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Un poc de sinceritat

1

5, BARCELONA

i de seny

ao
sofert desviacions. I és que en els temps
moltes alltres virtuts, ha
Veiem
a cada
insinceritat.
gran
també una
n° sois predomina un gran egoisme sino
mg
hi ha res més que un desig de
en el fons no
pobres
i
rnent
pels
a lant fe
que es re,capten diners
divertir-se orgaa que la gent pugui
Vi
La pobresa i les afliccions son un pretext per
evangelicament
i
practiquen
que tenen seny
stes benéfiques. Son molts poca els
la
de recaptar
braus
per
tal
cursa
de
._virtut de la caritat. A Madrid es prepara una gran més petit té la gent de la caritat
conoepte
pels soldats i ferits de Melilla. Veieu quin
i
' '
amor al proismc?
guantes IIfesta taurina per tal d'aixugar unes
La
fará el sacrifici d'assistir a la
encara a resclavitud del paganis%.
rimes gentagüe
sotmés
poble
nr-hS un poble cristia o be un
re
ale?
b r wentre
crits, d'aplaudiments i de Halles i els torejadorsbales
la gent omplirá la Plaga de
morts
o be ferits per les
cauran
l'homenatge del públic, com herois llegendaris,
que
Creieu que els soldats s'acontentaran sabent
es els soldats que lluiten al Marroc.
satisfer
ei
serveixin
per
que
diners
recaptar
uur'ne s'ha oongregat a una placa per tal de que fan donatius i s'apressen a esbombar
s
senyors
d'aquests
ho necessitats? I que direm
d'obtenir popularitat? Certa
Der tot el món? Es ?,,ix6 caritat o be un desig inconfesat
guiats per un desig nobi
donatius
fet
11,111.t gue hi ha persones bones i cristianes que han Molts
esperen
una mercé, un honor, un
de fer bé al projsme, peró no tothom é,s així.
que, tornem-ho a dir, no hi ha sinainb els quais puguin fácihnent encimbellar-se. I és
ceritat.
moltes festes benó
En els pobles en els quals hi ha colonia forastera, s'han organitzat
organitzat,
peró ens atrevi
ingénues que les han
volem ofendre les damisel-les
pensaven
amb
els pobres soldivertien
es
da2 a dir que son molt peques les que mentre Marroc.
qué
veure la caritat cristiaQué
té
que rnorien a les terres inhospitaláries del
rumbegen llampants mantons de manila?
arnb
totes aquestes testes en les quals les noies
pm
mica més de serietat. Siguem gene
es necessari disfressar-se per fer c,aritat? Una
que ofereix generosament la vida i
arnb els que iluiten; recordem-nos de la joventut
mutilats
i preguem pels que han caigut re
n ainb
i
tut,„ en el ardidesa; apiedem-nos deis ferits
insubstancials
i les curses de braus, des
elscants
c-arnp de batalla. Os rnantons,
len de la gravetat deis moments actuals.
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QUE PASSA

EL
ESPANY A ENDINS

La segona escomesa d'En Berenguer ens ha
portat a Nador, després d'un combat aferri
ssat i lluit de debó per Ilustres tropes. Allí
redimiren de sagnant captivitat als pocs
soldats que pogueren sofrir-la kense perdre
llur vida, i reconquistaren canon i niunicio
nanzents de valia. I, mes que tot, en Nador
s'ha reconquistat la confiansa perduda, el bou
norn
espanyol cornpromés, el respecte a Es
panya, poc menys que perdut al Marroc i

quasi

a

tot

arreu.

La tercera empenta sembla que
rá

a

Zeluan, i,

auguris,

a

ens

porta

segons els profetes de bono
la pau, per la sumissió de les ka

biles més guerreijades. Déu ho faci.
I diem aixó, en sentit dubitatiu i recelós,
perque per la part de Tetuan i de Larache
Ilanpega i trona de fort, segons les ultimes
noves d'allí arribades. La sort és estada fa
vorable a• les' nostres armes, peró son massa
fronts de combat tres fronts al Marroc... sen
se contar els altres fronts, increments, mes
tal volta pitjors, als quals té de fer caxa el
Govern.
Perque els polítics i partits fracassats no
es resignen, no ja a confessar les seves mali
fetes, mes ni tan sois a viure allunyats del
Poder.
Sort n'hi ha que el poble está de tots elIs
embafat i indignat de tal manera, que avui
per avui és impossible que les seves manio
bres i conjures pug-uin reixir ni fer cap mal
seriós als homes que governen amb l'assen
timent i la adhessió de l'immensa majoria
deis ciutadans.
El aconteixement politic-social més impor
tan 5 de aqueixos dies és la Setmana de Pre
visio Social de Bilbao, de la (pral, per sa im
portancia, parlarem en altre
Van fracassant els esforaos deis revolucio
naris de carrer per pertorbar l'ordre púbiic,
i els de la gent política per a reunir les
Gorts, a on projectaven armar la gorda i fer
caure

el

Ministeri.

Ara per

ara...

les figues

son

verdes.

E,'SPANYA ENFORA
Grecs i turcs es disputen l'éxit de la carn
panya, i tot ben pesat resulta que cap d'ells
té rahez! L'han perduda els dos. Grecia i Tur
quia estan agotades, sens dalit ni medis per
a treure
profit deis inmensos sacrificis que

abdues han fet duran la guerra. Ara der.na'
nen
a lá diplomacia que'ls tregui del fIng
ahon s'han enfonsat.
Com que al fo1is d'aqueixa guerra batalell
Anglaterzia:i Franca, ja es cuidaran aquestes
dos nacions de arreglar els comptes.
Feina no'ls en falta pas a les dues nacions
que's disputen la hegemonia d'Europa. Els
p'rizners mil millons que'ls ha pagat Alerta'
nya amb or, com a comensament de la corlus
de mils i mils'millons que l'hi exigiz-en els
seus vencedors per a firmar la pau, ha portat
la guerra... diplomática entrels dos paíssos.
Anglaterra s'ha partit aquests diners ánlb
Bélgica, dient-li a França que ja'n té PI °ti
amb el carbó de la C,onca. del Sarre. De rnO
ment el Govern francés acos tá el 'cap (levan

d'aquesta flagrant injusticia, mes ara l'als-1
i reclama la part que l'hi pertany.

Per cert que al fer el compte, Anglate]ra.
fixa ver als seus soldats un gasto diari de
manutenció molt més gros que% deis soldsts
francesos, com si aquestos fossin de inferior
naturalesa. Aixó sí que's inglés pur.
Llayd George s'es posat malalt. Les neg°ciacions ami) Irlanda el tenen desconcertat.
Per fi les dos parts han arribat al fono 'de
la qüestió, que no es altre sino el reconeixe
ment per part d'Anglaterra de l'independi-ri.
cia de Irlanda. D'aixó no'n volen sapiSP.er
res els anglesos, pero ni uns ni alt res 01drien reprendre la guerra civil.
La Societat de les Nacions fa dies que ertfl
reunida per a posar-se d'acord en els Pli"
mers

problemes subjectes

al

seu

re"

estudi

solució. Fa llástima de veure cóm es debat
amb la seva propia impotencia.
No hi ha que dir que la qüestió princiP al,
Da de Silesia, ni gosa tocar-la.
Es de preveure que la ja próxima Con:'rencia de Washington pel desarmament deis
pobles comensará per desarmar, ipso fac
-0e1
a la dita Societat, i donar-li la puntilla.
ministres
enterrament ja s'en cuidaran els
d'Hisenda de les respectives nacions, clue's
dólen deis gastos morts que ocasiona affulst
simulaci e d'areópago internacional.
Albania després de tants anys de Iluit-gr
per la seva independencia la té
'ls
1
diplomáticament. Els servir, els grecs
alban?9S,
italians, encara remuguen, mes els
e
que han demostrat que son un poble (-1113'
de la llibertat, s'enriuen. Eis católics
.0
nen part principal en aquesta épica emPre
d'Albania.----T. de M.
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Treballar

