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L'escomesa
Ve de lluny. Es

doll d'iniquitat, que mai no para de fer-nos mal, un hora escorrentaltra envaint-nos els camps a torrentades, ara sobtant-nos amb un
d'aigua i pedra, que tot ho malmetrá. El cas és no deixar-nos en pau, que fa rics i
els pobles. Catalunya fa mal d'ulls; i no convé que es redreci per dins ni per fora.
la
pel si encara així n'hi quedava, ja la corsecará la
rn.neulir-la, treient-h de dret sang; i

Z insensiblement,

`t.rvi

un

un

carits

?No ho veieu, gent de la terra, que és l'hora de no lluitar a casa, quan la escomesa ve
? fora? Obrers,
perqué us deixeu enmatzinar, cercant el reiahne de la miséria, afavorida
A

_Pela

estat la sangria de la patria? Deixeu les arJa en tornarern a parlar deis vastres
en s oblidarem pas de la vostra mellora, que és un ideal nostre. Ara us cal fer un
altra feina. La riquesa vostra, la riquesa detots, s'ens en va de les mans. La nostra indústrj
si a, que ens ha fet sempre gloriosos, ens l'acaben de masegar brutalment. I tot s'enrunará,
n°
Parem la escomesa. Veniu tots, amos i obrers, i els que no ho sou també, a aixecar el
netetnt del trevall.
prou ho saveu. Les noves tarifes de l'Aranzel son rensorrada de tot el nostre estat
soc.11
1.,,. Si no l'esmenen, la nostra ma d'obra queda aniquilada.
amos no guanyaran res; peró els otrers ho perdran tot. Ara estan en vaga uns cent
amb poques setmanes m& no trevallará ningú. De La feina, que nosaltres
fer, els estrangers s'en gaudiran: i el pa, que nosaltres mateixos ens podriem pus4
.,_rhaurem de mendicar als altres.
no ho deixem tot, germans de patria, i no ens redrecern per salvar la casa, el
„ITIP 1 la vinya, l'obrador i la fábrica i aquesta brea de les mans, que Déu ens ha donat
trevallar i el nostre enginy, que les fa feineres? Si no ens escolten, cridem fort,
sentiran. Si no ens volen entendre, perque ens saven desavinguts, ajuntem,nos ben
'que prou ens veuran, si no ens senten.
que Ara es l'hora de l'armistici. No hem d'ésser d'un cantó per anar contra eLs de raltre
tots sorn uns els que anem a la miséria. Ara ens podriem fer perdonar tants de pecats
hem fet. Tornem-nos una mica més bons i trevallem junts perque la fam no acabi la
obra de la
Rics, iperqué us divertiu encara si ben avrat el plor deis humils, com
rab maledjeció, sang.
ofegará les vostres Halles? Vingui la austeritat a posar terme als vicis de
Donem-nos tots les mans per refer en el dolor l'amistat perduda i després de aco
hutnilment perque Déu ens perdó, redrecem-nos ben units en virtut i concérdia a
1.1 118111. el trevall, que ens volen pendre. I fem-ho depressa. Que si tardem, no més hi hauira alS cors i no tindrem pa a taula, ni foc a la llar.

vostres

esbojarraments, que fins ara han
mn.se,s fratricides
i gireu el cap a la ponentada.
no

trevalladors;

t.rpedrern
catPer.qué
cru
`c1

lula

tar.."d°r.
def_hos
"
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EL QUE PASSA
ESPANYA LNDINS
L'aranzel provisional publicat pel Govern
ha aixecat fortes protestes en la major part
de les regions, especialrnent a Catalunya. En
Veritat pot dir-se que constitueix una obra
desgraciada, ja que demostra la toal abséncia
d'un criteri económic, car está pié de conti
diccions. Especialment, les industries llanera
i siderúrgica trobarien la seva mort en aques
ta trista obra del Govern si la niateixa no fos
esmenada. I a Tarrassa i Sabadell, sobretot,
ben aviat tocarien els obrers les seves conse
qüencies, ja que la gran majoria de fábriques
serien tancades. Sortosament, es confia en
que molt aviat vindrign les rectificacions ne
cessáries, ja que el Govern no pot tenir cii
teri tancat en la mateixa ja que comerlo,
per no tenir tant sois criteri.
Tampoc el Ministre de Foment ha encer
tat en la qüestió de l'exportació de l'oli, ja
que, a pesar del permis, no se'n exporta
gens.

Així mateix el projecte de transports pre
pel propi Ministre sembla destinat al
fracás. Comencant pel propi Consell Superior
de Foment, les corrents generals i opinions
mostrades entorn al maFteix, no li son Das
massa favorables.
Les Corts segueixen entretenint-se en el
projecte de contracte de tabacs. ?No hi hau,
rá, a hores d'ara, coses més importants a
sontat

Espanya?
La política

no ofereix novetats de cap me
Els lliberals fan una petita guerra al Go
vern, peró no li donen cap batalla definitiva.
No s'atreveixen perqué no está, potser, prou
afermat el pacte entre ells, i no volen reco
llir una heréncia una mica gravosa. Una
assemblea reformista, una assemblea més!;
un poc,cle movirnent
darant les eleccions pro
vincials de Juny proper... i prou.
Barcelona ha passat de molts mesos ençá.
per la primera setmana blanca, sense taques
de sang. Déu faci que sigui aquest el próleg
de la seva pau, que bé es mereix!
El Rei ha anat a Málaga; i ha comencat a
Madrid un Congrés de la Propietat Urbana.

na.

ESPANYA

ENFORA

Les eleccions italianes no han resultat tal
favorables a en Giolitti com feien creure les
informacions dels primers moments. Aquest
ha quedat amb una majoria molt flaca, que
fará necessária, altra vegada, la collaboració
del parta popular católic o la del partit
cialista. En canvi, han estat derrotats eIs
comunistes i els fascisti. Italia, mostrant-se
una volta més equilibrada, ha fugit deis ofr
tremismes i de les violéricies.
L'assumpte de les reparacions va per ea'
mins de solució. El Govern alemany aplica
tot el seu esforg al compliment deis comPr°'
misos del Tractat de Versalles, tant en el que
féu.en les reparacions, com en el desarma'
ment de les legions alemanyes, especialment
de les bavareses. ins la premsa de Paris sein
bla mostrar-se prou satisfeta,de l'actitud del
nou Canciller del Reich.
La qüestió de l'Alta Silésia no ha trobat
encara una definitiva solució. De totes ma
neres, el Govern polac potser s'ha comenlat
a convencer de les equivocacions i deis perilla
de la seva primera posició, i per certs se
nyaLs sembla notar-se ja una rectificació de
procediment cap al cami del bon seny.
Angleterra continúa tenint els mateixos
greus problemes amb Irlanda, la India, l'EgilY
te... Respecte a Irlanda, peró, s'insisteix amb
que en Valera conferenciará amb Lloyd Geor'
ge cercant camins de concordia. Ho necessita
molt Irlanda, per() no ho necessita menys Arl"

gleterra.
Al Cairo, hi ha hagut -desorclres amb
tiu de la comissió que ha d'entendre en
discusió del
Fiume está
tes entre

la

Estatut, amb Angleterra.
c,ar les llui"
nacionalistes, comunistes i carabl"
seu

en

plena anarquia,

nieri hi son en el seu moment més agud. EU
ssia segueixq procurant relacions comerc1a:5
amb el capitalisme deis demés Estats. El J'a
p6 ha enviat a Europa el seu princep hereu.
Les relacions entre ed Vaticá i Franca harl
culminat en el nomenament deis respectius
Embaixadors...

