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del socialisme

mort

descomposició. Fa ja molt de temps que els ho
han anunciat la fi del socialisme, privat de vint anys encá de tota aporta
"
intel-lectual i vegetant en el marxisme. Es mateixos homes clarividents han mantingut
1lurs
afirmacions durant el periode 1914-1920, en que les apariencies podien fer creure en
u/a
conquesta definitiva de l'Europa pel socialisme: 1 és que estaven inforinats de la febleCosa

admesa

Tes clarividents

sa

interna

que el socialisme está en

del socialisme, el qual devia el

rexhauriment del tzarisme
fensades per
de

resperit

una

noblesa i

i

a

una

seu

prodigiós éxit

a

Rússia

ignoráncia de les masses rural
«intel-ligéncia» desmoralitzades, també,

la

a no

rés més que

a

i obreres russes, mal deper totes les formes

revolucionan i destructor. Hom considerava, pere,, impossible un triomf del socia„isme a Occident, perque l'Europa occidental participa de la vida intel-lectual de Franca,
I
espera de La qual, de fa vint anys,. está en reacció positiva i ofensiva contra el socialisme.
ipe Inés a
mes, el socialisme mort en el mateix moment que triomfa, tal com ho mostra
exernAle rus, en el qual hom veu, sense cap durada, la dictadura del proletariat, que és

Pal'arnent nominal des del primer dia, que realitza els
g°vern-, agrant-los pel terror, i que abandona totes les

mateixos métodes de govern de tot

doctrines socialistes per tal de duTant és així que s'lla pogut dir, ben justament, que a Rússia hi ha hagut, no una diedel proletariat, sino una dictadura sobre el proletariat. El socialisme, per tant, no

trar.
taclya

ri°Infa mes

que negant-se a sí mateix.

Georges VALOIS.

(De la Revue
universelle).
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EL

QUE PASSA

ESPANYA ENDINS

Marqués de Lema s'han ofert
al Govern fins que la situació

a

continuar

marroquí si

No darem en aquestes notes una detallada gui
normalitzada.
resenció de la situació i moviments de les
En quarnt la linea de passicions sigui fer
nostres tropes al Marroc per repugnar-nos
es diu que el mateix President del Con
l'estrategia de taula de café (medi d'apen ma
sell preté plantejar una crisi total. La fan
dre geografia sense mapa), pero sí del con
tasia ha corregut el suficient perqué d'una
junt fixarem els punts sobresortints:
resposta dada pel senyor Allendesalazar, es
Les posicions avençades encara en poder
facin ja combinacions de noms amb els quals
d'Espanya son: Penyó, Alhucemes, Chafari
governaria aquel, que mai seria arnb un 0"
nes i Cab d'Aigua, continuant en la
seva
vern de concentració
conservadora. Els Per"
resisténcia Zeluan i Naclor, així com Mont
Arruit, gracies al comportament digne deis sonatges signats son els senyors Senante,
rroux i Vazquez de Mella, entre
altres.
soldats.
El dilluns va correr la nova de l'assassinat
Les mimes del Rif varen caure de primer
del Comte de Romananes, la qual va ser des
antuvi en mans de l'enemic, el qual va dur
mentida per ser el Iloc del fet París, j tro
a cap tot un sistema de destrucció.
bar-se aquell home palie a Ostende.
El general Cavalcanti ha sigut nomenat
La policia de Barcelona ha efectuat un
Comandant general, per a sustituir el mala
important servei amb la detenció de la Insi
guanyat general Silvestre.
jor part de la banda terroriste que actuava
Sha publicat una R. O. ordenant la cadui
a nostra ciutat i de qual fet en
darem
tat de tots els permissos i llicencies tant de
compte. Ara amb les declaracions d'un deis
l'oficialitat com de la tropa. Sembla, pero,
que el contingent que de moment s'envia a complicats, nomenat «el Poeta» s'ha esbrinat
el seu encert.
l'Africa no rebassen pas gaire del nombre

d'individuus que ja son a aquelles terres
conseqüéncia de la cathstrofe, no arribant-se
per tant a la movilització. No se sap si temps
a venir l'Alt Comissari,
del qual la premsa
estrangera en fa grans elogis, creurá arri
bat el moment de procluir una forta
acció,
per la qual estan d'acord el C,omandant ge

el general Berenguer.
La columna del general Navarro va re
sistint en espera de reforços encarregats al
general Sanjurjo.
So* molts els oferiments que s'estan re
bent aquest dies de persones desitjoses de
anar a l'Africa a lluitar i morir.
Arriben confidIncies de que els kabilenys
tenien preparat el cop que tanta sang ens
ha costat per el dia 25, sent el,fruit de la
seva precipitació la mort del general
Silves
tre i el seu Estat Major, per() la salvació
de Melilla sobre la qual haurien caigut amb
neral i

aventatges.

ConseqüIncia de la desfeta han sigut les
dimissions del Ministres de la Guerra y de
Estat. La d'aquest darrer, pero té una arrel
més fonda, car prové de les campanyes ini
ciades contra d'ell pel Comte de Romanones.
No obstant tant el Vescomte d'Eza com el

ESPANYA

ENFORA

El desacord franco-anglés sobre el proble
de l'Alta Silésia no té per causa i
aquest afer, sinó els diferents punts d'aguait
de la política exterior de les dugues grans
ma

poténcies.
Veritablement no clouria gran trascendén
cia que el plet es resolgués immediatanlent'
com

dies,

desitja Anglaterra,

o

que

es

trigués urls

les decissions del Consell Suprein
Interaliat la mateixa forca hauran de tenir
al començ que al final d'Agost. Ara que iS
és qüestió més embolicada el sí s'envien nlés,
tropes d'ocupació (opinió francesa), OSi
es deixa camp lliure a
l'acció indígena.
Al present s'estan duient a cap conver
ses entre les dos nacions per
tal d'arribar a
un perfecte azord, habent rebut de part de
Italia un bon reforç Franca en les seves Pre"
tensions. Sigui la solució d'aquest problema
la que es vulgui, el que els mateixas intere
ssats no acceptariem és un repartiment PO"
porcional de les regions mineres.
Els representants británics en Kowno
car
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Varsovia

enquesta per sa
po
10.nesos de fer-se seva Vilna,elscaspropdsits
de que no
11
Pertoqui després de la decissió del Con
set'

ber

realitzaran

una

que hi ha de cert

en

Suprem Interaliat.
S'ha procedit a les eleccions d'«échevins»
del Consell
Municipal d'Anvers. Per aquest

objecte s'han coaligat

des.dels
tants,

tots els fiamenquistes,
cat6lics fina l'extrema esquerra
havent dut el Consell sis represen

tres católics, dos socialistes i un llibe
ral• Corn
que el partit d'aquest darrer s'oposa

moviment deis t'amenes, se
eonseller haurá de renunciar

suposa que el

o canviar de
fet que senyala aquesta Primera
del grup flamenc té una grossa
iroPortáncia a Bélgica i son esperades amb
espectació les eleccions generals.
La Conferéncia Imperial de Londres ha
declarat
que creu convenient que cadescú
deis
«dominions»
tingui una marina de gue
rra Propia
per tal de protegir la seva ma