«com

Déu

mana»

La nostra

enclou

Primer,
aor,

terra té una fórmula preciosa
tot el sentit espiritual del treball.

indica la posició justa del treballa

que fa la seva feina no perque ho mana
el patré, ni perque la necessitat Ii empenV,
sirié perque u mana Déu. I el com, la quali
tat, la bondat de la feina de ses mans no la

refereix tampoc
cap tipus

a

cap comanda
a cap model

patronal,

a

de
o
gremial,
escoja, sino a la manera com ho mana Déu.
Aixo és: segons una conciencia rigurosa del
valor objectiu craquell treball. Segons una
noció escrupulosa del servei a que la .feina
1s
destinada. Segons el fi concret d'aquell
treball i les condicions que ha de reunir ca
da tasca per a cumplir el seu fi.
és, en aquesta fórmula admirable, el
Principi i el fi del treball. El patró no hi fi
gura per res en aquest doble imperatiu, de
Prestado i de modalitat. L'obrer sent que
412411-1S i per sobre del patró lii ha una autori$4t que és la que veritablement impera sobre
el treball,
no sois ordenant que s'ha de tre
sinó cont s'ha de treballar. El patro
el Vehícul d'aquest manament, peró no pas
Origen ni e] terme de racció del treball.
Aquesta fórmula, tan arrelada a la anti
norma

Péu

'

18

ua gent
nostra, i que encara devegades se
Per a fer apel-lació a la conciencia d'un
per a que posi d'acord amb ella, és a
("r d'acord
amb Déu, la feina de ses mans,

"la
°,rer

aquesta fórmula, clic,

sindicalista.

és esencialment anti

Tendeix el sindicalisme a fer
l'obrer que si ha de treballar és
erque
patró, es a dir, la classe burgesa,
dominadora
del món, li obliga. I aixó és un
11egre error, punt de partida de la literatura
,ue revolta i anarquía. El treball, és Déu
que l'jrnpusa, i davant d'Ell, molt més
"Te, davant del patró, n'hem de respondre.
impregnaaocó la tradició de la
eure

a

„areru
de cristianisme,

tela,

l'i a de respon
del treball, la qual basta
e„r organitzar internament ránima del trer diador,
fent-li circular amb fluides.a el dendel treball, articulat, secundat i estimo
Deis deures envers Déu. L'amor al treball
jriva a ésser en el subjecte una de les ma
"Iestacions de l'amor a Déu. I per aquest
IMÍ concor(la amb la formosa sentencia de
'411 Pau qui
digné que el treball és una

sabilitat religiosa
a

conserva

le

:t.

°ració.
e

El treballador, mogut d'aquest esperit, es
11)enetra amb la feina, hi posa ránima,

pr,"sa
-1".

sa

personalitat. La sent

El treball,--restima

com

con)
a

a

cosa

patrimo

ni personal seu. Hi sent el daler insaciable
descobreix cada dia noves
de la perfecció.
imperfeccions que son novells estímuls de
inellora. El seu treball se li torna a les mans
influir, la
en la qual ell pot
una cosa viva,
marca original
segellar
amb
la
pot
el],
qual
de sa persona. Quantes vegades sent un hom
obrers «deis que avui ja no
en boca d'antics
exprelsio, tan sincera com
aquella
corren»,
en
eloqüenta: «jo seinpre he considerat la feirta
cont

a

cosa

propia!»

Pero dels vas obrers que així s'expliquen
cap és sindicalista: quan sentiu un treba
llador parlar d'aquella manera, sondejeu-lo.
No falla: sent pel sindicalisme un íntim des
Preci, una aversió profonda, gaire bé diriem
biokigica. El sindicalista és, per el, el mal
el gandul o raventurer, que cerca,
vivint fora del treball (materialment o mo
ralment a fora) les satisfaccions que dins del
treball no ha sabut trobar. Per aixo entre

feiner,

sindicalista i treballador hi ha

psicológica

una

oposició,
tipus

que és irreductible. Son dos

humans distints.
El bon treballador, el treballador tradicio
nal, el treballador clássic, el treballador cris
tiá, trova, en efecte, dins del treball, ses sa
tisfaccions. Es el que té rainor al treball, el
g-ust i el goig del treball. I aquest amor i
aquest goig li omplen la vida. I mentres els
sindicalistes criden com energúmens dient
que e] patré, roba a robrer i que li arrebaga
el fruit del seu treball, el bon treballador
somriu, perque el fruit menor del seu tre
ball, que és el goig i l'amor, i l'esperit posat
en sa obra, es en, ell tot sol qui se l'apropia.
L'estima tant, el bon treballador, el treball
de ses rnans, que no hi ha diners al món
per a pagar-li. Avalora en tan alta manera
Les angunies i suors i esforcos que hi té po
sats, que regoneix que ni salaris ni beneficis
ni la propietat material de la obra poden
recompensar-li. Déu tan sois, que sab go que
li costa (perque el patró no ho sabrá mai, ni
els companys tampoc) és qui pot donar-li la

retribució proporcionada.
Per:), veieu? que n'és de diferent i de Ilu
nyá aquest llenguatge, del llenguatge usual
sindicalista! Son dues dialéctiques distintes,
dues ánimes, dos esperits antitétics.
I, dieu-me, lectors. Posant-vos la ma al oor,
amb quin deis dos llenguatges harmonitzen
mellor els principis cristians? Penseu-hi, pen
seu-hi, perque el problema és urgent i vita.-

líssim.
Jo no més sé una cosa: i és que dient go
que clic i pensant co que penso soc fidel a mí
mateix, ficlel a go que m'han ensenyat el meu
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pare i la meya mare, fidel a les disciplines
que des de petit he rebut. I que trovo que
aquest esperit que em sento a dins ooncorda
amb dos altres esperits: l'espera cristiá i el

esperit catalá,

es a dir, el nacional, i tradi
cional de la riostra terra.
Se m'aixamplen els esperits, segons la fra
sse gráfica de nostra gent, quan llegeixo co
ses
com
aquesta que l'immortal Caprnany
(massa oblidat en nost res dies), e,scriu des
prés de comentar amb elogi que la ensenyan
ça del treball seguís immediatament a Cata
lunya a la enseriyança del Catecisme: «Es
precís que taLs idees haguessin sigut anti
guament guierals i familiars a la Provincia

Ço

que voldria

Soc vell i voldria ésser jove;

no soc

pobre

i voldria ésser ric; ma intel-ligencia és peti
ta i endormiscada i la voldria potenta i ben

desperta;

(vol dir a Catalunya), quan sobre elles es
triba gran part de la moral pública, dones,
es representa la virtut del treball com a la
principal de les virtuts civils, fins a reduir
els seus precepte.s a aforismes nacionals.» (1)
I per aixó mai, jamai podré entendrern
ni m'entendran ella a mí--amb els qui o te
nen per idea central el Treball, com jo, s-1196
la Vaga, el No-TrebalL corn els sindicalistes
de tota mena.
R. RUCABADO.
(1)

pág.

Memorias Hüldricas. Tomo 1. Parte 111. Lib.
Io.

Que rec,ordin que si nasqué, visqué i morí
pobre, també va dir: «Jo soc Rei» i aixírna
teix digué: «El meu Regne no .és d'aquel
món».

