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retir obrer de vellesa

/Iris vuit dies, o sia el 24 del present Juliol, comencará el nou regisme del retir obrer
a Espanya.
El tenien establert, ja molts anys abans de la guerra, Alemanya i Anglaterra, amb ca
racter obligatori; Belgica, amb caracter mixte; i estava a punt d'establirlo
Franca (man
carkt sols la
consig-nació en el Pressupost), quan esclatá el magne confiicte eurqpeu.

•bligat0ri

Podem

senyalar amb pedra blanca la data de 24 de Juliol de rany 1921. I, amb ella, rela tasca meritoria, una de les pagues tasques serioses del nostre Estat,
de l'Institut
"acional de Previsió.
Ara bé; el nou regisme de pe,nsions per a la vellesa ivindrá a remeiar les
necessitats
"aquesta, quan la mateixa vagi acompanyada del fret de la soletat, de l'absencia deis fills,
el
desernpar de la familia i de l'amo? No, evidentment. Una pesseta diaria no servéix per
a
rnatar la fam i el fret, ni per a fer front als estats de malaltia i decrepitut [propis d'a
glena darrera estació de la vida. Aixó, encara, sense tenir en compte
que un pobre vell ne
ce.'sita tant de l'amor de les persones mes arrimades an ell, com dr1 menjar; tant de ra
del bon guiatje plé d'afecte, com de la medicina en cas de malatia; tant de la
tebior de
llar, com del foc material que mata el fret.
Per aixó nosaltres, tot i saludant amb joia raparició del nou regisme del
retir obrer,
.sabeni entussiasmarnos amb el mateix. Es necessari, sí; es indispensable, també. Peró
no
mai a substituir rajud, l'ampar, l'afecte d'una familia, d'una llar, d'un patró
cris
c°neixedor de les seves obligacions envers als seus criats. I aqueixa familia, aquella llar,
només son producte de les virtuts cristianes. I només en la práctica de les ma
v j/es Per
part de la familia i del patró (després d'haverles practicat el) podrá trovar el
ellet el Pa
nodridiu pel cos i la tebior afectuosa per l'esperit.
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS

ESPANYA

La crisi

plantejada per la sortida del Ministe
ri deis senyors Argüelles 1 Piniés, no ha tingut
les ainples conseqüencies que hom esperava. 1 es
que el senyor Allendesalazar és víctima de la po
de grups que'l mantean encadenat al

litiqueta

Poder,

a
manca
de cosa millor per a substi
tuir-lo.
Fas senyors Argüelles 1 Pinié foren cambiats
pels senyors Ordofiez y Wais; i aixt, fou tot. Un
altre pedal posat en aquesta tela mil vegadomi•
apedacada del Govern, icom si els temps i els
probleines estessin per interinitats—i no recia
messin un Govern fort i vinculat.
El senyor Cierva segueix essent l'eix de la po
litica. Es l'únic que en el Govern fa soroll, ja que
els demés no's mouen. Perb !quin soroll! Ara,
per exemple, ha autoritzat tota mena
d'expor
tacions, sense limitació, essent aixf que els pro
blemes de subsisténeies estant més aguditzats

que mai. I

no

n'ha

tingut

prou

amb

aix6,

i ha

arribat fins el sobreseiment de tots eLs expedients
de clefraudació, que en nombre d'alguns cente

pe.ndents de solució del Ministre,
donar per aixé més ra6 que la seva libé
rrima voluntat.
Els enginyers d'Obres públiques han fet tina
erida als seus eompanys de tota Espanya ea fa
vor
de la «reconstitución nacional» a base deis
projectes d'obres 1 transports del senyor Cierva,
evidentment refusats pel Parlament. L'opinió ha
rebut malament el gest deis enginyers, ja que
no es pot tolerar que uns funcionaris
de l'Estat
nars

estaven

sense

propugnin

uns projectes que les Corts i
lins el
mateix Govern han refusat. ?On aniriem a
parar

amb aquests procediments? ?No és aquest el carni
de

Panarquia.?

Les esquerres (ieneara hi ha esquerres!) han
publicat un manifest respecte a certs procedi
ments usats, segons ells, pel Govern en les ques
tions spcials de Barcelona cridant l'atenció deis
caps lliberals sobre el respecte que es deu a la
Const1tuci6 de l'Estat. I els caps lliberals, que
no volen ara el
Poder per no comprometre el
seu immaculat programa,
han dirigit un reque
riment al Cap del Govern, el qual a la
vegada
ha contestat amb un altre docurnent
i amb uns
quans xistes d'En Bugallal. iI les
esquerres i
els lliberals i els

conservadors han restat tant
tranquils disposant-se a passar l'istiu el Inés
lluny possible d'aquell Madrid a 40 graus! I
els assurnptes de subsistencies, del
Marroe, de
Tánger, deis crims socials etz., tant tranquids
també!

ENFORA

Per fi senibla .que la qüelti6 de Irlanda ha
entrat en vies de solució. A la crida de I2cYd
George hi respongué Mr. De Valera 'amb una

general acceptació

i amb un manifest al pable
de que es suspenguessin les bel'
tilitats durant les Conferencies amb els angfesos•
Aixf ha sigut fet, i després de mesos i d'anys ert
que la sang tacava els carrers d'Irlanda, un Pe"
ríale de pan ha comengat. Tot el inón té fixat
Pesguard en aquelles interessants negociacions
ique Dan faci arribar a bon terme! Ho nocessl
ta l'Illa deis Sants, per() no menys el formidable
Iniperi a ngl és.
irlandés

a

ti

A l'Alta Silésia
tre franceses

es va

produir

una

topada

ea"

alemanys,

de la qual en resulta
mort algún militar francés. La•diplomácia utilit
i

zá, de seguida tots els ressorts en ella liabituals
i tot ha acabat be com en les comedies casolanes.
El President Hartling ha invitat a les poten
cies

Conferencia per a recluir l'arrnament
es té per ara, de l'afe,cte produit
per la crida deis Estats Units. Tantsols algOa
diari oficiós, com el «New York Times» confia ea
que les potencies respondran favorablement
noble desig exterioritzat des de la Casa Manea'
a

una

Cap impresi6

Franca ha manat als seus delegais en el Tri
bunal de Leipzig Pirnmediata retirada en el ma
teix. Sembla que la causa ha sigut quisculla
Sentencia no prou del gust de França dictada
per aquel! organismo internacional. Els alemanY5
diuen que la retirada no ,es definitiva; i LleaTd
George no slia mostrat explIcit sobre aquest Pa"
tleular en les seves declaracions a la Carabra deis
Comuns. Veurem com acabará la questió.
Els italians es mostren ocupats, ara, en festl e
jar el Princep hereu del Jap6, hoste seu. La 1:14)"
litica, des de la darrera cris!, resta quieta.,

Portugal

ha renovat les

Cambres,

obtenint rna

,ioria el Govern.
El rei de Greda s'ha fet cárrec de l'alt comal'
dament de les tropes, que sofreixen forts con
trat,emps. La soluci6 rau en l'intervenci6 ang1e5119
que no se sap, ara corn ara, quina exteusió
tindrá..

