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fracassat,

mes no

Cal no je r-nos il.lusions.
El fracás del Comunistne

Comunisme.

Ni quan el poble

podrem

rus,

a

Russia

5, BARCELONA APAITAT,2,7,A3
TE1.11F.

ha morti

no

vol dir que

fart de pa/ir, expulsi

a

hagi

morí el

Lenin i els seus,

cantá victoria.

El Comunisme, l'anarquia, el nihilisme, constitueixen els ultims
leones fatals de una serie lógica, el primer metnbre de la qual es el
Ron serviam Satánic, avui, teóricament o práctica, triornfant a
tot arreu.
I tots quans, uncientment o inconcient, segueixen aqueixa bandera

del

non

serviam,

son

bolchevics o bolchevicans.
amb sos mals costutns corrompen els del poble.

O son tots els qui
O son tots quans l`exploten, o u exploten les passions.
0 son aquells que viuen a extramurs de l'EsgMsia.
O son els que no compleixen els deutes de ciutadania.
Tot mancament, sia del genre que sia, es un factor de bolche
de Comunisme.
!Ja veieu, companys i atnics, si en te d'amics i companys allá que
2
gonika a Russia entre sang, Jam i peste!

uiquisme,
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EL

QUE PASSA

ESPANYA ENDINS
Eis moros han continuat atacant els con
vois aquestos dies, trabant-se vius combats
al vottant de les posicions proveídes. Alguns
d'aciliestos combats han tingut honors de ba
talla, especialment els lliurats a la Mezquita
i Zoco-el-Had, Casabona i Taguelmamin. Les
haixes es conten per centenars, malaurada

pmfetissa

que

aquest Govern

es

interí. !Seni

bla impossible tanta xorqueria!
Els partits extrems semblen atuits pei for
mós despertar del poble amb motiu de la
xurriacada rnoresca. A Bilbao han volgut al"
general,
xecar el cap, promovent una vaga
que no ha rearxit malgrat algunes víctimes
sacrificades per a conseguir-ho.

ment.

La gosadia deis rifenys els ha portat fins
Melilla, que ha sofert un conato
de bombardeig des de els serrats del Guyugd.
El Govern ha de confesar-se que treballa
quant pot a fi i efecte de acumular elements
de guerra a l'Africa. El exércit que se está
concentrant als ports principals de la penín
sula, a l'aguait de lo que ocorreixt allí, pot
donar-se com a constituit. Les ordres van
que volen, i es complebien a racte. Val a
clir que si aixó hagués passat sernpre, no
tindriem que plorar i que avergonyir-nos de
la desfeta de Melilla.
Entre les causes de la mateixa, que ja van
esbrinant-se hi ha l'estat de xerinola 'Arma
nent que regnava als punts principals de la
nostra zona, de modo especial a dita plassa,
afeblint personal i homes... Tambo es veu que
els municionáments eren deficients baix tots
conceptes.
El viatge del Ministre de la Guerra a Me
lilla haurá seria per corretgir defectes
donar empenta als factors decissius de l'éxit.
Ara s'ha sapigut que no es va poguer auxi
liar als heroics de Mont-Arruit perque falta
ven medis
fins per disparar els canons!
Aquest viatge d'En L. Cierva es relacio
na amb certes actituts de les famoses Jun
tes`de Defensa, les intromissions deis quals
en
assumptes importantíssims posaven en
greu perfil intereses nacionals de primer or
dre. Sembla que la prudencia es va imposant
!Ja convé!
La política, alló que en diuen política la
gent que'n viu, pareix que dorm; mes la ve
ritat és que els lliberals treballien per fer sal
tar a l'actual Gabinet tant prompte com la
turbonada de Melilla s'aclari un xic. Els pro
homs lliberals es mouen molt al redors deis
restaurants de moda de les estacions estiuen
ques. Per de prompte han negat el concurs
seu al Govern en el nomenament de Governa
dors, que al fi s'ha reablirat. En Gasset ja
les portes de

ESPANYA

ENFOBA
la Societat

Ja tenim reunit el C,onsell. de
de les Nacions. El plet que té que veurer
fallar és irresoluble, tal com está planteiat
avui. Mes que entre Polonia i Alemanya
discuteix entre Franca i la Gran Bretanya
el repartiment de Silésia.
En reahtat l'Entente no subsisteix sin6
en
els protocols deis diplomátics i en els
llavis insincers deis polítics. La guerra 011tica entre Anglaterra i Franca s'agrava cada
dia. Ara mateix al tractar de repartir-se els
primers mil millons d'or pagats per Alerria
nya, Anglaterra ha fet els comptes al seu gust
i de tal, modo que la pobre Franea an qul
pertocava cobrar els mil millons, rodons, e$
queda sense ni un centim. Ademés, al fixsr
el cost de cada soldat de l'exércit d'ocupacié,
adjudica al soldat anglés doble quantitat (teu
al de Franea. Si aixe, no és una burla sag"
nant, ademés d'una injusticia evidenta...
Irlanda no accepta les proposicions de LloYd
George. Insisteix De Valera en partir del su"
post de una Irlanda independent, i sobre
xo no hi ha avinensa possible. No s'han ron.'
put les negociacions, peró no es veuen ter
mes hábils
per a prosseguir-les alrosament.
Els grecs sembla que tenen guanyada la
partida als turcs, que és lo mateix que anal"
corres'
ciar una altra derrota de França i el
ponent triomf d'Anglaterra a l'Orient.
Mes Anglaterra té altres éssos a roser,gs
A la India les sublevacions menudeixen 1s°11
formidables, i a La Abissinia acaba de sofrir
odes
reb
un fort contratemps. De Egipte
ter
noves, pero les amaga, esperant que el
apaigabará el foc bel-lic deis egipcians. meri; el
trestant els pega sense compassió, que el
secret deis éxits británics que ocupa.
Mes, tant va el canti a la font...
J. de M.
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La

resignació

Les

cristiana

basfemes deis enemics, i les mans
damunt
será in
coneguda sempre a qui no s'endinzi a la viva
entranya de l'esperit cristiá.
La malicia del socialisme sigué ametent a
Profanar-ne el nom. Ne feren un tópic, un
flOC comú; inventaren el dilema pérfid: «o re
signació o revolució». Peró hi ha quelcom més
trIst de veure, que la grolleria
una calumnia sobre la nostra fe:
tis contemplar con) surt de bogues cristianes,
apenes disfreçada, també la disyuntiva que
ecInlenlant per murmurar de la resignació,
acaba exhalant una reticencia.
«No ens volem resignar», així conclouen,
tant els que tenen cara per a fiestomar de
dret la santedat del principi, com els que, en
efecte, no s'acaben mai de resignar a ésser
cristians. Els qui tenen lit el cor i el pensa
Ment a l'altre extrem del dilema: les volup
tats revohicionaries.
Ara, el que convé saber, és si és veritable
O.no el letret. Si és cert o no, que el cristutmans

barroeres d'amics indelicats es posen
d'aquesta virtut, la finor de la qua l

revolucionapenjant

n»srne
t.es»

sigui

un

ajupi

que

varietni4, un pisa-paPe
força tot el qui va a sota,

«ne

per

alnb el pés de la Resigmació el mantingui
de calp a terra sens permís de moure els ulls.
tio cree
que aixó és realment una injuria, un
is testimoni. Es, aquest recurs literari del
Parlar abusivament de la resignació, Un joc
mal intencionat, com ho seria predicar la Pau
sense condicions quan un del partits en llui
ta está guanyant. Els qui atribueixen al crisb.anisme
la predicació sistemática als pobres,
d una
resignació vegetativa, el pinten aliat