ONESELF.
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desequilibrá l'economia doméstica d'a
questes families riques de pag:s enrunant

Al voltant de la

que

sindicació agraria

se'n moltes.
Per altre banda el nostre Dret sense orgue
adequat que l'evolucionés a les necessitats
del temps i a les exigencies noves de les
gents, portava cap a ciutat tots els fradis
terns de les families, i deixas, a sol l'hereu
amb una immensitat de terra de sobres per
no
a la perdurabilitat de la familia, i que,
eomptant amb mitjants per esplotar-la, o re
sultant-li anti-económic el conreu per l'enea
riment deis jornals, i la deficiéncia d'utillat
ge havia de deixar inculta foreosament
Així en aquestes circunstámcies socials,
desaparescudes moltes de les nostres cases

Sense
de rnés menyprear altres factors histórics
enllá
les idees de i de més eneh, podem dir que
la Revolució francesa, introdui
des a Catalunya
a empentes i reculades per
t4)rigaren profondament, d'una manera defini
tiva les valors tradicionals de la nostra pa
gesia que la
mantenen anys há en una esta

bilitat ponderada.

Aquesta

volta

pertorbació

no

afecta de cop i

régim de la propietat, seguint

el

aques
com suspesa en la
la seva
evolució, per les supresions que ha
via
el nostre Dret al ser subjectats
a Espanya. Peró posá el revul
que temps endavant havien d'a
(,enye
de prop la vida de la nostra pagesia,
les
relacions d'amos i parcers, i vonvertir-se

ta

en el
seu estatu quo, i

uefinitivament
,siu d'idees,

Promoció i guiatge en els pactes, lluites
entre ells.
Les guerres provocades
entre nosaltres, en
s
que al lluny, per aquelles idees, el mateix
;le la Indepenclencia que les altres dues

contractes

els pronunciaments i aya
estudiant la deserció de les
Ipstres cases pairals a ciutat, o la mort de:14riitiva d'algunes, se troba més d'una prova
que si
111)3ra dels l'esperit decadentista de la Cata
vuitcents ne provocá i iniciá
les guerres i avalots que diem l'ace
aren i
el patrimoni secular de
aitres més.enrunaren
Tot aix6 doná loe que els pobles
com tots

iots

eontinuus,

j'e

jrnedessin
r°.rs
bles,

sense autoritats socials, sense va
al punt d'ésser Inés necessa
que el petit pagés, parcer o arrenda
o
censualista esdevíngués sol, sense el
l'adjutori de l'amo, quant l'enc,ari-

gerárquics,
i

fi

rn—ans°ei
i;•Znt

de la vida i el desenrotllament

de

font
rjgricultura
tot arreu, l'aplicació deis quíles
i
i
de la maquinaria agrícola feien més
rn,Prescindible el
guiatge i companyia.
votser tampoc és endebades senyalar el fet,
le: elt,ses Pairals pageses que superant totes
a

seu

rns.romangueren
oltes,

ga,,v, ,enl

de""enn

aferrades a la terra
sucumbiren víctimes de
del temps. L'encariment de la vida
notat i l'augment de tota mena de
rnés tart,

derres,
e

no essent

paralelament

acompanya-

de producció de la terra, per
abl sica rangment
de capacitat técnica per
la
ve#1,11,eia d'un govern nostrat que li hi de,3mor

'44es

l'amor

a

en

les ciencies agrícoles diem

exemplars empobrides o desprestigiades altres,
no pogueren imposar la seva gerarquía en un
període crític. Arreconades les armes després
de la darrera guerra civil, apaibagats en mi
ca en mica els esvalots poulars, les idees, lcs
s'imposaren, i les
noves i les belles, les que
que sucumbiren, seg,uiren fent de les seves a
tot arreu, peró on causaren més malastres
fou en els pobles. En aquestos, es pot dir, que
la guerra civil continua pérfida i endiablada.
Es dar que no és la lluita noble i cavallerivo
la pel triomf de les idees, sino una guerra
de venjances, odis i rencors, a travers de les
quals se pot notar ultra la monomania anti
clerical i la contraria, l'enveja i l'odi del po
bre contra del ric. El castell de batalla a con
querir des de on se dispara la sageta mortal
contra l'adversari es el municipi. Les ba
rricades o les trinxeres son els mateixos ca
rrers el dia de les eleccions. L'arma, l'arma
terrible, el vot, i totes les estires cordetes de
la legislació. El nou senyor, és el cacic: no
el que viu a la capital de provincia o a Ma
drid i que només venen en temporada de
eleccions, sino el que viu al poble que tracta
de tu als governadors, i destitueix presidents
d'Audiencia i delegats d'hisenda. Qui l'escriu
rá l'historia del nostre caciquisme rural?—
En aquestes palabres, encara els parcers i
arrendataris no presenten reivindicacions als
amos. Peró tot aixó ja vindrá. Per ara ja son
retudes la gerarquia, la dependIncia
el respecte mutuu, la fidelitat, l'obediencia i
l'autoritat esdevé sobres el més astut intre
pit i poc ecrupulós.
Mentrestant la Providéncia prepará un fet
que ja afectá de més aprop el regim de la
propietat rural i feu esclatar les primeres
guspires de la lluita social propiament, i
del qual ens en ocuparem en un segon article.

Angel de

la G. GRAU.
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Fomentem restalvi
Hi ha un adagi catalá que molt encertada
ment diu: «Llaura ben endins que pa tin
das». I aixó és veritat. Son molts els que
sense cap esfore i sacrifici voldrien gaudir de
les mateixes aventatges que aquelLs que a.mb
grans treballs les han arribat a conquerir
i voldrien ésser savis sense estudiar, fadrins
sense aprenentatge i
així per l'estil. Quel
com
d'aixó passa amb l'estalvi, car més de
un cop s'ha dit: Ah! si jo tingués cent pesse
tes! i prácticament res fan per a obtenirles
i en un instant voldrien que tot s'els hi do
nés pastat i a punt de coure. L'estalvi que
és virtut i sacrifici es fa tant més produc
tiu com més constant i ordenadament es rea
litza. L'estalvi a la bona de Déu darla molts
pocs resultats, peró restalvi continuat i amb
disciplina és el fonament de les grans fortu
nes, car tenint el mateix per finalitat la
constitució d'un capital, aquest es constitueix
mitjancant la imposició constant, el tant per
cent d'interés i el temps. Si suposem que un
individuu economitza al mes una pesseta i
que dita pesseta mensualment ingressa en
una Caixa d'Estalvis, el mecanisme d'aque
lla economia mensual (imposició constant)
combinada amb el 3 per cent d'interés (tant
per cent) i amb els anys (temps) és la, se

güent:
Capital imposat
Anys I
a

10

15
20
25

30
35
40

45
50

Pesaste:

60

120
180
240
300
360

420
480
540

600

Intarb acamulat
'

Pea•etel

Cts.

448
19 24
4Ç90

86 36
142182
217184
314 25
435 78
586 12
769 97

i aquel petit interés que
tan insignificant, car ja

Capital obtlagut

mitzar i que molts setmanalment i fins C
riament malversen en tavernes, i altres
llocs de disbauxa, els diners que amb tants
afanys han guanyat.
Si bé a Catalunya, son molts els Poges
que compten amb organismes oficials pe'
restalvi, n'hi ha també bastants que per
verses cirtumstáncies no tenen
cap entitat
que el practiqui, quan fora molt conveniolt
que arreu de la nostra terra hi existis
delegacions d'aquestes entitats per a fer n és
intensa la missió moralitzadora que realit"
zen. I com sia que aquest inconvenient no es
pot solventar tan fácilmetnt com sembla, e°
podria facilitar la seva solució procurant que
en els patronats i associacions católiques es
constituissin caixes auxiliars deis organisn es
oficials de l'Estalvi. I si aixó no pogués ésser
crear seccions d'estalvi a cárrec deis dits I
tronats i associacions per a quin rég'.111
slaurien de tenir en compte les següel ts
condicions que entenem essencials:

Reglamentació

326 36

442 82

577 84
734 35
915 78
1126112

1369197
el primer any, és

se sap
que Finte
rés d'él 3 per cent en un any i per a un ca
pital de una pesseta és el de 0'03, el de un
mes 0'0025 i el de un dia 0'00008, poc
a poc
va aumegtant fins a ésser amb el temps
més
crescut que el capital que s'ha imposat. I
amb aquest exemple s'ha partit de l'expres
sió més insignificant da que es pot econo

men(rs

per als

imponents

per als

imponents mai(rs

d'edat.

Reglamentació
d'edat.