ONESELF.
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Paraules Cristianes

tat amb

Aquesta setmana En Caries Périn ens do
nará la feina feta.
Una antologia de textes
seu llibre El
Patró del qual parlárem en
l'article passat, sera el millor esmers d'aque'rst
esPai:La seva lectura ens será exercici restaurador de l'auténtic ordre cristia, que els
bornes de bona voluntat hem de reedificar a
teta pressa, car nostra causa
esta minada per
la
literatura paradoxal del que en podriem
dir
esPartaquisme conservador i per les prac
tiques, rnés paradoxals
encara, del pistolerisrne de
dreta.

Mirem com E Périn senyala la constitu
eió del
nexe social no pas al sindicat sino a
la casa
industrial: al grupu productor. «El
Inkriu Productor constitueix una
societat de
un
earacter particular, en la qual la comunitat del
treball forma el llaç i els membres de
qual estan units
per una solidaritat que
nu Pot
frej ; ésser trencad.a sense que tots en suigualment. En l'ordre general de la
soeietat, la familia forma
primordial, la unitat radical sobreellagrupu
qual descansa
eonjunt. El grupu industrial, en el qual
totes les forces de
la producció funcionen sota
l'autoritat
direcció del patró, ocupa en
l'ordre económic, una situació
análoga: es /a

raniiiia industrial». (cap. III.) (1).
Una

mateixa amenaça d'anarquia combat
familia i la fábrica. Quina diferencia
la llar antiga i la
'encia entre el taller moderna, quina die
actual i el d'aleshor,s!
avui la

.rertre
"

e

(cap. I.) «Llavors el
parlava en nom
péu: el seu poder, pare
que participaba en-

seillPs de la justicia
i de la caritat, trovava
Pi elfu, una obediéncia,
en el qual, unint-se

;Pillad()
rnateix

al temor aumentaven la fidelitat.
succehia al taller, on el patró exer;:le autoritat en virtut del
mateix manant pel
qual Déu revesteix de poder
al paeia
„s

l'afecte
que

-

n,rigurós.

aeq•ava

en

i

confiança reciproques temperadret de l'amo té

Sota aquest régim

en

totes
parts,
t:bareixien
les pretensions
irritants
de
ses

sí mateix

que Déu pe-

rares

vegades

i intrael'interés individual i de l'estriete
que
113,;'
fan neixer les desconflances i
—"tats
canee rt en les relacions, on tot hauria d'ésser
„.
benévol i cordial cooperació.»
to"mgú rnés interessat
que el patró en re1.liar les
i» r etiren coses a son lloc degut: «Si els obrers
la
e
ssari en sobona voluntat, no sufrei x l'erninteressos? ?El treball execu-

cire's

(I)

Els

subretilats

son

meus.

repugnáncia, és igualment fecond i
perfecte que el que es fa de bon grat?
ha algún patró que sostingui que l'obrer lli
bertí, embria,c, desordenat en sa vida priva
da, díscol en la vida pública, produeix a la
fábrica tot el que pot dar de sí el treball d'un
home exempt de vicis, arreglat tant en sa
vida pública com en la privada? ?Hi ha cap
patró que no temi, per ço que's refereix al
ordre del treball i a la regularitat i fidelitat
en
el treball aqueixes tendencies del prole
tariat a la democracia, en les quals l'esperit de
protesta contra rordre regular de les socie
t ats té per conseqüéncia la revolta contra la
ubjecció del treball?»
El patró es, dones, un mantenidor natu

r al no sois de l'ordre
industrial, sino també
d e l'ordre social i públic: «El patró, no es
soLsament un deis elements essencials de l'or
ganitza,ció del treball, sino que sa
influbncia
i la seva acció trascendeixen mat més enlld
de ço que estrietament s'en diu l'ordre eco
namic, i té una missió que hade
cumplir din
t re de l'ordre social.» (cap. VI). Aix?) atrau
sobre el patró una responsabilitat social
gran
d íssima: «Ja ho hem dit al principi: hi ha
una jerarquia en el mon
del treball, i dins
d' ella el patró es rautoritat. A ell correspón
la superioritat del comandar i de riniluén
cia. Pera en qualsevulga !loe an
s'exereeix
no autor itat hi ha una
responsabilitat de
va nt deis homes i en la
presencia de Déu. La
re sponsabilitat del patró és de
les més gra
ve s. COM ho tenim
vist, esta lligat envers els
ob rers de casa seva, envers els seus
colegues
el s altres caps d'industria i envers
la socie
ta t en general. El patró pot fer molt mal,
així com també pot fer molt bé... Un hom
és responsable devant de Déu no sois del mal
qu e directament fa Aun altre, sinó també
de1 mal que deixa fer quan pot impedir-ho.
També s'és responsable dins d'una ceda mi
da del bé que s' deixa de fer.» (cap. VIII.)
L'eficacia de l'acció patronal és insupe
ra ble: «Jamai fos quin fos el zel i la
inteli
ge ncia, homes estranys al taller,
atrauran
ni captivaran a l'obrer, com ho
conseguiran
els caps d'industria quan aportin
al patronat
el ventable esperit de la caritat
cristiana.>
(ca p. IX). ?Sobre quines necessitats
de la
vid a obrera ha d'actuar la
supervisió patro
nal ? «La religió, la moralitat, la
vida de fa
mil ta, el desenrotllament
intel-lectual
i pro
fessional, la salut i la
malatia, la previsió i
la economia, la estabilitat del
contracte, els
int eressos económics i
rassistencia mutua, el
rep os, la vida material.» (cap.
X.)
Ah! per?), el patró no podrá ni
sabrá paz
COM començar a
coneixer sa missió ni per
,
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tant

cumplir-la si abans

no

es

deixa la vida

mundana i retorna a l'austera comunicació
directa arnb els seus obrers. «Es convenient
que els propietaris i els patrons de l'indus
tria es barregin per majá del patronat amb
els seus obrers, que resideixin menys als seus
salons i visitin més els els camps i els ta
llers.» (cap. XIII).
«Abracin aquesta veritat els bornes que dis
posen de rinfluéncia i de la riquesa... refor
min sa vida pública i privada sota la direc

ció de l'Esglesia, i no sera necessari gaire
temps per a que les clitsses es reconciliin i
gui vencut l'individualisme.»
aquest
Tale son les paraules que tanquen
libre d'Or, el qual citarem encara altres ve
gades. Demanem, des d'aquí, a l'editor, se
nyor Subirana, que el posi en cataL1 i el
veri
llenci a/tra volta al públic assedegat de
tat i de llum.
R. RUCABADO.
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La veritable
noblesa
La marquesa de Rosablanca és una dama
exquisida i espiritual. Estima l'art, la be
Ilesa, la poesía. Viu allunyada de la societat.
El seu marit és un home vulgarissim que no
ha comprés la granclesa d'egperit de la seva
esposa. Els esparts i el joc son la seva única
preocupació. Per ell la vida no és altra cosa
que un camp de tennis i una taula de joc.
De vegades torna a casa ubriac i la se va es
posa en veure'l en aquel estat d'inconscién
cia s'aparta d'ell amb inclignació i repugnan
cia. Es un home donat a la lascivia. Quan la
marquesa de Rosablanca s'uní amb el, no te
nia sinó divuit anys. Era de mena somniosa.
Tenia els ulls clolçament clars i par/aya tan
bellament que tothom l'estimava. No havia
estima mai. Qwin ti digueren a cau d'orella
que eta gentil 1 formosa, s'estremí de goig.
Ella creía en l'amor pur. Somniava tenir un
espas que l'estimés serenament, que com
prengués el seu esperit, que volgués seguir
amb ella el camí de la vida, que convertís en
realitats les seves il-lusions.
Volia haver una llar, de la qua! en íes pro
clamada regina. Pera quan c,onegué intima
tnent el seu marit, hagué una gran desil-lu-,

sto.

