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Congrés Patrollal Espanyol, reunit
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i única?
Vigo, ha

iNoi

acxwdat que deu establir-se

a

en

contra en el que es refereix al segon extrem, sense que ens entusiasmi el
encara que el creiem encertat per raó de circunstancies.
t ebruy
Fa, rnolt
Poc que en aquestes mateixes planes retreiem el següent text de Mr. René
el brac dret del P. Rutten en el sindicalisme catblic belga: «la Inecessitat de la
"u"claritat -ença els obrers cap a la sindicació, i així, per la l'orca de les circunstancies, el
es va
convertint, en ce•t sentit, en obligatori. Solament la llibertat d'escollir l'ora la qual vol
l'obrer associar-se ha d'esser garantitzada totalment».
la .""s'aquí corn per la força de les circunstancies la llei haurá de recollir el fet, i fixar
obligatoria, encara que no deixi de tenir la mateixa, peras ben pregons, ja
•01" el que passi del estímul cap al sindicat fa sentor de tirania, com deia fa poc En

gand!icat

LjClei()

detnilein
Dassar

Per la sindi:ació

forcosa, si així els fets ho impossen. Perb

rnai per la sindicació única. Ultra d'atacar fins al menyspreu
cluAl la
sindicació única serie de conseqüencies socials ftmestes. I aixó

carrelle h° ilnpideixen la justicia, la pau social i
a

clu
ests16;
prolt
•

no

passem,

no

po

la ilibertat indivi-

no pot
prosperar
propis interessos deis patrons !en-

fins els
de rnotnent, an ella no els ho sembli!
no es el
Inés trist el que el Congrés de Vigo hagi caigut en aquesta desgraciada consino l'estat d'esperit que aixó revela respecte eLs patrons que en eh han
pres part,
d'eVerit que no pot derivar mes que deis dos motius següents: ignorancia de tots els
i doctrines catblicsociaLs sobre sindicació, o egoisme refinat que impedeix quels
vegin ciar en qüestions tan trascendentals per a la societat.

ht-5trarrles
ca

htu.ser

s°rt,

Donj'.ern
.'141

en

el

C,ongrés de Vigo

dir, amb satisfacció,

que

no hi eren
la majoriaj deis patrons espanyols. I així
aquesta conclusió de la sindicació forçosa i única res

Densament deis patrons de

riostra terra.
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EL QUE PASSA
ESPANYA LNDINS
Els

projeetes del

senyor

Laciena

All

v.

n

ESPANYA ENFORJ
irlandesa usa de totes les arme,
contra la detentadora Anglaterra. Ara ha de
clargt el boicot a totes les mercaderit de Pr0'
ceden.da anglesa encara que no siguin tramesel

esdevct poli

mardadament un problema pura
t!e,., ..sortinttbde la. seva natural orbita, rnalgra/
les continua apel-lacions al patriotisme de son
autor, grácies a la toguderla del niateix, el
nint

directament des de la metrepoli.
qual tot i veiept la forf,a oinso,kci6 que trobá„..0.
No ettieni pais que sigui fruit d'aquesta llui'
seva "obra en 'Iota els secters dt?. la
Camiii41.4re'la, per?) ho sensible, el que Lloyd George, que "C
d'haver-li esniicolat técnicainent la seva pensada,
fa gaire ha," declarat al Parlament que el"
fer-la pasar' a tort i a dret.
disturbis d'Iolanda s'havien d'ofegar amb Inés
Durant la present setmana intervingueren no
./erga• que l'emprada fine ara, hagi didgit IDO
ves figures en el deba.t, Inés a in& la rectifica
carta a‘ Mr...118. Velera, president de la Repú
cid de don Antoni Maura que desfé d'un coi)
blica, i -T-51r. James Craig, invitant-los a- eel':la. bella il-lusi6 del senyor Cierva en ez.eure's
brar una conferencia amb ell a Londres, pre
al senyor. Maula coincidint amb
metent a Pefecte facilitar el correspenent
El cointe de Romanones amb suma ludnlitat vo conduete a Mr, De Velera.
i ataeá el projeete des d'altra punt de
El GOvern británic—diu Lloyd George—té viss
obir, preguntant al Ministre d'Hisenda com ana
desigs de fer tot el que estigui a la seva rdt
va Espanya de cabals per poder atendré a una
perque no resulti ineficaç. la crida formulada Pel
despesa tan enorme com la realitzaci6 deis pro.- Rei en pro de la reeoneiliació amb Irlanda.
jectes significa. El senyor 'Argüelles va "favor
a
La qiiesti6 de 1 Alta S ilesjel sembles
de rendir-se a l'evidencia amb tot i que res
una
gran satisfacthria soluci6. Ele insurrectes
*
pongué amb evassives. A la mateixa sessió hi polaca han acceptat el nou pla
de retirada fi
dtié la seva el senyor Prieto, mostrant:se de xat per l'Alta Cbmissi6
Interaliada, i no estant
lti filatelia manera contrari al senyor Ciei.va en
excl6a delta tal acceptaci6 el 'general Hoeffer ami)
aquesta determinada materia. Si hem de ser sin
les seves trepes d'auto-protecció.
cera, adhue dintre la mateixa majoria la pussi
La erial parcial que la dimissi6 del senyor
ció del Ministre no está prou ben mirada en
Labriola,
Ministre del Treball del Gabinet
cara que no diguin rés
per disciplina.
litti plantejava en el Govern italiá, ha esdevia
Puix be, él senyor Cierva, en el Consell de
gut total i irrevocable per la dimissi6 del eaP del
Ministres de dissabte va fe' surar el séu cri
Govern, degut a haver-se fet solidad aquest
teri de discutir fins aprobar encara que la in
les manifestacions fetes pel 'Ministre deNego
cógnita de la sort que ele projecteá els *hi es
cis Estrangers, Cante de Sforza contra el COI'
pera, s'ha de resoldre en pié Congrés, i a l'hora
tingut de les quals es va presentar una meció
que els nostres llegidors .passin ele ulls per a
per Turatti. Passada aquesta 'a votació fou re"
aquesta crenica tal volta s'haurá ja fixat, la data butjada per
254 vots contra 200 1 6 absteneions,
de clausura de les Corta' emb érisi parcial.
per?) considerant el senyor Giolitti que la for"
Ha finit les seves tasques. el Congrés Patronal
ça del Govern no quedava prou tien demostra
celebrat a Vigo. Entre les eonclussions únala da, degut a la flaca votació i a ésser molts
aprobades n'hi han que discorden bon xic amb
sufragis, condicionats. En el fons la veritable
la vilo exacta de la realitat; aii1 el exigir la
qüesti6 está en que :el Ca‘pern es trobava desanP.
sindicado obligatbria i única per cada ram; la parat pels naeionalistes degut a les orientacion9
eomplexa idea del contracto col-lectiu de treball internacionals i pels socialistes, als quals a da"
i la vaguetat a la
fixaci6 i apreciaci6 del salan.
rrera hora Giolitti ha demanat col-Mboraci6 sen
Caldrá, per?), per judicar-les la completa conei
se con seguir-he.
xença de les mateixes.
El diputat anglés Robert Heme va declarar a
socialistes 1 sindicalistes madrilenys
la Cambra deis Comuna que el problema deis
ca
tan a matadegolla per creure ele
segons• que la
minera del carb6 havia arribat a un periode CV
orientaci6 deis directors de l'Unió General de
tic. Sembla que alió ha sigut una (l'ida a la
Treballadors és exageradament mansoia davant
conebrdia i que es reuniran novament els re"
les eircumstáncies que van mal dádes pels sin
preséntants del Govern, deis patrona i deLs nbrers
dicalistes. A• una obra en •construce16 van arri
A Manchester els obrera del ram de filats han
bar a les mans uns i altres per questi6 de cotit
tornat al treball aceeptent le reduce16 -que
zacions.
posa deis salarie. Alió és tot un slraptoma.
.

pretil

'

•

•

irritlát
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CATEQUISTICA

SOCIAL

EL DRET DE PROPIETAT

Ii

QUINA ALTRA RAO DIEM ESSER FALSA
LA TEORIA MARXISTA

DE

LA

FORMACIO

DEL

CAPITAL?

