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nova

tasca

sindical

La «Unió de Sindicats lliures de Cataluya» luz celebrat
diverses barriacles obreros de la ciutat de Barcelona, i sembla

une

actas de

propaganda

en

que l'exit e2 ha acompanyat,

ego;is din la pronsa diaria.
l'autoritat gavernativa, é,8
DesPrés de la forta campanya de represió portada a cap per per
a dirigir-se
(lis seus
la boca
`11
anuests actes en que els obrers desclouen runament
profit del treba12. I son
i de la clignitat
c°74,PanYs i parlar-los-hi de qüestions professionais parlaments
obrers: ga de justi
d'aqu.ests
"8 notes
elesprenen
dels
simpatiques les que es
que
ambdúes
earacterístiques no
Déu
Preguem
a
cia' la Primera; la de llibertat, la segana. i
•

separin mai en el pervindre d'aquesta actuació!
molt ample per a la syva actuació.
«Unió de Sinelicats lliures» troba avui un canip
2v.
ni cap altre actuaCió que entrefaci
71084,
que ti
Isa id ha 0P altre arcanització obreraUniL»,
l'encmic
fart
i destre, és avui un gegant ven
''anqui el camí de la se ,ct. El «Sindicat
'38

,14

QUt.

directors, un
Es' clanes, el de la «Unió de Sindicats lijares», i sobre tot el deis seus
obrera
susceptible
mama
de
responsabilitat. Davant d'ells hi ha tota

(7:588er

gronclissima

aquest conglumealtre. I, sobretot, davemt d'ells es troba
sentit de cons
caracter,
amb
un
rat
formació de
amb escctssa cultura, sens cap
infiltrat
dia
per
dia, hora per
an?rquic u han
negació q1,44 ets homes del smdkaljsine
I
nora._
aixó, per cutreçar aquest sentit
es. evident que la tasca ha de comenor per esmenar
la massa obrera en general,
de la societat i de la vida, per donar un altre psie,ologia a
societat.
Per
infiltrar-U la cultura mírtima necessario, per a viure en
1 aixó és obra difícil, persistent i delicada.
molla
La «Unió de Sindicats lliures», dones, no pot obrar sense molta prudencia, sense
aquesta
ter
triomfar
que
vagi
a
vegada
a la
sense un ample esperit de justicia que
vIrtUt en la societa.t no eduqui els obrers en la constan.t protesta, en l'eterna rebajó.
finit; i ara comen
?El «Sinclicat Unjo» és anorreat? Si és així, la tasca negativa ha
aquí
més que en altres
delicada,
difícil
i
tasca positiva, de construcció, que és tasca

Plasmada
obrers

ton'

en Wia

forma

o
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EL

QUE. PASSA

ESPANYA LNDINS
L'arribada deis comvois a la posició de Ti
zza, per abastir-la, i la conquesta de Sebt i
altres posicions difícils i de gran importan
cia estretégica, han donat loe a les dos ope
racions importants portades a cap per les
nostres trope,s al Marroc. Per* sort, ambdós
acomplerts amb l'éxit més fa/aguer per part
de les nostres tropes i fins amb un que altre
acte d'heroisme com el del Comandant Gene
ral Cavalcanti qui, posant-se al davant de
les guerrilles d'avanguardia va entrar junt
amb elles, i sabre en ma, a la posició de
Tizza.
Tots els directors del moviment i tots els
governants es mostren satisfets deis éxits
alcançats i afirmen que les posicions conquis
tades son base i fonament natural de pré
peres operacions i noves conquestes.
L'atenció d'Espanya es va concretant en
aquelles terres; tant per l'importancia del
moviment, com perque son cent vint mil
els germans nostres que, segons declaració
del Ministre de Marina, integren l'exlycit
d'Africa en l'actual moment.
El Govern ha anunciat l'obriment de les
Corts pel dia 20 del corrent mes. El Govern
'vol posar-se en contacte amb l'opinió, i, so
bretot, vol que en el crític moment actual,
els partits polítics hagin de parlar a la cara
del país i deixar de banda les intrigues polí
tiques, de miseriosa i trista politiqueta per
sonal.
Davant l'obriment de Corts, eLs lliberals
poden ja dormir tranquils, per tant com no
reclamaven insistenment... encara que ells
quan governen prescindeixen sovint de les

Cortsl

Es diu que el Govern prepara tasca abun
dosa per a les Corts: la Dei del Banc d'Espa
nya, la revisió i aprovació del nou arancel,
alguns projytes de caracter social, el pro
blema deis transports, etz. Veurem si les
Corts sabran respondre a la bona voluntat
i serietat del Govern.
La nota sensacional Vhan donat, durant
la setmana, la disolució de les Juntes de De
fensa dels empleats d'Hisenda. Es induptable
que és aquest un triomf del sentit polític
del Ministre, que té més importancia per el
exemple que pot donar semblant conducta
als empleats deis demés Ministeris, que se
gurament, per patriotisme, no voldran que
dar endarrera.
4

ESPANYA ENFORA

Anglaterra 110 consegueix treure's del da
qüestions d'Irlanda i la India. La
primera sembla que va seguint per camins
de normalitat i a base de negociacions. Entre
Lloyd George i De Valera segueixen cam
munt les

biant-se notes i cartes, que a darrera hora
han cristalitzat en una nova conferencia en
tre anglesos i irlandesos, conferencia que es
reunirh el dia
present mes. iDéu faci
que es trobi una solució en aquesta qüestió
que té ja un cert aire de perpetuitat?
Les relacions entre França i Italia han so
fert un refredament molt gran del temps de
la guerra enea. Tant, que una comissió fran
cesa, oficial, fou insultada pels italians al
passar pel seu territori. El moviment de res
tauració emprés immediatament per la di
plomacia posa fi a l'incident, gens agradable
per un ni per altra potencia. A tal extrem
ha arribat aquest refredament i acuesta an
tipatia entre les dos potencies, que hi ha
escriptors molt enterats de les qüestions mon
dials que afirmen que la propera guerra ha
d'esclatar entre Italia i Franca.
A Italia els facisti continuen fent de les
Amb la diferencia de qfue així com
fins ara els elements agredits eren constant
ment els socialistes, actualment aquests han
cedit el lloc als populistes o católics. I ja
elsfascisti arremeten contra les professons,
i contra les esglesies, erz. iI el Govern se
gueix callant, i els Tribunals segueixen ah
solvent!
seves.

Les diferencies entre Austria i Hungria
pmpésit del Bugerland han acabat adjudi
cant aquest territori a la primera nació, co
sa justa ja que ben clarament així
he esti
pulava el tractat de Versalles.
a

A

Franja

es

l'abundanea de

troben

un

xic perturbats arnh

vagues de tota mena.