El món es presenta clava« el seus ulls amb
els sena ltorrors. Sentí una tristesa molt fon
da i el seu cos emmalalti. Aquel borne que
fingía un amor tan pur i tan vehement, no
era sino un caclaver, una sepultura blanca.
Ele somnis s'esvairen ccmt lleu funerola i la

realitat

unglejd el

seu cor

purissim. Nin

conegué ele turments de la jove marquesa.
Plorava en la soletat de la sera cambra
somreia davant les amigues. Per qué confiar
aquestes penes tan intimes, pensava, si nin
ele
gú et planyerá? No tens un marit ric,
que
gant, d'una familia il-lustre? Dones,
la
vote? Cert que et manca l'amor, loen) qui
amigues
cm
meves
l'amor?
Les
creu en
rien que soc una dona romántica i sentimen
tal.
Passaren dios i dies i s'anava acceutuant
entre
més el divorci espiritual que existía
ella i el seu marit.
Ii
Déu es compadí de la pobre marquesa
hi
Pe
dona un fill. En el seu car entenebrit
netra un raig de claror. Ja era mare. Ja te:3
sonrosades
nia un fill fornuís amb leá-galtes
apassionadameat
els ulls brillants. El besava
i se'l mirava tota enternicla.
Bella cosa és tenir un fill, exclamava fa114.1
d'alegría! Senyor! com és possible que jo
gui mare d'aquest infant, bonic com un
guset! Ja no us demanc rés més, Déu inet
Tenint un fill ja ho tinc tot! El seu mara
11°
seguía divertint-se, pera la marquesa ja
es preocupava d'ell.
Si alguna nit arribava ubriac i amb
alats
ulls encesos de luxuria, el contemplava

Je;

una

gran

indiferéncia.

influén
El fiu anava fent-se gran sota la
infante
fas!
pare.
Els
cia perniciosa del seu
marquesa serja
fer.
El
fill
de
la
que
veuen
el
groller i sensws'
un altra víctima de l'home
dona honesta.
el
cor
d'una
que menysprea
Pobre fill meu, exclama moltes vfgade_,8
t"
la pobre nutre, cam pote ésser bó si (el
pare et dona 'vais exemples!
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Quan arriba a la edat més perillosa de la el cor massa endurit per que la Torea per
"Pkizt, en aquella edat que les passians i els suasiva de la paraula aconsegueixi ablanir
entusiasmes s'agiten falctment dintre delpit lo. Com que les mares endevinen quan es tur
eom ?4,7t mar
tempestejat, seguint els consells mentat el con- deis fills, es decidí a esbrinar
deis seus antic,s s'entrega cont el seu pare a els motius de la .sobtada
tristesa d'En Lluis.
una vida platxeriosa i desordenada.
Llegí les c,artes que servava en un calaix de
La marquesa comeneá de bell nou a pujar la seva taula escriptori i canegué
ele seerets
el °ami del
calvari.
Veient que el seu mara no

preocupara
del seu liii,
li va dir: Esccilta, Lluis; tú eres
la mera
il-lusió, fill meu, i ara ets el meu
turtnent. Per que ets tan irreflexiu? Com
'9018 que el
poble t'estimi i et respecti, si no
ten consciencia
i ets esclau de les pctssions?
creus superior ale demés homes perqué
ele teus
pares t'han danat un titol nobiliari?
No; la fama i l'honor els has de con querir
amb el teu propi
esfore. No és pcts així com
eeenseguiras
que la gent t'estimi. La noble
sa
hauria d'ésser
del .poble. Quina és
la tova
cultura,
meu? Ets ande de les
grans intel-ligencies o bé de les grans fortu
s? Coneixes els nostres
arti,stes i poetes
•Ialm qué cosa és art? Quins son els tens au
tcYrs predileetes? Ah! el teu saber és ben mi17,at. Coneixes les cases de•joc i de vici i mai
"as
visitat un museu ni una biblioteca. Es
ten mort l'esperit? Creus que no havem
"214_5 de pensar am,b les necessitats d'aquest
vvere cos fet
de fang?
ras una fortct quantitat per l'adquisid'un auto, d'un cavcdt o d'una joia i els
h'garas
a un artista a canvi de l'obra que
"4
C°ncebut en un moment de bellesa. Tú no
la febre creadora. Si
que els
,1,Ines eadmirin vigoritza el teuvols
esperit maenriqueix la teva interligencia amb l'es
i la meditació.
—Parles molt bé, mama, pera no em cono'eny• Si soc ric el mon
meu. La gent
befa deis savis pobressera
i admira i adula
ignorants ries.
gent inculta, sí, pera no els !tomes
tel-ligents. 1 de l'altra vida que no t'en
es

Lió

°rheixes

in—La

Pre°cuPes?

lec.—Quan
C,4„'Ana
.1„1

seré vell

ja meditaré aquestes

co

que tino ele llavis plens de caneans
el conem bat fortament no em

nguis antb filosofies
cursis.
(Lssegurar-me,
fill meu,
a

2.,17-Pots
"

que arriba
ven? No pots morir avui mateix?
segueixis, mama. Tú no m'estimes
el papa. Sempre m'estas sermone

jeint,cem

n?are
nuteiats.
La y

noblesa.

