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Harding
pero...

furor de les organitzacions pacillstes.
anys an aquesta banda lut entrat el
La Pobv-a huirtanitat, cada vegada mes adolorida, cerca canviar continuament de posi
Pero no aconseguebc mes que canviar de dolor.
conferencies de la pau de La Haya, amb el pa
h Teta els treballs pacifistes arnb .aquelles
la Comtessa Berta de
aixecat en terres holandeses, amb les noveles anti-g-uerreres de
europea.
l'tner, acabaren en l'inmensa conflagració
les entranyes d'Europa, que fou la viva
després d'aquella tragedia, que va desgarrar materialment
mes refinada, torná el somrirsin,aeió del dolor hurná enmitj de la civilització
fou
en Woodson Wilson, el qui ens
vives,
i
mes
re
! Pacifisnie a excitar les imaginacions
nascuda amb el ferment de l'odi; i ha sigut ara
mela Lliga o Societat de les Nacions,
r„l'er Harding qui ha convocat la Conferencia per a la reducció d'armaments, que suae-stá celebrant les seve,s sessions a Washington.
ia De la Lliga de les Nacions en foren exclosos els veneuts. S'aixecá, donas, l'edifici sobre

Pe Pecs

01_1
'

base de la divisió de pobles engendrada per la guerra, sobre l'etern iVoe victis!
la Conferencia convocada per Mister Harcling no té, en realitat, una finalitat pacifista
en
volguer cercar una fórmula d'equilibri enel sentit
doctrinal de la paraula. Es redueix a
tr
tant,
portar-nos d'una

eee

a
els armaments dels Estats Units, el Japó i Anglaterra, i per
i mesures de la diplomacia
compensacions
de
pesos
an aquell desac(editat joc de
equilibri mundial: heus-aquí tot.
Siglo passat. L'equjlibrj europeu convertit en

irda

* *

mai del mon. Podem
ate No; la guerra, com la malaltia, com la fam, no desapareixerá
nuar els seus efectes; no destruirles.
del domini de l'esperit, i, en ter
l'atenuació no pot venir més que per un camí: el
es
Dráctics, el de la cristianització de la Societat. deis Estats Units. Peró femho amb
A.dherim-nos, dones a l'iniciativa deldePresident
l'obra, i no donem a la mateixa més valor de
deis que careix'en l'infeconditat
rr.q.ue en definitiva té: cercar una nova fórmula d'equilibri entre forces iguals per al do
nru del
Pacífic.
buscant-se exclusivament i inútilrnent en el nión de la

rn1

lar"la

fnrcli:a fórmula,
?Tindrá

dones, segueix

eficácia que la de Mr. Wilson?
aixís l'iniciativa de Mi.. Harding més
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En les sessions del Congrés ha seguit dis
cutint-se la qüestió del Marroc, no sempre
amb aquefi esperit de prudencia patriótica
que aconsellen les circumstancies baques de
la nostra intervenció en el moment present.
El President del Consell, Sr. Maura, va
pronunciar un discurs d'orientació en el sus
dit assumpte, que ha sigut generalment elo
giat. En el mateix es fixa la necessitat del
protectorat com a. garantia de nostra inde
pendencia i de la Bibertat de l'estret de Gi
braltar; la possició de les places fortes, i el
protectorat en forma civil quan acabin les
actuals circumstancies. Sembla que els con#
servadors, en general, estan conformes amb
aquesta orientació i es diu que els lliberals
no ()posaran
obstacles al desentrotllo de la
mateixa. Si aikís es, el debat del Marroc res
tará acabat aquesta mateixa setmana.
Els projectes de llei del Banc d'ordinació
bancaria fan via dins les Comissions, i es tan
bona limpresió pels mateixos produida, que
s'assegura que en el Parlament trobaran molt
Poca oposició. Ja es necessita, dones el pri
mer ha de restar aprovat el dia d'a,ny nou.
La qüestió arancelaria i la denuncia que
pel 10 de Decembre Franca ha fet del modus
vivendi Sirnb Espanya, constitueixen ei fets
mes sensacionals de la setmana. En altre loe
d'aquesta edició en parlen].
També l'agregació de Sarrih. a Barcelona i
la qüestió del Banc de Barcelona han donat
joc al Congrés.
A l'Africa el nostre exercit ha seguit ocu
pant noves posicions i avanlant en direcció
al Kert, quin riu está ja dominat pels canons
emplagats en les nostres posicions mes aven
eades. Veurem ara quin curs seguira.n les
Postreres operacions.
El Ministre d'Instrucció pública, Sr. Silió,
ha visitat Barcelona amb motiu de l'inaugu
ració duna bella estátua del Alighieri que la
colonia italiana de la ciutat ha ofrenat a la
mateixa. En la seva curta visita el Sr. Minis
tre deba], a nostra ciutat una molt agradosa

impresió.

Els crims sindicalistes han tornat

a

tacar

de sang nostres cal rers barcelonins.
n'eviti la repetició!

iDeu

ESPAN YA ENFORA
El fet de la setinana, que be spoclria cons
tituir un deis mes grans aconteixementsIGe
la historia, es la obertura del Congrés
Washington per a procurar el desarme u
versal.
El discurs del president de la gran rei)ú
Mea nort-americana no es un discurs s m
plista, ni purament protocolari. El desar
que Harding proposa a les principaLs pot 11cies rnondials congregades a Washington es
acondicionat a les necessitats de cada mil
a les respectives forces navals; mes ben dit
ti acta d'armonitzar els interessos de les prin
cipals potencies marítimes que es disputen el
domini deis
Anglaterra i el Japó.
quant a Franca i a Italia, Harding propasa
que el Congrés estudii separadament la seo
especial situació militara ctual, tenient en
compte les conseqüencies de la Gran Guerra.
per tal de lliurar-les de un nou
Les impresions del primer acte no son &lentes. El Japó, que veu venir la pedregada
sobre els seus somnis de dominació al Pael I°
i hegemonía sobre Xina i les illes de 17000"
nía que li plauen més, fa veure que acce1 ts
bonament el criteri de Harding. Anglate] ra
se sent alleugerida de bona part de les gTEns
que portava a Washington.
per temps indefinit la pau a les

preocupacions

Assegurará

potencies a les quals ha pervingut els Patri
monis mes sanejats deis paissos venguts en
dita guerra, es cosa que ha de fer extren ir
de goig ala vencedors. Mes per la pau ( el
mon no n'hi ha prou amb aixb...
Vulgui Deu que el seny predomini ent re
els alts ministres de la pau congregats a
Washington, i l'esperit de justicia i una e a
rg
ra
visió del pervindre asseguri per
temps al mon els beneficis de aquesta Pall.
Davant d'aquest trascendentalissim ea(e
ven iment els altres fets de moment no tenen
interes.
o.
-
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El

centenari

La colonia italiana de Barcelona ha vol
ofienar a la nastra ciutat un monument
Perpetui el record de rimmortal cantor

gut
qu'e

de la

Divina Comedia. Podem estar-ne orgu
llosos d'aquesta °frena. E/ poeta de la mun

tharlYa
ilurn

estant irradiará damunt la ciutat la

puríssima del

Dant

seu

espera.

aquest era el seu
Florencia rally 1265. La se
va familia
no
a la més antigua
blesa de no pertanyia
molt
en
distingí
per?)
es
Florencia,
la
historia de la ciutat. L'infantesa del Dant
rnolt obscura. No sabem qui fou el mes
re que
desenrotla la 'gran intel-ligencia de
jxcels poeta. Els seus biografs, entre ella
"kkaccio, creuen que el seu mestre fou Brunetto Latini. En el cant XV de l'Infern, es
Darla amb
respecte d'aquell mestre que era
dels bornes més il-lustrats d'aquella época,
I
aixó fa suposar que va rebre d'ell algún
,,ensenYament. Es creu que estudiá a les uni:ersitats de Bolonia i de Padua. Els seus es
'udis havien d'éser forçosarnent molt sélids,
,caz els seus coneixements eren universals.
Wuan escrigué
la Vita Nuova era gairebé un
la qual cosa demostra que s'havia
iel'Inat en les grans universitats. Havia guerreiat contra els gibelins de Arezzo, peró els
espectacles de la guerra no varen exercir
elP influencia en el seu esperit. La que. fou
germen de les seves grans creacions, fou
91-1-10r. Dant estimava amb un amor purís
Beatriu era per el una dona feta de
11111, un astre que il-luminava el carní de la
seva
vida. Alguns critics es Pregunten si
existí realment
Beatriu de Portinari, cay
e,reuen que no era sinó un simbol. Si hem
ele
creure el poeta, Beatriu fou un personatr:rseal a del patrici florentí Folco Portinao

Durante,

n°111, nasqué

que

a

9oleseent,

1,1

111.

