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En una revista de Bilbao, nombre corresponent al 29 d'Octubre darrer, trobem un gra
v4t, al Deu del qual s'hi llegeix; «Escenas de guerra.—Cabezas de dos moros traidores muy
e°110eido6 en Melilla expuestas como ejemlar castigo al enemigo por los soldados del Tercio
extranjero». I efectivament; al damunt, i en una balaustrada apareixen dos caps tallats arran
del ti°fle, i
contemplant-sels amb manifesta delectació
uns

soldats

Hera hagut d'apartar la vista amb horror.

IIIIr

un

I més horror hem sentit encara al reflexio
que
aixó
suposa
i el regisme de protectorat que amb
reducació
civil
moment sobre

esta

procediments podem implantar.
guerra es la guerra, es dirá. Sí, i nosaltres també diem: la moral es la moral, i lio
rnlare, en tot,momcnt, i no hi ha manera d'eludirla. I el crim sempre es el crim, i es

L'a

dis

istingirá

sempre d'una acció de noble defensa de La patria.
no pot arribar-se a la venjança freda.,
a mittar en temps de guerra. Per()
i innecesaria. Pot arribar-se al cástig deis culpables de traició. Per?) sempre en nom
e
la justicia i per ministeri d'aquesta, i sempre per aquells qui puguin i deguin.
Una cosa es el cástig, altra es el crim. Una cosa es la justicia, i un altra es la venj4111a« Una 'cosa es la cruencia necessaria e
i nmitj del combat, i altra l'instint sanguinari
que s
manifesta fred i seré.
Els cástigs ala moros han d'esser amb les garanties necesSaries i sempre fent veure
a
els inateixos
l'esperit de justicia quels informa i nodreix.
Ens fem cárrec de que en guerra tot sovirit hi ha desviations, pero per a evitar-les con

Pc't arribar-se

dseren,a
.

ve
11

enraonar de les rnateixes.
Si aixís

y°11n.
Iba

no fos, si poguessim arribar a creare que aquests casos repugnants son obra
corrent, allavors exelamariem: idesgraciat protectorat que aixis comences; mé,s te
haver mort abans de naixer!
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EL

QUE PASSA

ESPANTh LNDINS
La setmana, ha sigut extraordinariament
encatmtda en el qué -et refereix a l'afer del
Marroc i per la banda de Nador i Mont
Arr uit. En canvi, pel costat de Tetuan hi ha
hagut un sagnant combat a Gomara i les
nostres tropes han ocupat posicions molt im
portants, essent la darrera la de Jazamén.
I a propósit de les noves ocu,pacions s'ha
plantejat novament la qüestió de ralcanl de
la nostra acció al Marmc arribant-se fins a
afirmar que han sorgit discrepancies en el
sí del govern, cosa que l'opinió ignora fins
ara. El que sembla evident, peró, és que hi
ha quí vol detenir-se en la ratlla del riu
Kert, i qui vol anar més enllá arribant fins
a dominar tata la zona que ens está asigna
da en els tractats internacionals.
En Maura celebra freqiients visites i'
juntes amb els prohoms politics monárquico
per a donar-los compte deis plans politics i
militar del Govern, plans que la més ele
mental prudencia encareix el reservar.
A propesit
i d'una pregunta del
Comte de Romanones formulada al Govern
en
el Congrés, s'ha vingut parlant de crisi.
Res, peró, més allunyat de la realitat, ja que
per ara i per tant el Govern és absolutament
insustituible.
En la Cambra Popular segueix el debat so
bre el Marroc. S'espera amb impaciencia el
discurs del senyor President del Consell, que
orientará" a la opinió i que será ja un fet
quan els nostres llegidors passin la vista per
aquestes ratlles.
Els projectes d'Ordinació Bancaria i al
dit llei del Banc d'Espanya han sorprés a
l'opinió, i san obecte de grans alabances per
part de tots aquells que entenen en aque,s
tes qüestions. Així mateix la Junta d'Aran
zels i Valoracions está fent molta tasca, en
sentit fortament proteccionista, que és el im
plantat arreu del món en l'actual moment
históric.
La emissió d'obligacions del Tresor ha
constituit un fort lxit del Ministre d'Hisen
da. El capital espanyol hi ha acudit amb ge
nerositat, i aixó a més de demostrar el crl
dit de que disfruta l'Estat dona peu a fu
tures operacions de salvació de nostra si

tuació economica, operacions que
gut anunciades pel senyor Cambó.

