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La historia
que

t

a

no ens

raostra cap societat

l'enriquir-se rápidament hagi

sobirana
Pogut conservar l'acció

que

la virtut ha de tenir en el sí de la
dones, deixa
raateixa. La riquesa,
i els
d'esser benefactora si les lleis
dany que d'ella
costums no conjuren el
no
deriva, si el sentiment del deure
creix amb la

mateixa progressió

que la

poderosos no
si els más rics i
más abnegats.
al mateix teraps els

fortuna,
son

(Le Play.

111111¦._

aLa Reforme

soclale

en France.,

tom. II, cap.
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EL

QUE PASSA

ESPANTA ENDINS
Els passos d'avene en la guerra del Ma
rroc els podriem casibé senyalar per setma
nes. Durant la primera, la columna de) ge
neral Cabanellas, sortint de la Restinga,ocu
pá el zoco El-Arbáa; en la segona setmana,
Nador caigué en poder ,Ale nostres tropes,
després duna fortíssima preparació d'arti
lleria; i avui, en aquesta tercera setmana
de nostra ofenssiva, podem registrar l'ocu
pació de Tanina. Així queda tancarlthi tota
l'extensió de Mar Xiea, i podem dir que el
litoral resta així assegurat contra tot atac
deis moros.
Sembla que l'objectiu irnmediat será ara
Zeluan, i es té confianea en que l'ocupació de
dita iniportant posició no ha de costar un
gran esfore al nostre exéreit, ja que el te
rreny en que slaurá d'operar per a con

ESPANYA

ENFOBA

Segueix

el món tenint la mirada fiXa
les negociacions entre Mr. Lloyd George
Mr. De Valera, respecte la güestió irlandesa.

desa.
La correspondencia entre ambdós Perso
natges ha sigut suoosa de debó, i ha anat
aprimant la qüestió d'Irlanda i la posici6 de
Mr. Lloyd George més del que tal volt/
aquest hauria desitjat. En aquest canvi de
documents ha vingut destacant-se ben ela"
rament la silueta de la cencepció imperia"
lista anglesa i l'oposició en conseqüencia, Per
part del Regne Unit a que els pobles es ri
geixen per les seves llurs determinacionl. En
-

endevant, done, Anglaterra ja

no

podrá Par

lar de la l'Hure determinació i del dret
les colectivitats, com en vingué parlant dt
rant la guerra europea.
seguir-ho &S pla.
Ara, en el moment en que escrivim, s'es'
En el món polític la tasca del Govern es pera amb impacieneia Ja resposta dar rera
falta i seriasa. Peques declaracions, escassa
de De Valera. Mentrestant, a Belfast le so
xerrameea amb els periodistes, els menos cas
vintegen els desordres i les violencies d'ir'
tells a l'aire possibles, estudi de projectes,
landesos amb irlandesos, cosa trista i 1:1
preparació de tasca per a les Corts, i poc taca que té aquest simpátic moviment de
soroll: heu's-aquí les característiques.*
l'Ida deis SantS,
En cambi, quiseún polític lliberal, comen
A Oppari, Alemanya, 'ha tingut loe una
eant pel Comte de Rornanones, no sembla formidable explosió
que ha ocasionat mil cine
pas conforme amb la mana del Govern, pro
cents morts i uns dos mil ferits. Es diu que
movent des de «Diario Universal» una cam
és la catástrofe més gran de totes quanta'
panya en la que s'ataca als homs que son
es recorden en l'ordre industrial. Amb
al Poder per coses tan diverses com la qiies
motiu els propis diaris alemanys elogien for-'
tió de l'Alta Silesia (respecte a la renuncia
ta.ment el comportament de les autoritatS
de la ponencia que s'otorgava a Espanya), militars franceses
de l'exórcit d'ocupació del
el no obrir el Parlament, en circumstancies
Rhin.
en que fins demócrata tan
ca.racteritzat c,om
En canvi, la premsa francesa torna
en Lerroux creu que ha de
permaneixer tan
quan temps an aquesta banda, als excessos
cat, etz. Dites carnpanyes produeixen un chovinistes
acostumats amb motiu del erei
efecte contraproduent, ja que l'opinió está xement i redreeament d'Alemanya en 'uts
satitfeta de la serietat i del Lon esperit de ordres i l'importancia que
cada dia va ad
l'actual Govern i no creu que sigui aquest
quirint el partit nacionalista. iFins i tot CO'
moment de tants perills el més apropiat per
menea a dibuixar la silueta del futur dicta
a exterioritzar aquestes
miserables concupis
don en- la persona de Ludendroff!
cencies de baixa política.
Russia segueix essent tan enigmática
En Lerroux, després de conferenciar hora
contradictoria com sempre, per a unsalt reS
i mitja amb en Mate a, ha fet unes declara
els occidental. D'una banda, dernana
cions amb un sentit polític i arnb úna pon-- d'altra, ainenaea:
d'una banda suplica soderació que voldrieni veure en molts deis ho
cors en especie, i
d'aItra, tot sovint prole,smes del régim.
ta ami)una minuciositat diplomática r n
Bilbao ha fina el Congrés o Setmana
digne de l'orgullós imDeri deis Czars que de
Social de la Previsió; " Madrid el
Congrés aquesta caricatura de república deis Soy.'
de metal-lúrgic,s s'ha pronunciat
Darrerament, la Societat de les Nacions ha
contra la
Internacional de Nassau:. les Universitats acordat Russia.
deixar correr l'idea d'acudir en ay
han començat a elegir les seves autoritats xili de
amb arreglo al respectiu Estatut..
ObnesELF
•

ague?
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La Providencia artificial
.El

socialisme, tramés al sin
el voler posar remei als mals
del mon, no pas cooperant amb la Providencia de Déu, go que és la veritable posició
Cristiana, sinó preterient crear una Provi
dencia artificial. El programa «d cadaseú se
go». sos merits,
•ecea eadascú segons ses
s f.,
9-‘ts", formulant com a divisa revolucionaria, denota una superbia temeraria, que han
dt. Pagar
amb desengany amargantíssim tant
els que enarbolen la bandera com els que la
gros pecat del

chealisme,

es

-

segueixen.

la fórmula de que cadascú he
recompensa i que les necessitats de
eaklascú puguin ésser satisfetes, presa al peu
de la lletra
encarna un desig molt estimable,
de justicia. Peró vet'aquí que aquest enun
elat el fan no pos com una aspiració pacr
fiea, corn un desideratum que, ben explicat,
Podria adhue ésser cristiá, sinó que el pro
nuncien, en tó de guerra, els qui no s'ama
guen Pas de dir-se revolucionaris, és a dir,
f
rnilitants 'de la societat tal coro és

çertament,

eIrlernics

inclada.