Els grecs i els turcs segueixen lluitant,
amb una limita a la que no es veu fi per ara
Les relacions entre Iugo-eslavia i Italia no
pas del tot suaus i gerrnanívoles.

son

Y mentrestant, la Societat de les Nacips
a Suissa per
la pau uni
versal.
iNingú ho dina!

segueix laborant

ONESELF.
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terioses i extraordinaries arrivi el pa de cada
dia a la gent necessitada, que de vegades no
ha fet res per a mereixel Peró la missió de
anlb la Providencia
l'home és moure's dins les vies normals i or
dinaries, que ja prou heroisme necessiten.
gran filosop ca
Tot aquel! que amb son treball satisfh una Car amb gran raó ha dit elque ell, dona més
Chesterton
(1),
anglés
necessitat d'altre persona, col-labora amb la tedie
de Ferrocarrils, que a
a una Guia
Providencia. Un capitalista que obre una fá- mérit
l'arrivar els trens
perqué
poemes épics
br.ica, satista les necessitats de gent sense molts
les
hores marcades
estacions
a
les
feina o bé mellora el jornal d'altres que s' cada dia a
sobre les iner
representa
una pila de triomfs
IpcuPaven en oficis menys ben pagats. Aquell
contrarietats
de la natu
resistencies
i
capitalista és l'instrument providencial Pels cies,
bornes
ra i deis
seus beneficiats. El treballador, en quan aju
En els klies histórics de vaga general, de
da
seriosament al seu amo, i en quan coope- vaga revolucionaria, i ho peso com a cas ben
Ta .1i la producció d'un objecte, o a sa circu- grirfic, el pa és estat obtingut amb grans
lació
(segons actui en la industria o en el
i a voltes fins amb perfil, a Bar
c9iTier0 col-labora també amb la Providen dilic:)itats
dies, la Providencia vetllava
cia, essent un engranatge, un anell de la ca- celona. Aquells
sobre justos i sobre peca
tots,
de
,dena,
del bon rodar deis qUals depen que al- damunt
tres
dors, per a nodrir la gent de seny, i per a
individuus puguin guanyar-se la vida o nodrir els revolucionaris. I quí us sembla
cubrir ses necessitats.
P•oviclencia:
que collaborava menor amb la
Jo m'he sentat a taula, i he dinat, esmor
pastaven
i enforna
els qui, expossant sa, pell,
zat amb
eks meus, o sopat. Els menjars han ven, o els que anaven a fer plegar?
Dassat per centenars, milers tal volta, d.e.
En realitat, la gent, amb la Providencia
(inans des deis punts de remota Produccio
Divina
hi creu més del que sembla. Es a dir,
u.,ns a les tovalles de casa. Agrieultors, remadubtar-ne, i s'en
uers,
hi creía. Ara comerle(' a
propietaris, mocos, carreters, gent del han de donar les gracies a n'aquests dos
deis barcos i el port, gent crancs que devoren la polpa cristiana de nos
del mercat, gent
neomaltuhussianisme i el sindi
tots han col-laborat amb la Pro
videncia que ha fet florir avui a la llar me tre poble: elpedra
de toc que senyalava la fe
calisme.
La
ya el
Pa d'avui.
Providencia
era el matrimoni i la pater
Per ma part, jo soc treballador també, en la
nitat. Tot aquel' que es casava sense gaires
1
de mon
treball depen el que el producte recursos, (es la majoria) s'entregava, do
en.clue m'ocupo arrivi aviat a les mans deis nant-s'en compte o no, a la refianga provi
9111 el demanen
Ultra aixó, la bona marxa dencial. Col-laborava amb la Providencia. I
el meu
funcionar, ajuda al bon moviment la dita que «cada porta el pa sota el brae»
ue. la. casa, ajuda al rneu
felicíssima d'aquell optimis
patró, i coopera una
era la fórmula
nuca al éxit de la empresa,
i per tant a sa me, fill llegítim del sant optimisme predicat
estabilitat
depen el pa per Jesucrist en aconsellar a sos deixebles
de molts i profit del qual en
companys
rneus, als
treballar'lors
l'estricte compliment previ de Sa llei, i el no
"ala el meu
bon compliment beneficia de se- amohinar-se per ulteriors neguits, als quals
1111:
rnés que si jo els prediqués les ilu- Ell mateix ja subvindria.
sorie.smolt
Promeses de la sindicació. I així, molts
L'anarquisme, dit per Chesterton amb
-1
instrument de la Providencia •per a mí, exactitut notable: «pessimisme occidental»,
de la Providencia per a heretgia la més perversa en la historia de
nns
i
altr'es en una esfera materia! les aberracions de la pensa humana, ha ge
pfi
.1—exe
de la espiritual i sobirana comunio
gangrenes.
uels justos.
nerat, i propagat aquelles dues
malthussianisme
és
la
fórmula
deis
neo
El
horitzó
la Providencia és molt que ja han desbancat la Providencia de la
és forga més lluminós, i més arnple administració de les coses futures, i, plens
n° Pas
l'estretíssim cercle mental en el de malfianea, restrenyen la procreació. Peró
"al el sindicalisme
entafura les animes deis aquesta previsió boi renegant de la Provi
1,.combreguen en son sinistre error mate dencia la confirma, car la restricció de la pa
Es dar, peró, que la Providencia ternitat implica la violació escandalosa de la
cura deis
homes' no sois quan complei- llei i ordre natural, go que significa que l'or
la llei de Déu
sinó també quan no la
g'I en I? fallides i desgracies en
ra Inés hi
(i) A la novela L'Anomenat Dijous
triomfa, fent que per vies mis

La collaboració

ferrocarril,
,

'

d.A9u1st
nistint,

D'xren
Ilusta.
coen

c.1111)1eixen.
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dre natural i l'ordre providencial son la mar
teixa cosa.
1 el sindic,alisme digne abat i congénere

del neomalthussianisme,

explícita i
apologistes (2),
conjumina ses pretensions teó rique,s d'organit
zació i repartiment social, amb ses practi
reiterada confessió de

ques

que

segons

sos

amb la Providencia, que t,ot aprofita, al bé
final, fins el mal mate ix. Els teólegs saben
lo del felix culpa, per que el pecat original
doná. Boc a l'adveniment de Jesucrist. FflS
Pares de l'Esglesia han dit també alió del
oportet hoeresses esse, (convé, es oportú que
hi hagin heretges, perqué amb la contra,
versia es depura i triomfa finalment la Ve
ritat). Per?) aquesta trascendencia harrnóni
ca del mal esta reservada als arcans de Deu,
i certament la felix culpa no disculpara
pas els nostres pecats, ni hem de voler ésser
nosaltres els heretges, com no hem de voler
ésser dimonis, baldament els dimonis entra'
també al pla Diví, deis quals Sant Fran
cese deja que son els «guastaldi del Signor"
els gendarmes o els butxins complidors de
les Eternals sentencies.
La col-la.boració que té valor de tal per el
subjecte, és la directa, la `próxima, la cons'
cient i obedient. La fé en la Providencia és
sa condició primera. Qui
no hi cregui amb
fé viva mal podrá cooperar-hi. Per a,ixé és
insultar a la Providencia, que la invoqui en
remeiera deis desastres socials, qui ajudi ala
magnitut d'aquestos desastres. Com quan erg
deja: «la solució 'vindrá, de Nostre Senyori
una persona riquíssima que
a favor d'un°
obra benZ..íica que presidía, estaba cobrant
diners del joc, cooperant aixi a l'incremetnt
i malastres del joc, i actuant, per tal
en positiu col-laborador del Diable.