Reglamentació

per als

imponents col°

(marit i muller).
Imposició mínima o máxima
tius

per

a

rov

capsalament de Ilibretes.

Itnposició mínima o máxima
demés imposicions.

per

a

1°S

Reglamentació deis reintegres.
Reglamentació del interés en relació

?metal I Ots

64 48
139 24
225 90

SOCI1

als

reintegres i al

l'Ir

Data de l'abonament de l'interés.

Reglamentacó de restalvi en ses div(
ses modalitats
(sagells d'estalvi, est'
vi

a

domicili).

Inversió deis capitals imposats.
Estatuiment de la Reserva pels
o perdues que hi haguessin.

gua°

Comptabilitat adoptada.

)atronat de govern i administració.
I aquesta tasca la entenem factible en nc/
a l'ensems la creiem verament
cial i educativa, car l'estalvi crea virtut
mentre que les disbauxes engendren viciS
son les virtuts i no as vicis els que fan 01
els pobles.
tra terra i

R.

CAPDEVILA.
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El problema deis
Fa

patrons

poc

temps, al despaig duna fábrica el
canviava impresions arnb els caps
de secció i
els técnics. Es tractava d'augmen
tar la
producció, de minorar els procedí
rents, etz. Es parlava d'adquirir la máqui
na A, el
motorB... Primer, la conversa havia
c°rnengat sobre el tema que és invariable des
de cinc
anys ensá; la mala voluntat obrera.
Remontant el diáleg al seu origen, sortí el
gerent amb una pregunta que resumía el

director

neguit

digué,

principal d'aquesta Ipoca.—Escolteu,

i la

máquina
podriem trobar?

Alga

per

a

fer obrers,

on

la

que ho

escoltava pensa:—Sabeu on
la
trobareu, la máquina de fer obrers? Al ma
teix cobstructor
de la máquina de fer amos.
Arnosi obrers ixen d'una mateixa manufac
tura. El problema de tenir
bOns obrers és el
Mateix del haver-hi bons patrons.
Una bona part deis qui actúen en el cato,

ucisnle social, potser d'aixó
nat

no s'en ha ado
Drou. Han comés la falta d'haver pres
eMdit deis patrons, de desconfiar-ne com si
rio
hagués res a esperar, com si no fossin
gent
cristiana
i susceptible d'elevació, oom
Si f°8
indiferent
pel benestar deis obrers te
lir O 00
tenir bons amós, com si els amos no
55guessin fer moltíssim bé al treballador, i
?? que encara és més important, com si no
n
poguessin fer moltissim mal.
Caient, com en altres coses, al parany de
les

doctrines
dIneia social

revolucionaries, aquesta

ten

ha fomentat l'idea de que l'a
obrera de resistencia, dona a l'obrer
el mitjá
d'equilibrar-se amb son patró:
eaigut en l'erro d'oblidar que la sindica
no resol
pa s la desigualtat de posició eco
respectiva. I, sobre tot, tampoc ha
Previst la segona fase, que és la associació de

s;%eiació
:,8°1at

(riesistIncia patronal, que
h

es

bí

amos, i davant

isolat,

eom

si está

sense remei.

Que

es

centuplica la força
qual l'obrer, tant si
associat, ha de sucum

la

recordi el gran locaut general de
1919 a Febrer de 1920, el qual do
la victoria
als patrons, restablint la disci
plina a
l'interior
de les fábriques, i termi
ruInt amb
la sobirania deis delegats. Peló
ea:11151i que el
triomf fou degut al fet mate

uesembre

rial de la solidaritat patronal, no al tenir
raó. Sense raó, el locaut també l'hagueren
guanyat els patrons de la mateixa manera.
Quina, dones, es la sort deis pobres? Aixó
vareig escriure en acabant-se el locaut, quan
tornaven, sotmesos, els obrers, a les fábri
ques, signant les fulles d'inscripció (o dei
xant-li, oh dolor! moltíssims, la ditada de tin
ta, declaratoria de no saber esoriure) des
prés de dos mesos i mig (en algunes fabri
ques tres mesos) de viure sense setmanada.
Llavors es quan vaig veurer ciar per prime
ra volta el
valor respectiu dels factors del
problema obrer. La sort deis pobres no és pas
a l'unió deis rics, inexpugnable. Sino a l'ho
a l'unió deis pobres contra els rics, inexpug
nable. Sino a l'honestedat deis rics. La de
fensa deis obrers és la conciencia deis patrons
Quan jo die aixó, es creuen molts que jo
vaig sempre a la banda deis amos. Si aixó
cert, demano jo, com es, dones, que els amos
no van a la banda meya? Com s'explica que
salvada mitja dotzena de rnolt honorables ex
cepcions, la major part deis amos no es sen
ten pas abrigats per la meya
defensa?
Vet'aquí. Jo vaig amb els patrons,... peró els
patrons no venen amb mí. Quina és la causa?
També em diuen, altres: «ah, si aixó ho lle
gissin els obrers?,) o bé perque «no aneu a
predicar als obrers?» «perqué no feu propa
ganda entre als obrers?»—Jo responc: jo es
cric per als qui están més a la vora meu. Jo
parlo per als meus; per aquells amb els quais
convisc. Convivint amb patrons, tenint arnics
en aquest estament, per
ells principalrnent
escric i parlo. Jo ja estaria ben content que
m'escoltessin. En realitat jo no tracto pas de
convencer obrers peró sí de convencer pa
trons.

La educació del patró! La formació del pa
tró, del bon patró, del patró cristiá!: aquesta
és la gran missió que molts católic-socials no
saben veure que en la tasca social primera
en ordre, i certament la més práctica, la més
positiva, la més eficaç per al be moral i ma-terial deis operaris.
Si, comptat i debatut, ja s'anirá veient,
que la formació de bons patrons és el més
gran servei que hom pot fer a favor de la
classe obrera.
R. RUCABADO.
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Corpus
El Corpus es la festa de les festes. N'id ha
de més alegres, de ntés intimes, de mes soro
lloses, de 111é.9 suaus; pera aquesta es la so
lemne, la gran: es una festa tota d'or.
En el sol que hi fa, ja hi ha l'or de l'estin,
i en els serrats, hi ha l'or de la ginesta que
plou a la tarda pels carrers de la ciutat, re
vestint d'or a la gentada que aneja entorn de
la procesó, que a poc a poc avança; l'or de
la cera encesa, l'or de les vestidures i de les
capes pluvials deis capellans, l'or vibrant de
les tr?mpetes, l'or mistic de la Custadia.
Quctn la Custadia ha passat i ja s'ha fet
de nit darrera d'ella, les tenebres semblen
més tenebres i la gent s'empeny cercant llur
c,au a les palpentes, enlluernats
encara d'a
quella visió d'or de tot el día.
Voklria saber-la dir la solemnitat del Cor
pus, el misteriós encís d'aquest gran Dijous.
El dijous ja ho té semirre un no sé que de
solemne, no es veritat?, quelcom de festa, no
formal Sin() íntima, espontania, i per aixó
mateix més deleitosa que la del diumenge.
I el dijous de Corpus és també el dijous de

l'anima.