cadascti

daquesta frasse

segons son mérit! Analitzant
veiern que es descomposa en

elements: primer, determinar el mérit
de eadascú;
segun, donar o garantitzar la
retribució
o recompensa d'aquell mérit. EnC4F 11
Podriem subdividir-ho, i trovariem que
s'hi implica una qüestió previa: l'autoritat
apta
1:1
Per a judicar del mérit.Peró no heni de
Munditzar tant per .a veure la temeritat i
eonsegüent vacuitat d'aquella divisa. El de
el mérit de cadascú representa noenys que averiguar el valor del treball
pel qual és indispensable tenir la mede resfore hurná. 1 reduir-lo, tota vegaque es tracta de donar-li el mérit, a xieres
es
exactes, sense Ja qual cosa no es podria
establir la proporeió aritmbtica entre lo
cine. es dona i eo que es reb i no es cumplirla
Justicia commutativa.
Poca cosa, valorar el treball humá! Esbri
a
cada esforc La seva xifra representati

ternmar
hi-nsms
si:411a,

?l'a

v:r en
et1iucació,
ja

qual hi entrarien els factors de la
la herencia, la personalitat, el des

•g`lt, la subsistencia, tisiológics
Ri

uns,

psicoló

rilesibles.altres, altres moral, tots incommensu
L'horne és un cornplex infinit, i a cada
dil)4trede martell, és tot l'univers que porta
u1
que
evaluar de
sosnJesar, per
1111,Ibé.8 maneracaklria
absoluta. aquell movirnent. No
co

a

a

que
la

per a saber el consúm d'energia,
que en correspon al mestre o a

par't

inventor del métale, ja

es

suscita

un

munt

solubles, o insolubles
de qiiestions dificilment
ficar-nos
a1 problema de
sense
tot.
Aixó
del
la productivitat, o sigui la relació de resforg
subjectiu del productor, amb el valor objec
de
tiu de producte, que es el pou sense fons
economistes.
les discusions deis
Peró si el valorar resforc humá és l'apre
ciació de rinfinit, qué no será el determinar
porta
les necessitats de l'individuu! L'home
necessitats
eomprimi
de
potencial
a dins un
imperioses
des. Surgeixen més grans i més
esfera de
s'acosta
a
la
mida
que
justarnent a
classe,
que
puja
de
l'home
realització.
A
sa
desplegen
necessitats
se
li
de condició, les
que abans
i li surten de dins amb exigencia
civilització
es, com diuen els
La
coneixia.
no
artificials
autors, la suma de necessitats
escriu
que
si en
i
Gide
l'home,
creades per
salaris,
de Ricar
bronzo
deis
llei
de
famosa
la
nece
do i Lassalle, es comprengués Otra les
treballaclor
les
que
fa
ineludibles
del
ssitats
cilment li creen les exigencies i comoditats
podria dir la
i refinaments actuaLs, bé s'en
tendeix
nivelar
els jor
que
a
de
la
llei d'or,
nals amb el cost de la vida moderna.
?Quina és la frontera divisoria entre les
necessitats i els desigs, anhels i aspiracions?
impossible que
Hi ha encara quelcom més
deis
les
necessitats
mérits
i
el coneixer els
primers
i
satis
recompensar
els
i
és,
homes,
fer les segones. Si l'acreedor es inestiMable,
amb quin actiu el cubrirem? Perque ara vé
dividend,
la segona part del problema, i és el
la riquesa, els bens, amb els quals s'ha de re
tribuir i atendre aquells dos dificilíssims di
visors. El poder que ha de donar o garantir
segons sos mereixements i necessi
a cadascú
tats, ha de tenir amb qué, i no sois tenir-ho
moment; sempre, pre
ara, sinó segur a cada
futurs,
les necessitats fu
veient els mérits
futurs.
Sense aixó, ja no
recursos
tures i ele
cornpliria el seu programa.
Escusat és ponderar la immensitat de po
tencia, de clarividencia, d'autoritat que hau
Per
ria de tenir el poder capag d'executar-lo.
hau
no
li
justicia
el
mérit
amb
a valorar
hau
ria de bastar rapariencia de les coses,
fons
de
les
conciencies.
penetrar
al
de
ria
Per a valorar les necessitats i distingir-les
deis desigs i anheLs, hauria d'escrutar el se
cret de tots els cors. I per a determinar el
dividend social d'una manera absolutament
veritable i certa, per a no enganyar-se ni en
ganyar, hauria de tenir el coneixement ins
tantani i matemátic, de tots els productes
humans i de totes les reserves naturals de
materies prirnes, i per a l'execució, tenir el
control absolut i instantani deis mitjans de
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comu ntemió, amb domini tam
bé absolut i instantani deis treballádors, els
técnics, els directors, els capitalistes, i pre
veure els descubrirnents i les invencions fu
tures. I per a proveir a les necessitats de
l'esdevenidor, saber el número exacte de per
sones que vindran al món, llur sexe i apti
tuts, tenint noticia exacta anticipada de Uur
vida, per a comptar amb uns com a produc
tors, com a membrea actius, o com a malalts,
esguerrats, inútils, corn a membres passius
de la societat. I, no cal dir, hauria de saber
els anys ue vida deis homes actuals i futurs,
el temps de vida utilitzable de cada un, etz.
Tot aixó, a base d'un funcionar normal de
totes les coses, peró les perdues de cullites,
les mil contingencies, les catastrofes, les va
riacions atrnosfériques, totes les causes even
tuals, perd diaries, que influeixen o en el
dividend o en el divisor social... En una pa
raula, hauria d'ésser un poder tan elevat per
sobre de les limitadíssimes condicions de rho
me, posselndor d'unes facultats tan per da
munt deis sentits i naturalesa humana, que
dins de rordre natural no es trovaria ésser

producció i de

Convé sentir-nos dobles
Malaventurat rhome

que es sent només
sol: que temi fonchunent per La salvació
eterna! Perque cada home som dos homes,
més ben dit, hi han dues naturaleses en cada
home, i naturaleses opostament contraries;
que res pot haver-hi més contraposat que la
carn
i resperit: i ene que en cada un deis
homes Déu ha fet el miracle de que dues
cosas distintes i enemigues, Cont son ránima
i el cos, formin un sol ésser per son estretí
ssim lligarn, no per aixó ha volgut que la
ca.rn deixés d'ésser carn ni esperit l'esperit;
que una i altra, dins sa absoluta unitat que
constitueix la criatura humana, conserven
perfecte llur Independencia.
un

D'aquesta independencia, precisament, en
prové la lluita constant, sense treves, quan
l'home vol ésser home racional; quan l'home

rebaixa al nivell de la bestia. Per
aquest rnotiu és, que cal dir: «Malaventurat
rhome que es sent només un sol», perque
aixó significa que no li cal sostindre cap Hui
ta, i quan La Iluita no hi és la carn ha triom
fat, que mentre no triomfa butzina i mou
no

es

guerra.

-

capae de

cumplir aquel

programa que

tal!

libres i diaria
pronuncien en sos discursos els socialistes 1
sindicalistes. L'unte Esser, l'unic Poder exis"
tent capaç de donar a cadascú segons 996,
tnérits i a cadascú segons ses necessitats es
Déu per ministeri de Sa Providencia. I Loe'
tendre malitzar aquella sobirana fimció as'
tributora i justiciera, prescindint de Déu
negant-lo expressarnent, és volguer enns
truir-se una providencia artificiaL
Pretensió folla. Tant l'Estat socialista, C001
la Confederació sobirana de Sindicats, enfile"
ten el tort sacrileg de no deixar en la 91>"
lució deis problemes hurnans la part de Dal,
que és no ja sola una part, sinó la part Prim
cipalíssima. L'Estat socialista i la Confedera
ció Sindical es creuen ésser amos de rhums
nitat. Parlen, actuen, orienten la gent, I le
eduquen en forma tal com si els hornes P0;
guessin prescindir del demanar cada dia,
pa a Deu. Economistes i sociólegs obliden 1
fan oblidar que Déu es el pare de la soeietet
humana, i l'amo de sa economia.
R. RUCABADO.
frescament escriuen

en

1

sos

La carn és impulsiva, baldament wat el
nedadors, Taxi el mort en certes ocasIons
temporades. Adhuc dins aquells en els que
ha triomfat, per malaventura llur, poc o res
que, com deiem, es senten només que un tet
sol per tal com no sofzeixen cap luna; tinsi
en aquests, de tant en quan
La earn fa