"ant

idealitzá

tan el seu amor, que Bea

j'u ha esdevingut
tle la

simbol de la bellesa
virtut. L'estimava tant, sentia per ella
admiració tan pura, que el cor se li
joia quan rebia d'ella la dolcesa d'un
S O
gracia d'una salutació. Beatriu
A:" l'esposa de Simó di Bardi i morí al cap
quatre anys d'haver-se casat. Després de
IncIrta Beatriu l'amor de Dant es convertí
en
adoració mística. Si Dant hagués obtingut
,

un

del Dant

l'amor de Beatriu hauria estat un borne fe
lic, per?) segurament el seu nom no hauria
passat a la posteritat. El dolor i l'amor pu
ríssim han omplert de llum el seu esperit
i l'han fet immortal.
Dant exercí molts arrees públic,s. Floren
partits, els blancs
cía estava dividida en dos
s'inclinaven a la ten
primers
els
negres,
i els
dencia gibelina i els darrers eren partidaris
del papa. Com es natura/ era molt difícil la
situació de Dant, car havia d'aturar l'esco
adversaris. Dant fou perseguit
mesa del seus
pagar fortes indemnitzacions.
condemnat
a
i
i adhuc es
La seva vida fou molt atzarosa
quan
moriren
els
miseria
la
veié sotmés a
essent ente
seus protectors. Morí a Rávena,
Verge"
rrat solemnement a la capella de la
Maggiore.
Flo
Pietro
de
San
l'esglesia
de
rencia ha demanat moltes vegades les des
pulles del Dant, perei mai ha conseguit els
seus

desigs.

Dant, hit robem dues
En els temps del
paranl-leles:
una
sen
gairebé
literatures
zillament religiosa, closa en la vida contem
plativa i raltra que s'apodera de tot el cog
noscible i el redueix a sistema filosófic. El
dins
món de Dant no podia romandre dos
aquests limits. La seva .força no és l'ardor
que 'es el
de la recerca i de la inve,stigació,
massa
Tenia
especulátius.
esperits
geni dels
romandre
en
la
pogués
imaginació perqué
forma
i
dar-li
procurar
més
de
i
abstracció
acolorir-la, que de discutir-la i interrogar-la.
sentiment viu de la
La fantasia creadora, el
del patriota des
passions
ardents
realitat, les
enganyat i ofés, no podien trobar satisfac
abstracta de la ciencia
ció en aquella raó
banda
li era tan cara. El món
altra
que, per
corromput pel vici i
obscura,
selva
és una
Per
aixó per sortir de la
per la ignorancia.
que
una via:
la contem
més
hi
ha
selva no
plació i la visió de raltra vida. Per aquesta
del sentit
via ránima, Superades les batalles
troba
la
seva pau, la seva come
purificades,
i
sig
dia eterna, la beatitud. L'obra del Dant
l'esperit,
rexaltació
de
nifica el triomf de
ánima
ena
grandesa
d'una
puríssim
la
l'amor
morada de Déu.
J. C.

•

CATALIJNYA SO

Campanya

de mala llei

A propósit de l'arancel
Franca s'es vist obligada a fixar uns drets
aduaners molt pujats, gairebé prohibitoris,
per tal de defensar les seves industries i els
productes de la seva terra, malferides i des
vallestats per la Gran Guerra. No hi ha res
que dir.
Naturalment, els paissos afectats per
•n.quest fet insólit, pero perfectament expli
cable, s'han apressurat a defensar també els
seas interessos en lo quels afecta rescata de
drets aduaners francesos actualment vigents.
La premp,sa de tots els paissos, en aital con
llicte, s'ha possat al costat del seas governs
respectius, com es natural, a la fí de aug
mentar els seus prestigis i ampará els inte
re.ssos del poble.
Més a Espanya.hi ha hagut algunes excep
cions en aqueixa patriótica actitut de la
de la prempsa. Part de la prempsa espanyola
s'ha cregut en el cas de, en comptes d'atacar;
al govern frances per que fa impossible el
modus vivendi amb Espanya, combatre al
govern espanyol, donant-li les culpes del pe
cats per Frena oomessos en materia arance
laria, i fins de la aparatosa denuncia feta
pel govern de Briand, del modus vivendi
franc-espanyol, amb el sol objecte de veure
si Espanya, esporuguida, cedia i deixava a
Frarrea, com sempre, fins avui dia, pec menys
que senyora i mestressa del nostre arancel.
Pero ara s'ha trovat el govern frances en
que a Espanya hi ha un govern que sap i vol
governar, i govern.a, i el vol espantar i fer
ceure si,pot; i com Franca es mestra en el
joc de prempsa, ha promogut una campanya
periodística tant sorollosa de paraules com
buida d'arguments, encaminada a n'a.quest
objecte; campanya a la qual presta el seu
concurs laa prempsa espanyola, suara al-lu
dida.
Sembla impossible tal contrasentit; i enca
ra sembla mes impossible que's diguin espan
yols els tenen la gosadia de combatre fu
riosament al nostre govern perque no s'en
trega de peus i mans al govern frances, i fa
ci desfaci aquest, a casa riostra, com si fos a
casa
seva. iHi esteva tan acostumat! Així
llú el pel....
ens
Per sort, repetim, ara hi ha qui sab gover
nar i governa. I mentres els qui burxen sois
criden i mouen fressa, el que governen de
fensen els interessos nacional amb dates i

números ciares i contundents, incontest ables
i incontestats. Veigis el següents:

Exportaciarts de Espanya a Pruno
Any 1919, per 321.849,00() pessetes
Any 1920, per 104.495,000 pessetes
Any 1921, per 103.177,000 pessetes
es a dir, que
ami) l'aplicació del modw
vendi ara denunciat, rexportació espar
a Franca es redueix a un terc.
Exportacions de França

a

a

yola

Espanya

Any 1919, per 34.589,000 pessetes
Any 1921, per 67.829,000 pessetes
?A quí aprofita, dones, el modus vim
Espanya o França?
El Ministre de les finances diu que

me nt re

Franca aplica coeficients en alguns rear rees
fins al mil per cent. Espanya, al defer sar
se, no ha passat en cap partida del cent per
cent.

ainics d'Espanya, s? ben
frances no te rahó de ue
xar-se, pero el cas es fer soroll per si

Frenen, i

bé que el

els

seus

govern

consegueix alguna
Aquesta vegada

cosa.
ens

sembla que han

e

qtli'

vocat el cerní.

J.

Suscriptor:

Deu te

guara

Tot suscriptor de Catalunya Social, Per
aquest fet demostra dues coses: un oral
amor a Déu i la Patria i un desig de 7111°rament social. En una paraula, nostre SU
criptor, és un esperit selecte que treballa
pel millorament d'aquest gema nostre, que
és el próxim, ric o pobre, tant se val.
Perço ens adrecem a voté, ara que hi lic
en perspectiva una serie de reformes q'
constituiran nostre setmanari en un deis ine"
llors d'Espanya, i culhue de l'estranger, Per"
qué es converteixi en apóstol de la causa Per"
que propugnem i no cantentant-se amb la seva
subscripció, propagta i dividgui mstres
doctrines i nostre setmanari, aportant-lti 110"
ves

subscripciems.