Que

pensem tots i cada-ú deis homes, que'
Crist nostre Germá major, som reis,
eternament podem regnar; que el nostre refe
ne, peró, no ha d'ésser d'aquest món, massa
petit i miserable per a la grandesa de les
nostres Animes, tan riques, tan beles, tan
magnífique,s, quan les ornen-1 amb joiells de
virtuts.
Que no oblidi ningú de nosaltres que Cl
Salvador digué: «Doneu al C,éssar ço que és
del Céssar i a Deu ço que és de Deu»; que
si aquesta sola sentencia meditessin eLs h°com

mos coneixements migrats i el vol
dria extensissims. I, tot aixó, no per a Ittis
facció, benestar, plaer i honra nieves; tot, no
més que per tal de saber i poguer més, molt
més que no puc ara, pobre de mí, dur 'animes
a Ciist.
Voldria que eLs hornea fossin justos, carita
tius, germanívols; que donguessin a cada co
sa llur propia i adequarbi valor, ni
major ni
menor que la que
li pertoca. Que miressin
el diner, la fore„a, la joventut, el talent, la sa
lut, com a mitjans de fer-se bé els uns ala mes i en posessin en práctica sea altíssimes
altres. Que els rica pensessin que son només ensenyances, ni hi hauria la mal anomenada
que uns administradora de la riquesa, de la qüestió social, ni els falsos profetes aconse"
qual, com a aitals, poden gaudir amb dret guirien tenir un sol seguidor; ni hi hall-ría
perfecte, &as els límits de la caritat; que cap patró que no sigués pare i amic deis
sena obrera, ni cap obrer que no trebagés de
reco?dessin que si Jesús digué: «Sempre tin
dreu pobres entre vosaltres» volgué neixer, grat i deixés d'amar i de respectar deglida"
ment el seu patró.
viure i morir entre pobres, amb lo que ho
Tot aixó i molt més volklria jo saber
norá l'estat de miseria molt més que el de
trar dins els e,ors del hornea, per ta
riquesa; i que fou B11, també, cfui va dir:
que aquel' que digué: «Foc he vingut
«Imiteu-me a Mí, que soc manyac i humil de solir
a posar damunt la terra; que
més puc v°1Cor.»
guer sino que s'arbori?» conmiserat de lua
Voldria que aquestes máximes, les tingue
pobra ánima, pogués dir-me algún dia:
ssin també presentes els que s'honoren per
que
tenia sed i farn d'amor deis honres, 1 atilb
tanyent a la classe social a que pertanyé el
bona
voluntat has encés en alguna d'ells 111
Deu-Horne per sa propia i expontania volun
santa
flama; vina, liii, gaudir amb Mí de L9
tat; que recordessin que si volgué morir en
119'
Creu, va ésser amb els braços oberts a rica ,pau que tinc eternament reservada al
mes de bona voluntat; Ma pau inexaurible!'
i a pobres, car per tots i cada-ú de nosaltres
Aixh, aixó voldria...
morí: de tots el estaments, de totes les ra
ces i de totes les condiciona.
vERAX.
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Del

guim mals viaranys. Ens hem apartat del

moment

Cal fer triomfar

l'espera

Els que vivim constantment a la ciutat no
en s
adonem de les transformacions que aques
ta

sofreix.Quan

un hom
arriba de llunyes
s'adona que la nostra ciutat
Perd les característiques propies que abans
la feien
escaient. Certament que la nostra urb
ereix i progressa materialment, peró ens
atreviriem a dir que veiem minvar la seva
esPiritualitat. No som pas enernics de l'evo
lució del progrés i no voldriem pas veure
la
/lastra ciutat cenyida de muralles i la
nostra gcnt passejant pel jardí del general.
1,\10; ens plau la modernització dels costums,
l'engrandiment de la ciutat, el
de les arts i de les industries, Peró
perdre l'espiritualitat. Que en treurem
de
"e
progressar i de fer-nos grans, si cada dia
ens anem
materialitzant més! Es cert que
totes les grans ciutats hi regna una gran
peró aixo5 no és un consol.
Ca) que defensem el nostre esperit. Tota la
eillitat fa tuf de carn. En les sales d'espectae'es
representen les obres més immorals
que no
hauriem tolerat cinc anys enrera; els
van plens de literatura erótica i porIflea; les pel-licules més inversarnblants
Z" 'es quals es fa gairebé l'apologia de l'adul'e/1 son les
preferides del públic, i les dones
,van nues Pels carrers encenent passions i
"esigs
de cobejanca. No donem importancia
a
aquests fets inequivocs de descomposició
SOeiaJ
perque la majoria de la gent port,a Ja
'L'Ion a les entranyes.
bi mireu, germans, que la grandesa d'un po
be,,n0 Pervé de les riqueses materials sinó de
'orla de l'esperit. Vivim com si mai ha
Illessim d'abandonar la terra. Ens atrauen

terres

s

quan

perfeccionarnent

desmoralitza,ció,
21-lic'ses

-

espectacles, les lectures perilloses, les re
Vistes frívoles i tot lo que afalaga els nos
;es Sentits. Digueu-me, quants son els ho

i,"
t

que es recorden que porten
rnortal dintre del pit? Mentre

espirituals

un
no

ánima

siguem

que intentem res

és inútil
kaulir l'imperi
de la pau. El materialisme
eis
sed

en-

de
(le

tuP

les ambicions i la

nostre poble va perdent les seves
antigues. El seny catalá que ens feia
i seriosos, ha estat vencut per
olija i l'esbojarrament.
Ens hem deixat
per la llum que irradien altres
hem apagat la que brollava del nosoke,, esPerit. Cal
que tinguem els ulls ben
„'rts
ben desvetllada. Sornetem.11>8 á
una reflexió seriosa i veurem com se

ian,,rePosats
pruernar

tr°13

veritable camí. Obrem inconscientment i ens
deixem governar per les passions i el sen
timent. Quan ens parla el cor som tot orelles
i quan ens parla la conciencia esdevenim
sords. Seguim el c.:1mi de la vida il-luminat
per la llum de la raó. No siguem irreflexius.
Abans de fer una cosa meditem-la. Els ca
bells ens blanquegen i les arrugues solquen
el nostre front, peró continuem essent in
fants. No cambiem sinó exteriorment. De
dins som iguals sempre.
Extenem la mirada per damunt de la ciu
tat amb el cor ben pur i veurem oom cal
reformar els nostres costums. Si no vé aques
ta reforma aniran cada dia accentuant-se els
mals que ens porten a la decacléncia. La re
forma, creieu-me, ha de venir de dintre. El
nostre mal és intern. Es el predomin de la
materia sobre l'esperit. I mentre la carn no
sigui dominada i els egoismes vencuts i ano
rreats, podrem creixer materialment, peró
no serem mai un gran poble.
j. C.

Retrat d'En Lenin
El

pintor

es

diu Vaillant-C,omurier, escri

que acaba d'arribar de Russia.

tor socialista
No ho fa malainent:
«Entra, sense que se'l senti gens, ni se'l

ve

gi venir. S'embosca darrera la seva taula,
veient-se-li solament les esnatlles i la cal
elles. El seu front és d'un asiátic.
va entre
Els pómuls i els ulls el denuncien. Son uns
ullets enfonsats, can dos atmetlletes. Les
ceies son de mongoe, molt separades, com
també el nas, més gran del que sembla i
sólidament encastat a les galtes. (Aquí de
nostre Quevedo: «Erase un hombre a una
nariz pegado....). I dessota d'aixó, entre el pel
que
sens color i una barba pobríssima, alió
somriure.
en diem el seu
Lenin no somriu, ni quan el forsen a riure.
Trenta sentiments sacudeixen alhora els
seus ullets amb un ritme que mai és el ma
teix.
Davall del seu front, que es plega, tot é.s
moviment.

