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Al marge del Congrés

Vigo

Patronal de
Com Sant
interveniu

terial,

en

nifestació

Pau, devem dir-vos a tots els que
en la producció de la riquesa ma
l'activitat industrial que

major

es

la

ma

de la manufactura 'moderna

Catalunya una superioritat
per tots reconeguda: no apagueu l'esperit.
Sense esperit no hi ha vida, el qui no te vida
i que ha donat

es

mort; i

una

a

industria

sense

vida resultaría

L'esperit es necessari

per

a

téncia harmónica de tots els

qui

cooperen

moda.
la

la coexis
a

producció.
DR. TORRAS 1 BAGES

(De L'esperit

en

el

poblenia del treball.)
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENFORA

ESPANYA LNDINS
Les Cors slian tancat en el mateix moment en
que el Ministre de Fornent s'esforçava mes en
que els seus projectes siguessin
per les
mateixes. A pesar d'aix6 el Sr. Cierva no dimití,

aprobats

ereant aixls una situació molt difícil al Ministe
Tant difícil que en el precis inoment en que
escrivim sembla que el Sr. Allendesalazar haurá
ja pesentat la dimissió al Rel i s'haurá plante
jat una crisi de difícil sOlue16, sil términi solu

ció

té

encara

que té

arreu

la

en

del

política espanyola el valor

mon.

El Ministre d'Hisenda abandona el Ministeri.
El de Gracia i Justicia fa el mateix. Peis5 ni el
Sr. Argüelles ni el Sr. Piniés plantejen en rea

litat la crisi, dones, no fan altra cosa que treu
re conseqüeneies de l'actitud inexplicable dl Mi
nistre de Foment.
A Barcelona

segueixen els crirns socials. A Ma
altres ciutats d'Espanya també els matei

drid i

han tacat els

de sang.
aix6 quél
Ministre de la Governaci6 ha dit quel problema
de Barcelona no es urgent!
xos

Les
pen

carrers

questions de Tánger i del Marroc preocu
a Popinió pública. Nostra actuació al

força

Marroe

passa de tenir

no

un

caracter eminent

militar, de conquista, sense que per enlloe
es veigi una política de colonització
veritable. En
cambi, la sang Pis railions si vessen a desdir.
Afortunadament el Vizconde de Eza, Ministre de
la Guerra,' ha desmentit categbricament que's
rnent

penses enviar

Tampoc

mes

el de

soldats

a

l'Africa.

Tánger seguéis

per

bon

eamí.

Els francesas i ungieses no respecten ni pee ni
molt els nostres drets creats allí. I veurem com
a la Untosa acabará tot alzó. No n'esperém ses
de ts3, ja que som la part mes débil i la mas

desorientada.

La crisi italiana s'ha resolt, després d'una
lenta i difícil gestació, formant Govern el :x>n
yor Bonomi. El non Gabinet comptará atnb l'a

poi deis partits popular católic-socialista, denso
cratic, democrátle lliberal i fins deis nacionalis
tes, E la tasca deis mateixos vindrá facilitada
per un pactet' entre faciste,s i comunistes, en el
que prometen formalment respectar-se en llurs
propasrandes, encara que abstenint-se els segons
de les acostumades propagandes antinacional.
Lloyd George va publicar una carta adressada
al Sr. De Valera convidant-lo a una conferencia
vettre de trobar una soluci6 a la qüesti6 ir
landesa. L'oferiment no ha sigut acceptat Pels
sinn-feiners, i a hores d'ara el problema irlan
dés segueix tant malament com fa alguns mesas.
Els 'alacs entre irlandesos i policía continúen,

per

sisi

com

cosa

que

sos,

ara

cats

en

tasques

la VII Setinana
Barcelona. !Set anys quels nostres
seves

municipal, a
municipis manifestan llurs aspiracions
constituci6, sense que un Govern s'hagi

de re
pues la

molestia de recullir-les!
SCorn
tal i

poden'

com

van

esperar e.sser ara mes afueturats
les coses del Govern?

es

ven

totjust

a les mercaderies d'Anglaterra,
que fereix fortament als angle

necessitats que mai de mer
De totes maneres, la confe
rencia entre De Valera lis quefes del partit
unionista del Sur, a última hora, fa néixer algu
nos esperances de pau i d'harmonia.
La vaga minaire
acabat definitivameitt.
!Ja era hora! En altre lloc ens en oeupem espe
cialment.
tot el

mes

mon.

La guerra segueix entre grecs i tures. Els
primers porten la de perdre, i potser en aques
tes boros ja els sab greu no haver acceptat les
proposicions fetes pels aliats per a posar fi a
la qüestió. Els turca han eiitrat a Ismidt i se
gueixen un cansí triunfal afermantse encara cons
poble independent, cosa que ja semblava des
cartada dins el mapa d'Europa.
Per fi el problema de l'Alta Silesia sembla per
cansí de soluci6. Ja
pes d'ocupaci6 com

uns
va

i altre.s

retiren les tra

or6nar la Comissió In

teraliada.
Els

Ha comensat les

el boicot

russos

velen consolidar el

seu

Estat

de tractats amb els Estats per ells dits
Franea, per ara, no sembla volguer
tractos de cap mena.

a

base

burgesos.

tenir-bl.

A Portugal s'ha eelebrat el Congrés de les
Ciencies, en el qual han fet un bou paper els
delegats espanyols.
ONESELF.
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L'estrategia

de l'enemic
i els

aspectes de la defensa

inoment de la lluita social a casa
caracteritzada per la seva simpli
aparent i per la seva complexitat ama

terial, será vencedor en el camp de l'espiri
tualitat moral i jurídica; per tal com la for
ea defensiva, anarquitzant-se, s'esmerga avui
a expenses de l'espiritualitat, que va sortint
de les seves posicions essencials i propies. Així,
sigui el que es vuligui el resultat immediat
de la present topada, el seu resultat final,
amb la táctica d'ara será sempre una desfeta
de l'esperit.

L'actual
nostra

citat

es

gada.
Hi juguen

en

el fons molta diversitat de

factors: factors d'ordre ecanómic i, més prin
ciaalrnent encara, d'ordre moral i d'ordre

L'aspecte més greu de la lluita és, pot
ser, el fet de que aquests factors resten gai
rehé esfumats davant d'un altre factor, que

ha vingut a apendre preponderáncia exorbi
tant: el factor força. Per) força extralegal
i

anárquic

.