Perqué
en un

no

és veritat

que,

inevitablement,

régim de producció capitalista. l'amo

aelxi sense pagar una part del valor
obrer produeix antb el seu treball.
Macó s'esdevé,

el valor del
el iirodueix

segons Caries

jornal

que el

Marx, perqué

que l'amo paga

a

l'obrer

aquest treballant no més, po
seo?, sis horas; i l'anw el fa treballar vuit
O
cien.
L'error de calcul de Marx prové del seu
talS principi de la improductivitat del capi
ta& Segons Marx el capital no produeix rés;
la única l'orlo de
proctucció de valor és el
Sentat aquest principi, és evident
que Si un treballador

produeix un valor de
més li'n paga cinquanta,
aeixa sense remuneració una meitat del tre
be. Persa no Tora així si de les cent unitats
ciel Valor
produicles, cinquanta fossin degu
a la
productivitat del treball i les altres
eent, i l'amo

no

"8

e'llquanta

Dones,
ellident

a la productivitat del capital.
bé; prescinclint de la quantia, és

obtingut amb la
la Torea productiva

que no tot el valor

Pl'oducció

és degut

a

La Setmana Social

Uns

comentaris

i una iniciativa
Oamunt

TxIora,

el

la nieva taula de treball hi trobo,
compte-rendu de la Setmana So

pe-1 francesa de

Caen

(sessió XII), celebrada

oarlY Dassat, i el programa
'zetrnana Social (sessió XIII)
Del
Drqper Juliol

a

Toulouse.

de la propera
que s'anuncia

del trabad. Per entendre-ho bé, no cal si no
en la diferIncia de produ,cció d'un
mateix trebctll, segons que en el seu exerci
ci vagi o no auxiliat pel capital. En el can
cepte de capital entren també les 'maqui
nes. Dones, compari's el que pot produir un

fixar-se

home treballant no ?nés amb les mans, i el
que produeix treballant amb una maquina.
I compari's el rendiment del trebali valent-se
d'una maquina rudimentaria i valent-se de
una mitquina molt perfeccionada.
Si tot el valor produit fos degut al treball,
ancb un mateix treball s'obtindria sempre
el mateix valor.
Amb sis hores de treball, o amb quatre,
diu el marxisme, produeix un obrer un va
lor equivalent al salani de tot un dia; i el
fan treballar vuit o den horas. Dones, li ro
ben la producció de quatre o sis horas. Fora
exacte aquest calcul si no calgués tenir en
compte la productivitat del capital. Perqué
és ben cert que sense ele instruments de
treball i les maquines, que son capital, ni
amb sis ni antb vuit, ni amb vintiquatre ho
res, produiria cap obrer el que avui necessi
ta per la saya substentació

Deja, ?nolt justament, Bctstiat: En els
bles cuitas, no lti ha avui cap home que
da dia

no

gués

esfore continuat de més de mil

p0ca

consumeixi una suma tal de
produotes, que per a obten ir-la ehl sol, amb
el seu treball personal, sense utilitzar en
absolut el fruit del treball d'altri, no li cal
un

anys.

El llibre de conferéncies i treballs de Caen
constitueix un interessant aplec de estudis
i monografies sobre qüestions de La produc
ció sota el punt de obir social. I el programa
de Toulouse, proposa un enfilan de temes de
un alt valor científic i quasi bé nous
des de
l'esmentat punt de vista social.
Les Setmanes Socials franceses tenen aquest
mérit relevant: l'haver sabut plantejar i
escatir baix l'aspecte social tots els proble
mes que la realitat ha anat oferint en el
camp viu deis fets económics sense deixar de
banda les esferes més extremes del mateix,
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la propia esfera comercial.
avui, els católics francesos tenen
com

I

per aixó

cultu
ra i una bibliografia sobre
consells de fábri
ca, primes a la producció, sistemes de demo
crácia industrial, responsabilitats socials en
certes combinacions de societats anónimes,
agiotatge i operacions bursátils, etz.
Ademés, per arribar a aquest resultat, no
han fet del estudis socials un dos tancat on
eLs dits sociólegs divaguen a gust i en una
mena de monopoli; sin6 que han aportat a
les Setmanes Socials la col-laboració de juris
consults, industrials, enginyers, caps de fá
brica, teólegs, historiadors, etz. I d'aquí n'ha
vingut aquesta varietat enorme de qüestions
tractades, i n'ha vingut, sobretot, la novetat
en tractar-les, novetat que
només s'assoleix
quan els homes que están en contacte amb els
fets vius aporten el caudal científic, la vibra
ció d'aquests.
I tot aixó agermanat i relligat per aquell
ponderat sentit francés i per aquella elegan
cia en l'exposició i en la dicció, propis deis
nost res veins, fá que els volums de les Settna
nes Socials de Franca constitueixin una peti
ta enciclopedia de qüestions socials, plena de
vida i eminentment guiadora.
una

*

La Setrnana Social espanyola va estancar
la seva quinta o sisena sessió.
Malhauradament, aquí es tradició que
els Congressos, Assemblees, etz., no passin mar
de les reunions primeres. I la Setmana Social
no fou en aixó una excepció.
?Convindría reunar-la? ?Es podría reunar
amb eficacia?
Creiem que no. N'hi ha prou en repassar
els volums de conferencies de les poques Set
manes Socials celebrades, per a compendre
que la seva tasca científica fou mitiga
Conferencies sobre temes generalíssirns, re
senyaments de l'obra feta per algú, i prou. I
aixó, francament, no val la pena de conti
nuar-ho. En el eas de tornar-hi, hauría d'es
ser a condició de fer foc nou
i de rornpre to
talment els motllos.
Un sol benefici va resultar d'aquelles As
semblees: el fer coneixer, una als alt
res, els
homés aficionats a les qüestions socials i prou.
Pero molt aviat aquests homes es
considera
ren prou nombrosos i prou
capaços, i els in
genyers, els fabricants, els homes de negocis,
eLs jurisconsuhs, etc., es quedaren de portes
enfora. I les nostres Setmanes Socials no Lin
gueren l'alenada de vida de les franceses. i
els ternes es repetiren arnb les seves vague
se en

característiques, i les Settnaties Sccials
moriren per manca d,oxígen,
Tant es així, que avui es celebren arreu
d'Espanya Assemblees i Congressos patro
naLs, obres de sindicats, etc., i a ningú se li
ocorre citar la tasca de les nostres Setmanes
SociaLs ni aprofitanne les doctrines, que niti
gu va cuidar de posar en eqüació amb la rea
litat, ami) el fet viu.

