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Els diners del joc
Els católics de Tarragona ens han donat una ligó molt aprofitable amb la campanya
l'adiniSS115 de donatius procedents del joc. Prácticament, les entitats de beneficencia
la
e
ciutat imperial ref usen noblement aquestes almoines; i teóricament, el clero de l'ar)9restat de Tarragona ha plantejat el cas en el terreny de la moral i ha resolt en sentit negatiu sobre la licitut de l'admissió craquests donatius.
Ens ha repugnat sempre que les nostres entitats benéfiques, i especialment aquelles
Porten un marcat segell religiós, extenguessin la ma per a rebre uns miserables di_e,rs Procedents de l'organització d'un vici social tan asquerós com el del joc. Peró hem
11at fins ara, perqué en nostra ciutat el mal té una fondaria tan gran, que ens feia por
el
Posar-lo del tot al descobed.
Mes avui que eis 'Jn-nans de Tarragona han parlat d'una manera clara i contundent, su
Mearia en nosaltres una covardia el seguir callant.
de caria més, n'entre el repartiment s'ha limitat a hospitals, assils, orfanats, cases
quan al costat d'aquestes encomprensibles.
Peró
molt
el
atenuacions
?etz, callar tenia
carácter religiós, que s'honren amb
1:`1118 "l'han aparescut d'altres que porten un marcat
patronades
i dirigides per ordres
directament
es,ue"nninació d'un Sant, que son
fins que son principalment pietoses encara que sostinguin una que altra escola o pa
'ronat, ja la rojor ens puja a la cara i no poden: llegir ami) calma aquesta lista mensual
que es publica als diaris per augmentar l'escándol.
.Aix6, socialnient, suposa, primer la tolerancia, i segon, l'organització del joc i de l'ad
e

A"tra

gnae

tjlés
,

que de la má de l'home que posa els
ITulistració del fons procedents del mateix.mADeque reparteix
i
la que rep conscientment els
damunt la taula de bacarrat la
produit,
s'hi
exten
cadena que liga
‘tmoiners
aquella
han
que
procedents d'aquells i
ts
•

manera

a

•

a

una

a

sola institució social: el joe organitzat.
h
d'aixó n'esdevé la covardia en cornbatre el joc, l'aminoració de l'aversió que el joc se
de tenir, un reclam en favor del jop amb el pretext d'afavorir els pobres, una VI
"
aProvació del mal, una franca col-Laboráció a l'obra detestable i, darrerament, un a.ug
Ineut del vici.
ea I que el darrer es veritat no ens ho deixaran negar, per disort, els centenars de circ,ols,
sincis, cabarets, concerts, etz., on a Barcelona es juga lo= poques vegades s'havia jugat!
en una

eluria
.
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QUE PASSA

EL
ESPANYA LNDINS

Per fí s'ha obert el Pa rlament. Ja slan
desfet els'aligams que subjectaven la prem-,
sa, aixecant el Govern la previa censura!
Ileus'aquí dos aconteixements, que, sobretot
per 14 premsa de Barcelona, subjecta a cen
sura des de temps immemorials, no deixen de
produir certa satisfacció.
I per cert que les primeres sessions del
Congrés han esdevingut molt interessants.
Els diputats Srs. Martínez Campos i Solano,
i l'ex ministre de la Guerra Sr. Vescomte de
Eza, han posat al descobert coses que l'opi
nió pública sospitava ja, pero que es resistia
a creure per la propia enormitat de les ma
teixes. iLlástima que al costat d'aquestes
censures
i d'aquesta aspror de veritats no
s'hi hagin senyalat camins a empendre i no
tes optimistes i instructives! Així aixe, hau
ria pogut esdevenir útil; mentre que ara ens
temem que no resultará més que destructor,
Que tot aixO devía esser dit, es induptable.
Ara que en l'escullir la forma i el moment
es allí on havia de raure el talent deis poli
tics.
En Maura estigué bé en el discurs-progra
ma de Govern. Sobri, senzill, ciar, sense apa
rositats ni escarafalls patrioters, fou la seva
oració l'obra d'un estadista deis temps mo
derns. El ciar que certa premsa ha trobat
pobre el discurs, peró no hi fa res; es aques
ta la premsa de la mai acabada «Marcha de
Cádiz», que potser hauriem ja d'enterrar de
finit vament.
iI es començá a parlar de crisi en el precis
moment d'obrir les Corts! !que Deu conservi
el seny dl la nostra gent política! Precisa
ment en aquest moment en que tenim gue
rra a l'Africa, en que sembla que ha arribat
l'hora de resoldre definitivament el plet de
les Juntes de defensa militars, i en que'ls
problemes d'aranzels, llei del Banc, pressu
postes, etz., haurien d'esser resolts per un
Govern fort i plé del prestigi máxim, els
nostres

politiquets

tornen

a

jugar

a

persona

lismes. iCom sempre! No tenen esmena. De
totes maneres no creiem que passi res de nou
en l'esfera del Govern, per ara.
El nostre exércit ha ocupat Mont-Arruit,
trobant pel camí uns 800 cadávers de soldats
morts. procedents de la desfeta del Juliol da
rrer. Sembla, dones, que es va acabant la
pri
mera tasca que s'havien imposat les nostres
trepes d'arribar a la rada del riu Kert. Aa

manca quel Govern
defineixi criteri Cfl
aquesta materia, i el Govern ho deixa a les
Corts, ?qué faran aquestes?
Una carta del general Cabanellas, i el dis
curs del Vescomte d'Eza han produit sensa
ció, ?que'n sortirá?

ESPANYA

ENFORA

El veredicte en la qüestió de l'Alta Silesia
ha produit fonda contrarietat a Alemania.
Tant, que entre aixO i el no haver aixecat
els aliats les restriccions sobre la producció
a la Conca del Ruht, el Gabinet Wirth sha
vist obligat a presentar la dimisió. En aques
tes hores s'está tramitant la crisi a Alema
nia, i la solució sembla més dificil cada vega
da. Sembla, perO, que en definitiva l'única
solució viable será la del propi Canciller

Wirth.
Per a la solució de l'assumpte de l'Alta Sj
lesia i per a Ilimar asprors, hi ha a AlemanYa
una forta corrent d'opinió en pro d'una
entente directa amb Polonia.
L'exemperador d'Austria, Caries, ha aban
donat el seu estatje de Suissa, i amb aeroplá
s'ha trasladat a Hungría, on posant-se al
front de les seves tropes adietes s'ha lleneat
cap a Budapest en una temptativa de res'
tauració monárquica. El Govern hongarés ha
resista, i es diu que an aquestes hores l'ex
emperador ha sigut fet prestner per l'exér
cit governamental. Era inútil de totes mane
res la temptativa, per quant l'entente gran
i la petita l'hi havien posat formalment el
veto.

Segueix an aquestes llores reunida la Con
ferencia anglo-irlandesa. No s'esperen de la
mateixa solucions de concordia, ja que An
glaterra fa qüestió sense discusions el seguei
xement de la seva sobirania; i Irlanda, en
canvi, sembla que s'hi oposa fermament.
l'ensems, un comunicat de Mr. De Valera
al Papa ha suscitat les ires del Govern afl
glés, i darrerament es diu que Lloyd George
ha rernés un ultimatum .a Irlanda, que no se
sap coro aquesta contestará. De totes inane
res la solució no clareja per enlloc.
iI es va acostant ja la Conferencia de WaS
hington! Tots els paissos han designat els
seus
representants, i sembla que els Estats
Units es mostren entussiasmats amb la Se"
iniciativa. Veurem com aquesta será desent
rotllada, i veurem quin resultat s'en obté.
El fet polític mes notable a Italia es el
e
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Cnngres del

Parta Popular reunit a Venecia,
hi regna la més franca cordialitat
que's discuteixen temes veritablement
no solament per a Italia, sino
per a tots els pEntits católics del n'ion

en el qua]
en el

interessrants,

t'arribé
eurnPeu.
El Govern Briand
ha conseguit consolidar
seva situació política? Es induptable que
,

la més forta de
fortes d'Europa.