111.1,1r

mort. Els que teniu la sort d'haver de
tar, per quan sentiu dos bornes dins eadeçu
de vosaltres, no us en refieu quan fui el
mort. Es viva; ben viva; al seva mort es
mésf que aparenta, tranzitoria. Ala en que
ha triomfat, per rnalaventurallur, poc Ore6
els la que es redreci o que apa.renti mortA.
Sa cYnn
és en ella, per llur dissort,
rit el mort de veres! Aixd no vol dir clue 11';
Pugui resucitar; per a que tal
aconsegueixin els que en tan trist estat viueu

l'esPen.
resurreeeíu

morts, s'escriuen especialment aquestes
Iles.
La carn és impulsiva. Els bornes Inés
pirituals, els sants, vos ho dirien prou.
giu-ne les vides. Sant Francesc, el serag

eis

posem per exernple, (i quin exemPle.,
que ha estat potser l'home que en
major ha reproduit la santíssima vida cle'
Crist; ell, que havia retuda la carn, red

Assis,

la

a

La mínima expressió

imprescindible Per
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que l'hnima no se'n escapés abans d'hora;
en vos ho dirá oom en determinats moments
encara pretenia redrelar-se i vencer, la carn!
r'S Ciar
que no podia i que cada lluita era
"una T'ova, brillantíssima victoria de l'espera',
pero el combat, si bé no constant, hi era;
Cr la
iluita hi és sempre quan l'home vol
v'ure santament, i ene que sois sia honesta
rrlent i honrada. La batalla es presenta in
defectible per l'impuls pro:39i de la carn, i
a

1/erqueella eompta
PP5tector

amb

un

gran

protector;

qui té inolt d'interés que surti
,V1!Itoriosa, perque el triomf del cos és el
`3.1°11f seu. Ja haurcu comprés que aqueix
Protector interessat és l'Enemic.
a

Previsió social

La setmana de Bilbao
(Acabatnent)
Les sessions de la Setrnana Social de Pre

vissi6

deseurotllar-se en mig d'una
i en un medi simphtic

va/en

cordiitat complerta

upe benevolenca
,iguerns

ja

que

genetesitat corprenedores.
l'esperit cristiá
es cert, que

hanave sobre tots els

actes de la Setmana,
Pesi al mal
esperit que volgué, com ferem
14.1ntar en la crónica
ada, bescantar els
L'ernDs en que, si no era coneguda l'assegu
,ra,'n'a de la velleza, tampoc hi era necessa

Derque

en

eietat forma

un

una

rIgini social crista,

rment.

Sintetizant,
e,rn

donat

la

sn

gran familia i tothom hi

perque

no

podern fer

el 'eurt: e4pai de que
de dir que de la S. S. P. n'ha

v,Pdicat,

altra

disposem,
sortit rei-

viable i robust el non regisme deis
Obrers Obligatoris.

netirs

Treballadors

i entitats obreres de tots els
si be desitjánt rcbaixa en els anys i
.74 en la pensió que s'han fixat per a gau,Mir el benefici del retir de vellesa, han estat
ta
conformes en aprobá prepUgnh aquest
bregisme com a base ferma de progresius mi-

ltn115s,

unrarnents.

reparos que respecte del mateix han
exposant determinats elements gacasi bé s'esvairen del tot a Bilbao.
S. P. no solsament ha donat aquests
ue benedicció, si que tarnbé ha sentat

v•

?al/14
tnnels,

fri,ZS.,

ten.'4'9e ferina d'altres beneficis
ei,er..1 el siste ma del segur com
`11

ue

v-d a.

UnaI+ haigi
.1"411. an

socials que
medi esen-

pres estat social el s. o. o'
per la propia virtut,
contra el pare fonos, el de malal

o sa

naturalment,

segurs

a

L'home en qui la carn vencé, ha vericut en
ell l'Enemic. Aquest home, ene que sembli
viu, no ho és; és mort. Els morts no lluiten;
per a lluitar cal que resuseitin. Si no s'obra
miraculosa de llur resurrec
en ells la gracia
morts
son.
La senyal, dones, de sí
ció, ben
morts,
és
be.n senzilla. Lluites,
o
vius
som
germh?... Ets viu; propugna árdidament con
tra la carn, que és rebeca i toeuda; enc que
cridi i es rebeli, no temis; avant, per Jesu
crist! No tens lluites, et sents tot sol? Mal
aventurat de tú si acás no resucites per a la

llllita!
VERAX.

tia, el de maternitat; tots els aseguraments
necessaris en una sccietat que, per desgracia,
olvidá, en malla hora, els principis cristians
que la informen i les obliga,cions que ells
imposen. Ara resulta que aquesta societat,
desitjosa de buscar un remei a les malures

deixen viurer en pau, busca per me
cooperacions,
di de lleis, de imposicions, de
solidaritats,
de comuni
combinacions,
de
de
naturalment,
mag-'
que
va
tats, alió mateix
nánimament., brotaba del sí maternal del
cristianisme socialment comprés i viscut.
Catalunya ha ocupat el bon lloc que l'hi
corresponia a la Assamblea de Bilbao.
L'Acció Popular hp vist els seus hornes
representatius,—López Núnez, Maluquer i
Salvador, Moragas Barret,—brillar com a
liuminars majors en la S. S. P.
Les entitats obreres católiques de més em
penta han actuat discretament i amb vera
eficacia diss el sí de la Assamblea
que direm de les Diputacions vasques,
promotores d'aquesta Setmana Social, qual
social
lxit asegura el d'un regisme de tanta
que

no

trascendencia?

gra
Tan corn elles s'ha fet acreedor a la
pais
en
espanyol,
i
del
proletariat
del
titut
n'aquí
Reformes
Socials,
a
ter, l'Institut de
del nou regisme, la seva
es deuen la base
propaganda, el seu esperit regional, fonda
ment patriiitic, i els ingents treballs per a
la seva

implantació.

Ara ja

es

un

fet moraiment indestructible.

Felicitem-nos-hen tots, que si be atinen
regisme del S. O. O. no es la pau social, com

molts entussiasmats pregonen, es un deis
bons carnins que hi porten.
La vinenta Setmana Social de Previssió
tindrá lloe a Barcelona.
M.
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51 pastor dissortat
Si En Gussi el treiessiu del mar es mori
ria. Quan encara era un vailet, els pescadors
!a se l'emportaven mar endins. En trobar
se lluny de la platja es posava dret al bell
mig de la barca i es delectava esguardant la
immensitat del mar i les cases arrenglarades
del poble que la calitja feia poc obiraclores.
El sett pare li deja: noi, -t'estimes mama el
mar i cal que coneguis les seves traidories.
Em faries content que escollissis un altre
ofici. No sou vos pescador, responia En Gu
ssi, dones, jo també vui ser-ne.
No li plavia el mar aquietat. Quan les enes
s'enravenxinaven i la barca feia capbuçades,
saltironava [oil d'alegria.
En Gussi es va casar amb la Mundeta, la
filia d'un pescador ande del seu pare. No po
dia lutver escollit una dona més reposada i
més plena de seny. Déu els hi dona un flU
amb uns uTh dolçament clars i blaus cam,
l'aigua del mar. En Gussi se'l mirava tot
enternit 1 u tela petorts i maxaines. Mira
Muncleta, que és aixerit. Amb l'efjucla
de Déu tindrem un pescador ben fornit. Ca
da any a l'ermita s'Id celebrava una festa
corprenedora. Els pescadors hi acuden a ter
presentalles a la Verye i u demanen que ser
vi llurs vides.
En Gussi i la Mundeta oferiren a la Mare
de Déu una barqueta pintada de blau i li
demanaren que quan el seu fill es trobés en
moments de peral Ella acucHS a salvar-lo. La
Mundeta plorava con?, si el seu fdl tot just
nat, lluités mar endins amb les emes embra
vides.
En Gussi que mai havia temut el mar,
quao el cel s'enfosquia tremolava de por i
si