tendeixen constantment de cent
anular o esterilitzar el treball hu
ma, ja sigui propagant la vaga des de ses
formes subrepticies i clandestines (bravos
creuats, braeos caiguts), fins a la vaga ge
neral, de la que s'en fa ideal símbol i mite,
ja sigui ensenyant les mil maneres del sa
botatge, des de la ficció d'un treball el ren
diment del qual resulta nul, fins a l'inutilit
zar amb métode, fredament, productes i ma
quines. Conjunt inonstruós, que és un desa
fia.ment satanic a la Providencia, car és vo
ler garantir el honestar de tothom, boj fent
impossible el treballar, i atacant per siste
ma tot go que
sigui producció. Oi més, vo
lent «organitzar la societat» boj desorganit
zant l'anima deis individuus, als quals s'els
arrebaea •amb violencia el sentit moral, ca.r
baix l'imperatiu del interés sindical han de
fer-se o autor3 o cómplices de les més nefan
des obres, des de el robatori constituit pel
multiforme sabotatge fins a l'assassinat deis
dissidents.
Sindicalisme i neomalthussianismie tenen
intimes analogies. Precisament el sindicalis
me, a Catalunya i Espa.nya, ha nascut en el
xorc bressol del neomalthussianisme (3).
R. RUCABADO.
ocuparé amb detenció així que pugui, de les
biblioteques semielandestines i eLs editora se
mianónims, que puhicaven, sino publiquen
encara, simultáneament
fulles i opusculs
La
del sisé
sindícalistes i anticoncepcionistes, de tal ma
nera barrejades, i combinades, aquestes dues
Un bon senyor, s'ha prés la mlesLia d'elt
doctrines que és evident que parteixen de
criure vuit cares de paper comercial a Ve.:
un iínateix origen i que van a un mateix fi.
burna
Es ciar que, en el món, tot hi col-labora rax, tractant de rebatre co que en la
«Guia de rhome iliure», es diu als ensats
respecte del Manarnent sisé. El bon senyor,
(2) Al digest de les practiques i usos sindicalistes que en son atac esmerga artilleria fisiolégiW,
publicat per Máxime Leroy amb pl títol Le Coutume
caballeria diguem-ne moral, infanteria h1S
()uniere. (París, Giard, 1913), s'hi trova (torno I, p. 265)
tórica
i tanks de malévoles suposicions, 12.°
entre les obligacions deis operaria sindicats la de
«limitar sap, o no vol
saber, que tot qu.ant diu el 111.
el número de naixaments». La documentació sobre aixó
bret en qüestió no ho diu son autor de In"
es, d'aquet i altres autors, abundantisima,
(3) Document d'or per l'historia del moviment revolu
venció seva; de faisti que així com no's rne
cionari a la nostra terna es el manifest puhlicat pels sin
reix cap deis abundants plaumes amb que
dicalistes de Valencia en 1919, contestant a En Marcell
s'és vist afavorit, tampoc mereix els vitl!:
Domingo, el texte del qual publicarém algún dia. En ell
es confesan anarquistes, i declaren
peris que el preopinant E endrega; nO
tenir com a norma el
contingut del fascicle de l'UU. Labriola: Los límites del
Vérax qui ho diu, és la Veritat, i en
sindicalismo revolucionario. Dones bé; en aquest fasci
forma de llibre no hi posa res de P.1-°de
publicat per la biblioteca «neomalthusiana» «Sa
pia
collita.
Vérax no culi; amb prou
lud y Fuerza» de Barcelona, i es el n.° 32 en una série d'
recull, i encara gracies.
opúscols anarquistes, anticoncepcionistes i de propagan
da atea i antireligiosa.
Pel demés, si al composar la obreta de re'
maneres

a

inanera,

práctica

manament

dona'l'autor
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ferencia, hagués

sabut l'autor que solament
Persones maridades l'havien de llegir, més ciar
1
Per extens hauria parlat; per?) els lectors
segurament serien pesones de totes edats,
sexes i circumstancies,
i, per aquest motiu, es
rellogá en el refrá de: a bou entenedar... El
senYor de les vuit planes, com tal vegada
alguns d'altres que no n'han escrita cap, prou
que ho ha entés lo que es diu en poques pa

ralles; i, precisament

per

entendre-ho

ha

s'entit La coiçor que fan les veritats quan
/a Consciencia no té encara la pell massa
grIgluda; cáustiques com a tals veritats; i
D.erque sentí la coiçor, es gira contra qui no
li Jiu
res pel propi compte; contra qui 11°li ha recordades unes veritats que tuts
v48
CatÓltie
sats caldria que sabessim y

Practiquessim.

jo tingués la honra d'ésser sacerdot,
estones em suposa el llarg escriptor,
m'ofendria gens de les injúries que, en
tal
concepte, em propina pensant que hoSOC,
e°111 no m'ofenc com a seglar i pare d'assats
ee'rn
uO

a

Comentaris

NO abuseu

de la força

L'obrer no está organitzat i algúns fabri
earlts s'aprofiten d'a,questa desorganització
Per a
abusar de la seva força. Visitant de
terminats pobles de Catalunya, hem pogut
°y,bservar que en algunes fabriques s'hi tre
moltes hores i el jornal que es dona a
és n'oh petit. Diuen els al-ludits faricants que la industria llur travessa una
gran crisi i
que no poden donar el jornal

b°,1)rer
que

donaven abans. Aixó també ho dejen

guau els sindicats
es

canvi quan
no existien i en
varen trobar davant duna força Poderosa
aAligrnentaren
els jornals i reduiren les hores
ue
treball. No volem escatir si tenen o no te
fleo
els fabricants que han reduit els jor
L's. Per45 els hi volem dir que no abusin de
l'orca i que no s'aprofitin de la feblesa de
,

'°hrer, car si son generosos tornará en
varinar-se la qüestió social. L'obrer s'adona
a

no

#.11

que es
necessari

Si

organitzar-se

contra l'egoisme

ereieu

el°us

no

s'haguessin

patronal.
comés

Per

a

1111

tants abusos,

haurien crescut les organitza
obreres? Certament que els directors
que

nombrosa filiada, de les llordes suposicions
amb que es permet tacar la meya vida; que,
si bé de pecador, cal que ho confessi, no he
sollada mai amb la contumacia.
No; que sápiga aquell senyor i que sápi
guen tots els c,asa,ts que pensen que es viu
honestarnent burlant en la vida habitual el
Sisé, que Déu no ens preguntará fisiologia,
pecadors; ni ens
i menys adobada a l'ús de
examinará d'historia, d'aqueixa historia que
que
cal escriure amb h minúscula, i de la
poble;
estat,
servides
al
n'han
tantes lliçons
va fer a.11ó
ni ens excusará perque el rei tal
i el tsar qual feia alló altre. Si dins el nos
acompliment a
tre estat social no hem donat
pecat,
Sisé
i
morim
en
ordinacions
del
les
pesi a la Fisiología i a la Historia (adhuc
escrites amb rnajúscu/a) i pesi a ço que al
tres han fet o no fet, i a la nostra... conve
niencia o platxeria, ens condemnarern.
hagi
Es així, i no pas certament que ho
En
IlegisLat
VERAX.

proposaven altra cosa
del sindiGalisme no es
pobles
que perturbar la vida económica, deis
comunis
implantant
el
societat
i capgirar la
rnasses obreres simpatit
me, per?) les g-rans
sindicalista perque
zaven amb el moviment
la
unió
de
tots aconseguirien
sabien que amb
minores que mai haurien obtingut amb les
parlem en
seves propies forces. Els patrons,
mostrat
generosos
amb els
general, s'han
organitza
força
topat
amb
han
obrers quan
fet molt poca cosa.
da. Espontáneament han
repetir
la historia de sem
ara
Volen, dones,
adoptin els
vegada
altra
que
Volen
pre?
preferible
No
és
obrers actituds violentes?
necessitats
de
que
sense
l'obrer
demostrar a
amanaces i de violencies obtindrá les millo
demana? Algú ha dit que no
res justes que
necessaria la sindicació perque amb aques
es
perdent. Si els di
ta l'obrer sempre hi surt
rectors son dolents és natural que la sindi
cació sigui també dolenta, ?peró és que els
obrers no poden foragitar de les seves orga
nitzacions els elements perturbadors que els
porten per mals viaranys? Certament que sí.
Una sindicació bona, governada per homes
gran bé.
de moralitat i de seny, pot fer un
entre
equilibri
hagi
un
Es necessari que hi
únicament
son
si
car
treball,
el capital i el
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forts els patrons i els obrers son febles, és
molt difícil un régim de justicia. L'home per
naturalesa és egoista i ambiciós i per tant
cal que hi hagi un l'orca que l'obligui a mos
trar-se just i generós. Em direu que hi ha
existeix kt veu de la consciencia. Si tots els
homes en tinguessin les presons i la forla ar
mada esdevindrien inútiLs. Com que no tots
ele homes san bons, i son molt pocs
els que obren bé espontáneament, cal que
hi hagi una l'orca organitzada que aturi ele
seus egoismes i la seva sed de riqueses. El
patró hauria d'ésser el pare deis seus obreis,
per6 mentre no ho sigui aqu.ests tenen el
dret d'unir-se per fer respectar ele seus
drets. Deixeu en suspens les lleis i veureu
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quines atrocinats cometaran els homes.
vol dir que les passions i les ambicions deis
bornes han d'ésser governades. L'obrer no ha
d'oblidar les seves obligacions. Son molts el
que constantment ens parlen deis s,eus drets,
com
si elle no tinguessin també obligacions.
Si l'obrer vol ésser respectat i estimat 1104
d'estimar i respectar també els seus supe
riors. El desideratum seria que el Patró.
l'obrer sense necessitat de coa,ccions i v10lencies, solucionessin serenament els conlii
tes socials, perd com que l'home és fet ce'
fang i dintre seu s'agiten les passions
egoismes, cal que hi hagi una força organit
zada que actui dintre la llei que faci triorn
far el diet i la justicia.
-

