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5, BARCELONA ;.,%",;"!Fil

vergongós

Es

vessant la

aang

terres africazekl,
m'entres els nestres soldats ilsiten her°"ment en
tanta i tanta gent cliivertintse i oren d.
-4ensa de la patria, en el territori craquesta hi luJoi
1-74291t festivals ieneo-a que sigui d beneflei deis Primers!;
el catnp de batalla, hi hagi qui
que n'entre floren les familias deis marts i dele ferits en
ap
caritat;
rOfiti
por a dançar amb el pretext de la
donada la gravetat de les eircurnstancies, hí
que mentre el nostre exer'cit esta en Pera
places flirtafant antb excusa de po
crui faci ostentació de la se-sa alegría per carrers i
lla,
tras.
-"eenfacladament, 2,/,9/a fiOr O q*??4, bandereta en un
present, a711h el non?, d'Espanya. 0071tprOVI7S
germans! ?soy tiu tot el dolor de l'hora
ca.mp de bata
-ant el ccoteert de le.'; naCiOnS, and, tans milers de fills i de germans en el
núlers de pares i germans que ploren el fill o
° en el
llit de dolor d'un hospital, amb els
el fm,
comporta la guerra moderna,
°'-rnua. mort tragicanent, amb la disbauxa de milions que
aquest dolor?
desastre de la no,,:tra hisencla? e1l sentiu
festes oreara que siga amb Trretextes
?Si?1. Allavers, iper que' ~cm per que organitzeu
CPie ni a la
conciencia han de donar „saiisfacció?
e

seva

'

,

—

vostra

iCaritat,
.

44

propia

Socors ale

alzo. en, un prete,xt per
1 aixie
recordar

Podem

Os

tiu,„

ha recorclat el

Aquest

a

s

aquí aquella frase

senyor Bisbe de León:

aiió de les ~nades

.84aguinis

germans d'Af rifa tots, lats els que
bollar, equina a profanar la caritat.

nostre.

.

aewades

est».

diner !es preu de

sang!

Puquetn! Pero

conver

oportynament, i apropósit d'aquestes
diner (el deis festinals be~cs), pot

que molt

;Ifaquest

per Judes: Non hect

eos

mittere in eorboraxn quia pre
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EL

QUE PASSA

ESPANYi. LNDINS
La qüestió del Marroc seg-ueix essent la
casi única preocupació de tota la opinió es
panyola. Per patriotisme tots, i per afectel
personal als soklats que lluiten la gran ma
joria, les operacions militars es van desen
rotllant en mitj de la més gran expectació
per part de tots els espanyols.
Després d'unes guantes topades amb els
moros, provocades per aquests amb robjecte
de distreure les nos-tres forces de l'ofensiva
que l'Alt Comissari estava preparant d'a
cord amb el Govern, va comenear, en la ma
tinada del diumenge darrer, l'avene general
de les nostres tropes. A dos quarts de qua
tre del matí va tocar-se diana. A dos quarts
de cinc els nostres soldats assistien a la
Santa Missa, que es celebrá en tots els cam
paments a la mateixa hora. I després d'un
abundós esmorsar, comerle:1, l'avene, iniciant
lo la columna. del general Cabanella.s, i en
direcció cap el zoco Arbán de Arkeman, al
límit de Mar Xica. Van arribar molt aviat
al objectiu de la seva empresa, ja que l'ene
mic oferí una petitíssima resistencia, que
fou facilment veneuda amb l'empenta de la
riostra infanteria i l'apoi de la nostra arti
'lena i de la marina de guerra, que cooperá
d'un modo molt brillant a l'acció de rexércit.
L'ofensiva, que tan impacients ens té a
tots a l'hora present, ha començat, dones,
amb un éxit gran. No cal dir com tots, del
Govern en aval],, ens trobem en moments
d'ansietat per a que necio de les nostres
armes
no desmereixi deis seus
comernos i
puguem representar devant del mon e] pa
per a que tenim dret i al que venim obli
gats per tractats internacionals.
La% política no deixa tampoe d'oferir inte
rés en el moment actual. Els ministres del
nou Govern
treballen sens descans en llur
esfera respectiva, i no fan pas mala feina.
Aixís, el Ministre d'Instrucció, Sr. Silió, ha
portat ja a la «Gaceta)) un R. D. establint
el regisme autonómic per a les Universitats
i aprovant els respectius Estatuts de les ma
teixes, per elles redactats. El Ministre d'Hi
senda, Sr. Cambó, ha dictat una carta als
seus
subordinats que constitueix un memo
rable doeument en el qual s'apunten molts
assumptes i una orientació clara en materia
de reforma administrativa de l'Hisenda;
aixó apart de la bona tasca en materia tan

important com raranzel, preparació de la
llei del Banc d'Espanya, etc. El Sr. Matos,
Ministre del Treball, segueix l'estudide
projectes de contracte de treball i sindjca
ció, tan urgents.
Amb que les C;orts

no

difieultin

aquesta

copiosa tasca, podrá marcar una fita ben
important aquest Govern en l'historia de 10,
reconstitució d'Espanya.
A Barcelona s'ha commemorat amb n éS
esplendidesa que cap any la festa de l'Or ze
de Setembre, i el monument d'en Casan( va
no ha sigut prou per a
suportar tants co n
tenars de corones com li foren trameses.
ESPANYA ENFOF
Devant la

interrupció

que del

curs

de les

negociacions anglo-irlandeses

significava
actitut d'Irlanda, el Govern anglés &ha
°'"
nat una vegada més de la gravetat del PO"
blema, i no ha volgut deixar de La ma aqt
Iles negociacions. I aixís una nova ConferEn
cia sembla que tindrá lloc el dia 20 a Invo
noss, a la que assistiran Mr. De Valera 91,
seas companys. Sembla que an aquesta ecrl
ferencia es tractará de l'actitut
respecte a Anglaterra, i de l'Uster respec e
a Irlanda. A Belfast tenen lloc
tot sovint e9
cenes ben desagradables i fins sangnants.
A Frailea ha sigut conmemorat el seté
versani de la batalla del
Mame amb grans
teigs a la ciutat de Meaux.
Entre grecs i turcs seguéix aferrisada
guerra que fa tan temps que dura. A darre'
ra hora es parla, sense
confirmar-se, de )0
presa de.la ciutat d'Angora.
A Alernanya han sorgit discrepancies en
tre el gover.ns de l'Estat general i de Role
ra. Sembla que els
mateixos provenen d'ura
campanya quels nacionalistes porten a e'3'1'
amb l'oda intensitat, en alguns indrets ce
l'ex-imperi. Es diu que a darrera hora, -49'
resignat els poders el Gabinet bavarés.
Está ja propera la conferencia general d
ta del desarmament deis pobles. Els Esta,s
Units s'entussiasmen amb la mateixa, 1 Del
faci que rentussiasme sigui suficient Per
sofocar tots els rezas i suspicacies que
assumpte desperta en tots els Estats.
Segueix fwicionant el Comité per a
visionament de Russia, encara que amb
cuna dificultat vinguda de la famolenca Rus
sia. iSembla mentida!

ONESELF.
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la mirada per damunt de la te
rra, veurlm que tots els pobles son somoguts
adhuc els de constitució mes selida, per una
\Tentada de passions i de folia. Fls gover
nants cerquen solucions jurídiques que regu

Si estenem

lin la vida dels pobles, per?) a.quests cada día
s'inclinen mes a les doctrines disolvents. A
la terra no hi ha pau. Brillen les espases nues
retrunY el canó i els homes s'eseometen com
a

fere,8.