a

jo more,

terra. Que faria, pobre fül Ineu,
pensava En Gussi! I la Mundeta

que és tan amorosa i

la

assenyada

cont

plararia

mort!...
El 1111 d'En Gussi anava creixent 1 fent-se
home. Quan fou bo pe emanar la barca,
el pare no va anar més a pescar. Passava ho
res i llores clavant del mar, com si es trobés
en un estat de somnolencia. Li pktvia el bra
mul de les ones, el mar ample i iluminós; el
bellugueig de l'aigua; es reflexes tremolosas
del sol; les barques polides que s'endinzen
mar
endins ami) les veles desplegades i la
dolçor de la platja sopa de 'l'un?, roenta de
sol, daurada i olorosa. De vegades pensava
amb els fets dolorosos que havien aambrat
meya

sena

gocis

i el frare aconhortador

tornava

vida atzarosa i s'entristia.Tots els ne
que he volgut Ter m'han sortit Incaa
ment. Molts companys nieus que san dolents
i descreguts s'han enriquit i jo que soc
la

bon creient no he pogut mai fer bossa. Dolo
bona soldada als meus 'tomes, venc ele peir
a bon preu i Déu no em dona•sort.
La seva pena ntés grossa era veure que el
seu fill entnudaltia. Qué en farem, Muncleta,
d'aquest bordegás? El fill d'En Sáss----'1'1,
aquell home dolent i malparlat, és fort CO
una garbillada, mala negada, i el nostre
feble i malol Is. Nosaltres, ja ho ven,s, cada
nit diem .el rosari i preguein pels germans
pescctclors que es troben en perill; fem cari
tat ale pobres, aconhortem als afligits, 1 no
obstant Déu ens abandona.
Un dia En Gussi i la Muncleta, hagueTes
un gran espant. Ele hi varen portar ?nítida
el seu fill. Semblava mart. Tenia el rostre en
grogueit i els ulls envidrittts. En Gussi pi&
raya com un infant. Pobre fill meu! Al eaP
de pocs dies va morir cristianament ami) u"
somris als llavis.
Tots els pescculors del poblé varen alzar a
l'enterrantent. En Gussi fondament C0711,nte
gut anava darrera el seu fill mort, d'eu1011
fill que en hauria volgut que httgués eetat
fort com els bufaruts de la mestralada. Les
campanes brandaven melangiosament. Els
pescadors, caminant concirosament, seguieri
el cadáver, que era portat pele amics m.és
tims i en arribar al cementiri el sepulturer
va soterrar-lo. El mar s'adormia sota el brig
de les primeres estrelles.
Havia estat un cop nutssa fart per En Gu"
ssi. Estava aplanat. Amb llagrimes ale 14118
va
altar a l'ermita i en veure la barqUeta
pintada de blau que haya ofert a la M'are
de Déu quan el sett fill vingué al món, P1°1*(1
ami) un gran desconsol. En sartir de
ta, s'escaigué. a pasear un frare que anal°
a predicar a un santuari proper i en veurel
plorar allá a l'encontre i digué: per 02
ploreu, bou home?
—Soc ntolt desgraciat. Acaba de marir‘se
pelo, e
Pánic fill que Déu
donat. Ent
gueix una gran dissort.
—Seieu, seieu, bon rome. En Gussi 1
frare seieren damunt del rocam.
—I perque dieu que us perseguelx una
gran dissort?
—Perque tot cm surt malament. Jo soc de
aquells homes que facin el que facin no el$
surt res bé.
es
--Us equivoqueu, bon home. Aixá que
dieu desgracia no es ultra cosa que la u°10711
poca habilitat. Feu les coses bé 1
'

triomfar'eu'
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endins amb les xarxes ferradaestranyeu que pesquin més que vos
mar

ele pescadars que les portin ben aparellacles.
Seguía les .Petjacles deis homes que triomfen
triamfareu també.
sort i la desgracia
nosaltres ens la fem. Vejen aquells dos homes que ara passen pel camí de pedres, van
,e19n1 jo al santuari. Jo lti pujaré pei camí de
les
macluixeres que és més curt i més aireIsat i ells hi arribaran més tard que jo i amb
el cakat fet malbé. Podran dir aquells hame.s
que jo soc més afortunat que ells perque he
arribat al cint de /a inuntanya sense fadiga
sense malmetre les sanddlies? No; elle abans
d'e'nPendre l'ascensió havien d'esbrinar quin
era el camí
millor i si no ho han fet no tenen dret de queixar-se. Vos també abans de
emPendre un negoci, haviau de saber escollir
el eamí de
i si no ho heu fet no dignen
que no son afortunat com ele vost res comPanYs, sinó que us manca habilitat.
es que els meus, companys s'han en"quit 2l-lícitament i jo sempre he estat hanrat!
Planyeu d'haver estat honrat tof

i:la vida.

Segurament

vos

dormiu tranqui-

ment i els vostres companys viuen intranquils, agullan,ats per la ven acusadora de la
c"el:?ncia. Si teniu el cor pur, alegreu-vosen' car aquesta és la míllor riquesa. Vejen
°nades que moren constantment a
és la vida. Vivim ens.ovanitat, i arribem a la
Platia, que és a terme de la vida i esdevenim escuma fonedissa. (Juan morim, quan
aq»tests no.stres ul.ls es clown, deixem al
ele diners, ele honors, les vanitats, els
rs,
ene presentem davant de Nostre Selt„
ami, un farcellet sota el braç. I saben
que
en aquest farcellet? Les nostres
bres obres. Si u.s presenten amb el farcellet
2lt• Per grans que siguin les vostres riquedones, que
ce .es entraren al cel. Ja vejen,
us serviran les coses que desitgeu po88e2r.

cltquestes

deaixí

piaemon

7.-C.reieu, Pare,
la

que és just que tot la
que he estat sempre bó?
us ha dit que ele bons no sofreí
C~ixeu algún sant que humanament
estat
han estat perseguits

hagi sofert, jo

•

"a0i

"