El diáleg que setmanalment hem Vlfl
sostenint amb vosté, ens dona aquest tó de
amistat i confiança que posent en nostres pa
raules.
LA REDACCIO
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oCa virtut

1

5

triomfct

El cel ékt gris. El vent agita fortament el
°Y.ancall deis arbres i cauen les fulles seques
con il-lusions
mortes. Fa un fred inlens• La
,

1,18u ha cobert de

vé

blancor les inuntanyes i

ara

tremoloses enlla de l'haritzó. La Mer

tapada amb

un

el sea:

mantell

espellifat, vetlla

fin malalt. En el silenci de la nit re
sanen les vibracions sonores del campanar
veí que
eampta e pas silenciós de les hores
qac no
tornarán més. S'au la amor de gent
que s'acosta.
Paseen alegre ment converssant
anih

alta, s'allunyen i torna altra vega
regnar el silenci. La Mercé tremola de
rred. Vol ensonyar-se pera no pat. La dolor
4491 deixa cloure els ulls. Mare, li din el
8614 Tal,
encara no ha arribat el pare? No; den
cercar tema,
contesta la mare, clissimulada
cla

ven

a

41ent.

fred i aquesta fosca
feina. Per que no vas

aquest

"l'ara

Pas de

no en
a dor-

nutre?
2V0 veus que
'ment

jo em trabo bé. Si cm trobés
Ja et cric:tarja.
millor al ten c,ostat. Darm, dorm,
rneu i no parlis que pots fadigar-te.
fred que fa, mare. Estic treinolant.
La Mercé
aprofitant un moment que l'En
r,e
el seu fill, va claure ele ulls va estendre
o
<aman/
que ti servia de
abrigan del llit el manten
dolorosament
exclama
Pobre
fill
meu,
1a
•

.

Mercó

q1M

si

tinguessis

un altre pare no 8a
és fam i fred.
torna, a desvetllar-se. Mare, quan

cosa

,.'121ric
voldras contar-me aquella ronn'a_ tan bonica que m'agrada tant. Saps qui

d:nfaci de día,
w

a/

vui
Aq
infant
base Aquel!dir2
urna

cror.
11011

8

ue

'ara

i ti

Mates llemibadures. Oh! que m'aura
coneixer una fado! No em trobaria tan
la vols la lada, fil lneu? No
teva mare? Que et crens que Nostre
7/0 t'estima perqua ets pobre? El bon
també era pobret com tú. Ara al cap-

:17 181
'

perdre

es va
seu pala u

Perqua

lene
?

que
fada el porta al

.

llit hi tezis

tota mala

un

cosa.

angel que et guardaEt claura els ulls i et

dormir tranquilament.

ti—N°
177111u.s

ha sabia
un

„sa eloure

more, que al costat mea hi
que no tindré por.

angel. Ara sí

els

Deuria somniar

i s'adormí.
974qué tenia ulls
un somrís a flor de llavi. Senor anzent vela l'angel d'ales blanquee que

414erceP?diatambé

veure amb els

ulls nzaterials. La

vençuda per la son. Al
clarejava lleugerament. S'havia ja (68
va

ser

la trenzula llum de les estrelles i el sol feia
sagna l'horitzó. El dia ja s'havia esparplllat
quan En joan arriba a casa. Dista 14 porta
i la Mercé es despena amb un gran sobresalt.
En Joan estava ubriac com de costúm. No fa
cis fressa, ti va dir la Mercé, que l'Enrie
dorm. Qui és l'Enric, pregunta inconscient
ment En Joan, abraçant la seva dona per
respongué la Mercé.
nó catire. Es el ten
El men fill, (flirts? Jo no en tinc cap de fill. No
siguis cruel. Ves a dormir, que no saps
el que dius.En loan es va deixar caure a/
i s'adormí de seguida.
Havien caigut del campanar veí vuit ha
res quan la Mercé tusta la porta de la veí
na. Aquesta com de costúm s'oferí a vet
llar l'Era* per tal que la Mercé pogués anax
dorznit ni menjat, pera
a trebalar. No havia
calia treballar. Ja que el sen marit no treba
llave, havia de sacrificar-se ella per no mo
rir de (am. La pobre Mercé guanyava pises
diners. Feia de bogadera. De vegacles rana
ven a cercar per rentar la roba d'alguna fa
milia. Pera c,ont que no rentava cada día al
cap de la setmana obtenia una soldada molt
patita. La Mércé és bona i virtuosa i sap 80frir resignadament les adversitats de la vi
da. Un dia traba una dona del veínat que li
ben,eitona de pcttir tant. Una
CO dir: son ben
dona jove i bou/ca troba sempre persones
generases que la protegeixin. No sabeu que
el vostre marit és un home viciós que us fa
ra dissortada. No passa les nits a la taver
na bebent i conversant antb els am/es, nlen
/re vos moriu de fam i de fred? Es que un
borne aixi es mereix una dona tidel?
Callen, mala dona, digné, amb una gran
vivaeitat la Mercé. Creieu que perqué el meu
marit és dolent, jo també haig de ser-ho?
Jo soc bona no per amor a ell que res es
mereix, sinó per respecte a mí mateixa.
Creieu que per donar-me bona vida mis
quants anys, haig de patir tota una eterni
tat? A mi no m'espanten els dolors ni ele
sofriments. Mes que jo va patir Jesús per
redimir-ine. Ja sé que moltes dones son apa
rentment felices, pera jo no ele hi en vejo
pas la son. Patetxo farn i fre,c1, pero la meva.
anima és plena de pau. Oh! que 8014 beneito
na, respangué la veína. Jo ja estic cansada
de eofrir. Tino divuit anys i sé que el meu
eor jove i assedegat d'amor viura feliç en
mig del món.
La Mercé s'aeamiada d'ella fredanzent. En
arribar a casa trobei l'Enric que prenia
sol abocat a la finestra. Gracies a Déu ano
va millorant lentament. El metge, un pobre
vellet que el visitava generosament, as.sernt
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rá que aviat es posaria bé. En Joan seguía
donat a la beguda. Escolta, ti va dir la Mar
eé, no et fa pena veure que moltes vegades
ens demana pa i no n'id podem do
„Izar? Perque no treballes, Joan? No t'agrada
ria més tornar a casa després d'un dia de
treball i veztre que la teva dona i el ten fdl
del teu
men gen el pa pastat amb la su«
frcmt? Jo també treballaria i aniriem estal
viant diners i podriem embellir la casa. No
sé con t'agrada viure tan malament! Veus
en aquesta finestra jo hi posaria unes cor
tinetes blanquee i comprariem una taula i
cadires.
Tan bé que podriem viure. Jo no et de
mano pas riqueses, Joan. Pera la miseria és
tan. trista! La gent no ene vé a veure per
qué temen por que ele hi demanem diners.
Amb poca cosa que guenyessis ja estaría sa
tisfeta. Ja saps, Joan que no tinc ambicions.
--Ja has acabat, digné En loan. No vaig
a l'Esglesia per no sentir sermons i en can
haig d'escoltar pacientment les teves pré
diques. Noia, series un bou missioner. Te
nint una dona tan maca COM tú no sé per
que haig de trebellar jo.
respongué la Mercó, amb una
gran indignació. No creia que fossis tan vil.
—No hi halda atinat que ets una dona
virtuosa, digné En Joan, amb una ironía fe
ridara.
Es tragué la grossa pipa de la butawca, la
carregá de tabac infecte i eixí de casa. La
Mercé plorá amb un gran desconsol. No po
dia aconhortar-se. Havia estat massa forta
l'ofenaa. Dan,a una mica de llet al seu fill i
el ficci al lit. La veína, una pobra dona vi
dua que vm
de (xtritat, comxulida d'ella li
oferí part del seu nwdest sopar. La Mercé te
nia fam i l'accepta molt agraída. Cont que
l'Enric• ja es trobava bou xic millar no ca
lla vetlar-lo. Devrés d'haver-lo besat se'n
azul al lit. L'encienta, En Joan no arribava.
On den ser ara, pensava la Mercé! Pot ser
cerca treball En Joan havia estat trobat
mort a la porta de la taverna. No se sap si
es barallb amb algun concurrent de la
taver
na o bé si fou assassinat. La Mercé piará la
seva znort. Certament que En Joan era un
home vil, pera la Mercé l'estimava cense ex
plicar-se el perque. Que farh ara la pobra do
na tota sola al mern amb un fill petit? Ele
plors i la desesperació no son cap solació,
pensava la Mercó. Cal tenir coratge. Fezt
atolles visites a persones influients i després
de fer mdts pasaos «conseguí que el seu fill
fos admés gratuitament a un col-legi d'una
comunitat religiosa: Com que tenia mdt bo
•

-

mans fou culmesa a un taller de caufee”
ció de roba blanca. Les seves compongas de
treball l'estimaven molt. Era tan amable
tan assenyada que es feia estimar per tot
hom. Els diumenges anava veure el seu fill•
Els professors feien gran elogie de l'Eitric.
La Mercé 71.0 podía dissimular la seva aleíJ
1 creuen vostés que és intel-ligent? JehO
cree, dejen ele mestres. Es el primer de 11
classe. Té una gran memoria i una gran
comprensió. Oh! com s'esponjava el cor oe la
Mercé! Abraeava fortament el seu fill cantra
el seu pit i Li amplia les galtes de petons.
gues honrat, fill l'un! Si ets ba tothom t'estimará!
—Sra, mare, deja l'Enríe tot emocic nat
quan sigui gran guanyaré znolts diners Per.
qué vos sigueu ben felie.
pié
La mare eixia del col-legi amb el cor
de joia i amb una mica d'orgull de teta, 140

nes

fill

tan

savi.