Ui ha gent que creu que la felicitat no reg
nará fins que sigui implantat el comunisrne
neces
a tota
la terra i altres creuen que es
Els
caigudes.
sari restablir les monarquies
de
forma
millor
rePublicans ens diuen que la
"vern es la que ells defensen i els monárq,llies afirmen que a monarquía es fermanca
n'orclre i de pan. Es vol reformar el régim de
lleis que
Dropietat; es volen promulgar noves s'intenta
s'adaptin a les necessitats modernes;
els pu
encimbellar novament els que regien
les en els quals han esclatat revolucions
sangnants, peró els esperits segueixen con
turbats i la pau no es fa obiradora.
Es que els mala que afligeixen a tota la
uurrianitat, no poden guarir-se? Es que eis
k
"°rnes no assoliran mai la pau sospirada? La
Beis,
regeneració
social no ens vindrá de les
ni deis
per
autoritats
governants, ni de les

regeneraci6
que aquestes siguin. La
quan l'home es reformi interiorment.
'4entre el cor estigui corromput i l'esperit
desaparei
Pel pecat, no cal pensar que
de la terra les passions i els odis que fan
ansteres

Vindra

rri,°rt
111n

mfeliees

els homes.

Si l'home está malalt es natural que la col
leetivitat estig-ui també malalta. Havem de

vigoritzar

el

nostre

esperit i purificar el

nostre cor. Si no ens treiem del damunt el
ros dels
cada
pecats, La pau s'allunyará
s'está
"la més
social
de nosaltres. L'edifici

vi
Té els murs esquerdats i les
gues eorcades. I saben qué sels hi acut a la
riaJoria deis governants per evitar la seva
total caiguda? Els pra,ctics pintar la facana
13er a
dissimular les esquerdes, i els idealistes Posar testos a baleó per embellir-lo.
d'aquesta manera que voleu apuntalar
edifici social? No; si voleu que no caigui,
arranqueu les vigues corcades i que
"Ti Posen daltres de bona fusta.
'2110me es preocupa del mon exterior i no

enrunant.

neal,k.que

CA—MI
pensa en la vida espiritual. Creuen solucio
ocupant-se deis efectes i
nar els confiictes
ignorant les causes originaries del mal.
Fan com aquell pobre boig que, havent-se
calat foc a la casa que habitava, per apagar
lo no se li ocorregué altre cosa que pujar
dalt del terrat i amb un ventall esvair el
furn.
L'home tem les enfermetats epidermiques
Per
i es mostra indiferent amb les internes.
regenerar
so
que
voleu
la
temps
els
deu el
homes no vo
cietat prescindint de Deu.
leu sotmetre's a la llei de Deu i en canvi es
sotmeteu a les Deis humanes, car considereu
que altrament no els seria possible viure en
societat.
Si creiem, dones, que la relaci6 entre els
homes exigeix l'existencia d'unes Ileis, per
qué no creieu també que calen unes lleis per
establir la relació entre Den i els hoimes?
Si som comerciants no tenim altre remei
que subjectar-nos al codi de comerc si no
volem que ens declarin ora de /a Dei; si de
sitgem que ens tinguin per ben educats hem
d'acceptar les Deis de cortesia, i si volenl
viure en societat havem d'admetre els con
vencionalismes socials.
No veiem la gent, com se sotmet als ca
pricis i a la tirania de la moda? La socie
tat accepta totes les Ileis i totes les tiranies,
peró no vol subjectar-se a la llei de Den.
Com volem, dones, que els pobles normalitzin
la seva vida i que la pan i La fraternitat
regnin entre tots els estaments socials, si
l'home no reconeix l'autoritat de Deu?
L'home demana que sig-uin resPectats els
seus drets i quan algú els hi nega lluita per
conquerir-los novament. Sentirem a dir: jo
tinc dret a fer tal i tal cosa i ningú pot opa
sars'hi. I les obligacions? Quin es l'home que
din: jo tinc obligació de fer tal cosa i no
la faig? Be está que pensem en els nostres
drets, peró també en les nostres obligacions.
Posem-nos la ma damunt del pit i veurem
com complim molt malament les nostres obli
gacions. Volem que tothom ens respecti, peró
nosaltres no volem acceptar altra llei que la
de l'egoisme.
Si eLs homes voleu regenerar-se l'únic eamí
reforma interior i subjecció ab
es aquest:
soluta a la Ud de Deu.
J. C.
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Guerra, Fara,

Pesta

El desprestigi de la pobtica bobcevica ha
acabat de quedar sorollosarnent de manifest
al pidoar el Govern deis soviets, una almoi
na ala pobles i governs capitalistes.
Els bol
xevics, deixebles els més fervorosos i radi
cals de la doctrina socialista que a tota hora
i sistemáticament blasma de la caritat cris
tiana, en un monient donat, devenen cap
taires. Els bobcevics, irreconciliables adver
saris del mon burgés, demanen i reben fa
vors

d'aquest.

Una actualitat tan patent com insólita re
clama una explicado de part deis homes di
rectors de la Russia actual, de part deis seus
correligionaris e,scampats arreu del mon.
I l'explicació no s'ha fet esperar. Dema
nen perque, diu el sanhadrí de
l'Internacio
nal Comunista han tingut guerra i bloqueig
des del any 1914, i ara l'aixut i la pesta els

fueteigen desgraciadament. Dernanen, i deuen
ser ajudats,
perque tenen fam i la desgra
cia els persegueix, diuen els comunistas de
casa nostra.
I busquen precedent en &ares
époques en que també, fets superiors ada
voluntat deis hornes, sembraren la miseria
en el poble del Zar.
Peró encara que sigui cert que les terres
del Volga resten resseques, el cel no
ha vol
gut ser pródic amb elles, les anteriors excla
rnacions deis comunistes desgabellen extraer
dinariament a la seva mateixa ideologia tan
tos-sudar-lit/A defensada fina ara.
Podriem dir que altres terres

d'Europa han

sigut víctimes de la secarla; podriem dir que
alt res pobles han sofert les funestes canse
qüencies de la guerra, el bloqueig i la derro
ta sens caure en l'ofici de mendica,ries; po
driern

observar

que per extensa i intensa que

sigui la secada, eLs efectes de la mateixa és
més natural que és produeixin ivern enllá,
no pas en
l'época en que tot just se recull:
podriem provar que bona part de les calami
tats que sofreix la Russia rauen en l'entra,
nya de la seva poltica fracassada i
antina

tural. Peró preferim recalcar les
observacions
poden fer-se al voltant de llurs ex
clamacions.
Demanen i se els dona;
supliquen i son
atesos. Ara compendra.n l'alta valor
psicoló
gica i social de /a virtut de la caritat. Trá
gicament amonestats per la natura es con
venearan de l'injusticia que hi ha en la frase
tan castissament socialista: l'almoina rebai
que

SOCLgAl.

al que la dona i embrut al que la reb. Par
lant deis catolics han volgut posar la virtut
de la caritat defensada per nosaltre,s en enu-traposició arnb la justicia que ells creuel
que sola i ben sola es suficienta per
les nafre.s socials. Qua.n defensavern a la
xa

resoldre

caritat c,om la més humana de les virtuts
del jardí del cristianisme encar que fos com
a complement de la justicia, les sectes $u
cialistes ens qualificaven de grocs.
Si els bobcevics tenen sinceritat i agral
tnent, i sobretot, justicia deuen confessar
ara, com més alt millor, que en un mo
nit i pie de miseries corn el nostre, en el
qual sovintegen les contingencies que esca
pen a la voluntat deis homes, no basta una
matemática, repartidora com si el paper de
socióleg no tingu&s més virtut que la del
mosso de quadres que deu donar el mateix
número de ambastades de grana a cada cal),
sinó a més deu sumar la caritat com a can
plementaris de tot i com a regularitzadora
de les irregular itats socials.
L'altre exclamació deis bobcevics, també
digne de ser recullida, és la de proclamar a
la desgracia com a causa de les penes que
els afiegeixen.
Altra la dita balmesiana de que son mul
tes les desgracies que naixen en nostra vicY
luntat, devem reconeixer que n'hi ha de bol
agenes al nostre valer. I els bobcevics ara
proclamen el poder de la desgracia, el fet de
una trascendencia aír sortosa, avui desgrar
ciada que plana per datnunt de la voluntat
deis homes. !Qué enfundia té la filosofia de la
desgracia, i més en boca deis bobrevics! Fa3,
l'últim anell de La cadena racionalista, la
última perfecció deis sisternes de governa
ment, al dir d'ells, tenir que confessar E4
fracás deis enginys del progrés, l'impotencia
que amb el nom de Farn, Guerra, Pesta rau
molt per sobre del poder de l'home.
Bo és que si no saben veure al Déu de
Betlem vegin al de l'Apocalipsis. Si els me43tres de la mística individual proclamen 111
eficacia de la filc>sofia de la mort, nosaltreg
recomanem com a profilaxia social que sern
pre deuriem veure escrita en l'espona
llit els conductors de pobtes, la filosode
la Guerra, Fam, Posta.