La lluita social ha esdevingut, amb aix6,
tina mena de match, d'atletisme corpori. Po
dria ésser-ine símbol la recent lluita feral en
tre les dugues celebritats del
dia: Carpen
tier i Dernsey. I respectació del públic, fa

vorable

a l'un o l'altre deis dos grups atlé
troba concentrada tota en veure quin
resistirá més i guantes unitats de temps du
rara el conflicte entre una i altra violéncia,
ce)reiant i encoratjant amb aplaudiments al
terns els'colps d'efecte d'una i altra
banda.
navant d'aquest predomini exorbitant del
factor força, els altres aspectes de la Iluita,
,rsés pregons i més vitals, van desdibuixant-se.
val a dir: les altres posicions de defensa,
%bre tot les d'ordre jurídic i les d'ordre
van desguarnint-se. Les reserves defen
SiVea es van escolant cap a la posició
Ben mirat és aquest fet no més un pas
endavant en l'estrategia enemiga, que ja de
anys anava desguarnint de defenses
es
Posicions dret i moral, fent-les escolar
N) a una posició més material: la posició
economía. En resum, táctica d'afebliment de

tica,

es

iMolts

l'esperit.
Tot aixó vol dir,
1,enernic qui té la

primer terme, que és
iniciativa. La lluita es
nesenrotlla en el front triat per el; a casa
seva. En el front, dones, que li ofereix més
aventatges; circunstancia que torna doble
Ment difícil la victoria.
Per?), en segon terme, vol dir una altre
e% encara
més greu, i és que al pas que
rem, representa un triomf per a l'enemic
la rnateixa desfeta.
Vençut i tot, tal com
lluita és avui portada, restará ell vence
r. Vençut en
el camp de la violéncia ma
,

en

L'enemic porta en el present conllicte
l'immens aventatge de l'unitat de front. Per
a ell, situar la lluita en el terreny de la vio
léncia material i anárquica és enfortir les

posicions ético-jurídiques; ja que, pas
vies de violéncia, no fa més que do
expressió pragmática a la seva concep

seves

sant
nar

a

ció mecánica i materialista del Dret i de La
Moral, injectant-nos, de passada, aquest cri
teri materialista i mecánic.
Es pot i es deu, en ocasions, respondre
amb violéncia a la violéncia.Peió, a la violén
cia anárquica mai el Cos-Societat deu res
pondre sino amb una violIncia legal, que es
diu justicia. Llavors, sí, que tambo en el
camp de la defensa es manté la unitat de
front. Llavors l'organisme-societat, t,ot i com
batut, no perd la iniciativa; ni és portat a
un camp de lluita triat per l'enemic i aven
tatjós a ell; ni l'esmerçament ue la violéncia
es fa a expenses de l'espera. Llavors la mo
ral, el dret i la força, es compenetren i mu
tuament s'auxilien.
!Alerta, gent d'ordre i de seny, a no des
guarnir les defenses morais i jurídiques, en
duts per una falsa confiança en procediments
de violéncia extralegal! !Alerta, a no enco
manar-nos, per el contacte amb l'enemic a
casa seva, la malura d'esperit que ell porta
dins, encomanaclissa! !Alerta, a no confondre
amb un match, de feral campionat la funció
vindicativa de la justicia!
Penso sincerament—i cree arribada l'hora
de que tothom hi reflexioni—que si una for
ta revinguda d'Esperit no torna a vies de
legalitat en el nostre poble l'exercici de la
violéncia defensiva, cástig severissim trobará
aquest en el mateix pecat fins a la terça ge
neració i més enllá de la quarta.
I qui tingui veu, que l'alci fort per dir-ho.
J. M. LLOVERA.
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A propósIt d'un Congrés

Patrons

espanyols:

!no apaguen

resperit!

El Congrés Patronal de Vigo no ha estat, evidentment, a l'altura que les circunstan
cies actuals exigeixen. Perque no ni ha prou amb quels patrons celebrin Congressos en de
fensa de llur classe social. Les que s'anomenen classes directores tenen l'obligació d'orientar
la seva tasca cap a la defensa de la societat, i no cap a la defensa de la seva dasse exclu
sivEunent.
Congrés de Vigo no ha complert la seva missió d'orientar a totes les classes
cap a la reconstitució sencera de la societat.
En les seves conelusions s'hi nota desseguida l'absencia d'idealisme. L'espera no hi es.
Ale patrons del Congrés els ha semblat que atenuaven ele inals socials nemés que amb di
buixar l'estructura d'unes poques institucions socials: i aixo evidentment no es prou, ni "
lo esencial. L'enfilan de qüestions que en el seu article del número anterior proposava ra
mic Rucabado, no foren tingudes en compte pel Congrés de Vigo, perque una bufada de
materialisme ha fet cloure ele ulls ale patrons del Congrés.
Nosaltres creilm que noves estructuracions han de venir a sustituir-ne d'altres, dins
la societat, que aquestes son qüestions que Deu ha deixat a les disputes dele homes. Nasal"
tres, creiem, per exemple, que'l gremi es mort definitivament perque no s'adapta a les con'
dicions de l'industria moderna. Peró ?vol dir aixó que per aquestes noves estructures ha de
venir la pau, l'ordre intern, la justicia a la societat?No. Diu magistralment en Torras i 13a
ges que «la qüestió del treball no es una qüestió de la materia, ja que la materia no te ni
pot tenir qüestions, no pot discutir, i tota qüestió es espiritual».
I fine deixant de banda aquest aspecte, ni en la tria d'institucions va está encertat el
Congrés de Vigo. Pendre com a tipo el sindicat únic i obligatori equival a no coneixer ni
que es necessari per a la defensa propia.
Per lo tant, es cert, per desgracia, quels patrons de les Federacions Patronals EsPall"
yoles han oblidat ele seus deures com a clas.ses directores de la societat; han menyspreuat_
el concurs d'elements gneis podien infiltrar un raig de llum de l'esperit; han adoptat con"
clusions contra les que eLs católics-socials s'han pronunciat mil vegades; i han estat desea'
certats en escullir les institucions que fins com a classe social exclusivament podien defen"
sar-los.
I devant de tot aixó ino'ns arribarerti a convencer ele católics de que les nostres assam
blees socials que en el article anterior preconitzavem son absolutament necessaries?
Si de nosaltres no'n vá una mica d'esperit cap a les qüestions socials ?de qui ni &lira'?
Josep M. GICH.

..Clum

tenebres

A l'infern bi ha un gran enrenou. El rei
de le» tenebres ha criclat ele seus vasalls. Ele
dimonis acuden a la cricla. L'enemic de l'ho
me seu en
cadira de foc i als seus pena es
retorcen serps verinoses. Ele ulls son roents
dices brases enceses i el cabell llustrés
damunt de les espatlles comP una cas
cada de foc. Un rat penat yola a l'entorn del
seu tren. Bramula com una [era mal ferida
i el seu crit esferidor retruny sota les voltee
recremacles de l'infern.
Escolten, fidels va.salls. D'enpd que la que
c,om

cau

al
es acabada no cauen tantee anilY1Z8
etern. La mort deu tenir la dalla ciscada
de tant fer-la branclar. Cal que el mes intel
ligent de vosaltres vagi a la terna a temptor
ira