151o'

i han sofert greus dolors i malalties? Déu
ens ha provtes un ccl, es veritat,. pera no
ha dit que als bous els hi convertiría la te
rra en un paradis. Com voleu exigir que
Den us doni lo que naus ha promés? Creieu
a cada mo
que Nost, e Senyor ha de fer
perturbant Cordre natural
ment miracles,
de les coses? Si ara el mar s'embravis soptadament, estranyaHau que s'emportés co.'es
les barques que son arrenglaracles a la plat
ja? Es que Nostre Senyor, perque vos sou
just, ha de manar a les cmes que respectin
la vostra barca? Déu va vessar la seva sang
per salvar les nostre.s únimes i no per defen
sar ele nostres interessos. Voleu, perque son
bó, que Déu us cknti riqueses? No us ha pro
més tota una eternitat de delicies? Ames
que més voleu? Signeu bó i el premi el tin
dreu a l'altra vida i adhuc en aquesta, car
si vivim tranquaament i la vostra ánima és
asserenada i la gent us estima, malgrat ele
elolors de la vida, sereu felk. Deixeu que
molts hornea dolents siguin aparentment fe
liços que ja ele arribará la seva hora. La vi
da té molts camins peró tots porten a l'eternitat. El que creuen que poden allunyar-se
de Déu i cerquen camins extraviats, quan
la mort els clogui ele ulls, es trobaran igual
ment que vos i que jo davant la preséncia
del nostré futge inexorable. No us facin temenea els sofriments i les allversitats, car el
dolor és el gresol en el qual es purifica la
,'ostra ánima.
—Les vostres paraules m'iban aconhortat.
bon Pare, portaré en,t, resigna
Des
ció la creu que Déu nt'ha posat damunt de
les espattlss i per grana que siguin els meus
a
sofriments no creuré que Nostre Senyor m'banclona.
El frare se'n alta oamí del santuari i En
Gussi amb ránima plena de Uum i el cor pié
de pan, se'n and vers la llar desolada, cm ?'esperava, sanglotant, la pobre Mundeta.
CIVERA.

Aquest

passat

número ha

per la censura

Petita propietat, estesa al major nombre de families i mantenint se en
de elles de generació en generació; heu s'aquí l'ideal cap el que s`lian
Inclinar les societats cristianes.
RODRIGUEZ DE CEPEDA

CATALUNYA SOCIAL,

8

PENSAMENTS
Hern de procurar que el nombre de petits propieiaris creixi cada dia més. L'obrer que
adquireix una petita propietat, la treballa., l'estitna, la fa extensió de la seta inclividualitat,
jamai es deixa portar per cap corrent revolucionaria.
*

*

vegades pot esdevenir fecunda la preparació doctrinal d'un moviment revolucionar?.
El que no esdevé mai fecand es el maviment revolucionani en si nuttei.T. Jamai hi ha halgut
mes talladissa de cape i mes butxins que en 1:??poar de la Convenció, a França;'i jamai s'izan
registrat mes moviments d'insubordinació, mes rnotins, mes sublevacions i mes cddandis que
en aquella ?poca, car als barris baixos de Paris Id eren quasibé diariament.
De

*

L'institució d'hereu, a Catalunya, té raó d'esser quan l'hereu aguanta la casa pairal, es
l'apoi dels parents caiguts i conserva i estotxa les virtuts tradicionals de la raça. Es a !ir:
qua.n l'institució d'hereu serveix per mantenir tota la bastida en la que s'apaia la fami ia
tronc de que parlava en Frederic Le Play.
Pero quan l'hereu,traslada la casa a ciulat, visita l'hisencia nomós que per explotar-la
ecoru3micament, fa la vida de ric vagabond, separa del racer de la casa pairal els clebi?si
els caiguts de id familia, no té amb ele criats altre Iligam que'l d'un contracto de tretla41,
llavors
d'hereu tanca una forte, injusticia. Ele vincles jurídics de la mate ixa
podran ser-ld encara; pero les arrels morals, totes estan ja tctllades.
1c

lIeu-s'aqui la gran tasca, única, del socialisí;;e: negar, destruir, enderrocar. Ataca
propiet,at, ntenyspreua la familia, desprecia l'autoritat, i vol substituir tot aixó amb un
con junt d'utopies i fantasies.
El mateix Bebel ha dit: No exigiu de nosaltres punts.de vista precisos sobre la socie tat
lutura». 1 aixó, segóns en Cathrein, obeeix a que «el dia 'en que ele soez:alistes baixin
nebulosos cimals de la ceraoratoria i descubreixin els seus plans futurs, quedará eviden
ciat que aquests izo passen d'una nava edició d'utopies absolutament irrealitzables». Per al
xó ele socialistes, sobre l'organitzaCió en detall de l'Estat futur s'atenen a l'antic aforisi ne:
el silenci es or.
* *

*

El socialisme, doetrinalmen,t, ha quedat estancat.
Carles Marx fcru l'ultim autor serióS i cientrfic.
I ta se-va doctrina es avui refusada pele propis socialistes, fins pele que,
s'anomenen nutrxistes.
I no es substituida per cap d'altra.
*

ratinariament,

*

Ele obrers guan yen avui, en general, salarie mes elevats que mai.
Ele obrers avui .menjen i fine vesteixen nu7lor que la dasse mit ja.
I ole obrers estan ami mes intranquils que mai.
Les cla,sses altes avui, en general, compten amb mes riqueses que mai.
Les classes altes esmeran els diners com ai.'
I les e/moges altea effan• apu4 raes iktranquiles que mai, ja que la fam de
de noves riqueses,.cre' nau `ntrliens, les' abassega.

nous

negocis,
•
•

L' sq'; •al desaparetrer e
soctetat
-alors morals, que avuz menyspreuen lagran
inajoria dels de dalt i dels d'abaix, ha percha la societat el seu equilibri i les classes socials

el

seu

La

punt de repós.
relativa felicirat d'aquella

«aurea

mediocritas:,>

es

avui

incompresa.

* * *

Treballem el <ole paguen?, per a combatre l'injusticia social. Pero no'ns deixern portar
sentimentalismes socials que pro tenen. ter oblidar aquella 110 que diu
jamai desapareixeran els pobres d'entre nosaltres.
per determinats

Antoni M. VIDAL.
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ADMINISTRADO COLONIAL

pais, qué hi exporte a les colonies?
Els productes nacionals i europeus més auténtics: l'avarioSi, el joc, la

—I el vostre

P°rnografla,

11111¦-_

l'alcoholisme i les dances meridionals.

CATALUNYA SOCIAL
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Is drets naturais de l'heme

adquirida. Precisament l'actual con
moci6 social ha nascut i s'alimenta deis ataca
qualsevulga fo
a la justa propietat. Agafeu
trobareu
que s'exita
societari
i
en
ehl
llet6
al proletariat contra el patronatge, dient que
aquest l'explota, que viu del seu.s suors, que
li roba la seva sang, que s'enriqueix amb el
una
fruit del seu treball. ?Qué és aixó sinó
la
atacs
a
protesta rnolt humana contra els
tre
proletariat,
del
seu
del
propietat privada
ball, que és cosa propia seva, del fruit del
error
seu suor, de lo que, encara que amb
Carlea
coneepció,
nomena
en
sa
evidentíssim
Marx el sobre-preu i que per evitar-lo diu
precisa suprimir el capital? Cerqueu com cer
faci viable la
ca l'Esglesia, la fórmula que
apropiació íntegra per cada obrer del fruit
del seu treball (salvant la solidaritat social),
i s'haurh acabat la guerra a la propietat pri
vada, si no li fan els malfeiners, els gandula
i vividors, aquells que no sabrien el camí de
treball i per consegüent no tindrien medi
per a adquirir els fruits d'una feina que no
fa rien
Es tant intim el sentiment de propietat,
tat mal