ESPANYA

ja bMs

ENFORA

La-nova gesta de rex-emperador d'Austri/
Hungria, ha ac,abat amb el exili del n'u
tcix de les terres Mitigares i el confirmarner
de Caries d'Haupsburg a les iUes Maden
per a lo qual el govern portugués ha dona
ja el consentiment.
En les negociacions anglo-irlandeses no
veu ciar encara. En els centres oficials 5(
gueix regnant el pessimisme, i sembla que
a darrera hora els irlandesos es mostren una
mica esperaneats i un poc més
de l'Ulster, ja que el dia, que es tracta
d'implantar un Parlament ünic a tot,a la
L'objecte de les preocupacions diplornáti
ques arreu del mar el constitueix ara la
ferencia de Washington pel desarmament
les qüestions del Pacífic. En Briand, que hi
assistirá en representació de Eral-lea, ha fet
declaracions en el sentit de que els acords
de la Conferencia s'haurien d'extendre als
armaments terrestres, encara que amb les
oportunes reserves respecte als problemes qu'
avui hi ha pendents encara a Europa. Veu
rem el que donará de sí aquesta Assemblea
internacional. ?Es limitará a un altre Soeie.
tat de les Nacions? ?Aquesta nova iniciati
va del President Harding tindrá un maje]
éxit que la del ex-president Wilson?
El president del Govern del Japó, ÍIat
ha sigut assassinat. Sembla fins ara, Per°
que rassassinat ha sigut merament una ven'
janca personal i que la mort de Hara no f(.3,'
rá canviar l'aspecte ni tan sols la composieid
de la majoria del Govern japonés.
Un acord franc i turc ha posat amb una
mica d'intrancjuilitat a Anglaterra, fins a l'ex'
trem de que aquest imperi ha enviat
memorandum a Franca insinuant l'idea de
a

contrariaels

Coni

aquest tractat d'Angora podria
ja alguna dificultat en les qüestions d'Orienti
especiaiment en aquests moments en que
una i altra potencia treballaven i treballen
juntes en aquells paissos.
que

ONESFLY.
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El desamor
Naturalment

seU

a

l'home és

un

descontent del

ofici. Enveja la sort i la professió d'al
tri. Cap, potser, és
tant descontent del seu
t°rn el pagés. Aquest, sovint, fins se'n dona
corn vergonya i tot de dir-se'll.
El Pagés, a Catalunya, tota una litera
tura vulgar i xavacana de la tradició del
Rector de Vallfogona, sense l'agudesa satírica

d'aquest

l'ha ridiculitzat pérfidkunent. El pa
segons aquesta literatura, la més llegi
da de les nostres
classes popula.rs: es taujá
d'una beneita candidesa. Per cada vegada que
slan lloat sos costums i tradieions, mil voltes s'han ridieulitzat la seva bonhomia i se
han mofat de la seva
sórdida resignació.
Aquest sector de la nostra literatura, en
la seva
manifestació més vulgar ha fet em
PZ)sit en la conciencia de les gents. La gent
de ciutat
així conceptua el nostre pagés: ho
rniser,
incult, sense modals, vergonyós,
la seva
humilitat confosa amb una ávola es
LuPidesa; el costum morigerat, amb la manca
de Pícara vivor:
la seva temperano tinguda