Toe

Teresa ele hornee,
c,ombatre la virtut,

amb

mes

a

pau,

a

a

malestruga

perturbar la

perseguir la

que ens arrabassa les an1.
serien nostres. Vui que em porte°,
noves de la terra, car cm plau saber si ca`
que siguin mes fortes les nostres escomeses:
L'home, aquest tros de Tang plé de vanitat 1
d'ambició ha d'esscr esclau meu.
Senyor, digué un deis dimanis que escolta"
te'
va boca-badat les paraules del rei de les
restareu
nebres, deixeurme anar a la terra i

gent

mes que
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satisfet de nzi. Jo se dir a cau d'orella parau
les dolces, temptadores, plenes de suavitat;
je clesvetllo passions i desigs de cobe jama i
faix naixer inquietuds i dubtes.
Sigues, dones, tu el Men missatger.
El dimoni en sentir aquestes paraules
udela con?, un llop faínolenc i es retorec't com
serpent.
A mitja nit, ressona zribrant el cant del
ad, COm un toc de elarí, i el dimcmi sorgí
8obtc4antent de la terra om,plint els camps
roges resplanclors. Les flors camperoles
Per no veure'l es varen claure i les estrelles
que brillaven intensament enll de l'infinit,
de,manaren, al vent que empenyes fortament
ete nuvols per tal que restes embolcallacla la
terra. El dimani caminava a pleret, entregat
a
(mutes cogitacions. Els arbres s'estremiren
de por i les fonts s'estroncaren. El seguía
*ana corma de serpents i de gripaus xittla-

derrg.

Els grills que c,ctntaven mcmotatutment sota
brill de les estrelles, s'antagaven bardis
ses
enditts.
,

Quan clarejava, el dimoni arriba

'at elite

anava

a

Passaren free

l'es, de
Itir

a-

poc
a

a

a

la ciu

poc deixondint-se.

free d'el

estol de

un

jo

esgrogueit,

que anaven a dor
la mateixa hora que els obrers reco
rostre

ineneaven la feina. El dimoni somrigué.
°bservá la gent que transitaven pels

ea

especicdment les dones i somrigué altra
S'aturá davant de les llibreríes i deis
de diaris i en els seus llavis ~islas
hi torna a florir el sontrís.
,
Visita les cases deis mies i la deis pobres,
'es
fabriques, els tallers, i no deixa mai de
'chnriztre. La seva ríala fou mes sarcástica
(fluin es troba a les sales d'espectacles, ata
Pa, idee de gent. Passa la nit divertint-se a
'es
sales de joc. Es befava deis que jugaven i
es
divertia empobrint els que tenien mes sed
rigueses. En sortir al carrer vejé un homo
Tus escometia a wn altre home a trets. Es
th els comentaris que feia la gent, i feu
'Ina gran riallada
Veridenul desaparegué molt satisfet del seu

quioscos

"iatge.

En veure'l, el rei de les tenebres, u digué:

7317' qué has
tarnat tan aviat?

..„---Senyor,

la

meya

presencia

no

era

neces

Amb

els c,ompanys que tenim escant
per la terra ja n'hi ha prou per apartar

lki,_ts
eir komes

del camí del bé. Elemeus com,tentps dormint. No havem
d__Isforvar-nos gaire per a atenir bons serví"II".14 terra es plena de maldat. Ele homes
''(»z
dominats per l'ambició i regoisme. Les

7nYs

passen el

dones

van

quasi

nues,

t

quan elles passen

pele carrers, els cors son tempestejats per
folles passions. Es publiquen libres i revistes
intnwrals que son l'aliment espiritual de la
joventut. A les sales d'espectacles s'hi dizten

grolleries mes grans, i les senyores rimen.
projecten pel-lícules, en les quals s'hi fa
gairebé l'apología de l'adulteri i les mares
les
Es

hi porten les seves filies. Les cases de joc son
plenes de senyors que haurien de donar ban
exemple, i es juguen el patrimoni deis fills.
Damunt de la terra hi plana un sensualis
me enbrutidor. Hi ha una lluita encesa entre
l'obrer i el patró.-Es mata per fer un bé a
la societat. La huntanitat s'Iba dividit en dos
grups: en bon.s i dolents, pera atelascíc esco
lleix el grup que mes ti plau. No es una se
lecció: es una coincidencia de procediments.
—Pera els rics, diu el rei de les tenebres,
deuen donar molts diners per evitar aquests
nials.
—No; no donen res. Hi ha unes guantes
persones de bona fe que treballen coratjosa
ment i ene fan la guerra, pera no son aju
dats. Els nostres andes town grane diaris, i
en canvi elle, no ten,en gairebé premsa. Ele
rics no han fet altra cosa que organitzar fes
tes

benefiques.

Si aquesta gent que treballa fo.ssin ajudetts
pele rics ene arrabassarien, moltes animes,
pera no. temen que ho fewin, car molts d'ells
no comprenen la caritat quan aquesta no es

fa pública.
—Molt bé, estie satisfet del teu viatge.
—Merces, senyor. Ja sabeu que estic dis
posat a treballar per la «t'ostra, gloria.
—Creus, dones, que no cal combatre l'hame
amb noves armes?
.—No; ell mateix se suicida.

Ele dimonis que havien oit les paraules del
company es posaren a dansar follament.
Corrien ça i enlla fent crits de joia. Les
animes damnades sentiren un gran espaor
diment. Un damnat que havía estat pastor
va creure que s'acostava una lopada famo
lencet i un altre que era ntariner va creure
que el mon bramulava frestegament.
Era tanta la cridoria, que el rei de les te
nebres, imposa silenci. Els dimonis callaren..
Un datnnat pregunta: que teniu que així
crideu i fett tanta fressa?
—La terra és nostra, respongué el< dimoni.
—Pera no sabe 14 que la misericordia de
Deu es molt gran!
----Qui bene tunal, bene ea.stigat, exclanui
un catre damnat que
sabia molta doctrina
pera que l'hatria iperdut l'avaricia. Cert que
Deu es miserie,ordios, pera és just.
seu

1.
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Si

no

castigués ele dolents i premiés els

bares, Deu no sería justicier. Jo cm trobo en
aquesta per() lluny de la llum, perqué eta pe
cats m'hi han portat. Si hagués obrat
Deu m'hauría premiat amb la gloria del cel.

Em planyo de la meya sort, pero reconec que
Deu es just i misericordios.
Cada vegada que ressana sota les voltes de
l'infern el nom de Deu, els dimonis caigue
ren de genolls en terra.
De sobte ent els aires vibra una veu dolo

el remoreig d'una font. Els dintonis es
miraren astorats. Era l'Angel de la guarda
que deja: no us vanteu de la vostra obra, car
és mes fart l'amor que rodi. L'home ha pre
varicat, pero pot salvar-se. El penediment
obra les portes del cel. El rei de les tenebres
caigué aplanat, retut, damunt del foc tur
mentador i el rat penat seguí volant gines
trament a l'entorn del seu tron flamíger.
com

CIVERA.

i latuneló social que li correspon segons les
circunstancies.
En la segona part relata la experiencia deis
demés paisos. Sense extendres ni en els retnots
duptosos origens en que alguns autors volea
arrelar aquest impost dedica la seva atenci6 a la
praetica de les diverses llegislacions positives•
L'estudit d'aquest punt revesteix singular impor
tancia per a aqueas paisos que es troven .abe
cats a una seria reforma del seu régini tributa"
ca

ELS LLIBRES NOUS
PREGURM ALS ALITORS 1 ALS ZD1TORS

QUE

VULGUIN

QUE

DO.