Al cap de pocs anys s'establí pel seu coiflP
te i el negoci li produia un bou guany. L
ric va voler ésser metge i la Mercó t:
molt encertada la carrera. Fent
aconseguí que el sea fill pognés satisfer
seu desig. L'Enric feia els estudis amb gr
lluiment. No perdía el temps en disbauaes
festes, sinó que l'aprofitava estudiant
la'
se home. Quan acabá la carrera la Mercó
gué una gran ale gria. No sabia avenir-se glii
el san fill fos metge. Qui hauria dit que OS
noi que es molla de fam i de fred, havia
ésser una celebritat. Tot lw dec a vos, ware
meya. Hett estat una martir i una salta'
exclama va l'Enric amb lagrimes ale ulls.
Fajos ele fills, que tenen una mare
com vos. L'Enríe fau anomena•t metge
hospital. La seva fama 9'estengué per tota
la ciutat. La Mercó visitava els malalts I el'9
aconhortava. Un día una ~taita la crida.
cm coneixeu, li va dir? Soc la Maria que
via prop de casa vostra. Ah! aquella nota glle
ql
m'aconsellava tan malament. 1, dones,
cercavew9
No:
no han trobat la felicitat que
he estat molt desgraciada. La pobra
semblava una vela i no tenia més de tren °
sé
vuit anys. El vici l'havia fet inalbé. jt1
Pa.
Guitart.
que el vostre fill és el doctor
molts anys, Mercé. Felie de vos que heu
eut! He veneut perque he estat una
ta
perqué mai m'he dlunyat del col!
bé. El vial, María, no parta mai a! ti*/
He sofert molt, pera ara soc felie.
1
l'Enríe i, oferint el brete a la seva mar 0
sa•
anaren vers la llar honrada, que ella va
ber crear amb privacions i sofriments.

sacr?ficisi

darza,fal."

Aparegue
'
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Per qué el
1Fa deu

poble

anys- deja el

suís ha cnderrocat el

Journal

de

Geneve

l'articie inivial de in propaganda electoi
ral
directora del plebiscit, (10 de Mare de
en

empendrer la primera
es
va
contra les cases de joc, el partit
cri
reniarcant les diferencies de

-9214--quan
eamPanya

dernocrátie,

teri entre els seus membres, va decidir res
tar neutre en la aspre lluita llavors entau
lada. Avui dia el problema es presenta d'una
f,a195 diferenta, i sobre tot, les idees han evo'.11eionat durant la guerra: la explotació deis
does d'etzar que, no fa gaire, sense ésser
aprobada per ningú, semblava tolerable per a
molts, avui cija és judicada per tots funesta
,P,er. nostre poble.» Fixin-se als Ilegidors. A
''ulça les idees han .evolucionat, en deu anys
(les (Urna opinió de tolerancia a una franca
condernnació. Aquesta depuració ha sigut deg.tida priticipalment a la guerra. A riostra
emtat, ni la guerra europea, ni l'actual gue
rra de Melilla que tant d'aprop ens toca
Lant a la nostra sang cris atany tenen la menor virtualitat per .a modificar el sentiment
general en sentit auster i restrictiu. Com
In.ainuaba En Joari Llimona a un formós ar
t'ele eixit a «La Veu de Catalunya» el Dia
es
Morts, ni els horrors de les hecatomb
"
Mont
i
Zeluan
Nador,
"PanYOIS,
com
les de
;(
'1..rruit son prou per a imposar als jugadors
'aquí ni un instant de decorosa abstenció a
la. insolencia de son vici. Ni tant sois el
tro
<:la que arrivá la nova de la espantosa
'ab de més de dos mil cadavers de germans
ilostres presoners, assassinats pels rifenys,
lleIva que a qualsevol país civilitzat haguera
fet suspendre la vida nacional deturant-la en
eoYal de dol i de consternació patriética,
saeluearen gens els Ilums descarats de les
tnnbes oficials de la Plaça de Catalunya.
El croupiers aristocrátics deuen consi
l'eral' que tant és jugar-se la vida fer col)'
el Marqués
pasde Cavalcanti a Tizza, com
de la
s.ar-se totes les hores del dia darnunt
pessetes
verda. I que amb les 25,000
(!,oe Cada mes els jugaclors donen per l'exércit
o,Africa ja es redimeixen de tota altre parti
ciPació en el sacrifici gneral, de tota altre
Preocupació en el terrible afer en el qual Es
J2ItYlYa i cent mil minyons espanyols estan
ncats.

,tels

pacte

amb el

joc

Per?) no és sois la insensibilitat, la indolen
cia i el cinisme deis jugadors go que afronta
més l'imima en aqueste,s hores tan tristes.
Sinó que, al revés de Suiga, la opinió públi
progressar en sentit moral, a
ca en loe de
retrocedit. I la gent que deu
ha
nostra terra
anys encá malelen el joc i haurien conside
rat una ofensa personal suposar que podrien
cobrar-nc un céntim ni que fos per obres
bones, ara, opinen el contrari. I baklament
la repartid() de diners del joc a establiments
benéfics i piadosos sigui una areaboteria evi
dent, innegable, indiscutible, per a garantir
la llibertat del infame vici, el fet és que cen
tenars dassociacions caritatives i religioses
ja fa més d'un any i repartint
v.1.11 cobrant
pels jugadors a Iluis fa
ROBATS
se diners
rnilies, ipatrimonis, negocis i empreses. Ni
l'exemple de Tarragona ha dit res a ningt1
altes jerarquies qúe
l'autoritai de
contra
el joc i contra
pronunciat
s'han
allí
tant
contra
la cooperació
la tolerancia i per
l'ahnoina
no han tingut l,a més
amb
del joc
mínima trascendencia a Barcelona. La prem
l'actual mes, publica una no
sa del dia 11 de
donatius
de diners del joc, que
llista
de
va
pujen 257,715 pessetes, trovant-se en ella les
entitats de consuetut, que es veu que hi es
son
tan abonades, els noms de les quals, que
capital
una revista del be) i mellór de nostra
materia de beneficencia pública i priva•
en
cometen, en vir
da i especialment religiosa,
ciutadá
una escandalosa
prestigi
son
de
tut
cristiá,
que
en les greus
nom
Profanació del
circumstancies d'ara és un desafiament a Déu
i una befa a la patria.
Ja em dispensaran els lectors La digressió, i
que m'hagi apartat del plan, que consistia
aportar amb calma antecedents i exem
en
ples d'altres paíssos abans d'entrar de dret
problema de casa. Peró la in
a estudiar el
dignació que cm produí veure la Dista que
bé s'en pot dir pitjor que negre, negríssima,
novament repetida a desgrat de les sancions
providencials que cada dia es veuen, a des
pit de la Ilicó sobirana vinguda de Tarrago
=lastres que el joc va
na, i a desgrat deis
produint per tot arreu entre els quals la
I'remsa ha senyalat amb alarma l'increment
d'estafes, rohatoris, fugides de caixers, suici
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dis, (1) (sense comptar la part que pot te
nir el joe entre les causes prepa.ratories de