J.
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El desvetllament
de l'esperit
L'Isabel

es

ccrneguda

en

tots els salons de

Ele diaris més Tlegits constantment publi
quen el seu nom i els repórters de salans
l'incenser deis elogis.
branden davant
L'Isabel té una amiga que !'estima ?non i
que s'atreveix a reptar-la quan ella considera
que obra malanzent. Jo no sé com ets aixf,
Isabel, ti diu apunes vegades. Sembla estrany
que et deixis dominar tant per l'orgull i la
vanitat. Si fossis humg la gent t'estimaria.

ciutat. La seva deria es vestir elegantment
Visitar ele llocs en els quals pugui trobar-hi
Persones distingides. Es argugosa i altiva.
Traeta amb humillad() els servents i ti re
Pugna la presencia deis pobres. Ella voldria I !'Isabel ti contesta sempre el mateix: Mercé,
que la javentut més distingida volés cons
no cm sermonegis perqué no t'escauen els
tantnt a l'entorn de les seves gracies, que sermons. No tens cap autoritat per reptar
Oent nonderés ele seus mérits i que tot
me. Ele única que podrien fer-ho son ele pa
hom en veure-la, reccrnegués la fakt del se pas i aquests no cm diuen res.
72.1°r olndent que sofista tots els seus capri
Un día el pare de l'Isabel arriba a casa
eis. ES donada a l'esport. Per ella la terra es molt preocupat. El metge u havia dit que la
Parculís; i coin que el seu cor es sumer seva filia e,stava nwlt malalta i que calla evi
Olt en un mar de plaer, no pot sofrir cap
tar que partés una vida tan agitada. Si no
eontrarietat. Li plau el teatre, el cine, la vol que es mori, ti va dir, es necessari que

den-3d. La

música deis grans mestres l'ayo
peró en canvi sent una gran delecta
el:6 per les
danses extravagants exótiques•
El miran es l'aink que més estima. Es con

!larga temporada al camp. El repós
sanitosos h retornaran la salut
aires
i els

passi

una

perduda.

amb una gran coqueteria s'empolsa
Pit, ele braços i la cara i es posa carmí ale
"ViS per tal 'que ti vermellegin com clavells
erioesos. no,i,tan parla us nzostra vanitosament

El pare de !'Isabel tenia una gran propie
tat a les atores d'un petit poble muntanyene
i varen convenir amb el metge i la seva es
posa que la maldita anés a refer-se en aque
Iles soletats. L'Isa,bel quan c,onegué la decisió
deis seus pares hagué un gran despansol. Era
la primera vegacla que [cien exercir la seva

111/0 restellera de dents

autoritat paternal.

temple

emba,dalida com si el seu rostre fos
el ?nés
maravellós de la terra. Es troba for

.1,8ai

114 de

blalques cam

un

en

penes. El seu riitçe té vibracions de
cristal. La scva converse es lleugera, visoEs una estatua de guix: banica per
a i
buida per dintre. Quan assisteix a una

rrtable.
l'esta

Procura que el seu vestit sigui millar
que el de
les seves amigues per tal que tot
s'adani que és més rica que les altres.
perqué no te temps. Les testes
e/mes
absorveixen totes les !tares del

C°1n que és rica i formosa no te neces
sitat de saber
can
coses. Quan estigui
gaires

(le la

‘7a

"la

zpictixi

a

vigilancia dele pares, donará la
deis 3oves que la galantegen

un

Podrir divertir-se amb més llibertat.

Pobres ti fan repugnancia, Peró és una
Oran arganitutdord de
festiv als benéfics. Nin
com ella sap preparar testes aristocrat2
"S

,'14€8

que

uistinfma. cridin

l'atenció de la gent rica i

seva bona amiga en acomicular-se d'ella
entregar
un !libre de meditacions, pre
ti va
gant-li que el Elegís detinguckiment. L'Isabel
llegir-lo i molt emocionada, con
va prometre
empendre
un viatge a l'altra banda
artés
a
si
hagués
de
travessar paratges in
i
de mon
hospitalaris, abra,ea la seva amiga i ti feu

La

gaita.
L'auto trepidant esperava a la porta. L'Isa
bel !'ocupa i clesaparegué rabea,4, fent un
un

petó

a

cada

gran terrabastall. Varen córner carretera en
deixant enrera pobles i més pobles i ai
xecant nuvolad,es de pols. L'Isabel sentía una
pena molt fonda i no li oferien cap interés
les muntanyes i els camps que passaven rá
pidoment davant deis sens ulls com una cin
ta

cinernatografica.

Ja era negra nit quan arribaren a la ma
sía. La rnosovera havia agenwt la cambra
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més polida i Mé8 clara. En arribar la gent
del mas resperava a la porta i ti va fer grans
acataments. L'Isabel, orgullosa com sempre
ele va donar la bona nit fredament i va dir
que racompanyessin a la seva cambra. Cont,
exclama la masovera, fent una rialla franca
i sonora, vol anar a descansar sanee haver
tastat abans les luengas que ti havem pre
parculeg? Aixa no pot ésser. L'Isabel insistí
novament i fou acompanyada a la seva cam
bra. La masovera després d'haver-la acompa
nyacla va dir al seu home: Noi, ent sembla
que aquesta ~sea és més esquerpa que el
gos de oasa. No irem pas bé.
L'Isabel en trobar-se sola a la cambra, evo
ca la ciutat resplandent i tumultuosa i plo
rá sllenciosament. S'adormí antb lagrimes als
ulls i amb el c,or apesarat. A mitja nit es
desparta i va sentir que el gos del mas feia
grane lladrucs. S'estremí de por i es tapa el
cap a¦nb el lletwol. Que deu, veure el gos que
així udola tan. ferestegament, es preguntava
l'Isabel? Torna a dormir-se arrupida com un
infant que temés vettre bruires esgarrifoses
cavalcant a cavall d'una escombra.
A la ~tinada obrí els ulls a la llum que
traspuava per les escletxes de la finestra.
Desclogué la finestra i en veure tanta mera
vela va sontriure amb una gran dolçor.
El oel era pur i transparent; les »muta
nyes verdejaven enllá de la gran estesa de
camps, graciosament andulades; riterba era
humickt de rou i les plantes es redreçaven
a la llum triomfant. Oh! quina visió més dol
ça! Mai lumia vist un espectaele tan gran.
La masovera veient la cambra il-luminada en
tra a preguntar-li si havia pas.sat bona nit
i
digné antb somrís als llavis que
havia darmit molt tranquilament. La maso
vera encorat jada per la dolçor d'aquel som
rís, va perdre rencongiment i abocada a la
finestra i fInt grane crits, ti anava dient el
non/ de les
muntanyes vainas i de les ~ejes
obiradores. L'Isabel demana que racompanye
ssin a resglesia. En arribar-hi va sentir una
sanead() molt agradable. La humilitat del
petit temple la va c,orpendre. Ella que estava
avesada a les grane esglesies i a veure-les
atapeicles de gent elegant que no s'agenolla
per no masegar-se el vestit, va produir-li la
petita esglesia una gran enlodó. Cont que

esplioa revangeli. La
captiva. Ella que es
burlava des oraclors eloqüents que irradie, ven
les
a la capella del pensicmat, remocicnuiret
paraules humils del sacerdot rural.
diumenge el