1

tats

I a pesar d'aixó, convindria quels catUics
estudiessim les qüestions socials vives (cosa
que potser en algún indret es fá), i també
convindría que divulguessim la doctrina cató
lica en tanta i tants problemes que la reali
tat d'avui planteja.
Concretem l'assurnpte a Catalunya.
Aquí es celebren Assemblees i Congrcssos
per a tot. La Federació catalana-balear, l'Uní&
de Vinyaters de Catalunya, els Metges de
llengua catalana, la Federació catalana-balear
de Cooperatives, el Ateneus de Catalunya,
etc.

?Perque, dones,

vegada
lica

en

a

l'any,

la que,

útils, homes de

una

sense

podría reunir-se, una
Conferencia social-cató
discusions ni debats in

no

tots el sectors de la .nol tra
vida social (en el mes aruple sentit de la p"raula) eseatissin les qüestions sociaLs irles
urgents i les soclucions que de la doctrina
católica poden derivarse respecte a les ma
teixes, evitant el monopoli deis professionds
de les dites qiiestions social?
En realitat a Catalunya s'está formant una
escola social propia que es caracteritza, ara
per ara, per un sentit de prudéncia, de cau
tela i d'austeritat enfront de l'entussialrne
una mica cridaire de molts altres grups de
Espanya respecte a noves formes socials. Es
l'etern seny catalá nplicat a les qüestions S0
erais avui en boga. Dones, ?per qué no bel"
de procurar donar una mica d'unitat an
aquest moviment nostre?
La nostra ConferIncia anyal no exclou ria
les tasques deis Congreálos patronals, obr.( rs,
etzltera; ans bé, les illuminaria, els proeu ra
ria donar esperit, orientació ideal.
Mes a mes; l'obra feta a Catalunya, avui nt)
és petita; que ho diguin les nostres grans
Federacions de sindicats de la Conca de Bar'
berá, del Priorat, aviat del Camp de Tarra
gona, la de Girona; les obres socials femeni
nes, interessantíssimes, a Barcelona i a fóra;
etzétera. ?Perqué, dones, no hem de valora
zar doctrinalment tot aixo, i perqué no l'en'
de donar-ho a coneixer ah altres i a nosal'
tres mateixos?
Josep M. GICFI

I
[
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Congrés

Patronal

El tercer deis organitzats per la Confede
ració Patronal espanyola ha tingut lloc, i
.avui 26 de Juny havia d'acabar-se, a Vigo de
Cabida. El Ilenguatge de la propaganda, co
Piat de la literatura sindicalista obrera, amb
les rnateixes frasses i tópies, el Questionari,
enumeració d'unes reformes socials inútils si
els patrons no les estimen, denuncien aques
ta assemblea com a
Ipresagi de llarga durada
de la lluita social, per
la incomprensió de la
fonda naturalesa psicológica, moral, religiosa

,t

5

les coneixen les necessitats perentóries de la
vida del treball. No, no les coneixen les as
piracions dels obrers, ni les legitimes ni les
il-legitimes. El dia que en tinguessin esment,
lluny de convocar congressos amb gallejador
recluí), silenciosament cadascú dels patrons
miraria de posar-se bé amb els obrers de ca
sa seva.

Aixó que passa és que a mida que va crei
xent la l'orca de l'associació de resisténcia pa

tronal, es va acabant de perdre l'antic valor
crista del patró. De la mateixa manera que
la anomenada «conciencia de classe» del sin
dicalisme obrer, acaba de fer perdre les vir
del problema. Pitjor encara: consolida l'espe
tuts de l'antic obrer crista. I encara es troba
rit de classe i per tant és una victoria del
qui pensa de bona fé en resucitar el Gremi cla
sindicalisrne, una altra etapa que referma el ssic a base d'una harmonia permanent entre
cisma social.
el sindicat Patronal i el sindicat obrer de ta
Quan es parla de que «las clases patrona da ofici. !Fundar la pau sobre l'acord de ducs
les de Espana han de demostrar su eapaci
insoléncies!
dM Y la fuerza de su organización», de «la
A mida que s'infla el poder col-lectiu deis
Ifita,lidad y pujanza de la clase patronal es patrons, el patró-individuu acaba d'oblidar el
Palolo», de que «las clases patronales pon deure personal i estricte, huma i crista, que
drán de manifiesto el continuo crecimiento de el vincula amb sos obrers.
Acaba de despreo
"
organización», o de que «el Congreso Pa-- cupar-se de la sort i del benestar d'aquests.
tr"ai ha de ser una formidable manifesta !Ja en prén cura el sindicat!
!Ja en prén cu
ción de nuestra pujanza y de nuestra fuer ra la
Federació! 1 vet-aquí:.bé es pot dir que
za'', aquest regust de lluita de cla.sses, de ma
la Patronal acaba de matar el patronat.
tonisnie collectiu, reproducció exacta del ma
Aquests senyors del Congrés de Vigo, i deis
1°11isme obrer, revela l'abséncia d'un vena precedents, haurien d'entendre que la re
ble espera de pau social, d'un seriós amor
a
forma social més urgent, viva, positiva i efi
l'ordre.
cac, és la reforma del Patró. Si jo hagués de
Al teman i es parla d'organització patronal, redactar un
Questionari per una Assemblea
1
obrera, sindicació, contracte de treball, jor de patrons, hi posaria temes com aquestos,
nada, sa/aris, preus fets, tribunals del tre que em sembia que entrarien una mica més
ball, Parlament del treball, segurs socials... De que els actuals dins la psicologia de la qües
voluntat, l'esperit, el cor i la decissió efl tió:
cae dels patrons, element
de forea més va
1°1' social,
ningú en parla. Si les reformes le
FlinCiÓ petitoria a dins de cada casa.—Ma
gals son el
de menys! Que ens importa un riera d'aconseguir que els patrons escoltin amb
Programa de reformes si no existeix en gran atenció i benevoléncia, d'una manera normal
deis patrons el bon ánim per a sentir. i consuetudinaria, les observacions o les quei
'11 ni
implantar-les.
xes deis treballadors honrats i
adietes de ca
°he"flavant de riostr
ostra patria i del Pocler pú=
sa seva.--Manera d'assolir
que els patrons
exterioritzarem—diu una circular--nos- no vegin amb mals ulls als obrers o depen
tre criteri
com a patrons, quines son les ne
dents portaveus deis desitjos o demandes de
lessitats perentóries de la vida del treball, llurs companys de treball, o que es preocu
nostre deliberat propósit d'atendre totes les pen del benestar
llur.—Manera de conseguir
11131)iracions legitimes deis obrers)... No, no que els patrons no es sentin personalment

irlart
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conseguir

Familia obrera.—Procediment per a que
cada patró es preocupi de debó d'aquest ini
portantíssim factor de la pau social.--Persua
ssió als patrons de que visitin elle mateixos
ale obrers de casa llur, sobretot en ocasió de

convenis col-lectius i els mateixos acords pa
tronals, i no amenaein amb repressalies a l'o
brer o dependent que gosi recordar-Tos o in
vocar-los.—Sancions que ele mateixos amos
proposen contra l'amo que no vol complir.—
Garanties que els mateixos amos (proposen
per a defensar l'obrer o dependent que recla
ma, per tal que no l'aeotniaffin.

malalties i defuneions, per a fer-se
cárrec de les necessitats de tota mena
escogitar ele mitjans de remei.--Manera de
conseguir la desaparició de les dones casa
des, de les fábriques i tallers.--Manera de
aconseguir que els amos es preocupin de lo
bona educació moral i religiosa dele infants
i adolescente obrers.
?No us senibla que uns temes així, i altres

molestats quan algún inferior seu els hi fa
petició de millora de condicions.