Per miseria:

l'espera d'estalvi, per avaricia:
la tradició, per inadaptabili
a les
exigencies modernes i el seu amor
treball continuat de cada dia, cona una
"PTecie de foro bestial.
es pot negar tampoc que aquests pre-

f°bediencia
tat

a

:icis
ha

de la gent de ciutat sobre el pagés,
sempre en les maneres de trac
'ar-los. El nostre pagés, sovint és estat vícti
Ina de les fal-lacies més absurdes. El erldit,
la solvencia moral, tot có de que es disserta
,tant, i sembla que niai n'hi ha prou per a
!a• vida social quan el pagés les ha mostrades
condenad es a grateient ha estat molts eops

traduit

víctima burla(ja.
Inés greu
h_E.1
jgin

és estat qu.e aquests infundis
subjugat la conciencia de nostre pabb" igualment. En ésser menypreat
en
yeure's ridiculitzat ha agafat un desamor
a
vergonya de fer
le Pagés. l'ofici. 'S'ha donat
L'immigració, especialment, de les
cases pairals, cree que tant com a
„'anY de negocis, es deu a n'aquest
depressiu de l'ofici (1). No sols atenta
el
corrent immigratori, sinó els que s'ha
"eren de quedar forosament a la terra
es
rebel-laren contra llur carácter i cosrns. Abandonaren La cultura sana i tradi

ic)r'fond

re

(I)
vari2. Vid.

per una instrucció superficial i mal
orientada. El seny realista i el sentit comú
vivent per il-lusions somnioses. L'humilitat,
la tornaren mals modals. La temperarlo sed
de platxeri. L'esperit d'estalvi, febre d'or (2).
I la seva fidelitat a la tradició l'ha truncada
violentment amb un esperit revolucionani
senzilkunent funest (3). Han calgut tots els
interessos acumulats per generacions cente
nades en la casa pairal, per a aguantar
molts a la terra.
Cal fer reacionar als nostres pagesos i un
filtrar-los-hi de nou l'amor a la terra per
dut. Jo no vull creure gaire en els qui opi
retornar
nen que l'amor a la terra han de
los-hi les aventatges que per a la salut té el
camp sobre la ciutat. Ni la divulgació d'una
més o menys venal literatura que canti les
belleses del paissatge. En tot aixó el pagés
sent, i al més dificultós
no hi creu, o no ho
pot
arribar
a creure-hi i sen
és que no ho
tir-ho. Peró si que és conveinient de borrar
tots aquests infundis, i exaltar com cal l'ofi
ci de pagés. Aquest no és un ofici brut com
alguns pretenen, o com pot aparentar. Una
munió d'oficis ciutadans son més bruts en les
seves manitpulacions que no pas el de pagés.
Ni és pesat COM molts oficis industrials. Pel
sol fet de comportar-se de viure a fora enllá
de la ciutat populosa tampoc es deu suposar
se'l insocial, ni que deixi de sentir totes les
necessitats nobles que hom senti a ciutat.Mit
jants de cultura son assequibles als pobles
majorment quan la nostra agricultura' esde
vingui completament organitzada. Remune
radors ho és tambo tant com molts d'altres
oficis sobretot per aquells, que no deuen de
viure tristement del jornal. El que pugui
conreuar el propi tros gaudeix alhora d'una
llibertat que están renyits amb els oficis
industrials subjectats continu,ament a vo
luntats agenes.
Es important tambo d'excellir en la con
ciencia deis nos-tres pagesos, l'agricultura
com una meravellosa ciencia i no pas com
práctiques rutinaries o empí
un plegat de
riques. Pels esperits 'ayas, i l'art de conreuar
la terra ofereix camp immens i verge de re

cional,

l'ofici

«La Terra quí meurt».—René Bazin,

(2) Jules Meline calcula en «Le Retour a a
Terre», en sis milions d'intermediaris de més, en
una einquantena d'anys, entre el pagés i el con
sumidor, com efecte de l'imm1graci6 per aque.sta
causa.

