ANY I

-

15 eiNntims

N.° 25

15 OCTUBRE 1921

CATALVNYA
OCIAL
BA1X ST.

El

moment

PERF., 1, 3 i 5, BARCELONA

•PAI1TAT273
T131.13F.

1114

politie
en

l'afer del Marroe

exIrcit ha obtingut el que sembla suprem éxit militar en ta nos
tra zofla. africana: la presa del Gurugú. El dia 10 del corrent, a les deu del matí, la bandera, d'Espanya onejava en el pie de Pola, amb la natural satisfacció de tothom, especialment
'L'aquella que resideixen a Melilla, constantment menaçats pels canons enemics desdel cim
de l'alta. nunitanya.
Altra vegad.a el

Kert les nostres trapes traben el camí fácil i relaprobable, de Melilla
Kert, s'haurá acomplit la supremfa acció milliure,
cop fortificada la línia del
mornent de tragar la trajectoria a seguir
nostra en terres africa.nes, i haurá arribat el

Ara,

„

rvament
en

nastre

Si com

es

el Pe rvindre.

Catalunya ha exposat ja d'una
Catalunya vol protectorat.

faiçó ben ciara la seva opinió. Catalunya

no

vol eonques

Per a lo primer, cap titol ens acompanya.. En canvi, el 'dret a l'auto-determinació es
ProPi deis moradors del territori del Riff. Més a més, no está Espanya per imperialisquasi tots els serveis púextemporanis !ja que prou feina té en l'interior del pais, on
lics estan per fer! Tampoc les potencies de l'Acta d'Algecires ens haurien de permetre al
tra cosa.
En canvi, per a. lo segon ens pesa al damunt la comanda europea, la necessitat de civi

brn,es

pais vei del nostre fina i tot per a la nostra tranquilitat.
Bns trobem, dones, en el moment crític del problema africá; moment que s'ha presen
ja manta vegada en nastra política, i que no s'ha sanigut aprofitar, restant altra volta

Itlar
,

un

abc'eata

al desastre.

'Tenim confiança en el pensament de determinats elements del Govern. Aquest pensa
rernetre aquest assumpte tan greu a les Corts. !Que Deu cis dongui seny suficient i instint
c)lític Per a solucionar d'un cap un afer de tanta importancia i que tanta sang i tans mi
°''s costa al nostre Estat!
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EL

QUE PASSA

ESPANYA EINDINS

ESPANYA ENFORA

De Sebt a Atlaten han avançat les nos
tres tropes del Marroc. I la presa d'Atlatem
ha donat peu a l'ex'ércit a pendre Sengan
gan. Sant Ivan de les Mins, i darrerament
el famós Gurugú. El dia 10, al matí, la ban
dera d'Espanya fiamejava al cim de la u/un
tanya propera a Melilla, de des la qual tan
havien hostilitzat els moros a la població de
Melilla.
Amb la conquesta d'aquestes noves posi
cions sembla que sha obert el camí fins al
Kert, i que s'han aconseguit els objectius
principals de la campanya africana.
El Ministre de la Guerra ha estat altre
cop a Melilla, ha recorregut totes les posi
cions més avencacles, i ha conferenciat per
espai de moltes hores amb
Comissari
General Berenguer i, per teléfon, dos hores
de matinada, amb el cap del Govern. AixZ,
ha donat lloc a comentaris molt vius en la
fins a l'extrem de que es parla de una
pau molt propera a base de la sumissió ,de
les cábiles, a pesar de que el senyor Cierva
segueix parlant de l'envio de nou material
de guerra al Marroc. Veurem el que el temps
prepara, ja que no hern de tardar molt én

sapiguer-ho.
De política

ens

trobem ja de

cara a

l'obri

ment de les Corts, anunciada pel dia 20 pro
per. Sembla que el Govern vol sotinetre a la
deliberació de les mateixes tot el que diu
referencia al afer de l'Africa, i sobretot el
camí a seguir en el pervindre, qüestió aques
ta d'un grandíssim interés per a tothom, ja
que no hem sapigut aprofitar altres moments
semblvts precipitan-nos així al desastre
suara iiquidat tan trágicament.
Els ministres també diuen preparar tasca
abundant per a que les Corts puguin treballar.
I les materies a discutir certament que son

interessants de debó. Greus problemes finan
ciers i social tenim plantejats; i si la tasca
de les Corts resultés negativa i ningú pot
preveure les greus conseqüencies d'aquests
problemes pel sol fet de no solucionar-se. La
Dei del Banc, la nivelaació del Presupost, la
rectificació de l'Aranzel, la sindieació, el con
tracte del treball, la qüestió del transports
ferroviaris, son tots assumptes de trascen
dencia.
Fis temporals han portat nova desolació
alguns indrets d'Espanya.

La qüestió d'Irlanda segueix essent una
de les paincipals preocupacions del món. Per
l'Anglaterra sembla qüestió capdal, tant com
per a la mateixa Irlanda. La repercusió que
té aquest afer als Estats Units és tant for
ta com trascendent. De segur que Lloyd
George al tractar amb De Valera mira tan
an ehl con] a Mr. Harding.la conferencia de
cissiva, imminent, per a fixar les possicions
finals d'aquest plet set vegades centenari, no
solsament interessa a les dos parts conten
dents, si que també als destins futurs de
molts nobles. Els dominis anglesos no pensen
pos tuts d'acord amb Lloyd sGeorge en Ja
qüestió d'Irlanda, ni els milions d'irlandesos
nacionalitzats als Estats Units veuran lfl
passibles una nova era de lluites entre amb,dos pleitejants.
El fet de que Irlanda acceptés rinvitació
per a l'actual Conferencia de Londres des
prés de les terminants deelaracions del pri
1
mer ministre anglés respecte al necessari
previ reconeixement per part d'Irlanda, del
present estat polític, o sigui, de la integritat
del imperi británic de que, per forea forma
part Irlanda, dona a entendre que hi ha mes
ganes de pau de les que demostren certes ae
tituts quasibé melodramátiques i certes de
claracions un xic massa categoriques i radi
cals. De Valera h canviat rtntic aforisme lla
tí, i. us resulta,f diguerrao ciar, fortiter in
modo i suaviter in re. Es cosa de dies, tal
volta d'hores, el veure-ho.
Els grecs van de ver/luda, i es fan treballs
per a que l'estrepit de les armes i la lluita
de telegrames es tornin negociacions de g•a
binet i papers de protocol. Val més així.
Italia s'és posada espontániament d'ami
gable componedora del plet austro-hongar-és.
Déu E doni bon acert.
Ha causat bona impresió l'acord amistós
franco-alemany respecte a la candent qUe
tió de les reparacions de la gran guerra.
La Societat de les Nacions acaba el seil.
periode conferencia], sense acabar de cons011dar el seu discutit crédit.
El Japó i Xina s'han indisposat al trae
tar de liquidar els cornptes de la guerra.
Per la part de Washington encara no ciar

reja...

ONESELF.
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sang social

Sí

que degota, sí
que degota encara. L'al
ella,
un xicot mort, al Guinardó, amb el
ca
foradat de bala (1). Els antecedents i els
a
l))1Uentaris son dubitatius. Que si era deis
e

i l'han rnort, els blancs; que si
deis hlancs i
l'han els negres. El cas és

era

que
estat de tots dos Sindicats, i que tot
/rn hi veu
un novell crim sindicalista, els
a I.

