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Es el temps de la sembra
dis;;Cal dir-lio

sense

miraments. En l'ordre social,

ara

com

ara,

hi ha l'esboirament més

que mai no haguém patit. Arreu, arreu, la falla dels principis espiritualistes
c°111.Porta.
alhora
i fins en un mateix individuu l'optimisme exarcebat de les solucions exe
eu
i l'eixutor de tota esperança en la eficácia del que es fa. Ni veiem ciar si el cansa
nt atuirá els que lluiten, ni acabem d'ovirar una orientació clara per preparar la pau so
cial. Com que ningú fa del seu ofici, no saben/ ben bé on acudir per a trovar els estaments
organitzats per entendre's i donar-se les mans, ni les jerarquies gover
nants capacitades, que han de ritmar la concórdia i fer-la solida, aixi com ens reca de posar
confi-ança en
la missió asserenadora deis intelectuals i els técnics, massa distrets o egoistes,
en un
pais, que en aquestes hores desolades fins li costa de llevar apóstol.
Pa l'efecte que entre tots ens hem conjurat a fugir de tota tasca espirituahnent redre
Iad. ora, fins a pactar una mena de moratória deis purs ideals i les renovacions heróiques. 1
hern anat deixant el camp lliure al fratricidi, resignant-nos a la fatalitat d'una lluita,
que ens hauria de fer patir i a molts dona plaer. Fora del que no son estrictament com
els altres, una gran massa d'obrers i els de més enllá, els homes i estaments de
major responsabilitat i eFicácia orientadora, han• tombat el cap amb menyspreu escéptic o
atnb massa
conformitat a un estat de coses, que els infon la platxeriosa tranquilitat de no
aMohinar-se i no pensar en el bé d'altri, que és fer mal a tothom.
S'ha. de acabar aquesta moratória del ben obrar. I ha de començar-se per el neguit del
13°11
senY de pensar. Per ara no hi ha altre camí de pacificació. Primer amohinar-nos, des
Prés retornar a la Itum clara, i a la fi obrar. Tota la gent, que no combati, s'ha de concentrar
i refer el criteri sereníssim del problemes socials. No anem depressa a subrgj r-nos en els
fets, que será La manera millor de dominar-los; de dret cap a les idees i
ja yeureu si els vencerem.
Hem de girar el pla actual de les nostres perspectives. En lloc de
els
ulls
de
tant
mirar a terra baixa, on les falanges combatents s'abraonen, cer
que rn l'aire
seré de les idees guiadores, refem la nostra mentalitat cristiana i després ens
será fácil la intervenció de les realitats, fácil i rápida. El cor es tornará bla a la misen
CoITija i el
pié de justicia i la paraula ungida de caritat i concórdia i el gest tot ar
dit i Pastós seny
per a fer el bé durable, el que demá ha de pacificar en la equitat i la gennanor.
aquesta és la feina d'ara. No enardir-se per les organitzacions i encaparrar-nos per veure-hl elan Retornar als homes el seny crista i tenir-los a punt per al redreçament definitiu.
Es el temps de la sembra. Els que lluiten han desterrossat La gleba social profundament;

i.Pador,

professionalment

batents,
L

espiritualrnent
eninsquir-nos

_

pensar-s'ho ni voler-ho, han
tatalt
da, dolorosament remogut, Llencem-hi

P°1tser,

fet la bona obra de obrir un solc amplíssim, de
els altres la llevor incontaminada, cullida i guardeis emprius del Bon Sembrador; que si la cuiden/ amorosament, prou granará depre
sense

ara

a

ssa i

llevará

grata

esplet.
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENFORA

ESPANYA LNDINS
Durant la present setmana gairebé han
enmudit els nostres parlamentaris. Del di
vendres, cija 13, van passar al dimecres dia
18, sense obrir les sessions de Corts, la da
rrera de les quals fou aprofitada pel Minis
tre de Foment per a la presentació d'un pro
jecte de transports, el qual no podem judi
car per raó de la seva enorme complexitat.
Tampoc farem avinent que en la mateixa
sessió en la qual va presentar-se el projecte,
quina base es la d'un consorci que en defini
tiva fará recaure l'explotació deis ferrocarrils
en l'Estat, el Ministre d'Hisenda va afirmar
que l'Estat és un mal industrial, cm ho de
mostra l'estat desastrós de la Casa de la Mo
neda, de les mines de Almadín, etz. ?S'apro
vará aquest projecte de Foment? No ho

creiem,
Es

per

ara.

molt aviat cap al tancament de
Corts, per vacacions, i s'indie,a pel Octubre
l'adveniment deis lliberals.
A Barcelona la situació minora poc, car
els atemptats segueixen a l'ordre del dia.
Els partits polítics comencen a pendre po
sicions davant les eleccions de diputats pro
vincials. Sembla que a Madrid tampoc ha
pogut arribar-se, aquesta vegada, a racord
entre els monárquics i que es confeccionen
dos candidatures diferents, una amb els
mauristes, i altra amb conservadors i llibe
rals.
S'ha celebrat a Madrid un Congrés de Coo
peratives Obreres de tot Espanya. En Blas
co lbariez, com a literat, ha estat humanat
jat a Varencia. I segueixen en diseusió els
temes de l'exportació d'oli, en que no es po
sen
d'Acord el Ministre i eLs productors,
d'altres que no afecten menys a la riquesa
nacional.
I no ha donat res més de nou aquesta set
va

plujosa d'aquest Maig ennuvolat que
ha romput amb totes les tradicions de poesía
atmosférica..
mana

a_

Italia ha celebrat ja les seves eleccions,de
a Corts. No tenim, en el moment de
escriure aquestes ratlles, noves completes del
resultat de les mateixes, per?) sembla que els
constitucionals han obtingut uns 270 diPu"
tats, els socialistes uns 90 o 100, eLs popu
listes uns 95, els nacionalistes o «fascisti» uns
30 a 35, els comunistes uns 14 o 15. Com in
es deja, dones, el Partit Popular ha conser
vat i millorat les seves posicions, les ha O'
minuit el partit sociaiiste, i les ha augmen
tat extraordinariament el partit Constitu
cional. Giolitti pot apuntar-se un nou i gran
dios triomf; i els catélics italians han consoli
dat la seva posició. La major part de les
ciutats han derrotat els socialistes, inclés
Milán.
El problema de l'Afta Sibia segueix de"
nant joc a la diplomácia. Lloyd George i
Briand fan declaracions que no están PO
molt d'harmonia sobre la situació d'aquell
país, i la premsa francesa segueix parlant
en só d'alarma de determinats maneigs que
atribueix als aleinanys.
La vaga de minaires segueix preocupant
Inglaterra. Lloyd George pot apuntar-se un
nou fracás. Realment, son massa problemes
per a un home sol. Tampoc la qüestió d'Ir
landa canvia gaire d'aspecte, si bé s'anuncia
a darrera hora que Mr. De Valera está dis
posat a entrevistar-se i a negociar amb eI

diputats

Lloyd George.
El nou Conceller d'Alemanya ha fet decla
ra,cions pacifistes, que la premsa francesa no
sap conciliar amb les actituds que en els ger

mánics

suposa respecte

a

l'Alta Silésia.

La guerra entre grecs i turcs segueix esta
cionária i sense novetats de cap classe.