França

es avui
i una de les més

A Portugal ha esclatat i triomfat una re
volució més; han sigut 'morts quatre Minis
tres... i prou. !La pau, coni de costum, reg
na entre «Os Lusiadas»!
ONESELF.

a la gran majoria deis treballa,dors
podrá imposar-se ni admetre cap reduc

«Quan

problema

deis

personalitat política d'aquest borne

la

no

ció de salaris, diuen terminantment els ve
nerables Prelats yanquis, apoiant-se en dos
primera, perqué el pro
raons concluients;
medi deis salaris fou elevat a mesura del
cost de la vida: segona, perqué en els Estats
Units, tan els homes com les dones sens dis
tinció, no rebien, l'any 1915, en la immensa
majoria deis cassos, el salani vital, (que és
l'any en que comerlo, Falla del cost de la

salaris

El qe diu
l'Esglesia en lo que's refereix al
salari tot bon
cristiá ho sap. Les prescrip
eions de la Rerum Novaxum en aquest punt
son més que la doctrina del Sant EvangeII0
L1
aplicada als temps presents.
d Dier6 no
és aquest precisament el punt
del nostre article del 15 d'aquest mes vida).
"'tul Publica
I en aixó pot posar-se el nom d'Espanya
amb el 'tito]: LA QUESTIO
bELS SALARIS.
(i fins el de totes les nacions), allí on hi ha el
Per ara és insoluble, i que
ara ens
nom deis Estats Units.
posa la ploma als dits.
Aqueixa anomalia, vinguda a normalitat,
tracta del batibull que arreu del món
!,.ha en aquesta qüestio dels salaris, vital, era allavors ben be mondial.
El procés de la puja deis salaris durant
per a tothom, encara que del saAri no visqui, perque
els
anys de la Guerra Gran és encara viu, no
i
tard
el tipus del salan
'lora afecta essencialment i universalment és pas tancat encara.
tota la
El procés de la baixa deis salaris, tantost
economía, ami) derivacions, molt
Derilloses de vegades, a la politica.
iniciat, suscita infinitat de conllictes i, ara
Ço, al trobar-nos amb un document 11u- per ara, sembla quasi estancat. Suaument

„."'"ir

h.Es
rLahssima
,

rnii)„"

1..,"98
1

en

la materia i d'autoritat de gran

hem cregut del cas treure'l a col-labo
'aeló en
les planes de CATALITNA-A SOCIAL per

adernés de refermar autoritzadament .el
criteri que sura
en
el dit article, aclareix
eerts dubtes i dona normes
savies i prudents
que cal
aprofitar i expandir.
ETIS referim al Manifest-Programa que amb

i_lelna

La Reconstrucció i els cathlics deis
fou publicat amb les firmes deis
matre Bisbes delegats pel Episcopat yanqui
<<Comité Nacional Catblic de Guerra», el

C,s'Ilts Unas
;:

el mateix que ara, el problema
salaris era candent i apassionava de dei els
per fer-los baixar tant per
lajt deis esforços
woverns com pels elements patroow.s,
d

iesh°res,

,

p

eren naturalment

s,grama

talaris
ip

extraordinaris.

respectabilíssims firmants del Manifest
diuen resoltament

elevats anormalrnent

que, si né certs
per les necessi-

de la gran
guerra i an ella especialment
unida aquesta no poden mantenir-se,
així en el que toca al's demés salaris.

n'gats,

prosegueix

la tasca de

sa

numeració

sense

perdres de vista els principis del mentatMa
nifest-Prograrna, d'innegable evidencia.
!Es llástima que no poguem aduir altres
i consideracions fortes i convincents
que en dit Document resplandeixen; mes no
volem posar punt an aquestes ratlles sense
extractar del mateix unes altres que'ns
agrairan sens dubte els nostres llegidors:
«Es necessari de que a canvi d'un salani
just, en vé obligat a prestar al sea patró i
a la societat una jornada de treball concen
ciós, i que la seva situació no minorará ja
mai sensiblement si en definitivament no
abandona la pretensió de rebre un salari
xim a canvi d'un mínim de treball.
Els capitalistes, per la seva part, han de
adoptar un altre punt de vista. Ells deuen
apenclre una llkó que tenen certament obli
dada: que la riquesa és un mandat, que el
sea afany de guanyar és insuficient per a
justificar la creació d'un afer, i que existei
un interés hcmest i
xen beneficis honestos,
preus honestos;,)-- J.
raons

CATALUNYA SOC AL
sor

contrassentit, i
tra

Tarraco docet
l3é es pot dir aixó de la ciutat que está
actuant de farell esplendorós de moral cris
tiana i de cívica vig,oria. Al número passat
extractí el document: la solució canónica de
un Cas de Moral, lligó definitiva que
la ele
recia, tarraconense dona, amb doctrina la
oportunit,at de la qual és notabilíssima i jo
espero que será generosa en fruits, no ja sois
en la ciutat arquebisbal, on sembla que
ja
és total la victoria, sinó a la nostra en aquest
punt tan desgraciada Barcelona. Quin con
trast! Poca dies després d'apareixer al dia
ri tarragoní «La Cruz» la reprobació teoló
gica del cobrar diners del joc les associacions
religioses de caritat, sortia a la premsa bar
lonina, el 21 d'Octubre, la Ilista oprobiosa del
repartiment ,de 238.000 pessetes entre cent
seixanta entitats benéfiques, de les quals cent
vint o cent trentá son institucions religioses
i católiques, sota el títol ben patent i inequí
voc, tant com avergonyidor: «DINERS DEL
JOC».
Contrasta, dones, aquesta corrúa de les
congrega,cions i assils que fan al Govern Ci
vil,de Barcelona humiliant avantsala pidolai
re, Eunb la dignitat de les entitats similars
tarragonines. Fa dos números publicavem ín
tegra la breu i contundent Iletra de les Gel-manetes deis Pobres de la capital del Camp,
que no voten el diner del diable. Ara repro
duirem les declaracions de la Superiora de
les Germanes Oblates, la qual visitada per
un redactador de «La Cruz» demana fes cons
tar «que jamai reberen les Oblates quanti
tats sabent l'origen de llur procedencia i els
mitjans 4rab els quals [oren recaptades, cloncs
que hauria bastat la més petita sospita de
que procedissin del joc per a que haguessin
rebutjat el danatiu.» «Encara, ens deia la
Superiora, (segueix el confrare),eneara hi ha
Providencia, i malgrat que la nostra obra be
néfica passa desapercebuda per a nwltes per
sones de Tarragona que deurien corteiser-la, i
que vivim de la caritat pública, no estem en
un estat tan precari i necessitat que tinguem
de recorrer a justificar amb nostres peticicms
un vici tan pervers com el
del joc. Dedicar
se
(prestin atenció els llegidors a n'acluest
eloqüent judici)a la gran obra de recullir
les noies abandonacles, tal volta perqué els
seus pares [oren jugadora empedernas, i fo
mentar per catre banda, sota pretext d'una
mal entesa caritat el funest joc, seria un
•

una cosa que repugna

a

710S

propia conciencia.»