rector
senzilksa del rector la
era

Cada día

en

sortir de missa

anava

al bese

i passava hores i horas legint el llibre de
1neditacions que ti havia donat la seva and"
ga. Pensava en la ciutat i la vela plena de
ava
vanitats i de miserias. El seu cor

purifwctnt
el libre;
rayen

poc. De vegades deia ayo
cantemplava les vaques que pastu
a

poc

a

lentament, pausadament, fent dringar

ele esquellines en el gran siknei dé 14
vall. Una tarda des del cim d'una muntanYa
va veure el sol cm es ponía. El cel era ela
boirat, pera per ponent blavejava. Arran de
les muntanyes s'arrossegaven mandrosan ent
les boires. Ele nuvols sangnaven i es eia
una llanca de cal d'una biavor dolcíssima, 1,4
Isabel resta meravellada davant d'aquel su
blim espectacle. Cada día ti plavia iné4
contemplació de la naturalesa. Així passá dies
i dies, lux?' del seu ?non frívol i elegi nt.
Quan se sentí forta tortul a la casa dele Pa'
res. Tots la varen rebre amb ele braços oberts.
En veure les serventes tingué una parcukt
amable per cada una i ningú
canvi tan subtat. La Mareé la visita
de seguida. En veure's s'abrctçaren amb una
'

comprenaquel

afecte. Et trabes ben farta
ti pregonad Si; no sé si he recobrat la sil'
lut del cos, pera sé que he recobrat la sale
de l'anima. El teu libre i la soletat nt91411
fet molt de bé. Si son?, tan leugeres, és per'M
gran c,orclialitat i

meditem. Vivim en un constant nervio'
sisme i tenim temps per tot, menys per lae"
ditar. Critiquem les accione deis altres j 2O
ene coneixem ele propis detectes. Admin nt
la natura, he comprés la meya petitesa. Sola
Déu és gran. Les amistats i el meu MOn,
l'ora
varen convertir en una floja vanitosa i
ció, la soletat i la meditació, han obert
meus ulls a la llunt de la veritat i han des'
vella,t el meu esperit. Ara soc feliç, per04
la pau regna en el meu cor.
Meditem, Mareé, mediten?. car la medita,
ene fará veure la nostra feblesa i ens uzura
rá de la vanitat i de rorgull.
no

C[VER
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cia de la dita C,omissió, constituida pels se
nyors Orrnaechea, Calvo Sotelo i Martín (don

Els retirs obrers

Lluis).

La Caixa de Pensions per a La Vellesa i
d'Estalvis fa públic que, estant ja coinpleta
ment organitzacla la secció de Retirs Obrers i
la Inspecció Oficial corresponent a La mateiXa,
"1'76 que els interessats en aquest régim se
aten gmin en les seves relacions amb aquest
a

tes següents regles:
/)rimera.—Els patrons han d'efectuar

les

afiliacions

de llurs obrers i el pagament de les
quotes corresponents exclusivament a les Ofi
cines de la Caixa de Pensions per a la Velle
sa
d'Estalvis, no havent de donar listes de
1phrers ni satisfer cap quantitat a persones

l'aplicació del régim de retir
estrangers
i la interpretació adop
als obrers
tada és la de de que els corresponguin els be
neficis de la Ilei de retir respecte a les quo
bonificació de
tes patronals i aplicar-los a
termes de La
conformitat
amb
els
l'Estat de
Es tracta de

legislació vigent de previsió complementaria
d'aquella lid, que permet fer-ho segons el
criteri de reciprocitat llevat de tractar-se de
ciutadans de Portugal

hispano-americanes,
sada La

•

aquesta pretensió en
els domicilis
deis patrons, les quals persones
han d'ésser considera-des con a timadors, pro
en

sa

conformitat.
als patmns que

Segona.—Per
hagin afiliat al régim

encara

i desitgin fer-ho sense
esperar les conseqüencies de la inspeccfió ofi
cial, les oficines de la Caixa de Pensions,
hin" 198, estaran obertes de nou a una del
inatí i de tres a set de la tarda.
Tercera.—Per a pagar les quotes corrents,

eorresponents

4.°fieina

als segurs

ja fets,

les hores
de tres a

seran de deu a dotze
clue de la
tarda.
.1 quarta.—Totes les afiliacions que es vagil fent en
l'esdevenidor, ultra les sancions
ituposades a les que siguin fetes per causa
'le
denuncia, portaran efecte retroactiu al
24 de Juliol, havent de satisfer-se totes
les
quotes veneudes des de ta dita data, amb
el s
interessos de demora.

;lia

*

tir

*

*

publicat la swüent

nota sobre el

re

assumpte objecte de diverses
el qual, sens perjudici de més
anij estudi,
per una comissió jurídica noa l'efecte, s'ha
interpretat el dret
"nt per
l'Institut en relacio amb el mi
ha

consultes

un

i

en

,,11.enacla
nisteri,

aProvant-se

un

*

La

informe d'una ponen

*

*

Inspecció Oficial de Retirs Obrers fa

constitueix un acte de rebeldia a
obligatoria, subjecte
l'asseguranea
la llei de
responsa.bilitat i sanció, la inscripció, amb
a
la pretensió de complir aquesta llei, deis
,obrers en organismes no autoritzats pel rni
nisteri de Treball, per a realitzar aquesta
asseguranea de conformitat amb el Regim
del Reial decret llei d'll de Marc de 1919.
Al mateix temps fa públic també la dita

públic

no

de les Repúbliques
quals será supo

reciprocitat.»

que es presentin amb

eeclint-se

o

per als

que

a tot el territori de Cataltnya
l'última
Institució autoritzada a
i Balears,
Caixa
de Pensions per a la Ve
l'efecte és la
Ilesa i d'Estalvis, entrant, per tant, en res
ponsabilitat immediata exigible tot patró que
remeti les fulles d'afiliació, encara que si
mateixes publica-des per l'esmentada
guin
Caixa, a qualsevol entitat, amb l'encárrec de
presentar-les o no, segons cregui convenient.

Inspecció

que

Els patrons que aixe, facin seran objecte
de denúncia als tribunals de justicia, i les
fulles d'afiliació que les entitats que les ha
gin recollides presentin a la Caixa de Pen
sions no seran cursades, considerant-se als
patrons firmants de les mateixes cona indo
les corresponents sancions i no que
dant les seves responsabilitats snlvades ni a
cobert de la llei, per més que les entitats
acaparadores de les fulles s'haguessin fet e:a
sos

rree

en

de totes les

conseqüencies.

CATALUNYA SOCIAL

La virtut del treball
Sermó antiquat, aixó de parlar del trebatl
a virtut. Llenguatge anacrónic; no l'en
tendran els sindicalistes. Peró els qui son
treballadors d'ánima i de cor, els treballadors
que treballen, i que tenen el gust i la con
ciencia del treball, sí que s'hi donaran per en
tesos. Per ells parlo. Per ells i per mí, que
he tingut la sort de tenir pare i mare que
m'han ensenyat la virtut del treball. De la
qua l virtut com un corolari en deriva el que
em trovi incompatible amb les idees i
els mo
viments que tendeixen a minvar, desacredi
tar o destruir la naturalesa del treball com
a mérit i virtut del treba/ador. Per aix6
ha
estat de satisfacció per a mí el dia en que
un orgue oficial sindicalista
s'ha desfet con
tra mí en insults i injúries reveladores de
pregona irreductible antipatia. Aixó prova
com