En els aires hi ha una [esta que no es
veu,
en la pregonesa de toles les co
ses. Pels carrers, sembla que
tothom porti
vestit nou i que- la ciutat estiga de sí
tota
guarnida, ja abans de la pluja olorosa de la
flor d'aquest dia i del voleiar en els balcons
deis damassos de colors vius a la
lluni suau
de la tarda, quan resonen les
~panes paít
sa,dament i amb gran magestat, i es
senten
musiques per tot, i el canó, lluny, de tant
en
tant. Tot sembla que canti. Tot se
torna fon
dament trascendental. Tot vol dir quelcam
molt gran que no pot dir-se amb paraules.
Voldria poder-la dir la solemnitat del Corpus,
el misteni del día; el Cos del Crist viu en
el
pa i el vi de la Eucarístia... Pera, per
aixa,
caldría la veu d'un angel. Els ha nodrit amb
la flor del blat, diu avui el
sacerdot repetint
al Salmista en l'introit de la
mis.sa. La flor
del blat, l'esséncia més pura
de la terra, es el
cos mateix del Crist. El
Pa, que nodreix el
cos, es Deu, vida de les
animes. Pensant
aquestes paraules, en la ccmsurtuxció deis se
gles, el mon no n'aixugara el sentit, que
es el
misten i de la creació i de tota Vida. I
aquesta
meditació constant i que no s'acaba, fa
riure
al mon en perpétua florida
d'eternitat.
Preneu i mengeu: aquest és el meu cos:
preneu i bebéu: aquesta és la meya
sang. El
que menja la nieva carn i beu la meya
sang,
i

igualment,

,

viu

en

aquest

mí, i jo vise

en

eh. El

qui

pa, viurá eternament».

infinit, el mon esmen< tot8
la sabiduría dele seus segles en contemPlar.
lo sense entendrel; pera la fe del més ir);
rant, sense entendre'l, el veu dar con el 8°'
La Eucaristía és el misteni del Dijous Sant;
pera aquest misteni d'amor és, llavors, etifot
quit pel gran Dolor del día següent: saya*
ea damunt d'en en trágica ombra de la crea'
i la festa d'antor que no ha pogut espa914ir-se
en aquell amorós comen çament de la 111:111
vera, resta glatint-hi al bell fons.
Deixa passar damunt seu la
ale gria de la Resurrecció, el lluminós encl.s
de l'Ascensió, que és quan els clavells ,1011l.
xen), la Pasqua de l'Esperit Sant (qua" III:
duren ja en la planta les promeses de la Pri.
mavera); i llctvors, penetrat per totes 1481
tes festes, un cop el Crist és el cel i
rit predica ja en la terna, inflades les esPi'
gues, ardent el sol a l'entrada de l'istiv,
ginestes florides com milians de ciris
en el tabernaele de les muntanyes, esclata
misteni de l'amor,l'Eucaristia, en aquest gra,„71
Dijoits de Corpus, que la seva solemnitat "
ten i de l'amor

desenfrenad'?

inonda

tot.

Voldria poder dir la mística simetría crt
quests tres dijous: el Dijous Sant, el (ii071
de l'Ascensió i el Dijous de Corpus, osc21-1011`
el
sempre a igual distancia l'un de l'altre en
lit
calendar, a la mercé de la lluna Plena
Març i el primer immensament dolç, el 81.
gan purament alegre, el tercer de solefflii"
resplandor; el Crist s'entrega, el Crist sein
va, el Crist resta eternament: Deu en ,a te:
P.Int
rra, Deu en el cel, Deu per tot, omplint
vers d'anior i a l'home, de majestat.
El día del Corpus és el día de la
de l'antor. Heu's aquí l'Hostia blanca, la CO
més pura i més senzilla de-la terra, converti'
da, per dó d'amor, en eix de la vida, i Passe'
da entre resplandors, cantics,
entre crits i salves, empartant-se'n les geat4'
des darrera seu, postrant-les en terra efl de..
falliment d'amor; de tant senzilla,
de tant- amorosa, terrible; de tant terrena'
celestial.
Voldria poder din la solemnitat del 091'
pus, la festa de l'anima que es fa Cas' clei
Cos que és anima.
Joan MARAG,AM'

nia)estat

músiques,01°

Aquest

article

no

figura

obres complertes del

gran

e
la serie catalana d
poeta.
en

les

CATALUNYA SOCIAL

Jo, pecador...
La ProvidIncia que es serveix sovint deis fiagells per tal d'obrir-nos els
ulls de l'anima,
ensopas i dormilgues quan tot va bé, ha
permés que jo, qui altrament tal vegada hauria
Passat

els darrers anys de ma existencia sense fer
rés de profit per sis meus germans, fos
per l'estrall abominable que tantes d'animes perd; i, davant d'aixó, com
Prengués el deure en que estem tots, absolutament tots es homes de bona voluntat, qui per
aouest sol fet gaudim d'aquella pau interna que rés del món pot pertorbar, de treballar
per
tal
de que els
I
la vida per misers, quals animes o son un camp de lluites o bé un fossar, recobrin la pau
l'UNIC camí que hi porta:
L'UNIC CAMI. No n'hi ha cap més.JESUCRIST.
Totes guantes receptes ens puguin donar els sa.1118 més savis, passats, presents i venidors,
son aigua calenta per a un moribond. Rés. To
les les
lleis de tots els temps i candicions, un sinarnsme darnunt d'un cadavre.
Rés. Només
9ue tornant els homes,
tots els homes o almenys la majoria d'as, al camp cristiá, que uns
ignoren,
molts més obliden i encara més blwmen; únicament així, podrá la humanitat recu
perar ternps
de la relativa benaurança que en aquest món podem assolir.
Tots els homes. Que comencin aquells qui sérven
al fons
un caliuet d'honra
i de sentit cornú, avui tan desusat. Que no diguin els del seu cor
menys rics: «Oh, que comencin
dalt!» Que no diguin els de
«Cal que comencin els altres!»
en,1,15t,8 tots a l'hora; que en totesdalt:
les capes socials hi ha només que glaç d'indiferéncia i
418111e, o xardor d'odis infernals. El dolç escalf de la Caritat s'és esvait de totes les cl
ases' Perclue totes han oblidat, s'han separat
de Jesucrist; per ço cal que els qui tenim bona
volu
ádhuc éssent indignes i pobrissons, els en fem memória, començant per dir: «Jo,
Decador„.»

desvetllat d'horror

VERAX.

Liuiteu i
el6

vencereu

fatalisme
cristiana i,

no

ha estat mai

obstant,

una

concep

molts els que
eils.PlanYen de la seva sort com si existis una
",el oculta i misteriosa que regís la vida de
no

son

baureu

sentit dir nioltes vegades: tot el
cm surt malament. Soc molt desgraeiat: així com alguns homes privilegiats
per la glória i la fortu
-.1'.1 UI em persegueix
la desgracia. I arriba
ser tan gran la seva preocupació que
,ellen de fer moltes coses pel temor de fra

io faig

rveuenfavorescuts
nar

novarnent.
Cal combatre
aquesta concepció de la vida
ty,e,,111°Ine. No hi ha homes afortunats ni lio-

u,8 dissortats: la felicitat i la desgracia
t I6gica conseqiiéncia de la nostra
11,:urar no obeeixen cap Llei oculta. Ceda

es

manera

a

que no tots els homes triomfen, pere,
sta desigualtat no pervé del fatalisme,
de
aptituds de cada home. Es natu"e rhome que té ternperament
de comer

1,110
ell
s•alt

aconsegueixi augmentar la

que els

jr14)4gía

et:'enten

homes

seva

rique-

que per raó de la seva
no senten el comen, fracassin quan
actuar en un camp d'acció 'que no

correspon.

Diguem als homes fracassats que segueixin
les petjades dels que triomfen i que imitin
els seus actes i triomfarán també. Per a vén
cer cal lluitar. Els que
passen la vida plori
quejant i no tenen audacia per seguir camins
desconeguts no vencen mai. Si seguiu un ca
mí ben afressat i ben planer, no espeteu tro
bar gran coses. Penseu que abans que vosal
tres hi ha passat gent de tota mena. En can
vi si us obriu camí entre les bardisses, us
punxareu la carn i tal volta se us esquinsa
rán les vestidures, peró descobrireu nous pa
ratges noves meravelles. Per a vencer cal
deixar de banda els nostres egoismes.
Si teniu fam no us ajaceu sota deis arbres
curulls de fruits esperant que espontánia
ment es posin arran de llavi, redreceu-vos,
allargueu la ma i arrabaseu-los de la branca
i si no podeu abastar-los arrapeu-vos a la so
ca i enfileu-vos arbre amunt. Es així c,om po
dreu clavar la dent en els fruits sucosos.
Sigueu optimistes. No us desencoratjeu mai.
Si voleu travessar un riu, més ençá o més
enllá trobareu una passera.
Deixem els pessimisrnes per a La gent que
no creu;
els que creuen no estan mai sois:
estan amb Déu.
J. C.
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EL DRET DE PROPIETAT
EN