1-?rs

del qual queden dins del misten. I
és la pau social?
N Oh! No Inés un mort en moltes setmanes!
més? Peró, escolteu: quan han estat troa /ru

12:
milt

,t8,'Aunits

i sentenciats els mil autors de
atern Ptats comesos?
Quina pau és aques-

ta

aguantada
1

no pas en la victoria del dret i
1.11 la justicia, a base del cástig deis crimi
de tots els crimina/s, sino en la victopartida de malfactors sobre una alg a.? Que de les dugues la una sigui pitjor
l'altra no ho discuteixo, peró sí que afirque una i altra son salvatges en grau
Per a que mereixin l'execració cor

rills,

-

trad'ilria

sill

dweirt
js" ue

la Ciutat.

an

meteix ja no es hora d'apelar a la Ciu
la civilització o al civisrne. Tot
els termes
mateixos de dret, justicia,
rtat, son conceptes derivats. i ho és tam
el de
n
Patria. Al radicalisme en les obres
vt Dot
respondre sin6 el radicalisme de la
Ja no hem de parlar, dones, en nom
subordinats, sinó en nom del
primer de totes les coses, Font i
totes les idees. Es per virtut de la
Religió Cristiana i Católica, fundada
Fila de Déu veritable, Pare de
za dret, llibertat, justicia, ciutat i
que condemnem amb tot,a la nostra
amh tot el nostre cor i nostres en-

%re

de'ritat.

p,•Principis
Aincipi

sarrel
tot'r jesuerist,
•

/4111'es., l'assassinat, tota
btrefs

amb el

fi que

es

mena

d'assassinat,

disfreci, faces
faci, cometi'l gui el cometí'
nom que

es

sigui la víctima.

1,41

sindicalisme, mot xop
Duri al

de sang,

menys tant

com

paraula

ta memo

rneva maledicció. Malea quí t'inventá,
qu í et dugué i et propagá per aqueser
catalana!
80.1"qué tant dir i repetir que una cosa
110
sindicats i altre cosa el terrorisme?
ficac.116 ha tal distinció,
sinó al revés, identi
lgén. certa. Sindicalisme i terrorisme
boi
der la rnateixa
ta

eit

r;ra

cosa.

El terrorisme és el Po

exeeutiu deis sindicats, així corn l'exérsa-nes el l'orla de l'Estat. Suprimit el terrosindicalisme es desfá i evapora. Per
Jo Mai,
mai transigiré amb el principi

de coalició obrera (sota el nom d'associació,
que expressa un principi Iícit i natural, se
amaga la coalició, la confabulació coactiva,
i per tant, de dubtosa licitut i moralitat,
expressament concebuda per a la lbuita i la
vaga), perqué la coalició obrera no pot sub
sistir sense la práctica de la coacció sobre
deis coaligats, i aquesta coacció s'exerceix,
al menys en aquesta terra, amenacant de
mort i assassinant a quí no vol coaligar-se
i a quí és sud, per una causa o alltre, de la

coalició.
Per aixó,

quan per

a

defensar-se d'una in

justicia patronal, gent de bona fé aconsella.
rassociació (volent dir la coalició) jo ja
compto per endavant els homicidis, els fe
rits, els empresonats, els llencats al carrer, i
sent els gemecs i dóls i llágrimes, i els renegs
i blasfemies i paraules d'odi y rencunia, i les

males passions enceses, i les ánimes apaga
des, i el caliu d'infern que'h restará: cost
terribilíssim d'aquella pesseta de més, d'a
quella hora de menys que es tracta de rej
vindicar. Per ma part us diré que fins quan
em sento al damunt el pes d'un agravi de
l'amo, més em vull veure cristiá explotat
que no cafre independent (2).
Sí, sí, afirrho; sí que és el Sindicalisme el
autor responsable d'aquestes morts dites amb
amarga i sarcástica especificació «socia/s».
Debades els sindicalistes es passen mestres
coartada, i saben jugar amb
en l'a.rt de la
violencia,
amb lialtre ma la hipo
una ma la
concell
deis advocats de
el
Devades
cresia.
causes perverses suggereix tots els trucs de
la perfidia i la doble cara i ensenya a ma
nejar subtilment l'amenace, i el parany assn
ssí, combinats amb la licció de l'innocencia.
Qui obra mal, no pot parlar bé, i per la bo
per la ploma es denuncien ella
ca mateixa i
mateixos. I en tot cas delaten, d'una manera
incontestable, el sistema: el Sindicalisme, com
responsable moral, inductor, con
a autor i
reactor i especulador dels atemptats.
Des de Varticle d'En Merrheim, Secretani
de la Federaci6 de Metalúrgics de la C. G. T.
que ja fa vint anys, en 1901, escrivia a Le
Matin reivindicant per ala treballadors el
dret d'aternptar contra els «renegats» i es
«traidors» (3), fins al discurs d'En Pes-ta
Tia, a Madrid el 4 d'Octubre de 1919, consi
derant natural el dret de donar «palos» als
Un tal Joan Benach, trobat al M'Ir. ent de la Gui
deis derrers dies del passat Setembre.
(2) (:o que no vol pas dir que jo m'hi resigni. L'amor
camins.
a la pau ensenya eis
(3) Segons Pawlowski, «La Confédératión générale
du Travail». París. Alean., 1910, pag. 71.

(1)

neu un

CATALUNYA

«esquirols», declaració

és gravíssima si
es té en compte que els sindicalistes no usen
bastarts sinó pistoles automatiques i que con
sideren esquirols tots els qui no volen sin
dicar-se, i fins als nombrosos escrits que ixen
a la prempsa sindicalista de tots colors, com
a mostra deis quals retan° unes ratlles sor
tides fa molts pocs dies a un perilódic que's
ven public.ament: «Entornes, no la ley del Ta
lión, cumpliremos aquella saludable máxima,
completamente nuestra, y que dice así: «por
cada uno de nuestras filas que besare la tie
rra, la besarán diez o veinte de las vuestras.»
son abundants els textes probatoris i convin
cents de la culpabilitat del sistema que fa
als seus adeptes creure's amos de la vida deis
que

SOCII

la freqüencia deis atemptats arrP
va al míninm de no vals un de tant en tsnt'
que tal volta sigui per deport o desenscPi:1
inent deis tiradors. La pau té un postula
és la justicia. La pau no pot subsistir sitió
es damunt d'un normal funcionar de
Punicio
nistració de justicia i de la normal
deis transgressors. D'aix6 n'és corolari una
norma de govern: qui vulgui governar,
si que no tindrá autoritat moral de govef
nant recte i justicier, si no comença Per de'
manar la revisió de les causes de tots
atemptats socials, de tot.s sertsc cap exce06.
R. RUCABADO
per que

I

;

altres..

ELs pistolers escaparan deis jutges, peró
del tribunal més terrible de tots: el de
l'historia L'enemic pitjor que tenen, és rin
vestigador desinteressat. Tot l'empeny deis
sindicalistes ha esta.t pretendre que en llurs
afers, ni que pel mig hi haguessin morts,
ningú s'hi havia de ficar, fora d'as matei
xos. Interessa al sindicat i a ningú més que
al sindicat, que un obrer pagui o no la quo
ta, aixó sí. Perol') que per no pagar la quota
el matin (4), aixo interessa a la Soeietat,
aixó interessa a tothom. I si un altre va i
mata al qui va matar al primer, també aixó
és d'interés públic perqué és la usurpació i
la deshonra de la justicia pública. Aquest in
terés públic funcionará tart, peró funciona
rá un dia, el dia en que persones de cor i
de paciencia, sense buscar cap éxit immediat
s'emprenguin la tasca de fer claror, inspirats
en el bé del próxim.
I aquest dia vindrá, i no tardará gaire. Els
atemptats socials de Barcelona, i Catalunya
i Espanya, comencen d'ésser robjecte d'es
tudi i d'estadística per part d'investigadors
beitemérits. Quan es publiquin els resultats
de les recerques, quan la obra malvada deis
crims social es vegi amb tota sa sinistra in
tegritat i es sápiga la exacta cabuda del vas
que pugui contenir la sang vessada, la sang
social, Barcelona, Catalunya i Espanya quedá
ran sense veu, i proper al color de la sang
será el de la vergonya.
Mentrestant, per amor de Déu, que porta
comprés amor a la justicia, no corn.eti ningú
ita niciesa o el sarcasme de pendre com a pau
o descans deis pistolers, sois
no

a&iuesta_calrj
(I)

«Busque

V. la genealogía de los delitos sociales y
hallará siempre un esquirol, una cuota o un amo embria
gado de soberanía.» Paraules d'un sindicalista militara
de Barcelona al corresponsal de «La Libertad», de Ma
drit, 22 Setembre 1920.