d'eloqüentíssima faisó,
higa amb

que el sindicalisme
la bandera que ja fa molts anys

tic defensant.
Justament un deis

no
es

primers articles meus
la qüestió obrera toca
ya aquesta qüestió dient que a mida que el
treballador defensava més reivindicacions
tant menys treballador apareixia, renclint
menys, i detestant alió mateix on apoia els
seus drets, fins al punt de poder-se
dir que
avui dia el treballador va contra el treball,
es a dir, contra sí
mateix. Aixó era per l'Oc
tubre de 1919. I arrivá, a mes orelIes l'efecte
que aquestes paraules obtingueren entre al
guns elements del sindicat que Ilavors domi
nava:
se'm dedicaren insults, injúries i ca
lumnies, els quals vaig pendre com he pres els
d'ara, en garantia de l'encert deis meus ju
dicis.
El sindicalisme és, en efecte, una immensa
conspiració contra el treball. Contra el tre
ball eh sa essencia més pura i noble: entés
com a virtut. Tota la literatura
revoluciona
ria del segle XIX, tot el socialisme, i
tot el
dedicats

en

sindicalisme,

concret

son

a

digníssim fideicomissari,

se

esforcen en lograr que l'obrer maleixi el tre
ball. La conclusió práctica de ses
doctrines i
de ses excitacions passionals, es
separar el
treballador del treball. Fer-li trovar
el tre
ball odios, fadigos, fastigós,
humiliant; es
vahir-li la noció de virtut i
semblar un
esclavatge. Cares Marx trová la fórmula di
namitera que ha capgirat el mon: fer que
el
treballador es sentís robat per l'amo. I no
per aquest amo és ctquesta ocasió.
Sinó per
tot amo, en tota ocasió. Está en dir que tot

treball conté un plus-valor que és aprofitat
gratis per l'amo sense remuneració per e
obrer. L'efecte d'aquesta fórmula, ha estat
terribilíssim. El socialisme científic de cin
quanta anys ençá, i el sindicalisme amb son
seguici sagnant, son els seus fills legítims;
aquest últim sobre tot, car amb molt fona
ment Sorel i Labriola, sos doctrinaris, ha!
afirrnat que el sindicalisme és la expressio
més pura i auténtica del marxisme.
En son fills el bolxevisme i la catástrofe
rusa, el moviment comunista contemporani,
l'apostolat de la vaga per la vaga, el «mitel
de la vaga general; és el mot d'ordre que ha
reclutat més gent per a l'anarquisrne viru
lentíssim d'aquestes darreres époques. Es ce
menea essent marxista i s'acaba essent
toler o terrorista.
N'és fill d'aquella fórmula mortal per a
la virtut del treball, l'inve.nt satá,nic que hé
poden dir-ne anti-treball, o contra-treball,
sabotatge. Veritable sugestió demoniaca, en
direm per a sintetitzar-ne la profonda inter
na malicia, que de tant refinada no és fácil
explicar en poques paraules (i a la qual re'
vindrem en articles successius). El sabotat
ge es ben bé la resposta de l'Infern al trebsli
imposat per Déu com a obligació fonamental
humana, i elevat per Jesús a la dignitat
gran virtut, típica i auténtica del cristianio
me. Havien de presenciar nostres ulls, en els
dies deis més brillants descobriments que sns
la gloria del treball, la vinguda al mon de
aquest «descubriment del mal» tant més es"
paventós com més gent el practica sense $a
ber-ho i el predica sense dar-se'n compte. To"
ta la propaganda sindicalista está fent
que és més infame que"el sabotatge de les
máquines i productes: el sabotatge del tre
bailador. Espatllar-lo per dins, desllorigar-les
moralment, deixanft-lo pervertit, perturbat,
intoxicat, impossibilitat per la vida cristia
na, inepte per a concebir i estimar el tre
ball com a virtut salvadora.
Per aixó és que s'ha de tornar a precli4r
el treball com a virtut, com a virtut no ja
civil, sinó religiosa, com a virtut cristiana'
cal passar per tot. No sois les injúries ies"
lumnies i amenaces i escomeses, que aixó
vegades i segons corn es mira és de han Pa.9sar. Sinó que cal sofrir aixó que els borles
temen més que l'atac: la rialleta. L'ésser,
reaccionan, l'anar fora de temps, l'estar a•I
marge. Bé és veritat que tot aixó no son ar
guments que calgui refutar: la Eternitat eS
la reacció perpétua contra el Temps; en va
a fora i n'está al marge.
R. RUCABADO•
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deguclament,
ASPECTES SOCIALS

dones,

i la societat ho tolera? Per qué,
senyoretes que trebalien

censurar les

de banca o de comen?
Si deixen la llar és perque no tenen bens
de fortuna i per tant és molt injust que si
gui censurada una dona que vol guanyar-se
honradament La vida. Quantes sényoretes hi
ha que treballen a casa i, sense saber-ho, fan
mal a les obreres de l'agulla. Treballen a
qualsevol preu perque no necesiten els di
ners per viure i els volen únicament per a
comprar-se esséncies, vestits i capells. En can
vi les senyoretes que treballen a una oficina
ajuden
son el sosteniment de la familia o be
en cases

El treball i la dona
Son molts els que veuen amb mals as que
la dona faci la competencia a l'home desem
PenYant arrees en les oficines i cases de
("ere. Nosaltres no sabem pas veure que
aquesta intromissió constitueixi un perfil per
l'borne. La dona té dret a la vida el mateix
que l'home. Hi ha gent que creu que les do
nes no son aptes sinó pels afers vulgars de
la casa. Per aquesta gent que tenen un con
eepte tan migrat de la nostra companya, les

dones no poden moure's
Nosaltres creiem que
car la

ignorancia

le la cuina.
la dona ha d'ésser
les

converteix

en

seis

Irrefiexius i frivols.
La dona és cequeta perqué sap que per
vencer i triomfar no té sinó un arma: la be
ilesa. L'honie no -l'admira per la grandesa del
seu esperit ni per la seva sensibilitat refi

nada, sine, senzillament

per la bellesa del seu

lostre. Una dona intel-ligent i espiritual sinó
és, bella, dificilment aconseguirit l'admiració
de cap borne. Qui és responsable, dones, que
la dona, en general, sigui frívola? La socie
tat que vol que sigui una nina ben formosa,
Dero

pas dir que la dona
de perdre la seva ferninitat que la fa
tan escaient ni volem tanipoc treure-la de la
ijar, en la qua] hi té que cumplir una missió
noble i santa. Pe...Z.1, digueu-me, és incompati
ble la cultura amb 1 missió que Déu ha con
fiat a la dona? No, de cap manera. Dones,
De: qué us sap greu que hi hagi dones capa
eitades per ocupar &arrees en les cases de co
mere? Si hi ha noies que saben portar la co
rrespondencia o bé la comptabilitat d'un co
TnerS i necessiten treballar per mantenir-se i
Per mantenir
també les seves mares o les se
ves germanes petites, per que hem de censu

hagi

ignorar-A. No volem

rar-les?
el treball no sigui incompatible
dignitat de la dona, creiem que po
den aceeptar-lo. No hi ha dones que treballen
a la
fábrica i es dediquen a treballs penillo
SC48 per la
e,on
seva salut i estan en constant

Mentre

arnb la

tilde arnb homes

que

no

saben

respectar-les

migrat.
comerciants, en general,
Es just
malament
a aquestes senyoretes?
retribueixin
als pares que guanyen

un

sou

que els

No hi ha dret a considerar-Tes inferiors a
l'home. Si a un dependent Ii donarien un sou
important, per qué no l'han de donar també
lloc?
a la senyoreta que ocupa el seu
Diuen que les noies treuran els homes deis
despatxos. No ho creieu. No hi ha ningú que
treballi a les ordres d'un patró per amor al
treball. El que demana una ocupació és que
ho necessita.
Hi ha arrees que és una irnprudIncia do
nar-los a una dona. Un empresari d'un tea
tre de Barcelona, tingué la pensada d'aco
rniadar els acomodador i en son Roe posar
hi senyoretes. Aixé és una equivocació la
mentable. Es gaire digne que aquellos pobres
senyoretes, es vegin obligades a sentir les
grolleries que surten deis llavis deis actors
de vodevill? Es que les obres immorals i po
tineres que s'han representat aquest estiu
al dit teatre, aconséllen la presencia de senyo
retes? Si hi ha bruts que els plau aquestes
obres obscenes, que fi vagin, peró que els
empresaris no obliguin a que hi asisteixm
també les que per g:uanyar un sou tal volta
misérrim, es veuen obligades a romandre dins
del local.
Abans que tot les senyoretes deuen procu
rar que la seva dig-nitat no en surti perjudi
cada. Si el treball és digne poden acceptar-lo
car ningú pot oposar-se a que obtinguin li
citament els mitjans indispensables per
satisfer les necessitats de la vida.
J. C.