QUIN SENTIT, DONCS, S'AFIRMA LA LI

MITA(IO DEL DRET DE PROPIETAT, SEGONS EL
CONCEPTE CATOLIC?

a) Com a dret d'apropiació, en el sentit
de que la apropiació va condicionada i regula
per normes, les quals si fossin ben observa
des, evitarien una bona part d'acumulacions
vicioses de la propietat, tant pel que toca a
la propietat de la terra, com en ordre a la
propietat monetaria i industrial.
Aquestes normes son de dret natural unes,
i de dret positiu cristiá altres. Ben entes que
el dret positiu eristiá endou també les llcis
civils justes, dcmades per rautoritat compe
tent. Son normes abligatories de moralitat i
de justicia. Es innegable que si tota ractivi
tat d'adquisició o apropiació deis bens mate
rials es mantingués sempre dintre aquestes
normes, no fóra tant fácil, com ho es prescin
dint-ne, ni tant general ramuntegament d'e
normes riqueses en una sola ma. No més lle
vant de la producció i del comerç tota mena
de frau i engany, tota opresió i explotació
iniqua del pobre, tota especulació amb les
baixes passions, s'obtindria ja, sens dupte,
una MéS general repartició de les riqueses.
No volem pas dir que tota gran acumulació
de riquesa es faci a base d'injusticia i d'im
moralitat. Reconeixem, molt de bon grat
fet de grans fortunes immacullídes. Perá
creiem també que una part d'elles porten te
vici original. Seguint el procés historic de. Id
seva formació, les trobariem fonamentcules
sobre la ruina de moltes condéneles, sobre
l'expóliació frauclelenta de moltes families.
Pensent, no más, en la pornografía i la usura.
Res direm del fet, prou freqüent també, de
romissió i de la infracció d'altres deures (que
directament no miren ractivitat ecartamica),
per tal de dedicar-se thome més a pler a sa
tisfer el seu afany d'enriquir-se. La fórmula
cristiana perniet, dones, renriquiment inde

S'0(0;IAL

finit; per) sempre dintre la guarda integral
de la prepia obligació, arribant a condeninat
fins el desig intern imnioderat i irracional
de riqueses
b) Corn a dret de disposició, en el sentit
de que, c-ristiartament, nuti el propietari po,t,
desconeixer, ni negligir, k cabdal destinacía
de les riqueses, naturals i produides, al be
tota rhumanitat. Deia Sant Pau al seu cleixt
ble Timoteu: Als rics del mon mana'ls (Pe
amb facilitat comuniquin els seus ben: ;.
posseiclor de riqueses no pot, dones, exclouH
irracionalment, capriciosament, del SC14 US al
PrOiSrile. SeMpre que els nostres germans
llinatge en tenen necessitat, les nostres
qu,eses supérflues han d'estar a la seva
Per() cal notar bé que diem: les nos'

cas°8
riqueses supérflues; que parlent
de necessitat veritable; que aquesta
tat ha d'ésser precisament de la riquesa n°5'
tra. En concret costa treball determinar ID°
on arriba, moltes vegades, la nostra obliga'
de socorrer amb la riquesa nostra la
tat d'altri. Penó també, en concret, podem a^s"
eres

necessi'
necessi.

segurar que si tot cristiet complís bé aquesi
deure tal com renten, o tal com sent l'obliga'
ció de coneixer-lo, el mon anirja rnolt difc"
rent del que veiem ara. La llei divina de be'
neficencia resta, per dissort, avui tant
plida co moltes lleis humanes. Limiten, de"
més, rús de les riqueses, segons resperit erib'
tia, les virtuts de prudencia i de temperanl'ar
la llei d'interés comú, i altres lleis
de lluny o més d'aprop amb aquell us relarlfr
nades, totes les quals convé molt i molt inC
car i recordar a les persones de bona
Podem assegurar que el bon us, rus perfecta.
ment cristiá de les riqueses, faria més eil
que totes les lleis possibles de
per a evitar i ofegar la rebel.lió deis pobres
contra els rics. Fora el gran sedant de la,
ta de classes; el gran pacificador social.
fórmula fonamental de curació dele mals
cials, pel que toca als rics és recomandib

posicló.

política-social'

insistenment,
Feu bon

us

efi.capment,

inean.sablentefit:

de la vostra riquesa.

El dibuix d'En Josep Obiols és un clani contra la inconsciencia dels qui po
les mans de criatures brownings imitats per a que hi juguin.
!Jugar a atemptats! Educació magnífica per ale infants!
Responsables en son ele fabricants i els venedors d'aquesta joguinct infa
me. Si no tenen cor de pares ni
conciencia d'homes, tinguin el menys rinstint
defensiu de classe, rinstint de patrons, de no proporcionar ale petits uns ob:
jectes que ele hi han de desvetllar cuicions tan abominables com subversives.
sen

a
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LA

Llenceu-la,

JOCiUINA MALEIDA

fillets meus, aquesta mala joguina. Amb

van matar el
vostre pare.

una

d'igual
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La crisi del sindicalis
me a

Espanya.

diu 1'

Angel

tilo.

y

El que

definidas para vencerla y emprender el verdad'
ro y recto camino
que nos conduzca a la que

Pestana

cine tantas

como

la esterelidad

a

los pone

ensenanza. El

en

o

contacto

a

la muerte

los
de desarrollo de
.con

libres

acarrea

exceso

el

aniquilamiento

algo

vtetiita

valor,

sin

tierra de

que

puede

ser

suprimida

cdu

desear'
fastidiosa carga. Y si
a
este desprecio de la vida ajena unimos ia de'
composición del régimen capitalista; y si a e1''
.dos factores -agregamos la falta de idealidad c"
las muchedumbres proletarias, se verá que- 111
perspectiva no resulta nada halagüena, ni atrádi"
va, y qur más bien impulsa al negro pestraisoI
elemento corruptor y disolven,te de los más
didos esfuerzos. Los momentbs son difícil
verdad; pero para eso estansa aquí, para vencer
los. Si no hubiera contrariedades, la vida s(114
demasiado monótona. Nue$tro• deber es ludlar
una

amable sonrisa por haberle

(fado de tan pesada

ea

y la

Órga
otras, des
arrollándose a su* espensas provocando un des
equilibrio que destruye o paraliza.
Negar que el -.espíritu de cla#e y el deseo
sindicarse :.entre los trabajadores de Espana se
ha desarroiltalo.en forma
inesperada, por lo rá
pida, sería cerrar los ojos a la realidad. Y un se
remos nosotros guíenlos
cierre. Pero negar que
la iOcalidad de esas multitudes que tan
rápida
mente vinieron a los Sindicatos quedeba
limita
da a la conquista de una hora menos y
una pe
seta más, sería algo peor, tampoco
seremos Iios
otros quien lo niegue. En uno como en otro
caso,
cabe examinar las cosas sin perjuicios y
con toda
la claridad y amplitud que nuestra capacidad lo
permita.
Producto de estas codeepelones limitadas, pero
inmediatas, fué el crecimiento, de la -organiza
ci6g4tlidipal; y producto de haber conseguido una
pati?*"61-tás aspiraciones, es que ahora, en los
rriO4In.tos difíciles, cuando la persecución de nues
troe adversarios–.arrecitt cuando más falta hace
la Cohesión y unión de las clases
trabajadoras
pare defenderse de nuestro enemigo, se produz
nos,

soriiido,

al wayor desdén, y hasta casi reclamando de 5

da. Y puede conducirla, -„porque a la .orgatuza
dón le ha sucedido lo que les sucede a esos ni
nos que raquíticos físicamente, pelo muy
des
arrollados inteloctualmente la falta de equilibrio
se

hemos

Los moinentos son difíciles, y además da di'
fíciles trágicos. La muerte triunfa en todas Pa'.
Les. La vida humana ha llegado a considerurs'

«La organización sindical atraviesa una (Tisis
que puede Conducirla, no a la muerte, ya (fiie no
puede morir lo que en idealidad representa la vi
da, pero sí, a una actuación estéril e infecun

los conduce

vcres

sión.