Un contrassentit i una cosa que repugna 5
la conciencia. ?Senten aixó les instjtuc ons
barcelonines? Dones escoltin ara la lectura
d'aquesta altre lletra, que és de l'Acció Ca
tólica de la Dona, i diu així: «Essent un de's
principals fina de l'Acció Católica de la Dala
la defensa deis interesaos monda i materials
de les dones i deis infanta i conwderant wattre
banda aquesta Associació que el jugar ale
jocs prohibas és un deis ricis més deplora"
bles, causant de la ruina de les families eS
les quals son sentpre aquella (vol dir les
cia infants), les printeres víctimes deis es
traga del funest vid, no poden menys que
.s.
adherir-se a la justa eampanya que el perw
dic católic «La Cruz»de sa molt digne dií ee
ció, vé sostenent, de temps, catara el jew
»De consegiient, la Junta Diocesana de 14
sosdita «floció Católica», de conformitat anib
la Comissió assesora, en sessió d'altir, atar'
da significar a vosté per majá de la present
contunicctció son MéS sirtcer aplaudiment Per
la referida campan ya, oi més oferint-li sol
apoi incondicional i actuació per quant CO
vingui en son favor.--Dat el guard molts
anys.—Tarragana, 4 d'Octubre de 1921.—
Presidenta, Cancepció de Muller, Vda. de Ea'
bassa; La Secretaria, Cancepció Fuster.—Senyor Director del periódic católic «La Cruz»
»Cap comentari,—diu aquest,.—hem. de P4«.
sar-hi, car aquestes lletres ja diuen el Per
gíté de l'ahessió: el defensar els drets de 14
dana, que és qui més sofreizels tragics elee"
tesde tant repugnant vici.»
?Quó lii diran a n'aquest exactíssini 11°'
tiu les juntes directives de tantes Danies de
Catequístiques i Mares Católiques i Filies d
Maria i tantes dotzenes d'entitats refigio.ses
menines que a Barcelona paren la mh a la
subvenció infamant del croupier? Amb molta
raó digué un, en veient la llista de les Ole
cobren, que era aquesta una sing-tr ar
manera d'entrenar-se en l'exercici del sufra
gi femení. Si per un grapat de pessetes e9
venen la iintegrit.at de cristianes i adhue.
filles
digmitat social de mares, germanes
primer
ds
com no s'han de vendre el vot al
vergonyit que passi escampant l'or del 10..
born electoral?
«Justament segueix el diari, referintse
encara a la mateixa entitat, la «Acció Cat(1lica de la Dona» es deis qui més alt pot Pr"
lar, car mal grat tractar-se d'una institució
benéfica, ja des del principi adapta
de no rebirer cap subsidi procedent del Pc'
i de fet, quan en certa ocasió elehi fou f e'

cieni
•

•

,

l'aei?I'd
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rebutjaren. No obstant, jamai
li

li ha

faltat,

48

mancará, Papal de les persones honra-

per

a

contplir

ses

altres

finalitats

e°1es, dasses especials, conferencies,
qu'es, borses de treball,
tic

etz.

en

e8

bibliote

Exemple prác

de ço que dejen' altir (es refereix al Cas
Práctic de Moral, que els llegidors nostres ja
eoneixen) confiar més eri Déu i en sa Provi
dencia, que en els diners del diable.» (La
Cruz, 8 Octubre).
Seguidament inserta a la mateixa edició,
una lletra
signada «Un suscriptor», que des
1), l'élS de felicitar-los Per la publicació del Cas
(le
Moral anuncia que en endavant «afavoriilt
de
Preferencia amb ses almoines a les institu
e"8 benéfiques que rebutgin l'or de ritmo
ralitat i que les negará a les que li misti
ceptin baix qualsevol pretext aquest diner
lesh mira t »
El ('ja 13 hi surt el telegrama que la Prem
sa, agrupant
els diaris «La Cruz», «Tarrago
ill, «La Reconquista», «La Veu de Tarrago2_1,4»• «Tribuna Escolar», dirigí al President
`,1,e1
de Ministres i al Ministre de la
'°vernació, en representació de totes les cia
s
socials solicitant fos mantinguda la pro"!ció del joc, exilat ja fa sis mesos peró ara
"lb
amenaça de recomençar.
Propósit d'aixó, recorda «La Cruz» la
de la campanya, quan es significit
opinió tarragonina al voltant del qui Ilaurs era
Governador i ara és President de
Audiencia don Joan Antoni Montserrat, que
211 qui començá a perseguir al vici amb ferexemplar, de les declaracions del qual,
'efes llavors a un altre confrare, el diari «Ta

re,

inIciació

plana amb autoritat insuperable la del Emi
nentíssim Sr. Cardenal Arquebisbe, Doctor
Vida], i Barraquer, primer jerarca de la pro
vincia eclessiástica tarraconense, que té la de
Barcelona entre les diócessis sufragimies. Val
la pena de posar en lletra grossa sa decissi
sentencia: «ELS AUTORITZ0 PER A
va
QUE FACIN PUBLICA LA MEVA MES
ENERGICA CONDEMNACIO CONTRA A
QUESTA IMMORALITAT—LA TOLERAN
CIA DELS JOCS PROHIBITS—QUE TANT
DE MAL FA EN TOTS ELS ORDRES DE
L'ESPERIT I DE LA VIDA.»
Ja no hern de dir rés més: en aquestes pa
raules del Prelat Metropolith hi és contingu
da dins de la damnació de la tolerancia, per
rigurosa deducció lógica i de sentit comú, oi
Inés per rigurosa deducció de sentit
la condemnació del pacte del joc amb la be
neficencia; es a dir, hi es corroborada la ma
teixa doctrina del Cas de Moral tan clara
ment resolt al Butlletí Oficial Eelessiástic Ta
rragoní segons l'esperit de la ensenyança au
gusta de 'Esglesia Católica.
Davant d'aixo, com queden les entitats ca
tóliques barcelonines que cobren del joc? Que
hi diuen Ilurs superiors religiosos, Ilurs jun
tes directives, llurs directors eclessikstic,s i
consiliaris? Es que gosarit algú sostenir que
pot ésser moral a Barcelona ço que és immo
ral a Tarragona?

fi

rragona», 'ata reproduides
en

`468a

pel primer, extrec
paragraf impotantíssim:«La iniqua
explotació de l'ambició i de la fe-

humana

no

té

utilitat material

t

enekencia,

disculpa ni
que

en

la

pot reportar

prete
a

la

pantalla derrera la qual
quants intermediaris que fan que a
_peneficeneia
lti arrivi res, o hi arrivi
poc, del diner aplegat amb tanta ver
Ya...

L'Alcalde

i el Governador Militar, totes les
feren declaracions en sentit igual.
senYor Cavestany, s'expresa així: «Es que
)(a quelcom més subversiu que el content
r coin
una autoritat consent que el :jor
nal del
treballador, en lloc de convertir-se en
Per ais seus fills, vagi a parar a mans que
h
industria del dol i de la miseria d'altri?»
, Per?) entre
totes aquestes opinions recullides entre
les més prestigioses personalitats
ic,,Tarragona, acompanyades per les dels Pre"'"ents de nombroses corporacions i societats,

Itoritats,
laa

R. RUC.ABADO.

p. s.—A la «Carta oberta» que m'adreça «Un
obrer», publicada al, ntímero anterior de CATA
1,11NYA SOCTAL, respondré cumplidament abrí
pro
que h a gi acabat la serie d'articles par] an t
blema moral del joc, no pas menys important
que el problema moral del sintlicalisme, i
lació interna l'un de l'altre.

en

re

No consentiu que les entitats
benéfiques rebin diners del

joc, peró

socorréu-les

amb

vostre máxim óbol.