NILM COMETE DE

L'APARICIÓ DE LIMES LL1BRES EN AQUESTA
SECCIQ, QUE EMS REMETIN UN EXEMP LAR.

EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SU APLI
CACION EN LA REPUBLICA ARGENTINA.—
Tesis premiada por la Facultad de Derecho y

Ciencias Sociales de Buenos Aires, por Atilio
Dell'Oro Maini.—Biwnos Aires.—Est. Grafico
A. de Martino, Rivadavia, 1559.1920.

Segurament

en la hora actual no hi ha tema
interessant des del punt de vista finarIcier
que el de l'impost sobre la renta. Per a arrivar
a
establir la aplicabilitat de la reforma del sis
tema tributan, el sett alcanç i les modalitats ca
racteristiques, s'ha d'examinar en sa base els
principis doctrinals, 1 analitzar els fets en que
mes

han

plasmat

els mateixos.

Estudia l'autor l'impost sobre la renta desde
el triple punt de vista, de la doctrina, de la his
toria 1 de la llegislaci6 comparades i la seva

aplicaci6 práctica al régim impositiu argentl,
dividint d'aquesta fais6 en tres parts el seu
treball.

I.—L'impost

sobre la renta en la moderna doc
trina %tributaria.
II.—L'historia sobre la renta en la historia i

llegislaci6 extrangera.

III.—L'impost sobre'

la renta en su aplicació
República Argentina.
En la primera, mantenint-se estrictament din
tre del terreny doctrinal propi del
sistema, expli
ca resoltament els principis que
informen la ma
teria i que donen al impost sobre la renta les
seves especials característiques en quant
al cri
teri en que es funda, al metode amb que s'apli
a

la

la historia i la
oferir en aquest

llegislaci6
sentit

financiera

una

Iliv6

poden
exemp/51.

no

mes

Per a feria mes eficient, l'autor ha tractat
tenir una informaci6 la mes cotnplerta

d'eh

possible,

sobre la uti1itzaci6
consolidaci6 d'aquest siste
ma
baix la pressi6 de les necessitats de la gue
rra en les principals nacions.
En la tercera part, estudia l'autor l'aplicabili
tat d'aquest impost en la República Argentina,
analitzant el caire económic, finaneier i constílu
dona'.
El problema capital de la teoria tributaria es
la determinaci6 de la capacitat contributi-va, tOl
lo demés no es sino un medi de realitzarla, que
bepodent anomenar técnica 1 execució.
El coneixement i práctica actuaci6 de la nut
teixa idea de capacitat eltan vinculats
ment antbel coneepte de l'impost, en quan

significa

una

normal

íntima

aquest

relaci6 jurídica entre l'in

dividuu 1 l'Estat.
cota a conclusi6 de la seva v0111meritoria obra que l'impost sobre 15

L'autor tren
ininosa 1
renta no

pot

ni den

esser

una

mesura

aillada,

0element dintre d'un plan mes vast
natnental de política social i económica. Solsn

sino

un

camí, es podrá arrival.
sanejament de les finali
ces d'un Estat, condicl6 indispensable de la vidli
prosperitat del mateix, i s'haurá complert
ment aixl i per aqttest
al definitin i pernutnent

realitzaci6 d'un programa que reclama l'organ11.
zaci6 económica i financiera i exigeix la justicil
social imperosa frien t.
ULIAN tea.
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Aigua

fresca

Per vics que son providencials vé a nos
tres mans un libre, un volumet en 161111, pu
blicat fa trenta anys a Barcelona, tan fora
del mercat que fins l'havía oblidat son edi
tor. L'hem llegit com rassedegat beu raigua

fresca.

Ens hi hem recreat

en

troba.nt for

mulada i suscrita per autoritat eminentís
sima la doctrina pressentida, que la realitat
ens feia endevinar com la veritable. Es
El Patró (1), opuscle escrit per Caries Périn
Professor de Lovaina, mestre cristianissim,
mestre injustament oblidat en els anys ac
tuals, en que tants sociólegs entenen l'Ins
taurare omnia in Christo batejant tot el que
troben a placa, ni que sigui el bolpcevisme.

L'autor insigne de Les lleis de la societat

cristiana (2),
es

va

trovar per la obreta de que

tracta un traductor digne d'ell i d'aques
ta: el Dr. Pou i Orinas, catedrátic d'Econo
mía de la nostra Universitat, amic personal,
segono declara, del llavors ja jubilat colega
seu de l'Universitat católica deis belgues. Va
ter quelcóm mes que trelladar-la, va escriu
rer un próleg que es un deis fragments de
Mes seny que jo he llega, i que mereix pesa,r-se en qualsevol recull de textes socials de
I eseola
catalana. Demostra possehir tres co
ses: esperit crista, sentit veritable del pro

blema,--exactantent

el mateix /lavors que
que ara es mes greu,—i comprensió
de l'autor i de sa ensenyanea.
Res tan a propósit, cap llieó tan oportuna
corn la del qui vegé que raxa del mon eco

ara, sino

rt°Mie i social,

ara com en temps deis gre
el patró, i que, com havía vist ja Le
rlaY,i com abans qu'ells, havía vist Balmes,
en el
patró havía de concentrar-se l'atenció
dels reformadors socials. No tinc de fer jo
avuí mes que copiar alguns
paragrafs. Es
veurá de quina manera concorden amb la
substancia de l'obra i de son intel-ligent pró
leg, les observacions que la experiencia dia
ria suggereix a
l'autor del present article.
permeto sois subratllar les frases d'espe
cial valor.
<<En «Tuesta obra de sal yació de la societat,
es

(i)

El

Patrono,

sus

funciones,

lidades, por Caries Perin,

deberes y

responsabi

trad. al espanol, por D. Anto

nio Pou y
Ordinas. 176 páginas. Barcelona, Imprenta de

Subirana Hermanos, 1891.
(a)

de

Encara

1876,

es

infra commercium la edició castellana

traduhida per D. Francisco Morera i publicada
Per la casa
Brusi. 2 vols. de 350 págs. Imprenta del

Diario

de

Barcelona..