CIVERA.

entntudí i se'n ana amb els sus

"rguesa observa

que el sen fill estava
preoeupat.
Sera
el penediment
el erida
a
penitencja i reflexió? No; té

tenzdanzent
94e

del seu fill. En una de les c,artes es roan-clava que havia de Ter efectiva la quantitat
de vint mil pessetes per l'adquisició d'un co
llaret de penes. La clarrera que trobd fou la
més interessant. La lletra era de dona. En
curiosida la llegí. En aquesta carta, la pobra
Mercé, u diu coses enternidores. Li parla de
un fill que
aviat naixera i que no tin
dra pare. Li diu que fugira lluny cm, ningú
conegui el seu pecat i que perdona tot el
mal que En Lluis li ha fet.
La marquesa de 1?osablanca amb el cor
trossejat pera amb l'esperit ben seré crida
el seu fIl i u diu: Per quí és el collaret que
has comrrrat?
—Es un compromis, mamé, respón En Lluis
nerviosament. Una artista me'l demarui.
—Quin cinisme! Jo et donaré aquesta quan
titat, perqué la teva honra és la meya.
Mostrant-li la carta de la Mercé, li din
Lluis, aquest papen em revela la infamia que
has comés amb, una pobra noia. Ccmfessa que
ignorara la teva posició social, eur tú li ha
vies dit que no eres sinó un pobre estudiant
i declara amb un gran enterniment que t'es
timara amb una gran passió. Que has fet,
Lluis! Creus que es pot jugar amb el con i
l'honra de les noies pobres? Has comés una
mala acció. Per estimar-les furtivament con
sideren dignes totes les dones, per() quan es
colliu esposa, perque no minvi el vostre pres
tigi, no -voten sinó donzelles riques i distin
gides. El vostre argull us priva d'unir-vos
amb una noia humil, pera no teniu cap mira
ment quan es tracta de seduir-la. Respón,
Lluis, la Mercé, aquesta pobre desgraciada,
és una bona noia?
—Sí, mama, és bona, massa bona. Jo
l'he perduda. M'estimara molt.
—Dones, et casaras amb ella.
—Com és possible que m'uneixi anib
una
dona tan humil? No deixaré d'ésser noble?
—Si repares el mal que has fet i et rege
neres, hanrds conquerit el veritable titol de

Aquest

número ha

passat per la

censura
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El cost de la vida
i la baixa deis

jornals

A les nacions on els governs saben gover
i governen, van baixant el jornals auto
máticament segons la baixa del cost de la vi
da. Els obrers, capacitats deis seus deures
tant com deis scus drets, s'hi conformen ja
que saben que les lleis económiques son tan
inflexibles com les de la naturalesa i que la
boigeria deis temps de la guerra en que gua
nyaven uns jornals molt alta, ha passat a la
historia.
Altra guerra ha esdevingut després d'aque
11a, i per cert, la nova guerra té per princi
pal element de victoria els jornal ajustats
a les circumstáncies de cada país relaciona
das amb el paissos económicament enemics.
Els elernents productora que no's fassin cá
nar

rrec

d'aixó,

que

pleguin.
*

*

*

Aquí, a Espanya, estern c,ompletament des
orientats en aquesta qüestió, icom en tantes
altres!
No hi ha una política d'abaratiment, rii,
per tant, cap plá, de posar eLs jornals en re
lació amb el cost de la vida.
Aquí carninem a les palpentes. Els fets bru
tals de la competIncia peguen de boig a pa
trona i a obrera, i aquí caig i allí m'aixeco,
van una i altres de tomballons cap a un de
sastre definitiu.
A Barcelona s'ha volgut fer un as.saig de
política d'abaratiment; pero els resultats no
han pas correspost als bons propósits ni a la
primera empenta deis iniciadora d'aital po
lítica.
Han baixat un xic la c.arn, el sucre, les
mongetes i molt poca articles més; per6 el pa
és car i dolent com en els temps de la gue
rra
(mentre veiem que baixa de preu i mi
llora de calitat arreu d Espanya); la llet, el
peix i el carbó segueixen pitjor que alesho
res, i les fruites i verdures estant carissimes
corn mai, sense que
el suspirat mercat cen
tral 'Hure, instalat al 13orn, serveixi per a
res, per

ara.

parlem de lloguers, ni del ram de la
vestimenta, ni del honoraria i preus de met
jes, dentistes, advocats, apoteca.ris, botiguers,
etzétera. Casi be tots han donat com a ordi
1

no

naria i definitius eta tipus extraordinaria que
es fixaren ells mateixos en ocasió i amb es
cusa de la guerra.
?I qué direm deis acaparadora i negociants
que ara un ministre inversembable acaba de
indultar de tot cárrec amb escándol de tota

justicia,
rable i
af ront?

causant al Tresor
a

la

un

moral pública

dany irrepa
remarcable

un

110 pitjor del cas és que moltes indústries,
ami) el cost actual de la má d'obra, no Po
drán sostenir-se. Son nombroses les fábri
oues tanca.des, o mitj tancades, i altres més
les que lluiten per no tancar.
Una sabia i constant política d'abarati
ment de la vida és avui din tant indispen
sable com el pa que'ns menjern.
Mes ?córn demanar una aital política si ni
govern tenim

a

Espanya?

?Córn demanar-la si ara mateix el Minis
tre de Foment obra de bat a bat les fronte
res
a les
exportacions de productes quals
preus estan molt per damunt deis preus or
dinaria, amenassant per aital motiu que s'en
lairin en vers de baix?t?
*

*

*

Escrites aquestes mutes, llegim que la
Confederació de Obrera Católica de Llevant
demana al Govern que, sense perdre temPs,
indagui per medi deis seus delegats la anua
ció de les indústries i, després de escoltar a
patrona i a obrers, procuri que els salaris eS
posin en equitativa relació ami) el cost real
de la vida.
Aqueixa harmonia que demana la C. O. (;*
de Ll. és la base del benestar econórric deis
brassos de la producció, i un del strpostos
necessaris per la pa.0 socials, i no deis menYs

impo
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El 24 de julio].
ProPer
obiecte
en cas

comencerá el

Regisme

de Retirs Obrers que tindrá per
concedir als traballadors una pensió de ve//esa i d' invalideca
de imposibilítat pel treball.
nou

En eh hi van compresos
4.00o pessetes

l'any

a

Entre el patró
de Juliol no
ting-uin

cobrable
un

desde els

fons

de

i que

tots als

es

assalariats que

no

cobrin

trobin entre els 16 i

65

anys.

Estas con5tituirán als assalariats que

en

65 anys.

s4als per
"

hagi

obrer,

Y als

manera

que

puguín esser

atesos

a

o

L'Estat satisfará
o una

sencer.

12

pessetes

anyals per

peseta per cada hu que

en

el

cas

cada obra- que

hagi

o

constituir

un

Als obrers que

leglament durant doke
`as

seva

capital-herencia
paguin
mesos

treballat

es

tre

un mes.

obligatori,

pensió,

amb

o

senya

avancar la dala del

imposicions

voluntaria unen!

voluntarias.
les quotes que marca el

sen- s interrupció, tindrán dret

d'invalídesa s'els otorguin els beneficis del regisme
lementari del dels retirs.

cunip

hagi

d'incompliment.