ció amb l'immobilitat. Quan el familiars es
resignen a la mort del parent estimat, ?com
resignació cristiana, sinó amb
es manifesta la
una activitat jamai prou viva: La, oració, el
pregar incessant per a l'Anima volguda? Con
trast, per cert, ben dar amb la vacuitat pa
gana, que davant la mort no pren altre acti

estupidesa.
Economicament, penjar a l'Evangeli la ex
pressa conservació de la pobresa actual, és
altra vil injusticia. A ningú s'ha dit mai en
pobre
nom de Jesús: «Tú, resigna't a ésser
tota la vida». La resignació, en aquesta es
fera, és l'acceptació humil pera activa, de /es
contrarietats, l'acord benévol amb la volun
tat divina, per?) mai la contenció de l'es
forç reiterat, el qual és certament connatural
del cristiá, qui té tots els carnins oberts
menys el del quietisme. La resignació no és
per a no lluitar, sinó per a saber Iluitar.
La Dei del treball, espinada del cristianis
me, no seria compatible amb la resignació,
si aquesta fos lo que volen dir sos detractors
satánics: la sotmissió imbécil i orba. Cal re
signar-se a sufrir el pes de la llei; així sí, pe
r?) d'aquesta llei cal treure, cooperant amb la
Providencia de Déu, tots els fruits humana
tut que la

ment
La

possibles.
resignació auténtica del cristians, és

no ja sols en el cel, si
Perqué el pa promés i
cada dia re-demanat, és el pa material, ultra
un

teixit d'esperança,

rió aquí

la terna.

a

l'esperit. I

la Providencia no coneix Ii
els obsequis a sos fidels. La
Providencia que es manifesta en les causes
de l'ordre natural, exigeix, peró, el treball,
prestació infinitament perfectible, com a tes
timoni, bestreta;i garantia, de la voluntat hu
el dé

mitacioflS

en

mana.

Els mateixos apóstols de la pobresa i de la
dels rics. I aixó és intolerable.
Els cristians es conformen amb plenitud de veritat evangélica, com Sant Francesc d'Assís,
resignats, si acep
en qué poden anomenar-se
resignació, a les grans realitats
la llei
universal de la mort, a la llei univer
sal del
dolor, al fet i principi de l'autoritat,
•.clue la vida sigui una lluita, a que sempre
a

bagin pobres.

Per?)
ries les virtuts

poden ésser contradicto
elles arnb elles. I la Resignació, la Confor
untat, eom diem en catalá, no pot sser una

negativa

gracia,

no

de les altres grans fonts de mérit
es diuen Treball, Voluntat, Per-

que

ecció. La Resignació no pot pas contradir en
'115 manera
l'Amor, síntesi de totes les vir
i mare de tots els sants neguits, fri
.nces, dalers, inquietuts, lluites i aspira

cien".

Traiciona

uretes

per

la veritat cristiana qui confon a
ignorancia culpable, la resigna

tem el sentit que donen al mot els revolucio
naris? Sant Francesc d'Assís, ?no sigué el
lluitador heróic, el propugnador titánic, per
no se li tornes ensopida, dei
a que la pobresa

xant d'ésser virtut, deixant d'ésser una força?
L'ascens, que es el sentit general de la vida
cristiana, no engrana gens amb aquella versió
laica i revolucionaria de la resignació, tra
duida per «actitut passiva». Resignació cris

tiana

no

es

fatalisme musulmá.

Resignem-nos

treballar, per?) treballem
les nostres forces: Aquesta es la
a

amb totes
posició del cristians. Altrament, ?no es la
familia, nucli de la societat cristiana, un es
peró per causa de l'imperatiu del bé del fills
sobre l'iictivitat del consorts? Dones insulta

CATALUNYA
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les virtuts cristianes qui les considera obsta
ele per a que l'individu pugui bastar-se a sí
mateix i als seus.
Les ofen especialment qui especula ami') el
descrédit de la resignació, volent justificar el
gest revolucionan, volent aplaudir les revol
tes mes o menys táctiques contra el mon ac
tual. El dilema «o revolució, o resignació», es

No

en

volém de pa

d'aquest!

SOCIAL

sofístic: no existeix sino,'eir. les menta Un-bel
les deis acratés
de s'os deixebles. Els cris.
tians per a viure i per a prosperar, per t
obrir-se camí, per a resodre obstacles i con
fradiccions, tenen una divisa que conté la ta
rra i el cel: TREBALL 1 PROVIDENCIA.
R. RUCABADO.

Per

a

pagar els defensors de la Patria? Ah,
perque no un impost especial sobre

llavors,

Contrasta.amb la indiferencia de la opinió
els lupanars?»
de la qual no ha sorgit cap protesta contra el
Ho veieu? Aixó sí que es patriotisme!
Comité del joc, dit per ironia d'Obra Bené
R. R.
fica i Social, tacant amb son donatiu la últi
ma
cosa
noble que li faltaba contaminar:
l'exercit combatent a l'Africa, contrasta,
Forestal
diem, anib la insensibilitat moral de nostra
gent en aquesta i en totes les altres ofenses
La Comiió de Repoblació Forestal de la
contra l'esperit cristiá, c,omeses pel régim de
Mancoinunitat de Catalunya publica una 810pacte amb el joc, una actitut digníssima en
cució per a tal de interessar a la premsa Pe
el camp catelic belga, davant de ramenala
riódica en la propaganda de aquest gran afer
d'un fet semblant, d'un projecte de consentir de nostra terra.
el joc, a base de subvencionar una obra pels
Perque lo cert és que els nostres boscos
antics combatents de guerra.
sofreixen anys ha els efectes de la deixadesa
Tenim davant de nostres ufis un retad de de la explotació xorca, de les destrals males
La Libre Belgique, de Brusselles, del 30 de trugues, de les alicnacions egoistes, de les ta
Decembre de 1920, amb una breu nota signa
llades fraudulentes, deis incendis
da A. H., on sota el titol, tant expressiu,
aquest pas Catalunya quedará corn e!
que es tot un programa: Non, non: pas de
pelat Aragó, on ni mates resten als caMPS
ce pain-14i vibra una santa i patriótica indig
per encendre les llars.
nació. La traduim tota sencera:
Tots els estiuejadors que tornin de les en"
«Mr. Buyl, diputat d'Ostende, ha anunciat contrades de nostra terra yerren esgarrifats.
la seva intenció de presentar, a t'obertura de Amb pocs anys moltes comarques han perdut
les sessions, un projecte de llei autoritzant la seva fesomia per manca deis boscos que
les viles termals per a dedicar-se a l'explota
las formosejaven. Minven les aigues deis rius,
ció del joc, baix certes condicions, i especifi
treballadors i riallers abans, avui
cant que les sumes aixis produites serien en
ques i desvarits...
tregades al «Fands des Cambattants».
Els boscos del iinmens terme de Fraga, Pu
No' en volem de pa d'aquest.
blació netament i geográficament catalana,
No es poden pagar els sacrificis complerts encara que oficialment d'Aragó, acaba de des
dins el llot de les trinxeres, amb el diner apareixer del tot. Es una desgracia irrepa
arreplegat en el llot de les timbes: l'argent rable. Tots els seus arbres han sigut constl
deis jugadors que es suiciden no ha de servir mits en els treballs de les mines de carbó
per a les farnilies deis' qui han caigut amb el
de la veina conca de l'Ebre.
fusell a la ma.
Nosalt res no creurem en la regeneraelu
Hom vol fer servir l'hemisme deis nostres agrícola forestal de Catalunya fins que vejen'
soldats com a pa-ssaport per al lliure pas els boscos respectats i tractats com si fossill
d'un vici: Hom espera que la opinió pública jardins, tal com es veuen conreuats a Fran
tolerará el joc en consideració a l'us deis be
ca, a Alemanya i dem(„y3 paíssos civilitzats de
neficis.
debó.
Peró no en volem, nosaltres. I ho direm
Per aixó aplaudim a La Mancomunitat e"
mes clar, si convé.
aquest gest d'amor i d'interés per els hose06
Un tantpercent sobre les re,ndes del joc? catalans, amennats de mort.—Ager.