i.ir-se simpa ties influients. (subratllat ineu).
El ponent atrau l'atenció dels electors sobre
la catástrofe de Melilla) m'ha sublevat de tal
Ja hipocresía i el perfil del contraprojecte
manera, que jo rnateix desordeno el ineu mé
proposat per líA ssamblea federal (1), contra
tode d'exposició.
projecte que creará una situació més greu
Tornant, dones, a seguir el fil del argu que la d'ara. La seva adopeió seria seits cal)
inents i raons darnunt els quals s'apoia la
dubte seguida per l'overtura de noves cases
eampanya que tingué l'elle resultat en el pie
(le joc en el territori de la Confederació.
biscit helvétic del 21 de Mare de 1920 ende
»Mr. Pictet reeorda que el socialistes, els
rrocant el pacte amb el joe., reprenc la tra
membres de l'Unió republicana (subratllats
ducció del fragment principal de l'article del
meus) de l'Unió social i de la Societat de
diari ginebrí. I una vegada per totes invito Zofingue han pres. resoltarnent pasició en fa
als lectors a fer ells mateixos els paralels i vor de l'iniciativa i contra la proposició de
els comentaris i a apreciar els contrasts.
les Cambres federals en forma de eontrapro
«En l'estat económic actual d'Europa dos
jecte. L'orador insisteix en demostrar que a
principis essencials han sig-ut posats en va
Ja hora en que Suica entra en la Societat
lor pel Oonsell suprem (de la Societat de les
(le les Nacions amb una situació particular,
Nacians) i recomanats a l'atenció seriosa no deu decebrer les esperances que s'han po
ciutadans de tots els paíssoss «Evitea sat en ella. Ginebra té el den re (subratilo jo)
les despeses del luxe, din, i apreneu a eco
davant del sea pa.ssat, i del seu esdevenidol.
namitzar; i afegeix, augmenteu la producció mondial, de contribuir amb totes ses forces
amb el vostre trerall.» Dones bé, la explota
al sanejament moral de la nació.»
ció deis jocs d'etzar va a un fi contrari a
Llargs aplaudiments, senyala el «Journol»,
n'aquests dos preceptes; drenen (roseguen, expressaren l'aprobació de Vassamblea, a la
xuclen) les economies i deshabituen del tre ponencia electoral. Hoin s'hi adhereix de cor.
vall, insinuant en l'esperit dels seus adeptes a tan nobles i civiis paraules.
la idea falsa de que poden ells guanyar amb
Peró vet'aquí que la Soeietat Suiea de 1-10l'etzar més de 90 que el trevall pot procurar
tels veu l'amenaea contra les c,aixes deis Cas'
los. Antieconómiques i antisocial en primer sinos de joc, i s'apresta a la defensiva. pel
terme, les cases de joc deuen desapareixer mitjá d'una propaganda que dona 'loe a una
del sol de la Confederació». «A la vigilia del lluminosa controversia, la qual
provaré d'es
dia en el qual la Confederació entrara a la tractar al vinent número.
Societat de les Nacions, a la vigilia del dia
en el qual, si nostres esperances es
realitzen
R. RUCABADO.
Ginebra devindrá la séu de la ',liga, el nos
tre poble compendrá, en tenim la convicció,
el deure que li incombeix, de netejar a casa
(1) Vegi's el meu article anterior.
seva (le devoir qui lui
incombe de nettoyer
sa

maison.)»

L'endem'a, (11 de Mare) el mateix diari in
serta un extracte de l'assamblea del parta de
mocrátic Inguda pocs dies abans, en la qual
fou decida pendre part al plebiscit i reco
manar al cos electoral aprovar l'iniciativa
contra les cases de joc, i rebutjar el contra
projecte federal que les hi era favorable. El
president, Mr. Pictet, membre de la Ponen
cia, «demostrá la influencia depriment exer
cida sobre la opinió pública per les cases de
joc i els perills que fan correr a nostre país

sobre tot des de l'institució de la «boule».
Els cassinos i kursaals son veritables escoles
de joc. Els beneficis enormes realitzats, ser
veixen, natural ment, als directors, a conque

(1) Vegi's l'artiele d'en Blai,
Octubre, «El joc altra vegada».

a

«La

Ven»,
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1'. S.—La durada que forlósament Uncirá II'
campanya sobre el joc, m'obliga a ajornar el re'
pendre la qiiesti6 del sindicallsme. I cm dol,Per"
qué lora ()port.°, ultra el contestar a la «qu'U'
oberta» de «Un Obrer», fer algunes considera
cions respecte a la situaci6 actual. Pera no vol'i
deixar passar sense menció i ferina protesta
l'atemptat del passat diumenge dia 6, en que fe"
assassinat l'obrer N Eudald Durán 1 Vendrell
(q. a. C. s.), de can Lligé, organitzador, seflon'
ha dit la Premsa, del Sindicat Lliure a n'aque
lla fabrica de vidre. El fet d'ésser del Lliure
¦ íctima
aquesta vegada testifica com esteni n
I.ealitat,
malgrat els oficials opti mismes. EsPer('
que els partidaris del sindicalismc no s'en amohi
naran gaire d'aquesta mort:
un assassinat, se"
gens ells, no és més que una wnkdota del. sistema.
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ELS PATRIOTES
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A! senyors diputats. Heti vist quin poc patriotisme té aquest Govern
que s'ha permés col-locar-se al davant deis interessos comercials de França?
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ELS LIBRES NOUS
PREDUEM
'

ALS

NRM COYOTE

AUTORS
DE

1 ALS

ED:TORS

L'APARICIÓ

SUCIO, QUE

ENS

QUE VU10111N QUR

Dft LIAIRS

RENRTIN

UN

LLIRSU

P.N

EXEMPLAR,

DO

AQUESTA
,

Charles Cestre. PRODUCTION INDUSTRIE
LLE ET JUSTICE SOCIALE EN AME
RIQUE. Garnier, París. 1921.

Aquest volum, d'una gran riquesa d'infor
mació, és el resultat d'una «enquesta» prac

ticada per l'autor en 1919 «sobre les refor
mes socials de la industria americana en les

principals regions industrials d'aquell gran
país, que s'esten de New-York, a Puebla, i

de Maderon a Baltimore». L'America per el
senyor Cestre té el mIrit d'haver delineat
una solució. original i feconda del problema
social, i mercé al seu espera d'empresa i a
sa fe en l'aplicáció de la ciencia
a l'activi-,
tat- humana, així com al lliberalisme de la
classe patronal, entengui aquesta paraula en
el. sentit de g,enerositat, i a la moderació, i
esperit constructor de la cla.sse obrera.
Aquest moviment de reforma és analitzat
en els seus tres aspectes essencials i
organit
zació, humanització, i democratització. l,'au
tor demostra com l'organització científica del
treball, de la fábrica i de la comptabilitat se
gons el sistema Taylor. permet obtenir un
maximum d'eficacia i de rendiment; com el
desenrotilo de les obres 9.)cia1s de la fábri
ca, l'esperit patronal americA i sa
actitut
front per front del treballador, la importan
cia del paper representat pel director del

personal (employment maneger) que
cupa

costantment

es

preo

de considerar i tractar
l'obrer no com una máquina, sin6 eom un
ésser dotat de sensibilitat i de ra6, com, en
restabliment d'un régim constitucional en
Ja fábrica. i el control atribuit als consells de
obrers tendeixen a establir un paralelisme
entre les societats industrial i política. Els
resultats obtinguts son un honor a la vega
'da per la classe obrera i patronal i demes
tren que la cooperació del capital, de
i del t/eball és possible, i aix6 amb
fets. El métede nrnerieA, diu l'autor, no és

pnssible d'aplicad() sense modificar-lo, re
visar-lo, o adaptarlo al problema social tal
coro es presenta en altres paíssos, peró, es
tá pié d'experiencies instructives de feconds
precedents i de e'eneroses sufnestions.
F. MANICH.
pas

D'aci i d'allá
1.1.111111X

El prDp-passat diumenge al Pare de la
Muntanya de la nostra ciutat va tenir Lloc
una festa simpatiquíssima. El President de

la Societat italiana Dant va lliurar a Bar
celona representada pel seu alcalde una es
tatua del divi poeta per ser honorada pel
ble.
A l'acte, curull de personalitats de la ly0"
lítiea, de les lletres i de les arts, va corle°.
rrer una forta representació del nostre Mun"
tament.
En Vinaixa es p:assejava pels Encants
correlichonari va dir-li:
—I, dones, que no hi va vosté a 1'inaug'9"
rulo'?
I el nostre regidor respongué enfétio
inent:

—No, ehé! perque diu que no més hi 9°11
els dantistes i no vull res amb odonta/ogos.