a

lo
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Concepte

Heus'aquí com aquell dret
aquesta moral, apart d'exigir una retribució
justa, (de que parlarem més enllá) en defen
sa de la nova vida que
porta en son sí, no
L'home, pel sol fet de ser-ho, té, com diu consent un treball
pesat a la puérpera, no
Concepció A renal, una intel-ligencia per cul
permet torcer ami) feines eorporals la vida
tivar, afectes i sentiinents per elevar. fé en deis infants quins organisme
i potencies en
un Déu per adoiar,
necessitats físiques a sa
formació imposen la cura i desenrmtllo de
tisfer i fi propi a obtenir. En l'equilibrat de
uns i altres en l'escoLa i en la llar; condern
senrrotllo d'aquelles facuItats i en fordenació nin per abusiva
la subjecció de l'obrer a tre
de totes al últim fi, s'hi troba l'harmonia in
balls que ultrapassin la seva resistencia nor
dividual.
mal. així en la duració com en
Mes, com l'home sol, no pot pas obtenic ni imposant normes de privilegi perla intensitat,
les feines
l'imperfet desenrrotllo de les seves facul morboses i d'exposició corporal; a
exigeix, de
tats s'ha d'ajuntar necessariament amb al
conformitat amb l'higiene i fins amb la moral
tres homes, i així neix la societat, que
estancies Iluminases i convenientment aire
vol clir comunió deis homes per
ajudar-se jades, tara en la explotació industrial com
mutuament en la satisfacció de Ilurs necessi
en
l'habitació familiar, que deslliurin a l'o
tats, perfecció de ses potencies i més fácil ob
brer d'atmósferes i d'emanacions insanes;
tenció de l'últim fi individual. Aixé és, i per imposa
que els instruments del treball esti
aix6 es constituí la societat;
altrament no guiri proveits d'aparells que defensin al eos
respon al seu objecte, es nega a sí mateixa,
humá de tot accident, etz.
si converteix en principi d'injusticia, d'ab
sorció per la massa (amb el Comunisme), o
LA DIGNITAT HUMANA.—Mes, el sol
d'explotació individual (ami) el Lliberalisme dret a la vida seria per l'horne ben poca co
económic), allo rnateix que es va crear per a sa puix consentiría combinar-se ami)
que l'harmonia i la perfecció reg.més entre
amb tal que asegurés l'existencia i la
els homes. Es natural, dones, que l'aparta
integritat del cos, si un altre dret natural,
el de la dignitat humana, no impedis l'ex
ment de la justicia, que és harmonia, porti
plotació de l'home per l'home.
l'estridencia i la revolució.
El diet a la dignitat, del que el mateix
CONCLUSIONS DERIVADES DE DIT Déu ne disposa amb gran reverencia—corn
CO,NCEPTE CRISTIA.—I sentats aquests explica Lleó
aquell que ens diu que
pr1ncipis, és necessari que parem l'atenció a siguent tots homes
iguals
en naturalesa, ori
les conclusions que se'n deriven
lógicament, gen i destí ultra-terré, fa impossible que cap
com a.firmació absoluta
deis drets individuals;
home sigui fi d'un altre, que l'emplei com a
peró no vulgani contemplar aquestes
conclu
majá de ses concupiscencies, perque tenint
sions per un sol caire, amb la mirada
simplis
tots un fi, superior a nosaltres mateixos. nO
ta a que tant acostumats ens té la
falta de es fa possible l'existencia de les castes in
gimnassia intelectual i el nostre egoisme; dignes no rorganització
social romana que
perque la complexitat de l'assumpte no'ns
equiparaven a les besties els palies i els es
permetrá estudiar tots els problemes i les li
claus, sense altra finalitat que la de servir
mitacions que als nostres drets imposen els a les castes
superiors i als ciutadans de
drets des altres i la convivencia social.
Roma.
Per aiA l'Esglesia, que al naixer es revea
DRET A L'EXISTENCIA.--Si tot home té
contra l'esclavitut amb la manera forta i suau
per fi immediat el pereccionament del
seu or
ganisme i de les seves potencies, i per fi úl que li es propia, logrant acabar amb ella sen
se revolucions, alsa avui la seva veu contra
tim la consecució de la felicitat
ultra-terrena, la plutocracia, el Moloc de nostre
és evident que el primer dret de
temps, que
l'home és sacrifica impiament
el dret a la vida, el dret a la
la majoria als profits de
existencia. com
uns quants, i per boca del gran Pontífex, diu
a mitjá
per a obtenir aquells
perfecciona
als patrons poc escrupulosos, que han de res
ments i aquest fi. Es conculca,
per tant, el
pectar
en
els obrers
dret a la existencia, no sois
personal
arrebassant-lo i sa noblesa cristiana,llur dignitat
siguent vergonyós. 1
violentment per l'assassinat i el suicidi, sinó
inhumá abusar deis homes com si no fossin
privant o minvant a l'home els mitjans ne
cessaris per a mantenir-La i sembrant-la de més que coses, no estimant-los m).'s que en lo
perills que l'escursin. o malmetin greume t que donen els seus músculs i les.seves forces
la salut, com lluminosarnent ensenya la
mo
Josep CIRERA SOLE.

cristia de l'home
i de la societat

ral católica..
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D'ací i
En la primera plana d'un periódic llegirn
un article intitulat, amb Iletres de parn, «Con
tra /a guerra» i en el qual se diu que es pot
anar a fer excurssions militars, peró mai a
n'atar ni

a

ésser mort, que

no

hi deu haver

enter deu manifestar
se contra ella, etz., etz.
De segur que vosaltres com nosaltres, de
Primer antuvi, creureu que aquelles frases
SOR, per exemple, de Sant Francesc, de Sant

guerra,

que el

poble

de Paúl, o de qualsevol altre fervo
rós aiinant del resignacionisme de la tole
rancia i de la fraternitat cristiana.
Peró ens hem enganyat. Mireu quatre cen
tímetres més amunt del titol contra la gue
rra» i veureu amb lletres encara més gro
sses el titol del periódic. S'anomena «Guerra
jai». Entre istilistes literaris, d'aixó en
'uuen fer paradoxes, en llenguatge corrent
en diem fer el farsant i poca vergonya.

Vicens

8,°e.

Sabeu

per

qué els comunistes

son tan an

ho son
timilitaristes? Mai ho dirieu. Donessaber-ne,
De.r zelos, perque volen imitar, sens
deis últims. Llegiu el que espigolem per
tuts els indrets d'un periódic comunista:
(Nostre exércit agrupa baix la bandera co
n'amista a grans mas.ses...», «devem consti
tuir la ferria disciplina...», «és precís cridar
la d'use obrera al combat...», «armem-se per
a 'aves
lluites...», «prepareu el front únic del
Droletariat mondial...», «quan milions i mi
lions de proletaris vagin a la batalla amb

aDretades files...».
Per a que seguir? A més,

a

Russia els ciu

tadans son anomenats amb números igual
el...ue els soldats, i els comunistes de tot-arreu
internacionals, en
lIgUell

una, dos, tres...
cara que
al arribar al dos molts
dar mitges voltes, sobretot, cap
a

d'ells saben
a

Russia ha escrit el Tercer Congrés de la In
ternacional Comunista, signat per una pila
Trotsky que
de delegats entre ells Lenin i
governatives
i Tinoview
fu,ncions
exerceixen
manifestos de
signat
que
ha
mateix
el
que és
manant caritat:

nosaltres perqué el
«Les masses venen a
capitalisme mondial augmenta cada dia més
No és ve
el caos, la miseria i la escllavitut...»
tot
cas deis caos
fugen
en
masses
ritat; les
aliviades per les
i miseria comunistes, sois
organitzacions
cauen
de
les
engrunes que hi

capitalistes.