Franca ha nomenat a Mr. Jounart ernbai
xador al Vaticá, considerant-se per tothorn
encertat el nomenament.
ONESELF.
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El trentenari
El dia 15 d'aquest Maig van cumplir-se els
trenta anys de la publicació de l'Encíclica
del Sant Pare Lleó XIII sobre la Condició
deis obrers, coneguda amb les paraules que
la

comencen: Rerum, novarum («L'afany de
noves...») o amb el seu titol autIntic
De Conditione opificum, portant la data al
15 de Maig de 1891. El mon católic té en
tan alta
estima aquesta data, que marca lo
que s'en ha dit la «promulgació de la Carta
cristiana del treball» que arreu és commemo
rada amb solemnitat i hem vist suara a Bel
gica declarar aquesta efeméride anual la fes
ta deis obrers cristians, en .contraposició a
la festa
socialista: fer del dia 15 com si di
guessim el 1 de Maig cristiá.
sMolts dalts i baixos que no es del meu proPosit recomptar, ha tingut la qüestió obrera
en
aquest trentenari. Perb no hi ha dubte
que malgrat eLs intérvals de relatiu aplaca
rnent, s'ha anat enverinant i prenent propor
elons fantástiques. La darrera etapa, en la
qual estém encara ballant, es la més terrible
de totes. Prova
ben cruel pel poble cristiá, i
eertarnent pitjor que la guerra, des del pu.nt
szi,e vista moral. Car la guerra tendía a es'renYer els llaços de les grans families nacio
flal
que la lluita de classes al con
Crari
va a desfer vincles; anular jerarquies,
°u„rint en la societat un cisma irrepa, able.
La revolució obrera universal, a nostra terra catalana, on te arrels tan fondes i vinro
les la tradició, ha dat l'espectacle des:Oratja
"r de
que la massa obrera hagi estat arroce
gada en bloc, tota sencera sense consentir ex
cepció, no pas a la banda de la Encíclica, sino
a,la banda deis qui son els heretges de avui
dta:els anarquistes, que durant uns quants
al?Ys han sigut els amos absoluts del proleta
nat de
Catalunya.
Obrers cristians, homes exemplars, bons
Pares de familia ,fent vida de pietat i religió,
posrtaven a la butxaca el carnet sindical amb
coses

%Jumes anarquistes, pagaven quotes
ulantenir un estat major d'anarquistes

tants...

executants, sostenien

com

a

per

mili-

orgue

oficial un diari ácrata, acataven els procedi
rnents brutals i violents que unes Unimes
4,narqui5te5 avesades a les majors iniquitats

1,rnPosaven
a ells,
1 a
tothom.

als patrons,

a

les autoritats

La situació ha cambiat des dels dies negres
1918 i
Ara la massa obrera es diviuida en 1919.
s
,

'Je,

,eara

,

La,

u°grans

partits; els obstinats

Per la causa de la

en-

hegemonía anarquisels altres, sobre els quals no volém pro

funditzar, per6 si que en veient la repetid()
de certs procediments i la literatura que els
inspira, bé podem dir que el seu esperit será

contrarrevolucionari que es vulgui,
cristiá, no. Per que, a menys que
hom tingui el cap fora de loe, es inipos
sible que volgués aconchar les cruentes prác
tiques que aquí s'apliquen Lleó XIII quan co
tot

lo

peró

mandava al cap. X de l'Encíclica. que «els
obrers cristians entre dar el nom a societats
ells en
on s'arrisqui llur Religió, i el formar
juntar
Ilurs
propies
associacions
i
si
llurs
tre
forces de manera que puguin coratjosament
lliurar-se d'aquella intolerable i injusta opre
sió no hi ha dubte que absolutament han
d'escollir aixó ultim».
La lluita salvatge entre les dues mertats
del camp obrer, francament revolucionaria la
una i pseudoconservadora l'altra, es el quadre
ben poc falaguer, i certament ben poc cristiá
que ofereix colectivament la massa obrera
catalana. La sang que cada dia, cada dia,, en
esgarrifosos assassinats comesos a traició i
pel mig deis carrers, aquí es vessa en nom
de la qüestió obrera, sembla singnificar que
l'autoritat pontificia quan es tracta de les
materies socials a nostra terra actúa in par
tibus
Si abans de c,omençar l'actual crisi indus
trial i financiera pensava algú encara en els
guanys materials liquits que els obrers a la
actuació general sindicalista devien, en refle
xionant veia desseguida que les perdues mo
rals eren incomparablement mes importants.
Trenta anys fa que el Pontífex ja deia: Que
importa a l'obrer llutverse enriquit amb
l'ajut de l'associació, si per falta de la nodri
ció apropiada corre perill de perdre's la seva
Oh si! Mireu el fons del
anima? (Cap. X)
ánima de molts obrers, tal com queden avui:
es una movilització general de totes les males
.

passions: odi, ira, enveja, impietat, venjança;
les mans brutes de taques fratricides; tot al
voltant complicitats, encobriments, amenaces,
coaccions, delacions, represalies... Adhuc sen
se

posar-hi la

sang i el dol: els centenars de

víctimes, de vídues i orfes, resulta que bé
s'han pagat terriblement cars, els augments
de jornals i la reducció d'hores. I afegiu a
n'aixó, que per moltíssims el jornal s'ha es
troncat, pe/15 el terror encara dura. Si es
cert que eLs abusos del capitalisme a Man
chester, a mitjans del segle XIX inspirant a
Carles Marx crearen el socialisme; els abusos
del sindicalisme a Barcelona en començant el
segle XX son prou trágics per a inspirar el
descrédit universal i definitiu deis sindicats.
Nostres ulls plens d'ansia i de dolor es gi
ren a l'Encíclica, i van de les págines de Ilum
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la realitat de tenebres. A n'aquesta realitat
hi ha ajudat una mica tothom, per omissió. I
de la mateixa manera que entre el Pontífex
i el noble fidel hi ha l'organització jerárquica
i nombrosa deis bisbes i clerecía, entre la doc
trina cristiana del catolicisme social i la rea
litat del mon obrer han de funcionar tots
els estaments de la Esglesia, clergues i laics,

per un amor fortíssim a la pau ials,
l'ornes. Que si cadascú en sa esfera i missió
Particular hi posés un zel proporcionat al del
gran Lleó XIII, 1)11 de pietat per la dissort
deis operaris, llavors tindría la doctrina pon'
tifical, interpretació de la evangélica, la fe
cunditat veritable.
R. RUCABADO.

projecte del Sr. Cierva

trencats de les seves falles tots aquells qeu ni
tenen accions ni s'hi guanyen la vida? Es

a

Un

Un

arbitratge

en

crisi

siguem els primers que acudim
a la informació pública que sobre el projecte
de
de transports, obres públiques i fo
ment de la riquesa nacional s'ha obert, i ho
Tal volta

diem sense vantament de cap mena, perque
la matéria que és objecte d'aquesta petita no
ta no requereix cap técnica (dificil d'impro
vitzar en els 15 dies de la informació i adhuc
de documentar), sino que recau en l'únic
extrem de carácter marcadament social que
es troba en l'articulat.
El text diu aiii, el peu de la lletra:
«Artículo 19.—Todas las cuestiones que
surjan entre las Companías y sus agentes
serán sometidas al arbitraje del Gobierno,
el cual, oído el Instituto de Reformas Socia
les, resolverá, siendo obligatorio su acuerdo.»
La idea mare ens va molt bé. No anem a
discutir aquí la licitut o ilicitut del dret a
la vaga, peró quan aquesta pertorba en tan
gran manera l'economia nacional

com

la pa

rada de les comunicacions i transports, just
és suprimir el dret d'una minoria davant
deis drets d'una majoria ciutadana. Cert que
en tots els cassos la vaga perjudica,
encara
que sia en una part menypreuable la bona
marxa Ico1-lectiva, peró si no teoritzem i
anem
al cas pactic. cal fixar-se en els grossos tras
baisaments, ja que no vivim en una societat

paradisiaca.
Si

barallen les Empreses amb els seus
empleats ?per qué han de pagar els plats
es

moguts

suprirneix en aquest cas la
peró, férmules d'arranjament
amb
no

vaga

cercant,

que endeguin
justesa els interessos deis atropellats

atesos.