En el número 1 del setmanari madrileny,
«Nueva Senda», en Pestana hi publica un
article (que comentarem en properes edi
cions), i del qual en retallem els següents
paragrafs, que resulten interessants per la
firma que'ls sotscriu:

cuanto

llamar crisis del sindicans*
Hemos llegado a la vértice, en ella estamos,
lo peor es que estamos sin orientaciones bie°

bidamente—queremos

unos

de los

como

hasta que los o1stóciiIo

palda».

se

vean

a

nuestra

es

-

ca

una

dicales,

grave distensión en los organismos sin
y Ihs mismos que locamente vinieron
a

los Sindicatos, ahora, estúpidamente,
de ellos, esperando mejores tiempos;

se

separan
si el

como

ser sindicalista pudiera equipararse
aun
artí
culo comerciable en el que sólo debemos tratar
cuando hay posibilidades de ganancia.
Este fenómeno que se ha producido, no en esta
o en aquella región
de Espana, sino más bien en
toda la península, marca la que—aunque indo

Grans merces
La majoría deis peri6dics cat6lics de la nas
parlat falaguerament de l'aPs.
rició de CATALUNYA SOCIAL. Agraim fan'
dament la seva salutació i les paraules d en'
tra terra, han
•

coratjament que ens adrecen.
Agraim també des d'aquestes planes ;, les
felicitacions que havem rebut de moltes Per
sonalitats del canal) social catolic, les quaL5'
l'ensems, ens ofereixen la seva valuosa 0operació.
Per a corre§pondre a la baria acollida
ens ha donat el públic
procurarem intrt )(luir
minores que facin més estimable la nos°
publicació. La primera d'aquestes será Ply
blicar cada setmana un estracte deis fets
cials de més-trascendéncia ocorreguts arrea
del ilion. Els nostres llegidors, trobarial en
aquesta nova secció, noticies de gran interls'

L'adquisició d'aquestes noticies,

represeun
esforc 'per CATALUNYA SOCIAL':
nou

pere) sabem

que el

public sabrá
amics seguirán

que els nostres
arnb entussiasme la riostra

agrair-lo.

1

proPagant

publicació.
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Els llibres
Així

11

pátria. Es nega l'existéncia de Deu i es com
bat la influéncia benefactora del cristianisme.
L'horne es un ser purament animal, sense

dolents

les matéries tóxiques maten el
eos, les males lectures maten l'esperit.
Es comenea de vegades a obrir un libre do
lent per
curiositat, i quan voleu deixar-lo no
Dodeu, perqué l'error té per a molta gent
Una fascinació
irresistible. Els libres dolents,
dones, no deuen fullejar-se ni per curiositat.
oon molts
eis obrers que es creuen cultes
Derqué han llegit totes les obres infectes que
Droduit la literatura anarquista. Coneixer
unicament
les obres d'una determinada escola
na es
cultura, es partidisme. Si els que tenen
l'espera extraviat i la intelügencia pertur
bada, llegissin obres bones, arriba rien a
emancipar-se de la tiranía de l'error. Peró
c'n1 voleu
de la raó, sique els seus ulls s'obrin a la llum
el seu aliment espiritual el cons
titueix la lectura d'aquestes obres escrites
com

espresatnent
cies!

per

a

perturbar

les

intelligén

Creiem que es una grossa equivocació
Inetre la venda d'aquestes obres.

Segurament

si els autors deis libres

per

anar

quistes donessin conferéncies públiques i di
guessin les mateixes atrocitats que divulguen
les seves obres de propaganda, els
sarien.
Es que es defés dir amb la paraula
es diu
arnb la ploma?
en

proces
yo que

Pensem que el libre té
eficácia que la
Daraula, car aquesta momentánea i aquell
Dermanent. Un llibre dolent damunt de la
tatúa,
és una temptació continua, és
pré
mes

es

tuna
dica Dersistent.
Em diran, potser, els partidaris d'aquestes
b
lecturea
que la prohibició de la venda de lli
r.,es elisolvents representaria un atac a la
lubertat. Es que no pot prohibir-se tot alló
-

D

clue.segui
SI les perjudicial per la salut pública?
saben que
comerciant
'e:1U1I autoritats
article que
altament perjudicial
a

un

es

Per

al nostre organisme, no prohibiran la
seva venda?
Es que hem de
donar més importáncia a la

c,,arn que l'espera? No sabem
resperit porta conseqüéncies
a

que la mort

fatals

per

a

societat? Igno•em que sense esperit no hi
grandesa possible? Es que els pobles poden

nsser grans si
`„,1),8es materials?

preocupen unicament de les
Abans que tot havem de
resperit.
I corn volem salvar-lo si permeteni
uc
que es venguin aquests follets i
sts
innobles que lleven la dignitat
es

•

1.,_grandesa

afeccions,

sense

delicadeses,

sense

amor.

de rhOrne?

eonlbat la familia, les autoritats, la

El

matrimoni és una immoralitat. Es canten
les excenencies de l'amor Wure, el qual no es
altra cosa que una necessitat fisiológica.
Aneu a la parada de llibres i gairebé no hi
trobareu altres obres que aquestes.
Es raliment del poble, és el pa espiritual
de molts obrers.
Segurament si posessin a la venda libres
de tendéncies politiques que calumniessin les
autoritats i les institucions, els retirarien
seguidarnent de circulació. No es pot ofendre
el César, peró es pot ofendre impunement a
Deu.
Per als homes totes les restriccions, peró
a Deu totes les llibertats. Ens estranya que
hi hagi homes d'un refinament pervers que
fabriquin bombes, i qué son aquestes bombes
Inés que una conseqiiIncia de la lectura de
les obres anarquistes que es venen a la llum
del dia?
I que direm de les obres pornográfiques?
Perque al costat de les obres anarquistes, hi
trobareu sempre follets pornográfics. La mo
ralitat és un convencionalisme social, diuen
els enemics de l'ordre. La immoralitat
és una preparació per a l'anarquía. Prosti
tuint la gent, s'obtenen adeptes.
El més sensible és que aquests libres que
converteixen l'home en un ser irracional, son
llegits per gent jove. La joventut que és pe
rillosa perqué no té el seny de l'home ni
l'innocéncia de l'infant, es deixa enganyar
fácilment per la veu seductora de la lascivia.
La imtnoralitat es un deis mals que fa més
estralls a la societat. Es la tuberculosis de
ránima.
C,om volem que la joventut esmerci les se
ves
energies •en obres grans i generoses si
posern a les seves rnans aquests 'libres im
mundes, que fan fetor de cadaver? Cam vo
lem que estimin noblement, si viuen sota la
influéncia perturbadora de la luxuria?
Cal, dones, combatre sense pietat les obres
i els diaris irnmorals.
Hem de fugir d'un home humoral coM
d'un cos apestat.
Contra aquests enemics esgrimim l'arma
llibertadora de l'espiritualitat. Contra la ma
teria l'espera i contra l'anarquía el seny i
l'ordre.
Esperit, esperit i esperit. Aquest ha de
ser el nostre lema. Esvaim la fetor de la carn.
amb el perfum suavíssim de ránima.
J. C.
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ELS LLIBRES NOUS
PREQUEM
NEM

ALS

COMPTE

AUTORS

DE

SECCIÓ)

I ALS EDITORS

L'APARICIO DE

QUE

LI.URS

QUE ENS REME1IN UN

VULGUIN QUE DO.