Continua el manifest. «Per tetes parts el
capital niondial trontolla...», «la burgesia és

incapás d'ossegurar treball i

pa,

casa

i

ves

tit.»
captaire
El dir tot aixó des de la Russia
barra.
de
la
és el colmo

Veureu.
Entre els socialistes, Iii ha classes.
Marca
la
A Brandenburgo, els c,atólics de
Congrés.
1
seus
XX
deis
varen celebrar el
senye
amb
més
de
400
milers,
molts
acudiren
res.

L'alcalde de la ciutat es socialiste, i els
socialistes lio dominen tot. ?Com penseu que

reberen als católics? ?A puntades de peu?
!Ca, barret!
Amb ares de trioinf, amabilíssimainent.
L'alcalde asistí al banquet d'honor del Con
grés, i ibrindh! Brindá, donant les gracies de
Brandenburg per
haver elegit la ciutat de
pels católics, ciu
asamblea,
ibrindá
magna
la
ibrindá
perque
la Esglesia
tadans, exemplar!,
benéfica
en pro deis
segueixi
sa
obra
católica,
católics i del comú del poble i per la gloria
de Déu!
!Si ho arriba

a

sapiguer

en

Pau

Igesias!

la dreta

uels in teressos.

Diáleg d'actualitat.
ooneguts els cridarnents
de la Rússia dels bolxevics, a tota.
uropa i l'América, demanant un mós de
Pa amb que aliviar aquella gent afamada i

Sun

per tothom

4,et5 des
,

Miserable.

bé Ilegixi's el que diu el manifest
que en aquests mateixos dies de miseria i a

Dones,

Es tracta de
noia millor. La

una

«nina> bien i de

una

primera parla castellá de la

la segona en catar). florit.
--EA on vas tan pimpollada, Mercé?
—Nos vamos a bailar por los heridos i
muertos del Rif.
—?QuI'm dius ara?
—Lo que sientes.

Boqueria,
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—Peró...
--También

quelcom,
tú de las mojigatas?...
hi tens tú un germá

eres

tiro

Mercé?
—Esto
es

obrera
ha
cantestat
venti.
mes

la mesa

els

que

El noble cada dia té més seny. I els
més mandra.

frie

neurs

no quiere decir nada. La cuestión
pasarlo bien, ?entiendes?
—Dones, no ho entenc, Merc.

—No sirves más que para ~lijar santos.
--1 tú per a fer bailar els morts...!

*

*

*

Llegim i empoguem:
«III alcalde del barrio de Pignatelli en Za
en una cuestación púbjica se
habían recaudado 1.226 pesetas para los sol
dados que luchan en Africa--ha gastado 478
pesetas en adquirir ocho guitarras, dos ban
durrias, dos requintos, dos laúdes, cuatro
acordeones, dos panderetas, doce armónicas
y seis castanuelas.»
!La murga que s'armará a Melilla si
arriva aquest espetec d'instruments!
Lo que és els moros no l'aguantaran pas.

ragoza--donde

.2

El elements revolucionaris, a base de co
armar la gorda des de Fran
ca estant. El de Barcelona contestaren que
aquí la presió governativa era tan forta
que no podien ni moure's. El de Bilbao va
ren dir que sí, i es mogueren un xic, i re
beren llenya. El de Madrid intentaren fer

munistes, volien

NOTICIARI
Sindicat Agrícola de Torroella de
el costum establert l'any

Montgrí, seguint

passat, celebrará el dia 25 de l'actual setem
bre, al seu Casal social, el segun Concurs de
lots de reproducció de gallines, oques, ánecs
i conills, precisant que cada lot sigui com
post almenys d'un mascle i una femella en
estat de poder reproduir.
Es concediran premis en metal-lic, acom
panyats de diplomes i premis en medalles
oferte P per l'Institut Agrícola Catara de Sant
Isid re.
Per a estímul deis agricultora, els criaclors
professionals no tindran dret a premis en
metál-lic per?) sí a la classificació.
Cada concursant podrá presentar un o més
lots de cada especie.
Eta lots s'han de presentar dintre de les
gabies, i han d'ésser al Une del concurs a
les deu del matí.
—El mateix Sindicat prepara un c,oncurs
de bestiar porqui que tindrá lloc el vinent
mes de desembre.
—La Junta de Proteceió

a

la

Infancia, fun

dadora i mantenidora del Restaurants gra
tuita de Maternitat, ha repartit milers de
apats en els dos restaurants que té, l'un al
carrer del Peu de a Creu i l'altre al carrer
de la Mote (1Iostafrancs)-.—Durant el pa.ssat mes d'Agost, la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalwis, ha
rebut per imposicions la quantitat de dei-1
milions 364. 428 pessetes, i n'ha pagades Per
reintegres d'estalvi, capitals diferits reser
vats i termes mensuals de perisió, 8 rnilions
201.499, havent obert 2.538 llibretes noves,
retir
sense figurar-hi les corresponents
obrer.
--El Ministre de Treballs prepara diferents
a les

projectes socials per a presentar-los
Corts tan prompte s'obrin
Déu Ii dongui un bon acert.

--El eitat Ministre ha declarat que el Go
té el ferni prop?)slt de exigir l'estrié
te compliment de les disposicions respecte alS
Retirs Obrera Obligatoris. !Tan-de-bó!
vern
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41 Sindicat
Crist, de Piera,

Agrícola Católic del Sant
va

estar de grossa festa el
la benedic

Itasaat diumenge, amb motiu de

ció de una artística i valnosa bandera i del

casal de la floreixent entitat.

que

no

sap defensar-se.

—Chifres interessants. Del balane del 31
Agost de la Federació Católica Social Na

varra

son les

segilents:

Capital: 600,000 pessetes.

va:

Fondo de reser
pessetes; Impossicions: 2.501 mil

140,000

389.

Pessetes.

moltes les Federacions cato
agraries que en tenen, en els seus ba
S/vos,
de cantitats parescudes an aquestes
1
encara mlljprs.

ligues

son

—La Diputació Foral de Navarra ha en
eernanat aLs inginiers de Agricultura i de
luna que estudien i proposin un projecte
de foment de
construcció de cases al camP.
acertada iniciativa és de desit,jar

Aquesta

que

tingui l'orla imita.dors.

de Funcionaris d'Administrado
fa
públic que duTant tot aquest mes
(71,
e
setembre queda oberta la matrícula Per
ais dos
cursos de que es componen els estudis
"e ea donen
a la mateixa.
kninistratiu
Primer compren les asig-natures de Dret
Nocions del Dret, Hisenda pú
'lea, Aritmética i Dret municipal,.
segon: Procediments administratius,
veia de Secretaria, Funcions municipals
C eniques, Régim d'Administració local a l'esr _ranger, Justicia municipal, Hisendes locaLs i

L'Escola

A11

seEl

isliació financiera.
que desitgin examinar-se pel setembre
peden matricula.r-se fins al 25 del corrent.
lilia exámens de primer curs tindran loe
día 29, i eis de segon, el dia 30711

Uegim
Ivissent innombrables íes consultes dirigi-

tte,
,

a

la

Federació Patronal de Cataunya

riqcal

de Reformen Socials i desit,jant la Feració Patronal de Cataltm.ya facilitar als
rata eis
cornnlimentar la

—1)93jei6,

mitjans

per

alca important

en

el

—Els aiguats del mes passat han fet for
o de mal en moltes comarques de la nos
tra Catalunya, com també en altres llocs de

Espanya.
El Franc,olí, Noga, Guell, Ter, Aynar i al
tres

rius

es

desbordaren

arrassant-ho tot.

fertes.