perqué lluiten
parlaran d'ideals aposais
i de criteris antaganics, sinó simple ment de
comunica. Si ele pregunteu
es

barallen,

no vos

Damunt el poble de Roques Altes, hi pla
l'odi i l'enveja. La gent és católica, 'per()
persanalisntes. Us diran, per exemple, que Ea
no es poden veure els une ale catres. Diriau
Rocabruna és un harne insoportable i ant
que son creients i heretges que duiten afe
patic. I En Rocabruna és el parta, és la
rrissaclament. No lluiten banderes i ideals, dera, ée l'ideal que exacerba les passigns.
sinó persanalismes. Un 'tome just i bó és dones tambéprenen part en la lluita. Es Pa?
perseguit i comIntut si pertany al partit len i es visiten únicament les que pertanVel
contrari. De vegades una entitat organitza al moteix partit. Les dones no saben
qué
una festa bona i honesta i l'entitai d'enfrznit
sa és política, pero
pensen igualment que
treballa a l'ombra per tal que fracassi. Es nutrit, el pare o bé el-germet. Elles no casi
tan gros l'encegament deis homes que, adhuc
sentirien que un seu gernta es casés amb
es neguen a llagar la ma ale que no pertanyen
fila d'un home del partit contrari. Les noies
a la seva comunió política. Un home és bó no
del partit d'enfront son intractables. La geat
pele setts actes i les seves obres, einó pel sol fet de més seny de Roques Altes espera l'arriba
d'acceptar un programa polític. Ele d'una da del nou Rector que, segons diuen, es an
bando son ele bons i ele de l'altra ele dolents. home molt pruclent i molt assenyat. Cal qa,e
A Roques Altes quan lti ha eleccians es ba
aixa s'acabi, diuen. Amb aquestes lluites
rallen germans amb germans i surt a flor grades la vida es fa insoportable i el Palle
de llavi l'odi acumulat dintre els cors. Tots no progressa.
son creients, peró cada partit enarbora la se
El non Rector, Mossen Joan, no anuncia°
va bandera de combat i de vegades obté el
seva arribada per tal que ningú l'anés a re
triomf l'enemic contú, que esdevinclró e fla
bre. Havia
malcdt i volia reposar uns
gell del poble. A Roques Alter' ele homes de quanta dies. estat
Pero) el seu intent no reixi.
cada partit tenen la seva capelleta i adhue l'estació l'esperaven maja dotzena de senliar'
ele sants predilectes. Les comunitats religio
que havien sabut que arribava. El saludare
ses
son
perseguides pele elements católic.s 'molí; cerenumiosament i es varen posar 6
quan no s'avenen a complir llur voluntat. Ele
l'entorn d'ell per tal de donar-li la benvinga'
religiosos son perseguits si no volen aixoplu da. Mossen Joan, digué un deis senyar8.
gar-se sota una determinada bandera. De vol que el poble el sequeixi, cal que es
vegades un dele hornee representatius d'un guiar per nosalt res. Nosaltres no l'enganY1
partit, llenea fulminante antztemes contra ele rem i sabrem acansellar-lo bé. Suposo que .ja
directars del partit contrari i adhuc ele ex
deu compendre, digué un altre, que nosaltreá
na

bal's

el1

•
••
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ele veritctbles catalics i els puntals de la
Esglesia. No es fii dele hornee del partit con
trari; son uns caragirats. Diuen que son °a
tajes, pera ningú ho creu. Si veritablement
lossin católica, vinelrien amb nosaltres. Ja he
8aP, varen dir gairebé a chor, els senyors
Prudente que el rodejaven, pot disposar in
eondicianalment de nosaltres. Mossen Joan,
agraí llurs oferiments i s'allunyá d'ells. De
seguickt va correr pel poble que el nou Rec
tor havia arribat.
Algunes dones, les nzés tafaneres, amb la
mantellina a la ma, varen fer cap a l'Es
car volien saber si era jove o vell i
SZ els
diria alguna cosa de la trona estant.
Moceen Joan, no va rebre a ningú i els tata
nerS contrariats varen fer correr que era
molt esquerp i un xic orgullós.
A l'erulemet, el nou Rector visitt:t les perso
lleS de més significació de Roques Altes i com
que era afable i molt ben enraonat, trobá to
tes les portes obertes. Caneixent les lluites
de,1 Poble, no volgué significar-se a favor de
Som

nz,ngf

Tots els catalics eren amics seas,
aviat ele directors d'un dele partits,

1.0

partit

n

pe
va

contra

dir que s'havia venut al
i que els favareixia per sota ma.
Mossen Joan he va saber i va sontriure.
El divorci entre els dos partits bel-ligerants
eVa día s'anava accentuant més. Per tal
d arribar a una avinença, Mossen Joan, crida
el.s directors dele partits politice i ele hi va
Amics meus, us he cridat per dir-vos que
eal aturar aquesta lluita folla i apassioncula
re agita ele esperas i exacerba les passions.
molt natural que existeixi diferente sec
te'rs politice, car no és possible que tothont
tots c,atalics? Dones,
forçosament han d'existir punts de conver
Ileneia entre une i altres. Deixeu estar tran
quüs ele harnes i penseu més amb les bancie:
res (te simbolitzen ele vostres ideáis poli:
t2es. No veieu que no teniu caritctt? Perqu
its combaten amb tanta duresa? M'han clzt
que un de vosaltres ha deixat de fer caritat
a.un determinat convent d'cuiuest poble. Es
aixa cert?
Moceen Joan, respon un dele pre
sente. Els hi donava un pa cada día i ele he
retirat la oaritat perqué un dele religiosos
de kt trona estant ha fet manifestacians que

tanta de feresa? No

son

_

.

enl

desagraden.

—Pera no veieu que aixa és monstruós.Que
creieu que perqué doneu un pa, heu de
112gar les mane de les persones ci les quals fell
oaritat? Es que feu caritat per amor

per amor a Déu, o bé per posar
ligame als esperits? L'Esgleszet té les seves
autoritats i no sou vosaltres ele que heu de

proisme i

ale sacerdote. No veieu que no
i el bácul? No compreneu
mitra
la
us
que amb les vostres lluites esteu empetitint
la religió? El catolicisme és universal i vos
&tres el dividiu en sectes. Fine chmeu a de
donar

normes

escau

terminats

sants un caracter que

no

tenen.