La campanya contra
el joc a Tarragona
Es d'interés vital per Barcelona

seguir

importantíssima acció mellada pels cierne°
cristians de la ciutat imperial en pro de
moral i

en guerra al vici, al cap dels
ha l'excelent confrare «La Cruz». En aes
lumnes hi han sortit rnagnífics articles
campanya i controversia, i decis,sius
inoralistes i teológics, el valor de tot lo c1119
es tan considerable que ens en ocuparem
gament al número próxim, a utilitat
conciutadans nostres i delis de altres ciublts
catalanes on també triomfa el pacte an111joc, forma propia del pacte amb el
Mentrestant, per avui copiem integre aqui cle
espIndid document eixit a les planesA Oe'
aquell confrare el darrer diumenge, 9
tubre, tant expressiu i tant ferrn que
llegidors el lloara.n com mereix i ell9 raltei‘
xos faran comparacions. Desitjem .de tal°.
que els cristians tarragonins triomfin
la seva victoria tirtgui edificant trasceoL.1
cia a tot Catalunya:
,

-'elo

"No

quieren

dinero del diablo

Sr. Director de La Cruz.

Presente.
tie
Muy respetable senor: Le agradeceré (I
en el periódico de su digna dirección
constar que las Hermanitas de los Pobres
esta ciudad, no han recibido a
tidad alguna procedente del juego, Y en ti
lante se abstendrán de aceptar de quien brous
dan sospechar recibe este dinero para °—

hall
sabiendas:r
'

e

v,

benéficas.
aue
Con gracias anticipadas, se ofrece S. s.
b. s. m.,
Sor Demitila, Superiora?

e

¦
.

'
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1 palau de la
fl

Remiro és

desitjada, bebeit l'aigua

felicitat

una

egoista de la

Chame més
t'erra.
Mai s'iza mortificat per ningú. El? és
.;
1112-e hame que té dret
a la vida. Quan ti

Parleu d'una obra

Pectivament

generosa, us contesta des
que el no té temps per per
temps vol dir posar les energies

4e. Perdre
int et-ligencia
Risningú
i

z

al servei del bé comít. A
rés, exclama En Remiro?.
Poes diners que tinc me'ls he guanyat
jo. Pn
—L8
Pobres i els desgraciats no ti fan las
(n'a No em guanyo jo el nostre pa de cada
',4°n.es, per qué no se'l guanyen també
el
seu uenle:8
hornee? Que cada home es pasa el
cm

»le''I

dona

Quain jo no pugui pastar-me'? ningít
Pastara.
d'Eyí Remira? era fer diners. Si

jol,;°bsessió
r°8rie,

istronAfl

es

deja, seria feliy. Ara

no en

soc

PUe obtenir totes les coses que el
demanct. Les privacions son un tur
" Per la
nieva anima assedegacla de goig

?necm

teti,Plaers. Costi el .que

costi jo lyaig d'amun
fins que el món sigui meu.
ortat per la sera ambició desmesurada,
obyemPeriiire grane negocis. Exflotava els
enganyava la gent credukt, feia préS"
comerciants endeutats per tal d'in
de les seves fabriques. La concienP,lcz deja que °brava rnalarnent, péró el
rho ieja esment de les seves censures. L'or
i quan l'or enlluerna no
obiradors ele camine dreturers. Si el
seu éS tempestejat per fortes passúyns, els
cje bramuls, ofeguen la veu de 14 COnCien
Remirol acanseguí aviat posseir una
fortuna. La felicitat és meva! No
eal siuó
alargar la ma per abastar-la.
Plaers,
goigs i alegries, el dring del
'92" us
árida. El diner és la clau que obra
les Portes. Jo soc el níés fart deis ho
ses, ear tinc l'arma invencible de les rique-

;r

or

teeers,
ca:

ciclar-se

eesiaennuernat,
p.tan

totu

%Bes

8eu cor

carnymput

demana festes

tXerieS. Aviat fou canegut en tots ele caWeetes. La primera passió que el va
inar tau el sensualisme. Portava una vi
Feia ja molt temps que gai
e

reb7819rdena4a.
n°

veja la llum del sol. Passava les nits
impúdiques. Es divertía fo
per() no era felk. Passats ele vio
cle goigs l'aclaparava 2014, tristesa molt
N°
el
,con nlia. Podía mai satisfer la sed que
Era un sedent que no acouseguia
égar la sed amb la frescor de l'aigua.
re que la PaSSid é.8 insaciable. Es un monsd'1°94 gran varacitat. Arribeu a la font
en

1104°719:esi festes

kel€nt,

foncit:11

144;51';

a

Mis, i

us

arbora,

ardencia més forta.

Veient que no
Passava les nits

era feliç s'entrega al joc.
jugant i ele seus a/mies li

guanyaven molis diners. En les cases de joc
jugaven el patrimoni
va veure pares que es
de llurs fills i comerciante que s'arruinaven
elle i ileneaven a la miseria ele seus obre rs.
Jugava amb un gran dalit i mai la seva am
bició es veía satisfeta. Aviat es comencé que
el joc no era tampoc la felicitat. On podré
trobar-la, es preguntava En Remiro?? Tal
volta bebent. Deixá el joc i es dona a la be

pude.

Es deleciava bebent ele licors més

exqui

sits. Bebia constantment, /a passió nzai ti deja
prou. Les seves energies s'aflebiren i emma
laltí. La seva intel-ligencia s'enfosquia i ti
manca,ven forces per caminar. Si segueixo
bebent, es digué En Remira, cm moriré
aviat. On ets felicitat cobejada? He ccm.egut
tots ele pkters i no soc felk!
En Remirol decidí allunyar-se de la Cili
un
tat temptackyra. Sojornó une quants dies a

poblet de la costa. Esguardava el mar i s'en
sopia. Jo no hi veig res en aquesta gran pla
amara
nura. El cant de les anacles; la platja
l'aigua
sota del
bellugueig
de
lum;
el
de
da