diu el Dr. Pou i Ordinas, s'ha de donar lloc
preeminent al patró, aixís per la posició su
perior que ocupa a les industries, que el co
loca en estat de coneixer mellor que ningú
ses necessitats, els mijans de remeiar-les i
confereix el poder d'aplicar-les, com per és
ser el primer interessat en el restabliment
de les condicions normals del treball».
«Una vegada convencut el patró,—diu mes
avall,—de la legitimitat de ses funcions en
l'organisme de la producció, del d'ret que as
sisteix a La seva autoritat i de rutilitat deis
serveis que presta a la classe obrera i Conei
xent oi Inés el caracter de la guerra que a
les institucions actuals del treball té decla
rada la Revolució, i la suma de les demoli
cions que ha escrit en son programa, de les
quals cap de les institucions vigentes a la
societat surt lliuracla, comprendrA en tota sa
extensió el deure que brolla enérgic de sa
actual situació, i si no vol fer-se cámplice
quan

menys

indirectament,

per

sa

pas

sivitat, de les entpreses de subversió econá
mica que s'están tramant, escoltará la veu
de sa conciencia cristiana i no vacilará en
afrontar les dificultats i perills de la lluita,
de la qual ha de resultar la salvació o la
ruina deis pobles contemporanis».
L'index es prou esplícit i conté d'una ma
nera abreviada en els títuls deis capítuls, la
orientació de Fautor. Com que haurém de
tornar-hi la semana entrant, per avui ens li
mitem a reportar la tauia: sos enunciats son
prou expressius i prou insinuadors.
«Cap. I.--Com s'ens presenta la qüestió
del patró.--Cap. II.—De la funció del patró
en el treball.—Cap.III.—De la solidaritat na
tural qu'existeix entre el patró i l'obrer.—
Cap. IV.—Com el socialisme, que estableix
el principi de rantagonisme entre el patró i
l'obrer, reclama la supressió del patró.-Cap. V.—Senipre hi han hagut patrons i mai
deixará d'haver-ni.----Cap. VI.--De com les
funcions que el patró desernpenya en La so
cietat Ii imposen deures.—Cap. VII.—De la
situació del patró en el present estat de les
coses.--Cap VIII.—De les reaponsabilitats
que incumbeixen al patró en qualsevol orga
nització del treball i particularment en la
present situació del mon industrial.--Capí
tol IX.--Carácters generals de les obres de
patronat.—Cap. X.—De les necessitats de la
vida obrera amb les quals haurhn de corres
pondres les diverses obres del patronat.-Cap. XI.---De quina manera, per a que el
patronat abasti tota sa eficacia, es precís
unir, a rassociació professional o corporació
cristiana, el patró amb els obrers.—Cap. XII.
--L'associació entre els patrons es necessaria
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a que
sos deures es cumpleixin en tota
extensió.--Cap. XIII.--Es precia obrar.>
L'anide seg-iient el dedicarlm dones a
aquesta obreta, que voldriem veure retra

per
sa

(luida, posada en catalá i degudament comen
tada,— i a la butxaca de tots els patrona de
Catalunya.
R. RUCABADO.

El trdiall i la Constitució de Polonia
La Constitució de la República Polonesa, aprobada per la
Dieta polaca,

el dia 17 de

liare darrer, conté un cert nombre de elitusules relatives a la protecció del 7'rebctll, forte
ment interessants, ja que fina ara eta Códics política fonamentals (excepte els
de Rumia,
i Hungría), no acostumaven a ocupar-se d'aquestes qüestions.
La major part d'aquests articles san inspirats en la part XII] del
Tractat de íPctit de
Versalles, i en la Convenció Internacional de Berna, de 1906, i van mes eral que malta ex
trems del projecte de Washington.
Heu's aquí una part de les disposicions de la Constitució:
«El treball es la principal font de riquesa de la República, i deu
esser protegida por
l'Estat. Tot ciutacla té dret a la protecció del seu treball per part de l'Estat,
i en cas
tur foryós, de malaltia o d'accident, té dret al segur social
establert per lleis especials.

•

Lleis especials reglaran la protecció de les dones i deis nois, espe,cialment durant la ma,ternitat, i prohibiran l'empleu de nois menors de 15 anys en tot treball remunerat. (Artl

cie 103 de la Constitució).
Així mateix queda privat el treball de nit a les dones i adolescents, i
a aque,sts sem
pre durant ?'edad escolar. (Art. 103).
Al costat de les llibertats municipals que disfruten les unitats
territorial.% una llei es
pecial establiró- un self-governement ec,onómic de les esferes particulars de la vida ecord)mica, especialment les Cantbres d'agricultura, industria, oficis, treball
assalariat, etc., to.t
unificat en una Cambra general de l'Ecanomia nacional. Les lleis fixaretn
la col-laboraeu5
d'aquests órguens amb les autoritats de linstat, en la direcció de la vida económica i en 1.8
iniciati»es legislatives. (Art. 68 de la Constitució).

La vaga negra
La solució blanca
Anomenem blanca la solució donada a la
anglesos perque ha vin
gut sense violencies i com si no lii hagués
vencedora ni vençuts.
L'han perduda els obrers; pero tampoc
l'han guanyada els patrona, perque si be han
imposát els jornals r ebaixats,—cosa que els
obrers no volien admetre,--se'ls ha obligat
als patrons a un repartiment de beneficis,
que ha donat peu a Lloyd George per a
?ir que la solució acceptada per patrona i
obrers es un avenç cap a la pau social i l'a
plicació mes científica i encertada del prin
cipi de la cooparticipació de beneficia, que
servirá de pauta pel successiu.
vaga deis minaires

Heu's aquí

l'arranjament d'aquesta vagl
escurar

que ha durat tres mesos,i, ha deixat

des les caixes de resistencia deis miners 1
quasi buides moltes d'altres.
Els jornals serán els mateixos de l'any 1914
augmentats amb un 20 per 100, progresiva
ment, fina a Setembre.
Pagats els jornals deis obrera i les desPe
ses d'industria,
els patrona tindrán dret
un benefiei equivalent al 17
per 100 del In'
pon deis jornals.
Del benefici restant, si n'hi ha, els patrons
se'n cobrarán altre 17 per 100 i els obrers
s'en repartirán el 83 per 100.
El govern prorrogará fina a dít mes de
Setembre la subvenció de deu milions de thUT
res. Res d'abonament de jornals perduts, n1
res de rencunies i venjances.
Per aixó es tan gran Anglaterra.

CATALUNYA SOCIAL
LA CORRECCIÓ DE L'INCORRETGIBLE

—Ara farán la censura del cine.
—Si, diu que no es podrán representar més de deu crims per sessió.
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Impressions

Records d'un
Per la

premsa

de Lourdes

pelegrí

aquesta histIria i

diaria s'haurán assabentat

els lectors de l'exit assolit per la VI
nació de la Hospitalitat de

Pelegri

Ha sigut un exit el gros
nombre de
lalts conduits al peu de la

Verge (120); el
pelegrins (quasi bé 2,000); la organitza
ció, inmillorable• el,s actes tots del
rorniatge;
els viatges d'anada i tornada; la
estada a

confessi que tot

es obra de Deu.
Es humanament inconcebible que l'afirma
ció d'una pobra pastoreta, sense mes conei

xements que

els ordinaris

una

en

familia

cristiana humil pugtti produir les meravelies
d'art i de fe que allí s'admiren i, mes que
tot, els prodigis, ja sens nombre, de cura
ment

X,

eminents i imparcials.