Lenin no és veritat mes que en el cine.
Ni un tant solsament deis seus retrats

se

Ii assembla.
iCom fariau—exclama el pintor al finalel bust de Proteo?»
I un colega mira aquest retrat de Lenin
i comenta:
«No hi ha dupte que la Halla d'aquest
criminal fora una cosa molt terrible?
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espasa

miraculosa

de ferro, la qual fou oberta per l'home ve
llet. Té, va dir-ili; aquí tens una cuirassa
una esposa. Ainb aquestes armes serás in"
vencible. Al bell mig de la cuirassa tu
una creu, la qual cosa vol dir que tú has
d'honorar-la essent han cristia. Si no ets bo
de poca cosa et servirá l'or que et &mara'?
en
yac d'haver deslliurat el fill del senYor
Comte.
En Joanic lluint la cuirassa que refulgía
com les aigues en les quttls
eminirna 111
lluna i antb l'espasa llibertadora a la ma,
presentat al senyor del castell, al qwa digW'
gosadament: Senyor, jo desniuraré el vostre

La lifargaridoia és la donzella més gentil
de tota la rodalia. Quan parla diriau que re
moreja una font o bé que dringa una cam
paneta. Heu vist la lluminositat del cel quan
el sol apareix triomfant enllá de l'haritzó?
Dalla airí son els seus ulls. Son tan cloka
ment clara i tan blaus que diriau que cona
tantment s'hi reflexen l'aigua del mar i la
blavor del cel. Es pura i honesta i té l'anima
asserenada. En Joanic l'estima. Cada matí fill captiu.
quan la Mar garidoia va a la font amb el seu
En Joanic i altres soldats anaren a la gue"
canteret d'argila, el seu galant festejador ti
rra. La Margaridoia, de la finestra estant els
fa companyia i ti parla amb una gran inge
va
veure sortir del poble i piara amb gran
nuitat. Son dos infanta que s'eqtimen amb desconhort. Després de travessar muntanYes
una gran puresa. En Joanic ti culi flora i la
i més muntanyes, arribaren a una gran
Margaridoia les accepta tota averymyida. Els nura i esperaren confiats l'arribada de l'ene
camperols quan eta veuen passar conversant mic. Aquest no trigá a Ter-se obirador. EI
amb ven baixa i mirant-se amb una gran Joanic arrencet a correr COM un esperitat
tenclresa bo i somrient diuen: pobrics, com els soldats en veure'l s'espaordiren, car fl
s'estinum, els haurem de casar.
havien guerrejat amb un enemic tan gosat.
Un dia la g"ent sortí esverada portal enfo
L'espasa d'En Joanic brille java con un raig
ra. Vibraren una clarins i els soldats s'escam
de sol. Eta enemics volgueren aturar la s8e6
paren pela carros anunciant que el senyor escomesa, pera tot fou endebacles.Brandantla
del castell havia declarat la guerra a l'enemie espasa miraculosa s'obrí pas i arriba fina tés
implacable de les seves terres.
portes feixugues del castell. Els guardions
Feia pocs dies que el fin del Comte havia volien occir-lo amb les narices, pera la cui"
sortit de cacera amb una sena companys i rassa el Ten invulnerable. Obrint la porta
eta soldats del Comte enemic el feren preso
la presó va dir al fR oaptiu del seu senY
ner. El seu pare ha fet una crickt ala seus va
seguiu-rne i sereu lliure.
ssalls i els ha dit que el solclat que deslliuri
Al cap de foques libres el fill del Comte el
el seu fin l'aura de recompensar tres bosses soldat llibertador, arribaren al castell. El Pa'
curulles d'o r.
re el va rebre amb una, gran alegria. Portel
En Joanic en sentir-ho pensá: si jo pogués
va dir ala servents tres
bosses d'or ben eu.
se
haver-les la Margaridoia seria la meya
ruges i cknieu-les a aquest !tome, que be
Et consideres anih prou fortitucl per des
les mereix després de la seva proesa.
lliurar el fill del Comte? Mentre aixa pen
En Joanic no sabia qué fer amb tant de di
saya se ti aparegué un home vellet, el qual
ner. Se'l mirava amb una gran il-121.SiÓ. C011
ti v dir amb veu tremolo.sa: si vols des
que en tinc tanta, es deja, bé puo don4r..0
lliurar el fin del Comte, segueix-me. En loa
bona vida. Aviat va tenir molts andes que
fíe el spguí amb un gran tremolor de carnes.
ti festejaven l'or. Pobre Joanic, dejen e/3
Quí sera aquest home, pensava En Joanic? camperas, tan bon minyó que era i ara é s
Sembla bon liorna. Arribaren a la ves.sant de bó per cremar.
la muntanya i l'home vellet signant-li una bat
Deixa el trebail i passava les horca del di
uta ji va din passa, no tinguis por. No et
jugant amb els joves rics del poble. Al
faré cap mal. En Joanic obeí. La coya era de poc temps va perdre tots eta diners e'
fosca i humid,a. Es va sentir un gran frisa
va trobar pobre com abans. Ara ja estic ave
ment d'ales: eren els rata penats que s'havien
sat a malversar diners i cm repugna el
desensonyat i aletagaven porugament. Des
ball. Cal que ent casi ainb una donzella be'
prés d'haver candnat una bella estona entre rica. Al poble lti havia una dona lletja
mig de tenebres, de les penyes devana un tenia molt de diner i COM que En Joanie
rajolí de llum. L'home vellet ti va dir: seu, obtenir fama i honor amb la aeva proesa„,'
Joanic, vientre jo obro ctquesta ca,ixa. Da
accedir a casar-se amb ell. La dissortada jrLa
munt d'una penya lti havict una caixa l'arpa
garicioia que ho va saber piará amargamen'
-

-

"
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Tant que jo

l'estiniava i

me

ara

v

l'espasa

miraculosa! Jo volia

Per tal que la

Margaridoia,

afavorir-te

que tant eesti

7na, tos la teva
muller i ele diners han ser
vit per corrompre
l teu cor. Soc molt des
-graciat, exclantá En Joanic!
—Ro ets per que ellas casat amb una dona

rica.

—Es que
de diners?

no

é

casar-se

amb

una

dona

—Sí; pera per amor i no per interés. Si
letimes una dona bona i honesta pots casar
te amb
ella, sense esbrinar si és pobre o rica,
Per6 no et oasis mai enlluernat pel diner,
`car no serás feliç. L'amor pur uneix zles áni

Me8 que s'estimen i ?'interés i l'egOzsme les
fa
dissortades. Si tú no estimes la teva dona
fi ella t'estima a tú, com voleu conviure ale
.59.47nent? La teva dona amb ele diners ha
c°,naprat un home i tú no pots queixar-te de
teva 80,1, car ja sabies que ?ID eestinuiva.
ES el castig que
tenen tots els 'tomes egoistes
q24
fingeixen amor per tal d'obtenir
caseu 2.)era mai sabreu qué cosa es
untar.
a

En Joanic se'n arta contrist. En arribar
casa la

em

pregunta Pon"

seva esposa ji
anava

trigat tant. Ja

a

ha
donar ordre que

servissin el dinar. Ja saps que jo tino cos1,1011 de menjar sempre a la mateixa hora.
JOanie no tingué ni esma d'excusar-se.
Durant el dinar no es varen dir res. De la
finestva estant, En Joanic va veure un antic
eLnnPan'Y seu llaurador, que dinava alegre-

71

•nt al costat
de la seva companya sota la
bra h
deis arbres. Son pobres
Per()
En Joanic.
Passaven dies i dies i la felicitat no es
ebíradora. Un día veient que la seva
n°
acadia a l'lwra de dinar, ami a la seva
rnbra i la trobá morta. Havia mort sobta
42ament. Acudiren els criats i la posaren da
nlant del !lit. Ele parents de la morta en
vairen la casa, tement que En Joanic fés fe
nedissos els diners. La seva duna no li deixá
ni una
malla. Des d'aquell día la vida d'En
(kinic es feu encara ntés trista. Se ti torné

vosaria

va dir:
Joanic, no
eentristeixis que encara pots ésser feliç.. La
Marbaridoia t'estima. Demana-la per esposa
ltagués pa
i la teva llar será alegre com

apareixer l'home vellet i u

me'l prenen.