DRET A L'INDEPENDEJVCIA. Es aquest
dret, el de l'independencia, que faculta, a
cada home per a exercitar Iliurement les se
ves activitats en l'ofici, en la professió que
més u plagui;aprofitant-se deis fruits del seu
treball, i silrlatent respectat en l'us deis bens
que li pertanyin. Es aquest dret com el re
sum i concreció deis altres drets naturals en
la vida sccial, puix els conté gairebé en sa
tota.litat, perque l'home no conservaria la
existencia no sastifaria les Seves necessitats,
sinó apliqués les energies In procurar-se els
mitjans inecessaris, en la professió que li
més conforme amb les seves aptituts, per
que no hi ha qui pugui irnposar-li per la for
sa un determinat ofici (coro passaria amb el
colectivisme) sense atemptar a la seva dig
nitat, que no consent com hem dit, que un
home sigui fi d'un altre, ni víctima de la so
cietat.
Seria una irrisió, resultaria una burla sag
nant, arrebassar al home el fruit del sea es
fore, quan l'obtenció d'aquest fruit es pre
cisament la causa única, rúnica raó del seu que no conec home, diguis obrer o patio, so
treball, perque és robjecte amb que ha de cialista o comunista, que la refusi si se 11
atendre a les seves necessitats, i aixó que
presenta ocasió d'adquirir-1a. A Hongria, Be
tots nosaltres sentim en l'intimitat de nos
després de haver implantat el corno
la-Kunt,
tra conciencia, ho dernostraren gráficament,
fugí amb la maleta plena d'or, a Ale
nisme,
encara
que en forma rudimentaria, uns
manya; els MIS rics son socialistes segors
obrers de la Manxa, als que es volgué esti
demostren rescents estadístiques. Els soldats
mular al treball, pujant de una a tres pe
de Kerensky a Russia deien a n'aquest: <Do
ssetes el seu jornal, i al tercer dia ja no tor
nan's les terres i les defensarem>›, i el mu
naren a La feina perque arnb dos dies havien
gie s'ha arrapat tant fort a les terres que li
guanyat les sis pessetes semanals d'abans,
han repartit i als seus fruits, que els defen
amb les que estaven acostumats a satisfer
sa a tira contra els inateixos comunistes que
llurs necessitats.
els hi han entregat, i aixl, acaba de consa.
DRET A LA PROPIETAT PRIVADA. I
grar-ho el mateix Lenin en decret de 5 de
aquí teniu ja demostrat altre dret natural, Maig últim, (1920), reconeixent la propietat
el dret a la propietat privada, que no és altra privada de les terres repartides.
'individualització, l'apropiació deis
cosa que
Resulta, dones, que no s'abomina de la pro'
fruits, de nostre irebail, o del treball d'altri, pietat,
sinó deis ataca a n'ella; no es cricla
en quant aquest, una vegada .els ha fet pro
conscientment contra la propietat, sinó con
pis, també pel seu esforg, en disp-osa volun
tra l'abús de la propietat. I en aixó hi est:t
taria i Illurament a favor nostre, sense in
tant conforme l'Esglesia que ha posat el pri
juria de ningú.
mer pecat que
demana venjanea davant di
1 en aquest punt passen una fenomens que
'Déu el defraudar la soldada als treballadors,
cal notar perque son de gran forsa en pro que en l'actual organització industrial re
del dret de que parlen'. La idea comunista presenta el fruit del treball. I la soldada él'
que s'apodera de molts que no posseeixen,
defraudada no sois deizant de entregar el sa•
diu que la propietat és un robo, pero nos
lar pactat, sinó que es defrauda principal
fixa en que no hi pot haver robo, si abans
ment pactant salaris evidentment inferiors 3
no es reconeix la propietat, perque el robo
tota justicia, fent del treball una mercaderi8'
implica rapoderament de lo que és d'altre, subjecte a la llei de l'oferta i la demanda,
i si és d'altre, senyal que aquest n'és propie
establint el sweating-sistem o rexplotació del
tari. Lo que hi ha, és un altra cosa que no suor i imposant jornades superiors a la re
s'explica té. Es diu blasmar de la 'propietat sistencia corporal.
Josep CIRERA SOLE.
i lo que es fa és revelar-se contra la propie
.
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_Ua/el i d'allá
El Socialista obrí una subscripció per a
MuPremiar als aasassins del senyor Pérez
chn
flez (q. a. c. s.). La quantitat recollida,
tirn per céntim,. puja unes disset mil pesse

tones.
Ara els cornentaris

se'ls faci el mateix

que

tiegidor.

A aquella «nina bien,' de l'altre dia, se
Ii morí el gerrná al Marroc mentres ella ba
llava per a aquí, buscant almoines pels fe
rits d'ala, el agarra° d'última moda.

irónicament, la
seva discreta amiga, amb polit catalá, ella li
resPongué tota compungida amb castellá del
13orn: «l'Así te 'hubiese creído!»
Al dar-li el pesani,

xic

un

La eompanya, alçant els ulls enlaire,
elallá: !al ce! sia!
*

*

Veritablement,

N

A Russia els Soviets h.an proclarnat la lb
bertat del pensament. I com aquell celebe
rrirn i massegat personatge de La Marsellesa,
Proclatnant al ensems amb sos fets:
1 muera quien no piense, al igual que
yo,

!Be tenen

prou bou humor els

Soviets de

Russia!
dubte,
acluesta llibertat del
sens

per

a

entretenir la faro

pensament.

C,orts.En

1,obrir

Jo
ala)

Lerroux afirma
les

que és una

temeritat

amistat particular
bescantar
republicá, vaig a

que tine una gran

l'ex-eapdill

motius de la seva opinió.
El no vol l'etern cerrojazo per por de con
eictes internacionals, ni per creure que si li
farien la trabeta al Govern, tant necessaria
el
consistencia, no. Don Alexandre no vol
que s'obri el Párlaine.nt perque es un bou
-filarm?alic i té horror al fonógraf.

*

sento

arborat de pa

un

desig.
*

*

*

(?) de braus,
De La «corrida patriótica»
coneixedor de l'ambient
diu un croniste prou
ço que

segueix:

en
«Se unieron las manos para poner un
patrióticas
músicas
tusiasmo al final de las
dedicar una salutación cordial al se
o para
gobernador, pero la oración fervorosa y

nor

sostenida fue a buscar a los grandes toreros
a Machaquitof. Era
del pasado, a Bombita y
patriótica del do
corrida
de la
un público el
mayoría
de aficiona
mingo compuesto en su
de
concurso
presenciar un
dos que fueron a
el

* *

em

*

inter
día he ballat set paso-dobles
una
pretats pel 53 de linea: he assistit a
me
d'Africa;
soldats
d?arlotada a profit deis
lle
i
m'he
banderetes;
he deixat posar tres
vegades
al
quatre
vat el capell cinquanta
pas de l'exércit.
exhau
Després de tot aixó em trobo tan
esma
per
a allis
rit i aclaparat que em falta
meu
el
d'estrangers
com
fora
tar-me al Tery

ases
*

endo

triotisme.

ex

*

*

ens

ssarien!

En

* **

Pienso

lAmb les plagues del 1398 que

plaza, sentirían
del toreo. Fuera de la

patriotismo intensamente,

pero

allí,

en

aquellas dos horas consagradas al culto de
siendo patriotas, pero so
los toros, siguieron
b\e todo aficionados, por lo mismo que para
y sólo
la patria disponían de todos los días
ídolos».
de una tarde para el desfile de sus
nostres
i
d'aquests
germana
il els saldats,
afri
a
la
terra
aficionats, vewant llur sang

cana!
no

patriotisme
!Pobres de nosaltres que el
enfora de les portes de la pla
es quedés

ça de

toros!