Recordeu-vos, sobre tot, de
1'

Hospital

de la Santa

de Barcelona

Creu,
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El

progres de la

França durant
guerra i després

obrera
la

legislació

a

de la guerra
A l'endemá de la declaració de guerra
semblava que les qüestions obreres no preo
cuparien al legislador ni al govern. Es temia
que les lleis protectores del trehall, lentament
obtingudes, serien oblidades. En efecte, el dia
2 d'Agost de 1914, un decret autoritzá la
derrogació de les lleis reglamentant les ho
res de treball en les mines i en les industries
considerades útils per la defensa nacional. Pe
ró alguns dies després el govern recomanava a
les autoritats que donessin a les lleis obreres
una gran tolerancia. Moltes dones foren ocu
pades en treballs penosos obligant-les a' ro
mandre a les fábriques durant les hores de
la nit, i una disposició del 11 de Febrer de
1918, tot i reconeixent la necessitat de l'es
forç de la dona, recomanava que, únicament
sei les fes treballar a la nit quan les nececi;
tats verament ho reclamessin.
La necessitat de pioduir amb intensitat,
de desenrotllar l'esfore l'industrial, en les con
dicions excepcionals que exigia la guerra,
havia fore,osament de crear nous probletnes
obrera. El reclutaments deis obrers a les fá
briques de guerra, la cooperació i l'esforç de
la dona, els obrera estrangers, demanaven la
eeació de poderosos organismes que solucio
nessin els conllictes plantejats. La suspensió
de treballs que no eren necessaris en aquells
moments, exigien l'orga,nització de socors als
que no tenien feina. El cost de la vida i el
sobtat augment que sofriren els articles de
primera %necessitat, no aconsellava deixá la
fixació deis salaris a les discusions entaula
des entre els obrers i eta patrons o bé sim
plement a l'arbitri d'aquest darrers. Era ne
cessari evitar els conflictes obrers i per aoon
seguir-ho s'afavorí el desenrotllainent deis
contractes col-lectius deis sindicats; es crea
re.n comissions rnixtes d'arbitratge, per a 0xar els salaris i reglamentar el
treball i fi
nalment es conferiren ala representants deis
obrers el dret d'inspeccionar el treball.
En esclatar la guerra es produí una crisi
molt greu en la industria francesa i foren
inolts els obrers amenalats de fam, peró s'es
tablí un sistema de repartiment deis treballs
~líes i restá conjurat el perill. Les cai
xes de l'Estat i les cotnunals, afavorien
eta

obrers que vagaven. La gent més apta era
a la guerra i no hi llagué rnés remei que de
manar l'esfore deis obrers d'altres nacjons.
Peró amb aixó hi havia un perill. Una ii
gració massa abundant podia perjudicar la
Faca francesa. Tampoc pocha abusar-se de la
activitat femenina, car constituia un Periu
dici per l'augment de la populació. S'accePt5
una immigració moderada i es vetllá per la
salut de les dones incorporades a les fiibri"
ques. L'obra del comité del treball femení,
creat al ministeri de la guerra, mereix tots
els elogis.
Eta bornes representatius de Franca de
mostraren

una

gran

capacitat.

L'esmentat

comité aeonse,guí que les dones treballessia
en departaments higf‘nics i que es retribuís
bé el seu treball. Creá cantines femenines, en
les quals les obreres podien adquirir tot el
necessari per la vida; fixá les hores de tre
ball i de repós; prengué precaucions per les
dones que havien d'ésser mares i maná als
inspectors del treball que exigissin als indus
trials que es preocupessin abans que tot, de
la salut de les obre res. Calia acabar amb l'a'
bús del treball de nit iinposat a les dones. N°
es podía suprimir
totalment, peró el minist re
de la Guerra prohibí que treballessin a les 1;
mines dones menors de 18 anys i digué que
únicament podrien treballar-hi en cas de mol"
ta necessitat les de 18 a 21 anys
Mes tard, l'al-ludit ministre aconsellá de
limitar encara inés el treball de la dona. El
dia 1 de Juliol de 1917 publicá una circula'
fixant amb tota mena de detalls, els mitjans
que s'han d'emplear per aconseguir la híg
nització del treball femení. Abans de la Pli"
blicació d'aquesta circular, havia ja autor t
zat que les obreres mares poguessin !Me
rrompre el treball mitja hora per tal d'ale
tar llurs fills. A les fábriques es destinada
una cambra a aquest efecte.
Amb aquestes mides previsores les dones
franceses varen poder aportar el seu coneurs
als treballs de la guerra. El problema deis
salaris preocupá fondament al govern.
preu dels queviures augmentava considera'
blement i per tant calia que els obrera Puglie
ssin alimentar-se bé. El mes de Novembre
1914 el ministre de la Guerra maná que es
fés una revisió de salaris. Es inadmisible, di"
gué, que el fabricants venguin els seus ar
cles a preus exorbitants i no donguin als set s
obrers un salani important (1). Anuncia cite
(1) Cirvular
Novembre 1911.

del

ministre de la

Guerra

del 14

(e
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Pend.ria mides de gran rigor contra aquells
que no complissin els seus deurcs. Els obrers
que patiren més foren els que treballaven
Abans de la guerra el parlament
havia ocupat n'antes vegades de l'explota
ció iniqua de les obreres de ragulla. En tots
els paissos passa el mateix. Les pobres noies

dornicili.
s

tr.eballen

supeditades

a

tota mena d'explota
que s'han en

cions• Son molts els comerciants

riquit abusant de la feblesa i moltes vegades
de la miseria de les pobres noies. La cambra
votá una llei favorable a les obreres. Aquesta
llei consisteix en crear dos comités: un de
Patrons i un d'obrers, els qu.als fixarien els
salaris, que es farien públies i després d'ésser
discutits i acceptats per tothom, esdevindrien

°,hligatoris. D'aquesta
les

obreres

1,uanYe55in

manera s'aconseguí que
que guanyaven salaris miserables,
una bona soldada que els perme

tes viure folgadament i atendre les necessi
tats de la vida.
J. C.

(Continu.ara)

A En Pere Ros, d'Ordal.

dernostrar-me

ta

me reteu
contrac
que
la
amb números

vos, amic

d'aparceria

pagls inconegut,

d'avui

es

que no ho dieu prou bé.

te,s.sobre

injusta,

me

sembla

Perque de contrae-

la explotació de la vinya per parts
vares menes, com vos sabeu,
alxí generaliseu massa. Tal vegada, diriau
que el conreu de la vinya en certes
contrades de Catalunya, es anti-económic,
no
rendeix per viure dignament la nostra pa
kesia vinyatera. Aleshores havieu de dir que

n.51

han de

.

la

vinYa,

en

aquestes contrades

per "amo i pel
s

es

injusta

parcer. I succeeix que l'amo
vol guanyar la vida, i el pareer o rabas
salre igualment, d'aqui venen les raóns i els
Tnflictes. El paree'. ho fa pagar a l'amo
S el
vol treure d'entremig, i per aixó he dit i
1:ePeteixo que l'aparcería ha ocasionat la ma
J°r part dels conflictes socials agraris de Ca-

ta]

a

es

baix,

no

lar-se amb

d'una

es
un

remunerador,
altre

temporada

a

no pot
rescaba
cal. I quan el preu
l'altre es desnivella tan
com

encara

es

pitjor.

que sofieix el ví
d'un any a l'altre, no es comporta cap regla
Per fixar amb justicia un contracte de par
cenia, i el que un any es just, a l'any se
g-üent pot restar injust, sense la més míni
ma culpa de l'amo, o les dues parts contrae

Lletra oberta

Quan

hi guanya la vida. I quan el ven a deu o
dotze, sí que se li guanya, peró aleshores,
en aquest any també se li guanya el pareen
i el rebassaire al cinc dos, o al cinc tres.
Derivada la qüestió cap a quest cantó, se
descubreix i es planteja brutalment al costat
o per dessota de la qüestió social dels nostres
vinyateis, un problema tecnic formidable, o
si voleu vos, un problema de política econó
mica agrícola. Les monocultures, i potser mes
encara la de la vinya, pel petit propietari o
pareen o rebassaire, les aventatges que im
porten d'intensificar la producció pel treball
continuu i especialitzat de tot l'any, na re
compensen els perills i desventatges, d'altre
part. Si pert la colina, per qualsevol causa,
el pagls o pezt tot. Si el preu del fruit únic
se

tisim, com es el del vi,
Aquestes puges i baixes

Insistint

a

negut, que en les comarques vinyateres al
Petit propietari que no te mes que vinya,
havent de vendre el vi a cinc duros, tampoe