--L'Institut d'Orientació Professional acti
els treballs preparatoris de la próxima
va
conferencia de Psicotécnica que se celebrará
ciutat, a darreries de mes.
en aquesta
A les adhesions anteriorment rebudes cal
afegir-n'hi d'altres del país i de l'estranger
molt senyalades.
--A l'Alt Empordá, a la part baixa de la
Garrotxa, fins a la rodalia de Besalú, han
aparegut unes brornades de mosquits, que
molesten al treballadors del camp i turmen
ten el bestiar.
--Una circular del governador crida laten
ció del alcaldes sobre el deure que tenen de
obligar a que es compleixin amb la major
exactitut els preus deis articles que quinze
nalment s'inserceixen al Butlletí Oficial, i de
una inanera especial vetllaran perque no se
infringeixin eis referents a carn, llet i ous.

tarja postal gratuita per als
nova
porta un segell blau, amb
d'Africa,
soldats
el bust de Mars, perfectament executat, i al
tre amb l'escut nacional.

A la part anterior porta la següent adver
tencia: «Aquesta tarja no circulará sense el
segell de la unitat a que pertanyi el remi
tent».

re

',111'es a la circular del governador, respecte
formació de cens ohrer per a la Junta
,

una

preus del cotó, deguda a la pérdua de valuo
collites. Creiein que s'ha exagerat ea
ses
preus futurs i les fatídiques conseqüencies
del mateixos.

Per milions poden calcular-se les pérdues so

?Veritat qe fa de bon Elegir aix6?

Dones,

.

cripció.
--S'anuncia

—El Governador persisteix de ferm en la
seva campanya per abaratir eLs queviures,
roes es queixa de veure's poc asistit pel pú

blic consumidor,

llur disposició en la seeció corresponent de
la Federació, Rambla de Catalunya, 123, pri
mer, els impresos necessaris per a fer la ins

a

els prevé que des d'a,vui tenen

a

Aquest número ha
passat per la censura
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cirios, blandones, ha
ESP
chas, candelas y torio lo
cerería.
eloborsdo con toda
concerniente el ramo de
perfecciOn ni rf
tercre ygesto de ceds reís en CE
RAS PURAS DE ABEJAS psra el CULTO CATOL1q0,
«bis
y con buenas ite7clio. de V1 Irib8 clsses y precios.
homo, olor ni chitón.>
mezcla.
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin
CERAS AMARILLAS de todas proceden

ECIALIDAD

DEPOSITADA

en

cias. Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.

BUJ1ASEs;e4rIces
y freneFABRICA de
patentes, bloncos

,i0,18,R/e4

.e,NANQ1/10
de Cerqs
lende

de

y colores de todos clsses y verlos precios. Cirios
blandones esteáricos de todas dimensiones,.
Casa fundada en 1858. Fxpenicianes a todas
t'eninliala y Ultramar.
!os ponto,. de la
12 MEDALLAS DE 1.• y 2.• CLASE
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VNPCIO
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Telefon.428
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ANTONIO SALA Barcena

P1'111CPSa, 40
Se

Y

Teléfono, 428.

remiten notas de

precios,

/t.
ycstA

logos. gr2till•

CONSULTORIO CLÍNICO
DEL

SOCIAL SUBT EL3 DIMPTES
Un any
Sis mesos

.

Cada número

.

8

ptes.

4

»
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DR. R.

céntims.

medades génito-urinarios y cirugia

iff

INTERESSANTíSSIMA
a

els

senyors Rectors,

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

CHALBAUD,

P.

J.

S.

HORAS
DE 7 A

para trabajadores.

itild10110S ll Cajas illIfIleS
4.0

edició al:mentada

Per demandes dirigir-se

BARCELONA

Entr, dd

a

:

27 Vd. 2.°
ALS1NA, 3.

ACABA DE SORTIR
LA

QUARTA EDICIÓ NOTABLE

MENT

AUMENTADA

DE

LA

Sociología Cristiana
DEL

josep Llovera,

UNICA A

ESPANYA,

CLARA, COMPLERTA

ACCIÓN POPULAR>)
Baix St. l'ere, 1, 3 i 5

Br1QUERIA,

DE VISITA:
9, TARDE.

Dr.

«

especiales

PREUS ELONÓMICS

A

1••1•1•1111•11111•11131•11~111•111•1•111~1•11•11~11ar

per

MASIP

Tratamiento moderno de las enfer
Condiciones

ANUNC1S

JORDÁ

Pbre.

COM
I

A

CONCISA

SE VEN A LES PRINCI
PALS LLIBRERIES 1 A

«ACCIÓN POPULAR»
PREU:

7

PESSETES
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GIA

DE

CASAMI
e.

(13. 0.494

lair?Z;154.
'MANA
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•
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;
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TAPADAS'

Cots

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.
(Travesía de plazas Santa Ana y Nuek.a)
ESENCIAL
CENTRO DE ENSENANZA,
COMERCIO
MENTE PRACTICA, DE

Ielorma de letra. Ortografía, Correspondencia comercial. Documentación,
Prácticas de estritorío Mecanografik.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Por partida

doble, aplicados

a

toda clase de empresas inclusa,' la Banca y Bolsa

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

(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y

11111¦-_

por métodos modernos puramente
comercial. Lenguáfonos.

le
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LLET

CONDENSADA

PROVEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA
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DA. 1_,--R1C1-11E1.1:2,A.
COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA
Línea de

Cuba

Cortina el 21.
runa,

Gijón

Línea

Méilee.—Servicio

para

y

Habana

y

menbual saliendo

Veracruz. Salidas de

de

Gijón

Bilbao el 17. de Santander el 19, de

Veracruz el

16

de Habana

y

el

20 de cada

mes.

el 20

Y

de

Para Ce

Santander.

Alree.--Serviclo naenaual saliendo de Barcelona e/ 4, de Málaga el 6 y de Cádiz el 7.
Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
Aires el día 2 y de Montevideo el 3.
Línea de New-York, Cuba. Mélleo.-~vicio 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 Be"
Para

de

(literam.;

Santa Cruz

de

30 de cada mee con escala en
New-York.
Línea de Venezuela-colompia.—,Servialo mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de
de
Valencia. el 13
Málaga, y de Cádiz el 16 de cada me«. para Las Palmas, Santa CT1/21 de Tenerife. Santa Cruz de la Palina.
Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, Curetaito. Puerto Cabello, La Guarra.
bana el

puerto

Rico.

Canarias,

Línea

de

Cáálz

de

Fernando

el

7.

occidental de
indicadas

Regreso
le de

para

Aldea.
el

en

de

y

Cádiz

Barcelona.

Pdo.—Servicio
Las

Palmas.

Regreso

viaje de

mensual
Santa

saliendo de

Cruz

de

de Fernando Páo el

Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Aliene el
Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la

2, haciendo

las

escalas

de

Canarias

de

y

la

4*

coghe
Penínauía.

Ida-

Fernando l'óo el

2.

haciendo las

de Canariasy

escalas

de

la

Península,

indicadas

en

el "'-

ida.

Línea

Brasil-plata.--Sallendo de Bilbao, Santander. Gijón, C,orufla y
Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires
Canarias. Vigo, Corona, Gijón, Santander y Bilbao.
Además cle los Indicados servicios, la C.'cenpanía Tranatlfintica tiene
Buenos

tos

del Mediterráneo

Yaii

salidas

Estos

no

con

a

New-York,

ajas

vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía
do, servidos

por

cómodo
sin

y

anunciarán

a

operunamente

Now-York
en

y

en lea condiciones más favorablee
trato esmerado, como ha acreditado en

También

se

admito

carga

y

se

para Río Janeiro, Montevideo 1"
Montevideo. Sanos. Río Janeir"

establecidos los especiales de
la Línea de

y

13e.reeknia

los

Piler-

a

leilipirtee.

a

CoMParida

cada viaje.

carga

111108.

líneas

se

puertos Cantábrico

Vigo
para

expiden

y

pasajeros.
se

a

dilatado

misales

«edenes

hierve:lo.

para

Todos los

todos loe puertos del

reull'

regularais.

lemmea(»Tetelianaaílii.fr~,-Mlo,010.•
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