(3) Estudis varis confirmen que la major
part d'anarquistes d'aeció, que son el flagell de
les grans ciutats, son fills de la terra emigras.
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provatures. Aplicació convergent,
adés simultánea, adés successiva de totes les
ciencies físiques i químiques, naturaLs, ella
es presta com cap altra a tota mena d'estudis
per aLs esperits més exigents. I sempre d'una
faieó vivent, amb un pródig centre d'inte
rés, que és el del rendiment mediat o im
mediat del fruit.
Jo cree que tota aquesta serie de factors
cerques

Comentaris

El

desgavell

actual

ELs moments actuals son greus i no obs
tant molts elements 'que haurien de donar
llum estant donant fum. Uegiu qualsevol
diari i veureu de seguida que els esperits son
agitats i que les passions son les que inspi
ren moltes campanyes. No hi ha serenitat.
Quan l'home no actua guiat per la llum de
la raó esdevenen als rpobles grans cataclis2
mes.

Les circumstancies actuals aconsellen

prudencia i una gran discreció. Si tots cri
dem, si ens deixem impasar per la veu de
l'egoisme, és impossible que ens enteng-uem
ni que a la nostra patria hi regni la pau.
Es pot parlar en nom d'un ideal peró no
en nom d'un egoisme.
Diriau que la nostra
gent ha perdut la brúixola de navegar. Els
pobles que durant la gran guerra foren sot
dures proves, arborats d'un gran
procuren refer les seves riqueses
i normalitzar la seva vida económica. Nin
gú •perd el temías discutint coses petites ni
hostilitzmt els homes representatius que tre
hallen per l'engrandiment de la patria. Nos-.
altres estem en guerra amb les cábiles del
Marroc per raons que ara no hem de discu
tir, peró com que la guerra és una reali
tat, si tinguessim tots una mica més de seny
no contribuiriem amb les nostres dissencions
i els nostres personalismes a fer més greu
la situació i més intensa la nostra ruina eco
nómica. Cada ciutadá es creu amb abtituds
per a dirigir la guerra. Els politics posen di
ficultats per tal de fer caure el govern i re
partir-se el botí. Altres aprofiten qualsevol
avinentesa per exterioritzar l'odi que por
ten acumulat dintre del cor i agafen la plo
ma i fan veure que s'indignen i que les se
ves campanyes son tranques i sinceres.
No sembla pas que ens trobem en un po
mesos

a

patriotisme

i valors deuen d'entrar en la conciencia de
tota la gent rewbrant eLs pagesos l'amor a
la terra, sentir-se'n i tot orgullosos del proPi
ofici, i en les de ciutat elrespecte sagrat
fins l'enveja per aquells que conreuen la te"
rra ,mare i de tota riquesa, i que no deixs
morir mai de fam als que es confien axn(re"
sament als seus bracos.

Angel GRAU

ble cristiá. No hi ha amor ni ca.ritat. Es c(rn
bat sense pietat els adversaris politics i es
parla en un llenguatge impropi. de cristiana.
Es que volem dir que hem de subjectar-nos
totes les coses establertes pels bornes; cue
no
podem combatre l'actuado deis nost'es
adversaris? Naturalment que sí, peró arnb
una mica més de dignitat i de noblesa. Ven"
reu que hi ha molts homes que criden i
gesticulen airats i que adopten actituts tri
bunicies i si gratein una mica no hi troha
rem rés més que egoisme. No son els ideal
ni les idees els promotors de les actuals canl
panyes, sinó els personalismes i aquests
afanys que tenim tots de defensar els P
pis interessos. En inig de tanta cridoria i de
tanta lluita no hi veiem flamejar cap ho''
dera. En altres pobles certament que hi ha
convulsions socials, peró veiem que el factx0
principal que encen la lluita és el renovella
ment de doctrines i d'idees.
Entre nosaltres no succeeix el mate x.
Veiern que s'uneixen bornes d'ideologia oPea
ta per a defensar una rnateixa cosa i que
no tenen altra aglutinant que
Germans, una mica més de seny i d'espi
Mireu que cada dia va accentuail t
se més la nostra decadencia
i que mentre
nosaltres ens barallem els altres pobles crl
xen i es fan grans. Es una
cosa ben trista
que no interessin sinó les intrigues i les 1118niobres politiques. En la vida hi ha altres
problemes més trascendentals. Peró no ad
esperar que la nostra gent s'esmeni. S
ra imposant-se aquesta !politica negativa, que
ens porta a la ruina. El que sigui fort Per
construir que destrueixi, si és que li
aquesta mena d'ofici, perd és irrissori <re
vulguin destruir els que no tenen una gbil(
cultura, els ineptes, els que no saben res iné5
que cridar, els homes fosils, els que,ternen el
cap pié de vent i el cor inflat de vanitat.
C.
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el concepte