AlnYa. No es ara avinent detallar i histo
riar aquests conflictes, que son prou per es
ermre'n un libre.
Peró jo us die en veritat, amic pagés inco

tants.
Amic pagés inconegut, hem de convindre
tots, que al Panedes i a la Corles de Barberá
hi ha massa vinya. Quan els Sindicats s'en
convencin i fracassin en els de fer valorar
ví, han de plantejar-se i resoldres el proble
ma, ensajant imposant altres conréus. Quins
eonréus, me preguntareu vos? L'oliver o l'a
vellaner, o l'arbre fruiter, com la pruna i l'au
bercoc, o el de la cirera cereolí, amb grau
més intens. Es qüestió d'estudiar-ho.
Els inconvenients de la monocultura de la
vinya, a Catalunya, son gravats per un altre

circumstáncia o fet consumat. I es que a
l'empeltar les vinyes noves de soca america
na, ningú tingué cap criteri ni fixá cap
orientació de les clases o varietats adequades
les terres i a les condicions climatológiques
a que amb els mateixos treballs i adobs
donguesin el máxim de rendiment. Es féu
tot a la babalá, sense ponderar res. La mm
aixó importa afecta a
va de produció que
lamo i parcer. Cree que d'aixó tampoc ne té
la culpa, directament, l'amo.
Un altre causa, tal vegada, del poc remu
nerador de la vinya, con certes menes de con
réu, certa aplicació dels adobs. Perqué els
nostres pagesos, per els couréus de primave
a

per
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en comptes de la
primitiva arada romana
adapten o apliquen el planeth, qui tripli
carien o quadruplicarien la feina? Per qué,
igualment, en certes vinyes lluny de vila, o

ra,

no

alteroses,

que

no

s'hi pot atancar el

carro,

s'entossudeixen en traginar-hi fems, costos
sissim de transport, i després colgar-los en
sots fets a cop de fanga, costossissim de jor
nals? Voléu dir que l'adob orgánic no es po
dria proporcionar a les vinyes d'aquests pa

catges amb sembrades de vesses o altres lle
(i sembrades fetes amb máquina), i
després colgarles al florir? Heu probat mai
vos, amic pagés que us sentiu explotat, de
fer-ho així i aplicar-hi, oirnes, bones dossis
convenients d'adobs química? De tot aixó, si
per cas, tampoc en deu tindre la culpa l'a
mo.
Vos mateix, arnic pagés inconegut, heu
provat i comptat mai si no es en minva de
la producció de la vinya el sembrar cereoli en
ala bancals, encara que sigui alternativa
ment?
gurns

Coses de Russia
«A cadascii el que

sigui

seu•

Cal justament aplicar a Russia aquest afo
rime, tan antic com el sentiment de justi
cia, innat en nosaltres.
Fins ara s'atribuí als russos tot go que fa
Lenin i els seus a Russia, i la veritat es
que els pobres russos son les primeres vícti
mes
de les atrocitats comeses per aqueixos
sectaria.
Les estadístiques diuen de vegades la veri
tat. I les estadístiques de Russia respecte a
la colla de gent que provocaren la revolució
volxevista, diuen que, ademés de Lenin, que
sena dubte porta sang jueua, son també jueus
406 dels 503 principals funcionaria de aquell
en

régim

que no sabem cóm anomenar. De rus
auténtica sola n'hi ha entre dits 503 cap
davanters, 29.
En quant a la premsa, deis 41 periodistes
autoritzats per a escriure, els 40 son jueus.
Del Consell de Comissaris del poble son
jueus 17 entre els 22 que'l composen.
La Gamissaría de l'Interior, autora de in
nombrables penjaments, la dirigeix Zinowiet,
sos

Tot aix6 son problemes técnica, que per la
relació que guarden amb la qüestió social
agraria o les contrades vinyateres, he volgut
exposar-vos-los. L'amo i el paree'', que con
vos dieu formen una companyia, particular
ment, concretament, podran ensajar de re
soldrels. Peró no ho faran mai, ni formaran
aquesta companyia si abans no es reconcilien
amb Deu, sino fan les paus sincerament. .10
hi ha vegades que penso perqué no ho fan
els Sindicats, en comptes de dedicar-se a
anar a cercar la Justicia arnb microscopi
tot en els contractes dels seus. I es, creieu
me, bon amic pagés, que encara tots plegats
alhora no ens hem afanyat a cercar el reial
me de Deu, per tal que l'altre vingui aixi
naturalment, o s'ens dongui de més a més•
Tantdebo que vos tinguéssiu l'esperit cris
tiá prou fort per comenear-ho de fer, encara
que haguessiu de donar una llissó a l'amo.

Adeusiau.

Angel GRAU.

jueu també. Deis 64 homes que la integren
45 son jueus.
La Comissaria de Negocia Estrangets se
lament té un rus al seu servei, Tchicherine
(que és una bona pessa); els altres
son tots
jueus, excepte tres.
La Comissaria de Justicia (ivalgue'ns Dén
quina justicia!) l'encarna el famós Trotski
servit per 18 jueus.
La de Instrucció Pública está composta per
dos russos i 45 jueus.

factotums

!Ja veieu si hi ha raó per carregar sobre
rus la cárrega feixuga
d'iniquitats que han comés i catan cometen
els Lenin i comparsa, defensora de Rúas/a!
Els bornes assabentats deis esdevenirnents
del món, ja saben que no hi ha revolucló
sense jueus que l'organitzin i la sostinguin;
peró bo és que ho sápiga el poble per un
majá imparcial i convincent com la Estadis
tica.
Encara preguntaran alguna innocents Per
qué a arreu del món els jueus son menYs
preuats i perseguits per tota mena de gent
i perqué molts governs se'n desentenen...sens

l'espatlla del poble

perjudici de manllevar-lo-s'hi diners
sevol preu.

a

que"-
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i;ARRUINAT

cnat
a

del Casino: --No

es

PEL

JOC!!

capfiqui tant, senyoret; qui

&ha arruinat

benefici deis pobres be rnereix la Gran Creu de Beneficencia.
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Joana de Roure

Iler, era la millor manera de fer-lo entrar
grandeses, sense que en tingués perfecte