LLIBRES EN

AQUESTA

EXEMPLAR.

tasma.—La debilitat de la burgesia i radve
niment deis soviets.—Els soviets concebut1
per Lenin.--La llegenda de la dictadura del
proletariat.—La apología de la incompeténcia.
—Els soviets de fábrica en acció.—Els ferr°'
carrils i els ferroviaris.—La nacionalitzac
anarquista.—De que viu l'obrer comunista.-La decepció de Lenin: De ranarquia a
tocrácia; i com a conclusió: rempenta UC

moujik,
LE MIRAGE DU

SOVIETISME.--Max Hos
chiller.—Preface de A. Merrheim.—Biblio
theque Politique et Economique, Payot

Cie., Editeurs. Paris, 1921.
La dictadura sobre tots i tothom, la dicta
dura encarnant-la en Lenin, ha fet recular
la civilització un segle. Aquest és el mot de
ordre unanim deis capdavanters del socialis
me europeu començant per en
Kautsky.
Es verament notable que la més dura cií
tica del régim pseudo-comunista de Russia,
i atacs més sagnants al seu leader, perviri
guin no pas del sector conservador de la so
cietat, sino més bé, de les extremes esque
rres, on ocupen loes de vanguardia, homes
com en Merrcheim i l'autor de la present
obra,
Max Hoschiller, camarades d'en Lenin en la
Conferencia de Berna.
Es aquesta una obra ben difícil de cor
densar en una petita nota, car tots i cada
un deis seus capítols son
eminentment su
ggestius i altament interessants.
L'Infoimation ouvriere et sociale» escrivia
referint-se a aquest libre, que és el millor
que s'ha escrit per a desvaneixer l'espillatge
que el régim soviétic exerceix encara sobre
et

tants esperits.
Es una obra d'una

documentació seriosa i
d'una impressionant lectura, escrita per u1.1
testimoni del cop d'Estat bolcheviqui.
?Perque Lenin ha abandonat el sovietis
me per a caure en l'autocrácia?
Merrcheim
sen clarament.
en el próleg i Hoschiller en el text, ho
expo
Lenin, per temperament, és ja un aut?)crata, havent sigut abans de la guerra el
causant de la perpetua divisió i escició deis
partits socialistes russos, i aquesta és la tác
tica que ara segueix en l'organització sindi
caliste de tots els paisos. La seva déria no és
altra actualment, i empleant una gráfica fra
se deis socialistes austriacs, que
trencar !'es
pina dorsal del moviment obrer, i destruir
l'organitzaqió sindical internacional.
Per çó el prologuista i l'autor el comba
ten, per raons de 16gica i per altres de tácti
ca, i sobretot, per ésser els dos, partidaris del
Sindicalisme talment com fou definitiu en el
Congrés =federal l'Amiens de 1906, que es
proposa seguir una obra constructiva, ben
contreposada a la labor destructiva de Lenin
tan pr6xim parent deis anarquistes.
El merrianisme revolucionári.—E1 duum
virat Lenin.—Trotzky.—E1 proletariat fan

son

temes que

venen

desenrotllats

altres tants capítols i sobre els qua ls
caben les més estupendes gloses.
Es notable la frase escrita per Kobose;
enginyer i dictador deis ferroca,rrils, en e'
manifest que el 14 de Maig de 1918 dirigí
en

als

ferroviaris.

«La jornada de vuit hores, els digué, i el
jornal han .desmoralitzat les masses incons
cients, que han trobat en aquestes reformes
una crida al seu esforç per la máxima PO'
ductivitat, sino una consagració del dret
la vagáncia.
Resumit rimpresió que ens produeix la lec'
tura d'aquest libre, direm que ell evoca en
tota sa cruesa el barbre retrocés d'una I?'
cietat que ha substituit en la funció directi
va, l'intel-ligencia per la força.
,

DEFENSA DE LA PROPIEDAD 'AGRAVIA«
DA.—El georgismo o impuesto sobre el va'
lor del suelo. ?Se puede ser propietario?--Por don José M. Azara. Presidente del Sin
dicato Central de Aragón de Asociacioas
Agrícolas Católicas. Zaragoza. Talleres Edi
tonales del Heraldo de Aragón, 1921.
El senyor Azara, Regidor de l'Ajuntanient
de Saragossa i esforçat propagandista cztó
lic, ha publicat aquesta obreta, per a neutra
litzar la atmpanya extremista de propagan'
des socials, promoguda per elements ultra
aveneats.
Nascut el llibre en aquest ambient d'anée
-

dota,

no

és

d'extranyar

que mantes

vegád0

l'autor prengui un tó més polémic que
No obstant, la seva lectura conté una
pila de cites que el fa molt interessant.

científic.

CONCEPTO ECONOMICO Y JURIDICO DJ
LA PROPIEDAD, por don Francisco Bel:
gamín. Presidente de la Academia.—Publi

caciones de la Real Academia de Jurisprlfr
dencia y Legislación.—Editorial Reus, S. A'
--Madrid, 1920.
En la inauguració del curs el senyor
gamín, President de la Reial Academia

Jurisprudencia i Legislació, prennnciá un
curs, sobre el tema que encapsala aquesta
ta, i en el qual tractá del tema de moda, el
Sindicalisme. Discrepem molt en algunes
nifestacions del autor, i ens dolem de la seva
deria contra nostra terra.
F.
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d' allá

Llegim

que el Ministre de La Governació
preocupar de la reglamentació del joc

es vol

Per tal de
reduir el

llament.

seu

excessiu desenrot

A la plana
d'anuncis d'un diari hi veiem
el

següent:

RULETA!!!

*

«Deseo socio libre y formal con 2,500 ptas.,
Para

explotar novísima combinación inédita,
resuelve el problema de jugar con ver
dadera ventaja sobre el banquero. Asunto
serísimo; enormes beneficios a realizar; sin
que

riesgo Posible.»

iEureka!—dirá

el senyor Bugallal.---Ja he
el truc; crear un centre docent i dar
conferencies de divulgació per apendre a
guanYar sempre i adeu banquers.
La

trobat

idea, confessem,
*

Es ven, peró, que
trobat altra solució

fomentar

ens

plau forca.

els homes d'e,stat ja han
per afeblir el joc, i és

el Joc nacional: La loteria
per enlleminir
gent han or
ganitzat una rifa el mes delaMaig amb
els
roa.teixos premis que per Nadal.
?Voleu fer-vos rics? Res de treballar, ni
de
el cervell jugueu a la loteria enterbolir-vos
i el Tresor
públic també hi guanyará,
Perque fa de banquer.
es veu
que la fal-lera
que
Zuga a posar unes pessetetesnadelenca
a ca ladrorer, al carboner i a un décim que ha coin,)1.4t oricle
de la cunyada del cosí del gen'n'e d'un
senyor amb qui -varem fer amistat
Drenent el sol al mateix banc de la Diago
fo influeix en
aquesta temporada en que
sol ie
i és diu que l'Estat hi perdrá
diners carpica,
no ha venut números.
aixo vol
dir una reacció, ens alegreh

Ara mateix

4,,.P,eró

que

11116.
.

aquesta darrera rifada, hagi
*

*

Marcelí Domingo

-,,„ey°1Lleionari
:t'a,
uservades

altres

dedica

a

pel

mon

a

un

leelarat

?Palornia

recorda

una

veient que fent de
passen la má per la

`uorisme.
h Ara
pontevedra,
,blasmat del régimdavant
sovietic
a a

estat

*

anar

*

predicant

públic obrer.
de Russia i

que aixó de les classes és una fa-

les classes? Es veu que no s'en
de quan era a
Tortosa de rnestre.

*

El personal de Grácia i Justicia, davant
unes disposicions del Ministre del ram, se
nyor Piniés, que ells creuen atenten contra
els seus drets, promourán una fernía protes.
ta i arribarán a demanar l'ajuda de la Unió
de funcionaris si no s'atén a les seves peti
cions de justicia.
Tanta justicia com vulguin, peró la Uni
de funcionaris ens fa olor de vaga de funcio
naris (recordem les d'Hicenda, Correus...), i
certament, no ens fa gracia.
1:

*

*

Nosaltres a les prédiques burgeses d'En
Marcelí hi apliquem la següent dita: El dia
ble quan va estar fait de carn, es va fic;
f rare.
En aquest cas, frare predicador, que per
alguna cosa es diu Domingo.