La solució que enclou totes aquestes
géncies és l'arbitratge obligatori, i en aixo
s'ha anat en el projecte, pero la manera de
dur-lo a cap ens sembla defectuós.
Es diu que rárbitre será Q Govern, des

prés d'escoltar el parer de rInstitut de Re
formes SociaLs, i dat el prestigi que aqüesta
entitat frueix i més a més el que el mateix
Govern Ii concedeix en aquest cas, ?percitil
no és ell el
árbitre?
El Govern com a poder executiu coaccio
naria per el cumpliment de l'acord préS,
que és aquesta la seva justa missió, i així
en
tot moment no deixaria de dur-se a la
realitat; cosa exposada en el sistema que es
prescriu. Per que es pot. dar el cas d'un can'
vi de Ministeri—tal volta efecte del mateix
conflicte plantejat
i llavors, com a fruit

verltable

—

polític
proposta

que

és,

l'arbitratge

per rassessor

la fórmula
amb els lliberals
mor,

cau

els conservadors i el parta que puja, se
guint bella tradició espanyola, no pot aprofi
tar integre el que li deixen i ha d'inventar
quelcotn nou, encara que pateixin la justi
o

cia i l'eficácia.
No cree que

ningú s'esparveri d'aquest

supésit,
crisi

quan estem acostumats a veure en
ministerial totes les lleis i totes les
.

orientacions.
J. MARTI.
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El

actors. Moltes de les

sanejament

Certament

festa fossin
sales

febre

san

una

necessitat.

que l'ideal seria que els dies de
un

?ánima, peró
divertiments

veritable repós pel

cos

i per

és, que el poble demana
i ompla després del treball les
el fet

d'espectacles.

El viure modem és

una

que

consum. L'home que ha treballat
tota la setmana, ama l'esbarjo. No
deinanern, dones, que s'allunyi dels especta
eles, sinó que aquests siguin dignes i nobles.
Si
l'espectacle és una necessitat moderna,
Drocurem, si més no, ennoblir-lo. Avui, clissor
tadament, en les sales te teatre i en les de ci
ne, hi regna un materialisme embrutidor.
Si els
espectacles han de servir no més per
afalagar la materia, son altament nocius i

durant

Derillosos.

Els espectacles dolents fan

un mal
granEl públic que s'acostuma a la literainfecte de les obres immorals, s'incapa
cita Per a
capir les belleses de les grans
Obres.

11issim.

4.,nra
L

a

Si doneu

una

obra ben feta i ben escrita

un public
acostumat

presentació d'obres
aeonseguireu altra

presenciar la
xavacanes i grolleres,

cosa

Parlern de la música.
que

s'entussiasmen
rissirnes que avui

a

re
no

que avorrir-lo. I no
Es imposible que els

amb les operetes vulga
están de moda, puguin
aPreeiar el valor d'una simfonía de Beethoven
O
(le un
coral de Bach. No volem pas dir que
t°ta la música hagi
de ser sublim. No; com
Prenern que hi ha d'haver pels profans
°bretes fácils, perb cal que sigruin escrites
anlb
dignitat i no amb l'intent d'enganyar
la bona
fe del públic.
ni ha uns
quants senyors que fabriquen
°Deretes, com podrien fabricar fideus fins,
que
atrofien el gust del poble. I aixe, no, és
n°ble ni és artistic.
El teatre
hauria de ser escola de bona edu
ele16. El teatre
és l'únic libre obert davant
ulls del poble. El poble no llegeix, peró
memeria i recorda les paraules dites pels

•

que s'han fet

gairebé familiars,

deis espeetaeles
Els espectacles públics

grolleries

son
invencions d'autors
analfabets. En tots els pobies succeix el ma
teix. En canvi els autors bons enriqueixen la
llengua. A Franca s'usen encara formes de
expressió populars, que les trobariem en les
obres de Racine, de Corneill o de Moliere. El
teatre exerceix una gran influéncia en el

Ilenguatge popular.
Els autors dramátics dissortadament tenen
més admiradors que els poetes. En Carner és
per a molts catalans un poeta inédit in en
canvi tothom coneix En Pitarra.
Una depuració de llenguatge de les obres
teatrals i una eievació d'esperit en la con
cepció dels personatges, seria altament bene
ficiós per la cultura popular.
Peró, desgraciadament, les sales d'especta
cle, son un cornerg innoble. No els hi parleu
d'esperit als empressaris. Ells no tener).* al
tre ideal que la taquilla. El poble demana
carn, dones, donem-li carn.
Cal sanejar els espectacles. Es necessari
que el poble no vagi a embrutir-se al teatre,
sino a educar-se. I si els empressaris no tenen
conciéncia, cal que en tinguin les autoritats.
Es intolerable que es permeti la representa
ció d'obres immorals i llordes, escrites ex
pressament per afalagar els instints grollers
de la matéria. Em direu que hem de ser to
lerants amb totes les idees. No; amb la im
moralitat no hi ha toleráncia possible. Po
drem respectar un autor digne i honrat que
escrigui una obra de tendéncies oposades a
les nostres, per?) un autor immoral no me
reix cap respecte. Amb la immoralitat no
s'hi pot tenir tractes.
Si un conferenciant parlés en públic tai).
cruament com ho fan alguns actors, segura
ment les seves paraules provocarien fortes
protestes. I no és el teatre també una tribu
na pública? Per qué, dones, aquesta bel-lige
ráncia amb la gent de teatre? Que hi guanya
l'art escénic que es representin aquestes
obres marcadament immorals? Es licit fer
riure la gent amb grolleries i paraules obs
cenes?
Si els autors d'aquestes obres tinguessin
talent, no 'farien dir tantes grolleries als per
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sonatges de les

seves

obres. Han convertit el

negoci.
Cal, dones, c,ombatrels sense pietat, perque
les seves produccions son nocives per la salut
teatre

en

un

comen,

en

un

.

pública.
I cal també combatre l'abus de les revistes,
que
que

no

son

altre

cosa

puguin exhibir-se

que

pretext per a
guantes artistes

un

unes

que han oblidat abillar-se abans de sortir

a

escena.

Aquesta mena de revistes, es representen
tingida. Aixó es una grossa equivocació. Mi
tingida. Aixó es una grossa equivocació. Mi

acuden perquó la sala es elegant i els pret
de les localitats son crescuts. No donen in
portáncia a la beguda, sitió al recipient.
Una beguda tóxica és bona, si es oferta en
beire d'or. Les obres doleqtes, no deixen de
esser-ho, si es representen en sales disting
des.
Pensin els que amb els seus diners fomer
ten les obres grolleres, que la immoralitat E
la causa originária de tots els nostres mals
que no aconseguirem una pau social durabl e
fins que s'espiritualit-zin els d'abaix i els de
dalt.

JOAQUIM REINAI,S.