Els obrers podrán augrnentar la

'e/ir,

seva

pagarán

El pagament per par! de 1' amo i del'
Estat

lantfortes sancions

la

als patrons sirá de 3 pessetes men
deu centims per día i obrer en el cas en que aquest
que

treballat el mes

ba.11at un any,

el 24

pensió de 365 pessetes a l'any,
majors de 65 anys s' els constituirá

vellesa.
muja

de

de 45 anys, la

mes

capitalikació de

La quota

mes

a

que

en

d'invalidesa
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El Quint Poder

Qui

no

mana,

mana

El bó de Montesquiu certament que no era
posseidor de evidéncia. ElL.per tal de sostrau
re el Poder de la Tiran ja, va conjuminar tot
un sistema
d'engranatge impersonal en el
qual les funcions d'aquell anaven dividides
i sobre totes les parts hi posá una fleta re
presentació que harmonitzava l'obra de con
junt i feia impossibles les mutues intromi
ssions i entrebancaments.
Mecanicament havien d'actuar les tres
branques del Poder, la legislativa, l'executi
va i la judicial, í a l'eix de la roda de l'Es
tat, el Poder moderador... i tot marxaria com
una seda.
La veritat és que, d'anar tot així, la dic
tadura legal
encara

que

bandejada
desagradable„
era

per sempre,

peró,

és aquesta la
La que naix al marge de les
no

més perillosa.
lleis és sempre pitjor cent vegades, perqué
encara que sigui honrada i adhuc beneficio
sa, és fruit de la indisciplina que dona bat
zegada al principi d'autoritat.
Avui a casa nostra (no volem fica.r-nos á la
del veí) fa temps que per feblesa del Poder
patim de les airades intervencions en La vida
de l'Estat de tots els estarnents, i ultra tots
els perills el més espaordidor és quan l'acte
de subversió surt d'aquelLs cosos organitzats
que depenen directament de l'Estat.
Perqué l'Estat és la representació de tota
la Nació i els funcionaris son dependents,
criats d'ella, i si per un acte d'impossició
sobre el Poder la voluntat del funcionan i su
ra, vol dir que el criat ha manat a l'amo. No
es vulgui dir que és el cas d'una minoria in

tel-ligent i disciplinada que triomfa sobre
una majoria, perqué l'empleat de l'Estat coni
a tal no está en
igualtat de condicions per
la lluita; encara que la majoria deis cinta
dans fossin burócratas, la burocrácia río re
presentaria la majoria deis ciutadans: Es el
Sindicat de minyones que volgués ordenar
el tarannar de cada casa particular.
Em de distingir en aquestes impossicions
aquelles que es refereixen a minores de cia
se i les que pertoquen a la vida de l'Estat.

Les primeres solen resoldre's amb la vag?
e'
de funcionaris, obertament combatuda en
ideal, encara que un Govern tísic la sopor:ti
Les altres, les que N';an directarnent 0%181
entramenes nacionals, les que tendeixon
subrogar-se en la governació l'estament fuí.
cionari, tenen molta més importáncia. La Na.

denendents la yo
len salvar i.cóm? No col-laborant, posant tol
el suc del seu cervell en el treball, no. Rebe.
lant-se. iHome, moltes grades, vaja una rna'
ció

va

malament, eLs

seus

d'enfortir el Poder!
Aquest cas s'ha dat ara amb l'actitud do
cos' d'Enginyers de l'Estat davant els Pro
jectes del Ministre de Foment, nomenats
recanstitució nacional. Havien sig-ut prou de
batuts al Parlament, el Poder legislatiu
nera

té prou esment, i ara aquests funcionaris
criats precisament del Ministeri on els PI"
jectes radiquen, volen imposar-se. Ens pre°
cuna ben poc que sigui la intervenció a fa'
vor o en contra de l'obra del seu cap, Per?
volen imposar-se i n'hi ha prou per a PO'

d'aquest fet.
I el perfil més gros d'aquesta mena d'at
tuació és que aparentment l'intent és 1109a.
ble, es junten per la defensa de la Nació; 111
ha un fons d'abnegació, no l'egoísine
augment de sou o una nova confecció escala.
fónica.
Cal per aixé tenir més compte i no deixar'
reaccional
nos seduir, cal reaccionar. 1 dic
perqué de fet les mateites lleis básiques (1(
l'Estat accepten en determinat cas aquest/
intromissió i les persones pacifiques i
nes de
bonhornia se'n gaudeixen. Ens ref.&
él
rim al que s'anomena Estat de Guerra,
119
patrimoni d'un Poder tan exahurit que
testar

d'entregar totes les seves prerrogatives avil
d'ell, ell
seu brac, a un estament dependent
quant l'anorrnalitat treu el nas.
el
Qué de particular tindrá, dones, que
991
funcionani se senti amo? I aixé és
l'exemple.

111
Procurem que la feblesa del Govern
eal
exigeixi que un deixeble de Montesquieu
inventi el quint o el sisé Poder, perqué
quatre ja n'hi ha ben be prou.
Juli VILA ORTIZ.
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LA POLITICA SOCIAL

Solució del problema de les

cases

DE L'ESTAT

barates.
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ELS LLIBRES NOUS
fliEfaUlt5
NE,5

ALS

COMPTZ

AUTORS

DE

SICCIO,

1 ALS EDITORS

L'APAR1CD6
QUE

QUE YU1G1R4 QUE

DE LLURS

EN/ REMETIN

UN

LLIZEIS

EN

DO'

AQUISTA

EXIMPLAI.

CAPITAL ET TRAVAIL.----Vers des temps
veanx.—París, Perrin, 1921.

non

L'autor, el senyor Deloncle, és un particla.r1 en
tussiasta de la cooperaci6 entre el
capital i el
treball, baix la modalitat de la participaci6 en els
beneficis i en la direcci6. No en vá

intervingué

ell com un deis personatges més preerninents en
la llei de 1917 dictada en la República Francesa
sobre Paccionariat obrer, la (wat sense pretendre
que sigui una obra perfecta, la defensa
contra
les múltiples i apassionades critiques de que és
.

objecte.

El senyor Deloncle exposa amb honradesa tots
els arguments que s'han fet en pro 1 en contra
sobre la qiiesti6 de la participaci6 en els benefl
cis i que ha promogut tan vives polémiques, re
tralent extensament. els documents més favora
bles a la seva tesi; tot el seu treball está inspi
rat

esperit d'ample optimisme que sense
porta mantes vegades a caure en el te
rreny de la fantasia. Llegint l'obra hom treu
la*
impresió que les objeccions son tractades musa
a la lieugera.
en

dupte

En

un

el

la esfera doctrinal tindriem
que

El senyor Deloncle condemna el
de la justicia que exigeix reetn
plaçar l'antic contrat pel d'associaci6. Aquesta
afirtnaci6 és massa absoluta per a que no pugui
ésser pregonament discutida.
Després de tot aixb, si els !wats temps veuen
funcionar ordenadament les cooperatives de pro
ducció, les mines pels miners, la fábrica pels
treballadors, la terra pele bracees, el mellor ar
gument en el seu elogi i apologia será ol resta
tat que portin. Per am
a Russia, ja veiera que
és catastrbtle...
una

salariat

A.

reserva.
en

nom

Lugan.--L'ENSEIGNEMENT SOCIAL Dg
JE.S'US.—La lai socia le di travail.--París, 190.

El senyor Lugan reinvidica per a l'Evangeli
gloria de Pennobliment i glorificaci6 del tre
ball que algú s'ha esforçat en negar hi fos ala
bat sisquera, fonatnentant-se en aquelles parau
les de l'Evangeli que diuen que els Iliris no «len, etz. Aqttesta objecci6 que es fa no es basa en
cap argument dentifle, ni senzillament racional,
cae lo que Jesús amb
parábola volgué dir, fou
que els homes devien tenir
més confiança en Dé Li
sense que
mal ni una sola vegada mc..ornanés
l'inercia. La vida dol bon Jesús tan laboriosa a
la

Nazaret,

els

seus

exemples

i

paráboles

tretes de

la vida del eamp, les conelusions sobre tot d'a
quelles tan herirases deis talents, deis operaris...
deraostren elarament que el treball tan despre
ciat Ilavores trová en el Ftuidador del cristia
nisme, l'apologista i el rehabilitador.

fer més

ULIANtert.