oloroses endintzant
sol brillador; les bar ques
desplegacles, ve
veles
amb
les
endins,
se mar
leiant com una bandera i la blavor del cel
inundat de llum, no deien res al seu esperit.
muntanya
Es traslada a un poblet de
tampoc l'aconlíortaven la soletat i la pau dele
campe. No ti peavia la verdor deis prats ni el
remoreig de les fontanelles, ni ranclidació def
fe
les muntanyes, ni el cant dele ocellics. La
encara.
liuny
ésser nyés
iicitat
Un dio en la soletat del bosc troba un vell
pastor. Sou feliç, Ii pregunta En Remiro??
pastor.
Fine que Déu vulgui, respangué el
trobo.
El
mon i els
felicitat
i
no
la
Cerco la
plaers m'han fet dissortat. Voleu ésser fe
digué el pastor? Seguiu aquest camí i al
cirrz de la muntanya hi trobareu el palau de
la felicitat. En Remirol obeí el pastor i des
prés de molt caminar es feu obiraclor el cim
de la muntanya. En arribar-hi esguarcla amb
astorament tota la planura del cim
un gran
i no veié altra cosa que un magnífic san
tuari. Sera aquest el palau de la felicitat?
Tusta la porta, aquesta s'obrí fent un llarg
grinyol i apare gué un sa,cerdot vellet. En
Remiro? ti digué que estava fadigat i que ti
agrairia que ti danés acolliment. El °apela
vellet l'acallí amb una gran cordialitat. Un
pastor m'Ita dit que al cini d'aquesta munkt
nya hi trobaria el palau de la felicitat. Es
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volar arran de cel. Amb els vost res cine°
luturiau pogut aixugar mates liagrimflesní)
us recordaveu deis pobres. Si no hagl
explotat els obrers, aquests us haurien
inat i ara its nutleieixc,n. Deu no us va"ar
gest d'estranyesa?
les riqueses per esmerçar-les en disbati,xes
Soc feliç perqué la meya ánima és a.ssere
platxeris, sinó per a que u,s recordesal
nada. He passat la meya joventut en aquest aquells que no en tenen i viuen turmtatsen
santuari i no nte'n penedeixo. He treballat per la fam i Id miseria. Menjaveu i beb
per kt gloria de Déu i estic satisfet de la com si el fi de Chame (os menjar pa i ball°
meya obra. Jo no he tingut ambicione ni he
vi.. Cal menjar, certament, pera no mes Per
sentit mai la fiblackt de l'ocli ni m'lle deixat viure i no per delectar-nos menjant com
seduir per la veu enganyívola de la vanitat. sers irracianals. El vostre esperit es
Oh! feliç de vos, ex,clamá En Remirol, que
més agilment amb un menjar frugal 11141
heu seguit el camí dreturer. La meya vida no pas amb menges exquisides. PreocuPerj.
és plena de dissort. I amb llagrimes als ulls vos més de la fortitud de l'esperit que la a"
desgrana els fets de la seva vida. Quan aca
cos. El ros és fang i l'esperit és llum.
ba de parlar el capellá vellet va dir-li: que té
—Pera com puc ésser felk, exclanui En Re'
d'estrany que no hagueu estat feliç si no mirol, si totes les coses emsdonen
heu sabut governar la força de les passians.
donen tristesa, perqué porten la
El desordre no mena mtzi a la felicitat. Si en
a dintre. Desvetlleu el vostre e.sperit,
comptes de donar-vos a la concupiscencia,ha queu el vostre cor i sereu felk. Feu Tm/liteM
guessiu escollit per muller una donzella pura cia i Détt perdonara les vostres turpituds'
i honesta, i el vostre cor hctgués sabut esti
mancances. Ara trobeu lletges totes les Oses
.0,s.
mar-la noblement, Déu hauria beneít la vos
perqué la seva bellesa no irradia en el 1111,1
tra llar. L'amar hauria fruitat i ara tinclriau
tre esperit. Poseu davant l'objectiu
fills i filies que us estimarien. L'amor des
llantérna les imatges inéS virolades que Si ?I°
ord,enat fa dissartats els lumes. La felIcitat les il-lumina una llum potent no les velÁrell.1
rau en la familia. Estimeu amb una gran
reproduides cktmunt de la tela. A vos ti illb;
pu,resa i la vostra ánima es veuret alliberada
us cal aquesta llum. El capellá vellet
de passions. L'amor pur és esperit i la pa
una porta va dir: Mireu, aquest és el 101414
ssió és carn. Vos no es preocupaveu sinó de de la felicitat. Al sagrari trobareu Jesús sa'
satisfer ele desigs de la materia i no sabiau cramentat, el Pa de vida que fa fortes les
que aquesta ens accmsella sentpre maktment. animes. Pregueu
penedit i Déu us dota°
La 'materia ens fa teiTejar i l'esperit ens
la llum que us manca.
-allunya de les iwpureses de la vida i ens fa
CIVEEA:
aquest tal volta? Certament que lw és, res
pongué el capellit vellet. Voleu més felicitat
que viure embolcallat en aquesta santa pau
que ompla l'esperit d'un goig inefable? I
vos sou felk, pregunta En Remirol fent un

tristes—Us

,

Lletra oberta
A n'En Pere Ros, d'Ordal.
Pau i salut en el Senyor:

Ai, sí, amic pagés que no us conec, la pau
salut en el Senyor desitjo que us torni
al cor per a que us llevi aquest malhumor,
aquesta mesticia de victima expiatoria de
l'amo explotador. Que jo no soc culpable de
dir-me que vull la sang deis pobres i que fre
no les vies de la
Revolució que'ns menará al
precipici, i, en una paraula, que faig la part
i joc del amos, i no sé quants pen.sa.ments
i l

més. Les

mans que
les mans

endrecen aquestes rat
d'un pegés, també, que
conreuen les terres que li llegaren sos anees
traLs i altres que no son seves. La pau del
Senyor, dones, sia entre nosaltres i així, oi

Iles,

son

us

•

se fará més entenedora la meya lorall.
la i més propicia a la comprensió i 0001.
ció la vostra intel-ligencia.
Ara constestant concretament a les veis;
rirn
tres obgeccions sobre mon article aPar"
dalt del número tretze d'aquesta revistB,
tolat «Ilaparceria com fórmula de Partí(
ció en els beneficis» us haig de dir que;
aixó de complir deures, d'ofegar eLs
je :
rencors i cercar el reialme de Déu,
crist no assenyalá prioritat als rics í en acr
bat als pobres: sinó que tothom alhor?
obligat i mai de jamai pot ésser una elety
sa i menys una raó, el neg,ligir les
cions del propi estat, el que un altre
a
proisme deixi de complir-les. On anirierl'
parar, bon tunic pagés inconegut, amb aquel
ej
ta teoria o precepte moral vostre? No vi
tot•
que tothom s'excusaria, car a tot arreu,

més,

!Peal;

ocis,

'

¦••

.1/
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hom al devant, o més enea, o més enllá, en
sopega amb gent que trenquen el mana
ments? Aquesta norma moral vostra sí que

prencipi. Per?) d'aixó

cris menaria tots
no us en haig de

al

dones,

obgecció de la

vos, com

dir rés més, car
bon cristiá que us suposo, molts diumenges
ho deveu sentir predicar a missa. Passem,
a

una altre

ssiva,
Vos expliqueu

vostr

que els vostres avant pa
ssats tenien les vinyes al quint, i que des
Prés així que augmentá la Població i cadu
caren els contractes, veient els amos que la
gent tenia afany de treballar la vinya, us
anaren minvant les parts o el que diriem,
la participació en els beneficis, per augmen
tar les seves, fins arribar a l'estat actual, qu1
gairebé no es podeu guanyar la vida. Vos

aixó, m'ho

venteu amb

un

aire

d'argumenta

dor Aquiles, que em femu callar, per deducir,
sense que jo pugui contradir-vos, que els
amos vells son més justos i bons cristians que
els d'avui dia. Jo comencaré per respon
dre'os que en conec de tractes, així d'apar
eeria com de rabassa morta (que no és el ma
teix, bon amic inconegut), deis sigles quin
ze i setze i fins
disset, que no son al quint,
no, sinó fins al seté i tot. Per?) jo no'n de

dueixo la conclusió de vos.
Vos, indubtablement, coneixeu l'institució
de l'hereuatge, el que en diem l'hereu. L'he
reuatge sabiament s'instituí per no desorga
nitzar les families rurals, per Perllongar-les

través de les eflats, per contindre-les al
camP per tal que els exermissin i conreue
ssin. L'hereuatge així, evitá la deserció deis
camPs, estimulada, per altra part, per la va
a

guerrera, per les inseguritats
Personals de tota mena que hi havien als se
gles passats, en les bogues de la consolida
ció dels Estats, i per altres causes que no son

Pahonderia

del cas esmentar. L'hereuatge, tant sabi i
Previsor per aquest cantó, semblava que in
eloía o importava certs inconvenients o
Perdis. I era que els fadriesterns o cabalers
els incitava a la deserció, car els privava de
terra per conreuar per por de no esmicolar
la Patria heretat i afflora, els diners amb que
els dotaven feien falta sempre per anar

arrencant al canreu nous hermots o pinars.
ciar
forma de dotar els fadries
terns a que la
Catalunya, prengué i conserva adhuc
diferentes modalitats afectives, pero sempre
"biectes a Ja conservació sencera de la pa
tria heretat.
L'hereu sol, al devant de la patria here
tat, amb una immensitat de terra per egn
reuar, arnb escassedat de braeos, c,ar l'insegu

ritat personal, i lagabonderia guerrera els
desplaca.va, ?qué volien que fes? El que hau
rieu fet vos i jo i tothom: temptar amb mil
estimulants i facilitats que la gent es que
dés als poblea ajudar-li a conreuar la te
rra. I el nostre Dret, sabi sempre, i realista,
crea institucions que servissin d'estimulant
al pagés a quedar-se a conreuar
la terna, amb amor i quals l'aparceria, la ra
bassa morta, el cens anfitétic., etz. 1 així el
nostre Dret no sois laborava per l'hereu, com

temptador

pa:Ha creixer qualsevol sindicalista d'avui,
sinó burgés per la gent humil
per la riquesa de C,atalunya.