Política. El
te.MPtativa

oréxit
Com deiem

va

coniençar

1

rina mercant. Com es veu amb aquesta de
terminació s'enforteix més encara el principi
d'autonomia, ánima de la formació deis «do
minions» anglesos.
«The Times», l'assenyat diari londinés ha
comencat una forta campanya contra el pri
mer ministre de la nació, Lloyd George, en
extrem violenta, car h nega tota condició de
capa,citat i honorabilitat. Entre altres cárrecs
que li fa és la seva excessiva simpatia pel
Sionisme, que fará marxar a Anglaterra cap
a la ruina.
Els ministres de la Guerra i de Marina

japonesos

estan

preparant

una

propossició

sobre la llibertat del Pacífic, que será pre
sentada a la Conferéncia de Washington ini
ciada pels Estats Units per a tractar del pro
blema del desarmament.
Anglaterra volia que abans de la dita con
feréncia s'en tingués una altra de prelimi
nar, per?) els Estats Units no han cedit en
rés en la seva negativa.

del retir obrer

deis darrers números de CATALUNYA SOCIAL, el 24 de Juliol darrer
Espanya el non regisme de segurs socias obligatoris a base del retir de ve-

en un
a

Pesar de que la propaganda de la nova reforma no fou tot lo intensa que devia ésser
tenint en compte la poca culturaen aquestes ~teries, l'éxit assolit per la nova
ha sigut, de primer entubi, ben falaguer i remarcable. Les entitats patronals més
zniPortants de nostra terra, a pesar de les reserves del Congrés Patronal de Vigo s'han apre8sat a
establir el nonretir, i son innambrables les que cada día acucleixen a la «Caixa de
Per a la vellesa i d'Estalvis» (delegada d linstitut Nacional de Previsió, a Cata"Ya) amb dit objecte.
e '4bnib aixc) es
dona el primer pas cap al regisme de segur forçós en els cinc aspe,ctes ja
clússics en la materia. I si es té en compte que el regís me de retirs forçosos és
dificil
ti p0
d'establir, el més cmplet, i constitueix la que en podriem dir institució social
Do, no deixarú de
l'importeincia d'aquest primer pas.
a

e

1.118titució
,sPeeialment

compendre's
Ilra manca solament
que l'obrer s'interessi en el segur, que s'estimuli, i hi cntribueixi
Peer a
convertir la penssió d'una pesseta diaria en una penssió més gran que (sense pire
Pot arribar a dos o tres pessetes); que consideri aqueixa obra com a propia.
er° Per aixa
és necessaria una gran propaganda, una difusió ?non extensa deis aventat-

"S.

de/

l'estranger ha obtingut el mateix.
que així es faci, felicitem-nosde l'éxit lograt fins ara i esfarcem-nos
augMentar el mateix fins el limit possible dins la nostra potencialitat ecamimica.

retir i deis éxits
toti *entres
esperen?.
8

a

que

a

J. H. G.
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Aniversari

negre

El dia 3 d'Agost de l'any 1916 va ésser
a trets, a les 10 de la nit, Lloreng Ca
sas Mangó, habitant al carrer de Catalunya,
número 76 (Poble Nou). Era contramestre
de can Canela. Aquell dia havia acabát la
vaga textil. Aquesta setmana faran cinc anys
d'aquell fet. Era el primer crim social, no
el primer de tots, peré sí el que comencava
la serie que no ha tingut interrupció sinó
fins ara fa pocs dies, tota vegada que ja en
fa vuit o deu—després de cinc anys—i amb
pocs intervals de calma—que cap iniquitat
d'aque,stes ha tacat la terra de roig, i de ver
gonya les coluinnes deis diaris ciutadans.
No era el primer atemptat. La estadística
que En Miguel Sastre fa (pag. 338 del da
rrer volum publicat de la seva notabilíssima
obra «Las Huelgas de Barcelona». Quinque
ni 1910-1914, sota l'epigraf «Coacciones y
agresiones») registra en els cinc anys 369
agresions, descomposades així: patrons agre
dits, i sortits il-lesos, 18; ferits, 6; morts, 1.
Obrers agredits, sortits il-lesos, 203; fdrits,
134; morts, 7. De més van resultar ferides
o mortes les següents persones, agenes a les
vagues: agents de l'autoritat, 4 ferits, 1 de
mort; 3 paisants ferits, 1 de mort. Entre els
del primer quadre deu haver-hi En Camil
Piqué (e. p. d.) designat a un número re
cent de «El Obrero» (primer Juny 1921) com
a
primer martre del sindicalisme catélic,
obrer del Ram de l'Aigua a.ssassinat en l'any
1913 «pel seu entussiasme pels avencos de la
honrada sindicació.»
Pe?-•5 tots aguas formen, diriem, la pre
historia deis crims socials. La seva poca in
tensitat mortífera prova el carácter distint
del que han tingut en aquestos últims cinc
anys, en que el percentatge de mortandat és
ja a simple vista esgarrifós, molt més que al
referit quinqueni. La época c,letssica—si s'em
permet el mot,—dels atemptats socials de
Bracelona (fem cas omís deis d'altres ciutats
de Catalunya i de les altres regions hispáni
ques)—comenca amb el fet que hem dit, el
3 d'Agost de 1916, el dia precís d'acabar la
vaga del personal de Filats i teixits, i de co
mort

menear la deis contramestres, que volien el
,pagament deis jornals de les setmanes para
des, vaga que en algunes fábriques doná peu
a conflictes molt aguts, deis quals molts al
tres atemptats, amb nombroses victimes, en

resultaren. Al voltant d'aquestos epissodis es
quan comenea l'érit deis atemptats, eo és,
llur impunitat. Quan els atemptats s'eleva
ren a sistema. Quan devingueren un ressort
obligat, un recurs de primera i ultima ins

tancia,

quan damunt deis assassinats s'hi

edi

ficá l'edifici de potencia mai vista ni somnia

da, del Sindicalisme, que l'any 1919 conseguí,
mercés a n'aquestos i altres «cops de gosa
dia», el fet de que es pogués senyalar Pels
treballadors barcelonins, un percentatge de
obrers associats mai vist a les créniques
estadístiques sindicals del món: el 100 Per
cent.

La sang que s'ha vessat

en aquestos cine
estany: els pilots
de cadavres, formarien tétriques monjoies de
centenars de sostres, si eLs veiessim junts 3
la Piala de Catalunya. Els munts de cada'
vres, els bassals de sang, peró, no son pas ni
molt menys els pitjors resultats que s'han

anys negres

ompliria

un

seguit de la Iliure práctica de l'agressió «so
cial», de son total triomf.
El primer resultat fou la inhibició. Tan
greu és aquest estat d'indiferéncia, d'absen'
tisme moral al voltant deis primers crims,
que bé prou pot parlar'js'en com a motiu de
les catástrofes successives. Tant
tant directament relacionada está l'opini6
pública amb l'éxit de la criminalitat, que es
oportú retreure, i comparar-lo amb el c,as de
aquí, l'esclat d'indignació de l'opinió pública
anglesa per causa d'un atemptat comés 3

Sheffield l'any 1866, contra un obrer no sin
dicat, eo que irritá en gran manera a la
gent contra les Trade Unions, amb tal forga
que aquestes mateixes no sois vetllaren per e
evitar le repetició del CAS sinó que formaren
part de la comissió d'enquesta reclamada Pel
públic (1). ?No és licit deduir que si acluf'
com
jo he dit tantes vegades, una reacció
(t) Vegis «Le Syndicalisme Anglais» per F.
i mes ampliat a «Le tradeunionisme anglais» per
& Beatrice Webb.