en
es

ment i sense que la seva rutina s'en escan
El matrimoni Roure no havia tingut fills, dalitzés
gota.
en els seus onze ariys de vida conyugal, du
Aquella nit menú e acabaven de sopar j es
rant els quals l'avinenga més plaent havia disposaven a vestir-se per
anal. al Liceu (3
egnat en aquella llar, on el benestar s'es
un abonament seguit ja de
cinc temporades).
inunyia amb eixa placidesa familiar gire tan ella es decidí a envestir una qüsstió que ja
encisava als seus temperaments, d'home hon
feia temps que li rodava pel magí.
rat i dona de sa casa.
---Ah! escolta Felix; ja has vist aquells ea
Ni la malvestat mundial de l'afrosa guerra, tálegs?
havia aconseguit enterbolir la tranquilitat
--Sí, ja els he vist.
d'aquella casa tan volguda d'amics i de
—Els de Marmon i el de Panhard, tambel
nebots.
—T.ambé.
El senyor Roure era un fabricant discret i
—I que et sembla, hi ha alguna cosa que
angelical. Humana representació del seixanta ens pugui convenir' a nosaltres.
per cent del capital de la cal-lectiva «Rottre i
—Si que ens convindria, peró no m'aeab°
Companyia», era d'aquells industrials que no de decidir... Diuen que es tan car de man
ha fet més que continuar el negoci del pare tenir.
.c.unb seny i bonhomia. Així s'havia anat tro
—Oh! vols dir que... A més, llavors
bant rodejat de tanta sol-licitud comercial driem
desfer-nos del cotxe. Tambo ens
que, felicment aconsellat pels seus depen
enviat catidep,s de tipus més baratos.
dents de confianea (veritables gestors de la
--Que hi duen els preus?
empresa), es deixá portar per les circums
No. No sé perque no els hi posen. Potser
táncies, i sense altre esforg que el anar fent, que escrivim demanant-los-hi. Et sembla?
prosperá tant en poca anys, que com aquell
—Hi tens moka taleia, i jo no hi tinc e8
que (bu, es trobá amb més nous, que queixals
pressa.
per a trencar-les.
—Dones mira, a mi cm sembla que es ur3
De bon comengament a l'honre Ii feia il-lu
cosa que
ens aniria molt bé, i principalment
sió l'éxit comercial: peró tant d'exit arribá a tu, pel negoci pel teu
cárreg ai, trobo que
a enfarfegar-lo i ofegar-li l'idea del seu propi
trobo qu.e et fa falta.
merit, dones acabá per convencer's de qué
--Si peró em fa por que menja massa
en aquella máquina de guanyar diners,
ell trasto d'aquets. I després... la gent, tothoul
lii era completament passiu, car alió venia veurá que ho podem fer... com
t'ho diré jo...?
a ésser una mena de rifa. I encara que per
donariem a entendre massa, que no ens ve
altra part Ii agradava molt la comoditat de d'aquí.
la vida i l'omplir de joiells les mans de la se
A la porta de la cambra truca la cambre
va muller i havent assolit
go, ja d'abans, es
ra di.ent.
trobá amb manca d'aspiracions més impor
--Senyorets! a baix hi ha el cotxe.
tants, i l'hav.er d'improvitzar pretensions, im
El marit aprofita la interrupció per fer ano
posades per un imperatiu de la sort, u feia la conversa per altes viaranys.
peró ceda recanga,.
I d'alió de les juntes de senyores, que -fa'
Sortosament en el matrimoni Roure regia temps que no me'n has parlat? Veus aixb S
•om una providéncia, la llei de les compen
que m'agradaria que en fossis de forces,
sasions. Donya Joana, la muller gentil i fres
cara que
hi tinguessirn d'esmerear-hi algul
cota, equilibrava l'apatia i curtedad social quartet. Com et deja abans, amb totes
del seu marit amb una fina vanitat ciutada
tes coses d'ara, de sindicalistes, i de patrun
na. Ella sí que s'en alegrava candoro,sament
i d'obrers, seria molt oportú que tothom
d'aquella rialleta que els hi feien els negocis. conegués per molt caritativa, tu que teus
Per?) distingida de natural, suspicág i mal
tan bon cor i et fa tanta 'lástima la miseria
n
fiada del món, tenia el talent de la mesura He observat que
gent de nostre brag, u'u
correcta, i fugint de salta bruscos i camina quant temps en
intensiriea
aquesta banda,
forgats, aná operant en el senyor Roure, en més sea obres de beneficencia sobre tot els
sa casa i en ella mateixa, un perfeccionament
aristócrates, i els que es troben en nostre eas
de distinció i de confort, amb diplomática de
prosperitat, sens dubte, perque no els
parsimónia.
puguin dir: que no s'enrecorden deis pobres..
Pels escrúpols del senyor Roure, l'evolució que els deixem a
recó...
tan acuradament duta a cap per la seva mu
Un amic meu /lila hit també una cosa que
•

•

,

crin
aquess

•
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set-labia que al cap d'avall ho tindie de
tot hom s'hi veu obligat avui dia,
i que es l'anar augmentant de tant en tant
als obrers cada cinc o sis mesos i vegades a
la dependéncia, per?) principalment als obrers
i fent-ho saber a tot hom; perque el que es
ara floja, als homes sembla que els capgirin,
gent que semblava molt entenimentada, par
len ara d'una manera que semblen uns per

quasi superior

em

ella

fer, perque

forces.
aquestes
Na Gordiola prucurava
penes ami) el seu parlar pintoresc i la seva
brometa característica.
Després de pujar una escaleta rénega, i
d'unes guantes ensopegades en la fosca, tru
aren en una de les quatre portes que hi ha
via en cada replá. Va obrir la porta una do
i molt bru
na jove, prematurament passada,
primer,
Joana da
Gordiola
entrá
Na
ta. La
rrera i amb tantes ganes d'entornar-s'en com
Na Lluisa de mostrar les seves evidents ap
tituts per la tasca.
La dona bruta aná desgranant un trist ro
sari de dissorts i de baixeses. Els hi contá
les malalties de la canalla, les baralles i les
immoralitats deis llogaters, i les desventures
del seu marit. No parlava d'ella, Tenien ses
paraules un tó profItic i Un cinisrne fatalis
ta que capit per la de Roure, és el que va
esglaiar-la més. La pobre dona es dirigia a les
dues senyores parlant amb una familiaritat
estranya, sense mira'ls-hi el rostre, els ulls ti
xos en els trajos llurs, aventurant de tant
en tant una mirada, a llurs bosses magnifiques
de tanques de conxa.
La Gordiola que duia tot el pes de la con
versa, mirava a la de Roure com invitant-la
parlar, i per fí, Na Joana feu
a Ilencar-se a
algunes preguntes. Entre
a la dona bruta,
següents:
elles, les
—I dones, i el seu marit...? Que's que está

fectes anarquistes.

—A mi m'agraden molt també les juntes
de beneficéncia, perqu'e fill, una es fa amb
lo bo i mellor. Aquesta tarda ja m'han invi
tat per una altra tómbola, i em sembla molt
gue'rn faran de la junta d'aquell ropero de
les obreres parteres, que't deja l'altre dia.
--Fins que no et facin presidenta, no es
taré content. T'escauria tan bé amb la teva
figura aixé d'ésser presidenta.
—(.4»tb falae). Allavors ja tindrem auto.
(Rensident-se). Que n'ets de bona, i coro

M'agrades,
—Vaja!

no

comencem...

—Aném!
Flan passat dies
'eobalt puríssim de

l'hora
re es

Anem al Liceu?

setmanes,
nostre cel

mesos.

Sota el

barcelonís i en
•alitjosa de la migdiada Joana de Rou
acompanyada per Elisa Gordiola a un

barri obrer.
Elisa es un belluguet de .noia; secretaria
'd'un sens fi de roperos; que té la banda de

Maria Lluisa;

que enraona tant; que té la

almoina
anar a deixar una
miséria, i que es pinta sola per
'llenar un sablazo (amb fins benéfics), al
'senYor més respectable i serios.
Joana i Elisa es dirigeixen a un segan pis
duna casa pobre de suburbi, per a fer-ne
Present a una recomenada, de dos Ilits, peces
de roba, i algun queviure.
La senyora de Roure es novicia en la tas
ca, i está un xic esverada, Aixé d'haver de
ter un viatge tan pesat en tramvia. Un tran
tot plé d'homenots on no hi van més do
Ithá trencada per
en un

cau

de

nes que el/es dues. I l'haver d'estar-se fent
visita en una casa, tota plena d'un tuf re
Dugnant i d'una tristesa indecisa; li feía una
eerta basarda que només una amalgama de

lentiments de caritat i compromisos d'amis
tat, acconseguí apaivagar. Ja que no es trae
tava d'exercitar la caritat per mitjá d'una

barroera

transferéncia de metal-lic, ella
s'hauria estimat molt més, prodigar la seva
almoina i misericérdia, ajudant a organitqar
halls o qualsevol festa benéfica, per feina que
hagués portat o encara que hagués sigut
ient robeta de canalla a casa, peló el sacri
ti-ei que ara se li demanava, esdevenia per a

com

una

cosa

malalt?
—No senyora,

peró
car.

no,

guanya poc, i

F,ls llogaters

el

ses

marit treballa,

que tot está tant
paguen, aquestes criu

no
no

meu

a

ven

tures, fins que no obrin el col-legi de les
monges, han de menjar aquí casa... i així ma

laltets pot ser tampoc me els voldrien, El
metge del patronat ja no ve, no -se si és que
ja s'en ha cansat o que ja deu tenir visites
de pago; i aqui no entra més que el poc que
el meu marit guanya... (Tot aixé dit sense
amb aquella resignació esga
una llágrima,
rrifosa de la gent avesada a patir).
—Peró, si el seu mara treballa... tan poc
guanya! Si diu que ara es paguen tan bons

jornals?