Repoblació

devastadorAn
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*t'a Sardana
Nilo de

de einquatita anys enrera.
mare--isanta dona que al. ce! sia
-;_era filia del cor de l'Ampurciá va ennzari
u4r-se al cor de la,
Segarra, altont, aleshores,
911438

znetyt

Parlar de l'Ampurda i de la Sardana, era
°01u ara enrahonar de la Xirta i ses costums.
Les nits d'hivern, entes i feréstegues, no
''croababen mal en el poble ahont viviem. Vo
reta de la llar, sentats al caixabanc del foc,
O
fent rodomz en el braser, mentres la ?Izare
ens contaba cuides i rondalles, cusint o fent
7110 a, els meus gernuinets i jo la escoltabem
enibadalitsi ens i queja la baba, sobretot
quant ella, fericia sa intaginació per ele re
c°'18 anyorançes de sa, xairtoba terra, ens la
Pintaba antb colors vius i placévols,recreiantla Pobreta, com si fos desterrada a una
‘noeria tenebrosa.
Quant streu grans, ens deia, si Deu pla.u,
anireu a l'Emporda i la Selva, que son du
res comarques gel-manes, joya de Catalunya,
veureu poblets ernboscats; grans cases
caluP cercad,es de prats i rouredes; boscos
suro que no s'acaben mal; rius, rieres i
rierons d'aigües dures, que corren mentirosa
ment sobre ilits d'arenes fines.
Ej eel de l'Empordá i la Selva es tan for
kt's com la
terra, i la terra té a un cantó el
blau, i a l'altre, lluny, molt UttnY, les
del Pirineu, blaves també i necimb
cimeras bienes i lluents com
a
plata. 14 gent és sencilla i alegroia. Por
'en els
'tomes barretine,s verntelles sembhtnts
, ,(1 les gorres .ntusques d'quest país nostre, que
"I? hi escauen d'a1143 mis. Les dones porten
i faldilles de seda per les festes. No ba
ere com
aquí la, gent en !loes tancats, per
abraçades,
separant-se ele rics deis
Pobres
'ures. Allí tots son nns. Bailen sardanes...

1,,,,9,
,

nIttrztany,„1--

7renoues,
1'136

*

qué son,
Ai fillets
na
a

laz

itn

ball

mare,

*

*

les sarclanes?

meus, ?com voten que US digail
rodó que a voltes fa la figura de

de. vegades semblan
lles rodones que fa l'aigua d'un toll quant
tira al mig una pedra isabeu? Es balen
Plaesa del poble, davant l'Esglesia, o bé
ele Prats i dessota ele pins i els roztres.
8erP Cargolada i

17bre

te).8,,.euets

i capitostos del vehinat
foraeobren el ball amb el contra
que és cosa curta i de cerimonia, COM
1491 ballet
d'honor 1 cortesia Per a ells
hostes. Després refila el fluvid, que dobó de
sentir, i avisa a la gent com una
'vrrzeta (-pordres
de treroa, per a que es pre

pb:

fatxenda

bimba,

5

pari a bailar la sardana. Aleshores el jovent
s'esralota i acudeix a les ballades, que diuen,
apcifant-se les ~lis per dos o tres dits, i en
cara moltes noies s'id posen moradora bro
dats a leá matts, que és més decent...
Desseguida deis refdets del fluviol comen
ça l'espetec d'inkruments i sona la tenara,
qué és un clarinet més liare que un mal any,
pera d'un tó dolç que encisa. Un tambó pe
tit porta el compás; i allí vettreu com salten
segon.s marca
i puntejen, i van d'ací
ele
ballaclors,
seriosos
com un
música,
tots
la
raya, contant ele cbmpassos sense.que s'errin
mal. Quant el cant els fa saltar, voleien les
barretines vermelles totes a una que és un
gust, i si bufa la tramontana, que és un vent
tant fort caín sanitós, sembla al() un camp
de roselles al mes de Maig, mogut per la tem
pesta...
*

*

barrejats,

—I bailen tots

~re,

ric.s i po

bres?

—Ja lw cree! Rics i pobres, homes i dones,
t'adrins i casats, vells i joves, i també la quit
xalla de vegades. iPobret del que en la sarda
quolsevol que sin! Ni ele ene
na rebutgés a
mistats donen

a

coneixer

ses

rencunies

men

sardanejen. Es 'una vera
Jo, fillets meus, no'n canee

gerrnanor.
cap més de ball
com la sardana. A les noies ele hi escau per
que ilueixen modestanzent el garbo de sa per

,tre

soneto. Ale
com

s#
ige43
encligur. perque,
punt ejar

joves

bailen, la lleageresa

salts que donen demostren les forees i genti
lesa llttrf.iiKitr4 alsrVellels fa tornarjrrve la
'

sardana!

•

Tant dec,ent i acristianat és aquest
que moltes vegades hl veureu cis mateixos
rectors deis pobles presidint les ballades.
Si el jovent algún cop fa xirinola i es des
manda un xic, no és pas mentres sardaneja.
Aleshores sois té el cap a bailar bé i no per
dre el compte.
I així com tots els balls d'aquesta encon
trada riostra son poc recomanables i sois dei
xen a nois i noiés remordiments 1 rancunies,
les sardones son la mateixa alegría i s'Id fan
més paus que guerres en elles...

—Mere, canti'ns

una

sardana, faci el fa

•

vor, mare!
I ma santa ínare

ene en cantaba una, i
dues, i Inés, fine que es cansaba, la pobreta.
com que tenia 'una veu d'angel i en sabia
de molt boniques de sardatus, la vetila finja
quan el foc, mal cuidat per rembacialiment dé
tots, deia gran.
I a peltre.
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I n'entres gaje ni i darmienz, ele boscos i po
bles de rEmpordá i la Selva, les ;termites em
boscades, i les cases de c,antp voltades de pins
i roures, i les barretirtes vermelles, i les teno

fluviols i tambarins riallers i
saltironaires, omplien nost res sonmis d'una
mena de poesía d'or, anycrradissa i hermosa
res

dolces i els

m,ent trista.
I a l'enciemit

ens

iquan lti anirem

a

deietzt i preguntavent:
bailar sardanes?
I si la mare oía o endevinava la pregunta,
ene responia ~atenta: ftilets mene, no sé si
hi serem a temps. A la Selva i a l'Empordá
es van aterrant eqs boscos i es van perdent
les sardanas...
l al dir-ho giraba la cara per amagar una
llagrimeia de condol.
veztre

?Quí 't'eh° havia de dir allavors?
Anys després vareig cumplir ele desitjas
de la mare i ele meus; i així com casi sempre
les realitats de la vida no oarresponen, ni de
a les il-lusions araranades, a l'Empordn