l'agnot
SydneY

1
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ciutadana hagués

mal la gent s'el sentia a la carn i no al cor,
i per aixó demanava carn, carn, i no justicia.
Aquesta carn, reclamada per talió, ha si
gla una altra funestíssima sembrada. Al vol
tant d'unes represqálies que vindrá dia que
atemPtats. Hi havia gent que s'hi guanyava pagarem molt cares, ha ocorregut el pitjor
la vida. Aixó
podia succehir: s'han creat també
és horrible, peró desgraciada
cas que
ment és cert. Matar
interessos.
I considereu, senyors, l'estat d'un
gent, devingué un ofici.
Aquesta gent havia de viure, i les tiranies i ini país on després d'haver-se fomentat anys i
quitats als quals aixó donava lloc no cabrien anys interessos en l'exercici del. terror, ara
en
molts volums, ni hi cabran el dia que s'en es fomenten més interessos encara en la ma
faci l'historia.
teixa trista funció.
El tercer resultat ha estat falsejar de tal
Tota iniquitat és de mal arrencar; peró
manera la concilncia del bé, i del mal, trans
quan hi ha gent que s'hi guanya la vida, sois
tornar tan llastimosament el seny del ,públic un ,voler de Déu pot arreglar-ho. Tal és la
violar amb tan escándol el judici cristiá, condició deis poderosos i diabólics monstres
que s'ha
cregut que i9, única manera de com
a la vegada malignes i especuladors, amb els
batrer " mal tan negre, era repetir-lo en quals ens toca bregar en la hora present: ci
sentit contrari:
aixó és, fer repressálies. nematografisme, joc, sindicalisme.
Aquesta nefasta idea, era signe de que el
R. RUCABADO.
mer

sigut la resposta al pri

as,sassinat, els autors no haguessin vol
gut afrontar
la execració viva de tothom?
El segon resultat fou
l'imperi del matonis
me. S'han
creat interessos al voltant deis

LA

CONGRES
Vet'aquí

8

CONFEDERACIÓ GENERAL

DE

aeosten. Aquest Congrés, on acudiren
,t15t8,el representants
dele majorrtaris i im
"°11taris
del
fins el nu
partit
sindicalista
Mero

de vuit
mil, amb la ferma de,cissió de
la respectiva causa costi el que costi,
sessions tumultuoses, substi:
11111t tingut
t,-se
en elles les llengues
Pels Punys
Alomes pels garrots, amb acompanyament
de
oer. tirs

que

raons caPdals
Imeixen ganivetades;
els paridaris de l'acció directa
tradi
enraonar amb els seus conMes
es els

g

qua

es-

zsd.ignen

encer

Per

majoritaris

no

es

deixaren.

con-

aitals arguments anzh homzneln,

els escolástics, i contestaren als
—ris amb
arguments consemblans...
Furttbus est arguenclj.
fi
s'apaigava l'escándol i es nombrá,
a
a
rIlissió a fi de exigir responsabilitats

ullPer,,,

succeit.

N°rrnalitzat

el

Congrés,

varen

TFtEBALL DE

FRANÇA

LILLE

altre senyal deis temps que

un

DEL

discutir-se

ponéncies presentades, triomfant en to
tes les votacions les proposiciotns de sentit
práctic i de temperament moderat, culmi
les

nant aqueix moviment de l'Assemblea amb
moció d'absoluta fidelitat a la Interna
cional d'Amsterdam. Els extremistes, derro
tats, es venjaren promoguent aldarulls i
protestes, que sois serviren per a fer més
patenta i vergonyosa la seva derrota i per
a posar-los en evidéncia.
Aquest i altres fenómens parescuts i el
moviment de retorn al sentit de la posibili
tat i de la conveniencia que es nota en les
organitzacions obreres de Alemanya, Italia,
Anglaterra, etz., demostren que el seny torna
a aixec,ar el cap dins les masses proletaries.
De tota la ideología llur en quedará encas
tala a la realitat la part que liga amb ella.
El reste anirá quedant arrerasaga, perdent
se
com l'impedimenta inútil i enfarfegosa
d'un exercit derrotat.
J.
una
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El pastor de les
altes muntanyes

pastor fa dringar la campaneta i gira el caP

En Grevol és un pastor que viu en la gran
soletat de les muntanyes. Es jove. El seu cor
senzill com les flars camperoles, no coneix la
sed insaciable de l'ambició. El ramat que pas
tura, és el seu món. Per di a la terra, no hi
ha sinó ovelles blanques com borrallons de
neu, arbres esponerosos sota l'ombra deis
quals 'ti fa de bon reposar, fonts remorejants
i herbes renteieres. El seu amic més fidel és
un gos lleig i pelut que segueix
pacientment
les seves petjades i el mira fixament, amb
una gran tendresa, cada vegada que li fa
manyagaries i moixaines. O l'estiu qa,tan la
herba és flonja i s'han Tos les neus hiver
nenques, H Iplau dormir sota el brill de les
estrelles. Abans de colgar-se, prega pels seus
pares que son morts i per una germana pe
tita que és a servir a ciutat, a aquella ciutat
tan gran i lluminosa, tan plena d'inconegu
des meravelles, que qualque vegada ha vist
en somnis. Contempla les estrelles que par
palleigen enllei de l'infinit i sent una mena
de basarda. Es tan ample el cel i eh és tan

antorosament el rector?
—Com voleu que m'avorreixi al vostre cos
tat. Us estic ben agrait. M'agrada tant sen
tir-vos parlar que no voklria altra companyia
que la vostra. M'heu ensenyat a estimar a

petit!
Quan l'horitzó s'aclareix suaument i esJon
la trémula llum de les estrelles i les ontbres
de la nit, vençudes per a ltum triomfant, s'es
veix cm lleu funerola, el bon pastor desclou
ele ulls, es deixandeix i deixa el j'ay sense re
canea. El cel va inuncktnt-se de llum. Els ar

s'espolsen la rosada i l'herba humicla és
redreea. En Grevol, com Sant Francesc, par
bres

la amb ele ocellics. Czdl un pomell de marga
ridoíes i caps blaus i se'n va com cada dia
a l'esglesia. Amb aquestes flors agença
El rector és un pobre vellet que viu resig
nadament en la soletat d'aquelles muntanyes.
L'esglesia s'aixeca soiltárict al cim, com una
flor metita i olorosa. No hi ha sinó un escam
pan de cases velles i colrades com espigues
i un grapat de camperols que viuen misérri
mament. El pobre rector, fa vibrar la cam
pana, peró la gent no hi acut. Els homes,
son a con,reuar les terres i les
dones tenen
cura del bestiar. Si no fos pel bon pastor
que cada nuttí l'ajuda a celebrar la santa mi
ssa, es trobaria ben sol. En Grevol és molt es
tima del rector. Ha format el seu cor i ha
educat la seva
L'esglesia és pe
tita cam una non. Té un altar barroc i les
parets son emblanquinades. Quan el bon rector
celebra missa, un raig de sol penetra pel fi
nestral policrcrmat i aclareix lleugerament la
esglesia. Els sants deis retaules sontriuen. El

enrera per veure

Un cop acabada la

si troba una cara amiga.
missa, el rector i En Gre

vol, conversen amigablement.
—Qué t'avorreixes, Grevol, u

pregunta

Déu i ara soc felie.
I des prés d'haver conversat, el rector ana
va a visitar ele maialts i En Grevol pastu
raya les melles.
Un dia seia t'ora una fant i s'escaigueren
a passar dos caçador.s. En Grevol ele contenz

piel
la

un

xic.astorat,

car

no era

preséncia de caçaclors

en

gaire freqüent
aquelles altas

muntanyes. Un d'ells H digné: ?Qué és bono
aquesta aigua, noi?
—Be ho es de bona. Encara que en begueu
més del que cal, no us facistemença, car no
pot fer-vos cap mal. Diuen que vé de molt

lluny i

que canté no sé

laclors

varen

quines coses... Ets ca
somriure i treient-se de la but
xaca un petit got argentat, es posaren
beure amb gran dalit.
rictigua era tan fresca que la sed no s'extingia.
Certament és excel-lent aquesta aigua, ex
clamaren a chor els caçaclors. Tan jove i et
resignes a viure c,ant una bestiola?, feu Un
deis caeadors. Per qué no vas a viure a la
ciutat, on hi ha tazas llames que treballen
es fan rics?
—Pac hi vui anar jo a la ciutat, respon
gué vergonyosament En Grevol. No sé MI
rés.
Si vas treballar jo et donaré feina i uno
bona soldada. Saps llegir?