Exposat aixó,

cm

penso

que

sense

vos

dot, i
facil

compendreu, que els hereus o com si
diguessim els amos, procuressin les máximes
ment

facilitats i aventatges del Dret per ligar la
gent a aprofitar a la terra, per arrencar els
hurnots i pinars en vinya o terra campa, en
profit de tots dos. No será tampoc desavi
nent recordar-vos que abans per viure una
familia necessitava molta més terra que avui,
Per la deficiencia deis mitjans.de conreu, per
manca d'adobs, per desconeixer els adobs
químics, etz. 1 així de la mateixa manera que
per viure dignament nece
un hereu és amo,
ssitava el producte de més terfa, que ell o la
seva familia sois no podien conreuar, el par
censalista tantmateix Ii ca
cer o rabassaire o
lien més parts, que no pas avui. Mediteu-ho,
amic pagés, i veureu com es convencereu.

D'aquestes primitives i, en apariencia
aventatjoses condicions, com s'ha arribat a
les condicions actuals desvantatjoses, que amb
prou feines, dieu vos, un home amb la vinya
pugui menjar? Evidentment que la concu
rrencia de braeos hi té la seva part. El llibe
ralisme economic, el sistema, més que no pas
cada amo, individualment, ha fet les victi

entre els de la vostra classe com entre
totes,les classes socials; i per desvirtuar llurs
efectes, se necessita tindre una dossis d'espe
rit cristiá, que tenen molt pocs, tant els uns
com els altres. Hi té, també, la seva part ca
Pitalíssima el haver sigut gobernats per gent
que no ha aciaptat les nostres institucions
jurídiques, amb criteri realista, a l'evolució
i necessitats de l'agricultura, perque si s'ha
gués anant fent, jo estic convencut que molts
cens, rabasses mortes, i parcerés s'haurien
redima, i avui tots els raba.ssaires i parcers
serien propietaris del seu. 1 aixd, tampoc en
té la culpa l'amo.
Pero veig que la present es massa larga
i ja continuarem en el nombre vinent. Adeu
siau.
Angel GRAU.
mes

8

La

CATALUNYA SOCIAL

qüestió

existencia

deis salaris
Per

arats insoluble

Després de la Guerra Gran va creure tot
hom que no hi hauria prous braços per a
treballar. Tam'oé es va creure que, restablerta
la pau, reviuria la normalitat, i amb aques
ta, s'abarataria /a vida i, automáticarnent,
baixarien els salaris.
Rés de tot aixé.
Avui dia hi ha 2.000,000 d'obrers parats a
Anglaterra, uns 4.000,000 als Estats Units,
més de 1.000,000 a Alemanya, etz.
Bona part d'aqueixos obrers parat,s ho son
per manca de feina, i altra part perque els
salaris que guanyen fan impossible la compe
tencia amb els productes similars deis pai
ssos en
els quals els obrers guanyen menys
o treballen més.
No hi ha dubte que si es rebaixessin els
salaris treballaria més gent; per?) aixé no es
possible peinue el cost de la vida s'Ira re
baixat poc, en general, i en moltes regions,
sha encaiit més encara.
En els pobles ben governats i ric,s l'abara
timeilt de la vida, per raó d'una política
assenyada de abastiments, fou, de moment,
notable. Els Estats Units arribaren a dis
minuir el cast del viure en un 46 per cent,
França aconseguí el 41, Anglaterra el 36,
Suecia el 37, Japó el 41, Canadá i Austra
lia, .29 i 28, respectivament. D'Espanya no
se'n sap res oficialment, peró tr.itriom ho no
ta prácticament, en la seva butxaca. Eis
preus deis queviures, varen sofrir, darrera
ment, una petita baixa, peré ara es menja
tan car con en els temps paorosos de la Gue
rra Gran. Si be és cert que ha baixat el preu
de alguns queviures, un xic les robes de ves
tir (poqueta cosa), totes les demés despeses
de la vida segueixen tan altes com aleshores,
si és que no han augmentat.
?Cóm parlar, estant així les coses, de re
baixar els salaris?
Certament la rebaixa s'imposa i que s'ha
produit ja en mantes fábriques, posant-se de
comú acord patrons i obrers, per tal de que
poguessin continuar obertes.
Aquest gest de bon seny honora igualrnent
a les dues parts, peré no cal pendre'n pa
tró. La generalitat deis salaris en l'actualitat
no admeten minva, i aixó fa que moltes in
dustries de la nostra terra arrasseguin utna
.

esblanquida que gairebé es la
Algunes de elles van desapareixent.
Al Canadá, poble de bon govern, la baixa
deis salaris es fa prudentment, oscilant en
mort...

tre el 5 i el 20 per cent.
A Franca, tantost s'iniciá, es llanearen da
munt del govern les entitats obreres
caient revolucionan, i la baixa es va fent
per Da forea de les circumstancies, molt len
tament.
A Anglaterra sabut és que la vaga negra

resolgué amb una petita rebaixa deis jor
nals, que allí ha estat general i segueix en
es

cara.

A Suissa té

promedi de 25

un

A Italia, de

per cent.

20 per cent.
A Alemanya, com a Italia.
A Bélgica, país ben regit, les rebaixes deis
salaris s'acomoden a les que es registren en
el cost, promediat, del viure.
En altres bandes se segueix un procedí
ment semblant, que és el més racional i equi
tatiu.
Hi han hagut reaccions naturals en aquests
rnoviments dels salaris, i tot fa suposar que
la normalitat deis mateixos es encara molt
un

llunyana.
La vigencia deis que regien abans de la
guerra quasi be és impossible. S'han creat
sens
nombre d'interessos i costums que
mantindran un coeficient del cost de la vida
exagerat peré com si fos normal.
La vida l'han encarida els luxes i les dis
bauxes del nous rics, imitats i seguides pels
que pertanyen a la mateixa classe social pe
ré que no tenen mitjans sobrers per a s''guir aquesta vida d'opulencia.
La vida l'han encarida també els obrers,
creant-se una pila de necessitats ficticies, vi
ciant-se, treballant poc i malversant molt.
LCóm voleu que baixin els salaris si a.ra
es dona el cas d'anar a la bestreta families
obreres perqué «solament hi entren uns cent
duros al mes?»
(Tinguis en compte que abunden en les
families ,obreres nombroses entrades setrna
nals de 40 i fins 50 duros, import deis salaris
un

cobrats).
D'aquestes consideracions resulta,

al nos

entendre, que s'imposa per part de l'Es
una política d'abastiments
relacionada
amb el tipu deis salaris, a fi de que simul
tre
tat

thniament es rebaixi el cost de la vida i
deis salaris, de una manera prudent i equi
tativa. Així he van fent les nacions, els go"
verns de les quals saben governar..
J.

;
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L'Assemblea

de Reus

O'Portunaanerit donárern noticia de La
lebració de l'Assemblea de la F'edera,ció

ELS LIBRES NOUS

cc

de
de Catalunya, mes no puguerern
aleshores parlar de la declaració cal-lectiva
de l'Assemblea, que be rnereix algún comen

tari.
Els dependents

comencen

per declarar-se

Clara i concretarnent, obrers. Está bé. Tots

SECCID,

l'anterior. Diu així:

«Que l'actuació de la Federació de Depen
lents sigui sempre encaminada a la inter
venció i control de les nostres organitza
elms Prop de les classes que detenten, la
otra riquesw.
La Paraula sobratllada es prou per donar

ea.rácter,

i mal carácter, a la F. D. C. Per
Preferim suposar que qui l'escrigué ig
nora el seu abast, o no ha sabut mesurar les

seves conseqüencies.
Aixó de que hi hagi clases que retenen
Contra +ot dret (que aixó vol dir detentar),
rIqueses dels dependents de comere, es precis

dernostrar-ho

abans de dir-ho.
Altrarnent, una afirmació semblant, so
feta, vol dir... el que amb altres
termes diuen tots els nous reforrnadors de la

lernnialment

que ara tenen

a

Lenin per cabdill

definidor.