De la Rüssia

boIxeviquista

Contenta i enganyats
La

«Petrogradskaia

gazeta» del 18 de Desembre de 1918, publica el
següent decret atanyent
en classes deis vagons deis trens:
«Per decret del Consell de Comissaris del
poble és suprimida la distinció de vagons de
viatgers en classes. Un tipus únic de vagons és establert.
El tipus adoptat temporalment (?)
és el deis vagons de tercera classe; oim'és, a
conseqüéncia de la manca actual de cotxes, els
de quarta classe es consideraran també com de
tercera.
»El preu deis bitllets es pagará segons la tarifa
de primera cla.sse, cornprenent-hi el so
brepreu de la tassa de l'Estat i un vint-i-cinc per
cent d'augment.»
Si es va complint aquest decret-xisto, tots
eta ciutadans russos viatjarán igualment de
tercera i de quarta, per() tindrán el b.ixe i es
donarán el pisto de dir que paguen com 91
anessin a primera i encara regalen la tassa de l'Estat i
un vint-i-cinc per cent més de 90brepreu.
a

la

supressió de

la distinció

R. NEGRE I BALET.
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Teoría i practica
La 'luna social
plantejada avui en tot el nión,
com a
realitat vivas que és, está supeditada a una

Esbrinar ben Lié aquesta, desentranyar-la
Per les seves
manifestacions externes i un cop

e0tieguda combatre-la
ra que
una extricta

defalliment,

sense

obligaeió

és alho

delire de since
ritat deis qui vetllen
la
cristiana
rectempció
per

deis Pebles.
La lluita

social de que

som testimonis és una
La venjansa presa com a
L'odi de clame, sempre atiat

Convivéncia.

Per la folia 1
la iniquitat deis seguidors duna
i les
concupiscéncies i amoralitat deis

PI°Plignadors

d'un Ordre, han

gains de
fraternitat
Mil. I com a

en

trencat els lli
que esteva estructurat el

frase sintética de tota l'ideología

81)eial, solament rumureja

per

nostres

orelles

aquell célebre «Vae victis», pronunciat per qui
Preten eraptinyar la balança de la justicia men
tre fa
decantar-la ami) el pés de l'arma triom
fado' a.

L'atmósfera

ta'

ta. Teta
"

materialista, embrutidora í nefas
a l'apeló anarquis

él un
catnp excelent per

l'estrategia

Preparar

italees,
`eia

Per

a

de Ilurs capdills consisten
ben be el lloc on situar les seves
donar la batalla. L'humanitat phtn

recula espacirdida. Un retrocés be
le e» el
camí de la civilització s'inicia.

,IL'
(1211e»
-a/

(-'s el

cid

nsj

foro, capar de contenir aquest retro
cristianisme, obrant una transforma

interna

en

els

esperits

i

una

altra externa

NOTICIARI
A

1)eSignat5

'4,1,11en exercirper
els
Z'at i President de

el

senyor

Bisbe

eis

que

cárregs de Director gene
«Acció Popular», i havent
reunit els compromissaris de socis i en

adherides

la mateixa per a fer els
demés cárregs vacants en
Junta Directiva, ha quedat, aquesta,
(Instituida en la següent forma:
birector general, M. Iltre. Sr. Dr. Josep
a

;'elnenaments
deis
rseva

marra

social. Ella és la única qui de nou,

imponent el baf

del

seu

espirituallsme, pot

rege

la faisó bíblica el tros de llot humá.
Enfront de l'obra social del cristianisine emi
nentment constructiva, i basada en la feeunditat
de l'amor i el sacrifici, tota teoria, tot sistema
nerar a

porta la

tara de

cosa

eixorca.

Conservar la societat

un

"ita plena d'oprobis.
Ilei de

la

en

en

els

teressos i atendre al

progrés

gons les condicions

d'una

sigla la divisa deis

essencia'Is

in

de la matena

se

seus

sana

civilització, ha

grans reformadors. No obli

dant mai que és llei de mecánica

social, que la
opressi6 deu produje una reacció ultracompen
sadora, com din l'exílni P. Francesc de Barbens.
El programa social del

crístianisme, vinculat
l'alta teología, ofereix assenyables normes de
actuació social. Actuació tant rnés eficasi quan
cristallitza en organismes socials, que s'adapten
en

a

la realitat.
La tasca deis directors del moviment social cris

ésser, dones, doble. Per una banda, teó
rica, contraposant a les pseudo-doctrines socia
listes, Púnica i viable que brolla de l'evangeli.
I per l'altra, práctica, ereant, organitzant
goritzant institucions de previsió, terapéidica i
tiá deu

tidela social.

Que

si és bona

presentar la doctrina se
con) ito feren amb Ta
cientifico-religiosa els Escolastics de l'Edat MIL
j, no és cosa despreciable, 1 donada la finalitat
dal

en

social

cosa

foilna de sistema

que

el sistema

es persegueix és cosa
millor
práctic d'organització.

encara,

F. MANICI-f.

Maria Llovera; President, Excm. Sr. D. Ra
món Albó; Vis-presklent primer, D. Narcis
Pla i Deniel; Vis-president segon, D. Joe
quirn de Nadal; Tresorer, D. Jaume Roig i
Punet; Vis-tresorer, D. Joan Alandi; Conta
dor, D. Josep A. Blanco; Secretan, D. Fran
cisco Manich; Vis-secretan, D. Joan Bta. Ro
ca; V ocaís: Rnt. Dr. D. Joan Alemany,
don
Dionis Cabot, D. Derideri Canals, D. Joa
quim Civera, D. Gervasi Puiggrós, D. Enric
Sagnier, D. Andreu Subirachs, Rnt. D. Josep
Valdé, D. Ig-nasi Ventós-Mir, D. Josep Vida!
i Barraquer i D. Pelai Vidal de Llobatera.
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Forman la Junta de Patronat els

senyors

següents: Presiclent, Excm. Sr. Marqués de
Comillas; Vea/N: Excm. Sr. D. Emili Caries
Tolrá, Marqués de S. Esteve de Castellar,
D. Antoni Jansana, D. Pere Turull, D. Benet
Adroer, D. Joan Bertran, Excm. Sr. D. Josep
Monegal, D. Francisco Pous Plá, D. Caries
Sanileli, Excm. Sr. Conde de Figols, Excelen
tíssim Sr. Duc de Solferirno, Excm. Sr. D. Eu
sebi Bertran, Excm. Sr. D. Leonci Soler i
March, Excm. Sr. D. Joan Vallés i Pujals,
D. Pere Liosas, D. Pere Gil, D. Mariano de
Pano i D. Josep Pous i Mola.
—Les principals entitats agrícoles de Ca
talunya, per medi deis seus representants a/
Congrés Patronal de Vigo, senyors Fortuny
i Maspons i C,amaraca, aconseguiren que fos
acceptada una conclusió dirigida al Govern
per a que procurés que la propera Conferen
cia Internacional de Ginebra no tractés les
qüestions agricoles que per la seva naturale
sa no poden ésser objecte d'una reglamenta
ció internacional, abstenint-se, al efecte, el
Govern espanyol, d'enviar delegats a dita
Conferencia, deixamt que cada nació arregli
•lliurement aquestes qüestions.