El lloc que esculli La

nifestar-se a/ mon, a
gle, fou tan adequat,

no

cions portentoses, rigurossament i científica
estudiades i constatades per técnies

Lourdes...
*

presenciar els fets mi

alló

ma

de

en

Lourdes,

raculosos de

Nostra Dona de

Lourdes, de Barcelona.

Verge 1VIaria per ma
mitjans del passat se
que fa creure

en

una

especial disposició de la providencia de Deu
per

No hi ha ca.t6lic il-lustrat que no sápiga
l'historia de aquest Santuari, ni pot haver-hi
home de criteri ciar i seré que en coneixer

X:

Tot-honi

zb

pregunta ansiosament en arri
bar de Lourdes: dieu vist miraeles? I aquesta
ens

preparar-lo. Es al peu d'una estriba
ció llunyana del Canigó, que de
tots indrets

será

es obiradora; en
una vall florida
eneatifada
de vert i curulla d'arbredes plenes
d'ocells
que hi canten; a la vora d'un
riu, el Gave,

Si, hein vist miracles! Apart d'aig-unes
curacions meravelloses, hem vist el gran mi

a

d'aigües simbóliques i

pures.

1 la donzella a la qual
la Verge s'aparegué
el dia 11 de Febrer de
l'any 1858, per pri

vegada, i fins 18 vegades mes
transeurs de poc temps, Bernardeta
mera

en

el

Soubi
rons, humil pastoreta de l'antic
poblet de
Lourdes (convertit per un de tants prodigis
marians en hermosa ciutat), un tipu ideal
de candor i sencillesa.
El lloe i la donzella, l'escenari i
quant

bellament

I hom
i refent

es

l'actora,

fonen i complementen!

diu, bo i contemplant l'escenari
l'escena de les aparicions: verament

sens

dubte, la pregunta del bon

racle de la resurrecció de la fe
de i'apostassía.
Hem vist
deis

desigs

en

pié segle

les multituds de tota llen
de Nostra Dona de Lourdes quao
com

demanava per tres copa
fes penitIncia.

a

la Bernardeta que

es

Hem vist

les multituts de tota
.n
gua i nació i de totes les clases socials, s'em
menen

a

con)

Lourdes i

es

postren als peus de ta

Verge, satisfent així els desigs de
multes les

persones que

la visitin

que

fossin

en

agua

lloc escolla per Ella.

es

sois aquí podía
mostrar-se personalment la
Verge María i solarnent una donzella
pura,
encarnació de Vinnocencia,
podia esser testi
moni vivent de la visita de la
divina/ Sen
yora.

també,

lector.

Lourdes hem vist un nou mon.
A Lourdes hen) vist i fruit el mon de la
sfe, el mon cristiá rediviu, de fe esplendente
A

de caritat ardenta, de
esperanea inefable.
A Lourdes ens hen) trobat germans

corah

de persones les

dialog,aven eLs

mes
eors

diverses amb les quals
quan les Ilengües no

CATALUNYA SOCIAL

11

s'entenien.

En aquella Babel de races líen]
vist que un sol llenguatge es produía espon
tani i ciar: el llenguatge de Crist que ho
omplia tot de Elum i d'amor. Parlaven els ulls,
Parlaven les mans, parlaven les canturies,
parlaven els entussiasmes, parlaven els cors,
com abans deja.

dia, la nova terra de promissió, el fornal de
fe, el paraís mara, l'avantsala del Cel en
un
una terra que, per culpa de tots, semita
infern.
Als peus de la Verge de Lourdes, a la CO
de Massabielle, es resolen senzillament,
va
els anomenats

problemes socials,

cktt de virtuts i
I al cap

iQuines coses tan belles i meravelloses hem
a Lourdes, lectors estimats!
La pelegrinació de París, presidida pel

vist

Cardenal Dubois, composta
elasse, de valiosos elements

d'obiers de tota
de tots els esta

tuents socials.

i

a

un

el

de la societat de les

de

un

produit pel desplacament
seves

bases formals,

dit, de la base religiosa.
es la maetixa Verge

A Lourdes

lla per tornar el

es

abrac de germanó.

un

/a fi, solsament n'hi ha

problema social:
ben

per

mon

mes

que treba

als peus de Crist.

iAneu-hi i lw veureu!

La peregrinació bretona, plena d'esperit
nligeval, la fe de les Creuades, robusta, sen
zilla, apassionada.
La pelegrinació belga, ferventa, infadiga

J. J. C.

ble, corprenedora.
1 entre aquestes

inasses

nitzats,mils-altres vinguts

de

romeus

orga

de tots els indrets

det !non, devots, ateus...
I hem vist adorat i acompanyat al Santís
sirn Sagrament com en cap lloc del mon; i
hem vist pregar-li com si es pregnés al pare
i al germá, anib un filial amor, amb una ple
na conflanea, tal volta amb una santa imper
hem vist més encara: hem vist 1 hem
°it al poble, arborat d'amor, claman a Deu
i a la
Verge per la curació deis malalts, com

deuria clamar a Deu el poble israelita en les
seves grans necessitats. I hem vist als pre
lats

en

oració

com

L'Institut de Reformas Socials

Moysés amb els bravos

es

tessos,

i als fidels possar el front arran de la
Dols de la terra demanant misericórdia...

Altra polla els socialistes
Altra volta els socialistes s'han imposat en
el sí del I. R. S. impedint que els Sindi
cats Católics

noría

en

tinguin la representació de

mi

l'Institut.

Els membres del mateix han cedit, com
sempre, als afalacs i amenaces deis socialis
tes, desoint les

raons

del Sr. Martín Alvarez

el qual davant d'aixó, ha elevat un recurs
al Ministre del Treball amb el seu vot parti
cular

respecte

a

aquesta qüestió, fent

nent la necessitat de que

a

avi

les prope res elec

cions de vocals obrers del I. R. S. sigui res:

pectat el dret de representació de les mino
ríes, que es el ver esperit de la llei.

*

Contra aquestes baixes maniobres deis

Tot aixó sois pot veure's ara a Lourdes.
A Lourdes que, per singularísima i adorable
disposició de la Divina Providencia, es. avui

so

cialistes están protestant els Sindicats i Fe
la protesta
deis caíais unim amb molt de gust la nostra.
deracions de obiers católics,

a
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D' aci d'alla
9.wrJer.46~1411110,7,.~041.11.1., —411W~I~S~Liár

Ha caigut a les no,stres mans uin número
de «El Comunista,' orgue del partit espanyol
adherit a la Tercera Internacional, i certa
ment que si aquesta prensa no sigues peri
llosa per les seves exaltacions, caldria el sub
vencionar-la per distracció amena i diver
tida.
Nosaltres que desde que llegim «El Comu
nista» ens em sentits professionals de la
idea, bons conseqüents, no volem el pLaer de
riure per nosaltres sois i el portarlm al co
mú (compte caixiste!).