quedat? Si jo fas COM /a majoria deis javes,
ti parlaria sense temença i ti dina que res
timo. Pera no cal precipitar-se. Jo vui trepit

mun

cler cle la joventut
Ca442 dia, En Ricard, sartia una bella esto
baleó. La gentilesa de la seva veína el
1.enia subjugat. Després d'haver pa.ssat lores
hores amb les ?nana dantunt el blanc teclat
d'el Piano, delectant-se amb la música deis
na al

rnans mestres, eixia al baleó amb els ulls
14028 de lluissors i l'anima trasbalsada. La
seva veína
tenia també el costum de sortir
a 1«
inateixa hora, endevinant potser.la fon
da

gimpatia

Cut veí.

que havia

inspirat al

L'Isabel, aquest és el

seu
nom

veina, sabia pentinar-se graciosamnt

deseo
de la

i agen

coqueteria. En Ricard
"la s'atrevia a parlar-li. Esguardctva el cel bó
z,tal-larejant entre dents, una cançó o be
s
entretenia a arrencar les tulles esgrogueídes
r-se amb una gran

<le les
plantes que agençaven el baleó. En
111eard és un jove de molt de seny. La seva

Passió dominant és la música. Viu il-lusionat

" el món
de les harmonies i deis 80178, sen
le
Preocupar-se gaire de les coses terrenes.

esperit fondament religiós l'ha fet
mundans i deis platxeris
ae la
vida. En Ricard estima rart i la belle
ea. La
MAS?' Ca, aquest art espiritual per ex
seu

allanYar deis goigs
cel.lencia,

el

llenguatge de l'anima

eam

l'ane

Inena eh, ha amorosit el seu cor i ha omplert
de hm el
seu esperit somniador. D'ença de
la mort de la seva mare, la llar d'En Ricard
es

trista

no pite confesar el meu
que
no sé si n'es digna. El
dona
amor
observat que el seu,
Ricard
havia
pare d'En
per
la veína i un dia
fill s'interessava molt

jar

cel emboirat.
Cal cercar una dona bona i honesta que ens
Porti uva mica. de claror, pensava En Ri
ard
trobar una dona assenyada
csPiritual que vingui'a, omplir el buid que ha
deixat la mare. Es ciar que mai trobaré una
dona que sapiga estimar- in tan dokament i
antb tanta tendresa, pera una esposa hones
ta Pot
aeonhortar la meya anima adolorido,.
La nieva
veína podria ésser la dona que jo
1'61.00 Es una donzella espirtual o bé una
ella irreflexiva? Déu ho sap. Sembla se
cont

(lanz.

rles«, Pera les apariencies enganyen. Ahir
va mirar
i va somriure. Somreia per en
e°ratiar-me o bé es befava de /a meya P'9"

terra

ferina. Jo

a una

va dir:
—Fill meu, no t'il-lusionis mai per una
noia abans de coneixer-la. Ja saps si la nos
tra veína és una dcmzella honesta? No ho sé,
pare, va respondre En Ricard. Jo procuraré
fer-me amic amb aquesta familia, digné el
pare, y si la noia per la qual tú mostres una
gran simpatia és bona, que Déu us faci ben
ectsats. Després d'un llarg silenci exclama el