—Sí, senyor.
—Dones, té una targeta nieva per si et
decideixes deixar aquestes muntanyes. Els
caçadars tornaren a beure aigua i s'cdlunYa"
ren de la font amb la gossada que els segida
saltant, a grans gambadees, marges i bardl
sses.

Aquella nit En Grevol no va dormir,*
una ven tentptctdora que li deja: De'

Sentia

i

aquestes soletats
la ciutat
agitai
turbulenta,
trobarás plaers i riqueses.

xa

ves

a

on

Aquí ntai serás rés. No veus que ets jave
joventut es merceix retpidament CO
una flor? Alleunyal d'aquestes muntanYes
ensopidores.
L'horitzó ja era sangonent i no havia en
cara dos les parpelles. Deixa el jaç amb uott
gran znektngia. Vibrá la campana de l'esgle,,,
sia i en Grevol contempló el petit cloque'
i que la

amb

un gran

enterniment. Quina

veu

vena

•
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ria: la de la campana o bé la de (la tempta
ció? Aquesta fou més forta icom
un esperitat
arrea a correr muntanya avall. S'acomia
ciá de l'amo, un home vell i
sorrut i se'n aná
amb el cor pié
d'il-lusions i d'esperances.
En Grevol, el pastor de les altes munta-

nYes, es convertí

ra u

en

obrer. Una familia obre-

dona acolliment i en

a.dormir

que estava avesat

,sota el brin de les estrelles i a res
pirar l'aire pur
de les muntanyes, hagué
ace. eptar una cambra esquifida, sense llum de
ni
aire. Treballava molt i
l'amo recompensava
Pr„acligament
el seu treball. A la fábrica tro
uct
mals companys que u ompliren el cap de
cabories i aviat deixá d'anar a missa. Eh ofe
ra una
amistat franca i sincera als seus
c49.7n/Pan218 de treball i no era correspost. Foz(
vietirna de l'enveja. Ele obrers l'acusaven de
estar venut a l'amo. La prem.sa obrera li
cap
girava el cervell.
De la fábrica estant contemplava
les mun
LanYes que es vejen a la llunyania, sota del
sol
brillador, i sospirava amb greu de,sconhart.
fl
Grevol estiviava en secret. Cada matí tro
°aya una floja molt
malta dolcesa. Un diagentil que el mirava arnb
la vejé acompanyada de
,un.jove. Com que eU només la mirava i no li
"724 rés, un aura jove més atrevit que ell,
tingué el seu amor. En
tingué una
Oran contrarietat. I com Grevol
que els obrers el
Perseguien i no volia veure més aquella noia
Per la
qual havia sentit una afecció tan do!

ea, decidí tornar al poble. La primera visita
fou pel rector. El bon vellet quan el va veu

re, plorá d'alegria. S'abraçaren com bons
amics. I, dones, Grevol, et reeordes encara
de mí?
Per qué has tornat?
—Per qué no soc felie. En Grevol li contá
la seva vida.
—Ho veus cont jo t'aconsellava bé, quan
et deja que no et moguessis d'aquestes mun
tanyes? Tan útils a la societat son els pas
tors i la gent del camp corn els obrers de les
ciututs. Tots els !tomes hem vingut a la te
rra a complir una missió. I saps per qué
abans eres felie! No creguis que fos per l'ai
gua de la font que és fresca i cristalina, ni
pels arbres que fan bona ombra, ni per les
muntanyes que son altes. No; si eres !elle
és per qué tenies l'anima, asserenctda, i el cor
pur. La felicitat no té la donará el món. En
mig de la pobresa, pots ésser folk, si la pau
regna en el teu cor. No la cerquis, dones,
en les riqueses, ni en
els plaers del món,
sinó en el santuari de la teva nima. Vina ca
da matí a resglesia, purifica el tau cor, dorm
sota el brill de les estrelles, pastora humil
ment el ramat i serás novanient felie. La
campana vibrá i aquelles sonoritats tan dol
ces, feren espurnejar els ulls d'En Grevol.

CIVERA.

fos

una

ment i

La soeiologia
del bon

exemple

Multes

vegades s'és dit que els remeis dic
tat8 Per
totes les técniques económiques
no t' indran cap eficácia si no son in
“:'rtnacles per un fort esperit crista. Aquesta
veritat, tan justa com repetida, tenim por
que no

,15c18l8

hagi estat, almenys algunes vegades,

Presa Darcialment.
Per un
"ris

seguit,

tots

els nostres sociólegs,
s'han captingut
com si en la lluita
tota lluita entaulada,

coruptant-hi els católics,
h`Nnés del problema obrer,

ellt"lada,

com

si

en

sola part la que necesités ordena

metgia.

Poques vegades, per no dir mai, hem sentit
a parlar del problema patronal, i no obstant,
nosaltres creiem que si no és l'únic, és el
primordial i el que amb la seva solució em
menaria la solució de l'altre i la pau
nostre món del treball.

en

el

Ens hem fet fins ara la il-lusió que de les
dues parts bel-ligerants, la una, la deis pa
trons, era cristiana; l'altra, la deis obrers,
era en una gran porció, allunyada del cris
tianisme i que a La seva conversió religiosa
havia d'anar dirigida tota l'activitat del so

cióleg católic. Cal desfer d'una vegada

aques

ta funesta il-lusió. El sol fet d'haver-hi gue
rra demostra que el cristianisme s'és esvait

d'una i altra banda,

car

si ell hagués dominat
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solament en la boca, sino en el c,or de un
tan sois deis dos factors del treball, la guerra
entre ells no hauria estat possible.