Nosaltres aconsellariém als Ilegidors

xiois

que si volen passar una bona estona no 015
Ilegeixin, ja que devegarles ens sortim de les

altes i

científiques disciplines xistogríficIlles

per a decantar-nos cap a la filosofía, per 11
que hi tenim la má trencada.

Suscriguin-se al «Diario de Sesiones» que
és la cosa més divertida i inofensiva que
que
existeix. Per dir-los que fa mé,s gracia
el «Bertorlo, Bertoldino y Cacaseno».
Ara que resulta una mica car. Per eí
talviar-los unes pessetes els recontaren] dv'
mes abraeadabrant, i donguin-nos les gracio:
A qué no encerten el xisto que va
en
Sánchez Guerra? Va assegurar que,
la Cambra no hi havia cap mal espanYol'
t-1111
tothom va riure, fins En Cierva que éS
seri6s.
lAquests andalussos son més hiperbólics!
* * *

Aquí

a

Espanya existeix

una

manera (1'

procediroeot

estafar diners que se'n diu pel
de l'enterro (i consti que aixel no és
al-lusió a cap empresa de pompes fúnebres'.
per?) es veu que a l'Africa en aquest asPecte
van més de cara al sigle XX encara.
Un ex-capitá de l'exércit i un molo yeti;
tatgista intervingueren en el rescat del er''
del general. Silvestre (e. p. d.) pub de5
.

11
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Prés resultá que

funt

que

no

era

ens

volien encolomar

general.

el

.Vaia

senyors viris que aixó ja no és un
aixó se'n diu voler carregar el mort.

buio,

* *

A

Alemanya

d'aquests cliálegs jerárquics sempre se'n
apronten els malfactors.
Amb el seu perrnís anem a parodiar aque
que

u

lla faula deis gossos i els conills xerrameques.
...Y en esta disputa
de aquellos dos perros
tot fent pant i pipa

*

existeix

una

organització

se

huyen

creta terrorista que es dedica a assassinar
eaPs clirectors de la política conservado
ra. Suara han atemptat contra el diputat

senYor Auer el qual ha donat llum sobre el
assumPte i ha demostrat que els assassins del
senYor Erzbergen van sortir de la colla, pe
no
com que l'organització és secreta i
nan dit res a ningú, sembla que no será

deseaherta.

**

*

los

conejos.

* * *

diari deis que cultiven la perra gorda,
dar la sensacional noticia d'haver sigrut

Un
va

capturat Abd-el-Krim.
I nosaltres fent memoria deiern: Abd-el
Krini... Abd-el-Krim... Ah, sí! si ens sembla
que a aquest senyor Ii deiem alaans Casane
Has.

deixar-se entussias
mar. Ara resulta que tot alló de Gibraltar
home
4."DanYol, .son falornies, car ens diu un
1",11" assenyat i tan patriota com el Marqués
Viesca que l'estret es domina sense la po
ssessió del Penvó.
I per aquest final ens havien fet cantar

Cal

ser

de tant

en

práctic í

tant el

**

China-china-tachina-dtina

China? (Aixó darmr

que vostés

ino

ente

1'en, perque no deuen saber de solfa, és
'vlardia de Cádiz».)

la

A la secció de telegrames estrangers i re
ferint-se a Hungria, parla la premsa d'una

agitació carlina.
Per cert que eh-,

primers dies la noticia

1-4-

noticia és certament
rança. ha denunciat el «modus

aclaparadora.

vivendi».

per medi de la
de molta gent
vivendi»
«modus
del
oue tothom ignorava de qué vivia. I s'hau
'''' acabar el
«modus vivendi».
Ai senYor! Si aix6 que és un ignocent ca
<a
mbour nostm fos veritat...

Ara, dones, ,ens enter.arem

denuncia

* *

bien

on

tenien entaforat el morrió

cert que

g.uretat, sobre si tú
s1

lyadaves,

Tot aix6

ens

*

patriótic.

*

passa per

massa

patriotes,

l'al-ludit diputat
car com digué al Congrés
patriótiques,
les
corrides
terra
de
som a la
patriótiques
i
el
.silenci pa
suscripcions
les

triótic.

-

de mistos ens sentim
i ens fan fer cua als
patriotisme
arbOrats de
nacionals!
pels
colors
amparats
estarles
Si fins

a

les

canses

*

detenció
amb motiu de la
aqueixos
inrlEU Nicolau i Testada
tots
de
chviduus a Madrid i Barcelona, s'ha entaulat
u.na Polémica entre el Cap superior de poli
ela de la darrera ciutat i el Director de Se
Per

va

Preocupar als lliberals-histórics que davant
dignitat, en la
el perill carlista es veien, per
precissió de llencar-se al carrer, i ja no sa

*

,

*

no

te el

si tal, si qual;

vas

deixar

peró

escapar,

el fet és que

Del ministre del Treball parlant del Retir
Obre r:--La millor manera de propagar-lo els
Patrons es pagant les qüotes.
Aixó de la propaganda senyor ministre,
és sistema nordamerica i hi ha molta gent
que no vol res amb l'estranger i es senten

patriotes!

-

CATALUNYA SOCIAL

Per

a

destruir la raça

Un diari que sovint vol parlar de l'enfor
timent de la raca, i sernbla que en parla ami)
sinceritat, publica l'anunci d'una antologia
erótica a on s'hi aplegruen les obres més per
nicioses cine s'han publicat sobre aquella
materia de qui (ligué Sant Pere: nee nomi
netur in volyis.

referim,

capac per sí sol de corrompre'l i des
truir-lo?
?Es que aquest menor d'edat perpetuo que
és el poble no té cap llei que l'ampari con
tra el corruptor de menores, taxativament
perseguit pel Códi Penal com un inalatac
tor de la societat?
Fins les lleis i reglamens de policia urba

podrien

que

atenta

caure

L'edat fina a la qual els nois estan sub
lectes en aquesta instrucció no cambia molt.
Deu Estats l'erigeixen fina ala 1.8 anys, un
lin,s ala 17, i onze fina ala 16.

Les hores de classe sol, de 4 a 8 cada set
entenent-se que les mateixes demen
computar-se en la jornada legal fixada Per
mana;

Ara, bé. ?La llibertat deis escriptors s'es
ten fins al punt de poder injectá impunement
al cos social un virus con) aquest a que'ns

na

Ale Estats Units, vint i dos Estats har
prés mides d'aquesta classe. En tres d'aquests
Estats, peró, l'instrucció en escales comple
mentarles no es encara obligatoria. En els
altres, sí que ho és.

sobre aquests descastats

a

l'infant

o

jove.

E? Federal Children's Boarding ha fet fil
recull i ha resumit les disposicions presas Pet.
aquests Estats.
Així, amb aquesta instrucció complemen
taria es consegueix la .major cultura del )O
ve treballador 1 un mínim, de tecnificació.
amb quina tristor hem de mirar aixi) a
Espanya, en aquest país on de fet l'ensenya
ment priman i no és oblig atori
cantem
amb Un 50 per cent d'analfabets!
éCióm podem aspirar a la post-escolar Fa
lo escolar ens és encana un luxe!

contra la decencia pública de ma
nera pitjor, si cap, que els que l'ofenen per

i places, d'altres maneres més gro
l'eres peró inenys permanents i escandalosos.
En contats paíssos deis que es precien de
civilitzats fora avui possible una empresa
semblant; més aquí, a Espanya, entre lleis
carrers

que no s'apliquen, justicies que no ajusticien
i gent que dorm... aixó és cosa fácil.
!Oh, la gent que dorm, quántes malvestats
com

aqueixa fa viables i abassagadores. --Z.