Ele vestiu capriciosament i ele convertiu en
simbol i encarnació de les vostres mesquine
digués a algú de vosal
ses politiquee. Si jo
determinat al capsal
sant
posés
un
tres que
del llit, en diría que no pot fer-ho car és ve
nerat pele humee del partit contrari. No con
preneu que aixa és ridícul i que ele sants
i les coses de l'Esglesia estan per clamunt de
les lluites i passions dele hornee? Es que vo
leu una religió d'ús exclussiu per vosaltres?
Cal, mies, que tots tingueu, una mica més de
caritat. No feu c,om ele gentgs que únicament
estimaven els andes. El vostre car cristiit
ha d'ésser prau gran per a que !ti cápiguen
nonzés ele que us
tots ele hornee. Si estimen,
estimen, no sou cristiane. Procuren que la
religió influeixi en tots ele ordres de la vida,
pera no en feu arma de combat. No volgueu
ele hozhes que
en 710112 de la religió conzbatre
veuen
altrement
vosaltres
i
son catalics com
no es fa
Roques
Altes
vida.
les coses de la
treballin
filie
tots
ele
seus
fine
que
rá gran
Contra
una
seva
q:azulc...
per aconseguir la
un
ideal
bandera,
contra
altra
bandera un
pera no volgueu posar enfront
un altra ideal,
d'una idea noble un egoisme o un odi perso
nal. ítem de conviure aznigablement amb tot
ca
hom i si veiem que un heme segueix un
obrir-li
ele
procurar
mí equivocat, havenz de
despreciar
raó,
pera
mai
de
la
ulls a la gura
despietadanzent.
lo ni combatre'l
—Digui, Mossen Joan, pregunta un dele
concurrents que va creure que el Rector
parlava pele altres, a favor de qui es decan
ta

vosté?

catalics, veritat? Dones, jo que
tinc la missió de predicar pau
sacerdot
i
soc
fulels a la
i amor, US dic que nzentre resteu
po
volgueu
en
materia
con
penseu,
Esglesia,
lítica, jo soc amic de tots vosaltres.
—Tots SOU

CIVERA.

Aquest

passat

número ha

per la censura
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El

sindical isme funcionarista
i les Juntes de Defensa

L'exemple donat pels fncionaris d'Hisen
da, disolvent les Juntes fa temps constituí
des, és altament patriótic i recomanable.
Tant, que no dubtem hi haura altres orga
nismes semblants (ja que de juntes de de
fensa

encara

estaments)

en

que

en altres Ministeris i
tindran inconvenient en

resten
no

imitar-lo.
La llegitimitat del seus idealisme podrá
ésser discutible en moltes esferes de l'acti
vitat social. On no és ni pot ésser discutible
és en l'esfera de rAdministració de la cosa
pública. En l'Administració pública no hi cap
el sindicalisme, ni l'han tolerat els Estats
més avencats.
L'obrer, al sindicar-se, no pot perdre mai
de vista el caire social de l'exercici de la se
va professió o del seu ofici. No n'hi ha prou
amb que cerqui el seu interés directe, imme
diat; és precís que posi el mateix en relació
amb el conjurat de la vida social a fi d'armot
nitzar interessos amb les demés clases de la
societat. Tot el que ultrapassa aquest límit
no va pas marcat amb el segell de la legiti
mitat.
I iquan més important no ha d'ésser aquest
punt de vista en el que diu referencia el
funcionani públic! Aquest no solament de
empenya una funció social; detenta a l'en
sems una funció política. I si tota
professió
té un caire públic, una róle social determi
nada, pensi's que la funció política ocupa el
centre d'aquesta róle pública, i que imposa
als funcionaris un conjunt de deures, que
no tener) els demés citadans en l'exercici de
la seva •professió.
El Poder i el sindicalisme son coses incom
patibles. Per aixó, fins en l'aspecte teóric, els
autus del dret públic que s'han p)antejat se
riosament el problema de les relació entre
tris i altres, no han trobat altre solució que
la d'anorrear el Poder, en el pervindre, i
sustituir-lo per un conjunt de serveis pú
blics, de caracter técnic, desempenyats pels
sindicats de funcionaris.
Peró aixó, amb tots els respeetes a es
criptors tan forte com en Duguit i en Leroi
és cosa molt Ilunyana en tot cas, i tot fa
creure que cada día s'allunya més.
El sindicalisme funcionarista, ara per ara,
es incompatible amb el Poder. Per aixel Fran

prohibir la sindicació deis funcionaris
una llei general de sindica
oficis; i per aixó, més tard,
els Tribunals de la República han declarat
il-legal a C. G. T., entre atres causes, per
ea

va

pesar ole tenir
ció per a tots els
a

comptar

en

el

sí sindicats de mestres,

seu

telegrafistes i altres funcionaris.
*

*

*

Hem alabat el gest de les Juntes de De
fensa d'Hisenda. Per a la salut de l'Estat era
indispensable la seva disolució com ho és la
d'altres organtzacions semblants i encara, per
dissort, existents.
Peró hem de tenir en compte també, que
els funcionarís de l'Estat constitueixen cla
sses socials, en
general, il-lustrades, multes
vegades intel-lectuals. No és de creure, per
tant, que l'esperit sindicalista els ha.gués en
trat de cop i volta per l'instint d'imitació
deis obrers.
Aixó vol dir que si les Juntes de Defensa
pogueren ésser constituides, no fou més que
degut a la manca de justicia, d'equanimi
tat i de sentit de govern per part deis ho
mes capdevanters de l'Estat. Qua.n la
corrup
ció va envair el cap, els membres del cos es
sentiren també malalts, i buscaren el gua
riment per camins equivocats.
?Es vol, dones, acabar amb aquesta malu
ra del Poder? No es pensi en mides radicáis,
d'extermini violent; que si la terra segueix
assaonada, la planta reflorirá. Pensi's, millor,
en mides de restabliment de justicia, auto
ritzi's el sentit de govern (tan esc,ás ordina
riament en aquest país) i ocupi's el Poder
amb la dignitat que el mateix suposa. I el re
sultat no es fará esperar.
L'exemple de les Juntes d'Hisenda ens bu
demostra pron. Amb un Govern fort, amb un
Ministre digne i just, arnb la suma de valors
morals que tot aixó suposa, les Juntes han
mort per asfixia, s'han extinguit

naturalment.

I així moriria tot el sindicalisme funciona
rista. que constitueix un deis perilla Inés
grans de l'Estat modem.

Josep M. GICH.'
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TOTA UNA CARRERA

No li cal cap acade.mia:
ja en té prou amb abaasflmia..

LIcrata literatura
fa de 'licenciatura.

Batxillerat qu'estudia:
cinema i

pornografía.

ja docborat:
de sindicat.

I el tenirn

pistoler
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DE

CR,ÉDIT

En la dan-era Assemblea de la Mancomu
nitat han sigut aprovades les baSes per la
creació de un Patronat que entengui en tot
go que fa referencia a l'Acció Social Agraria
i concretament per a :portar a la práctica els
extrems segiients: a) Credit Agrari, b) Re
dempció i parcel-lació de ten es per a obrers
del camp, c) Construcció de cases barates.
Deixant áp'art els extrems b i c que tenen
eschs interés a les comarques gironines, de
més de que si robrer del camp (perqué no,
també, el petit terratinent?) disposa del Crl
dit de les Caixes Rurals, podrá adquirir ca
ses i terres, com de fet ve adquirint per a
aquí, volem ocupar-nos solament del crl
dit agrari per a qual instauració s'han apro
vat les següents bases:

Primer.—Les funciona de Credit agrari

se

realitzacles per 'una entitat constituida
expressament per aquesta finalitat, segons
la llei de l'Estat espctnyol de 28 de gener
de 1906.
Segon.—Podran únicament formar part de
aquesta entitat, en qualitat de socis, les Asgo
ciacions donticilicules a Catalunya que tin
guin la conskleració legal de Sindicats agrí
cales i les Cooperatives i Mutualitats de pro
ducció o consum, i entre elles, preferent
ment les que hagin establert la respansabili
lat subsidiaria i solidaria de llurs socis.
Tercer.—La Mancomunitat exercira la se
va ac,ció tutelar d'intervenció en l'entitat mit
jançant el Patronat d'Acció Social Agraria,
o directament sempre que
qualsevol circunts
tancia lto aconselli.
Quart.—E.egira l'entitat una Junta de go
vern
elegida pel Cansell Permanent de la
Mancomunitat a prcrposta del Patronat, i per
les c,litats associudes.
Cinqu.—El capital de fundació de l'enti
tat estará constituit per les aportacions de
les entitats associades, i de la Mancomunitat.
L'aportació de les entitats associades será
de 5.000,000 de pessetes en efectiu, i a apor
tar segons les possibilitats liaos en el temps
i proporcione que les necessitats del servei lto
reclamin.
L'aportació de la Mancomunitat será de
altres 5.000,000 de pessetes nominaLs, que
podrá esser en efectiu o en titols del seu deu
te, i en el temps i proporcions en que facin
llur aportació les entitats associades.
'Sisé.—L'entilat, ultra el capital de fund.a
ció, podrá obtenir de la Caixa de Crédit Co
muna/ .12.5000,000 pessetes, ampliades en al
rart

•

AGRARI

estauit a la ter
base general.
Sisé.—Des que es constitueixi l'ontitat, la
Caixa de Créclit Comunal no fara préstecs
als Sindicuts agrícoles, sinó per intervenciá
d'ella.
tre tant, segans ço que esta
cera

El primer comentan i que les transcrites
ens suggereix es que, si al posar-les en
práctica., es desenrotllen amb el criteri aniPle
que ha inspirat aLs Serveis tlenics de la Man
bases

comunitat darrerament i

a

l'Oficina

social

posant-se en contacte arnb
totes les entitats agrícoles, pot fer-se moltí
ssim per a la satisfacció de la necessitat del
crédit en l'agricultura, estimulant les ja
agraria

sempre,

nombroses Caixes Rurals existents

a

Cata

lunya.
Segons la primera base, les funcions del
Credit Agrari seran realitzades fper una en
titat constituida expressament per a aquesta
finalitat, segons la Llei de 28 de Gener de
1906.
Aquesta base mereix nastra més entera ad
hessió, car no son de despreciar les amples
exempcions tributaries de timbre, drets reals
i utilitats que dita Ilei concedeix, sinó que,
pel contrari, sense elles tota operació de cré
dit resulta encarida, en tal forma que ja riu
serveix per a resoldre el crédit agraii que
exigeix un interés mddic per no permetre
rápides operacions l'indústria agrícola. El ce
merciant que gira moltes vegades l'any el
diner que reb del créclit po- t pagar interessos
crescuts que resulten molt abaratits per la
major movilitat. L'agricultura i ramader uu
pot conseguir mai aquesta movilitat del diner
que reb a préstec i per aixd l'interé,s ha d'ésser módic. Es aquesta, tal volta, rúnica Tau
del fet que la Banca espanyola no hagi do
nat la me a l'agricultor d'una manera gene
ral per a que fos una solució.
Si a aquesta dificultat s'hi afegeix que
un Banc Agrari—majorment si es dedica a
grans operacions de compra i venda pel Seg
oompte, enc que per a cedir als Sindicats 1--difícilment obtindria les exempcions tribu
tarles de la Llei de Sindicats, ben aprofitables certament, fa explicable que el projecte
que ens ocupa no parli ja de la creació
Banc Sindical Agrari que ocupa la Passads
.

Assemblea.
Mai hem cregut

en

un

Banc

,

Agrari (a
privilef
existir
crMit

menys que l'Estat el creés amb els
necessaris, cosa que no ho fará per
el Banc Hipotecan) pug-ui resoldre el
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que

tat

l'agricultor necessita i així, amb sinceri
empordanesa, ho hem expressat sempre

per aixó la referida base mereix totes les
nostres preferencies.
.Peró al marge d'ella hi cab una interroga
ció. Es creará, al posar en práctica dites ba
ses, una Cabra de Créela Agrari o una Fede
ració de Sindicats com s'es dit mantes ve
I

gades?
'

Nosaltres ens manifestem francarnent i ex
elussivament per la primera solució. L'ampli
tut

el auxili als Sindicats de que un hom
suara
com
a qualitat deis Serveis
Técnies i de l'Oficina d'A. S. A. de ha Man
comunitat ho exigeix; altres raons d'ordre
Aráctic pel que afecta a la solució del proble
ma del crédit agrari ho aconsella reiterada
Ment.
Creiem d'una necessitat imperiosa que, de
nles deis medis que el projecte imposa per a
formar el capital circulant amb que realitzar
els prestecs a l'agricultura (per majá, natu
ralment, de les Caixes i Sindicats existents)
que segons la base sisena seran 12.500,000 de
Pessete,s, que emetrá la Caixa de Crédit Co
munal, el nou organisme recapti altre nume
rad puix el diner de empréstits sempre és
car i únicament pot ésser útil per a cons
t.rucció de grans edificis, on la dificultat ma
Jor es donar les primeres passes i aquella re
caPtació de numerari no pot trobar-se més
que en la deu, a Catalunya abundosa, de res
talvi individual, ja sia directarnent de l'im
Donent particular i de l'imponent col-lectiu,
car tampoc confiem massa en l'aportació del
caPital de fundació de l'entitat de que parla
la base 5.a—i per aixó trobem be que dita
aPortació es faci segons resa dita base, se
l'grls les possibilitats de les entitat,s associa
en

Parlava

des.

fiem més, per a recullir el nurne
indispensable en el que l'estalvi que es
recta procedeixi de l'imponent _particular,
Puix que el sobrant de les Caixes Rurals exis
tents té ja colocació més remuneradora en
el mateix Sindicat on funciona, per aixó
creiern necessari, imprescindible, que al
merlYs a Barcelona Girona, Lleida i Tarrago,n,a, hi hagi oficineSon es reculli el diner de
I,estalvi que és el més barato per a permetre
com

?ari

labundó necessaria.
.1 acceptat aix6

cert, hern de 'conveAgrari creada
8,egons la Llei de Sindicats Agrícoles, & Inés
Ifidicada,
per a aixó fer, que una Federació
le Sindicats,
que per altra part pugnaria
amb altres organismes ben dignes d'estima
que, amb el mateix nom, operen en dites
com