topades

Els nostres patrons (parlem en general),
son prou cristians. Seran cristians tal ve
gada de processó, de Junta d'Obra, de capella
doméstica, de tot alló, en un mot, que pugui
semblar ostentació vanitosa d'una posició se

ductes de la indústria.
Cada patró n'hauria de tenir prou de cui
dar-se deis seus obrers, fugint de les pompo
ses generalitzacions que volen resoidre la to
talitat d'un problema complexíssim, negligint
aquella part, humil tal volta, peró més viva
que les doctrines abstractes, la solució de la

no

no

nyorial; per?) aquell bálsem de suavitat que,
rajant del ritus i ceremónies en que partici
payen, havia d'ablanir-los el cor i donar-los
entranyes de pare envers llurs operarís, res
tava tancat dins la ceremónia

incompresa i
insincera. El gran contrast entre l'apare/lea
ostentosa i la manca d'esperit el veiem tota
hora i ehl ha estat la causa, diriem gairebé
única, de l'enverinament del gran plet del
treball, que hauria hagut d'ésser un diáleg
germanívol, i ha esdevingut per falta d'amor
en una i altra banda una lluita pagana.
Els nostres patrons no son prou cristians.
Si ho haguessin estat, al costat de cada fá
brica, hi hauriá hagut una escola per als
fills de flurs operaris, i en cada barriada
obrera un temple, aixecat per cura i despe
ses deis patrons, per a la constitució
religiósa
deis fills del treball, i una institució de pre
visió destinada a donar consoladora assegu
rança als obrers contra els dardells de la ma
laltia i les xacres de la vellesa. Si ho hague
ssin estat, no contemplariem l'espectacle en
rogidor d'uns patrons nomenats cristians que
no contents amb els guanys del negoci indus
trial, muntaven en el barri obrer un cinema
on s'exhibien a la vista entenebrida de la po
bretalla totes les úlce res del crim, totes les
manyes de la baixa delinqüéncia, totes les
propagandes de la irreligió i de l'anarquia,
que per força havien d'emmetzinar el cor deis
humils i produir aquests esclats d'odi i de
destrucció que els planys deis rics ens cri
dem avui a reprimir amb má dura.
Per co creiem que, tant o més que una
qüestió obrera, hi ha una qüestió patronal,
l'única solució de la qual és tornar a aque
lla concepció clá.s.sica de la jerarquia indus
trial, que tant se semblava a una familia, i
que establia entre amos i treballadors una
mutual correntia d'afectes i suavitzava les

que inevitablement han de produir
entre dos eIements que concorren amb in
teressos contraposats a l'elaboraci6 deis pro
se

qual és a l'abast de la má d'un home. Fa cer
ta gracia, certa irónica gracia, de veure tal
amo
captenint-se seriosament de tots els
obrers d'una comarca, i si a má vé de tot el
món, sense pendre la més petita cura del
problema que té plantejat a casa seva. Es
semblant a aquells místics desviats que s'i
maginen amb fantástica generositat que Déu
els crida a grans sacrificis i treballs, fonent
se de gust en l'assabriment de llur somniat

heroisme,

mentre per altra banda

descuiden

les petites obligacions quotidianes que son
les úniques que haurien de santificar-los i
de les quals Únic,ament hauran de retre
compte en el dia de la prova.
Doni cada patró exemple de generositat
d'amor als seus obrers i el problema será re
solt a casa seva. Abunden per fortuna a Ca
talunya els cassos de patrons verament cris
tians que no han tingut mai cap vaga en la
seva fábrica. Aquesta és únicament la solu
ció del problema. Tots els altres ingredients
económics i técnico d'aital. so'lució vindran tot
naturalment, puix que depenen solament de
.

l'estudi, ja fet, de les condicions del treban
en cada temps i lloc determinat.
Quan en una familia o corporació regna el
desordre, a ningú Ii vé l'acudit de fer-ne res
ponsables els criats o els fills de menor edat.
El responsable, en últim teme, és sempTe
el qui té les funcions de director. Els res
ponsables del nostre malestar social son els
directors de la societat. Donin ells bon exern:
cercant primerament el regne de Déu
la seva justicia, i totes les altres coses vin
dran per escreix.

pie,

Arnau de

VALLESPIE.
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deis veritables.
els veritables son els meus, i

9

soc comunista

—No,

no

tenen rés de

cc

mú amb els teus.
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Delcamp estant
_Devastació
A
Me

comunista

primer cop d'ull, sembla que el comunis
Catalunya,,,lict envait el camp, tan com

a

la ciutat. No's troba poble ni vila en la que
no hi visqui, i de vegades amb vida inten
sa, una associació de treballadars del camp
o jornalers, ainb ideal
comunista. Van co
mençar per ésser senzilles entitats de defen
sa i sens altre fi que
el de reclamar i con
quistar milians en la vida del treball, i van
acabar en un sindicctlisme net i dar.
I si aquesta és l'associació, el mateix son
els individuus que la constitueiren. Anant
pel camp i conversant amb els homes joves,
desseguida trobeu en el fons de la seva pen
sa un odi pregón contra el ric, una convic
ció absoluta del triomf de l'ideari comunista
(que ben bé no sabem quin és), i una indi
ferencia absoluta per tot el que son val ors
fonamentals de la nostra civiització. Es dar
que, rascant una mica endins, ensopeguen
amb la més gran ignaráncia de tot el que' és
aixa en que ells posen fé. Pera aixa no vol
dir que aquella ceguera els privi d'una, gran
ilusió en les utopies que defensen, i que
aquests homes joves no siguin materia pro

pia

per

a

tota mena

d'experimentacions

so

cials per barbres i tontes que elles siguin.
Podem ben dir qu el cervell bull entre la gent
jove deis rtostres camps, i aquesta bullida
arriba fins a fills de petits propietaris que
creuen poguer a la vegada predicar contunis
me i defensar la seva propietat.
ilgnoráncial, dirett. Sí, és veritat. Ignoran
cia és aixa. Tant, que així que posen les més
elementtals lobjeccions a l'icleari comunista, es

queden

sense sapiguer
no cregueu, per aixa,

com

refusar-les. Pera,

l'éxit de la vostra
polémica; a l'endemit, el diari o setmanari
del seu partit, el predicador de veu d'aiguar
dent, ele llençaran un article o una alocu
ció incendiaries, i. el cervell tornará a bullir.
En aquesta con trada en que em trobo, tots
els pobles tenen les seves associacicms de jor
nalers; i fins ara, fins fa poc, la majoria deis
.seus socis formaven secció del Sindicat Co
marcal adherit al Sinclicat Unic de Bar
celona, cotitzant i amb el carnet co
rresponent. Ara la cosa ha canviat, degut
a la política de represió gubernativa
que
en

de Catalunya es segueix. Pera aixó n4
vol dir que l'esperit haigi cambiat ii qui sab
si está gaire llunyá el dia en que la planta
torni a creixer amb ufana! Per de prompte,
ja lti ha qui espera, amb delectança, la Vin
guda deis lliberals al gavern.
!Si fine hi ha hagut robles (fa un ang)
deis que 'm conten que s'han danza ordres en
cartells enganxats a les parets d'entrada deis
mateixos amenaçant amb la manca de treball
arreu

a

tots

aquells jornalers

que

compareixesin

an

els ntateixos sen,s el carnet del Sinclicat Unic!
I ha hagut d'esser la Guardia Civil, en mitj
de la completa indiferencia de l'autoritat lo
cal, la qui ha vetllat per la llibertat del tre
ball i per l'ordre en el mateix.
I en el periodiquet de la capital de provin
cia apareixien setmanalment articles meen:
diaria; i les ardres segretes sovinteixaven;
l'antenaça i l'anenim estaven a l'ordre del
dia; i l'estudiant fracassat, i el botigu,er
arruinat, vinguts de la ciutat en plena deca
dencia de cos i d'esperit, donaven conferen
cies arreu i sostenien converses aquí i
I tot aixa formava un infern de passió i de
febra enmitj del que es consumien als pobres
pagesos de vint a trenta anys tot i creient
que havia arribat per a ells l'época d'una no
'

va

redempció.