..Ca millor riquesa
En

mig d'uns camps uberrims i avarbres es
en el qual lti viu Un

ponerosos Iti ha un mas,

home molt ric. Gairebé totes les cases de la
roclalia son se ves. La gent del camp, pobre i
'humil, és sotmesa als capricis del seu senyor.
De vegades l'home ric, l'escanya pobres, com
l'anomenen els pamperols, passeja per les ato
res
del poble i fins ele infants s'amaguen
quan ell passa. No riu ínai. Les paraules que
brollen deis seus llavis son punxantes com sa
getes.No sap qué cosa és caritat. El diner el
sub juga i l'atrau com una mala passió. Si no
[os pel goig d'amuntegar mcmedes no val
dritt la pena de viure. El brill de l'or té per
ehl una fascinació irresistible. Camina conci
rosament amb el cap cot, com si el pes feixue
deis pecats u fes doblegar el cos.
L'home ric té una fila bcmica com un pom
de flors: Té els ulls dolçament'clars i una ro
ša a cada gaita. Té una veu dolça, suau, aca
ranaclora. Diriau quan parla que remareja
una font o que parrupeja una coloma. Té
Uetnima clara cona l'aigua d'un rierol. Algú
li ha parlat deis encisos de la ciutat i de les
seve.s belleses, pera ella sent un benestar tan
delitós en la pau i soletat de les muntanyes
que, no han pogut mai les veus temptaclores
allunyar-la del poble. Cada ntatí quan el cel
blaveja lleugerament i es fcrn la trémula llum
de les estrelles, la veureu camí de l'esglesict.
Els ocells canten dolçament i estenen les ales
sota el cel purissim que va inunclant-se de
llum. Ele arbres, mouen el brancall i s'espol

la rosada i les flors humils deis camPs
que tenen una sentor molt dolça, s'obren a la
sen

Ele aires
campana. A

s'ompl en de vibracions son ores de
l'esglesia parroqktial, en aquella

hora, hi ha només dues velletes vestides de do
La filia de l'Unte ric, s'agenolla tota enferao"
rida davant de l'altar. Les velletes l'han vista
algunes vegades plorar 1, com que és tan gerl
ti!, es cammouen fonclament. Sí, que plors
Plora pel seu pare que té el cor tan endurit
i no estima els pobres.
Ablaniu-li el con, mare nieva, diu moltes
vegctdes a la Mare de Déu que somriu als
pecadors en mig de l'altar, nimbada de cle
retat. Tan barrio que deu ésser aixugar
grimes i el ?PM pare no sent pietat per
gent humil. Amb el cor adolorit abandona

l'esgleskt.
En

arribar

a

casa

el

dejorn

pare ja es llevai
per qué hi vas tal»

seu

—Escolta, Margúerida:

a missa?
—Per que Inés tard hi ha més gent i CO
que no ens estima gaire la gent del poble...
—Son mal agraits com tots els pobres. S
no fos per mí es moririen de fam.
ja 1»
veus: [upen de mí com d'un mal esperit.
—Es que, pare meu, no els estimes galn
els pobres.
—Vols que els reparteixi totes les nieva
riqueses que jo hagi d'anar a captar per
poder viure!
—No; no vui pas tant. Pero la 'Ostra gell
guanya molt poc i podría guanyar més.
De vegacles amb ele nostres diners podrzell
el
portar l'alegría a moltes llars pobres, i
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volem aluciar. El pobre Josep, ahir plorava
infant. Saben que ha perdut tota la
collita i u exigiu que us pagui la mateixa
quantitat que l'any passat per l'arrencktment
4 les,terres.
No som ríes, nosaltres? Dones,
Porque no som més generosos. Quan truca la
Porta un pobre us el traieu del davant amb
males paraules. Si li donessiu 24na moneda
Se'n aniria somrient
i us beneiría.
No us agraciaría que tothom us estimés?
eam un

—Mentre m'estimis tú la en tinc
necessito poc ni gaire aquests
,am que
mcdparlen de mí.
els

Marguerida

IMmes

prou. No
marts de

calla. Sabia que amb lla

s'ablaneixen les pedres.
A Posta de sol, el cel s'ennuvolá. La nit
no

•

haced

cm-

de tenebres els camps i les ntunta
"Yes i el vent uclola feréstegament. Se sen
ti4 molt llunyanament
el retruny del tró.
Quan l'home ríe i la sera fdla s'asseieren
Q
tania, una ma tusta lleugerantent la porta.
dlQui deu ser que truca, va dir el pare.
(111Iún roda camine que fuig de la tempesta.
Una serventa obrí la porta. I sentí una
dolla que li deja: Haig de fer moltes ho
res de
eamí i tinc por que el vent i la plu3a
facin caure defallit a terra. Soc un poi"e frare que
de mana acolliment.

11

esc,oltava, anava a
podía ac,ollir-lo, pera la sera filla,li

Pare que atentment

rr que

no

demana

amb els ulls i

-eeXeit-i0 entrar.

digné bruscament:

Marouerida dona molt bona acollicla
i d.zque
tattia. a la serventa que li posés un plat a
"

•

f

Pare li pregunta: com
'17202 amb aquest temps?

es

que anen

c,aptant pels pobres, respongué el
rare. Ara me'n anava al canvent que és a

'altra banda

de muntanya.
dir que viviu de caritat.
—Sí; les bolles animes ens aluden a viure.
frare tenia els Os tan lluminosos i un
-°7nris tan dolç a flor de llavi, que la Mar
"erida l'escoltara embaclalida.
d "M'han dit que sou molt ric i suposo que
afavorir els pobres, car del contrari,
es
riqueses
serviren per la vostra candemp
17nr4A
Quan moriu, Déu no us preguntara pas
s
sou ric o
sou pobre, si sou ignorant o si
Ion
savi, sina que us demanara compte deis
.Postres actes. I ai de vos, si heu estat egoisi hett
despreciat els pobres.
digué mostrant el sarro: si no us
i.guessin mostrat generós amb mí, no hau
menjat altra cosa que un mos de pa. No
rn
Pas les menges delicades les que donen
"
bon repós i una son dolça, sino la pau

—Es

Za

a

tranquilitat de l'anima. Soc pobre,
felk, perqué no penso en les coses
d'aquest man, sino en la gloria que Dé,u ha
promés als que saben estimar-lo. Si sou gene
del

con

pera

i la

soc

us beitelrá í els pobrek its estima
rán. Penseu que la vida és curta i que l'eter
nitat és harpa. Veieu en cada pobre el ma
teix Jesús que us demana una alnwina.
La Marguerida piorava tota enternida i el
pare es va sentir tot trasbalsat.
El frare els dona la bona nit, agraí la
bona acollicla i es retira a la carnbra que
h,avia estat preparada, a fer oració i a donar
gracies a Déu pels favors rebuts.
El pare de la Marguericla, no pogzté ctclu
car els Os en tota la nit. Les paraules del
frare, dolces i insinuants, ressonaven dintre
seu com una acusació. Es lleva de bon ?tutti
ana a la cantbra del frare, dispo.sat a dona
nar-li perdó, pchs seus mancaments i pecats.
Pera el frare no !ti era.
Se'n ami a l'horta a respirar l'aire fresc
i sanitós del matí. Com és que aquest frare
se'n anat abans de pendre comiat de nosal

rós, Déu

tres?.
I mentre s'entregara a fondes meditacions,
arribar En Jan, un pobre camperol que
conreua les seres terres.
—Senyor Joan! Senyor loan! li diu En Jan,
he víst Sant Francesc...
—Sommies, Jan...
—L'he vist, repeteixo, l'he vist...
—I com lw saps que és Sant Francesc?
—Perqué tenia la mateix,ct cara del Sant
Francesc que hi ha a l'ermita. El seguía un
vol d'ocells i deixava quan caminava un ras
tre de claretat...
El senyor Joan ho va contar, trenwlant
d'entoció, a la seva fina.
Des cra,quell dia els pobres varen ésser els
seus andes.
Es mostrara tan generós amb els humils,
que damunt del seu esperit hi queia cons
tantment una pluja de benediccians. La Mar
puericia, 1 va dir: no us sembla, pare, que es
viu inilor obrant bé!
querida, li va dir: no us sembla, pare, que es
gria. La millor riquesa és la pan del cor.
veu

CIVERA.