En Joanic fou molt desgraciat. La seva do
na sempre
ti retreia la seva pobresa i eltunti
liava constantntent. Jo,
ji deia, soc rica i tú
ets un /tome pobric. Si jo no ehagués volgut
ltauries mort de fam. En Joanic veía que ets
clentés homes vivien feliços amb les seves flU
ilers i eh l penava cont un esclau. I que és
feixuga la cárrega del matrimoni,. exclamava!
La meya llar és trista com un cel emboirat.
día se ji aparegué novament aquellhome
vellet i u va dir: Ai, Joanic, de que eha ser

un raig de sol.
Purifica el teu cor i demana que Déu nos
tre Senyor perdoni ele teus mancaments i
turpituds. Pel bon cristia sempre hi ha un
raig d'esperança. No cal desencoratjar-se mai.
Sigues optimista i estima. En Joanic anava

netrat

'cada viatí ha deixar un pom de flors a la fi
nestra de la seva estimada i quan aquesta
l'obria, sontreia agraida, pensant en l'amant.
Es trobaven a la font i En Joanic hi parla
va amorosament. Novantent se ti aparegué
l'home vellet i ji va dir: un día vaig donar-te
una esposa perque vencessis i ara et dono
un arma més poderosa encara. Un crucifix.
Estima'l i serás felie. Pensa que solfa cons
tantment en les tenebres un enemic que vol
perdre la teva ánima i si estimes a Jesús
i l'honores l'enemic será vençut.
En Joartic i la Margaridoia acudiren al
temple a unir-se per sempre per amor i en
agenollar-se varen veure que el sant que res
plandia a l'altar tenia la mateixa cara de Píta
havia protegit.
me vellet que ele
CIVERA.

L'autonomía universitaria
tornada d'En Silió al Ministeri d'Ins
trucció Pública ha donat forma legal al pro
jecte, per ell iniciat dos anys enrera, res
pecte a la autonomia de les Universitats.
El R. D. de 21 de Maig de 1919, refren
dat per en Silió, disposant que les Univer
sitats estudiessin i formulessin lliurement els
complimentar
seus respectius Estatuts, va
caiguda
del
Ministeri de
mes
la
se arreu;
que formava part el citat Ministre i la mal
•

La

volensa, o apatia, deis seus succesors, varen
deixar enlaire tan important disposició i els
treballs fets per a donar-li realitat. Tots els
Claustres de professors estigueren aleshores
conformes en l'esprit que informa aquest pla
autonómic i respongueren aplaudint-lo.
Ara ha arribat l'hora de plantejar-lo.
Tal volta no és tan perfecte com molts es
peraven, tal volta portará alguns perills, do
nades certes males tendencies i les empedreí
des corrupteles que es noten en alguns in
drets universitaris. Mes t,ot aixó no vol dir
que deixem d'aplaudir de veres el gest i la
orientació del R. D. preindicat.

......----r-----
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Tcrt el passat segle fou necessari als secta
ris i politics enemics de les antigues i glorio
ses Universitats d'Espanya per a despullar
les, descalificar-les i recluir-les a la trista
i missérrima condició de oficines de l'Estat
i fábrica de títols académics, fent-les servir,
ademés, de focus de propaganda de doctri
nes pernicioses per tal de corrempre la jo
ventud i descristianitzar el poble. La famo
sa lnstitució Lliure d'Ensenyança no'ns dei
xará mentir.
Cal esperar que una verdadera autonomia
donará altra volta a les nostres Universitats
l'alé científic que avui als hi manca i l'es
perit tradicional cat6lic que les fortificá en
semps i portá el seu nom, minvat de gloria,
per totes les parts del !non.

ep issodi
Un

optimisMe

massa

sontrient dictava fa

poques setmanes una nota editorial a la pri
mera página de nostre setmanari (20 Agost).
Semblava que els crims socials s'havien aca
bat i es preguntava el Jedactor si aquesta
tranquilitat que ja durava algunes set manes

podia considerar-se com a entrada a la pau
social. Pera just ala mateixos dies que aques
tes paraules eisien a llum, interrumpien les
stars son ocasional silenei i feien caure morts
o ferits alguna homes més, pels carrers de
Barcelona. Al mateix temps, ocurría a la veí
na Sabadell, la ciutat que justament menys
atemptats ha sufert, en relació amb sa int
portadó industrial, un a/tre d'aquestos exe
crables crims sindicalistes. Aquest fet in
hutnit ha inspirat al bcnvolgut confrare «Jo
venttkt», publicació setmánal, portaveu de
l'Academia Católica, Joventut Católica i Con
gregad() Mariana de Sabadell, (num. del 8
de setembre), l'excel-lent article que CATA
LUNYA SOCIAL s'hanra reproduint, presen
tant-lo per likó exemplar i oportuníssima:
«Fa poca dies un home queia en un deis
nostres carers greument ferit; les circums
tancies que concorren en aquest fet porten
a creure que es tracta d'un atemptat social.
Es un nou epissodi de la luita ferotge que
fa cinc anys que ve desenrotllant-se arnb al

ternatives diverses. L'escaure's, per6, ésser
Sabadell el lloc del succés ens dona motiu a
fer-hi algún comentan i enc qué hagi d'ésser
brevíssim.

1

Vegem, primerament, un fet molt greu:
l'indiferIncia amb qué ja contemplem els
crims socials. Avui mouria més enrenou un
crim deis que hom nomena passionals que no
l'assassinat d'un patró o d'un obrer. Aix6 de
nota un descens en el nivell deis sentiments
col-lectius veritablement esfereidor. C,om si
en la Iluita que més amunt al-ludiern tos ae
ceptable i tolerable el transgredir es lleis na
turals i les Deis humanes.
Aquesta indiferencia, gairebé

complicitat,

davant deis fets sa.gnants que cada dia Ile
gim en els periódics, demostra que és un ar
tifici sense ánima la societat actual, o que
cada agrupanient d'individuus hi és una so
cietat apart enemiga de les restants. En la
societat cristiana que nosaltres desitgem el
greuge fet a un sol deis membres és un greu
ge fet a tot el cos social. I encara les diver
ses parts d'aquest cos no deuen fer-se el mal
mútuament sinó tendir al bé i l'harnionia
del conjunt.
Una altra de les consideracions que devein
fer és la crítica d'aquest preguntar de quins
és l'home que ha tombat; si és deis nostres o
deis altres. No, no és cristiá davant del fet
criminal d'una vida arrabassada l'alegrar-nos
de qul un enemic nostre sia apartat violent"
ment de la batalla. Si precisament és infinita
ta.ment Inés greu que l'arma homicida si
esgrimida a favor nostre que no contra nos
altres. Si algú en el món té dret a creure que
pot fer-se la justicia per la seva ma, no serk
seg-urament un seguidor del Crist que skIP
que la venjanca és precisament a l'extrero
oposat de la justicia; en la societat cristiana
els ciutadans no sois tenen dret a sentir-se
emparats per les Ileis sin6 que tenen
ció estricta de maklar per a que les lleis si

guin complides.

I per a enfortir eo que venim dient, lle
i meditem les paraules roents de
tol de les gents: No ns guieu dels dictats
la vostra saviesa; no torneu a ningú mal Per
mal; veieu de fer el bé no sois davant de Dég
sinó també davant deis homes. Tant com
guem, per part nostra, vivimn en pau al"

l'aIA_s

gim

tothom. I sobre tot, caríssims, no usprefl
gueu la venjança vosaltres mateixas. No ge
deixeu vencer del mal: amb el bé venceu ves
altres el mal.»

Aquest
passat

número ha

per la

censura
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LA MORT DE LA

JUSTICIA
DIBUIX

Plorém! Geu a n'ei fossar
Na Justicia assessil ada!

L'han mona, de mort airada,
tots els butxins de la Star.