1.segurament,

la
no es aquest l'esperit de
de Dependents de Catalunya, ni
el sentir
de la seva As,semblea reunida a

r.ederació

Reus.

J.

ENS RHAIETIN

VULOUIN

LLIBRrS EN

QUE

DO

AQUESTA

UN EXEMPI AS,

Sormaní, prefessor de llengua catalana
Nostra

Parla.—Primer

Novel-la Nova», Imp.
Amb veritable

Ja ens sembla arribada l'hora, de parlar
ciar i catalá en aquestes materies.
La declaració tercera, i última, aclareix

.

ra

de

social).

Aquesta declaració es d'aquelles que s'es
tira s'afluixa, a gust del declarant. iReivín
dieació social!

alkietat

QUE

DF. LLURS

Nou Dkcianari Cataki-Castellii, per J. Cive

som d'obrers en un o altre sentit.
La segona declaració diu que la posició LIC
la P. D. C: en les lluites socials «ha de ser
de conformitat amb els corrents moderns de

un Poc

L'APARICIO

NEN CID/ARTE DE

ho

reivindicació

QUE

PLIEGUEN ALS AUTORS I ALS EDITORS

Dependents

publicació

Volum.—«La

Rafols.—Bercelona.

joia donem compte d'aques

significa un esfore més per
elevar el nivell de culltura popular. Perque
aquest diccionari bé podriem dir que va di
rigit al pohle ja que li facilita el medi d'ad
quisició sortint en quaderns que es venen
al baix preu de 30 céntims.
Sense voler escatir la seva valor, que el
d'obra seriosa i
nom de l'autor garantitza
ta

que

seva significació.
subtilitzem
i hi veiem una
Perrneteu que
tasca i una campanya anti-anárquica..
Sabut és que la 'lengua catalana no ha
fixat la seva ortografía fins fa poc, i que els

a,curada,

en

volem dir la

repetanis han

l'obra de l'Institut d'Es
tudis Catalans una contra insospitada. Aixó
tant insignificant a la vida social, és el petit
detall que multiplicant-se en tots els caags
crea un ambient de rebel-lió senyorestevenca,
fet

a

pero que representa l'exemple que el poble
reb, i que més siniplista tradueix en movi

antagónic dautoritat.
Puix bé, el Sr. Civera ha tingut cura de
que el seu diecionari sortis d'acord ami) les
normes de l'Institut, que no hem d'escatir si
son bones o dolentes, pero que son regla.
A rensems té la utilitat el diccionari del
qual parlem de constituir un bon vocabulari
ortográfic, gracies a la virtut de la disciplina.
Nosaltres creiem molt en l'eficacia de la
nimietat, en reducació del poble.
ment

J. VILA ORTIZ.

•
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L'autoritat
Són molts els que tenen un c,oncepte equi
vocal de l'autoritat. Confonen l'obediéncia
amb el servilisme. Un home obedient no és
mai
teix

home servil. El servilisme no consis
obier, sinó en afalagar interessada
ment els poderosos, per obtenir favors i be
neficis. El servilisme és repugnant i l'obe
diéncia és una virtut que iban practicada els
bornes més purs i sants. Obeir als supe riors
no és cap cosa denigrant.
un

en

Alguns espirits orgullosos,

creuen

autoritat. Si visitem qualsevol fábrica o ta
ller, veurem que hi ha una gran tivantor
entre els que manen i els subordinats. I les
mateixes rancúnies trobarem dintre dels des
patxos i dels organismes on hi ha una auto
ritat. L'home no vol obeir,
com que es re
bel-la contra els seus supe riors, la societat
continuament flagellada per grans convul
sions socials que moltes vegades no són altra
cosa que un esclat d'odis i venjances.
Havem, dones d'obeir i no confondre Is
obediéncia amb el servilisme.

que la

obtdiéncia és una humiliació; i és que creuen
qUe sempre els que obeeixen són inferiors
al é que manen. I no és així. Moltes vegades
l'home que mana, és intel-lectualment infe
rior a l'home que obeeix. Si l'obeim, no és
parqué sigui més bo ni més savi que nosal
tres, sinó perqué ha estat escollit per exer
cir autoritat. Avui regna en la societat una
gran anarquía perqué l'home, en comptes
d'obeir, increpa rautoritat i li pregunta: qui
ets tu per manar-me i per obligar-me a fer
coses que jo no vull fer? Es l'esperit de re
volta que tots portem a dintre.
Si l'autoritat no és respectada i les Beis
s6n vulnerades, no és possible que visquem
en pau. Per a que hi hagi bona harmonía
entre tots els homes, cal que ets que han
d'obeir, sápiguen obeir i els que han de ma
nar, sápiguen manar. Avui un home és odiat
pel sol fet d'haver estat escollit per exercir

Aclaració
Alguns llegidors ens han preguntat si
CATALUNYA SOCIAL es partidaria o no de
la sindicació obrera, car han observat que
algunes vegades algun articulista s'ha mos
trat contrari a la sindicació i altres favorable.
Tra,ctant-se de matéries opinables, CATA
LUNYA SOCIAL, dona llibertat als seus

lliurement

col-laboradors per a que exposin
llurs opinions, sense que aixó vulgui dir que
les acceptem integrament.
Per tant, CATALUNYA SOCIAL, dona
acollida a opinions que de vegades no coni
parteix si aquestes son henradarnent exPo'
sades.

NOTICIAR'
ESPANYA
El Iloreixent Sindicat Agrícola de Verdú,
una secció del Patronat de Sant Pere Cla
ver, estan establertes les dues entitats al
histéric castell de Verdú.
Patronat i Sindicat tenen els caires cultu
ral i agrícola.
Els soterranis s'estan convertint actual
ment en un molí d'oli bellament instal-lat.
Com a eoronament de les estes dedicades
al Patró, Sant Pere Claver, tingué lloc l'inau
guració de un Curset agrícola, en el qual
feren ús de la parauin. el sociblea reverend
és

P. Vives, S. J., i el director deis Serveis reo'
nics d'Agricultura de la Mancomunitat en
Jaume Raventós.
El Curset es va desenrotllar els vuit dies.
subsegüents, assistint-hi una gernació
superada en cap altre acte semblant. Els Prc''
fits no tardaran en tocar-se.
—A la Secretaria de l'Escola Superior de
Agricultura, de les nou a les dotze del Ina"
tí i de dos quarts de quatre a les sis de.ln
tarda, fins el dia 14 dels corrents, inclusslu•
queda oberta la matricula de tots aquells que
vulguin seguir els estudis d'enginyer zootic
nic i d'enginyer i metge zootécnie.
Per a ingressar a l'Escola, cal passar Per
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un examen d'ingres comprensiu de les se
güents materies: Nocions de Matemátiques
(Aritmética, Algebra i Geomatria); Nocions
de Fisica i Quimica, Geografia; Exercicis de

en catalá (el s alumnes
castellá; i traducció de la
i italiana.
Aquest examen tindrá lloc el dia 14, per al
qual han de matricular-se durant elk dies in

lectura i escriptura

catalans), o en
'lengua francesa

dicats.
Els que aspirin a ingressar en el grau de
técnic agrícola han d'acreditar en l'examen
que posseixen coneixements de lectura i es
traducció de la
criptura en catará i
llengua francesa o italiana, i nocions d'Arit
mética i Geometria, en forma elemental i
preferentment práctica.
que posseeixen coneixe
ments demostrats de les materies que son
objecte de l'examen, o haguessin cursat el

Aquells alumnes

segon ensenyament, seran directament adme
sos al primer curs del grau que aspiren a
estudiar.
Per tota mena d'aclaracions i detalls diri
gir-se a la Secretaria de l'Escola Superior de
Agricultura, Urgen, 187, telefon 579, Bar

celona.