Aquest número ha
sigut passat per la cen
sura gubernativa
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S`han de pareellar eis
latifundis. yem pro
duir tota propietat! El

problema

a

Catalunya

Vet'aquí, llegidor,

paraules que deu
els Registres de la
Propietat il'Espanya, per a que tots els pro
pietaris les recorclessin sempre: «El dret
d'utilitzar aquesta o aquella propietat, per
tany a un individuu; peró el dret a que la
propietat s'utilitzi, pertany a tota la socie
tat. Utilitzar la seva propietat es, dones, deu
re essencial de cada propietari; i que la pro
pietat sigui utilitzada es dret indiscutible de
la societat.
Es veritat que el dret propietat es un dret
natural, anterior o superior a FEstat i a les
Deis derivades d'aquest. Peró també es ben
cert que no hi ha dret natural que no si
gui condicionat, ja que l'home mai té drets
més enllá, deis seus deures, i no pot desen
tendre's deis altres homes amb els quals, per
dret natural també, viu en societat. I així
si el de propietat es un dret natural, també
és el dret natural el que prohibeix que la
propietat es posi en contradicció amb la se
va própia raó d'ésser.
La propietat té una funció social. I tata
rien escriure's

propietat

que

en

no

unes

tots

produeix, que resta estan
compleix aquesta funció so

cada i morta, no
cial. I per aixó, diu el Viscomte d'Eza: «Da
vant del fet social d'unes finques que no ren
deixen alió que haurien de rendir, la societat
té facultats, per llei divina i per llei huma
na, per a reintegrar-se d'un domini que pot
proporcionar més gran riquesa de la que pro

proporciona,

encara que sempre

entés del dret

a

l'indemnització

amb el ben
que li res

expropiat se li entrega el valor de l'expra
piació en rendes de l'Estat al cinc per cent,
i l'Estat ven aquestes terres amb un trenta
i-cinc per cent de rebaixa als treballadors
del camp.
Les finques expropiades han passat al do
mini d'una Caixa General de cooperació
repartiment de terres als treballadors,
s'han constituit societats d'agricultura en lea
localitats on no n'hi havia, les quals s'enca'
rreguen de la possessió provisional de les fin'
qUes, mentre efectúa FEstat la venda in&
vidual i definitiva, que de vegades triga molt
de temps en poguer-se realitzar per raó de
la situació económica deis compradors».
No n'hi ha prou, en efecte; que la propie
es parcel-li i es vengui aIs treballadors.
Es necessita, demés, que aquests puguin ad
quirir-la facilitant-los els diners per a com
prar en una o altra forma. iCóm es vendrán,
per exemple, els grans latifundis d'Andaln
sia als miseriosos treballadors d'aquelles terres
la condició económica deis quals es precaria
en extrem?
I aquesta funció palriem complir-la els Sin
dicats i Caixes rurals, o hauria de comp/ir
la l'Estat. Del primer n'hi ha alguns exern
ples a E'spanya; pocs tan pocs, que fan creu
re que
per arribar a una mida de general
eficácia no resta altre camí que el d'una

tat

Ilei, amb la corresponent implantació d'or
ganismes que, com els esmentats de Ruma
nia, faciiitin l'adquisició.
El dia que el latifundisme hagi mort a ES
panya, será el primer del resorgiment de la
seva

riquesa agraria.

Per sort,

a

en

condició

ta al

d'improductius
d'improductius

país.

gona,

propietari actual».
I així ho han entés i practicat els Estats
on el problema del latifundisme ha
esdevin
gut el problema básic de la propietat del
Es rnolt interessant el procediment empleat
per Rumania, que explica «La Semana Fi
nanciera» en els següents ,terriies: A l'amo

Catalunya, aquesta plaga la

grau molt petitr-Peró la patim. Fil
ha comarques, no molt extenses, que cornP"
ten amb latifundis, sinó per la seva

patim

en

absolut, pel

seu

carácter

en
el grau que haurien de
l'enfiteusi amb el principi de la redernP"
ció obligatória per part de l'amo, ha solucio
nat a Catalunya (a la provincia de Tarra

per

exemple)

greus

problemes agra

ris i ha portat, amb carácter voluntari, el
medi de la divisió deis noStres petits iati"

fundis.

Antoni M. VIDAL.
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ELS LIBRES NOUS
PREGUEM ALS
NES(

COMPTE

AUTORS
DE

SUCIO,

I ALS ELDITORS

L'APARICIO DE
QUE

QUE

LLURS

ENS REMETIN

VULGUIN

LLIBRES EN

1920
per

en

el

DO

UN EXEMP LAR.

PRÓPIETAT I ROBATORI, per
—Ccmferéncia llegida

QUE

AQUESTA

R. Ru,cabado.

d'Octubre de
«Casal Catake d'Olot.—Editada
el 31

subscripció popular.—Impremta Masó.

Girarla, 1921.

L'autor, nostre dilectíssim amic i company
de redacció Sr. Rucabado, pronunciá una be
lla conferéncia a Olot, desentrrotllant el tema
que encapsala aquesta nota, valent-li l'honor
de veure-la divulgada per una pulcra edició
feta per subscripció popular. Aquest es el
millor elogi de la mestría en que tracta tema
tan interessant; i les controvérsies sobre el
qual son de tanta actualitat.
Defensa el Sr. Rucabado més encara que
el fet de la propietat, el dret a la mateixa,
car com
diu encertadament, aquest dret es
la propietat moral més important, força més
important, esperitualment, que el fet mateix.
La propietat individual, diu, es justifica
perque es tan essencial com la vida i com
la llibertat, o més encara. Es una entitat me
tafísica, i la seva idea és anterior a la justi
xa idea de justicia, tota
vegada que justi
cia és donar a cadascú ço que sigui seu.
Negant

la

propietat ,continua,

es

neguen

drets i deures: es nega tota moral.
La defensa de la propietat s'ha de portar
a les més altes esfe res
filosófiques, i aixó uer
causa de que els uns
l'ataquen amb audácia
filosófica i els altres no la saben defensar.
En sengles capítols estudia l'autor, la vin
dicació de la propietat i l'us racional; sinte
titza la propietat individual i l'interés so
cial en el bon amo; analitza la moral de l'es
inem exposa els lladrocnis socials, conside
raint c,om a tals la plutocrácia cinematográfi
ca, empresa de corrompre gent per medi de
la pel-licula; la prostitució de la propietat
i el joc i la orgia.
Transcrivim i subratllem per l'interés que
té per als nostres lectors el següent para

graf:

«El pacte ainb el joc, estigma de
l'hora
present, a Catalunya, és un senyal molt do
lorós
feblesa de conciéncia. Ja no es té odi
al mal. Ja no es considera indecorós ajudar
lo, protegir-lo i parar la má. El nostre honor
no es macula dialogant
amb la gent perdu
da. i elevant el dialeg a la solemnitat d'un
pacte. Si es considera que l'odi al mal és un
corolari, una conseqüIncia necessária de
l'amor al bé, resulta que no s'odia al mal,
perqué no s'estima el bé!

a resum

d'aquest opuscle, l'autor sen*

ta la conclusió de que la moral de la propie
tat ve de la moral del propietari, i que de
la mateixa manera que constituiria una abe*
rració que es prediqués la castració, perque

els abusos sexuals son tantíssims i de tant
terribles conseqüéncies, ho és igualment sus
tentar el criteri de l'abolició de la propietat
pels abusos que amb ella cometen els que $on
propietaris. Per qué dir mal de Finstrument
de l'home, si la culpa és de l'home?
Callem a la boca per a tota paraula d'elo
gi, peró fem vots ferventíssinis perqué aquel
fascicle arribi a mans de tots els homes de
bona voluntat..—

LES CON,DITIONS DU TRAVAlL DANS
RUSSIE DES SOVIETS.—Questionnalre

methodigue

bibliographie préparés pawr
d'enguéte en Russie.—Bureau
International du Travail.—Berger, Le"
une

et

mission

vrault, Editeurs. Paris. Rue des Beata'
ArtS, 5.-1920.