—Designada definitivament, a petició de
l'Institut d'Orientacié, Professional, la cidtat
de Barcelona, per a la celebració de La vinent
Conferencia Internacional de Psicotécnica
Professional, l'esmemtada institució ha dele
gat al doctor Mira, cap del Laboratori Psico
métric, perqué faci un viatge d'informació
prop de diverges institucions similars i per
sonalitats especialitzades per tal de sotmetre
l'apmvació deis téc.nics que han de concó
rrer a la dita
conferencia, el projecte de
programa formulat pel nostre Institut.
La Banca Social de Previsió i Estímul
deCaitahmya, está organitzant la secció de
assisténcia popular, per la qual cosa agrairá
sis metges i farmecéutics que desitg-in for
mar part d'aquesta organització, que
reme
tin llurs noins i domicilis a les oficines (Gran
via Layetana, 17, departament .35 i 36).
-

--El Consell Pernianent de la Mancomuni
tat de Catalunya ha aprovat ja els titols que
podran assolir els obrers rnecánics que cur
sen llurs estudis a l'Escala Elemental de/ Tre
Els titols

son

dos: de «Contramestre auxi

especialitats de

liar» per cadescima de les

Fonderia, Ajustatge a la má, Treball de Mir
quines-eines i Dibuix de Projectes pels allurn
nes
que, havent els quatre anys de l'ense
nyament corrcsponent, superin els exercicis
de Reválida, i l'altre titol, general, de «Con'
d'indústries mecániques» Per
tramestre
aquells que, posseint ja el titol anterior, ha
gin fet a més a más els estudis complementa
ris que hom els assenyalará de Tecnologia deis
rams de la Indústria que no hagin estudiat

especialment i

a

más

a

más sobre

Economia

i Legislació industrial i obrera, Comptabili
tat, Organització de tallers i establirnent de
preus de cost: Correspondencia i redacció de.
documents i primers auxilis
dents de treball.

en

cas

d'acel

--L'Escola d'Infermeres de «l'Institut de
la Dona que treballa», anuncia l'obriment dei
curset preparatori per els estudis d'inferme
ra del Montepio de Santa Madrona, el Val
curset es donará a partir del dia 16 d'aquest
mes els dimarts, dijous i dissabtes, de seta
vuit del vespre, en la própia Escola (Ball
de Sant Pere, 1, 3 i 5).
—La Caixa de C'redit Comunal de la Man
comunitat ha concedit al Sindicat Agricol de
Albatarrech (Lleyda) 20,000 pessetes i al 41e

Albagés, 60,000.
Les dugues entitats
aital confianea.

son

mereixedores de

--El cultiu del coto, quines probes 4.8?
fet amb tota cura tant pels enginyers agre"
per alguns propietaris, ha donat
noms com
bons resultats, especialment a Málaga
villa. La calitat rés té que envejar a la dei
cotó foraster.
--El Ministre del Treball, que acaba de
establir un Tribunal Industrial a Bilbao, es
proposa aquest istiu enllestir els projeetee.,
de Ilei sobre Contracte de Trebajl, Sindica
obligatoria i Tribunals paritaris.
Mes, a jutgar per el que passá al projeete
de Cases barates...!
--Ha sigut molt comentada la R. O. d.e.
clarant sobresseits i nuLs els expedients 10"
coats contra els que caigueren en manel!ment en el que's refereix al ram de provelu
ments i subsisténcies.
El Ministre que ha firmat a.questa R. O. ha
vist l'aurora boreal consabuda...
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D'ací d' allá,
El setmanari sindicalista de Lleida «La.'11a Social» publica unes maniestacions ex
Delades pel camarada Nin, secretani de la
C. N. T. d'Espanya en rorgue deis sindica
hales revolucionaris alemanys «Der Sydi

calist».
1-li ha que supoea• que aquest angelical Nin
ho devia contar en catala als eminents

corounistes lleidatans, perqué ivaja!
/41s enreden amb
que saben

que

no

l'alemany.

propésit d'aixé,

*

un

*

de lo més cornil que existeix.
Altra novetat del projectat Congrés, és
que será des del començament a la fi, foto
re

grafiat, cinematografiat, fonografiat, gramo
foniat i impresionat en plagues de piano de
maneta.

consell al secretani
de la C. N. T.
quinta
part de rabe
d'E. (la
(edari): Val més que per comptes d'anar-se
a
Pronunciar a Berlin, se'n vagi a Paris que
fará. Inés tropa roja, perqué allí li diran «ca
Inaráde /e Nin» iPassi-ho bé, sovietero!
a

Aquesta tasca de traductor rhavia de fer
Lenin, pero aquest enfainat ordena en
rus, naturalment:—!Que ho faci Rita!
I Trotsky afegí:—RiLet Rai, que és versai
en

Un detall: En el repartiment de papers
del drama, no n'Iban dat cap de primera part
als comunistes espanyols, que faran de coru
com
a la tragédia grega.
Els nostres compatriotes es queixen amb
ra6 i diuen que es veu que els companys es
trangers no tenen de c,aru.

*

No lluir-se fent comédia
sortint de comparsa grega...
més bé que estar de tragédia
és pot dir que estan de pega.

Estant ja en capelLa un condemnat a mort,
Dreguntaren, com de costum, quina gracia

dernanava.

Mireu—va

trir

–1-11gues

tr°har

dir--ja sabeu tots bé prou les
pobres per poder

que passen els

lloc

on

que

viure amb la

manca

de

*

*

*

cases

hi ha. La meya desgraciada familia, fal
recursos, s'haurá de veure al carrer. Jo
trn°riréacondicionats
amb una gran congoixa si no eEs veig
Den
!pobres pares, pobre mu
lle" i Pobres
fillets! Us demano solament, si
v°1e1.1 que mori tranquil, que ajorneu l'exe
elleió de la meya senténcia fins tant que si
ta de

kui un
fet la llei de cases a bon preu...
I el
funcionan i judicial perdent la seva ca
racterística serietat i pic,ant l'ullet, li va dar
benévol copet al radie, bo i dient:
viu!