Aixa s'ha acabat. Una má de ferro va des
truir l'organització. Els propietaris amb els
elements treballadors de bon seny, en van
constituir d'altres, primer de defensa, des'
prés de millora deis jornalers, i el desenganY
s'U pintat ja en ntoltes cares. I al costat de
aixa, la crisi que es deixa sentir fortarneent
en les regions agricoles, especialment en les
vinícoles, ha acabat d'omplir d'ombres aquell
cel tan daurat que Un--dia veieren nwits
pobles ilusos.
Ah! pera l'esperit és el mateix. L'estrall
produit en la vida moral d'aqustes viles Per
l'acció devastadora del sindicolism,e ha estat
funest. I el sol fet de la destrucció de l'orga:
nització no és rés per a remeiar aquel 'mal
tan greu i tan penetrant. El Sindicat ha des
apctregut; el sindic,alisme pot desapareixer:
pera
aquesta acció desastrosa portada a
cap pel mateix, i aquesta destrucció absoluta
de valors morals, i ctquest despreci de tots
ele elements de solidaritat social que f(nolen,
tota l'armadura de la vida social, iota) gile
es borra, amb que e
compensa, COM es re

para?
Un vent de devastació ha passat Per
aquestes contrades de pan. El mal és intens
és greu. Pera no tot está perdut encara.
Antoni M.

VIDAL.
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Recordances euearístiques (*)
I.—LA ETERNITAT DEL CORPUS
passat el Corpus d'enguany- com el de

Ha

tantíssims

anys anteriors, i passaran
centenars, potser milers de diades de
CarDrus; no obstant, el Corpus no ha passat
ni Pass ará mai,
perqué és etern.
Tinc la temença de que munió d'Animes
que presenciaren la processó solemne de la
Catedral de Barcelona el dijous 26 de Maig,
festa del Santíssim Corpus, no s'han donat
gaire, tal volta gens, de compte de go que
8,igninea, pero sobretot, de ço que és tan

Jaiosa festivitat. Cree

que,

per

desgracia,

molts milers d'homes i de dones, per?) d'ho
nles

especialment,

no es prengueren ni s'han
mai el treball de meditar-hi un xic, so
bre aquell significat i aquel]. ésser. Tem que
tal vegada
centenars de milers de persones
de tots els estaments
i situacions, que aquell
día se estigueren un parell d'hores entre em
Dentes i apretades per tal de gaudir la belle
sa, la magestat, la magnificéncia de la festa
salemníssima, no s'han entretingut a mesu

,Pres

tíssim, aviat, molt aviat (ja ni han retut
una pila de cents des d'aquell dia., tan pro
per com és) tots i cada-ú deis qui el veierem,
i deis qui no el veieren, pagsar pchs carrers
tant els qui tenim la sort de
de la ciutat
creure-hi, com els malaurats que dubten
creuen; tant el Reverendíssim senyor Bis
be i totes les altres autoritats, com el més
pobre i rústeg deis espectadors; els patrons
que contemplaven la processó des de grans
casals en balcons endomalats, com els obrers
enquibits dins les escaletes deis estrets ca
rrers de la ciutat vella; aquells que s'ageno
llaven i Ii enlairen el cor, com els que s'a
jupien d'esma sense saber ni volguer saber
per qué lio feien; tant els homes lionrats de
tot estament, com els mals homes de totes
les classes socials; que a tots, Sense cap ex
cepció, Aquell qui és tan humil que s'entre
ga a la má sacerdotal per a que, col-locant-lo
en el Viril de la Custodia, el portin pels ca
rrers de la ciutat que Ell voldria santa, tran
quila, honrada, caritativa, pura; Ell mateix
ens ha de judicar. Sí; aquell bocí de Pá!
no

II.—EL SENYOR PELS CARRERS
Parlavem, abans, de la Processó, que és
I qué és la
processó? El llur significat, té el passeig del Senyor pels carrers i places de
eseassa, gairebé cap importáncia envers l'es la ciutat; i ara farem, amb la ajuda d'Ell,
shcia de l'acte, per a que sápiga, en quan algunes consideracions referentes an aqueix
Possible, ponderar-lo. Milers de soldats en tránsit triomfal de l'Home-Deu per les nos
f9-rinaci6;
brillantesa d'armes que es rendei
vies públiques. Perque, a contemplar el
len; canons que fan retrunyir l'ambent; cor tres
pas apoteósic de la Hostia santíssiina el Di
netes, tabals, músiques, flors, ginesta, incens, jous del Corpus, ens erem aposentats en un
saeerclots, autoritats; tot, tot, tot en una pa baleó que domina una plaça grandiosa; i ha
petit bo guerem lleure, per motiu de la durada del
el de sotsmés al pas de qué? de un
Pá, damunt del qual un sacerdot ha tránsit del Senyor per aquell ample espai,
Pronunciades cinc paraules.
de meditar-hi un xic. Que ven, millor dit,
Per aquest bucí de Pa, formen les tropes, qué li ensenyem al Senyor al treure'l triom
s.:abaten les armes, s'agenollen i descobreixen falment per Barcelona?
eis
soklats, tronen els canons, es postren les
Ell ho veu tot sense que rés li mostrem.
autoritats, s'endomacen els balcons, crema la Ell veu fins el fons més amagat de totes les
cera, es callen i eslpargeixen les flors, bran- consciéncies humanes, i de quiscuna d'elles.
ull els incensers; i tot aixó plegat i multi EH, que viu i regna gloriosíssim al Cel, s'és
Per milions de vegades, no és rés, no
fet esclau voluntari perpetual rostre, dins
°re res,
menys que res, en comparança de tots els Sagraris del món. Tant hi veu tan
tots els bornes, les criatures totes, tot cat dintre el Copó, com descobert en l'Osten
nivers
deu an aquell bocí de Pa, només sori; tant ho sap tot reclós dins el més pobre
que
Perqué damunt hi han estat pronuncia- deis Tabernacles muntanyencs, com a la Glo
es,, Per un sacerdot, cinc sagrades paraules. ria. No obstant, nosaltres, quan El prenem en
twinen. bocí de Pá, és el Creador, és el Re
son Sagrament d'amor per a dur-lo pels nos
és el Salvador. Sense Eh, no exis
tres carrers i places, venim a dir-li: «Veieu,
Ir-a, no
tindria raó d'existéncia cap deis ho
Senyor; aquí ens teniu a nosaltres i a les
presents,
ni deis passats ni deis veni
nostres coses.» Es dir que lo que EH ja veu
e'rs: an El]
haurem de retre compte extric
i sap, nosaltres, com si sigués oficialment, Ii
c:) Escrits aquestos dos bells articles, arran del ultim presenetem; Ii avinentem.
Qué és, pregunten-nos ara, lo que ti avi
per nostre
il.lustre collaborador Vérax en rés
nentem, ço que ji presentem al Reí de la
Assaborim-ne la pura ernuió i la
Gloria fet Pá de Vida?

rar-la.