—Ca, no ho cregui, senyora, guayen una
miséria... i aixé que són una gent, que diu
que han fet tants diners, ara amb la guerra.
—Si que es estrany!... I, on treballa el seu
marit?
—Oh! lluny, alli dalt... al vapor vell... Es
tic que en diuen a cal Roure.

Josep FONT SANS.
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D'ací i
Amb motiu de la darrera sagnant re
volta ocorreguda a Portugal 's'han fet esta
dístiques deis abalots haguts en els onze anys
que fa que la república está implantada.
Aquells es calculen en vint i dos. A revolu
ció per mig any.
Confessem que en aixé trobem discrets als
portuguesos. I encara molt més en quant es
tracta del nombre de ministres que s'han
succeit. Aquests sumen trenta quatre.
Ells que compten els soldats de cavalleria
per les potes deis cavalls en quant a minis
tres no passen de les ferradures.
!Son modestos!

d'Africa es proposa, anib la col-laboració del
Terretremol organitzar una festa de braus
a profit deis seus companys soldats.
Nosaltres que de tauréfils que som menjem
el dilluns estofat de .toro (encara que aixb
sembla a primera vista ser taurafolo) ens
plau la idea, per?) augurem un fracás per'
qué per organitzar curses de braus es precís
que s'hi entenguin alguns socis del Circo' del
Liceu de
cada.

Barcelona, que
*

*

en

tenen la

ni

tren

*

Hl han coses que un hom no les enten.
Allí al Marroc en quant els moros volea
demostrar l'amistat a Espanya fan present
Un exemple perqué es vegi la cultura de als seus
representants d'uns quants moltons,
certa premsa. Consti que era de provincies. 'badenes o bous; i com
que avui som arnics,
Amb motiu de l'homenatge dedicat suara demá enemics i
l'altre amics novament
al mestre Pedrell per l'«Orquestra Pau Ca
sigui .els dies d'En,cants partidaria i el reste
sals», parlava un diari de «La Celestina, tra
contraria), el nombre de exeinplars de bes
gi-comedia de los senores Calixto y Melibea.» tiar es multiplica. Aix45 vol dir que els moros
* * *

tenen molts.
I aquí no tenim ni moltons, ni badenes,
ni bous, ni esquelles, perqué volen fer moros.
en

*

*

*

A Varsovia slan celebrat eleccions per la
Junta de la Caixa de Socors als minas, ha
vent copeat els primera 'loes els represen

partit comunista.
Ara els mallas obreis formaran una asso
ciació novena que es titulará «L'Extrama
unció».

*

*

*

tants del

?Per qué tots els oradors del Congrés han
Juntes de Defensa?
Per cabanelles tota la disort deis afers de

atacat les

Melilla.
El blat baixa i el pa es manté pels
que és com no mantenir-nos als que

vols,

cara

en

trepitgem terra.

Cóm s'enten aixé?
La solució
d'un cija.
*

* * *

nu

L'altre (ha varen veure una caricatura,
un estimat confrare madrileny, represen
tant un lleó del Congrés que fugia de ver
en

o

demá, passat. No vé

gonya.
* *

Es fa correr per aquí que el germá petit
d'En Belmonte que está servint a l'exércit

De vergonya ens estranya perqué si... no
tenen que velen esperar deis Ileons, pero
amb una mica de por si que devia fugir.
iAnem-nos a la gabia, company! devia dir
a l'altre.
en
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NOTICIAR'
L'inspector regional, senyor Món, constá
La "liga de Consumidors i Llogaters de
l'agraiiment a les autoritats per l'ajuda pres
aquesta ciutat enviá al Govern un ben fona
tada per a la práctica de les seves funcions
rnentat Informe respecte les deficiencies que
inspectores i va donar compte de les denun
conté el R. D. sobre Inquilinatge que promp
te será presentat a les Corts en forma de cies presentades al Jutjat.
Finalment, el seny-or Maluquer, que pie
projecte de Ilei•
—A Sitges la «Cooperativa Nacional de la sidia la reunió, va donar noticia detallada
Habitació Popular», d'acord amb el «Foment deis trebals de la Conferencia Internacional
de la Propietat», construirá el segon grop de que s'ha de celebrar a Ginebra en lo refe
rent a Previsió social.
cases barates amb molta d'activitat.
mit
—La Comissió Mixta del Treball en el Co
—L'Institut d'Orientació Professional,
practi
rnerc
de Barcelona, desitjosa de procurar ei
iançant la Secció d'Estadística, está
millorament deis empleats i dependents de la
cant una enquesta prop deis consultants que
han visitat l'Institut en demanda de consell classe mercantil, ampliant les condicions del
régim obligatori de retir establert pel De
Per tal de coneixer el resultat que en la
per
facilitats
cret Llei d'll de Marc de 1919, fent-lo ex
práctica han donat els consells
tensiu a tots aquells, sigui la que sigui la
l'Oficina d'Informació.
seva retribució i aplicant-lo, no solament per,
més
de
Les respostes rebudes afecten ja
la meitat dels individuus aconsellats, i una als casos de retir per edat, sinó també en
vegada closa l'enquesta, les dades recollides els casos d'incapacitat i mort, ha acordat
Permetran de fer un estudi complet de l'o obrir un concurs públic, lliure i internacio
rientació pel qual es tindrá esment de l'efi nal, per a premiar el millor estudi o memo
cacia de la tasca que l'Institut vé realitzant. ia que es presenti, desenrotllant el següent
pensions per a la depen
Congr'és de construcció i d'obres pú- tema: «Régim de
base de mutualitat
uliques de Brusseles, s'ha pronunciat contra la dencia mercantil, que, avellesa,
casos
de
impossibilitat
previngui
els
jornadaj de les vuit hores i contra la pftrti
mort».
treball
i
pel
PftCIÓ en els beneficis.
-L'Assemblea de Agricultors castellans de
ElsConsells deis Estats suissos rebutjá
mana
igual tracte arrenselari que les indus
Per 22 vots contra 1 l'adhessió a la Conven
ció de Washington referent a la jornada de tries més favorescudes i recárrec aduané de
quinze pessetes per cent quilos al blat es
yuit hores als establiments industrials.
tranger; que es tregui d'Espanya el blat que
—A Anglaterra va baixant el promig en
posseeix i que en els transpotts es
el cost de la vida.
l'Estat
res
Ara és de 110 per 100
dongui preferencia al blat.
Pecte l'any ans de la Guerra Gran.
—La Reina Cristina inaugura vuit cases
—En la Caixa de Pensions per a la Vellebarates
a Sant Sebastiá. Cada una costa dot
de
la
s,,a d'Estalvis es va celebrar la reunió
pessetes.
Se'n construirán 28.
amb
mil
ze
obrers,
‘;01-laboració Catalana de retirs
noinbrat
oficialment una Comissió
--S'ha
assistencia delconseller delegat de l'Institut Mixta,
elements interessats en
composta
pels
la
Nacional de Previsió i Conseller Técnic de
carbonífera,
per tal de mitigá
producció
la
POpuktr, senyor Maluquer.
crisi
la
hullera
i encara solu
els efectes de
-ds senyors Monegal i Bastardas, de la Cai
possible.
)(a
cionar-la
si
es
col-laboradora, expressaren el propesit de
—El Cens pecuari ara publicat diu que hi
ferrnesa en el compliment del régim de tot
25.102,975 caps d'aviram; 20.521,677 de
en
els
ha
confianca
tingui
perqué es
bestiá
de llana; 5.151,958 pores; 4.298,056 ca
Pcssibles avencos que, dintre del mateix, els
vaques; 1.294,912 mules; un
bres;
,3.718,189
representants
elements socials desitgen; els
obrers, Comaposada i Gorga, manifesten que milió 137, 980 ases; 722,185 cavalls i (a Ca
a la
classe obrera li interessa pensar que ha naries) 4,268 camells.
—El Centre Gremial de Gracia treballa per
cunquerit un dret, base de més amplies conc.essions; el senyor Moragas expressa la satis- a que, respecten als dependents la jornada
proporció d'obrers inscrits a Cata- legal de vuit hores, les botigues tanquin a
,11,nYa B alears, així co m els avencos i mi les vuit del vespre i no a les set, com ara,
„'Luraments que
podran aconseguir amb el perdent-se l'hora millor de venta i de Ilui
,

-

EsPanYa,

retoria

es

Iuncionament

técnic del régim.

rnent

d'aparadors.