Davant la por que

es

preparés

una

coar

tada als sindicalistes detinguts.al castell de
la Mola, els socialistes de la peninsula han
fet una crida a tot el país per exigir al go
vern la garantia de la vida de tots els ciu
tadans.
Al Ministre de la Governació li ha xocat
aquesta sortida, i ha assegurat que no hi ha
por de rés perqué ara precisament permeten
als presos banyar-se i canviar-se la roba amb
f reqüénci a.
Ja ho sabeu

ciutada,ns, si voleu garantitzar
llur, en tenen prou amb cui
dar de la higiene.
la immunitat

*

,_,S'estan

fent grans

*

*

preparatius

`euraci6 del tercer congrés de

ternacional.

per la

ce-

la Tercera In

.Es representará una obra teatral en el Gran
elre Nacional,
«Mystere-Bouffes» i
titulada

que
412e

una jove poetesa
diu Rita Rait.
per

i comunista

I

ara

en

serio: demanar al Govern

en

aquest temps c,erta classe d'assegurança és
estar de broma, pergul, no han sigut sola
ment sindicalistes detinguts els que han cai
gut, sino bornes de totes les classes, germans
i ciutaclans de totes les categories, culpables
i ignocents.

•

?
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INDUSTRIA

Gi- JR.

CATALANA

MARCA

1¦1

CER

VLI

cirios, blandones,
chas, candelas y todo lo
concerniente al ramo de cerería, elaborado con toda
perfección al peso. forma y gusto de cada país en CERAS PURAS DE ABEJAS pera el CULTO CATOLICO,
y con buenas mezclas de varias clases y precios. «Sin
humo, olor ni carbón.•
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, pura: sin mezcla.

ESPECIALIDAD

DEPOSITADA

en

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

FABRICA de BUJlAS Esteáriessjtrans-

0-51/.4
Bujian

todas clases y varios
blandones estoáricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Nxpedlclones u
y colorea de

de

Eskis rime

opa*

"tV05i511.0

beim•

40 Calle dele Princesa 40
Tal•fono428

les

1411114.4.400

BARCELONA

Princesa,

s

2 Grande, pirem.na

CATALUNYA

•

•
•

Teléfono, 428. A.
de precios, y catálogos, gratis.

notas

•

SOCIAL uu,T Hl DISERTES

Un any

•Sis
••

teclea
Península y Ultramar.
y 2.' CLASE

CONSULTORIO CLÍNICO

•

•

la

40 ANTONIO SALA Barcelona

Se remiten

s•
:

petates de

1'2 MEDALLAS DE 1.'

8

mesos

Cada número
ANUN('IS A PREUS

.

.

DEL

•

DR. R.

ptes.

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

4

15

JORDÁ MAS1P

céntims

ECONÓMICS

•

Condiciones especiales para trabajadores.
•
•

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9. TARDE.

111•
aillaammomme•maimminmaseas
•

BOQUERIA, 27 pral. 2:
ALSINA,
:

Entrada

JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA BARCELONA BRUSELLES
—

—

ELS MES IMPORTANTS
:

:

DE CATALUNYA
:ELS

:

:

QUE

VENEN

MES,

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

PREJu P1 I X
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I

I

I

;

(TIQUC TA

DL

CA SAM1

''''.1(11"1:11;loí EX1•
•••••

.CASAMMANA
•

f

*..

1404.c•

ra

r•U:t:••»"1:11:"1.

BOTELLAS MAL TAPADA
•

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
Prácticas
r4cticas de escritorio, Mecanografía.—Cálculo

Por

comercial, Documentación,

mercantil y Teneduría de libros
partida doble, aplicados a toda clase de empresas
inclusas la Banca y Bolsa
Título de Tenedor de libros, previos exámenes por
péritos y profesores
1,1iiereantiles. Clases especiales para senoritas.—Practical of
School Languages
ILInguas vivas) por profesores extranjeros y por
métodos modernos puramente
comercial. Lenguáfonos.
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LLET

CONDENSADA

PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

-1

L'A.

L.IC1--1nR/A.
010

TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Linea de

rnil&

MEjlee.—Servicto

Cuba

Corufia el

21.

Gijón

para

y

Alres.--Servicio

Santa Cruz de Tenerife.

para

Aires

bana el

el
30

de

cada

indicadas

escala

16 de cada

Cádiz

de

Santander el

Habana el

Gijón el

12. de

20 de

para

7.

en

Ide

el

Málaga

de

4.

emprendiendo el

viaje

el

de

5

1.

el

Cádi 7.

de

y

Bueno*

desde

regreso

de Africa.
en

viaje

el

27

mensual saliendo
Las Palmas.
12

de

Sabanilla.

para

10.

Barcelona el

Santa Cruz

de

Curasao.

el

lt

de

Tenerife, Santa

Palmas.

Regreso

de

P6o

el

emprendiendo el

Vigo.

Gijón,

Cortina.

Puerto Cabello,

mensual

Saliendo de Barcelona el 2.
Cruz de Tenerife. Santa Cruz

Santa

Fernando P6o el

2.

2,

haciendo

haciendo las escalas
Bilbao. Santander.

viaje de

del Mediterráneo

yas

salidas

no

son

a

New-York,

fijas

y

Estos vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía
servidos

por

las

de

13 de

Valencia, el

Baln“‘
Puerto

Alicane el

de

Valencia el

3, de

do

la Palma

puertos de

escalas

y

Canarias

y

sin hilos.

en

y

Gijón.

de

Canarias

y
y

de

la

la

4'

cost*

Peninst111*

de

la

PenInsula.

indicadas

Trasatlántica

se

a

oporunamonte

las condiciones

También

Vigo

y

para

Aires

para Ttlo Janeiro,
Montevideo.

Sanos,

el

en

Rlo

como

más
ha

admite carga

en

Jaosir°.

favorables

se

y

la Línea de

Barcelona

a

los

pasajeros,

y

en

expiden

su

a

quienes la

r"

el.

Companía

dilatado servicio. Todos los

pasajes

para

todos

los

vaPotil

puertois del Mun

regulares.
IMMAInwie han&IbasMainadong

1 FRANQUEO CONCERTADO 1

Ptie

Filipinas.

viaje.

cada

acreditado

establecidos los especiales de

tiene

New-York

vls-

Montevideo

Bilbao.

CompaIlla

trato esmerado,

Cortina

desde Buenos

puertos Cantábrico

anunciarán

carga

cómodo
líneas

se

regreso

Santander

Además de los Indicados servicios. la
tos

04»

de ida.

Listen Brawn-Plata.--Saliendo de
Canarias.

de la

y

Cruz de la
La Guayro.

ida.
Aires,

26. de

Valencia ei

25. de

Veracruz el

New-York.

mes, para

Pile.—Servicio
Las

Regreso de Fernando

Buenos

20

para co

mea,

cada

Barcelona.

y

Fernando

el

occidental

do.

y

de Barcelona

Buenos Aires;

y

Habana. Salidas de Colón el

y

Linea de

Je de

mensual saliendo

Montevideo

Venesuela-Colombla.--Servicio

Canarias.

Cádiz

mes con

de Cádiz el

y

Puerto Rico

Rico.

Bilbao el 17. de

Veracruz el 16

y de Montevideo el 3.
New-York• Cuba, litélleo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el
28 y de Cádiz el no, para New-York. Habana Y Veracruz. Regreso de

Linea de

Málaga,

saliendo de

día 2

el

Linea de

Málaga

mensual

Veracruz. Salidas de

Santander.

y

Linea de Buenos

de

Habana