reat

ruan

t.enlAtor

(Tes

r.,e7trelnlus
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Avergonyim-nos,
rem,

almenys els

germans, i plorem. Plo
que malgrat el brugit dels

negocis, les contrarietats de la fabricació, les
molesties de la prestació personal, el bofarut
de les passions, les angoixes d'a(;uest viure

morint deis ciutadans de Barcelona, tenim
la sort de no oblidar que, per damunt de
tots i de tot, hi ha el nostre Pare; i que és
tan nostre i tant Pare, que se'ns dona a
menjar, com Pá que és de les ánimes.
Que, Ii ensenyem? Teatres, on gairebé no
es
representen Inés que astracanades inde
centes; vodevils que posarien vermelles les
galtes, si el pudor no hagués fugit de la po
blació com d'un loe empestat. Cines, on La
pantalla ofereix estímul a totes les concu
piscéncies, dissimul i fins gloria a les baixes
ses més immundes, i la
fosquedat camp a co
bejances bestials. Llocs d'esbargiment, on s'a
coblen les gentades a mal parlar, mal pensar
i mal obrar, deixant dessús d'un drap verd
eo que no és llur per a jugar-s'ho, baldament
els pertanyi; i sota del tapet la pau i la ver
gonya. Li ensenyem al Senyor parelles que
mai no deurien haver-se aparionat, i que ni
davant d'Ell es separen; i gents desparella
des contra totallei. Homes de negoois que per
a rés es reeorden de la
única operació veri
tablement interessant, i obrers que rés no
volen saber de l'Unic. Qui verdaderament mi
ra per ells. Dames caritatives
que es planyen
de no poguer-se divertir per caritat; damise
les molt devotes que posen al descobert co
que un perfum avui desconegut els manaria
tapar. Joves elegants i acomoclats, que si veuen
esbojarrats als madurs, buida de severes san
cions la magestat de les mamás, i exemp de
olor el Iliri de les donzelles; que poden, que
han d'ésser ells? I, per fi, jovenalla d'ambdós
sexes de l'altra banda, damunt quaLs senti
ments i de les idees Ilurs (salvant com en
tots els estaments es degudes excepcions) be
cal plorar, be cal plorar, germans!
Aqueixes coses i aquestes gents, son les
que mostrem al Senyor quan surt a passe
jar triomfalment pels carrers de Barcelona.
Oh, Déu humilíssim i plé de magestat! Quan
será, Senyor, que triomfareu damunt de tan
tes i tantes vanitas, mentides i concupiscen
cies nostres? Quan no ens haurem de ayer
gonyir de Vos?
VERA X.

Aquest número ha
passat per la censura

D' a,eí d' a 11á,
Un exercit de famolencs es passeja
de Russia en actitud airada.
Son els hereus de la felicitat boIxevist
que
es
vendrien la primogenitura PC
menys d'un plat de llenties.
Parodiem la frase d'Erasme: «L'esperi
es
comunista i lliure, per?) l'estmag con
pletament esclaw.
terres

*

*

*

Llegim que a benefici deis soldats que e
baten al Marroc, el Circol del Liceu de noE
tra ciutat está organitzant una correguda d,
bous, pretenent dar a la festa un carácte
trascendental.
Nosaltres en nom deis pobres fills de le:
dolorides mares, que lluiten i moren a l'Afri
ca, protestem indignats d'aquest sarcasmo
que es pretent fer en nom de l'heroic exer
cit i amb escusa d'afavorir-lo.
Senzillament, es veu que ni l'humanitaris
me, ni el patriotisme (no gosem ampliar), n(
estan ni de rellogats al Circol del Liceu.
*

*

*

Ara que parlem de bous ens vé a la me'
mória el gros conflicte perque atravessá Bar
celona el diumenge passat, incommenssurable
ment major que el desastre del Marroc
puja de la baixa de les subsisténcies.
Ja veureu: S'havia anunciat que torejaria
un espasa dit
Algaberio; perri s'esdevé que
el tal és menor d'edat i el pare en us deis
seus drets li priva el pendre
part a la festa
L'opinió estava consternada. !Mal pare!
!Mal ciutadá! Privar d'un- porvenir al inoi 1
d'una gloria nacional a Espanya i d'una ex
cusa tal volta per que el dia de demá, els so
cis del Circol del Liceu organitzin una cur
sa de braus...!
D'aquest fet i recordant partides de baP
tisme en deduim que la major part deis to
rejadors son menors d'edat.
Per?) ?i el públic? Ben mirat no még
s'haurien de despatxar mitges entrades en
aquestes festes. Tot nens i militars sense

graduació.

*

*

*

Per medi del Director de la Presó Central
de Cartagena s'llan dirigit al govern els de
sertors reclosos allí, sol-licitant s'els fa,ci l'ho
nor de deixar-los anar a
lluitar a l'Africa.
Sempre serem heroics. Quan hi ha 1:411'
fugim; quan van maldades, els primers.
Caldria no ésser tant gloriós i més asse
nyat.

CATALUNYA SOCIAL

UN CONCURS INTERESSANT
Verediete
obert pel diputat a Corts
Del
districte de Manresa, D. Joqep Creixell
Iglesies, del que vam donar conte en el
obre de 4 de Juny darrer, ha recaigut
veredicte, essent otorgats els premis en la

En el

concurs

fibrina següent:

«El del paragraf I, de l'apartat I.» Es re
PalleiX Per parts iguals entre els Reverents
T
&fl uosep
Closa, Rector de Sant Mateu de
ges; don Gaspar Verdaguer, Rector de Sant
Miqu Aguilar de Segarra; don Agustí Ca

sademunt,

Rector de Cabrianes, Sallent i don
Rector de MayanS.
«El del paragraf II, de l'apartat I.» Es re
Darteix per parts iguals entre els Reverents
don Antoni Giol, Coadjutor de Sant Feliu
Saserra; don Magí• Altimiras, Rector de Saleea ; don Joan Sala, Rector de Sant Jaume,

J°In Creixans,

=

brianes.

El del paragraf I, de l'apartat II.» Es re11,
Per parts iguaLs entre don Joan Vi
rnestre de Sallent i don Josep Rucarols,,
Dar+
;
—eix

flestre de Sampedor.

(El del paragraf II, de l'apartat II.» Es
rep a‘‘eix
per parts iguals entre donya Car

nle

Baldelló,

teliet
sar

mestressa de Sant Vicens de Castrestressa de

donya Carme González,

Pructuós de Bages.
«El del paragraf I de l'apartat III•» Es
ren
''arteix així: 230 pessetes a don Joseli Górnez
,val H.L"tifioz, de Suria; 125 pessetes a don
'entí Fargas, de Manresa i 125
Pessetes
a
don Sebastiá. Rojas, de Manresa.
1E1 del iparagraf
II, de l'apartat III.» S'o
t°1-1.a a don Salvador Carbonen Jou, de Sant
Vieens de Castellet.
«El del
paragraf III, de l'apartat III.» Es
ren,,
així: 350 pessetes a donya Maria
IVa
Easany, de Sallent i 150 pessetes a do
Ya
Boix, de SaLlent.
4.

Manresa,

18 de Julio! de 1921.

Salt (Girona) s'ha inaugurat el Pa
at
Sant Lluís, presidint les festes
3
tal motiu celebrades esplendorosament.
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el diputat a Corts per dita capital, En Nar
cis Plá i Deniel, vis-president primer de l'Ac
ció Popuiar, qui va pronunciar un formós
discurs, d'enlairats conceptes, mojt adequat
l'important succés cat6lic-social que es feste

java.
—Totes les

noves

que

es

reben referent

l'implantació del regisme
convenen

en

que

es

de Retirs Obrers
general la seva accep

tació i rápida l'organització deis serveis i
imposiçions. Els patrons s'apressen a inseriu
re als seus obrers i a satisfer les quotes que
els corresponen.
—,Segons R. D. ara publicat els Inspec
tors del regisme de Retirs Obrers Obliga
toris tindran el carácter de Delegats de l'Ins
titut Nacional de Previsió nomenats a pro..
posta d'aquesta entitat, pel Ministre del
Treba11.
Les Caixes Col-laboradores faran la propos
ta de Sub-inspector als Patronats Regionals
Provincials, entitats que els nomenaran
o

seguidarnent.
—La Gaceta

publiCa el Reglament provisio

nal de les entitats asseguradores de gestió
compiementária per a la práctica del Retir
Obrer Obligatori.
Son aqueixes entitats de carácter mercan
til unes i de carácter social altres.
—La Cooperativa de Periodistes per a la
construcció de cases barates, de Barcelona,
ha sigut honrada per l'Institut de Reformes
Socials, qui l'ha designada als futncionaris
del Ajuntament de Bilbao que desitjen or

ganitzar

Coopeerativa d'aquest

genre com
per
informarles en eix
l'entitat més apta
un

afer económic-social.
--S'ha constituit la «Confederació Agrí
cola Unió de Viticultors de Catalunya», a
base de la antiga Unió de Viticultors, que es
refan amb la nova i respetable entitat.
—Al mold d'Alacant s'está pcxlrint el blat
argentí c,omprat anys ha pel Govern amb
motiu de la guerra. Es perden milions i s'em
pestifa a la gent.
iAixí s'administra!