~Ni
El Rdm. P. Deas
Com ja sabran ele nostres lectors, ha mort
al Monastir de Montserrat el Rdm. P. Dom
Josep Deas, Abad que fou de dit cenobi per
espai de 27 anys.
El P. Muntades, predecessor digníssim del
P. D.eas, esmnbra de runes el vell Mona.stir
i inicia algunes de les obres necessaries pel
reviscolament del afamat Santuari. Calla,
empro, que radere seu vingués un home de
clara intel-ligencia i ample pit, mimbat de
totes les virtuts, per a donar empenta deci
siva a les obres tot just comencades i empen
dren altres de rnés grans, com exigien les cir
cunstancies i el maravellós creiximent de la
devoció del poble catala a Nostra Dona de
Montserrat.
Aquest home extraordinari fou el P. Deas.
La vida abacial es un seguit de sacrificis i
de éxit, d'embranzides i de realitzacions, d'as
piracions gegantines i d'obres estupendes.
Solzament qui ha vist, com jo, el Monastir
cap al any 75 del passat segle,
veu ara, tal

i

a

l'espectacle de les sardanas en pié
pele volts d'una berntita, o a la pla
del poble en diada anyal, va produir4
la Selva

base,
ga

o

encís que sois deixava dir-me: !tenia raé)
la mare!
I al emmaridar-me jo amb la noia de mes
il-lusions, després de portar-la a Mantserrat,
com tot han catal casat de non, sois vaig
pomar en mostrar-li aquesta maravella de
les sardanes, sota les rauredes i pinars de
Selva, al caure la tarda de Maig, o davant W
Esglesia del poble al sortir de, missa majar,
a l'esclat del sol de migdia.
Ara es bailen sardanes arreu i ea música
bosquetana i joganera que té bél-liques és
tridencies de velles centuries, acorde que ni
ele de Wagner, doiceses corprenedores, esPe
tees de !lampe i sartides de trascantó que
dei
deixert cte pecira, ressona com evocacions
vell geni de la Patria catalana als seus fills
distrets o esbojarrats, per totes les heno
ses encontradas de nostra terra i al ball
cte la mateisa Barcelona.
J. J. C.
un

com

es,

pot formar-se idea del aba,ciat del

P. Deas.
Sane dupte Ilur obra

es

la més

col-losal que

registra l'historia rel-ligiosa del passat segle

el seu gen re.
Cal veureu per creur-ho.
Altrament el P. Deas- ere un home so(
llissim, un Sant Benet rediviu, plé de bondat,
sadollat de virtuts.
Encarna plenament en l'Ordre benedictina,
de cafre tan catalanesc com cristia, i
Ca
a ell i ale seus exemplars coadjutors,
en

roercés
talunya fou,
dir-ho així, rebatajada
per

segle XIX,

a

la catedral de les nostres mon

tanyes.

Allí, a Montserrat, té, com va dir En Roca
i Florejacs fa ja 40 anys, sa casa pairal Cle
talunya. El gran mort la revestí.
e/1
Allí, als peus de la Moreneta, descansa
el
fou
pau eix home de acció formidable que
P. Deas, de Ilarga vida--84 anys—pero
fets inés llares encara, gloriosíssims, per cert*
Al pregar per ell, preguem també per Os"
s'al»r
altres i per la Patria, per que jamai
MontanYs.
tin, ele ulls i ele cors, de la santa
J.
-

Assoll
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Capital i capitalisme
Molts obrers confonen el capital amb el
capitalisme. KS pot dir que totes les qües
tions socials tenen per origen els abusos co
tnesos pel capitalisme peró

Pita].

no

pe k factor ca

En l'ordre economic, capital vol dir rique
productiva, una riquesa destinada a la
Producció d'altres riqueses. No s'enten per
capital unicament el diner, sino tots els bens
Iwoductius. La maquinaria i /es matóries pri
irles, formen també part del capital.
En general el capital es el fruit de l'es
talvi acumulat, peró pot obtenir-se també
valent-se d'altres mitjans llegitims. Es vera
ment útil el capital! Podria prescindir-se
d'aquest factor en la vida del treball? El ca
Pita' és l'auxiliar indispensable de la Produc
ció económica. El treball es verament el fac
tor de la producció económica, peró l'obrer
necessita l'utillatge necessari per a produir
i al
mateix temps anticipació pecuniária per
obtenjr el producte del seu treball. Si l'obrer
110
obtingués una remuneració abans de la
,venda dels articles que ha produit es moriria
`4e
fan), car imites vegades no es lleno, al
tnercat fins al cap de molt de ternps.
L'obrer sense preocupar-se si es vendran o
n°els articles per ell elaborats, cobra la sol
dada convinguda i per tant forcosament ne
ceita l'existencia del capital.
Si no fos licit acumular els diners llegíti
niament guanyats, com podrien adquirir-se
les materies primes i la maquinaria necessa
tia Per a la producció? Si a robrer no li da
nessin cines i máquines, podria produir abunper gran que fos el seu enginy?
-rot raugment
de valor de les materies trans
fórinades,
afirma Marx, es deriva del treball.
Per qué, dones, es pregunta, el capitalista es
re.ten un part
deis beneficis obtinguts absolutainent ainb resforg deis obrers?
y ,La resposta es sencillíssima: Marx no ha
2igut reconeixer com agent de producció no„és que el treball de l'obrer; i el treball dels
turectors no mereix un salan? I el concurs
Port t Pel
capital no mereix una recom
pensa?
sa

.dosarnent,

n

No hern vist
que robrer necessita máquia
transformar les materies? Dones si

:5 Pe

les hi facilita i

de

preocupa
rnquistar mcrcats per donar-los-11i
sortida
,sadcluireix coneixements per aconseguir una
r ducció més acunada i més rápida i menys
es

a

dificultosa

no

lidieis que li pertoquen desprt:::: d'haver do
a l'obrer la soldada convinguda?
Ara veiem qué cosa es c,apitalisme. El ea
pitalisme es el capital diner sota diverses
formes: moneda metálica o fiduciaria, valors
negociables, rendes, credits hipotecaris, ac
cions i obligacions de diverses especies. El
capitalista no es el director de la seva propia
industria ni el propietari de bens iiximobles,
sino l'impulsor del capital movible, del diner
sota diverges formes. Els treta característics
de la prociucció capitalista, es la separació
del capital del treball. En la petita indus
tria, on el propietari fa produir el mateix
el seu patrimoni, el productor treballa amb
capital propi i per tant no pot considerar-se
nat

pot lícitament retenir els be

com

El

producció capitalista.
capitalisme

es

desenrotlla

en

les grans

industries i especialment en les sacietats anó
nimes. En aquest cas el propietari del capi
tal i l'obrer son persones completament di
ferentes i de vegades amb interessos oposats.
S'enten per regim capitalista aquel en el
qual el capital diner, té no tan sois una ac

preponderant, sino també

una induencia
il-legítima.
de
vegades
abusiva i
Es un fet evidentissim que aquest capital
té en gran part un origen injust i que mol
tes vegades no serveix sinó per a realitzar
operacions usuraries, especulacions abusives

ció

i

monopolis perjudicials.

Aquest capital s'ha desviat del seu objecte
que c,onsistia en ajudar el treball
i ha esdevingut un instrument d'opressió i

primordial

de vida ociosa i poc honesta.
El capitalisme aparegué vers el F,egle XVI,
amb rexplotació de les empreses mineres i
amb el desenrotllo de les banques i de les

manufactures.
El

capitalisme envaeix

totes les funcions

económiques, portant-hi el desordre. Usurpa
la direcció de la vida económica, sense tenir
pertany al capitalista
en compte que aquesta
productor que es el veritable impulsor del

progrés social.
El capitalisme ha despullat la vida econó
mica del

seu caracter

moral. Com voleu que

s'interessi l'accionista de les societats anóni
mes, pel regim del treball, si per el la llei
el divident? El capitalisme fa
la vida social resperit de lucre, la
cobdicia i e/ desig d'enriquir-se infinitament.
Lleó XIII blasma del capitalisme desorde
nat en la seva magna encíclica Rerum No

suprema
regnar

es

en

varum.