1:

Ha aparegut un nou setmanari sindicalista
titulat «Nueva Senda», portaveu deis treba
lladors del rani d'alimentació.
Entre altres proses substancioses i ali
menticies en publica una que retola «Repre
sión i terrorismo» i en la que fa unes distin
cions sobre com a conseqüéncia de la repres
si sorgeix el terror isme o si es el contrari
com
afirmen les classes burgeses.
Endevinalla: ?Qué va ser primer, l'ou o la
gallina? Nosaltres no ens atreviriem a discu
tir amb uns representants del ram de l'ali
mentació sobre materia tan culinaria.
La solució ens La darán en el próxim núme
ro aquests senyors de la «Nueva Senda» que
no tenen res que veure amb aquells pocs sa
bis de la «Escondida Senda».
*

*

A la darrera sessió celebrada

pel Consell de
l'Institüt de- Reformes SociaLs, es va fixar la
cárrega máxima que un obrer podrá dur, quc
será de 60 kilos.
Ens sembla que es massa poc, perque vivim
en uns temps que la gent
acostuma a tirar
s'ho tot a l'esquena...
*

*

*

Han viSitat el Ministre de la Governació
els propietaris de les barraques de «Pim,
pam, pum!» per protestar de que no seis
deixi exercir llur industria.
Precisament ara que el pim, pam,, pum está
a Vordre del dia, no hi veiem tampoc
el mo
tiu de la prohibició.

s??
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NOTICIAR'
El terrible Ilagell de la llagosta el tenim
molt aprop, dissortadament. Als extensos er
mots de la frontera d'Aragó i a la comarca
deis monegres s'ha congriat en grans quanti
tats aquest destructor insecte, i com la cam
panya oficial d'extinció ha començat tart i
amb poes mitjans, hi ha temensa de que
prompte invadirá les terres catalanes.
—S'ha publicat un R. D. de Foment que
posa a rnans del Ministre d'aquest Ministeri
la marxa económica i adhúc lexisténcia de
moltes indústries a les quals «podrá exigir»
«que notifiquen a les autoritats corresponents
el preu a que venen els seus productes». El
Ministre «podrá fixar els preus sota el qual
han de cedir el carbó els explotadors de les
mines», i el mateix «a les Empreses siderúr
giques i metalúrgiques».
Per a fer efectives aquestes i altres mides
el Govern podrá emplear l'Arancel segons
proposta del citat Ministre.
—A Madrid i al Palau de Comunicado/1s,
ha tingut loe el Certamen de l'Estalvi, presi
dint-lo els Ministres de Governació i del Tre
ball. Aquesta es la primera vegada que's ce
lebra la dita festa que ha obtingut un exit
esclatant.
Segons les dades llegides, el petit estalvi a
Espanya sume uns 1,000 milions de pessetes,
qual quantitat, representa el 1 per eent de la
riquesa nacional.
La Caixa Postal d'Estalvi c,ontribueix
aquest satisfactori progrés.
—S'arnmcia la celebració d'un Congrés Pa

:
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Cada número
ANUNCIS A PREUS

.

.

E

qual

a

es

al 24 de Juny, en el
els següents interessants

Vigo, del 20
tractarán

temes:

Creació d'un Cos jurídic-social.
Organismes patronals i obre rs.
Lleis de Sindicació obligatória, del Contrae.'
te del Treballl, de la Jornada máxima i ITh
ma, de la Remuneració del Treball i deis Tri
bunaLs del Treball.
Estudi de es qüestions que es refereim n a
les diferents classes del segur obrer.
—Entre els elements productors existeul
una gran alarma per les darreres dispossi
cions aranzelaries que posen moltes indns'
tries en greu situació.
Pel que es veu, el tancament de tallers
fabriques que arreu es note, res diu ai 610la política 4ranzelaria del qual- -si, es que
té,—s'orienta més cap a Lora que cap dirls

d'Espanya.

Els elements que es consideren perjudicats
hari emprés una gran campanya de deftnsa
i restauració aranzelaria en sentit protector
moderat.

Aquest número ha
sigut passat per la ceir
sura

gubernativa

CONSULTORIO CLÍNICO
DEL

DR. R.

JORDÁ

MAS]

ptes.

Tratamiento moderno de las enfer.
medades génito-urinarios y cirugil

4
15

tronal

céntims.

Condiciones especiales para trabajadorse.
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BOTELLAS MAL TAPADAS

CATA AN,Ih4
DEPOSITADA
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CE VI ElEt, I A

ESPECIALIDAD

haloconcerniente

al ramo de cerería, elaborado con toda
rfección al peso. forma y gusto de cada país en CE
RAS PURAS DEABEJAS para el CULTO
CATOLICO,
y con buenas mezclaa.de ybries clases y
precios. «Sin
humo, olor ni carbón.>
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla.
DF

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

FABRICA de BUJIAS
40 Cene dele Princesa 40
ao421

BARCELONA

Esteáricas y trans
parentes, blancas

y colores de todas clases y varios
precios. Cirios y
blandones estcáricos de todas
dimensiones.
Casa fundada en 1858.
Pxoadfclones a todos
los puntos de la
Pentaeula y Ultramar.
12
DE 1.• y 2.• CLASE

MEDALLAS

49400

POR
2 Granda* ruanos

Princesa,

40 ANTONIO SALA Barcelona
Teléfono, 428. A.

Se remiten

notas de

precios,

y

crtSlogss, gratis.
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LLET

CONDENSADA

PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA
Línea de
Cortina el
runa,

M éBeo.—Servieto mensual saliendo de Bilba.o el
Habana y Veracruz. Salidas (le Veracruz el 15
Santander.

Cuba
21,

Gijón

para

y

17. de Santander

19. do

Gijón

de cada

mes,

el

de Habana el 20

y

e.

20

Y d.

C°.

Para

~cm—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádii,
Tenerife. Montevideo y Buenos .Aires: emprendiendo el viaje de regreso desde 3Uee'
Montevideo el 3.
de
Línea de New-York. Cuba, MélIce.--Servicio
el 25.
mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia
141'
la
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de
Línea de

Buenos

Santa Cruz de
Aires el día 2 y de
para

bana el

30

(le

Málaga,

de

y

cada

Puerto Rico

Cádiz

Línea de
Cádiz

el

Cádiz

7,

en

Regreso
je

el 15

y

Fernando

occidental de
indicadas

escala

de cada

para

Africa.
el viaje

de

pdo.—Servicio
Las

Palmas,

Regreso

yac

salidas

son

12 paraSabanilla.

mensual
Santa

el

2,

saliendo de

Cruz

haciendo las

de

de

Curasao.

10,

de Valencia. ede la

el 11

2.

«.

Cabello- La GuaYra•

Aneane
de la Palma r puertos (le bi
de Canarias'
de la Per''°

2, de Valencia el

Tenerife, Santa Cruz
haciendo

las

escalas

da

13

Fat-o

Tenerife. Santa Cruz

Puerto

Barcelona el

Bilbao,

a

escalas de Canarias

Santander.

viaje (le regreso
Santander

los indicados servicios, la

no

Barcelona el

Santa Cruz

3. de

el

1.

de ida..

Fernando Póo

tos del Mediterráneo

saliendo de

Palmas,

Las

de Fernando Póo el

Vigo. Coruna, Gijón.

AdemásIde

mensual

Barcelona.

Aires. emprendiendo el

Canarias.

New-York.

mes. para

de ida.
Línea Braell-Plata.--Saliendo de

Buenos

en

Habana. Salidas de Colón el

Y

Rico, Canarias,
de

mes con

Venezuela-Colonabla.—Servicio

Línea de

y

Gijón,

y

se

Península.

Vigo

para

Montevideo.

indicadas

Río Janeiro,

en

91

Montevide°2,
001'
.11

Sanos, Río

Bilbao.

Compartía

Trasatlántica

New-York.

fijas

Aires

la

para

y

Corufla

desde Buenos

de

y

puertos Cantábrico a
anunciarán oporunamente

en

establecidos los

tiene

New-York

y

la

Línea de

especiales de

Barcelona

a

loe

Ptler.

Filipinag.

cada viaje.

"

Estos vapores admiten

alojamiento muy
telegrafía

tienen
do,

servidos

por

cómodo

carga
y

sin hilos.
líneas

en

las

condiciones

trato esmerado,
También

se

como

admite

más

favorables

ha acreditado

carga

y

se

en

Y

pasajeros,
su

dilatado

expiden pasajes

para todos los

puertos

•

regulares.
les.1411emtes

1 FRANQUEO

Compal .n0,
Vo.'
ina;
ele`

quienes la
servicio. Todos los
a

CONCERTADO

1
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