a

nIr que una Caixa de Crédit
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ciutats i per tant que l'acció tutelar de la
Mancomunitat no deu tirar a la banda.
Aquesta solució d'establir sucursáLs a Gi
rona, Lleida i Tarragona, la pmposárem quan
fundar-se la Caixa de Créela Comunal,
va
que si liagués operat, demés de Caixa emiso
ra, com a Caixa recaptadora de l'estalvi, tin
driem ja resolt ente rament a Catalunya el
problema del crédit.
S'ha parlat de la ventatge que la llei de
Retirs Obrers ofereix per a resoldre el el-6dit agrari, peró si hom examina bé la ba
el seu Reglament
se 4.a de dita llei i sobretot
(art. 55-e.) es veurá que les enormes reser
invertir-se
ves que es tindran, no Inés poden
en préstecs agrícoles en petita part i encara
aquests hauran de concentrar-se sempre amb
garantia pignoraticia i hipotecaria, que en
careix molt l'operació, per la qual cosa l'ope
ració més barata i més corrent: el préstec
amb garantia personal, no és possible segons
dita llei, eo que censtitueix una enorme di
ficultat.
Aquesta dificultat l'han de tenir molt en
cempte els cridats a donar forma definitiva a
la nova entitat que es creí, segons la llei de
Sindicats, d'acord amb la citada base prime
ra per a que pugui drenar-se el diner que hi
ha en el camp per a tornar a l'agricultura
en forma de préstec, a fi d'evitar la lamen
table equivocació, soferta fins avui, de dei
xar que el diner de l'estalvi prengui altres
viaranys privant de que torni a fertilitzar
els camps, d'on surt, injusticia cocial enorme
que la classe pagesa ha tingut que sofrir
ha repercutit a
en primer terme, peró que
tota la terra catalana, puix La crisi de pro
ducció a qui primer afecta és als de ciutat,
als que enterament tot el que mengen han
d'adquirir-ho a més alt preu que si la pro
ducció fos ben abundosa i d'aquí en deriva
la necessitat de minorar lo situació de 1,agri
cultor en tots els ordres i per tant en aquest
del crédit, fent-li accequible, a fi de que aug
menti a producció agrícola, atesa en primer
terme en tots els Estats ben organitzats i
que deuria ésser mirada amb gran estima
Pels estadistes.
No'ns cansarem de repetir que el erldit
agrari, a Catalunya, només pot venir: mul
tiplicant les Caixes Rurals, i estimulant les
existents, amb l'adjutori d'un organisme ba
sat en la Ilei de Sindieats, que millor que cap
altre deuria ésser una Caixa de Crédit Agra
ri, emparada en la forma que s'indic,a en les
bases transcrites, nevó no oblidant que el
conting-ut més important de numerari ha de
venir-li de l'estalvi individual i que la fun
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ció més normal del nou organisme ha de
ésser obrir crédit a les entitats agrícoles, ba
sant-se en la garantia personal deis compo
nents de les mateixes, puix, demés d'encarir
se l'operació,
oferir garantia hipotecaria ha
de quedar reserv"t a cassos especials de cons
truccions rurals cooperatives i l'oferir ga
rantia de fruits no pot aplicar-se més que a
(»mitades comarques, i en canvi cada dia és
més corrent trobar en les organitzacions agrí
coles homes d'alt sentit social que en favor
d'elles hi posen tot llur esforc i quan és ne
eessari llur responsabilitat, puix tenen fe en
les obres per ells regides, i no fora just dei
xar sense aprofitament total aquestes ener
gies, justament les més fermes i segures per
a consolidar la formosa floració
d'entitats
agrícoles que arreu es troba.
Jaume ROSICH.

y La Línea. Y ni las
misses delicadas se desmayan ni los tiernos
hijos de Albión piensan en sus Sociedades
protectoras de animales.»

Bullfights de Algeciras

**

*

Arriben a nosaltres rumors de .que el mi
nistre d'Hisenda preté imposar un tribut
a la solteria mascle.
Ens sembla molt bt, sempre que el se.
company de Foment pensi una mica en els
queviures i altres anides de més necessitat
que els del projecte de 'Id base de l'arbitri
novell.
* *

*

certament fer
comptes i veure si amb el que cada recalei
trant matrimonófob ha de pagar al Tresor
I

seguint amb aixó; cakIrá

n'hi ha prou per mantenir una familia, per
que si no será més dole que el de l'inquili
nat.
*

13' ací i d' a,llá,
Copiem duna crónica enviada des de Tán
periódic «A B C», i que com veurá el
simpátic Ilegidor no cal comentar-la:
Aquí va:
«Casablanca ha construido una plaza de
toros. Pero no así como así una plaza cual
quiera, una plaza pueblerina y vergonzante.
La flamante plaza casablanquina es trasun
to fiel del coso sevillano. Capaz para 12.000
espectadores. La inauguración está anuncia
ger al

da para los días 8 y 9 de Octubre. Deux séan
ces de Gala. Les plux beaux toreaux des meil
leurs Ganaarias d'Espagne, rezan los abi
garrados carteles, los anuncios de la Prensa.
De la prensa francesa, naturalmente, porque
Casablanca.
Saleni II, Varelito y Maera serán los cate
dráticos de estas disciplinas nacionales.
Las bellas damitas francesas se afanan,
pizpiretas, ensayando un tocado goyesco pa
va a triun
ra el busto airoso. La mantilla
far. No hay marco que supere a las blondas
para una cara bonita. !Oh, Carmen veleido
sa e insinuante! Ellos, rubicundos y bigotu
dos, optarán, como nuestros aficionados de
las tierras bajas, por el castorono alado y
garboso. 011é tu matrre! Espana se impone.
La civilización no puede ser patrimonio de
un pueblo. Preciso es que se extienda y ge
neralice. Ya el circo de Nimes es la Meca del
toreo en el Mediodía francés. París tuvo sus
Arenas en la rue de Pergolesse. Gibraltar da
el mayor contingente de espectadores a los

Prensa...espanola

no

hay aún

en

S'ha d'inaugurar

a

*

*

la nostra ciutat un tea
que veiern

pels anuncis

tret de titelles que

anirá forea be.
Ara que en el fans no tindrá gran nove
tat, car ja estern prou a,costumats a veure
titelles a tot arreu.
*

*

*

El bullit internacional és méá que regula
ret, A hores d'ara ja ningú s'enten.
Afortunaclament encara existeix el Consell
Suprem, la Societat de les Nacions i altres
Clubs diplomátics i pacifistes.
*

*

Com un prefaci a eo que altre dia direm
més extensament, volem fer constar que aca
ba de descobrir-se una nova clase de moral
en els espectacles públics, i és la moral O"
vernativa.

Quan

us

diguin

que

a

una

sala

d'esbarib

hi intervenen els inspectors... no hi entreu,
perque no hi trobareu gaire diferencia an3b
abans.
*

*

L'a.ssassí del senyor Madurell després de
cometre l'atemtat se'n va anar a la Casa del
Poble i allí li van ser entregades 2,500 pesse
tones.

Ja veieu com a aquella Casa
també la caritat.
*

es

practica

*

parlem de diner. El ministre de
lnstrucció Pública presuposta 50,000 pessetes
encaminat
per que facin un 'libre pedagógic
I ara que

la
fer naixer l'amor a la patria al cor de
mamada; i 25,000 més per l'editor.
Ja es pot ésser editor, autor i patriota t'U
d'una pessa, ja!
a

18

CATALUNYA SOCIAL

NOTICIARI
Les Societats obreres
socis

seus

luntaria

per

que han

•

acordat que
la quota vo

pag-uin des de ara
pensió
a millorar sa respectiva

de Retirs de Vallesa conten amb més de
250,000 afiliats.
Es bó propagar aquestes fala.gueres noves
perque diuen molt del bon seny deis obreis
1
exciten als seus companys a seguir-los en
aquest bon camí.
--Son molts els patrons reçagats
les disposicions del régim del
Segur Obrer Obligatori asegurant deguda
roent als seus obrers.
An aixel hi contribueix eficaçment la Ins
Decció Oficial deis Retirs Obrers requerin als
Patrons descuidats # dentmciant-los si es pre
que van

complimentant

cís.
Bis obrers com a principals interessats son
ela nrimers en denunciar les faltes patmnals
en

aquesta materia.

da—Les Conferencies de Psicotécnica aplica
ara
a la orientació professional, donades
eminents
a
aquí
Barcelona, han congregat
Tnreuadors extrangers d'aquesta nova
cfidada a donar positius resultats en el
earop del treball.
Algunes de Les Conferencies han sigut no

propietaria
tes
que

del

vaixell i s'abonaran les quo

patmnals conforme al
sigui

rol en el moment
retut el compte de cada viatge.

—El Fotnent del Treball Nacional excita
als seus socis a fer i presentar a la oficina
de la Junta Local de Reformes Socials, la fu
Ha del Cens Obrer. El model es facilitat en la
Secretaria del mentat Foment.

Cal que's cumpleixi acinesta dispossició,
recordada recentment pel B. O. d'aquesta

«provincia».
dissvIt les anomenades Juntes de
Defensa, d'Hicenda, mercés al tacte i recti
tut del Ministre d'aquest ram. Sembla, que
tan exemplar succés tindrit lloc en altres

Ministeris.
—A Madrid tingué lloc l'Assamblea de
Viatjants i Comissionistas. Demanen carnet
d'identitat per a viatjar; tarifa especial
per les mostres; utilització de tots els trens;
que puguin portar 60 kilos de pes.
No demanen pas gran cosa.