La violencia de les revolucions ha dividit el
social en dues classes i ha obert entre
cos
elles un abisme insondable.
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Hi ha rmei per aquest mal.
Lle6 XIII el dona: Cal que les costums i
les lleis siguin informades pels principis i
sentiments cristians.
liesperit cristiá avdrreix el joc, les espe
culacions deshonestes i 'Usura.
L'Esglesia, doncs, reconeix que es licit el
capital llegítimament obtingut que serveix
per produir altres riqueses i combat el ca

pitalisme absorvent, injust, inhumá, que con
sidera licits tots els mitjans per a satisfer
el seu egoisme. L'Esglesia combat també
l'usura i l'explotació.
Pel fet que hi hagi capitalistes ambiciosos

En el terreny
de les

suposieions

que es diuen católics no hem de suposar que
el c§tolicisme ampara llurs desigs. cleseutre
nats de cobejá.nça. -No; el- catoliCilma-xvel
que a la societat imperi la equitat i la j119ticia i que els patrons estimin els obrers
eLs obrera els patrons.
La nostra a,ctuació ha d'ésser sempre har
mónica, car els que fan obra negativa, des

vetllant odis i enfondint més l'abisme que
existeix entre el capital i el treball, no pe
den dir que actuen en norn d'un ideal noble
i enlairat.
Joan BELLPUIG.

places llur envejada felicitat, el temps va Pa
ssant; perque el temps té, entre altres de
tectes, aquest grossíssim i incurable de pa
ssar per no tornar; no deturar-se mai
per
ré,s ni per ningú. El temps va passant, ieI

Enc que fins eLs més incréduls quan es pre
tant'que pasa es diverteix fent caure ara
la pena de cavilar un xic, senten cert aquell ara aquell altre; ara a tú, ara a mí.
rau rau, per alló de: «I si fos veritat?» posem
I, suposem-ho també, que uns deis qui ha tet
nos, per un moment de la banda Nur, i vol
caure son precisament aquella que tanta de
guem-ne ésser, d'incrédulo, baldament sia,ne
envejor ens feien; se'n son anats .d'aquest
cessaria, per aixé, una torta dasi d'estulti món, i nosaltres ens hi quedem, amb la 'lus
cia. Sí; volguem-ne ésser, i suposem per una tra ira, un quant de temps
més.
estona que tenen ra6 quan aseguren que
I, ara, plantejem el problema; ara que ia
tot s'acaba aquí, i que els que s'ho passen han parta cap a la son
eterna (o be al neguit
bé ja ho tenen tot guanyat, perque no hi ha i
desvetllament eterns) els motius de la nos"
cap més erdld.
tra enveja. Si és
que després d'aquesta
Suposat aix6, compendrem la rabia que. vida no hi ha 1-és; cert
qué n'hem tret de passar'
necessariament ha de trasbaloar a qui, no es
la amb roseg envejant ,an aquella que ens
perant res fora l'aquesta vida, veu que els
semblava que gaudien? No haurá estat uns
anys li van passant i, amb ells, la esperanea
viva Ilástima perdre amargament el temPs
d'una felicitat que mai s'atrapa; sempre se de la vida, que per
dolent que t'os. sense
esmuny. N'ovira d'altres, d'homes, que sí que
envejes ni rabies mai n'hauria sigut tant?
la encalcen (pensa ell) la felicitat. Tenen di
I si, com ens dio la Fé, la Ilógica, el sentit
ners j
per' lo tant, gaudeixen d'una pila de comú, la ra.5
natural, la justicia i totes les
aventlatges que solament la moneda pot pro generes humanes de tots els paíssos; des"
porcionar. No'ns hi fiquem, no ho volguem prés, immediatament després, sense solució
saber si per dintre d'aqueixos homes feliços de continuitat;
després d'aquest temps de la
hi passa la processó, com es sol dir; nosaltres, vida
present, en vé un de etern, en que eter
posats en el terreny- de les suposicions fal
nament es premien els mérits i eternament
ses, que és el terreny que habiten els des
es castiguen els pecats (i la enveja i la rabia
creguts, només volem veure i admirar, plens son pecats
mortals); qué n'haurem acabat de
de rabia folla i impotenta, que aquella altres passar la
vida rabiosament si, per cástie, ens
que tenen diners son tebeos; i nosaltres que
tocará passar-ne una pena eterna?
no en
tenim, debades esperem una felicitat
I aix6 darrer no son suposicions; son veri
que no vol venir.
tats a l'encale de les més senzilles intel-li,
I vet'aquí que, mentre ens debatem dins gencies.
la fúria de la propia impotencia; mentre co
Pensem-hi una estoneta, que s'ho val.
bejem en va les riqueses d'aquells que ens
sembla que passejen per aquests carrers i
VERAX.
nen

'
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----Jo pago pels soldats de Mehila, un hospital.
Jo pago a l'Estat Ilealment els tributs sense

11111¦.___

fer ocuitaCions.
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Al

Poe

a

poe

es va

Iluny

Molt abans d'esser un fet la implantació
oficial obligatoria del régim de retirs per
a la vellesa, obrers i patrons i fins altres sec
tors socials que cristianament s'han preo
cupat de les qüestions inherents a la produc
ció, unánimement coincidían en que, sois el
segur obligatori, podia ésser un remei per a
tants i tants assa.lariats que, després de una
fadigosa vida de treball. arribaven a la velle
sa, sens tenir dret a un mós de pa que nu
tris llur cos, al ensems que sens cap paraula
d'afecte que els hi gauris la tristor deis seus
cors orbs de consol, ca.r, molts cops, fins se
trovaren abandonats deis seus propis fills.
I aquest calvari, eren a mils i mils els que'l
seguien i desgraciadament encara seran molts
els que el seguiran. Pero, la fita d'aquest mal
camí ja s'ovira, dones el régini de retirs per
a la vellesa és ja un fet i els Reals Decreta
de 11 de Mare de 1919 i de 23 de Ganer de
enguany, inicien en el ordre de la previsió
social una noble.finalitat digne de tota lloan
la, al enserns que vibrant realitat de les
grans aventatges que sa implantació ha de
reportar, an el avenir, a un nombre consi
derable d'obrers. No hi han dades estakdísti
ques per a fixar matemáticament els milers
de milers d'assalariats que degut aquesta llei
podran, en la posta de Ilur vida, fruir de un
trog de llar que la pensió de vellesa els hi
haurá assegurat, car si la dita llei s'hagués
implantat 20 anys abans, no hi ha cap dubte
que els 600,000 o 700,000 obrers que aproxi
madament hi han a Espanya de més de 65
anys, avui dia tindrian, molts d'ells, un so
cors que
els lliuraria de les tenebres en que
viuen, dones la bondat humana es limitada, i
si fos possible que actualment tots els vells
cobressin una pesseta diaria de renta, molt
pocs foren els fills que portarien Ilurs pares
a l'hospici.
aixo que és una veritat com un
temple, que amb una pesseta no n'hi ha per
res!