HA SORTIT
QUARTA EDICIÓ NOTABLE'

LA

MENT

AUMENTADA

DE

LA

Sociología Cristiana
DEL

Dr.

Josep L'oven,

Pbre.

complemen
tecnificadora

Zinstrucció
taria

UNICA

Es

van

•sicions

adoptant,

en

tots els

Estats, dispo

el que din relació amb l'instruc
ció complementaria; i es considera avui
aquesta instrucció com el més intere.ssant
problema d'aquest ordre.
Mitjancant aquestes llei.s s'assegura a un
noi que hagi deixat l'e.sc,ola per a pas.sar a
treballar, la possibilita,t de rebre una ins
trucció complementaria fixant un nombre de
heres per set mana durant les quals el noi ha
de restar lliure per a seguir el curs.
en

A

ESPANYA,

CLARA, COMPLERTA

COM

A

I CONCISA
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AMPCIM

OTICIARI
La Comissió

del Treball del Se

nat, oonsiderantpermanent
que per a illustrar el seu
criteri convé caneixer el dels elements agri
e?les afectats per la reforma i també les dis
tintes rnodalitats de l'organització del treball
les diferentes regions d'Espanya,
obrir una informació pública per es
era, que acabarh, el día 30 del corrent.
'rot bou suscriptor de CA TA LUN VA SOCIAL

agrícola

aeo.rdá

en

propaga, expandeix les $ev es doctrines I
aporta nous sume riptors 1 a nunciants.

"N

—Está enllestit el projecte de llei de Sin
u'eaeiú foreosa i molt avansat el de saneja
nient de habitaeions.

El de Contracte de Treball esth confeccio
nant-}0 rInstitut de Reformes Soeials.
--S'es prohibida l'.entrada a Espanya del

blat i

seves

;Per

Nomenat el Patronat de Previssió de Cata
lunya i Baleara, ell haurh de resoldre en da
recursos que puguin for
rrera instancia, els
mular-se contra els acords adoptats per la
Inspecció de Retirs Obrera, en practicar les
seves reglamentaries visites de comprovació
del compliment del dit rógim.

a

farines.

compliment

en

el ram de Guerra

ell'eglament del rninisteri del Treball sobre
intensificació del rógim de retir obrer, s'ha
deelarat que
aplicable integrament l'es

Barcelona illilllillistrn els
L'orga n (sine que
<Iiners del ice es diu: «Con'ité Benéfico y Social».
Preguem, al menys, el cana bl de noms. ; Es
que 18 beneficencia 1 inicIo sodal no'n patelser

d'aquesta mist1fiette14?
--Per a ultims crac] uest mes i comença
ment del vinent la Lluita contra la Mortali
tat Infantil ha organitzat quatre conferen
cies sobre «Actuació de la dona en la llar».
a l'Institut Catalh Agrícola de
Sant Isidre distingides personalitats de Bar
celona i Madrid.
—Aquest any el sementé ha caigan d'un
modo irregular, i son moltes les comarques
aon encara, per falta de saó, no han pogut
sembrar els pagesos.
que donaran

La

es

nlentat reglament al personal obrer civil de
t°tes les obres i serveis que realitzi el ram
de

cal)

Guerra

per

interrnediari

administració directa

sense

entre el dit ram i els obrers

Ei «Ba,sament del Pervindre» ha wm
320,000 pasos quadrats de terreny, que
c°111Dren una superficie major a la d'una illa
richrreal, fitada pels carrers de la Industria,
nt, Padilla i Córsega, propera a la Sa
grada Familia, ahon aixecarh la seva prime
ra
edificació monumental, capal per a una
de 4.000 hnimes, ernparant-se en la
e'
Prat

lux)..blaeió
de

Cases Baratea.

" 4111
421i
'ues

cat8diu: <S1 les entitas benéfiques
1 socials católiques no admeten els diners
del Joe, aquests anirPn a para

illlicedents
t
Ibis
1

no

católiques.»

aix4 contesta el clero tarragoníf «Lis di
(hl (Hable, que sels quedi el diablo. La Es
prefereix ésser pobra 1 pura, a
a"lb difiers
corronrputs. 1 aixf vol que siguin
obres: pobres 1 puros.»
h

er

Hn

una

gran tirada de CAT.11,UNYA SOCIA I,
penyora de l'eficacia del seus antincis.

és

--El Ministre del Treball ha declarat que

el Reglament de la Llei de Retira Obrers eso
para també Volver del camp, no solament
perque parla en un article de l'obrer en ge
neral, sino perque en alt res articles parla
concretament de l'obrer del camp.
a

La implantado del retir obren obligatori
tot Espanya esth donant magnífics resul

tata.

No consentiu que les entitats
benériques rebin diners del
joc, pero socorréu-les amb
vostre máxim óbol.
Recordeu-vos, sobre tot, de
!'Hospital de la Santa Creu,
de Barcelona
--------

Ael

decadéncia.

Hi han Sindicats católícs-agraris que van
han llegit l'obra del P. Chalbaud
z-ergue els seus directors no
en

?Per

Obi »Rail "
eonipreu-ia

1

t«:» is y 4e latí wats Illtuuratales

llegiu-la.

–
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cirios, blandones, 110
chas, chndeles y todo 10
concerniente hl remo ue cerería. eisbr rudo cnn toda
n. rfección al re, o
f¦ :Iba y gusto de ende raís en CE
RAS PURAS DE ABEJAS p. re el CULTO CATOLICO'
conbuenas
de vi
s clt
s y precios. *Sin

ESPECIALIDAD

DEPOSITADA

vço

en

cm,erbesn
iciaa,

humo,

en gran escala, puras sin mezcla.
CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.

BLANQUEO DE CERAS

en

Éí3r'
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a

,00,POR
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Princesa 40 ANTONIO SALA Barcelona

,

D0

eG9 S.".
2 Grandes prerroos

B A RCE LO NA

d. tiaa.

,

y colores de tod
claqes y wr:os
blandom s est áricos de todas dimensiones.
Casa tundida en 1858. ezoerliclonea s todos
los panio• de la Penimula y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1
y 2.• CLASE

de

592E1 t'sAL

40 Calle &In

sEs.edriens

y trans
FABRICA de BU JlAS pp,freecntris Cbilrzlasy

--"\
ívgairz.4\I

...,..2.

Cery

de

Trletone, 428. 5.
precios, y cstAlcgos,
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Un any
Sis

15

.

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugía

céntima.
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Línea de

Gijón

mirla.

el

día 2

baria

el

el

de Tenerife.
de

y

y

28

30

cada

Cuba,

de

Cádiz

indicadas

7,

para

de Africa.
en

Regreso
Je de

Buenos

pis!. 2.*

27

3.

ALSINA,

:

Entrada

Bilbao el

17, de
y

de

Santander

el

Gijón

19. de

20 de

Habana el

cada

el 20

mes,

3'

de

para CC"

para

escala

el

via.le

cada

Barcelona

el

4.

Málaga

de

Aires; emprendiendo el

el

viaje de

5

Y

de

regreso

el

Cádiz

7•

Bueno°

desde

3.

New-York.
en

saliendo

Habana

y

de

Barcelona el

Veracruz. Regreso de

Valencia el

25, de

Veracruz el 27

y

de

26. de
la

lia"

New-York.
saliendo

10.

de Barcelona el

Las Palmas. Santa Cruz

mes. para

Salidas de Colón el 12

Cádiz

para Sabanilla.

de

Curasao,

el

11

Puerto

Cabello.

13 de

Valencia. el

de

Tenerife. Santa

Cruz de

Palma'

la

Puerto

La Guayra,

Barcelona.

y

Fernando

el

occidental

30.

16 de

Habana.

Rico, Canarias.
Linea

de

1116.111c0.—Servicio mensual

mes con

Cádiz el
y

Puerto Rico

de

el

y

Venezuella-Colombla.—Servicio mensual
de

Y

Montevideo

Montevideo el

de Cádiz

de

Linea de

Málaga.

mensual saliendo

Veracruz. Salidas de Veracruz el 16

y

BOQUERIA,

VISITA:
TARDE.

Santander.

Linea- de Wew-York.