¦‘•

—La Federació Patronal de Catalunya, te
nint en compte la invitació del governador a
la presentació de .les fulles del Cens Obrer
.a la Junta local de Reformes Socials (el trá
init de les quals havia quedat en suspens),
recomana novament ala industrials, comer
ciants, empresaris i patrons, la confecció de
l'esmentat cens i la remesa immediata de les
fulles a la Federació Patronal per llur tra
'mesa a la Junta Local de Reformes Socials.
En les listes del cens cal consignar-hi els
obrers emple,ats que tenia cada patró el dia
10 de setembre.
En la Federació Patronal de Catalunya es
faciliten les fulles i formularis necessaris.
(Secció de Registre.)
—A l'EscAa Elemental del Treball han co
meneat les classes deis seus distints ensenya
ments.
.Els que s'han matriculat pel segon curs
a.ixí com ala que ingressen al primer curs
sense haver passat pel Curset Preparatori de
enguany, al moment de recollir la tarja de
alumne hauran de dipositar 5 pessetes per a
resPondre de les despeses de correspondencia
que ocasionin llurs faltes d'assistencia no

avindes.
—Queda oberta

la matrícula de les Esco
per a obrers del «Pa
Les Corts», Carretera
que sosté la Congregació de

les nocturnes gratuites
tronat Social sábrer de

'de

Sarriá, 4),

Maria Immacuk-tda i Sant Joan B. de la Sa
lle. Hora: de vuit a nou de la vetlla.
—La secció d'Instrucció de l'Ateneu Obrer
del districte II inaugura les tasques deI curs
académic de 1921 al 22.
Les assignatures que s'hi ensenyaran son
les següents:
Llengua francesa, reforma de lletra, Cál
cul mercantil, Teneduria de llibres, amplia
ció de primera ensenyanla i Dibuix especia
litzat en sos diferents aspectes (antic lineal
i industrial).
Tots aquella que desitgin matricular-se o
assabentar-se de detalls, podrá fer-ho diri
gint-se a la Secretaria de la dita secció tots
els dies feiners, de vuit a deu del vespre, a
l'estatge social (Mercaders, 38 i 40, princi

pal).
—La «Gaceta» publica una Reial Ordre del
ministeri del Treball nomenant vice-president
de l'Institut de Reformes Socials

a

don Lluis

Rodriguez Viguri.
--El nou régim del Retir Obrer Obligato
ri va extenent-se sens gaires dificultats per
tot Espanya. Les impresions i les noves que
té l'Institut def Reformes Social, per
en
ara,

son

verament satisfactories.

—La Comissió Mixta del

Treball, de Bar

dirigeix ala Empleats i Dependents
de comerg que no percebeixen els sous que
dita C. M. T. els asigná (i repeteix ara), per
celona,

es

que reclarnin degudament, apoiats per la
mateixa, durant tot aquest mes.
—La classe agraria confederada ha adre
a

lat

una

Exposició

al Rei

demanant-li que

política de concupiscen
cies i corruptelles de les velles oligarquies
per acabar amb la

segurament, faran fracassar aquest go
de honies escullits s'entengui el Rei
directament amb el poble, representat per
les seves diferents classes, a l'objecte de que
qu,ant
es governi amb una orientació fixa en
es refereix als grans problernes nacionals.
--S'han obert les escoles per a obrers, que
que,

vern

dirigeixen els socis de la Con
gregació Major de les Escoles Pies.
tots els anys

En gran nombre n'hi han entrat enguany
o ampliar llurs estudis.
Les classes es donen en el Col-legi de Sant
Antoni, de dos quarts de vuit a nou del ves

desitjosos d'adquirir

pre..

—Augmentat el nombre d'institucions so
cials que en benefici dels seus socis té esta
blertes, el Centre Autonomista de Depen
dents del Comerç i de la Indústria ha deci
dit crear una Cooperativa d'Estatge, aanb el
objecte de proporcionar ala seus associats ha
bitaci.ms higilniques i a bon preu, acollint
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se als beneficis de la legislació sobre cases
barates.
--Al Consulteri de Puericultura de Sant
Cugat de la Llluita contra la Mortalitat In
fantil, i a cárrec del doctors Puig i Roig i
Miralbell, es practicaren durant els mesos de
juliol i agost nombrosos serveis.
Es una institució que fa un gran bé a les
farnilies obreres.
—Es fan gestions per a repatriar milers de
obrets espanyols que es moren de gana en
els Estats Units.
—A Madrid la Direcció de Seguritat orga
nitza un centre de informació pública i gra
tuita de pisas i bocals per a hogar, a fi de
lliurar als ciudadans dels abusos i mals in
formes de les Agencies consabudes.
Quelcom semblant convindria moltíssim a
Barcelona.
—Els jornalers guanyen, segons carta de
Tortosa, un jornal de 16'50 pessetes per a
collir l'arrós. A la casa que hi ha uns quants
bracers, hi entren els diners a cabassades.
--El ministre de Gracia i Justicia ha dit
que no és cert que slagi adoptat cap mesura

contra

determinats novel-listes,

a

conseqüen

cies de les denuncies formulades contra la
literatura pornográfica. L'única cosa que en
aquest respecte s'ha fet és demanar a les
llibreries exemplars d'obres de dubtosa mo
ralitat per a sotmetre-les a examen i apli
car-los les sancions que els correspongui, se
gons el que d'aquest dictamen en resulti.
Ens sembla que es gasten massa compli
ments per a posar a ratlla a aquests mal
factors de la ploma...
—Segons el Buthetí de l'Institut Interna
cional d'Agricultura, de Roma, les collites de
gra, dé tota mena resulten, per les dates co
negudes, bastant satisfactories, de manera
que els preus deis mercats reguládors no so
friran per art, alts ni baixos sensibles en cap
indret del mon.
—L'Institut de Cultura i Biblioteca Popu
lar de la Dona adinet fins al 8 .inclussiu, les
sol-licituds de les alumnes per a ingressar
en els graus
d'Ensenyament Secundan i i Do
mIstic.
Queda oberta a Secretaria la inscripció per
a entrar a l'Escola de Cuineres i
Cambreres.
Les que segueixin els cursets de l'esmentada
Escola es dedicaran dintre del propi Institut
aJ servei de cuina i restaurant.
Es recomana a les associades que desitgin
menjar al Restaurant de l'Institut que abans
del dia 15 passin per Secretaria per a ins
criure's en la Secció Permanent d'Economia
i Proveiments.

¦t•

ESTRANGER
Unió Social de l'Uruguay.—La Memoria de
l'activitat social d'aquesta entitat des de pri
mer de Juny de 1920 a igual data del pre
sent any, diu -que donh. 62 Conferencies; va
repartir 948,467 números de publicacions se
ves. Demés constituí una «Liga en pro deis
treballadors de la terra>, al quals proporcio
na tot quant necessiten per viure i pel con
reu de la terra, procurant que no l'abando
nin i que no empitjorin mai de condició. Té
especial cura aquesta Lliga en que els treba
lladors de la terra no la deixin per anar-se'n
a ciutat, on solen perdre les virtuts rural i
agafar vicis de tota mena.
Terres per a cultivar.---A la Cambra uru
guayana s'ha presentat un projecte de liei
a fi de donar al cultiu ejidos (terres del co
mú), tan pc,. a intensificar la producció agrí
cola, con per a evitar que aquestes ternes
vagin desapareixent a mans de cultivadors
agoserats que se les fan seves en perjudici
dels pobres que les conreuaven, i han de
abandonar-les sotmesos a la més trista mi
seria.
Quelcom d'aixó ha passat i passa encara
ei
molts indrets d'spanya.

Internacional blanca.—E1 projecte d'aques
ta

nova
entitat católic-social s'iniciá a Ita
lia. Cavazzoni, secretani del Parta Popular
Hala, visitá Alema.nya, Suissa, Holanda i Di
namarca per a coneixer diverses opinions.
Ara es reunirá. a Ginebra una munió de
parlarnentaris católics de vares nacions per
a redactar el «projecte d'acord interparlamen
tari». Sturz, ánima del P. P. I., fa una cam
panya internacional molt profitosa per tal
de que sigui viable i fecund el projecte.
La 1. B. procurará la pau i la justicia en
tre els nobles i, en cada país, el que precio
mini del principis católics en sa vida pú
blica.