I si bé, quiscun obrer creu que, pocs han
d'arribar a l'edat de 65 anys, han d'enten
clre que son criteri 'és completament equivo
cat, dones, segons estudis que respecte aquest
particular s'han fet, adaptats al cens oficial
de l'any 1910, pensió de 365 pessetes a l'any
i en els quins se va partir del supost de que
Yany passat és quant s'hatiria implantat
aquest segur, els supervivents del gro) ini
cial (17 a 45 anys) amb dret a pensió se
rien.

Peni Males

ans
y

120,354
511,984
730,116
885,365
9?'6,533

1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970

Pesseles

43.929,210

186.874,160
.....

323.158,22

341.834,545

958,282

351.274,90
962,397
I independentment d'aquestes dades que
les entenem un xic restringides, hi ha una
altie veritat numérica que recull les nostres
es la següent:
Segons el cens oficial d'Espanya de l'an

estadístiques i

1910, hi havia:
Habitants de 17 a 44 anys
7 867,95 4
de 65 anys an'avant
1 105,56
o sigui en relació a la joventut d'aquella fet
xa, hi

corresponia aproximadament

una ex

cedIncia de vellesa de la séptima part.
I fina atanent-nos a les taules de mortal'
tat espanyoles (per cert molt deficients), en S
diuen que:
Als 65 anys correspon una vida probable
de 8 anys

4

mesos.

Als 70 de 6 anys
mesos.
Al 75 de 4 anys 4 mesos.
Als SO de 2 anys 11 rnesos.
mesos.
Abs 85 de 2 anys
Als 90 de 1 anys 11 mesos.
Als 95 de 1 anys 6 mesos.
I iai! d'aquells que amb la propia expe
riencia s'han de convencer que la vida es fa
molts cops inolt más llarga de lo que un se
—

pensa.
I precisament per aixó cal estudiar la llei,
que per cert amb gran cura, tracta de dona
llum sobre aquest magne -Problema de la ve
Ilesa, que en el fons, no es res més que una

qüestió de justicia i de caritat cristiana.
Pero, l'evolució en el mon, s'ha de fer po
sant ben lié els peus a terna i pensant que
no amb un dia es pot resoldre un assumpte
que en altres ternes ja fa molt temps está
solucionant i, per tant, no se ha d'esser es

séptic amb

una Ilei quin fonarnent social es
altament 'loable com, ajudant Déu, veuréin
en el próxim article, en el qual tractarém ex
clusivament del Reglament del segur obliga
tori de retirs obrers en relació al assalariat
ja que aquest, en el fons, es de qui en depén
que la pensió inicial d'avui, sigui en el ordre
moral un alicient per a que organitzin ltur
vida social, a base del veritable progrés cris.tia del obrer, els qui han de tenir per Princ''
pi a Déu, per medi el treball i per coinple
ment l'estalvi.
R. CAPDEVILA.
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Conducta incomprensible
Les presents circumstancies, que tenen
atuída a Espanya, sembla que deurien posar
fré a les males llengües
alsá els cors per

darnunt de les miseries partidistes.
Una mema d'unió sagrada s'imposa

a

nos

tra patria si volem que surti amb vida i dig
nitat del abism en que ha caigut i del llot
que l'está ofegant; obra, tot d'una, deis par
tits que tants anys fá governen !ay! a Es
Danya.
Es veritat que quelcom d'aquesta unió s'ha
observat a•reu en tots els sectors socials, mes
hern de fer notar amb molt de sentiment
que hi han greus notes discordants, un xic
cridaneres, i no certament eni estaments des

orientats.

tenen per sensats s'injuria
ala honres de govern, sense tó ni sentané, per
eixorcs sentiments de venjanca, o per motius

En cliarjs que's

mes petits, si que tanibé execrables, (cuven
Jes, rencunies, despits).Hem vist en un diari
de rextrema dreta pintats com a famélics
del botí del presupost a homes que en accep
tar certs cárrecs oficials es perjudiquen greu
ment la salut i els interessos propis.

!Cuanta baixesa, Senyor!

probitat cristianes,
imposen respecte a l'honra i dig
nitat del pfóxim, per enemic que sigui, al
MenYs la consideració de Valtíssima gravetat
deis moments presents tapi la boc,a lligui
1,1 Ploma, o el llapis, deis qui dient-se patriotes
vantant liur amor a Espanya, la bescanten
Si

no

la decencia i la

que sempre

malfereixen de traidor en
homes representatius.

la persona deis

seus

-1D'aci i ()V a,11á
,Ehalns

socialistes i comunistes sernbla que
de
proposat alegrar-nos la vida, i a fe
Muu que prou convé, perque entre els moros
de, Morería i els cristians renegats de Per
vaixe, que no's pot viurer ni un mo
ulent tranquil.
Es el cas que a la mal-dita Casa del Poble,
-"e
Madrid, va convocar-se una Assamblea ge
neral del raro de construcció, en la qual ha
% de donar-se a coneixer la resposta deis
assenyalar
a les peticions obreres i
conducta a seguir.
El teatre era ple de goni a gom.
En començar l'acte comeneá l'escandol:
erlts i soroll i trompada seca. Lo demés no
5

Ittr(ms

cal dir-ho. Sortiren com pogueren uns i al
tres, i, a taul de tornafesta, repetiren pela
crits,
carrera /es trompade.s, el soroll i els
lins que la policia els dispeisá a tots.
*

*

*

no haver
Ja s'ha averiguat el perque de
a Mont-Arruit. Ara dihuen
sitiats
ala
auxiliat
Berenguer te
que ja es pot dir: perque en
pocs canons i
entrenada,
i
poc
nia poca gent
municions
i poca carros
servits,
poques
mal
portatil
per probehi
de guerra, cap aujup
tropa...
d'aigua a la

Bé;

diguem-ho cla i catan:

punt.
I

no

no

tenia

res

a

anyals
será perque amb 660 milions

de presupost de

guerra

rar-la...
No'n te la culpa

tot-hom;

mes

en

aquells
*

no

es

pugui

prepa

Berenguer, ja hu sab

que la tenen...
*

irejudes!

*

Les inestresses de casa, aquí a Barcelona,
que «la plassa está impossible».
es queixen de
rabie>>, dilluen elles, sense ad
car
«que
Tot
vertir que son elles les que rabien.

"hure de frui
De res ha servit el Mercat
verdures.
tes i
de peix.
De res tampoc el Mercat central
civil
Governador
oficis
del
bons
De res els
perque no's dongui gat per liebre i no's de
fraudi el pés.
De res les multes que a diari irnposa l'Aj un
tament ala defraudadora.
Tots els venedors estan acondtavats o en
i posen el preu que valen i donen

trustats,

pés quels acomoda.
I el comprador, que's reventi.
Cal dir que ni en el temps de la guerra
ara
en
gran estaba Barcelona pitxor que
aquest ram deis queviures.
Mes aixó no pot durar... isenten!

el

*

SS

Amb motiu de la guerra estém patin una
invasió d'estrategues de café i copa, que's
pitxor que una invasió de bereberes, els mo
pesats de tata l'Africa.
ros mes
Els diaris hi ajuden a n'aquesta guerra de
papers i llapis sobre niarmol, publicant pLans
i mapes del teatre d'operacions dia per altre,
lo qual aquestos
o cada dia, si tan convé, amb
per
aquí s'engres
guerreros casolans de
insoportables.
i
es
posen
quen
Si no fos perque alló de Melilla es lluny i
bó d'enviar
no farien més que nosa allí, fora

los-1n.