Es aquest volum un qüestionari raonst
destinat als membres de la Comunió dlinfor
mació que el «Bureau International du Tra'
van» envia a Russia; comissió composta de
representants patronals i obrers i que té PO:
objecte estudiar les condicions del treball 1

la situació de la classe obrera en certs paises
d'Europa Oriental i en particular en la RII"
ssia soviética.
No obstant i que un treball de la natura'
lesa d'aquest deu forçosament resultar In
complert, degut a les condicioras i
tats que presenta l'estudi de les complexes
qüestions que té per objecte estudiar, aguast
volum resulta interessantíssim i des del puill
de vista bibliográfic és el més documentat
que s'ha publicat.
Conté aquest libre a més del próleg, setze
capítols, un apendix i una extensa biblio
grafía i crítica de diverses publicacions:
tudiant-se en en el problema de la jornada
del treball; la legisació del salan; la líala,
el treball a domicili, la nacionalització de l'In

dustria, etz.,

etz.

seriós rapport, pié de documentacith
i que ofereix material abundant per a l'estu'
di del régim del treball er la Russia deis Su"
viets.
Es

un

ORGANISATION PERMANENTE DU TRA
AIL.—STATUTS ET REGLEMENTS.-Bureau lnternatianal du travail.-1920.
Conté aquest opúscul, el capitol XIII del

adoptades per la
Comissió de Legislació internacional del treball; el reglament de la Conferéncia; el regla"
ment del Consell d'Administració; i la llIatai
de membres de la Organització perinanen,1
del treball i del Consell d'Administració de
l'Oficina Internacional del treball.
tractat de pau; les mocions

F.

MANDIL
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Gloses trascendentals

Del

Paper

a

l'eficacia

Veritablement al
adonem, i presenta

ments tant els nostres pares polítics, i no
ens referim pas als sogres, que es diu vulgar
ment. Cal fer aquesta aclarado.
El nom del nou fenómen ja el coneixem;
de relacionar-lo
ara
es tracta de definir-lo,

tot arriba a fer-se
que no ens en

amb les altres ciéncies i de captenir-nos de la

la vida un nou ferró
rnen que la pensa
humana encara. no havia
Previst ni rnai se li hauria ocorregut, i que
fins molt després d'apareixer i de repetir-se
arnb
diriem gramofónica, no arri
ba a insisténcia,
pendre
cos
i ca.rta de naturalesa a la
;
<
Ine'cluPédia
ciutadana. Llavors és precis treu
re-li la cédula; perci abans els homes de lletra
han d'estudiar-lo, classificar-lo, buscar-li ca
laixet o fer-ne un de nou per a inquibir-lo, i

Després tot seguit s'haurá de fer una tas
es
ca de vulgarització, per tal de que quan
tingui la intenció de cometre un tort s'assa
benti de primer el premeditador, si alI) cau

mon

estantis; fins les idees. D'aquí
es

a

Ultra tot, adjudicar-li una definició, sense
qua esdevindria un
fet bord.
:

Ja

Un coi) realitzat aixó ja tenim

s'anornenen

un

la

bateix,

i dos cog
nunis; peró en el fons no ens ha de produir
caP alegria. El nou fenómen és un intrus
que trasbalsa i remou tot l'existent, i que ens
Obliga a modificar i rectificar tot alió que
teniem per definitiu.
aquell senyor llatí que va te
nir la
pensada de dir-nos que no hi ha rés
n.°11 sota el sol, es va equivocar de mig a mig;
les

coses

amb

nom

Sincerament,

eclIsti que ens sap força greu. Es veu que
agrie% temps a Roma el simbol del comen
771 La Puntual; el de la milicia els guerri7ros; el de l'art les auques de rodolins, i el
la política En Riego: Peró en els temps
'TI

senyors..., tot

es

de trinca.

Ara mateix els Ilegisladors están prou cap
ileats, Derque ha aparegut descaradament un

d'acluests
Inlatava

Des de Cain que la gent es
a la terra
i aquesta subversió de
més o rnenys juátament l'havien pre
vist tots els
governs del mon i adhue l'havien
Dunida. Nosaltres mateixos comptaven amb
Codi
Penal, que encara que del 70, Deu
PerO
la gent es matava de una ma
nera
vulgar, llindant amb el selvatgisme;
i
que passen els anys i les realitats de
Vida ens demostren que en la infracció del
Cinqu
manament s'ha produit una entera
tal, que fins dubtem sia ja
transgressió del znanament aludit. Potser
la liciva
manera de matar no tingui res que
'elre ni arnb Deu ni amb el proisme.
Be, no discutim ni ens dem a la filosofía
I9er la qual no estem pas massa forts,--el fet
cine unt al bulgar crim, em de reconeixer,
41g5at la nostra mandrería, el crim social.
fecte d'aixO es que s'ha d'omplir un buit
aie.s lleis penals incorporant-lo a la civilitzacuS. Per aixó es
preocupen en aquests mo
cassos.

''?rdre

vr'aqul

transformació,

„'.,8

seva

importáncia.

rá dintre el camp del crim social o no; i si
positiu, veurá les penalitats elevades a
potIncia enésima. Per exemple si el delicte
mereix la pena de mort, el fet d'ésser social
li augmentará en tres la tal pena, i així no
s'en podrá escapar baldament Ii vingui un
indult.
Altre nou aspecte i enrevessament en el
modern crim, és la temptació: En els temps
primitius solia ser En Banyeta que bufava
a l'orella d'algún rencuniós o cobejós...; l'en
tabanava z res, un mal moment. Ara aquell
senyor té menys feina: Hi ha una colla de
Peres Boteros que saben d'escriure i de
embrutir consciéncies. Dones el Codi haurh
de castigar no solament al pobre diable, sino
fos

En Pere Botere. (1)
Em sembla, peró, que record() un truc usat
de fa temps per esquivar l'acció de la justi
a

cia i s'anomena el timo del diputat.
Ja us el esplicaré: Es publica un article de
lictiu, fent l'apología de l'atemptat perso
nal, per exemple, i es busca l'auor; llavors
surt

un

senyor que

(i aixó s'en diu

un

va engatusar un poble
diputat), i declara que

ell va escriure allo, i com que posseix l'im
munitat parlarrientária (una especie de pas
ta celubide), no passa res. L'extrem pot ser
que es presenti un suplicatori per processar
lo, pero ves qui el vota. Al cap d'avall ha d'e

xistir el conipanyerisme, i després que, un
Déu nos en guard, tothom s'hi pot trobar (2).
Del que es dedueix que entre els diables hi
han c,astes.
Fora d'aquest petit perill, tot anirá com
una seda i el nou fenomen quedará prou ben
conegut, fixat i punit.
De totes maneres, com a complement i se
gons opinió del Sr. Cobián, Fiscal del Tribu
nal Suprem, fora bó receptar a les autori
tats judicials unes injeccions de valor civic
(1) No creiem necessari parlar aquí de la nova indus
tria que a Pentorn de tot aixó
desentrrodlat, fins a
Pestrem que'l treball es fá a sou i a preu fet.
(2) Un altre dia parlarém del timo del portuguls i el
de Penterro. que son tarnbé molt divertits i més ignos
cents que l'anterior.
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i de consciéncia de les seves obligacians i de
res, als ciutadans unes cullarades de la ma
teixa medicina, i (opinió nostra) finalment
poder dur als delinqüents al banquet ben
amarrats; perque les lleis son com aquells pol