—El Sindicat de ferroviaria católics va
noves seccions a Llevant i Andalucia.

fundant

tables de deb&

--Han cstat cridats al servei de les
96,200 homes de la quinta d'enguany.

fracassat la vaga ferroviaria
armes

de

casos

d'estricta

interpretació

en

reglamentació vigent, pnosseguint foca
Ten de les que requereixen més desentrotuaolent.
,

Entre les consultes resoltes figuren

aq-ues-

tes:

No

es

pot fraccionar la quota
de l'assalariat

fa°ns d'ocupació
ureballs.

patronal
en

per

diversos

compresos en l'assegrurança obrera

Batan

obligatoria
els obrers
raci6 total

els porters de cases particulars,
mitjançant propina amb remuneo

parcial;

el treball

carcelari

contract
La filiació deis d'altura caldrit fer-la

per

.

4`..a Regional,
'11111i

en

a

La

el territori de /0 qua].
o els particulars

domiciliada la societat

inicia

maquinistes i. fogainers del f.-c.

Madrid, Zarago,ssa i Alacant. Solsament la
secundaren artib los «brassos caiguts» els

—A conseqüencia de• la Conferencia nacio
de Bilbao han estat ja aprovades per la Jun
ta de l'Institut Nacional de Previssió les so-

1,ticions

da pels

es-

obrers de la secció de Ciutat-Real. Entre al
tres coses i com a principal, exigien que
l'Empresa despedis al personal no associat.
iPoqueta cosa! ?I perqué no an ells?

—L'Unió de Viticultors de Catalunya es
reuní en Assamblea, a Begas, presidits per
En Santacana, amb assistencia de incas i
respectable.s viticultora
En síntesis s'abogá per l'unió i organitza
ció i cooperació agrícoles com a base per a
la seva major prosperitat.
—La Junta de Foment i minora de ca
aprovar els
ses barates de Barcelona, acordit
Estatuts fundacionals de les entitats que
porten per títol «Crédit Urba» i «Cooperati
va
de Sant Ramón per a l'habitació popu
lar.

?
?
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O IR.
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en cirios, blandones,
ha
chas, candelas y todo Ic
concerniente al remo de cerería. elaborodo con toda
et rfeccidn al peso forme y gusto de cada ords en CE
RAS PURAS DE ABEJAS p re el CULTO CATOLICO,
y con buenu >. rnerc)as de vl.ries clases y precios. «Sin

ESPECIALIDAD

.

ovr,t• ni

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

u-12-1//j1
de Cernw
en

grande

Dt°,11TAW

19.-3r

40 Calle& la Princesa

40

Teléf.° 42P

ItOEVn SISitt4411
41,1****

FABRICA de BUJÍAS

de

Estearicas y trans
parentes, blancas
y colores de todas clases y varios precios. Cirios Y
blandoner este áricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Expediciones u todos
los puntos de la
Península y Ultramar.
12 MEDALLAS DE p.• y 2.* CLASE

BlIpe

Esiei,

rices

PRIV/(,..(

Princesa;

'C/400 Pel>F1

BARCELONA

2 Grandes premios

Se

Teléfono, 428. a.
precios, y catálogos, gratis.
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CONSULTORIO CLÍNICO
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a

céntima.

DR. R.

JORDÁ

MASIP

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

ECONÓMICS

•
II111111•11112111~111~111IMIZEIMMAINIMINIM•111•1

HORAS
DE 7 A

VISITA:
9. TARDE.

DE

B9QUERIA,
Entreda

:

27

pral. 2.*

ALSINA,

3.

•

JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA BARCELONA BRUSELLES
-

-

,

ELS MES IMPORTANTS
: : DE CATALUNYA : :

ELS
:

:

QUE

VENEN

MES,

I MES BARATO

:

:

CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERIA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATER A, JOIERIA, ETZ.

1?.)
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EISEW/0~11~11111~0
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(149Ur TA Dt
GIA LIQu'ip"

CAsAw

(XI

"4

S'AWrri ANA
¦

í

'

S.C4,

ENSA
zAMITJANA
r•emte
•

T

ONEJO

REHUSAR BOTELLAS MAL TAPADA
•

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCH3, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa Ana

y

Nueva)

ESENCIAL
CENTRO DE ENSENANZA,
COMERCIO
DE
PRÁCTICA,
MENTE

Reor!
pr, Yria

comercial, Documentación,
de letra, Ortografía, Correspondencia
mercantil
y Teneduría de libros
cieticas de escritorio, Mecanoarafía.—Cálculo
Por partida
empresas
inc;usas
la Banca y Bolsa
clase
de
doble, aplicados a toda
exámenes
por
péritos
y profesores
:El Título de Tenedor de libros, previos
Languages
senoritas.--Practical
of
School
rcantiles. Clases especiales para
vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente

(Lenguas

111111¦-___

comercial. Lenguáfonos.

16

CATALUNYA SOCL

LLET CONDENSADA

PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

‘-r-o

COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA

Májleo.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el
18. de Gijón el 20 yde
Coruna el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana
el 20 de cada mes, para C0runa, Gijón Y Santander.
Línea de Buenos Alres.—Serviclo
7.
mensual eallendo de Barcelona el 4, de Málaga ol 5
y
de Cádiz el
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Air;
u8
oi..preneic,“10 el viaje de regreso desde
Aires el día 2 y do Montevideo el 3.
Línea de New-York. Cuba. Méllea,--ServIcio mensual saliendo de Barcelona
el
21; de Valencia el 26. da
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York. Habana y
Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
Linea de

Cuba

-

baria

el

30

de

y

cada

mes con

escala

en

New-York.

Venesuela-Coloinbia.--ServIcio

Línea de

Málaga,

de

Puerto Rico

Cádiz el

16 de cada

Habana. Salidas de Colón el

Y

Canarias. Cádiz
Línea de Fernando

Rico,

y

Barcelona.

saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 (i0
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
para Sabanilla. Curasao. Puerto
o.,
;0
Cabello. La Guayra. P—ri

mensual

mes. para

Las
12

P6e.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2,
de Valencia el 3. de Alicane
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,
S2rnta. Cruz de la Palma y puortos de la
occidental de Africa.. Regreso de Fernando P60 el 2, haciendo
las escalas de Canarias y de la
indicadas en el viaje de Ida.
de

Cádiz

el

7,

para

.1
—

CO

4.
a

Península.

Regreso

de

Fernando

Póo el

2.

Línea

Brasil-Plata.--Sallendo

de

Estos

vapores

en

haciendo las escalas

de Canarias

de

y

la

Península.

indicadas

en

el

Je de Ida.

Allbao. Santander, Gijón. Cortina y Vigo para Río Janeiro, Montevideo
Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso deiale Bueaos
Aires para Montevideo. Sanos. Río
Canarias, Vigo, Cortina, Gijón, Santander Y Bilbao.
Además de los Indicados servicios, la Cornalina Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de los M031
tos del Mediterráneo a New-York. puertos
I.
Cantábrico a New-York y la LLioa de Barcelona a Fillidnas•
YaZ salidas no son lijas y
se anunciarán oporunamente en cada
viaje.
alojamiento muy
tienen telegrafía
do. servidos

píté"ir

por

admiten

carga

las

condiciones

más favorables

esmerado, como ha acreditado en
sin bilos. También se admite carga
y so expiden
líneas regulares.

cómodo

y

trato

y

COMPantaci

pasajero«.

,qrndpa

étriNvi!I

941

a

a galonea
!A
roa
dilatado servicio. Todos los vs-P°pasajes para todua los puertos del in•-su