Málaga

HORAS DE
DE 7 A 9.

nuenoa Alrea.--Servicio mensual saliendo de

Santa Cruz

Aires

Habana

para

y

Línea de
para

1116Jlee.—Ser vicio

Cuba
21,

Condiciones especiales para trabajadores.

COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA
Coruna el

MASIP

ptes.

8

mesas

Cada número

JORDÁ

DR. R.

•
•

•
•
•

grk lis.

Se remiten notas d..

Pdo.—Servicio
Las

Palmas,

Regreso
de

mensual
Santa

saliendo

Cruz

de Fernando Póo

de
el 2,

de

Barcelona el

2. de Valencia el

Tenerife. Santa Cruz de
haciendo

las

escalas

la Palma

de

Canarias

3. de

y

Alicane el 4'

costa

puertos de la

y

de

la

Península.

ida.

de Fernando

Pót) el

2.

haciendo las

escalas de

y

Canarias

de

la Península,

indicadas

el

en

vil"

ida.

Linea Brasli-Plata.—Saliendo de Bilbao. Santander, Gijón. Coruna Y
Buenos Aires. emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires
Canarias.

Vigo.

Gijón.

Coruna.

Santander

y

Vigo
para

para

Río

1
Janeiro. Montevideo
Sanos, Río Jane/re•

Montevideo,

Bilbao.

Puel.-

indicados servicios. la Companía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los
CO
tos del Mediterráneo a New-York. puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas.
Además de los

Yas

salidas

no

son

y

fijas

se

anunciarán oporunamente

Estos vapores admiten carga
alojamiento
tienen

telegrafía

do, servidos

e

muy

por

cómodo
sin

y

hilos.

líneas

en

las condiciones más

trato esmerado.
También

regulares.

se

como

admite

en

cada viaje.

favorables

ha acreditado

carga

y

se

pasajeros,

y

a

quienes

!a

Companía

su

da

va901.°

dilatado servicio. Todos los
expiden pasajes para todos los puertos del
en

urda"
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REHUSAR BOTELLAS MAL

TAPADAS

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.
Nue a)
(Travesía de plazas Santa Ana y
ENSENANZA, ESENCIAL
CENTRO DE
COMERCIO
DE
MENTE PRÁCTICA,

5

comercial, Documentación,

de letra. Ortografía, Correspondencia
rracticas de es, ritorío, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
usas la Banca y Bolsa
Por partida
doble, aplicados a toda clase de empresas inc péritos y profesores
exámenes
por
Título de Tenedor de libros, previos
rcantiles. Clases especiales para senoritas.--Practical of School Languages
ILeriguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente

Prácticas
:El

comercial. Lenguáfonos.

CATALUNYA Se cIAL

BIBLIOTECA

DE LA

ACCIO POPULAR

LLIBRES
Tratado elemental de Sociología cristiana, pei
reverent Dr. D. Jesep M. Llovera. Quasta cdi
(iÓ reformada. Ptes. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicatos y Cajas ntrales, per el 11. 1'. Lluis
Chalbaud, S. J. Quarta edien Pies. 8
Régimen legal de las Asociaciones en Espana, per
el Dr. D. Josep M. Boix. Ptes. 4.
Problemas sociales de actualidad, per el Dr. D.
Severí Aznar. Ptes. 4.
Las casas baratas. per D. Joscp M. Puyol. Ptes. 3.
El museo Juan de Bloc!' y el movimiento pacifis
ta, per D. Pese Sangro i Ros de Olano. Ptes. 3.
Manual de estudios

sociales,

per el R. P. Rutten.

(Agotat).
La mutualidad

escolar,

per el R. 1'.

Lizardi,

S. J.

Semana social

de- Espana. Quint eurs eelebrat
Barcelona. Un tomo de 700 planes, ptes. 8.
Almanaque Ilustrado de «El Social». Anys 1911,

(agotat),

1912 (agotat), 1913, 1914, 1915, 19;6,
1917 i 1918. Ptes. una l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any 1, 1915-191(1. pes
setes 5.
Anuario Social de Espana. Any II, 1916-1917. Pes
setes 5.

Rerum

Novarum de S. S. Lle6

XIII.

exemplar, 010 ptes.; 25 exemplars, 2 ples.;
exemplats, pies. 3; 100 exemplars, pies. 5.
111 peligro del laicismo y los deberes de los ca
tólicos, per l'Enim. i Rdin. Cardenal Guisasola,
Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, ptes. 020;
50 exeinplars, ptes. S; 100 exemplars, ptes. 15.
Un
50

Justicia y

caridad

en

Acción social del Sacerdote, per el Rnt. P. (j'y
briel Palau, S. J. Un exemplar, pies. 0'20
A los jóvenes. El deber de la Acción, per gon'
ssenyor Baunard, ptes. 015.
La educación por la acción, per el livnt. P
Amado, S. J. Pies. 020.

la organización cristiana

Trabajo, per lEnini. i Rdin. Cardenal Gui
sasola, Arquebislys de Toledo. Un exemplar, pes
setes, 010; 100 exemplars, pies. 9.
del

Sobre los estudios sociales. Alocuci6 del Nunci de
en Espanya, Monsenyor Ragonessl.
exemplar, pies. 0'20; 50 exemplars, ptes. 8;
100 exemplars, ptes. 15.
El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich y la Ac
ción Social Popular. Un exemplar, ptes. 020;
50 exemplars, ptes. 8; 100 exemplars, ptes. 15.
La ciencia en la Acción, per el Dr. D. Josep M.

Sa Santitat
Un

L'oyera. Ptes. 0'50.

Las ligas de Compradores,
mann. Ptes. 0'15.

Ptes. 050.

per el Dr. Mar 'fu'

sindical, per E. Vossen. Pies. 0'20.
puede hacer por el pueblo': Ptes. C'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la
dustria de París, per Modest II. Villaescusa'
Ptes. 0'15.
Un apóstol de las uniones profesionales, per Ido"
dest H. Villaescusa. Pies. 015.
!Tú serás Rey!. per Dario. Ptes. 0'50.
El nuevo censo electoral social. Registro de ASO'
claciones profesionales y entidades económic°'
La organización
se

sociales.

Utes.

020.

Elección de vocales de representación social en
las juntas de Reformas sociales. Pies. 020.
?Ladrones los socialistas': Qiiesti6 discutida Peu
C. A. revolucionani social. Un exemplar peesetes 010; 50 exemplars, pies. 4'50; 100 exera*
tes 8; 1000 exemplars pta. 75.
La redención obrera proposada per E. 11. del
propagandista avaneat. Un cxemplar ptes. 010;
'

exemplars, pies. 4'50; 100 exemplars, Pesse
ptes. 8; 1000 exemplars, pies. 75.
1Habrif siempre clases sociales': Un exemplar, Pes.
tes. 0'10; 50 exemplars, pies. 4'50; 100 exemplarl
plars, ptes. 8; 1000 cremplars, 75.
El partido Obrero segons C. Alvarez. Un excillpiar, ptes. 010; 50 exemplars, ptes. 450; 10°
exemplars, pies. 8; 1000 exeMplars, pies. 75.
Lecturas sociales:-«Entre costureras», ptes 04
«La ensenanza técnica», ptes. 0'05.-«Lectura9,
pies. 0'05.-d)el lujo», ptes.
nos obreras), pies. 0'05.
50

E)

cutis
pan nuestro... Orientaciones obreras. G
Fo
per a tots els socis cooperatius de l'Acci6
pulas:
Models

Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, per el Rnt. P. Gabriel Palau, S. J.

d'Estatuts

1

Reglaments

a

A.C.JCIO

ll'Utimutrileu

I

a

e

bre,

etz.

1"..).1P U1.4 A it, naix de1.0arit l'ere,
lwa.La IleneigadaOnre" Nnemde

IttAnut.0

per

socials.

Fulle.s, Mitínes, Cartells, etz.,

13e venta

us

Los grupos selectos per Pau Normand d'A uthum.
l'tes. 0'50.

/Qué

Ptes. 0'50.

Encíclica

Deberes del momento presente, per l'Exila.
Dr. D. Ensie Reig, Bisbe •de Barcelona.
excm!laT, pies. 005; 100 exemplars, pl es. 3;
1000 exemplars, ptes. 25.

S.Frandsakfl. Brc