DE

1. LIMONA
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Previsió soda!

La setmana de Bilbao
Al saló de sessions del Palau del Senyoriu
de Biscaia va inaugurar-se la Setmana So
cial de Previsió, organitzada per l'Institut
Nacional de Previsió d'acord amb la Caixa de
Estalvis de Biseaia.
Segons un notable cronista l'acte revestí
gran solemnitat,
esidint-lo el Ministre del
Treball, En Leopold Matos, acompanyat del
president de la Diputació de Biscaia, senyor
Jáuregui; del president de l'Institut Nacio
nal de Previsió, general, Marvá; del governa
dor civil, senyor González Reguera]; de les
representacions de les Diputacions de Gui
púscoa, Alava, Navarra i Asturies; del senyor
Moragas i Barret, en representació de la
Mancomunitat de Catajunya, i de )0. Caixa de
Pensions per a la Vellésa i d'Estalvis, i de
les altres autoritats localá.
El president de la Diputació de Biscaia va
fer constar l'entussitasta aliessió de la Corno
ració que presideix i de Biscaia al régirti
obligatori de les pensions de vellesa per als
obrers, demostrada en el fét eloqüentíssim de
haver quedat assegurats,. en el eurt espai
d'un mes, més del SO per cent deis obrers
de Biscaia.
El general Marvá va Ter una detinguda ex
posició de la fortaació i orientacions del ré
gim, enaltint el significat social de l'esinen
A

tat

régina

El ministre del Treball senyor Matos pro
nuncia un discurs en el qual, 'després d'un
profunct análisi del procés que segueix -la
formació de les Ileis civils, de les politiques
i de les socials, demostrá que figurava entre
aquestes últimes la de retirs obrers, en el
neixement de la qual Apareixen tots els ca
rácters de grandesa d'una llei social que, per
la eficacia que está cridada a tenir, compta
per al seu cornpliment amb la ferma voluntat
i resolució del Govern.
Després de dedicar algunes consideracions
a
la manca de fonament de les acusacions
amb'que
volgut cambatre el régim, aria
mil que aquest s'está iniciant amb gran éxit

moltes regions, i que indubtablement será
en 'a vida d'Espanya un factor de gran val
lor social.
Després d'questa manifestad& el ministre
cloná per inaugurada l'Assemblea be I3ilbao,
declarant que la seva labor seria afirmativa
del réaim de retirs obrers i de tot—es es disposieions que el regulen, a la vegada .ue do
nará vigor i energies a sa actuació en la for
ma en qué ha estat promulgada.
A la tarda es reuní la Ponencia encarrega
da de regular la constítució del Consell Di
rectiu ampliat de l'Institut Nacional de Pre
visió, acordant-se les bases reglamentaries de
l'esmentat Consell Directiu per unanimitat i
confirmació del régim establert fins ara.
en
Els demés dies.,seguiren reunint-se les di
verses Ponencies llargues hores;matí i tarde,
estudiant les qüestions sotmeses al seu conei
xement amb veritable daté.
Cal fer constar que en quiscunes Ponencies
hi prenien part assembleístes obrers, demos
trant fatenció que pi esten an aquest avene
social i el ben enteaats que estan de lo que
'son i prometen a la classe proletaria els Re
tirs °breas Obligatoris.
En a Ponencia d'Informació el senyor Sa
lines, presidént, va augurar que tal volta
l'any próxim ja podrian cobrar una pesseta
diaria els obrers que hagin complert els 65
anys. Entre altres coses va dir que lquest
régini de! retir obrer div-e-deix l'humaKitat
en dos etapes:
ul'antiga, en que es matava
als vells, per inútils, i la nova, que els vote
geixa etz., i an aixé no hi ha dret, perque
aquesta cl.asse de afirrnacions, tan greus, i
per modo grosso fetes, indueixen a errors im
pnrtants- i fan formar conceptes erronis de
époques i civilitzacions mal bescantades.
Cal anar amb compte al parlar, especial
rnent des de certs punts i demés ocupant
arrees tan delicats i prestigiosos.
A l'hora en que escrivim aquestes ratlles
a

t

poca cosa poden] dir, en concret, respecte
les decissions de l'Assemblea de Retirs Obrers

de Bilbao, que s'está acabant. Ho deixarem
pel següent número.
M.
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taurada, i tins que la propietat individual
hagi arribat a mans de major nombre possi

Meditado

La qüestió social

públic

i l'ordre

Hi ha qui confon l'anomenada qüestió so
cial ami) un problema d'ordre públic. Es clac
que per poca cultura que tinga un borne, ja
endevina que sota els noms de qüestió socia!
s'hi tanquen una diversitat de qüestions tan
greus i complexes, que impideixen esperar ^{C*
les mateixes una solució rápida i total. I, com
a conse.qüencia, ja endevina també que la
qüestió d'ordre públic, essent potser la mes
urgent, és d'una importancia mino al cos
tat de les altrcs.
Per6 és ben cert que corrent arreu de Ca
talunya, i fins sense sortir gaire deis carrera
de la ciutat comtal, trobem una munió de
propietaris, patrons industrials i agrícoles
que suposen que portada a cap /a represió
aeabat, tot ha finit
suara practicada, tot
tot ha quedat com ans en el terreny social.

Ells han trobat la tranquilitat

perduda,

i ai

x6 ho creuen prou i suficient per a que tot
pertor
quedi com abans de que la pau fos

bada.
iPetita eoncepció d'un deis afers més greus
que han agitat l'humanitat! Nosaltres els di
riem an aquests homes: igermans, ara ce
menea la feinal
*

*

*

El problema deis problemes, el problerra
la
central en 'ordre económic, és avui el de
aquest
Problema
distribució de la riquesa.
económic
que no se solucionará dins el món
el
arrels
en
exclussivament, ja que té les
deixa de
el món econoinic així mateix.

Trión moral. Peró problema

que

desequilibri produit pels
propietat individual. Cap ce,el

excessos de la
du
sa nova, per altra part, aquesta, ja que
prepon
rant llagues époques históriques ha

derat la propietat col-lectiva; i així l'Edat
Mitjana va equilibrar ambdues formes, do
nant estabilitat

ampar

a

a

la societat i

l'individuu

sense

social

proporcionart

destruir

iniciativa.
Aquest equilibri fou destruit

per

la seva

l'indivi

dualisme de l'época moderna, i la propietat
eol-lectiva fou anorreada. I fins que aquesta
propietat col-lectiva sigui convenientrnent res

en

plantejacla qüestió

el terreny- ecenómic.
*

*

*

La fórmula de curado no ha de consistir
propietaris, sinó en crear-ne
en destruir els
possible.
•nombre
major
el
La propietat individual ha d'existir i no
hi haurá qui la destrueixi ja que les seve
raons d'existencia deriven de la mateixa ma
conden•
nera d'ésser de l'home. Sant Tomás
sa

aquestes

raons en les tres

següents: pri

l'home tracta i cuida amb molt
més gran afany les coses seves, propies, que
les que son comunes a molts o a pocs, de
més cadescú procura fugir del treball i des
carrega en els altres bornes l'obligado d'a
tendre an el que és comú; segona, que en
les coses Iii wdsteix un ordre més perfeete
si a cadescú Ii pertoca atendre a una de les
mateixts, que no quan tots es cuiden de tot,
dones en aquest cas s'engendra la confusió:
millor
i tercera, que així es conserva molt
els
que
dones
entre
entre
els
lirones,
pau
la
posseeixen bens particularment o solidariament
sorgeixen ben sovint baralles. Es alió que
deja l'Artur Jocung: «donem a un home la
posessió segura d'una soca, i ell la transfor
mará en un jardí».
Es inútil, dones, en combatre la propietat
privada. Com es veu, en la seva defensa,
Inés que les raons d'ordre económic hi po
alió que
sem les raons d'ordre psicológic. Es
diu l'economista Wagner: «Es evident que
els problemes económics, estant lligats a l'ho
me, als seus instints, al-' seus melvils, a la
mera, que