Aquí va un retall: «El marxisme es la con
sideració científica de tot ocórrer en el món
hurna com un succés natural, en oposició a/
modo de consideració fanátic i ideológic».
Bé, vostes ho han entés aixó? Puix está
dirigit a les masses obreres que elle diuen
que

a

lebre carta invitant les extremes esquerres

la unió, h han fet els comunistes.
En poques paraules li han dit que ne
s'uneixen a ell perqué es un bon burgés.
Si el nom ja s'ho porta: Esteve,
Marcelinu... Ara que aquest darrer ens sern
bla més aviat el d'un criat de casa bona.
Encara que nosaltres estero allunyats de
tota política ?eh que ens deixen fer un xisto
a base de les crisis ministerials?
A Italia, on també aquests dies han estat
de muda, a en Giolitti l'ha sustituit en la
a

presid'encia del Consell el senyor Bonomi.
L'Estat espanyol está fen unes setnianes
de crisi perpetua, peró no eficae.
?Vostes no veuen el xisto?
?Anem a fer-lo? Dones som-hi.
?Perqué no ens podar da el pisto
de teni a la presidIncia
ja que no un home ciéncia
un
bonomi?

la nostra terra son ignorants.
que si aixó es el marxisme n'hi ha

Vaja,
per

marrar

corre-cuita.
*

*

* * *

*

Aquesta setniana passada s'havía de cele
brar la vista d'una causa contra el Noi, del
Sucre i es va haver de suspendre (es /a ter

vegada)
Companys, no
cera

l'advoeat,

perque

el company

venir a Barcelona.
Sense comentaris pot anár aixó.
va

A Valéncia la policia ha detingut uns lia
trons que recollien firmes perque Iliberessin
un

sindicaliste perillós.

Després s'ha sabut

que estaven

desengat

yats de la vida.
* * *

*

*

*

A Moco u la faro seis menja. Les darre
res noves son que
en quatre dies als ciuta
dans de la serie A (que son els obrers) els
han donat una lliura i mitja de pa.
Res, que els han fet dur la Iliura... i mitja
durant quatre dies a aquesta pobra gent que
ja fant més que numerar-los com e1s guar
dies de seguretat: ja els possen en series a
tal] de mdets de fil, i troques de cotó.
*

*

Algunes vegades si llegiu

la

premsa ei

trovareu de crespes.

Veieu el que deja

un

diari

com

a

teressant al dar compte del darrer

nota in

Consal

de Ministres:
«El Ministre de Fornent no duia la cartero
perque havia estat a esmorzar a casa d'ixas
amics».

Naja
alió de

uns aprofitats! Ara si que es podría
«Qué amigos tienes Don Juan».

*

No hi ha dubte que nosaItres ens tornem
domingueros, perque no hi ha número que
leoIi fem l'anide a Don Marcelino.
Avui parlarém de la contesta que a la (-6-

Aquest número
passat

ha

per la censura

>

1
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NOTICIARI
—El Patronat de l'Eseola Industrial anun
cia exercicis d'oposició a dues places corres
Peonents a les asignatures del tercer any
d'estudis de l'Escola de Directors d'Indus

tries Mecániques.
En época oportuna
litució del Tribunal,
Inés

a

es

fará

pública la

cons

al qual correspondrá, a
més del programa d'exercicis, la llur

---Les Escoles gratuites diurnes i noctur
l'Associaci6 Es
nes per a nens i adults, que
coles Católiques per a Fills d'Obrers té esta
blerte,s a les barriades de Sans i Horta, cele
braran els exámens de fi de curs, demos
trant-se en aitals actes els fruits abundosos
d'aquestes exemplars escoles.
--El Centre Católic de Granollers ha pu

reglamentació•
—El Sindicat Barceloní de l'Agulla, cele
bra solemnialment el final de curs de les

(lasses de tall i literatura que subvenciona
Lliga d'Acció Católica de la Dona, amb
taima de Comunió i

restatge

una

formosa vetllada

en

del Sindicat.

—A l'Institut de Cultura i Biblioteca Po
pular per a la Dona, tingué loe l'acte de
clausura del curs de 1920-21. A les deu del
metí, se eelebrá una missa cantada a la ca
Pella forana de la Casa de Misericórdia; a
les onze, sessió de clausura a la sala d'actes
del tPropi Institut, procedint-se a la distribu
.46 de les matricules i diplomes d'honor.

enginyers agrónoms
quefes de Seecions provincials, respecte a les
cullites d'enguany, donen com a probables
les xifres següents: blat, 37.203,087 quintas
tfletrlcs; 19.364,886 de ordi; 6.833,141 de se
"I6s, i 4.766,829 d'avena. Aquesta cullita
resulta pitjor que la de l'any passat, que va
avencos

esser

deis

mitjana.

—Ha originat vives protestes de molts

lees d'Espanya,

el que el Govern no deixés
votat el projecte de llei de Cases a bon preu,
aps de tancar les Corts. Amb un paren
hores pocha fer-ho si s'ho hagués proposat.

—L'Oficina d l'Institut Internacional d'A

grjeultura,

de Roma, fa present que les

co

Unes de blat i ségol, artuals, asseguren el
Dreveiment mundial fins a cap d'any.
—La devallada.--Segons estadístiques
darrerament publicades, al primer cua
trimestre d'enguany s'han importat merca-

4.eries
1

per valor de 514 milions de pessetes,
per valor de 252 rnilions. La
d'exportació es de 104 milions i l'alga

s'han exportat

baixa

de

blicat un elegant cartell c,onvidant al «Cer
tamen Literari Católic-Social» que ha orga
nitzat per a la propera festa mejor de dita
floreixent població. El teman i es forca inte
ressant i'ls premis ben apreciables.

les importacions puja quasibé igual. Les
cifres son prou eloqüents per a comentar-les.

—L'Oficina Internacional del Treball, que
dirigeig Albert Thomas, habia sotmés a l'a
probació de difereints Estats un projecte de
Conveni respecte a la jornada de vuit hores,
preparat a la Conferencia del Treball, de
Washington. La Cambra deis C,omuns d'An7
glaterra, per 109 vots contra 69, ha declarat
convenía posar en práctica
es també mal vist a tots els
plá,
industrials.
que

no

que

aquest
paissos

Catalunya, previa
detinguda itnspecció a les comarques en
vaides per la llangosta, crida l'atenció a tots
els pobles dels partits de Lleyda i Balaguer,
fronterer als partit,s de Fraga i Tamarit,
principalment, als de Almacellas, Alcarrae;
Soses, Aitona, Almenar, Alguaire i Rosselló,
i tots els particulars que tinguin interessos
agrícoles creats en la dita demarcació perque
estiguin a l'aguan i si realxnent es realitza
la temuda invasió, o sigui, que notessin La
presencia de la dita plaga, donin immediata
inent compte de la tal aparició a les respec
--La Mancomunitat de

una

tive S autoritats i
a

acotar

o

procedeixin inmediatament

assenyalar els terrenys envaits,

vigilant escrupulosament
plaga.

el curs de la dita

primera previsió

que ha de tenir-se
maleida
tan
plaga, i espera
en
la Mancomunitat de Catalunya que tothom
se'n fará un deure de denunciar-la, mentre
s'estan planejant els mitjans práctics per
Es la

l'extinció de

aconseguir
extinció i

possibilitat

eficacia absoluta en la seva
evitar per anys successius la
d'aquestes invasions en territori

una

en

catalá.
Hem de demostrar, amb motiu de la plaga
de la llagosta, que som, els catalans, previ
sors i actius.

