,

40 ANTONIO SALA Barreta°

Se remiten

Teléfono, 428. A.
precios, y catálcgos,
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gratill
......."
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SOCIAL Un FU DIMPTES

Un any
Sis
•

•
•
•

mesos

.
.

Cada número
ANUNC1S A PREUS

CONSULTORIO CLÍNICO

•

8

ptes.

4

»
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:

DR. R.

JORDÁ MA!

•

céntims.

•

Tratamiento moderno de las enfer'
medades génito-urinarios y cirugía
Condiciones especiales para trabajader( s.

ECONÓMICS
•

ssammosmmumul••••• MMMMM

INTERESSANTÍSSIMA
senyors Rectors,
propietaris, pagesos, i Sindi
per

a

cats

P.

els

Agraris,

es

l'obra del

CHALBAUD,

J.

S.

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.

ACABA DE SORTI
LA

QUARTA EDICIÓ NOTABLE"

MENT

AUMENTADA

Cajas BOIVOS

4.4 edició aumentada

Per demandes dirigir-se
,‹

BARCELONA

LA

DEL

Llovera, Pbre.

ESPANYA, COM
CLARA, COMPLERTA 1 CONCI9
UNICA A

a

ACCIÓN POPULAR))
Baix St. Pere, 1, 31 5

DE

Sociología Cristia no
Dr. josep

ij

BrIQUERIA, 27 I 0,1
Entrada : ALSI

SE VEN A LES PRINC1PALS LLIBRERIES I A
,<

ACCIÓN POPULAR»
PREU:

7

PEsse

CATALUNYA SOCIAL

"V

11,

tt

'yur

TA DL

GIA

•

CASI
EXI

LiQui
•

?:AAPIrr..)
,

1

•-••

G.
.5

S.C4\\„).t

,1)1MITJANA 054

ONEJO

3

USAR BOTELLAS

MAL TAPADAS

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.
(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
ENSENANZA,
PRÁCTICA, DE

CENTRO DE

ESENCIAL

MENTE

COMERCIO

ora de
letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
por—leas de escritorio,

Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa
rner dtilio de Tenedor de libros, previos exámenes por
péritos y profesores
S. Clases
(L
especiales
para
senoritas.—Practical
of
School Languages
gas vivas) por
profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
comercial. Lenguáfonos.

-„Iral,rtida doble,

CATALUNYA SOCIAii
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LLET

CONDENSADA
114

PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARGA

1_,C1--1P,A.

TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Línea de Cuba
Cortina el 21.

Gijón

Habana

mensual

saliendo de

Veracruz. Salidas de

y

014.

—1
.

blejleo.--Serviclo

para

16

19, de ell.Kro
20 de cada mea.

17. do Santander el

Bilbao el

Veracruz el

de

y

Habana el

PiLr

Santander.
4111
AA
Abres.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 6 Y de
Para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Átr,,s-, enlprondietulo el viaje de regreso
acede
Aires el día 2 y de Montevideo el 3.
Línea de New-York, Cuba. Méjico.---Servicio mensual saliendo de
--1 ,26.
Barcelona el 25. de Valencia
Málaga el 26 Y de Cádiz el 30, para New-lork. Habana Y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 Y ti°
runa.

y

C"-iiirosOO°

Linea de Buenos

'-

baila

el

30

de cada

de

y

con

escala

en

Nevr-York.

Venezuela-Colornbla.—Servicio

Línea de

Málaga,

mes

Cádiz el 16

de cada

Línea
de

de

Cádiz

occidental
indicadas

Regreso
je de

Fernando

el

7.

de

Africa.

en

de

y

Cádiz

para

Barcelona.

a

reio.---Servicio
Las

Palmas,

Regreso

el viaje de

mensual
Santa

saliendo

Cruz

de Fernando Fóo

de
el

2, de Valencia el

de Barcelona el

Tenerife.

2. haciendo

3. do

Ida.

Fernando Póci

2.

el

haciendo las

escalas de Canarias

y

de

la

y

Vigo

Península,

Brasli-Plata.--Saliendo

de Bilbao,

Santander.

Gijón,

Cortina

indicadas

Rio Janeiro.

para

01

4.

Alican.-00.0

Santa Cruz de la Palma y puertos
las escalas de Canarias Y de la

ida.

Linea

on>orlo

la

Gesioa•

Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el

Canarias,

de

13

mi

Valencia.

saliendo de Barcelona el 10. el 11 de
Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
12 para Sabanilla. Curasao. Puerto Cabello. La

rnenzunl

mes. para

reír'
el

oo

,,,taar011°,4
floale

M--

Buenos

Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanos.
Canarias, Vigo, Coruna, Gijón. Santander Y Bilbao.
Además de los indicados servicio», la Companht Traaatiántica tiene establecidos los especiales de
tos del Mediterráneo a New-York. puertos Cantábrico a Nevr-York y la Línea de Barcelona a
Yas salidas no son fijas y se anunciarán oporunamente en cada viaje.

las

P13.1.,'

rillPin

Ratos vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía

cómodo

do. servidos

líneas

por

carga
Y

sin hilos.

en

las

condiciones

trato esmerado,
También

se

como

admite

niás

favorables

ha acreditado

carga

y

se

en

quienes la C°1119
dilatado servicio. 'rodeo

Pasajeros,

y

su

expiden pasajes

para

todos los

1

. .d.

puerto0

000'

regalares.
datkollile

I

.0
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