D'a,

per matar pusses que venia un italia
bó i fent la següent adverténcia: «Agafeu
pussa,
la boca, tireu-li els polvos 1
ja la ternu morta.
J. VILA ORTIZ.
vos

d' a,llá,

Quan en Sanchez Toca fou president del
Consell de Ministres, va apujar-se la taxa del
preu del sucre.
Avui, amb l'Allendesalazar, es discuteix al
Congrés un projecte de Contracte, amb Mo
nopoli, del tabac en favor de la C,ompanyia

queixoses de les Deis implantades

Sanchez Toca havia estat President
de la «Sociedad General Azucarera Espano
la», i l'Allendasalazar ho ha sigut de la «Com
panyia Arrendatária de tabacs».
Nosaltres no direm que aixó signifiqui im
moralitat; peró ho pot semblar.
La dona del César ha de semblar virtuosa,
a més d'ésser-ho.

que va en romiat
ge per terres d'Espanya, va aconsellar a
Monforte, que es festegés l'exercit per tal d°
tenir-lo al costat el dia de la revolució.
I vet'aqui que a Barcelona, que tenim fa'
ma d'homes práctics, la gent .de la seva eor

Arrendatária.
I

*

en

*

211

*

Al Congrés Nacional de Cooperatives Obre
celebrat suara a la Casa del Poble de
Madrit, s'acordá que tots els associats formin
part d'associacions obreres (de la Confedera
ció Nacional del Treball i de la Unió Gefie
ral de Treballadors, entenem-nos); i com al
gú defensés l'ingrés a les cooperatives de la
classe mitja, després d'un llarg debat es ne
gá que en realitat aquesta existeixi.
I un pobre empleat
de la classe mitja,
que viu de badalls,
apurs i desditxa,
en
saber aixé,
es palpa i es diu:
«Jo ja no existeixo
1 encara soc viu?
res

*

*

*

El vot femeni concedit per primera
vega
da a Bélgica per les recents eleccions muni
cipals, ha produit una desfeta en el nombre
de regidors socialistes.
Deixant de banda els sentiments
religio
sos de la majoria de les dones
belgues que
els obliguen a votar en contra d'aquells, hi
tenien altra raó i era que estaven fortament

sota

l'in'

Iltiéncia del Partit socialista.
Per exemple: l'efecte de l'excessiva redue'
ció d'hores de jornada ha fet que llurs bornes
es fiquin a la cuina o s'encauin a la taver
na, clic, al bar.
En Daniel

*

Anguiniano,

da ja ha posat fil a l'agulla.
Al teatre Cómic de la nostra

capital hi
companyia d'opereta i el cija de
l'aniversari del naixement del Rei, el «Par'
tit socialista monárquic obrer «Alfonso XIII',
va organitzar una fundó de gala en home•
natge a S. M. i dedicada a l'Exércit, comir
tant amb l'assisténcia de l'Excm. Capitá ge
neral (tot aixó deja el programa).
?Eh qué son vius? !Quina manera de con"
quistar!
actua una

Aviat
pren
na

veurem

com

els revolucionaris coa.'"
a tau de minYer

«cajetilles» als soldats,

sisadora.

El diputat ex-republicá i ex-nacionalista
Sabadell, En Lluís 6ompanys, que ara
fa de sindicalista, se'n ha anat al Marroc,
acompanyat d'uns arnics del partit, per es
tudiar el problema (l'aquella zona, d'aproP.
Diu que en arribar els comunistes sabade
llenes, van topar amb una colla .kabilenYa
per

que anaven

a

comprar panyo al zoco, i

saludar:

—Adéu, Companys!
*

*

El dia de Pasqua, com tots els anys,
pliren les muntanyes de families obreres.
Menjaren tranquilament sota l'ombra deis ar
bres i malgrat la gran concurrIncia d'obrera
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uhríae,

llagué ni

una.

Els nostres obrers

revolucionáris,

del

i

baralla ni

es

veié ca,p

tenen fama de violents

la gent més pacífica

son

nn.

alltres ciutats

,
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quan

Popular, sempre acaba

es
a

celebra

una

fes-

ganivetades.

Per a coneixer les virtuts i els vicis deis
nostres obrers, no s'han de pendre per pa
tró els
anarquistes, car d'aquests a tots els
I)°nles n'hi ha, sino a tota la col-lectivitat. Se
gurament Si en Mateu, fos un home perfec
te, no
dirien pas que tots els obrers catalans
son
perfectes. Dones, perqué, volen ara su
Posar que tots
s
dolents, i que ésser cata
la
el mateix q e ésser
anarquista?
*

*

*

rific4acluestes
int la
A

llores els valencians están glopresIncia del menys valencia deis
euroPeus i del Inés europeu deis valencians,
Vicentet Blasco lbanez.

Com que

no

som

literats

no

gosariem fi

car-nos en libres de eavalleries i
poe gust de ValIncia, que al cap

criticar el
d'avall si

estima a En Blasco, pa ella.
Ara des del punt de vista d'etnigrant que
s'en va a l'América del Sud, s'en porta uns
quants e/tés prometent-los arros i tartaneta
i quan son allá els fa treballar gaire bé d'a
rros fins que interjeccionen... em de dir als
valencians que tenen poca memória.

En Fabra Ribas ha deixat la subdirecció
de «El Socialista» i En Pau Iglesias, ha no
menat per a sustituir-lo En Saborit. Ara si
que planyem els llegidors daquell diari. Si els
articles que escriu son tan latines com els
seus discursos, d'alguna manera els hem d'a
nomenar, hi haurá moles
baixes per de
funció.
Es una manera com un altra (..?, liquidar
el partit.

NOTICIARI
En el
rOta rnolt Diario de Barcelona ha sortit una
da Jer elogiosa de Catalunya Social, firma
un vibrant articulista. Boj agraint
que aixi
sia remarcat el fet de la nostra pu
blj
ens cal planye'ns l'utilització d'a
quesf

avinentesa

per
escornetre el nostre
li)anY
Rucabado,
la personalitat del qual
voiengtne duna major c,onsideració crítica, fins

corn
d

eicti

Prescidir de

a

tot

elogi. Catalunya So

continúa
estant joiosa de la
(

::ohlaboració.
La

seva

fortíssi-

Caixa d'Estalvis i Montepio de Bar-

eelolra; sorteja
Premiar

55 premis amb metálic per a
als seus imponents que durant la
erisi
que sofrí aquesta benemérita
entit
eis
económeo-social no- retiraren de ella
l
eabais, i altres 55 premis
n'hj
als que
Portaren en compte de treure'n.
la sala
d'actes de la Caixa de Pontime
fer-se amb tota so/emnitat el reparde prernis a les obreres
en les
que cursen
8
nn
Escales de la Federació S. d'Obreres
la presidéncia el
Governador civil,
doctor Gasía en representació del
°r
1ns
Eisbe, el President de la F. S. O., etz.
°tal, consistien en llibretes de la Cai

darrera

1:ateus

sinns,

epaant

seny.nonge
dDrenns

libres
Lea entitatsd'estudi, etz.
católiques socials obreres

han commemorat degudarnent el XXX ani
versari de la Rerum Navarum. La Casa So
cial Católica celebrá a l'estatge del «Circol
Barcelonés cl'Obrers de Sant Josep» una so
lemnial sessió, qual part principal fou el dis
curs pronunciat pel Diputat a Corts per Gi
rona, nostre il-lustre arnic Pla i Deniel, el
qual comentá de faisó notable la esrnentada
Encíclica. Fou aplaudidíssint.
—El nostre colega valenciá El Pueblo Obre
ro publica un número de vuit planes dedi
cat al III Congrés de la Confederació deis
obrers eatólics' de Llevant que es reuní a
Burriana. Fou un éxit. Demés de una cor
dial benedicció del Papa, beneiren el Congrés
l'Arquebisbe de Vallncia i els Bisbes de Tor
tosa i Segorbe. Tots els actes varen resultar
nodrits i profitosos. Es va propagá la nece
ssitat del Sindieat pur i es varen acordar

importants conclusions.