ti

pare amb una mica de recama: suposo, fill
meu, que no m'abanckmaras?
campa
Ja sé que no és gaire agradable la
nyia d'un ve!!, pera sense tú la vida se'n
faria insoportable. No pare, respongué emo
cionat En Ricard, jo mai U8 deixaré.
Alcap de pocs dies el pare d'En Ricard ha
via ja aconseguit introduir-se a la casa del
veí. Com era un holle cor obert i franc els
pares de l'Isabel li donaren una bona acolli
reunien les
da. Cada nit, havent sopat, es
dues fantilies i passaven distretament la vet
lla. Un dia aprofitant ravinentesa de l'ab
sencia d'En Ricard, el qual havia assislit a un
concert, el pare de l'Isabel va dir: sap, se
nyor Marfull, que he observat que el seu fill
és, com ti diré, mossa bon minyól Ningú, creuria que té vint-i-cinc anys. Que en tren de
tenir un cor jave dintre del pit!
—Es que vosté no ereu que els joves han
d'ésser reflexius?
—No, senyar. Quina diferencia hi hauria
entre un vell i un jove? La javentut •passa

aviat i cal

aprofitar-la.

vosté que aprofiten la javentut
aquests joves danats als plaers del mán i a
la lascivia?
—Naturalment. Si un hom no es diverteix
creu

jove, oían pensa divertir-se?
un fals concepte de la joventut.
igtudment
que els vells han d'ésser
javes
Els
quan és

—Vosté té

idrtuosos. Quin m&it té ésser virtuós quau

'

6
l'home cantina ja cap a la sepultura! Vosté
els joves poden ofendre impunetnent
a Déu? La joventut ha de posar les seves
energies i la seva intel-ligencia al servei de
les obres grans i gen eroses.
—No lw cregui. Jo no deixaré mai casar
la meya fila ami) un jove que no conegui el
món i no hagi fet, cont vuigarment es diu,
tronar i ploure.
—Percloni que li digui que no sap el que
diu. Com vol que estima digrtement un j'ove
que té el ccr corromput? Creu vosté que la pas
sió té un límit i que després d'uns anys de
disbauxa l'home esdevé reposat? Oh! quina
equivocació! La pa,ssió és un nuntstre que no
esta mai satisfet. Sempre té fam. Les pas
sions es dontinen amb la continencia i no do
nant-se als plaers. Un home lasein no podeu
lligar-lo amb el liaç del nzatrimoni, oar el seu
cor corrcrmput enyorará la disbauxa i és in
capac de compendre l'esperit ennoblidor que
ha d'informar la vida de familia. Aquest fals
emicepte de la joventut ha fet dissortades mol;
tes families. Ni ha dones tan itnbécils i llor
des que s'estim.en m(1.9 un aventurer que un
!tome de seny.
--Pera no veu que el seu fill fa olor d'in
cens i de cera cremada!
--El meu fill és un jove equilibrat.
--Pera és perillós parqué és messa bon noi.
—Perillós ha dit? Es perillós l'home espiri
tual que té un alt concepte de la dona i del
matrimoni i ha .passat la seva jOventut estu
diant i perfeccionant-se? Es perillós el jove
que va al nzatrimoni ami) el eor pur i aurb
l'anima sttdolla d'ideals?
..lo també era assenyat com el mea fill i no
tne'n penedeixo. Soc vell, pera tinc 'Inés for
titud que molts joves. Estintava amb un gran
amor la nieva dona i seguiré estimant-la mett
tre visqui. El seu record és el cansa de la
'meya vida.
—No ens entendrienz pas, senyor Marfull.
.lo tino un altre concepte de la joventut. El
-pare d'En Rieard s'acomiadá desil-lusionat
del seu ve! i en arribar a la porta l'Isabel
sortí a saludar-lo i u va dir: records al seu
1111. Diga-li que sigui un xic MéS alegre i ei
xerit. No m'agraden els joves tan seriosos.
El senyor Marfull passa fa llinda de la por
creu que

CATALUNYA SOCIA'
la

sense

dir ni

una

sola paraula. En arriba"

llagué una pena molt fonda. (211"
desengany tindra el meu fill! L'endemii
plica a En Ricard la conversa que haria tifl
a