?
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MASCA

en cirios, blando 'es,
ha
chas, candelas y torto lO
concerniente El remo de cerrrfa elt,berado ccn toda
rfecci6n al refo. forren y gusto de ceda nois en CE
RAS PURAS DE ABEJAS p,ra el CULTO CATOL1C0
y con buenas mezclas de vi. rics clases
Y precios. eSin
humo, oler ni cerbón.•
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla.
CERAS AMARILLAS de todas proceden

cias

9arenxt>

41/EVD S
21:9P1°'"

40 Calle deIR Princesa 40
Telefono 418

P1R11/4
400

PCFI S
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INTEEESSANTÍSSIMA
senyors Rectors,
propietaris, pagesos, i Sindi

P.

els

Agraris,

es

CONSULTORIO CLÍNICO

!'obra del

CHALBAUD,

DEL

DR. R.

JORDÁ

MASIP

Condiciones especiales para trabajadores.
lila

cats

Teléfono, 428. A.
precios, y catálogos, gratis.

notas dc

medades génito-urinarios y cirugia

ECONÓMICS

•

a

lo ANTONIO SALA Barcelona

Se remiten

Tratamiento moderno de las enfer
céntims.

MMMMM

per

y trena

•

4

.

Cada ntimc ro

•

II

8

mesos

Princesa,

•

SOCIAL SEU ELS DISSRPTES

etc.etc.

Es:e6Hcas

crdores d.
Iodos clases y vrios
blandoncs esti. áricos de todas dimensiones.
Casa fundada rn 1858.
rxpedielonea a todoi
los puntos de la
I,eninoula y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.• y 2.« CLASE

Pupas
Eatearicas

,vtr¦POR

Cerecina, Perafina, Estearina,

FABRICA de BUJIAS
y

de

"ss

c'llE 1=1 EH I A

ESPECIA!LIDAD

DEPOSITADA

J.

S.

HORAS
DE 7 A

DE
9.

VISITA:
TARDE.

BOQUERIA,
Entrada

:

27 pral. 2.°
ALS1NA, 3.

HA SORTIT
LA

QUARTA EDICIO NOTABLE

MENT

AUMENTADA

DE

LA

Sociología Cristiana
DEL

Dr. Josep

Llovera,

Pbre.

o 02j83
UNICA A ESPANYA,
COM A
CLARA, COMPLERTA 1 CONCISA

4.' eclició aumentada

Per demandes dirigir-se

a

ACCIÓN POPULAR))
Baix S t. Pere, 1, 31 5

SE VEN A LES PRINCI
PALS LLIBRERIES I A

«

BARCELONA

«

ACCIÓN POPULAR)>
PREu:
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JORBA

GRANS IVIAGATZEMS

MANRESA-BARCELOW BRUSELLES
-

ELS MES IMPORTANTS
:

DE CATALUNYA

:

ELS
:

:

:

:

VENEN MES,
I MES BARATO : :

QUE

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

EIXEJ

pR)JU

•

1.1.111~~~•••¦•••••woraintimeee,,eanno
*****

••• ***** se *****

SERVICIOS
ecir'inle

de Cuba

r'e'rt-irilGijfl21.
el

Habana

*********** •••••••••••••

Santander el 19, de Gijón el 20 y de
de Bilbao el 17. de
Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes. para Co

mensual saliendo

Veracruz. Salidas de

y

*********** 1¦••

COMPANIA TRASATLÁNTICA

DE LA

Mélleo.—Servielo

vara

••

Y Santander.
Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7.
Buenos dIres.--Bervlelo mensual saliendo de
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo Y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos
el día 2
y de Montevtdee el 3.
26. de
de Barcelona el 25, de Valencia el
mhi II" de New.york. Cuba. 116.11co.—Serviclo mensual saliendo
Veracruz\Regreso de Veracruz el 27 y de la Ha
el 28 y de Cádiz el 30. para New-York. Habana y
30 de cada mes con escala en New-York.
Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de
de Veneancia_cmanilda.--servicio mensual saliendo de

va

tica

irra
Ir

ae

Mallan:1
Puaa"

weorto
1

Y

de Cádiz el 16

Rico

Habana.

y

Líneacanarias,
de

nen,'6-diz
el
adas de
dentai
en

je egreso
de lija.

eann"
del

Las Palmas,
12

para

Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Curasao. Puerto Cabello, La Guayra.

Sabanilla.

mensual saliendo de Barcelona el 2,
Tenerife. Santa Cruz
haciendo las escalas

Santa Cruz de
Palmas.
Regreso de Fernando p60 el 2.
Las

viajo de
Fernando

Ida.
Póo

el

2,

haciendo

las

escalas

de Canarias

y

de

de Valencia el
de la
de

Palma

Canarias

la Península.

3. de

Y
y

Palma.

Puerto

Alicane el

4,

puertos de la costa
de

la

Indicadas

Península.

en

el

via-

Santander, Gijón. Coruna y Vigo para Río Janeiro. Montevideo 7
de Bilbao.
desde Buenos Aires para Montevideo. Sanos, Río Janeiro.
regreso
emprendiendo el viaje de
Vigo, Corufla, Gijón. Santander Y Bilbao.
Trasatlftntica tiene establecidos los especiales de los miarde los Indicados servicios. la Compafila
Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas. eu-

Mediterráneo
no

son

Llores

ti.rellento

eZen

Barcelona.

Pdo.—Servicio

el

de

salidas

nstos

Arrica.

Colón

el

AireS.

t:^"erníts
_vse
a

para

para

11ras111Piata.--Sallenclo

Aftas•

Y

7.

mes,

Salidas de

y

Cádiz

Fernando

„.

de cada

muy

telegrafía

servidos

Por

a

fijas

New-York, puertos
oporunamente
y se anunciarán

en

cada viaje.

condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compelía da
vapores
en su dilatado servicio. Todos los
cómodoy trato esmerado. corno ha acreditado
carga
se expiden pasajes para todos los puertos del munsin linos. También se admite

admiten carga

líneas

en

regulares.

las

,L.
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(tigUr 711
GIA

CASAMI
Exi
•

'CASAMITJANP,t
•

REHUSAR BOTELLAS MAL TAPADAS

CM

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

ENSENANZA,

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL
COMERCIO

Reforma de letra, Ortografía, Correspondencia
comercial, Documentación.
Prácticas de escritorío, Mecanografía.—Cálculo
mercantil y Teneduría de libros
por partida doble, aplicados a toda clase de
empresas inc usa, la Banca y Bolsa
--El Título de Tenedor de libros, previos
exámenes por péritos
profesores
mercantil,'s. Clases especiales para senoritas.--Practical of
School Languages

(Lenguas vivas)

por

profesores extranjeros

y por métodos modernos

puramente

comercial. Lenguáfonos.
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