•
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NOTICIARI
En les eleccions general de Suecia han
votat les dones per primera vegada. Entre
les candidates ja té el triomf assegurat la

senyoreta Kerstin Hesselgreu.
—L'Escola d'Alts Estudis Comercials avi
als sus altunnes i als que desitgin ;ingre
ssar-hi, que la matrícula per al próxim curs
de 1921-22 s'obrirá avui, dissabte, primer de
Octubre. podent-se fer les inscripcions de deu
a una del matí i de cinc a vuit del vespre.
El curs, que durarh fins a fi de juny, eo
meneará el dilluns 10 d'Octubre.
Entre el primer i el 10 d'Ocftubre el
d‘austre de l'Escola convocará a una reunió
t,ots els que han sol-licitat l'ingrés a l'Escola,
d'aconsellar-los sobre els diferents en
a fi
senya,ments a seguir segons les respectives
ocupacions o carreres. L'Escola prega a tots
aguas que pensin ingressar-hi que si-1i di
digeixin per escrit o es presentin a Secreta
ria (Urgell, 187) com més aviaat millor, a
fi que sels pugui convocar també.
sa

visi
a conseqüencia de una nova
l'Escola de Directors d'Instustries Quí
migues de la Universitat Industrial, pel pre
sident de la Federació i una Comissió Dele
gada de l'Agrupació d'Industries Químiques,
i arnb motiu de la inauguració del cuis de
1921-22, la Federació Patronal de Catalunya
ha acordat subvencionar amb carácter ge
neral totes les Escoles Proessionáls sostingu
des per entitats federades i contribuir tarn
bé a la subvenció que al mateix otorguin les
entitats federades a Escoles Professionals in
dependents de les esrnentades.
De Is inateixa manera, ha a,corclat le Fe
deració Patronal concedir per a fi de curs,
premis especials a otorgar a cada Escola Pro
fessional ala obrers que més s'hauran distin
git durant el aurs i que presentin en cada
cas el millor treball que
hi hagin executat.
La Federació Patronal prega a les Asso
ciacions Patronals oue es trobin en les cir
cumsta.ncies esmentades, que ho manifestin
a la Federació per a ésser tingudes en como
te en distribuir les subvencions i assenyalar
eJ premis.

—Cpm

ta

a

--A l'Escola de Funcionaris d'Administra
ció Local, carrer del Bisbe, continua oberta
la matrícula per als propers cursos.
Aquests estudis es cursen en dos anys. El
primer compren les assignatures de Nocions

general de Dret, Dret Administratiu espa
nyol, Dret Orgánic municipal, Aritmética,
Comptabilitat i Nocions d'Estadística i Tre
soreria de la Hisenda públáca; el segon any,
les Hisendes Locals, Funcions especials del
secretan, Llei de justicia municipal, Legis
lació Financiera espanyola, Procediments

administratrus, Régims d'Adrninistració,
—L'Associació

General de Ganaders,

etz.
se

gons Memoria publicada, organitzá durant
l'any 1920-21 seixanta Concursos de bes-tia

les distintes regions espanyoles.
La major part d'ells foren éxits de tras
cendencia pel millorament d'aquest ram ira
portant de la riquesa nacional.
a

--L'Assemblea general de delegats que ce
lebrh a Reus la F'ederació de Dependents de
Catalunya, fou interessant, a judicar pels
temes de les diverses ponencies referents
la jornada de Treball, Sndicació forcosa,
Gantracte de treball. Retirs per a obrers,
Comités paritaris i Comissions Mixtes, Ac
ció cultural, Mutualisme, Participació en Os
guanys, Retribució del treball i altres no
menys interessants.
—La Comissió Mixta del Treball en el CO
de Barcelona, prengué el següents
acords:
Passar a informe de les respectives Po
nencies, dues proposicions—, una referent a
determinar el termini dintre el qual el de
pendents que perceben sous inferiors ala mí
nims puguin reclamar les diferencies que eis
eorresponguin, i l'altra referent a garantir
als dependents deis sous mínims establerts
per la Co'inissió.
Aprovar un dictamen per a evitar i ce$-tigar les confabulacions entre patrons i dg
pendents per tal d'escarnir el compliment de
les lleis socials i deis acords de la Comissió
merg

--No solsament a Espanya preocupa (i va
prorrogar-se) la tasa del lloguers.
A l'Argentina, acaba de promulgar-se una
llei restablint aqueixa tasa.
a

—Entre els Sindicats agrícoles catalans el
comarcal d'Arbós fa de bon veure.
La seva Memoria Ultima conté dates re
marcables. La millor és aquesta: «En l'exer
cici 1920-21 solsament la brisa destilada dei
xii un guany, net, de 49,256'15 pessetes.1
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Be es veritat que l'any abans en gua
ilYá 106,046'88.
Els socis s'acosten a 600.
Aquests miracles economics es deuen a la
bona administració rnés que al número de

dl'associats.
—Ha fracassat la maniobra del A B C, de
Madrid, per a convertir en setmanal el des
eans dominical de la premsa; primer graó
Per a suprimir-lo del tot. Periodistes i obrers
han ajudat al fracás i el govern també.
Es passa de llest VA 8 C en aquesta do

lenta

campanya.

---Prompte será
cal de la Premsa

a

Un

fet el descans domini

l'Argentina.

—La crisi de la vaga forçosa que temps
govern i
a Anglaterra, obliga al
al partit laborista a cercar reineis extraor
Glinaris de comú acord.
Prenguin nota d'aixó ele nost res selvatans

ha flagella

soeialistes.

—El dia 11 d'Octubre tindrá loe

a

Holulu

Congrés Universal de

(Estats Units) 'el
Premsa. Si tots els periodics

la

del món hi en
de Babel.
torre
viessin representants... ni la
de
--En la gran vaga textil del Nord
Patrona
sentit.
j'anea ha predoniinat el bon

obrers busquen un acord raonable que,
ob
hores, segurament, s'haurá

en aquestes

tingut.
Molts obre rs, creicat-ho així, han représ
J. el treball.

—Pel nunisteri de Foment s'ha publicat
el progres pecuari de l'any 1921, el qual do
na les següents xifres: Aviram, 25.902,075
eaPs; bestizi. llaner, 20.521,677; bestiar porc111l, 5.151,958; eabriu, 4.298,056; vacú, 3 midons 718,180; mular, 1.294,912; bestiar
cavallí, 722,182. Total, 61 mi
lions 1.137,983;
947,932. A Canaries hi ha 4,268 ca
lmas.
--S'está formant la Internacional Cristia
d'Empleats. Él Sefcretariat, interina

na

Inent, s'establirá

a 'Paris.
Eds treballs adelanten roolt.

—A l'Institut de Reformes Socials se es141 estudiant els articles del avant-projeete
de llei del Contracte de Treball.
—Per k D. aeava de constituir-se les
Cainbres Mineres per el foment de la indusinfor
tria
minera, formació d'estadístiques,
técniques,
tnacions públiques, ensenyan.ces
,

etzlte ra.

compondran des de deu membres a
quaranta, segons les provincies i els intere
Es

ssos

miners que continguin.