Compliment de compromisos.—Com

es

pot

que els patrons compleixin sense
regateig ni subterfugi, les lleis, els pactes, els

Us i fruició deis guanys patronals.—Forma
de convencer als patrons de que no es juguin
els diners ni els rebentin en vicis i luxes es
candalosos.--Manera d'assolir que els patrons
dong,uin en tot moment 13011 exemple ale seus
obrers, de seriositat, moderació, continencia,
honestat i respecte a 12. Llei de Déu.

2eliri de grandeses
Escolta, Marta, din el senyor Rellfort a la
fila: si avui ene visita novament étqltell
jove que ene presenta l'Enric no rui que ti
parlis amb mama carclialitat. Es un pobre
seva

estucliant que no ene convé. Diuen que és
estudiós i inolt intel-ligent, pera no té di
ners. Eni sabría greu que Venamoressis de
un jove tan humil.
—No temis papá que cometí aquesta bo
gara. Ja saps que no em plauen aquesta me
na de joyas.
El senyor Bellfort d'ençá que an;b el nego
ci que li deixá el sen pare feu ntolts dinerS
no es preocupa sitió de satisfer les vanitats
deis seus filie i de fer ostentació de les se
ves, riqueses. El seu
ideal seria obtenir un
tito! nobiliari. Oh! el dia que jo sigui mar
qués, exclamara vanitosament, ja reunen
quines festes organitzaré. El senyor Bellfort
no té sinó un vernís de cultura. Si hagués
continuat al darant deis seus negoeis hauria
estat un bon comerciant, pera les ambicians
i les vanitats ('han convertit en un ?tome
ridicul.

personalment

per l'istil, donarien la idea de que ele patrons
es propasen entrar en el fons de la qüestió?

No us semilla que llavors el Congrés miraria
de tenir-s'el, sense gaire soroll, cada patró
amb ele obrers adietes de casa seva, per tal
de refermar llur adliessió, i de reconquerir
se la voluntat de tots ele altres?
R. RUCABADO.

S'allunya de la gent del poble i freqiienta
ele salans de la gent noble. Li plau enRuer
nar la gent amb el brill del seu or. Es dar
que la gent culta s'acimut aviat que el senyor,
Bellfort és un pobre home, pera com que te
diners i és mostra generós amb ele rics 1
arnb els poderosos, té molts andes que ti pro
diguen elogie i l'afalaguen constantment.
La sera filia és intractable. Es coqueta
frívola, irreflexiva... Seria una bona noia Si
tingués un altre pare més reflexiu i seride.
Pera el senyor Bellfort ha perturbat el senil
a tota la familia. Les seres ridicules ambi
cions han fet desgraciats ele sens filie. Pele
iones que van a la caçct de noies riques. la
Marta és un bou partit. Es bordea i gentil,
pera completantent buida. Es una nina de
porcellana. Rin de les coses que no enten I
qiarla sense saber el que din. El sen antic pre
dilecte és el miran. Contempla embadalicla
les belleses del sett rostre, i per fer-se mes
atraient es pinta ele lluvis i les galtes i es
ten yeix el caben. Sent pel sen cos tuna gran
acloració.
El seu anhel és presentar-se darant deis
sens admiraclors ben formosa.
Quan els oves galante ponderen les se d5
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Pracies,

una gran coqueteria.
passió pels esports. La músi

un incanvenient molt petit.
mi és molt gran. Jo no puc unir
ca l'avorreix i parla amb nienypreu deis ar
me amb una dona per la qual no santo cap
tistes. Llegeix novel-les eratiques que pertur afecte. Jo vui estimar la mare deis meas
ben la scva intel-ligéncia.
fills. No ven que espiritualment estariem di
Quan el seu pare dona una testa, s'o»i
vorciats. No compren que és una cosa indig
Plen ele jardins i els salans de gent noble i na fingir anuo a una dona que ens ha com
distingida. La Marta té un sorirris per cada prat amb diners. No, papa, no. Jo quan cm
30ve i una paraula amable per cada a.iiiga.
casi vui revestir la nieva, esposa de dignitat
El «ny« Bellfort veient a l'entorn d'ella un i de noblesa. Quin suplici viure amb una do
d'adoradars, diu áls seas amics: qualsevol na que no estimes! El matrinioni és una cd
diria que al món nonié. lii ha la nieva. filia.
rrega dolça i suau quan és obra de l'amor,
—Certament, res pón el més adulador, to pera quan l'interés i l'egoisme han realit
tes les belleses san MI-lides al costat de la zat la unió, és un carrega feixidga.
seva filia. Si jo fos MéS jove tindria l'honor
—Ets un sentimental, fill nieu.
de demanar-ia per esposa.
—No; soc un home d'honor. Jo no vui.en
—L'honor seria men.
ganyar l'Isabel. Jo no en-t vui vendre. Les
—Ja sap que sento per vosté un gran afec
llars 07/ no Id regua !'amor, son llars fredes.
te. Miri si l'aprecio que ja he aconseguit que
—Vols, dones, que c,aigui aquesta casa?
vosté tingui participació en el negoci de les
--Les cases no han d'apuntalar-se fent ca
mines.
saments de conveniencia, sinó sometent-se a
.—Agraeixo moltissim el sea interés. Jo es la llei dura del treball. Ele nost res avis ens
llc disposat a facilitar els diners necessa
afressaren el cand de la riquesa i nosaltres
ris per l'engrandiment del negoei.Item seguit el de la vanitat. Tornen' nora
—El nostre ande Ricard agraira molt la ment al treball i aixecarem la casa. Deixem
seva generositat. Ja sap vosté que és amic los aquests andes aduladors, aquests pard
elels nobles niés influents i que ti sera Mol.. sits, que no saben qué cosa és un ideal.
—Oh! no rnereixo jo tanta distineió. El po
Ha caigut la casa?, donas aixequeni-la antb
°re schyor Bellfort, es deix,d seduir per les
l'esforç del treball. Cal que la Marta deixi
laises promeses deis sois andes, i al cap de les seres amigues que exalten la seva vavi
Pele. temps d'haver fet entrega d'una forta tat. Cregitin, papcsi, fem foc non. Encara Id
(Iliantitat, la casa fea fallida. La fortuna del som a temps. La gentes befava de nosaltres.
SenYor Bellfort; robé un cop mortal. Pera ell No lii ha 7-és al món que faei riure tant coni
/Yo es resigna, a perdre les seves il-lusions el deliri de grandeses. Es molt !turna que
2 a
desfer-se de les seves amistats. El Mell l'heme tingui aspiracions, pera cal sempre
fil.l• pensava, és elegant, simpdtic i no li sera tocar de peas a terra. Si poguessim saber
clfficil casar-se amb una noia rica.
les coses que han dit de nosaltres els nostres
(Va críela al sea fill i u va dir: Ja saps andes ene esborronariem! El cantratemps
meu que he perdut molts diners i que
que hem tingut, papá, és un avis del cel. Jo
'38,11se aquest element imprescindible no po ofereixo ter tot el que calgui per aixecar
nla sefpfir
la casa.
vivint COM fine ara. Tú pots sal
1.1ar-n08. He parlat amb la mare de !'Isabel
quan treballant honradament 'mitren?,
sembla que no veuria amb nuds ulls que tú refet la riostra fortuna, llavors cm casaré
el
per amor i no per interés.
casessis amb la sera filia.
—Sento moltíssint contrariar-te, pera jo no
—Tens raó, fill meu; tú m'ilas fet can re
Pue
la bena deis ulls. Ja que tú hi veus tan ciar
casar-me amb !'Isabel.
—1 per qué?
sigues des d'ara el nostre guiatge.
no l'estimo.
CIVERA.