?
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CATALUNYA SOCIAL
INDUSTRIA

A N

CATALANA

MARCA

JE rit P: FLIA.

en cirios,
blandones,
chas, candelas y todo o
concerniente sl ramo de cerería. elaborado con toda
pr rfeccidn sil peso, forma y gesto de cada país en CE
RAS PURAS DE ABEJAS para el CULTO CATOLICO,
y con buenas tne7elos de variss clases y precios. 410
humo, nVor ni ccrbón.•

ESPECIALIDAD

DEPOSITADA

BLANQUEO DE CERAS en aran escala, puras sin meza&
CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias. Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.

0,Net()/4.0

y cofores de

de

en

Eiteérieas

.\*

40 Calle de la

wasPOR

Prirmesa

4.19:rel,\

i..1j(

'CI4D0 PTD-P S.111.

BARCELONA

2 Grandes premios

mmeammasmommomm.

CATALUNYA

•

Un any

•

Sis

•

mesos

8
..

Cada número

.
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»

céntima.

atan

DIU II

111= 1111•111 la

allarilm

INTERESSANTÍSSIMA
per

a

els

senyors Rectors,

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

40 ANTONIO SALA Barcelona

Se remiten

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

notas de

CONSULTORIO CLÍNICO

CHALBAUD,

:

DR. R.

JORDÁ

MASIP

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugía
Condiciones especiales para trabajadores.

•
Mala

Princesa,

ptes.

4

ANUNCIS A PREUS ECONÓMICS

•

pantos de la
Península y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.• y 2.« CLASE

DEL

SOCIAL DIU FU BIS:OPTES

•

los

40

Telor000428

42it/O SISTEO"

:Diplomas de boom

:

Esteáricas y trana
parentes, blancas
todas clases y varios precios. Cirios Y
blandones estcáricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1838. Fxpedleiones a todos

FABRICA de BUJIAS

Carneo

eLde

de

J.

S.

BOQUERIA, 27 pral. 2:
Entrada : ALSINA,

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.

ACABA DE SORTIR
LA

QUARTA EDICIÓ

MENT

NOTABLE

AUMENTADA

DE

LA

Sociología Cristiana
DEL

Dr.

josep Llonera,

Pbre.

Singicatos u Cajas Dan
UNICA

4•5 edició aumentada

CLARA,

Per demandes dirigir-se

a

ACCIÓN POPULAR»
Baix St. Pere, 1, 3 i 5

ESPANYA,

COMPLERTA 1

COM

A

CONCISA

SE VEN A LES PRINCI
PALS LLIBRERIES I A

«

BARCELONA

A

«

ACCIÓN POPULAR
PREU:

7

»

PESSETES

CATALUNYA

SOCIAL
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IlsQUC TA
114 LIQUIif
CASAN
?^•.

Exi
•

PASAMITJANA
•¦••

I

h..

mor.,

/

I

I

l*

e.. .4.k.

•NT

[
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Cols

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

ENSENANZA,

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL
COMERCIO

de letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
rdcticas
de escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
9°
I

Partida
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca g Bolsa
'El Título doble,
de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
tí/prcantiles. Clases especiales Para senoritas.—Practical of School Languages

\Lenguas vivas)

por

profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
comercial. Lenguáfonos.

prácticos.—Taquigrafía.—Geografía

--"---.-"W"--"...""¦••••••••¦••••••-••••••~---

-
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SOCIAL

CATALUNYA

LLET CONDENSADA

PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

SERVICIOS DE LA

COMPANIA

Línea de

saliendo

Cuba

MéBeo.—Servicio

el 21. para Habana
Gijón y Santander.

Cortina
runa.

y

mensual

Veracruz. Salidas de

Aires

Santa Cruz
el

día 2
el

bana el

30

de

y

de

Puerto Rico

Rico.

IlgácIlz

occidental
indicadas

Regreso

mes

Cádiz el
y

con

escala

Cádiz

Fernando

el

7,

para

de Africa.
en

el

16

de cada

Habana. Salidas de

Canarias,

Línea de
de

cada

de

y

Santander

Habana el

de Barcelona el 4.
Aires; einpi elidiendo

Málaga
viaje de

de
el

Gijón

el 19. de

20 de

cada

el

5

y

mes.

desde

viaje

1.

Bueno.
26. de
la 01-

mensual saliendo

de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palillo.
para Sabanilla,
Curasao, Puerto Cabello. La Guayra. puerto

Las

mes. para

Colón el 12

Pdo.—Servicio

el

Cádiz

de

regreso

el 20Y de
Para Co•

New-York.

Barcelona.

y

mensual

Palmas, Santa
Regreso de Fernando
Las

de Barcelona
Tenerife, Santa

saliendo

Cruz

de

Póo el

2, haciendo las

el

2.

de Valencia el

Cruz de

escalas

la Palma

de

Canarias

3, de

y
y

4'
Alicane el

puertos
de

la

e°8"1

de la

Península.

de Ida.
el

2,

Bras11-Plata.—Sallendo
Aires. emprendiendo el
Canarias, Vigo, Cortina, Gijón.

de

Je de

en

Venezuela-Colombia.—Servicio

Línea de

Málaga.

Aíre:p.—Servicio mensual saliendo
de Tenerife. Montevideo y Buenos
de Montevideo el 3.
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New-York, Cuba, Méjleo.--Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Valencia el
28 y de Cádiz el 30. para
New-York. Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de

Línea de

Málaga

y

Bilbao el 17, de

Veracruz el

Línea de Buenos
Para

de

TRASATLÁNTICA

de Fernando

Póo

haciendo las

escalas de

Canarias

y

de

la

Península,

indicadas

en

el

vis.

Ida.

Línea

Buenos

Bilbao. Santander, Gijón,

viaje de

regreso

Santander

y

desde

Corufia

Buenos

y

aires

Vigo
para

I

para Río Janeiro, Montevide°
Montevideo. Sanos. Río ,auetro•

Bilbao.

Además de los Indicados servicios, la Compallía
Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los
tos del Mediterráneo a New-York. puertos Cantábrico a
New-York y la Línea de Barcelona a Filie/nos'
Yas salidas no son fijas y se anunciarán oporunamente en cada viaje.

Pser.

Estos vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía
do. servidos

por

carga en

eti.

_di

las condiciones más favorables y pasajeros,
a
quienes la
trato esmerado, como ha acreditado en
su dilatado servicio. Todos los vaeo"."
sin hilos. También se admite
carga Y se expiden pasajes para todos los Puertos dei 11"111*
líneas regulares.
cómodo

Cornear"

y

bh.L. Homo

1 FRANQUEO CONCERTADO 1
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