Potser sí que entre tots serian capassos de
en temps de les castanyes,

pendre el Gurugú
ja s'acosta!
Un Gurugú de

que

pastisseria, naturalment.
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els dies; de deua,dotze, on se% facilitará els
mitjang' Ver a -obterrir `tOt -el qbe.eis cOrre,s

NOTICIARI
Referent al retir obrer

es

publicá

pangui
una no

que els únics organismes
aptoritzats per a la recaptació de quotes po
tronals per al retir obligatorí son les Caixes
ta oficiosa

dient`

regionals col-laboradores i del servei general
les adrninistracions dé Correus, autoritzades
a l'efecte per la Caixa Postal d'Estalvi.
Está encarregat del servei d'inspecció a
les regions on no es trobi funcionant encara
aquest servei, el cap de l'administració cen
tral d'inspecció, don Manuel Ródenas.
S'ha constituit la comissió de consulta a
l'Institut Nacional, que anirá atenent les que
es

dirigeixin, sigui immediatament, sigui

sot

metent-les a la Junta de Govern, al C,onsell
de Patronat o al ministeri del Treball, segons
de quina classe sigui.
—De R. O. es disposa en evitació de inter
pretacions errónies, que a tenor del deter
minat en l'últim incís de l'anide 11 de la
Ilei de 12 de Juny de 1911, no podran ésser
objecte d'arbitri d'inquilinat els locals desti
nats exclusivament a l'exercici de la indús
tria o de/ comer-e que utilitzen les compa
nyies mercantils de totes classes que tingdin
en el Municipi domicili local o agencia i es
tan subjectes a recárree municipal de la con
tribució industrial a tenor de les disposi
cions de la llei reguladora de la contribució
sobre les utilitats de la riquesa mobiliaria;
text refós del 19 d'Octubre de 1920.
—La prestigiosa Unió Professional de De
pendents i Kinpleats de Comerg, té durant
aquest mes oberta la matrícula deis seus re
putats ensenyaments.
—La Federació Internacional per al desen
rofilament de l'ensenyanea menagere, l'ofici
na central de la qual és a Friburg (Suissa),
ha dedidit celebrar a París, del 15 al 25 de
Abril de 1922, el tercer Congrés internado
nal de l'Ensenyanca menagere.
Per a totS ele informes dirigir-se a l'«Offi
ce Internacional de l'Enseignement rnénager
a

Friburg» (Suissa).

—El Congrés Internacional contra l'alcoho
lisme celebrat a Lausanne nomená un Comité
de carácter permanent contra l'írs de les be

gudes alcohóliques.

—L'Associació de la Dependencia Mercan
til ha participat als dependents i dependen
tes que no cobrin el sou que ele eorrespon,
establert en les bases de la Comissió Mixta,
que pode't passar per a la Secretaria de la
dita Associació, Aribau, 21, segon, dreta, tots

--Ha etstat comunieat a la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis que el mi
nistre del Treball confirma la seva ferma re
solució de que s'apliqui el Régim de Retirs
Obrers en tota la seva integritat, sense que
se
sotmeti a modificaeions J'iris que hagin
transcorregut el anys neeessaris per a có
neixer els,resultats de l'experiencia. Assisti
rá i presidira personalment l'Assemblea de
Previsió Social de Bilbao.
—La inspecció del Régim del Retir Obrer
Obligatori, amb jurisdicció a Catalunya i Ba
lears, comunica que amb el fi de qué tots els
elernents afectats pel segur obligatori de ve
Ilesa i invalidesa, pug-uin aconseguir ele bene
ficis i defensar els drets dimanants del ma
teix, seran admeses i degudament tramita
des per la inspecció, totes les exposicions o
denuncies que siguin formulades per infrac
ció de les normes del retir obrer.
—Havent-se atacat les disposicions de la
Comissió Mixta del Treball en aquesta ciu
tat, encaminades-a aconseguir el compliment
dels seus acouls respecte l'hora de tancar ele
establiments mercantils, fa constar que és
una Corporació Oficial, els acords de la (Val
son obligatoris per a tot el comer-e de Bar
celona.
Ele acords referents a l'horari d'obriment
i tancainent d'establiments foren presos el
4 de Gener últim, fent-se públics en el «But
lletí Oficial» i a la premsa, sense que es for
mulés cap recurs. L'horari establert per La
Comissió Mixta amb carácter general és idén
tic al fixat per la Junta Local de Reformes
Socials d'aquesta ciutat, a poe de publicar-se
el Reial decret,de 3 d'Abril de 1919, esta
blint la jornjtda de vuit hores, ami) la dife
rencia a favor_del patrons, de perrnetre p:na
hora més de treball el,s dissabtes.
En el esmentats acords no es fa cap me
na de distinció entre establiments que tenen
dependents i el que solament estan ateses
pele seus respectius amos o per persones per
tanyents a la familia d'aquests.
Actualment está oberta una informació que
acabará el dia 30 de Setembre, respecte l'es
mentat horari, a la qual pot concórrer tut
el comere de Barcelona, per exposar llurs
queixes i les raons en que les fonamentin,
peró mentre no es prenguin nous acords per
C,omissió Mixta, han de complir-se els vi
gents.
—L'Escola Superior d'Agricultura, de la
Mancomunitat, ha publicat un formós folie
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.=krarac

tó, amb vistes de l'edilici

interessants,

a

laboratori,

molt
fi i efecte de vulgaritzar la
i

'eaPdal entitat i extendre els
a

tot

seus

beneficis

baix els aus
rent P. Manel Montarle,
picis del Ajuntament i el Sindicat Agrícol
banyolins, tornen encantats de la seva her

disposició, del objectes exposats i l'ini
pertancia que revesteix.
mosa

arreu.

Cal dir que la E. S. A. honora
munitat i a Catalunya.

a

la Manco

—L'Instituí, de Reformes S'ocials está

pre

Es una revelació per a moltíssima gent.
—S'ha publicat la Memória de la Ca.ixa
Postal d'Estalvis de l'any passat.
El nombre d'oficines autoritzades per a
aquest servei es 865.
L'import total de les imposicions ha estat
de 53 milions de pessetes i el de reintegres
de 36 rnilions.
S'han autorizat totes les sgcursals per a
efectuar reintegres a la vista, elevant-se a
100 pessetes la quantitat reintegrable.
abonat ala compte
Per interessos
correntistes més de dos milions de pessetes.
—El dimecres passat finí el termini legal
improv rogable per a l'afiliació, per les enti
tats patronals, en el régim obligatori de re
tirs obrers, de tots llurs empleats i obrers
de menys de 4.000 pessetes de sou anyal.
El dia primer de setembre comensá, ala
efectes d'aquest régini, el període d'inspec
ció per a la instrucció deis corresponents
expedients de denúncia i aplicació de les san
cions i apremis legals ala patrons que no ha
gin complert les disposicions de la Dei.
—L'Escola Elemental del Treball obre un
concurs entre els seus ex-alumnes per a la
concessió de tres beques de 1.800 pessetes
anyals, per Vestudi d'algunes de les carreres
que s'ensenyen en les Escoles Superiors de
la Universitat Industrial.
—La Joventut Social Católica de 1311gica
té anunciada per a mitjans d'Octubre una
segona setmana social dedicada ala univer