Sent

—Aquest és

somriu amb

una gran

---Per

a

,

Fora de desitjar que la classe rica de Catalunya, i especialment la de Barca
°115, no esperés res de ningú, i escometés per a si mateixa la generosa empre

:1 l'adoptar aquelles
'collsella.

El

81" respecte

seu

ala

seu

deure 11 dicta 1 la

seva situació ti
la conducta que
ha d'observar: 'ter-los bona i lé-ls'hi bé —BALMES
•Oatalunya. Consideracions sobre les conducto* quo
d'usa observar les clases rictus. *ayer* les pobres.

mesures

deure i el

pobles

que el

-

seu

interés li

prescriuen

ensems

•
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ASPECTES SOCIALS

Els

espectacles comencin

Quan s'implantá la jornada obligatória de
vuit hores i en virtut d'aquesta llei es tan
caren els establiments a les set de la tarda,
els partidaris de la reducció d'hores de tre
ball afirmaven que era la única manera de
aconseguir que els espectacles cometincessin
aviat, evitant així, que la gent perdés la
nit. Per?) la realitat ens demostra que l'in
tent no ha reixit.
No comprenem per quin motiu les sales

d'espectacles

-Lactes? No ens atrevim a fer aquesta afir
mació que esveraria molta gent. Nosaltres
no demanem sin6 que els espectacles
més aviat per tal d'evitar que la gent es
vegi obligada a perdre la nit si vol assistir

comencen a funcionar a les deu
de la nit. Abans els empresaris podien al-le
gar que la gent sortia tard deis despatxos i
que les botigues eren obertes fins a les nou,
peró ara que no existeixen aquests motius
no sabem perqué s'obstinen en començar a
una hora tan avançada de la nit.
Alguns espectacles acaben gairabé a la
matinada; i si la gent perd hores de repós,
com voleu que a l'endemá puguin rependre
la
feina amb les forces necessáries?
Abans censuravem els pobles que de la nit
en fan (ha, i ara ens hem
tornat igual que
ello. A la nit les rambles son plenes con/ al
mig dia. Els cafés, els bars, les sales 'tl'eS
pectacles vessen de gent.
Creieu que d'aquesta manera aconsegui
rern enfortir i vigoritzar la nostra raya? El
cos necessita repos. Si hem esmerçat les ho
res del dia trebalLant és just que esinerlem
les de la nit reposant. Vol dir aix6 que a
nit no han de funcionar les sales d'espec

al teatre.

A Londres les botigues tanquen a les 6 de
a aquesta hora els despatxos ja no
funcionen. Per?) aquest régini de treball és
favorable als bons costums del poble angkás.
A les dote de la nit els teatres han c/os
les seves portes. Els bars també tanquen a
la tarda i

mitja nit.
En aquelles terres succeeixen aquestes Co
ses perqué hi ha autoritats que fan complir
les lleis i ciutadans que les respecten. A la
nostra terra hi regna l'anarquisme. Tothorm
fa el que vol. Mentre respecten el César po
deu fer el que volgueu. Podeu publicar dia
ris pornográfics, Ilibres d'idees disolvents, fo
llets que combatin la Religió; podeu exPlo
tar negocis immoraLs, posar cases de joc si
us aveniu amb la tarifa convinguda; podeu
ésser einpresaris d'espectacles que serveixen
per etnbrutir el poble, mercadejar ala la
vitut i l'honor, en una paraula, podeu fer
tot el que volgueu si no us guia una fina
litat politica, encara que aquesta sigui no
•

ble.
Es predicar, dones,

en desert demaná que
empresaris a obrir les portes
de les sales d'espectacles a una hora qUe
permeti acabar a rnitja nit.
Senyttlem el mal per?) el remei Déu sPI)

s'o'oligui

als

quan vindrá.

J. C.

No n'hi ha prou de sométre per la força de les armes;
es necessari exer
cir ascendent sobre els esperits, convencont l'enteniment,
captivant el con i
obligant li a reconeizer els beneficia, a força de dispensar-los grans i en crea

cuda

quantitat.
BALMES
•Oatalunya. Consideracions sobre la conducta Que
deuen observar les clases riques envero les pobres'
'La Sociedad

1848
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MES BENEFIGS DEL JOC
D1131.11X D'EN JOAN LL1MONA

Elcurats

la miseria, i tot per haver seguit aquest obrer l'exemple do
t'al per certs senyors de les «elasses directores).
i

a

lo
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Onze capitol.s conté la obra que

ELS LLIBRES NOUS
PIEGUEM

SIM

ALS

AUTORS

CCNIPTI DI

I ALS ILDITORS

L'APARICIÓ

SECCIÓ,

QUI

IN

Qua

VIRO/4W OUtt DG

DE [ALIAS

LUIMOS 15

RSHILTIN UN

EXIMPLAR,

AQUISTA

resse

vera

que responen als

següents epigrafs:
Introducci6; 8indicaci6.—Sindicalisme.—Errors
del Sindicalistne.
Errors politics--errors so
cials--errors religioso-morals i ,jurídies.— Perdis
del sindicalisme.—Perills polities.—Perills social:9
perilts religioso-moráis i politics.
Un deis capitols més interessants és aquel'
que traeta l'historia del sindicalisme e n lios
patria, ja que si bé és ben cert que a Es
panya el Sindicalismo com a tal data de molts
poes anys i quasi únicarnent té importánd a a ea
en

EL SINDICALISMO.—SUS ERRORES Y SUS
PELIGROS, por el doctor D. Miguel Vilati
mó, Pbro.--Obra premiada en el primer ce
curso abierto por la
Federación Patronal de
Catatulla.
Barcelona, Establecimiento Tipo
gráfico de Mariano Galve.
--