Internacio
uis,sa s'oposa a que l'Oficina
qüestió
del
s'ocupi
de
la
Treball
nal del
treball agrícola. La jornada de les vuit ho
el plet perdut, per ara.
res al camp té

Federació Gremial Espanyola es reu
Santander. LUssemblea fou magna, mes

—La

ní

a

tan l'espera de l'Assemblea.
i a vela els
Está be que defensés a rem
negoci; en
membres,
el
seu
drets deis seuá
crisi de
donada
l'actual
Mes,
natural.
molt
amb
tractar-la
tenia
que
les subásteneies,
atenció i un xic més
profonditat,
més
Inés
d'altruisme. Cal fer se cárrec deis teinps i
el rodolen.
de les coses que amb
no

d'Espanya ha ce
—La Federació Gráfica
tractant casi
Madrid
Congrés
a
lebrat un
intern.
régim
assumptes
de
exclussivament
Barcelona,
abo
inenys
el
de
Tots el delegats,
descans domini
es respecti el
perque
garen
a última hora el presi
cal, mes baF,tá que
defensés el descans
d'Imprimir
dent de l'Art
setinanal, perque es revotessin tots, encara
federades la for
que deixant a les seccions
descans.
ma del
xiu-xiu anticleri
El cas era fer un te de
cal, ?ver itat?
Catalunya ha ad
—La Ilancomunitat de
situada
rústega,
a Caldes de
una
finca
quirit
i
Zootócnica
de
Montbuy, destinada a Escola
seveis

prácties d'Agricultura.

--El

Congrés sionista de Karlsbad confesa

jueua a Pales
el fracás de la col-lonitz,ació
l'implanta
impossible
allí
és
tina, dient que
comunistes.
teories
ció de les
els con
iCom trenen a banya bolxevista
Karlsbad!
gresistes de
moda la
Els socialistes italians declaren
Tercera

Internacional.

Peró... falta enterrarla.

respon, se
—La collita niondial de blat
,noves, a les necessitats uni
últimes
les
gons
mai en lo
versas. La Providencia no falta
conse
desastroses
Solsament
les
necessari.
qüencies de la resolució rusa en el cultiu deis
camps pot fer encarir o perturbar greument
preus.
els mercats reguladors de
que re
—Son varíes les entitats patronali3
don
associats
que,
comanen a tots els seus
governador
circular
del
la
guin compliment a
obren
per a la formació del cens

•
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cirios, blandwerr, ho
chas, cordeles y todo lo
concerniente el ramo de cerería. elaborado con toda
rfeccidn ni peso, forma y gesto de cr0s rots en CE
RAS PURAS DE ABEJAS p rs el CULTO CATOLICO,
y con buenas niervas de vi rias clz.scs y precios. IrSiO
homo, olor ni certutn.•
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla.
CERAS AMARILLAS de todas proceden
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y colores de todas clases
blandones este áricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Pxnedlclones a todos

Bupen
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los puntos de la
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INTERESSANTÍSSIMA
senyors Rectors,
propietaris, pagesos, i Sindi

per

a

cats

P.

els

Agraris,

es

Se remiten

DR. R.

l'obra del

CHALBAUD,

J.

S.

lindintos u Cajas Burgos
4.' edidó aumentada

Per demandes dirigir-se

MASIP

Condiciones especiales para trabajadores.

a

BOQUERIA, 27 pral.

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9
TARDE.

Entr‹,cla

:

ALSINA,

2!
3'

ACABA DE SORTIR
LA

QUARTA EDICIÓ

MENT

NOTABLE
AUMENTADA DE
LA

Sociología Cristiana
DEL

josep Llovera,

Pbre.

ESPANYA, COM A
COMPLERTA I CONCISA

UNICA A

CLARA,

ACCIÓN POPULAR»
Baix S t. l'ere, 1, 3 i 5
BARCELONA

JORDÁ

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

Dr.

«

Teléfono, 428. A
precios, y cstAlogos, erst111.

notas de

ptes.

Sis

Cada número

40 ANTONIO SALA Barcelna
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ANUNCIS A PREUS
u

Un any

Prificcsa1

Ultramar.

CLASE

CONSULTORIO CLÍNICO

•
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SE VEN A LES PRINCI
PALS LLIBRERIES I A

«ACCIÓN POPULAR»
PREU:
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REHUSAR BOTELLAS MAL TAPADAS

Cols

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

eforma de letra

ENSENANZA, ESENCIAL
PRÁCTICA, DE COMERCIO
DE

comercial. Documentación,
Ortografía, Correspondenciamercantil Teneduría de libros

y
Prácticas de es( ritorio, Mecanografía.—Calculo
inc
usas
empresal
de

la Banca y Bolsa
Por partida doble, aplicados a toda clase
y profesores
péritos
exámenes
por
—El Título de Tenedor de libros, previos
Languages
School
of
senoritas.—Practical
,m,ercantiles. Clases especiales para
puramente
modernos
por métodos
vivas) por profesores extranjeros y comercial. Lenguáfonos.

(Lenguas

prácticos. _Taquigrafía.

Geografía
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CONDENSADA

LLET

PROVEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Linea de
Curtirla el

Gijón

runa.

Linea de
Para

afélleo.--Servicio

Cuba

y

21. para Habana
y

mensual

el

día 2

de

y

Montevideo el

Línea de New-York.

Málaga
bana el

el 28
30

Málaga,

y

y

de

Línea de

Cuba,

y

de cada

mensual

mes. Para

Habana. Salidas de Colón el

Pdo.—Servicio mensual

de

Las

el

occidental
Indicadas

7.

para

de Africa.
el viaje

en

20Y ('('

Gijón el
lees.

Para

Regreso de

Barcelona el

4.

de

en.prendiendo el

Málaga
viaje

de

el

fi

y

regreso

de

el

Mili

desde

saliendo
y

de

Barcelona

el

Veracruz. Regreso do

saliendo de

Barcelona el

10.

2.1,

7'

Bueno°

el 11

26. de
Fia"

Valencia el

de

Veracruz el

27

y

de la

111

Valencia. el

de

Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
12 para Sabanilla. Curasao. Puerto Cabello, La Guayra.

Rico. Canarias. Cádiz
Línea de Fernando
Cádiz

19. de
de cada

3.

de Cádiz el 30. para New-York. Habana
cada mes con escala en New-York.

Cádiz el 16
y

saliendo de

Buenos Aires;

Méjico.--Servicio mensual

Venezuela-Colombia.--Servicio

de

Puerto Ftico

17. de Santander el

Santander.

Buenos Afma.—Servicio mensual

Santa Cruz de Tenerife. Montevideo

Aires

saliendo de BIllbao el

Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20

3°

Palin°'

Barcelona.

y

Palmas.

Regreso

Santa

de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicane al
Tenerife, Santa Cruz de la Palma Y puertos de la

saliendo

Cruz

de

de Fernando Péo el

2,

haciendo

las

escalas

de

Canarias

y

de

la

Península'

de Ida.

Fernando Po° el

2, haciendo las

4'

costa

escalas de

Canarias

y

de

la Península.

indicadas

en

el

vil

Je de ida.
Linea Brasil-Plata.--Sallendo de

1
Bilbao, Santander, Gijón. Corufla y Vitro para Río Janeiro, Montevideo
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanos. Río Jale"'
Canarias, Vigo, Cortina.. Gijón, Santander y Bilbao.
Además de los Indicados servicios, la Compartía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de loa Ptier
ctl
tos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a Now-York y la Línea de Barcelona a Filipinas.
Buenos

Aires,

-

yaz

salidas

no

son

filas

y

Estos vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegralla
do, servidos por

anunciarán

ePorunamenle

ea

cada viaje.

ComPapla*

en las condiciones maii
favorables Y pasajeros. a ~enea la
trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los
Tambaen se admite 'ama y se expiden pasajes para todos los puertos del

carga

cómodo

y

sin hilos.
líneas

se

44,cli

13314

regulares.
0.11Vde Mirm

1

d:

vaPe".

!Ifterdw.

Dso,09"