•
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CATALUNYA SOCIAL
111¦11DIJSTRUS
MARCA

<GRAN

CATALANA
,•.•

CERERA^

ha
en cirios, blandones,
chas, candelas y todo to
concerniente al ramo de cerería, elaborado con toda
pf rfección al peso. termo y gusto de cada país en CE
RAS PURAS DE
para el CULTO
cSic
y con buenaa mezclas de varias clases y
humo, olor ni carbón.>

ESPECIALIDAD

DEPOSITADA

CATOLICO.
precios.

ABEJAS

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

BLANQUEO DE CERAS

FABRICA de BUJIAS

>33'FIiei
de

Bujias

E:deanes.

1.415,

40 Calle

NibPOO

"00 sint...11
3

D.P19.33

de la Peineras 40
Telefeno428

"

PRIV/L.

\

co400

NEME

:
•

parentes, Wafles.

Princesa 40 ANTONIO SALA Barcelona
Teléfono, 428. A.
Se remiten notas de precios, y catálogos, gratis.

CONSULTORIO CLÍNICO

CATALUNYA
SOCIAL 81111T ELS DISIRPTES
Un any
Sis

8

mesos

.

Cada nútn-ro
•

.11"

poR 5
2 Grandes premlea

BARCELONA

d•h.."

Es¦eáricas ytrans

y colores de todas clases y varios precios. Cirios Y
blandones esteáricos de todas dimensiones.
Cosa fundada en 1858. hlxp•diclones
todos
los primos de la
reniega:da y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.• y 2.• CLASE

ANUNC1S

A

.

DR. R.

céntims.

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

HORAS
DE 7 A

INTERESSANTÍSSIMA
senyors Rectors,

propietaris, pagesos, i Sindi
cats Agraris, es l'obra del
P.

CHALBAUD,

J.

S.

Eligicatos g Cajas Burgos
ed1ció aumentada

«

a

ACCIÓN POPULAR»
Baix S t. Pere, 1, 31 5
BARCELONA

Entef.da

27

VII. 2.*

ALSINA,

:

3.

ACABA DE SORTIR
LA

QUARTA EDICIÓ

MENT

NOTABLE

AUMENTADA

DE

LA

Sociología Cristiana
DEL

josep Llovera,

UNICA

CLARA,

Per demandes dirigir-se

B9QUERIA,

DE VISITA:
9, TARDE.

Dr.

•

MASIP

Condiciones especiales para trabajadores.

PREUS ECONÓMICS

per a els

JORDÁ

ptes.

4
15

DEL

Pbre.

ESPANYA, COM A
COMPLERTA 1 CONCISA

A

SE VEN A LES PRINC1PALS LLIBRER1ES 1 A

ACCIÓN POPULAR
PREU:

7

»

PEssETZS

CATALUNYA SOCIAL
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(1191jr TA DE
GIA LiQuro"

CISAJ
ONU.)
!!!!!

•

•

GIA LIQUIDA (Al
"

PASAMITJA1¦1),.
°¦%/
(.

tk."--AVX

r_\\gir>

v.144SAMITJANA
::¦1:

°NEJO
REHUSAR BOTELLAS MAL TAPADA

Cols

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

Reforma

ENSENANZA,

CENTRO

DE

MENTE

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL
COMERCIO

de letra. Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
rácticas de es, ritorío, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Por partida doble, aplicados a toda clase de empresas inc'usas la Banca y Bolsa
'El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores.
Mercantiles. Clases especiales Para senoritas.—Practical of School Languages
(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
prácticos.—Taquigrafía.—Geografía comercial. Lenguáfonos.

CATALUNYA SOCIAL

CONDENSADA

LLET

PROVEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARGA

-1

DA_

SERVICIOS DE LA

COMPANIA TRASATLÁNTICA

Unen de

saliendo de

Corulla el
runa,

Cuba

Millico.—Servicio

21, para Habana

Gijón

Aires

Santa Cruz
el

Málaga
bana el

el

de

17.

Bilbao el

Veracruz el

16

de

Santander

30

19, de

Gijón

de cada

mes.

el

de Habana el 20

y

~cs.—Servicio mensual

de Tenerife. Montevideo
de

Montevideo el

y

(-16
el 20Y
Ccr

Para

saliendo de

Barcelona el 4. de Málaga ol 6 y de Cádiz
emprendiendo el viaje de regreso desde

de

cada

mes con

escala

en

21,

de

26. de
1.41de la

Valencia el

Veracruz el

27

y

New-York.

Puerto Rico

13 da

saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia. el
de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. Curasao. Puerto Cabello, La Guayra.

Cádiz el
y

Paltna•

16

Rico, Canarias, Cádiz

y

Puerto

Barcelona.

Alicane
Línea de Fernando pdo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de
el
do Cádiz
7. para Las Palmas. Santa cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma Y puertos de la
de

occidental
Indicadas

Regreso
Je de

Arrice. Regreso de Fernando Póc.
el

en

viaje

el

2, haciendo

las

escalas

de

Canarias

y

de

la

haciendo las

y

de

y

Vigo

escalas de Canarias

la Península.

indicadas

ida.

Línea Braa41-Plata.—Saliendo

Buenos

Aires,

emprendiendo

el

de

Bilbao,

viaje

de

Santander, Gijón,

regreso

Cortina

desde Buenos

Aires

Vigo, Coruna, Gijón, Santander Y Bilbao.
Además de los indicados servicios, la Compania Trasatlántica

para

para

del Mediterráneo

S'ea

salidas

no

son

Penfrisala.

Montevideo.

a

fijas

puertos Ca.ntvábrico a
anunciarán oporunatuente

New-York,
y

se

tiene

New-York
en

cada

y

establecidos los
la Línea de

el 1"..

en

Montevideo

Río Janeiro,

Canarias,
tos

el 4'
CO

de ida.

Fernando Pila) el 2,

de

1.

3.

Venernela-Colombia.--,Servicio mensual

y de

el

Bueno*/

Buenos Aire.,;

New-York, Cuba, Méjico.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el
28 y de Cádiz el 30. para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de

Línea de

Málaga,

y

d1a 2

Línea de

mensual

Veracruz. Salidas

Santander.

y

Línea de Buenos
Para

y

Sanos. Río

Janeir°'

especiales de los POercLia Filipinas.

Barcelona

viaje.

ComParila

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la
vsl,°`-alojamiento mur cómodo y trato esmerado, cuino ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los
tienen telegrana sin hilos. También se admite carga Y Se expiden pasajes para todos los puertos del

1111111

do, servidos

por

lineas

‘

regulares,

4.Frencieron

.

toda %amen d4

FitANQULO COnCutiauu 1
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