El doctor Miguel Vilatitn6, un deis raes solits
la eleret ia de nostra patria; suele
i de vasta erudie16, guanyá, arnb
aquesta. obra 1 per unanimitat el prend coucedit
per la Federael6 Patronal de Barcelona, en el
coneurs obert per a
premiar el milkw treball
sobre «El sindicalisme, els tete; errors i els seus

prestigis de
leg d'altura

perills».
Certament que la

soya

personalitat

no

4.1,s

pas

desconeguda: ear la conferencia donada 'en la
el-la del 'temple Roma de Vich, la vellla del 23
<le Mate de 1919 sobre «Les
noves
aelittals
del Socialitatne en la transformaci6 (f.Ettropa»,
que constitueix un valttas estudi de les e:
'ciernes
eorrents soelalistes, Ji valgué l'honor de la seva
COnSagraei6

com
a
eminent socibleg de nostra
que amb erudició no
vulgar 1 clac cri
desenrollit un deis punts tnés interessants

patria;
teri

d'aquesta disciplina científica, que es diu So
ciologia i que eotnpren, tutti per avul,
Inés
extens eamp intel-leetual, ja que abraea
des de
l'Estadística fins
«El
és

a

sindicalismo,

la

Psieologia.

sus errores

y

sus

peligros»,

llibres més forts, intel-lectualtnent
parlant que sobre el pavonas i sagnant problema
del sindicalisnie un deis més pregons i trascen
dentals plantejats a la humanitat, s'ha escrit.
El doctor Vilatim6 en aquesta monografía so
bre el sindiealistne, estudia la naturalesa de la.
sindicacié, el dret natural a la inateixa, les di
ferentes formes que ha prés histbricament o si
gui en la seva sticcesiva transformació fine arri
bar

un

al

deis

actual sindicalisme,

del

qual assenyala

amb una gran clarividencia els seus
errors
i
cls *Izeus perills, en les seves quatre principals
facetes, o sigui en l'ordre social, i en Pordre re
ligiós, moral i jurictic, per a arribar a la con
clusi6 de que el sindicaltsine és un veritable en
gendro del anarquisme car ja es consideri el
seu
aspecto general, ja com una escota o siste
ma, tendeix a destruir la societat bola el pre
texte de millorar-la i reformar-la.

tra

tttlunya

ha estallat trágicament i gair abe re
la erupei6 d'un volea; tic ho és
menys que el marxismo s'havia introduit a Es
panya en 1869, fundant-se a Barcelona ur a ser"
ció de la Internacional que tingué per or; bien°
Pederaciá». Nucli que en el C'ongrés sor ialista
de Saragosa en 1872, no obstant de ésser .1 pci
mogenit espanyol del mareisme, se, separa de 1,1
Internacional per a inspirar-se i seguir It s doc
trines anarquistes de Bakounine i des t. e Ua
vors
les tnés nombroses i mes actives orgz: nitza
eions obreros de Cataluriya, inel6s l'adata 1 si-n
a on

pentinament

dicalistne,
lent

cola

giients;).
En fer

distingit per un trágie
anarquista. (págs. 40, 11,

l'han

carácter

vio

i
i

se

Pelogi

mas caltiróssde l'obra i de ['au
alta valor científica i honi adesa
intel-leetttal ens hern de cioldre del poc miratneut
tingut amb l'una i Paltre, ear bé valla la Pe"
si els senyors de la Federació Patronal de Bar
celona per a la seva máxima divulgació, ercien
In& convenient l'impresi6 en

tor,

per la

saya

lengua castellana

de la memoria presentada en catalá pel sen au
tor el Dr. Vilatim6; que haguessin encomanat la

traducci6 a mans un xie mes expertes d'aquellas
ananimes que ho han fet, evitant amb aixe du
gues coses: en primer loe una horrible s ntaxi
1 en segon la multitud
d'errades, que canvien
adlitte el nom cl'a utors ta n conegnts, cori Lo'
se!, vg. posont-li I,orel o Loret, ojo camtly, Pei.
cá camuy, que etilletgeixell una
obra a la clusi
per deliadesa, ene que no més
tos, devien trae
tal: ainb un majo]: respete.
F. NIANI¦

pa:71

No más amb que la quarta
deis habltants de Barcelona do

nessin

deu céntims setma

nals per a !hospital de I a
Santa (reu, prodria sostenir.e
e

aquest i acomplir la
sense

seva

penuria.

missi 6

,
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El menyspreu de

l'Espera

Eis petits patrimonis familiars acumulats
copia de treball, d'estalvi, de continIncia,
de virtut, son sencillament
providencials i
constitueixen els puntals que Déu se serveix
Per al
reialrne de l'ordre i la gerarquia en la
societat. La miseria, sovint, sovint és obra
del diable. El acaparament de la riquesa tam
l'cic és el rnitjá més
aproposit per al triomf
de la Pau i
de la justicia. L'espera i el seny
alrlén cl'arrecenar-se en l'aurea mediocritat
d'aquelles llars que saben de les privacions i
(111-i estan renyides
igual que amb la alise
ria brutal, amb la
venal prodigalitat.
Catalunya és la nació beneita deis petits
a

1'

Patrimonis.

Patrimonis

cers, rabassaires,

centenaris de par
masovers, censalistes i nio

dests propietaris. Providencialment,

'

el

que

Una gerteració esmoça o parteix per
posar el
fe'llament d'un novell patrimoni, com nou ca
Pren que consolidi l'armóinic edifici
social, la
Irleteixa gene ració amb l'altre má amb la má
esponsalicia de la nora o de la pubilla, clou
PanY obert en el propi per a que no's tam
"legl. Ells l'oren fins suara mateix, que tres
cents, que quati e cents anys endarrera. En
411
Mitin sindicalista a pagés vaig sentir
d'aix6 se'n feia argument per a desvet
''ar en
els bolis pagesos, conciéncia d'esclaus
Per a
demostrar-los-hi l'injusticia del vigent
social, i l'iniquitat de les nostres insti
'•lleiens jurídiques. El tret era maliciosament
‘ti.telleionat. Car és rnercés a ells que han
sIllt faldors aquesta munió de patrimonis
eentenarit aposta per al exercici del treball
continuat l'estalvi, i la pau i justicia social.
%restes families, per la consentaneitat de
11
senY social admirable, com obeint natu
18.1111ent a un imperatiu de justicia, esiner
Dad del patrimoni a retre el culte
!eglit
a
l'Esperit. Acomplien amb aixó una,
'
Dotíssima, de les funcions socials de la ri
(Ilesa. L'esperit, per reixir-se i triomfar, no

eLl

1

ellitle

elstat

Idaven
;