Sindicalistes parlamentaris.--E1 Congrés
belga de ferroviaris ha acordat per unanimi
tat presentar candidats sindicalistes per tots
els districtes en les properes eleccions de
diputats. Prénguin-ne nota els sindicalistes
espanyols.
Contra el

duel.--Aquesta anticristiana cos

tum del duel, que
ha c.ausat (i aquí

a

França tants d'estralls

també), és ara, gracies a
Déu, enérgicament combatuda per l'actual
Ministre de Justicia francés que acaba de
recordar al fiscals l'aplicació de les penes
del Cali al,s duelistes i als seus cooperadors
i encubridors, sense excusa de cap mena.
Molt bé! Així es governa.

.;"
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D'aci
Segons

El ministre de la Guerra se'n anava tot
decidit cap a Melilla i en arribar a Málaga Li

digueren

que

era

impossible

amb la plaga africana.
El ministre deuria empipar-se un xic, per
que ja es prou sensibk anar amb gan.es fe
rotges d'e menjar figues de moro i haver-se
d'acontentar amb panses i boquerones.
*

*

*

*

Els nost res pobres estudiants estan preo
eupats perque en el pla mínim d'estudis de
totes les carreres s'exigeix, segons el Reial
Decret que el fixa, el coneixement de dugues
llengües estrangeres; i ?Lúe?) és rnassa, perque
hi haurá més d'un catedrátic que no sa
hrá ni les llengiies que es parlen a Espanya
1
ja no anem a escatir si hi haurá gent do
cent que posseirá solament mitja llengua.
*

*

crónica que firma Augusto Vi
es

passeja

per aque

lles contrades en compa,nyia deis cápitalistes
bilbaíns senyors Villavaso i Bandés, D. Car
les Levissan i l'enginyer D. Amfos del Valle,
aquests darrers consellers de la Companyía de
Mines del Rif.
Ens sembla que el problema que D. Indale
ci estudiará al Marroc será' el. de les subsis
tencies.

comunicació

la

una

vero, el senyor Prieto

*

*

A la redacció de «La Guerra Social» es re
cuiden diners pels russos famolencs i com
és natural al setmanari es publiquen les llis
tes deis donants.
Hi ha una nota que diu que si no s'avisa
per carta la destinaeió que es vol dar a la
quantitat remesa, no es trobi estrany no
s

apunti.
Senyors comunistes, és qüestió d'enviar

cartes certificades, perqué el servei de
rreus está tnés malament...

*

estan de pega. ES
per pendre
van
acords respecte al moment actual i es van
trobar amb que En Pau Iglesias era al Wt

co

F;Ls pobres socialistes

voler reunir els capitostos

*

Dartit: de

manca

*

Els apotecaris protesten perque els fan
tancar les farmacies per torn els diumenges

i En Prieto a Melilla.
Es reuniren a casa del primer el senyor
Besteiro i el senyor Saborit, s'assegueren a la
con
calnalera del Ilit del malult i ting-ueren

stulta.
El capdill pateix del mateix mal

*

la tarda, i parlen del sacerdoci professio
nal i de la confianea deis clients i... de l'arti
culo martis.
Caram! ens escama tant amor al proisme
com a sí mateixos.
a

que el

de vida.

*

* *

Ara anem a dar un consell al senyor Fo
ronda, el rei de la forr,.a loco-motriu-eléctrico
trajectórica de deu centims.
Es tal el nombre de passatjers que es
munten en els cotxes que ja es fa impossible

Llegim a l'orgue del partit comunista obrer

espanyol el segiient entrefilet: «Leed aten
tamente La Guerra Social.'
Ja fan bé d'advertir-ho perqué és necessi
ta bona voluntat per fixar-hi l'atenció.

viatjar.
Si el que no vol• augmentar el servei, al
faci una cosa, tres o quatre pisos en
cada tramvia amb un senzill a_sc.ensor de
curriola.
Ja veurá com al vespre, quan els veicles
no corren, encara podrá llogar-los per hores
menys

* *

*

Les repúbliques de l'América Central se
han confederat i han norrienat un poder cen

tralista.
Vaja amigazos

aixó

que

es un

'Listo

mu

'

com

a

dormitoris.

nozsequista.
*

*

*

El diputat i tender socialista senyor Prie
to se'n anat al Marroc a estudiar d'aprop el

Problema.

Aquest

passat

número ha
per la censura

•
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FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

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

CENTRO DE
MENTE

bile,f.orma

de letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
urdcticas de escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Por partida
doble, aplicados a toda clase de empresas inciusas la Banca y Bolsa
El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
rreantiles. Clases especiales para senoritas.--Practical of School Languages
vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
prácticos.—Taquigrafía.—Geogralía comercial. Lenguáfonos.
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JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA-BNRCELONA- BRUSELLES
ELS MES IMPORTANTS
DE CATALUNYA

ELS

:

:

VENEN MES,
I MES BARATO : :

QUE

ES REBEN LES MES ALTES .NOVETATS
LLANERIA,
SASTRERIA, SOMBRERERIA,
CAMISERIA,
EN
SABATERA, JOIERIA, ETZ.

CONTINUAMENT
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SERVICIOS DE LA
Línea de

Cuba

COMPANIA TRASATLÁNTICA

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

Méjico.--Servicio

21, para
Gijón y Santander.
saliendo
Línea de Buenos Alres.--Servicio mensual
Habana

Cortina el

y

pulla,

para

Santa Cruz

de

de Barcelona

Tenerife, Montevideo y Buenos Aires;

17.

Santander

de

de Habana el

y

el

4,

emprendiendo

19,

el

20 de

de

Málaga

el

viaje

de

el

Gijón

de

cada
6

de

y

el 20

mes.

regreso

y

de

para Co

Cádiz

el

7,

desde Buenos

y de Montevideo el 3.
Barcelona el 25. de Valencia el 26. de
New-York, Cuba. Mélleo.--Servicio mensual saliendo de
Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la Ha
Habana
Y
New-York,
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para
escala en New-York.
bana el 30 de cada mes con
Venezuela-Colombla.--Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de

Aires

el día 2

Línea de

Línea de

Málaga,

y

de Cádiz 01 36

Puerto Rico
Rico,

y

Canarias,

Líneade

de cada

Mes.

para Las Palmas.

Santa Cruz

Cádiz

Fernando

de

Colón el 12 para Sabanilla. Curasao.
Barcelona.
y
Barcelona el
Pdo.—Servicio mensual saliendo de

Habana. Salidas de

de

Tenerife,
Puerto

Santa Cruz

Cabello,

2. de Valencia el 3.

Tenerife, Santa Cruz de

la Palma

Cruz
7. para Las Palmas, Santa
Canarias
Fernando P60 el 2. haciendo las escalas de
de Arrice.. Regreso de
viaje
de
ida.
indicadas en el
Península,
haciendo las escalas de Canarias y de la
Regreso de Fernando roo el 2.
de

Cádiz

el

de

la Palma.

La Guayra.

y
y

de

Alicane el

puertos
de

Puerto

la

4,

de la costa
Península.

occidental

le

de

ida.

Linea
Buenos

Brasil-Plata.--Sallendo
Aires. emprendiendo el

de

Bilbao, Santander.

viaje

de

regreso

Gijón.

Corufla Y

desde Buenos

Aires

indicadas

en

el

vta

Montevideo

Vigo

para Río Janeiro.

para

Montevideo. Sanos, 'Río

Y

Janeiro.

Bilbao.
Canarias, Vigo. Coruna, Gijón. Santander y
Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los puer
Además de los indicados servicios. la Compallia
Barcelona a Filipinas, cu
Cantábrico
a New-York y la Línea de
puertos
New-York,
tos del Mediterráneo a
viajo.
oporunamente
en
cada
anunciarán
salidas no son fijas y se
yas

favorables y pasajeros, a quienes St Companía da
admiten carga en las condiciones más
servicio. Todos los vapores
ha acreditado en su dilatado
esmerado,
cuino
cómodo
y
trato
alojamiento muy
del mun
se expiden pasajes para todos los puertos
admite
carga
Y
También
se
tienen telegrafía sin hilos.
regulares.
do, servidos por líneas
Estos vapores
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