informació per a la premsa de
t'uta Espany-a, relativa a pagament de quo
tes patronals en la forma determinada en el
Reglarnent general del retir obligatori i els
bans publicats pels alcaldes de tota Espanya.
—A la Caixa de Pensions per a la Vellesa
d'Estalvis es celebrá la sessió constitutiva
del Consell Directiu especial de retirs obrers
que en compliment de les disposicions legals
d'aquest rógim obligatori ha establert la Cai
xa. Presidí racte el governador civil, senyor
Martínez Anido, el qual tenia a la seva dre
ta el president de la Caixa de Pensions, se
uYor Ferrer-Vidal i Soler, i el director, se
uYor Moragas, i a la esquerra el presi
dent de la Diputacio de Barcelona, se
LlYor Valles i Pujals, en representació de la
wlancomunitat de Catalunya; el senyor Ma
luquer i Salvador, en representació de l'Ins
titut Nacional dé Previsió, i el senyor Aleo
ver i Sureda, per la Diputació de Balears.
Assistiren a lacte la gairebé totalitat deis
oonsellers de la Caixa. Després de donar-se
'cuMpte de les disposicions reglamentaries din
tre de les quals ha d'actuar el Consell Direc
ti-u
especial de retirs obrers, el president de
tUjt
Consell declará que quedava constiou la forma segiient: President, don
4lui5 Ferrer-Vidal i Soler; vice-president pri
ruer, don Josep Monegal i Nogués; vice-pre
sident segon, don Ignasi Girona i Vilanova; sitaris.
vueals representatius, els senyors represen
Son sumament interessants els temes a
tauts de /a Mancomunitat i de la Diputació tractar:
Ralears i don Josep Maluquer i Salvador
A) Les tendóncies social del pervindre.
'er l'Institut
Nacional de Previsió; vocals
B) Els principis católics.
els senyois comte de Lavern, Alhó
C) L'educació obrera.
Rogent i Pedrosa, Cussó, Bartrina,
D) La lhiita contra les plagues social.
Riva, Adé González, Castas, Pach
E) L'organització de la democrácia.
i Camín, i director general don
En la "letra B se comprenen les dos enes
rancese Muragas i Barret.
tions tan discutides: a) La funció social de
—Per dimissió irrevocable del vescomte de la propietat, i b) La comepció social del
ha sig,ut nombrat President del Institut treball.
'
_
de za.
Reformes Social don Eduard Sanz Es
Procurarem tenir-ne al corrent a nostres
Parant

una

rPis,

lastardas,
i.,Serrahima

eadin.

llegidors.
nou

(lelnYur Sitió,

Ministre
es

d'Instrucció Pública,

proposa

plantejar

per ans

Primer d'Octubre l'autonomia univer

4!taria

a

fi i

efecte de que
tinglii vigencia
legal.

des de dita data

—Quants visiten l'Exposicio Agrícola Po
Banyoles, orgarazada per el reve

1114r de

Aquest

passat

número ha

per la censura
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CATALANA.

MARCA

ESPECIALIDAD

DEPOSITADA

en

cirios, blandones,

chal, candelas y todo 10
concerniente al remo de cererfa. elaborado con toda
pf rfeccidn al peso, forma y gusto de cada on fa en CE
RAS F-URA S DE
p, re el CULTO
precios. «Sin
y con bu.-neo- Me7c11.9 de vt rita citees y
humo f-ler ni carbón.»

CATOLICO,

ABEJAS

¦.¦
'
•

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

BLANQUEO DE CERAS
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Es'eáricas y trapa-

1y...rentes, binncas

y colores de- todos clase:: y verlos precios. Cirios Y
blundones esteáricos de todas dimensiones.
Cosa leudada en 1858. Vxoediclones a todos
los punto. de la Península y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.• y 2.• CLASE
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ANTONIO SALA Barcelona

Princesa, 40
Se remiten

Teléfono, 428. A.
precios, y catálogos, gratis.
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ANUNC1S A PREL'S ECONÓMICS
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DR. R.

JORDÁ

MASIP

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

HORAS
DE 7 A

DE VISITA:
O
TARDE.

BOQUERIA, 27 prPl. 2*
Entrada : ALSINA, 3.

.

.

JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA BARCELONA BRUSELLES
-

-

ELS MES IMPORTANTS
DE CATALUNYA : :

•

•

•

ELS QUE VENEN MES,
I MES BARATO : :

•

•

CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERIA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATERIA, JOIERIA, ETZ.
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•
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CA SAMI
..84,(41,0n•
CPIA UQutDA LX1
•
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PASAMITJANP1
•
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C•40ArilTJANA

REHUSAR BOTELLAS MAL TAPADAS

Cots

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
CENTRO DE ENSENANZA,
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO
ESENCIAL

Reforma de letra Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
Prácticas de escritorio Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros

Por partida

doble, aplicados

a

toda clase de empresas inc'usa, la Banca y Bolsa

"—El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
mercantiles. Clases especiales para senoritas.—Practical of School Languages

(Lenguas vivas) por

profesores extranjeros

puramente
Lenguáfonos.
comercial.

y por métodos modernos
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LLET CONDENSADA

PRO VEU-LA

ES

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Línea de
Coruria el

Cuba
21,

Gijón

rufla.

LA

aligice.---Servicio

para

Habana

mensual

saliendo de

Bilbao el
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16

y

TRASATLÁNTICA

17. de Santander
de

y

Habana el

el 19. de

Gijón

el 20r de

20 de cada

mes.

para C0"

Santander.
Linea de ltuenoa Alrea.--Serviclo mensual
saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el
fi y de Cádiz el 1.
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires;
empiendleado el viaje de regreso desde Bueno°
Aires el día 2 Y de Montevideo
el 3.
Línea de New-York, Cuba. MélIce.--Servicio
mensual saliendo de Barcelona el 25. de Valencia el 26. de
Málaga el 28 Y de Cádiz el 30, para New-York. Habana y Veracruz. Regreso de
Veracruz el 27 y de la HS.baria

el

30

de

cada

mes con

de Cádiz el

y

16 de cada

Puerto Rico y Habana.

Rico, Canarias.
Linea de
de

Cádiz

occidental

Fernando

el

7,

Salidas de

Cádiz

en

New-York.

para

de Africa.

mensual

mes. para

Colón

el

Pdo.—Servicio

12

mensual

Palmas. Santa
Regreso de Fernando
Las

mallando

de Barcelona el

10. el

11

de

13 de

Valencia. el

Palmaa, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma.
para Sabanilla.
Curasao. Puerto Cabello. La Guayra, Ptlert°

Las

Barcelona.

y

indicadas en el viaje de
Regresode Fernando
Je de

escala

Venezuela-Colombla.—Serviclo

Línea de

Málaga,

y

saliendo

Cruz

de

Po° el

de

el 2. de Valencia el 3. de Anean° el 4.
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa

Barcelona

Tenerife.

2. haciendo

las

escalas

de

Canarias

y

de

la

Península.

ida.
Póo

el

2.

haciendo las escalas de

y

Canarias

de

la

Península,

indicadas

en

el

4714-'

ida.

liraall-Plata.--Sallendo de Bilbao. Santander. Gijón, Cornea y Vigo para Río Janeiro. Montevideo r
Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo.
Sanos. Río Janeiro'
Canarias, Vigo. Corufia. Gijón, Santander Y Bilbao.
Además de los indicados servicios,
la Compallia Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los
tos del Mediterráneo a NewzYork,
puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a
FiliDirlaa.
yas salidas no son fijas y se anunciarán
oporunamente en cada viaje.
Linea

Buenos

puer'

Estos vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía

cómodo

do. servidos

líneas

Por

en las condiciones más favorables
trato esmerado, como ha acreditado en
También se admite carga y so expiden

carga
y

sin hilos.

y

a
quienes la
dilatado servicio. Todos los
para
1)8.141008
todoslos puertos del

ruta"

regulares.
iw.U.Itneipa

1,19111+20111

Cornear" di.1,
vapore'

pasajeros,

su

flallillotaw

teaselari-9•esisa