1.°11 les

temptacions

de

l'abundáticia, ni el

tkalxeri d'una seguretat
4,111Poc Ji
aposta les angunies
ortelliques i l'insegu.retat continua
del dern?t,
massa

son

1

ma.ssa

una l'aui ea mediocritat deis petits
patrimonis de ferma base. Totes les virtuts
que han congriat la força creadora d'ells, i
que els sostenen i els perduren enla de les
etats, constitueixen la seva poixança germi
nativa, impulsiva i expansiva. Aquestes fa
milies que diem, fins suara, sense, que els ha
gin calgut subvencions de l'Estat, o bosses de
estudi, son les que han ploblat els nost res Se

ment

segura, Pro
eco

i

eaclit mornent. Per aixb l'espera, naturar

minaris i Normals i Convents i el bó i mi
llor, en general, de la Universitat. D'elles han
sortit els nost res millors artistes, i bornes de
Iletres: i els Inés erninents deis politics i tot.
L'Esperit, aquell mateix esperit que vivifi,
cat i alentat, a travers deis anys, rebia així
un tribut de justicia.
Tot aix?) sembla que s'ha estrenc,at molti
ssim d'una manera dolorosa. La Guerra, la
guerra encara, a l'inflar de materialisme els
nostres pagesos també.al desvetllar-los-hi una
febre d'or sense limits ha acabat de tornals
oblidar de ço de l'Esperit Tant com les an
gunies econenniques, abraçades amb resigna
ció i retudes arnb el treball i l'esperança del
demá naillor, els havia fets de tant de me
na pares i poe avariciosos, la facilitat de gua
nyar diners o augmentar la fortuna, els torl
nará envejosos i mjetallisats. El cant a la
Producció, sense esforç, els exhorts a apro
fitar-ho tot i de tot, per bandejar la miseria
de lluny, aquesta miseria que tenia la iná al
coll de les nacions en guerra, els acabava de
fer tornar antipátic,ament utilitaris. Esmer
çar endoina, car tot val diners, i aplicar tot
els mitjants al treball utilitari, immediata
ment productiu, car era la ocasió única i
propicia. Aquesta és sigut, tristament, la fór
mula.

Així, per qué escoltar la vocació a la reli
gió, d'un minyó o una minyona, si als deu
anys, encara que la llei no ho vulgui, ja gua,
nyará unes pessetes cada dia a la fábrica?
Per qué inclinar un fadrí a una carrera, si
fent de manobra o peó no Inés, sense gaire
bé cap esfore de l'intel-ligeneia se fara una
amlx)sta grossa cada setmana? Que aprofita
rá el fadriestern duna carrera, si després
d'una colla d'anys d'esmerçar cabals del pa
timoni, de constituir tal vegada la creu de la
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familia a l'acabar, se trobará al comenea
ment de l'ofici tal vegada més mal retribuit
per guanygar-se la vida. Estalviant, privar
se, contindre's, per qué, si la terra pródiga
vessa els fruits cointinuament, i ara cada
collita val tant o més que totes plegades,
abans?
Peró, ai! que l'Espera no trigará gaire a
venjar-se. Ell fa anar el món, mena els des
tins deis pobles, mou a les revaucions i no
s'agita, ni se crea rés sense en, per qué és
ell l'alenada de Déu sobre nosaltres. Ja s'han
acabat els dies pródics, i tothom lluita més
que mai per conservar les seves posicioins

d'enniguirnent.

I tot

resignar a la seva mitjana condiew.
Mil formes d'organitza,ció; mil mitjans de
producció, de distribució de N riquesa se van
inventant. Esforeos inútils, si la llama de
l'Esperit creador, no abranda, sino tornen els
pobres d'estperit sobre la ncstra nació, i
bre tot el món. Aquests son els que han (le
sab

se

redimir i tornar la pan i Ja benauranCI a
tots. Mes que enginyers, economistes, agri"
cultors i sociólegs,• calen bons mestres, bons
sacerdots, i bons religiosos. Sinó l'Espfrit
seguirá vevijant-se, i en la seva veniarça'
mes

arroceg,ará

a

tots.

Angel GRAU

és renyir-se, i ningú

NOTICIARI
Com tots els anys per aquest temps, ha
comencat amb regularitat enfaraidora la cre
ma de boscos.
A Perelada, una crema semblant ha posat
en
peral l'históric i sumptuós castell deis
°irrites de aquest nom.
Tant el Govern com la Mancomunitat i les
autoritats rurals, deurien posar tota cura
per tal d'evitar aitals malifetes.

—Alguns agricultors catalans voleil assai
jar el cultiu del tabac aprofitant-se de les no
disposicions legals respecte aquest, fins
d'ara, vedat cultiu.
N'es molt vell a Catalunya i, a rnés, ben
productiu. La classe destinada a tabac de
pols, té inerescuda fama a tot arreu del món.
ves

Elndevan

i que prosperi l'as.saij.

--Acció patronal. La Mutua Patronal de
fabricants de puntes, de Mataró, ha publi
cat l'estadística del mes de Maig. Es curio
sa i exemplar. Pagá per emfermetats de 80
deis seus obrers, 6,994'50 pessetes, i en con

cepte de maternitat, 2,880 rier

a

25 neix

ments.

Per 4 defuncions, 1,000. Ademés, per
orfanet, 3000, imposades a la Caixa de Al
rros.

En conjunt:

11,174'50 pessetes.

—La Junta Regional de Ganaders de (
taltinya demana del Govern la creaci6 de
Granjes Pecuaries per estudiar y perfeee. o
nar la ganaderia nacional.
—El Consell Superior de protecció de o n
fancia ha fet i aprovat en junta el projee te
de Censura del Cine a fi i efecte de Prese
tar-lo al Govern per la seva execució.
e
Está adaptat als nois menors de quin
anys.

Aquest
passat

número ha

per la

censura'

gr
CATALUNYA SOCIAL

!Yací d'alla
Els diaris del divendres venien amb uns
gra'ns blancs a la sec,ció del Congrés. Es veu
que a la sessió del dijous, en la
qual els di
Putats d'extrema esquerra van parlar de la
flort

d'alguns sindicalistes, es van dir co
tan groixudes que nasaltres, pobre quit
)(atleta, no poden) saber.
Ja estem veient que a la porta de la Carn

ses

bra Popular s'In haurá de
posar el següent
atol: «Prohibida l'entrada a tes persones que
110

siguin... diputats.»

*

nostre.»

Al

boulevard Saint Martin de Paris uns
4Datxes van cometre un robatori en una joie
tia' Van
fugir després
peró

van

Inireu resulta
celona.

per art d'encanta

deixar rastre:

ara

que

era

que

ens

Bar
gua

113-en1 els catalans ha eixit del provinciá re
el6s de
Madrid i ha passat de Reus, Paris i

Londres.

senYor diputat ha protestat de la

m'eei6
en la venda d'ames de foc
el
botiguers, deis monters, deis
1

en

res
no

caeadors

aimants

del tir nacional.
tir nacional, ha dit? Vaja

?bel
Illetes que

ar.hes

gasta aquest senyor

unes

bro

diputat.

de la «Gaceta de
Madrid» s'han donat
setinana determinades ondres refe-

ty.-11.1esta

lts la confecció del
electoral social.
t t"-:'Per6
fa el
i després resulta que
1:>1 representacions obreres
les atri
a:'len els socialistes, i efs treballadors
que
-81)1. nsen
ells, mutis.
a

cena

,

es

*

*

e

A Madrid es va prohibir la representació
d'una obra que es titulava: «La veu de la
vida» i de la qual se n'havia fet gran pro
paganda dient que defensava els principis
deis soviets.
Puix bé, ja s'ha estrenat. ?I on dirieu?
Ni que s'hi trenquessiu" el cap. iA rAteneu!
Ben mirat no té res de particular. ?Qué
millor que fer allí «La veu de la vida», a un
lloc on es passen la ident un senyms que no
ven, sino adhue vot tenen per totes les bado
meries?
Fet i fet val més que facin comédia que
no pas que
hi balli unes dances hel-léni
gues el Conde de Romanones, perdonim, volem
dir la Tórtola Valencia.
* * *

cens

se

com

ecos.Ineerarnent,

iCarain, Don Marcelinu, em senibla que
tiren!
Es veu que vosté i En Quemades es conel
xen de fa tenlos.