—Es vejé molt concorregut l'acte eelebrat
al Circol Católic d'obrers de Mataró, amb
motiu de la commemoració del 30 aniversari
de la magna Encíclica Rerum novarum.
El concurs de carácter social obtingué un
gros éxit, essent molt felicitats els guanya
dors dels premis. El jurat qualificador esta
va compost pels distingits
sociólegs Dr Llo
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VaIde, Gich i el senyor Renter, direc
tor de la secció acadImica del C. C. O.
vera,

—El Congrés «Nocional» de Cooperatives
Obreres que es reuní a Madrit acordá que
tots els associats formessin part d'associa
cions obreres i a pretext d'aixó pactá amb
la Unión General de Trabajadores» i amb la
«Confederación Nacional del Trabajo». C,om
es veu, aquest Congrés «Nacional» porta cua...
Ara tenen la paraula les Cooperatives ve
rament obreres independentes.
—La diada de San Isidre tingué loe a
Banyoles el 24 Congrés de la Federació Agrí
cola Catalana-Balear, presidint-lo En Caries
de Fortuny.
Parlaren, demés d'ell, els senyors Riera,
Jansana i Raventós.

Els temes foren objecte de assenyades
Iluminoses discusions i els acords tinguereu
un
caient de consells i recomanacions (19,e
estimem de molt profit per la produceió agri"
cola.
—Enguany la festa tradicional de l'Agri
cultura reuní a Toledo als representants de
les més fortes entitats agráries. Entre altres
hi assistiren la Canfederació Nacional Cató
lica-Agrária, l'Institut Catalá de Sant Isi
dre Llauradó, els presidents de les quals PI"
tament amb el Director General d'Agricultu
ra, l'alcalde de dita ciutat i el Marqués de
Alonso Martínez, presidiren l'acte. Bi assis
tí també el Ministre de Foment per tal de
fer propaganda deis seus projectes de re
constitució nacional.

CONSULTORIO CLÍNICO
DEL

DR. R.

JORDÁ

MASIP

Per
una

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia
Condiciones

HORAS
DE 7 A

especiales

VISITA:
9, TARDE.

DE

per

Entrada

:

27 prnl.
ALSINA,

de Deu

almoina si us plau

l'Hospital de

Santa Creu

de Barcelona

para trabajadorse.
BOQUERIA.

amor

que moltíssim ho necessita

2.'
3.

~000°

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

ENSENANZA,
PRÁCTICA, DE
DE

ESENCIAL

COMERCIO

Reforma de letra. Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación'
Prácticas de escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
por partida doble, aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca g Bolsa
—El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
mercantiles. Clases especiales para senoritas.—Practical School of Languages
(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
prácticos.—Taquigrafía.—Geografía comercial. Len guáfonos.
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LIQUIDA EXT
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•

1,1.

Sr

ONEJO
BOTELLAS MAL TAPADAS

CATA AN.A
DEPOSITADA

G- IR, A. N

C

ESPECIALIDAD

en

IR E rit I A_
cirios, blandones, ha

chas, candelas y todo lo
concerniente al ramo de cerería. elaborado con toda
rfección al peso. forma y gusto de cada país en CE
RAS PURAS DE
I:» ra el CULTO
y con buenas mezclas de VEMES clases y precios. «Sin
humo, olor ni carbón..

ABEJAS

CATOLICO,

BLANQUEO DE CERAS

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

BUJÍAS

Esteáricas y tra ns
pa rentes, blancas
de todas clases y varios precios. Cirios, y
blandones esteáricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. t. xpsdlelones a todos

FABRICA de
y colores

1,11k

4
?no v0 SIV11.1»

Piernas•

40 Chlle dela Prinet-sa 40
Tel

»42

n

PRIVILte_
41480

BARCELONA

los puntos de la
Peniasula
12 MEDALLAS DE 1.• y 2.

2

P$8

Ultramar.
CLASE

Princesa 40 ANTONIO SALA Barcelona
Sc remiten

Teléfono, 428. A.
de precios, y catálogos, gratis.
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SERVICIOS DE LA COMPANIA TRASATLÁNTICA
Línea

de Cuba Mélieo.—Servicio
mensual saliendo de Bilbao el 17, de..Santander el 19. de
Gijón el 201
Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de
Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada inca, para Co'
rulla, Gijón y
Santander.
Línea de Buenos Aires..Servicio mensual
7'
Saliendo de Barcelona el
4, de Málaga el f, y de Cádiz el
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo
y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de
regreso desde Bueno°
Aires el día '2' y de Montevideo el 3.
Linea de New-York, Cuba, Méjleo.—Servicio
nffinsual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26. de
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana
y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y do la ge.
baca el 30 de cada mes con escala en
New-York.
Línea de
Veneruela-Colombia.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de
Málaga, Y de Cádiz el 16 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife. Santa Cruz de la Palell
Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12
para Sabanilla,
Curasao, Puerto Cabello, La Guayru, Fuerte
Rico, 'Canarias, Cádiz y Barcelona.
Línea
de

de

Cádiz

Fernando

el

7,

para

Pdo.—Servicio
Las Palmas.

mensual

Santa

Africa. Regreso de Fernando Póci
Indicadas en el viaje de ida.
Regreso de Fernando Poo el 2, haciendo las
occidental de

saliendo

Cruz

de
el

2,

4'

de

Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicane el
Santa Cruz de la Palma Y
CO
puertos de la
haciendo las escalas de Canarias y de la

Tenerife,

escalas

Penínsele'

de Canarias

y

de

la

Península,

indicadas

en

el

Vi/v

Je de Ida.

Brasill-Plata.--Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Corufla y Vigo para Río Janeiro, Montevide° 1
Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para
Montevideo, Sanos. Río Janelf°'
Canarias, Vigo, Cortina, Gijón. Santander y Bilbao.
Además de los Indicados serydcios,
la Comes-Cía Trasatlántica tiene establecidos los espaciales de los Pliere
tos del Mediterráneo a New-York.
puertos Cantábrico a New-York y la Muna de Barcelona a Filipinas. eir
yaz salidas no son fijas y se anunciarán
oporunamente en cada viaje.
Línea

Buenos

Estos

vapores admiten carga

alojamiento muy
tienen telegrafía
do.

servidos

por

cómodo
sin

y

hilos.

líneas

en las condiciones niás favorables
y pa.sajeros, a Quienes la
trato esmerado. como ha acreditado en su
dilatado servicio. Todos los
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del

ComPanía

inlie

regulares.

d., OroTalle hm%de

1 FRANQUEO

cilag

vaPer';

CONCERTADO 1

S.Fruciesen

BIMI°