seva manera
mes

d'ésser,

1

son

ans

que tot

proble

psicológics)s.
*

no

ser-ho en
compleiEs indispensable que la propietat
xi la seva fundó social, i que la propietat co

lectiva compensi

lile de ciutadans tindrem

*

*

precisament d'aquest afany de l'horne

que el envolten, per apro,
si esdevé naturalment el que la
pau social resti més assegurada en quan tots
participin d'aquesta prepietat, ja amb pe..
ticipació directa mitjansant la forma indivi
dual ja amb participaci,', indirecta mitjan
sant la forma de la propietat col-lectiva.
Heus'aquí per tant la fórmula: restaurar,
en el possible, la propietat col-lectiva, en mal
hora destruida per un individualisme eixorc:
i apropar a la propietat privada el major
nombre possible d'homes.
Tansols allavors es podrá pensar en que la
qüestió social trobi una. solució en el terreny
económic, que tampoc será solució total i
envers

les

piar-se-les,

coses
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completa, ja

que aquesta no radica més que
el mon moral.
Fa ja molts anys que's va pionunciar aque
lla frase de Ziegler: «la qüestió social es fo
namentalment una qüestió moral).

Dones... ianar-se'n

en

*

*

*

Els

anglesos

rra

Amb aixó que queda dit, ?pot, dones, pre
sumir-se que la qüestió social es-tigui finida
ni solament esmortuida perque amb una re
presió (que alabém) slagi conseguit la res
tauració de l'ordre públic?
Meditem-hi un rnoment, lectors.

*

*

molt aixerits. Deuen a
deis lxits de la Gran Gue
i confesen que mercés a Franca la gua

Franea bona

*

geure!

a

I així ho feren.

son

part

nyaren.

Mes al arribar el repartiment del botí, es
queda Anglaterra la part del lleó, i al co
brar-se els primers mil milions d'or d'Ale
manya, sels parteix amb Bálgica, deixant a
la pobra Franca boc.a-badant. S'és vist cosa
semblant!

.1ntoni M. VIDAL.
*

*

*

Dones, sí, se n'es vist un altra. Escolteu.
La Compan,via deis ferro-carrils d'Alsacia-Lo
rena necessitaVa sis máquines, que solsament
la casa alemanya Mannheim podía proporcio

Anglaterra sap la negociació i protesta.
iOn s'és vist comprar máquines els de la En

D'aci i d'allá

tente als

alemanys!

Anglaterra ofereix
Els soviets russos, després de dir que no
volien almoines del capitalisme, ara demanen
del mateix un préstec de deu milions de lliu
res esterlines. !Una friolera!
Be diuen els castellans que «en el pedir no

hay engallo».

Peró hi ha a/tres coses en el fet de dema
nar, uns indocumentats i insolvents, res
menys que daseents einqwtnta milions de pe
ssetes. iBarruts!

iguals,

a

*

que

nyors.

*

descoblí

*

es cansen de dejunar.
és Cuaresma...
Diuen que volen anar a les Coits.
!Estimen tant el régim parlamentad, espe
cialment ele que s'anomenen lliberals! No po
den viure sense eh.
potser sí que tenen raó en aixó...

Com que

encara

torn

no

*

*

*

A Cáseles els socialistes
gran mitin.

organitzaren

esperarás!

Per fi els meneurs organitzadors
cen a impacientar-se. ?Qué fer?

qualquies Memories deis fiscals refe
la criminalitat, hi consta que el caci
quisme hi té bona part de culpa. Ja és vell
En

un

El teatre a on havia de celebrar-se, en
Iluernava.
Arriba l'hora de començar l'aete i...
res.
Els obrers deurien estar sopant.
Passa una hora; en passa una altra... !Es
pera que

es

aquest

de la mateixa fábrica Mannheim.
Aaixó sí; el preu era bó... pels anglesos.
Els francesos tingueren que pagar per e,a
da sis francs que demanava dita casa, vint
franes als aixerits anglesos. iBon negoci!

*
*

val

eren

partits del

Com que la gana fa correr, ara eixos se
nyors russos ja s'avenen a que els prestamis
tes deis 250.000,000 puguin controlar llur
destí. iN15 en calia d'altre!
La fam els ensenyark a viure a eixos se

Franea máquines

iI tan iguals! Igualíssimes, si
superlatiu.
Com que, al descarregar-les

* *
* *

a

bon preu.

oomen

rents

a

aixó.
En altres Memories es diu que les noves
organitzacions obreres del carnp (Sindicats
católics agraris), fan minvar els fets crimi
nosos. I aixó és nou.
Veus'aquí dos constatacions que bé valen
per dos anides
doscents comentaris ?ve

ritat?.--J.
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NOTICIAR1
Carta interew,ant respecte al.s Reti rs Obrers

Obligatoris:
«Senyor don Lluis Ferrer-Vidal.
Distingit amic

meu:

No hi ha per part del Govern i menys
encara per part de l'Institut Nacional de Pre
viajó, cap vacil-lació en el fegirn d'implanta
ció del retir obrer. Més que telegrama i no
ta oficial significa la presencia d'En Malu
quer i el que eh digué aquí a Barcelona amb
ruotiu de la reunió que l'altre dia se celebrá.
requeriments que a mí m'Y= fet per
que expressés el meu criteri sobre l'assumpte ben públicament he contestat manifestant
decissió de portar a execució práctica to
tes les disposicions que regulen la Institució.
Congrés anunciant a Bilbao, com vosté
haurá vist, té temes concrets, els quals han
d'ésser objecte de discussió i tots ells tenen
Per base La implantado i marxa del retir i
la conveniencia de comunicar-se els orgues
d'execució per a resoldre les dificultats que
el curs del seu funcionament hauran de
,

Presentar

se

Aida aixó queda contestada i acabo asse
gurant-li com al principi li indico, el meu
Propósit de portar a la práctica el retir

ubrer,

sense

vacil-lacions de cap

mena.

Queda seu afm. amic, s. s. q. e. 1. m., Leo
Puld Matos.
—Pot consignar-se amb satisfacció que la
auge
patronal
ala seus
deures

va.
en

Espanya
a tot
lo que fa retado als Re

responent

tirs Obrers Obligatoris. Es un ver éxit so
cial la seva implantació.
El Ministre de 'Treball contestant a la
"

`-'11i05 General de Treballadors diu que el Go
vern fará
cumplir estrictament els Retirs

°brers Obligatoris.

Comisó Mixta del Treball

en el co
als que
recordat
ha
ciutat
pública
concorrer a la informació
tancament
a l'obriment i
mercantils de venda a la menudaf (de
tallistes), que sels fTilitará impresos del
qiiestionari en les fsocretats patronals i de
i en les oficines de la Comissió
Mixta, Jala Reial,
12, entressol.
Ei termini d'informació acabará a fi del
corrent mes de setembre.
ml.;-111 Congrés obrer d'Edificado, reunit a
'urid, ha resultat un fracás, perque el
SeetarisTne socialista que el dominá va pri

tflerç
sitgen
referent

-

var-li de tota actuado generosa i d'ainples
visualitats socials.
—A Franca els governants penen radicals
mides per tal de fer llaurar dret als agabe
lladors i intermitxaires del ruin d'alimenta
ció que fan impossible la vida.
Com aquí a Espanya everitat?
—L'Escota Elemental del Treball no ha fet
l'acostumada crida ala obrers freturosos de
coneixements técnics de llurs oficis, perque
ja la feu pel julioI, segons diguerem, anal)
motiu del «Curset Preparatori de Estiu», eLs
alwnnes del qual seran els que nodriran les
classes del cura 1921-1922, que coniencaran
el 3 d'Octubre.
No obstant, els obrers d'industries quími
ques, industries textils, fonedors i modelis
tes, carrossers, planxistes, calderers i fumis
tes que es trobin ben preparats d'Aritmé
tica elemental i desitgin ingressar a l'Esco
la, poden passar qualsevol dia feiner, de set
a vuit per les oficines, per tal d'omplir les
Puques places que quedaran disponibles.
---Llegim la següent d'una carta de Man
resa:

«En l'acte de l'obertura del curs 1921-22
de l'Escota d'Arts i Oficis que, amb amisten
cia de les autoritats, tingué lloc el diumen
ge passat, el benémerit diputat per aquest
districte, don Josep Creixell, va llegir un in
teressant discurs a favor de la cultura de la
ciutat, i del perfeccionament tecnic deis
obrers; el quat discurs mereix aquests dies
elogis rnolt merescuts de tota la premsa
—L'Estat ha entregat 193,604'75 pessetes
funcionaria públics de
a les Cooperatives de
Santander, Jaca i Les Palmes, per la seva
part d'aportació de capital, segons disposi
cions consabudes. Son les primeres Coopera
tives de aquesta classe degudament monta
des.
—La Junta Directiva de l'Institut de les
Arts del libre obrí la matrícula per a l'in
grés a l'Escota Práctica Professional durant
el curs de 1021 a 1922.
—Un peribdic madrileny ha intentat va
nament fer substituir pel Govern el descans
dominical, avui fidelment observat a tot arreu,
pel descans set manal, que és la disfressa del
treball continuo. Tothom se li ha tirat sobre.
Ho e,elebrem molt.
--Durant el mes de Juliol les importacians
sumaren 103.966,294 pessetes i les exporta
cions 49.767, 939. !Mal negoci!
—La Federado Gremial Espanyola s'ha reu
nit a Santander. Entre els temes figuren
aquests: Sindicat professional. Contracte de
treball. Segur de vaga.
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MARCA

DEPOSITADA

Gr IR A N

cirios, blandones, ha
chas, candelve y todo lo
concerniente el ramo de cerer4a etabnrndo un toda
rfecct4n al roen. frme y gusto de cada país en CE
RAS PURAS DE ABEJAS para el CULTO CATOLICO,
y con buenas mezclas de verlas ceses y precios. «Sin

de

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

BLANQUEO DE CERAS

FABRICA de BUJIAS

Cere,s

40 Calle.delm

"EVO

:Diplomas

Prineeta

40

Tellfono 428

thIll

BARCELONA

do hoo44
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POR S
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Princesa 40 ANTONIO SALA Barcelona
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1111•••11111111111ZII MMMMM MIZIN11111111111111111111MIIIIIIIIMINIII

CATALUNYA
SOCIAL StIRT ELS MUTES
Un any
Sis mesos

•

•

.

Cada número
ANUNCIS A PREUS

.

.

8
4

gratis.

DEL

DR. R.

ptes.

u
u

»
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Teléfono, 428. 8.
notes cle precios, y cstAlogos,

CONSULTORIO CLÍNICO

lile

•

Es eáricas ytralla
p rentes, blancas
precios. Cirios Y

todas clases y varios
blandones est‘,áricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Expediciones a todos
los puntos de la
Península y Ultramar.
12 MEDALLAS DE t.• y 2.
CLASE
y colores de

Inane°

t'Slula
Mi

en

homo, olor ni c..rtión.,

•'78,

en

4r3 E TI E IR I A_

ESPECIALIDAD

cIntims.
u

ECONÓMICS

mazummumaimmayamme.

JORDÁ

MASIP

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia
Condiciones especiales para trabajadores.
HORAS
DE 7 A

DE
9

VISITA:
TARDE.

BnQUERIA,
Entrada

:

.

27

.

JORBA.

GRANS MAGATZEMS

MANRESA BARCELONA BRUSELLES
-

•

-

ELS MES IMPORTANTS
DE CATALUNYA : :
•

•

ELS QUE VENEN MES,
1 MES BARATO : :

•

•

CONT1NUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISER1A, LLANER1A, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATER A, JOIERIA, ETZ.

PRdEJU FIXn
•

pral. 2.

ALSINA,

.

3.

CATALUN YA

SOCIAL
YE,

REHUSAR BOTELLAS MAL TAPADAS

Cols

7, pral.
FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, Nueva)
(Travesía de plazas Santa Ana y
ENSENANZA, ESENCIAL

CENTRO

DE

MENTE

PRÁCTICA,

DE

COMERCIO

Documentación,
Reforma de letra. Ortografía, Correspondencia comercial,Teneduría
de libros
lo mercantil y
Prácticas de escritorio, Mecanografía.
inciusaq la Banca y Bolsa
Por partida

doble, aplicados

a

toda clase de empresas

—E1 Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
senoritas.—Practical of School Languages
mercantiles. Clases especiales para

(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y

por métodos modernos puramente
comercial. Lenguáfonos.
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LLET CONDENSADA

PROVEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARGA

1:1A.

1_101---11:Z.A.

SERVICIOS DE LA COMPANIA TRASATLÁNTICA
Línea de Cuba
Corulla

Mélice.—Serviclo

21. para

el

Habana

y

mensual saliendo de Bilbao el
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16

17,

de Santander

de

y

Habana el

el

19, de Glión el 20 y de
mes, para Co

20 de cada

Gijón y Santander.
Linea de Buenos Airea—Servicio
mensual saliendo de Barcelona el
4. de Málaga el
5 y de Cádiz el
para Santa Cruz de Tonerife. Montevideo Y Buenos Aires:
emprendiendo el viaje de regreso desde Bueno0
Aires el día 2 y de Montevideo el 3.
Línea de New-York. Cuba,
Millice.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25.-de Valencia el 26, de
/Maga 01 28 y de Cádiz el 20. Para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la Ha
bana el 30 de cada mes con escala en
rtina

New-York.

Venezneia-Celembia.--Servicio

Línea de

mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de
Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma.
Puerto Hico y Habana. Salidas de Colón el 12 para
Sabanilla. Curasao. Puerto Cabello. La Guayra, Puerto
Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona.

Málaga.

y

Línea,
de

de

16

de cada

mes. vara

Fernando Pót).—Sei'vicio mensual saliendo de Barcelona el 2,
7, para Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerife, Santa Cruz
de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas

de

Cádiz

occidental
Indicadas

el

en

Regreso
Je de

Cádiz el

el

Anean° el 4.

de

Valencia el

3.

de

la Palma

puertos de la

de

Canarias

y
y

de

de

la

costa
Península.

viaje de ida.

de Fernando

PU) el

2,

haciendo las

y

escalas de Canarias

de

la

Península.

indicadas

en

el

~-

ida.

Bilbao, Santander. Gijón. Cortina y Vigo para Río Janeiro, Montevideo Y
viaje de regreso desde I3uen.os Aires para Montevideo. Sanos. Río Janeiro.
Canarias, Vigo, Curutla Gijón, Santander y Bilbao.
Además de los indicados servicios, la Companla Trasatlántico
tiene establecidos los especiales de los Pulir'
tos del Mediterráneo a New-York, puertas
Cantábrico a Now-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, ca
ras salidas
no son tijas y se anunciarán
oporunamonte en cada viajo.
Línea

Buenos

Brasill-Plata.--Sallendo

de

Aires, emprendiendo el

Estos vapores admiten
alojamiento

cómodo

carga

en

las condiciones mas

esmerado, como ha
tienen telegrafía sin hil. También
se admite carga
por
do. servidos
líneas regulares.
muy

y

trato

favorables

acreditado
y

wo

en

exindeu

pasajeros,

y

su

dilatado

pasajes

para

a

quienes

Comeallta de
vapore.

servicio. Todos los

todos los puertos del flUfl

oiNjaliawipaellVnitirbmadeb.i~.17.0.rwkw•
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