barret. I

un

procedent de

Ja la fama de gent dolenta

tUn

En Marcelí Domingo va publicar a «El So
cialista, una crida.a tots els extremistes per
col-laborar en l'obra revolucionária.
En Salvador Quemades li ha contestat des
de el mateix orgue: «cal liançar-se a la Iluita
amb el pit descobert i portant per armes el
prestigi de rhonradesa i el desinterés i el
foc de l'amor a la llibertat i a lá justicia. Si
no es té voluntat per aquests sacrificis, cal.
renunciar a l'empresa que vosté proposa; per
qué ella és més gran que els nost res esperits,
requereix homes de trernp més fOrt que el

per aquest fenal

no

estern de

Ens assabentem de que In han a Espanya
28,000 vagabunds. Si aixó fos veritat no cal
dria preocupar-se perqué en dinou milions
no es notarien; ¦peró ?i els altres
treballer.
gai re?
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INDUSTRIA

GUAN

MARCA

CEREIR.IA

ESPECIALIDADha
cerebrarciio., bladonei

CATALANA

n

en

DEPOSITADA

l::

d

o yc

concerniente al ramo de
elaborado
perfección al peso. forma y gusto de cada nata er cERAS PURAS DE ABEJAS para el CULTO CATOI ICO'
y con buenas mezcles de varias clases y precios. ¦917
humo, olor ni
BLANQUEO DE CERAS en aran escala, puras sin muela.

carbón.•'

CERAS AMARILLAS de todas proceden
das. Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.

FABRICA de BUJIAS

4f4R
de

Bujles

Estearicsa

núa.failt
4Z/EVO 51Sn/hl"2

IIIP"'"

di 1"11

40 Calle dala Prime.. 40
Telólon.428

VRIV4e.C/400

B ARCELO NA

POR

Esteáricaa

y

u,

ycolores de todas clases y varios
Mand ones esteáricos de todas dimen alones.
Casa laudada en 1828. Pxgradlclones a todos
los puntos de la
Península y Ultramar.
12 MEDALLAS DE i.• y 2.* CLASE

5.12•

1 Grandes pn•ntob

Princesa 40 ANTONIO SALA Boreal ona
Teléfono, 428. A.
Se remiten notaa dt,. precios, y catálogos,

gratl 8.

CONSULTORIO CLÍNICO
111

:
•

8
.

Cada número

.

.

:

DISIIIPTES

SOCIAL
Un any
Sis mesos

•

DEL

CATALUNYA

ptes.

JORDÁ

céntims.

Condiciones especiales para
ANUNC1S

A

MAS iP

Tratamiento moderno de las enfei
medades génito-urinarios y cirugi

4
15

DR. R.

trabajadores

PREUS ECONÓMICS

11.

mummommmomm....

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.

GRANS MAGATZEMS

27 Pral.
BnQUERIA,ALSIb
A,
Entrada :

JORBA

MANRESA—BARCELONA—BRUSELLES
ELS MES IMPORTANT
: : DE CATALUNYA : :
ELS
:

:

QUE

VENEN

MES,

I MES BARATO

CONT1NUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERIA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATER1A, JOIERIA, ETZ.

EIEru

FIXEJ
•

!2'
3

CATALUNYA

SOCIAL

1S

Cols

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

ENSENANZA,

CENTRO

DE

MENTE

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL
COMERCIO

de

letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
Icticas de escritorio,
Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros

lEl
P°
'

Partida doble, aplicados a toda clase de empresas inc`usas la Banca y Bolsa
Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
Clases especiales para senoritas.—Practical of School Languages
guas vivas) por profesores extranjeros y por
métodos modernos puramente
comercial. Lenguáfonos.

CATALUNYA SOCI.
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LLET CONDENSADA

PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

SERVICIOS DE LA COMPANIA TRASATLÁNTICA
Médiee.--S'ervicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el la. de Gijón e120
21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes. Para
rufla. Gijón y Santander.
Línea de Buenos
Alres.—Servicio mensual saliendo de Barceloaa el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el
para Santa Cruz de Tenerife.
Montevideo y Buenos Aires: emprendiendo el viaje de regreso desde Bliel
Aires el día 2 y de Montevideo el 3.
Línea de New-York, Cuba. Mélico.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Valencia el 26.
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York.
la 1.
Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de
Línea de Cuba

Coruna el

liana

el

30

Linee de

de

cada

irles

con

escala

y de Cádiz el 16 de cada
Puerto Rico y Habana. Salidas de

Rico, Canarias.
Línea de
Cádiz

el

occidental
indicadas

7,

para

de Africa.
el

en

Regreso
je

Cádiz

Fernando

de

y

mensual

saliendo de Barcelona

el

10. el

de Valencia. el

11

Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Colón el 12 para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello. La Guarra.

mes. para

Barcelona.

Pdo.—Servicio
Las

Palmas.

Regreso

mensual
Santa

saliendo

Cruz

de Fernando P60 el

de
2.

de

Barcelona el

2.

de Valencia el

Tenerife. Santa Cruz de
haciendo

las

escalas

la Palma

de

ganarlas

y
Y

Linee

el 4,
e° la
la
de
puertos
do

el

2,

Fernando Póo

Bramill-Plata.--.§aliendo

de

Aires. emprendiendo

salidas

no

haciendo las escalas

el

Bilbao. Santander,

viaje

de

de Canarias

Gijón,

regreso desde

son

fijas

Ratos vapores admiten

y

se

anunciarán

oporunamente

Ponina°

y

de la

Península,

indicadas

Cornea

Buenos

en

Vigo

y

Aires

para

para

Río Janeiro.

Montevideo.

establecidos 109
la

en

Montevidai(

Sanos. iltío

especiales

Línea de Barcelona

a

el

de

Jale
los

P111

FiliPleag'

viaje.

cada

f

carga en

las condiciones

inha

alojamiento muy cómodo y trato esmerado. oomo ha
tienen telegrafía sin hilos. También se admite carga
do, servidos por línea.s regulares.

favorablea

acreditado
y

se

en

expiden

Panaler03•
att

Cem"-a-a

quienes la
dilatado servicio. Todos los
a

pasajes para todos

los

puertos

wa,i8a.ea eacieirms

1 FRANQUEO

la

viaje de ida.

Canarias, Vigo. Coruna, Gijón. Santander Y Bilbao.
.Adeinás de los indicados servicios. la Compatita Trasatlántica tiene
tos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York y
yac

13
Pall
'Fuel

Alicane

3. de

de ida.

Buenos

de

New-York.

Venezueln-Colombis.—Servieto

Málaga,

de

en

T.
o.

CONCERTADO

1

de

n

val3-1
,

del

i.FmoscedZ

"-