casa

gut amb el

pare de l'Isabel i les par aules que
aquesta u havia dit en acomiaclar-se d'oil.
En Ricavd des d'aquell dia estintá amb *ras
vehemencia la música. Era prou fort per a
sufrir tota mena de desenganys. L'amistei
amb l'Isabel ana minvant cada dia i proeu
rá oblidar-la com si mal l'hagués conegvÁla.
Les dues fantilies gairebé no es visitayes.
Una nit el senyar Marfull va sentir que Ils
seus veíns feien una gran cridoria i que la
mare de l'Isabel plorava amb un gran (11 s
cansol. Tustá la porta i pregunta el mo(11
deis crits i deis plars. Passi, passi, senil«
Marfull, digué el pare de l'Isabel amb lia
grimes als ulls. Quina vergcmya! La Me' la
fila s'ha fugat amb un home vil. Ah! excla
ma el senyor Marfull, no deja vosté que 14

loventut té de divertir-se! Dones, perq11:8
protesta ara que un joyo alegre i eixerit
s'emporta la seva fila per a passar divertida
ment la vida? Per a qué la joventut es ó1"
verteixi cal que hl hagi víctimes i una d'ell
ha estat la seva fila. El meu fill, que segens
vosté és tan perillós, l'hauria estimat dign,
ment.
El pare de l'Isabel es va deixar mitre 014
nat dainunt del sofá 1 amb els punys des°
de ira exclamas té yosté, raó, senyar
massa tard.

MarfuJI,

pera ja éS

CIVERA.
Amsegroo

No consentiu que les entitat:

benéfiques
joc, peró

rebin

diners de

soeorréu-les

amt

vostre máxim óbol.

Recordeu-vos, sobre tot, dt
l'Hospital de la Santa Crell
de Barcelona
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La veu d'un morí

?Que hem de fer per als nostres soldats?
3511 Rieard Boquer Martori, jove advocat,
peria,E
—.sta oorrecte, sargent del regiment de
("mansa, ha mort a Melilla, víctima de ma

ialtia.

tres dies abans de morir,

befl article

e,scrigué

un

que publiquem a continunció• Es
una mena de testament espiritual d'un bon
que vé a refermar el que amb tanta
Insistencia i tan escás resultat hem repetit

aquestes págines.
Es avul, el qui [parla, un home pié de se
renar, d'esperit cristiá, que visqué els dolors
de la vida
de campament i es trobava, a l'esermre aixó, a pecs passos de la mort. !Oh,
quina Ilieó! Escolteu:

1Quan
In

Doble

una gran
o

ealamitat s'esdévé sobre

nació, sorgeixen

perdesseguit

generoses,
als flagellats per la des
abundosament obren sa má amb l'a
""inl de la modestia, i practicant la máxi
fu. de l'Evangeli, l'esquerra no sap lel que
la la
dreta. N'hi han d'altres també que,
arrib la mateixa °casi& organitzen festivals
Per amb Ilurs «recaudacions' sacorre ala des
Iraciats. Uns i altres invoquen el nom sa
grat de
la caritat. iQuines d'aquestes perso
nes
exerceixen aquesta excelsa virtut?
lo no vos ho haig de dir: pregunteu-ho ala
1-1111,teixos a qui vosaltres voleu afavoreixe.
ero sí vos diré que, segurament si un es
tranger visités aquests dies Espanya, se pre
nntaria estranvat, al veure les «corrides de
t'Oros patrióticuies», els balls aristocráties, els
°11certs públics, les funcions teatrals, .etz.,
es un poble en guerra? O es que aques
'41 gene
con]
se burla del dolor de la nació o
11:9.antics romans busca en les diversions, le
nitius al seu pesar. I es quedaria encara més
si li diguessin que la gent se diertebe per aliviar les penes deis que gue
rreigen. Aquesta és la caritat moderna.

/hersones
"Mines

caritatives,

a

Animes

socorre

evxtranyat

especialment al meu poble no
complascut assabentar-me que s'hi ha
realitzat un festival en honor deis fllIs de la
'Ida que som en aquestes terres, org-anitzat

Referint-me

uns quans joves posseíts d'un gran espe
humanitari.
rit
Jo no sé quin efecte produirá en ránim de

per

molts soldats el saber que per aliviar les se
penes, altres se diverteixen; peró sí sé,
ves
que he vist a molts plorant d'agraiment,
quan han sapigut que llurs pobles han su
Prima les festes majorS ami) motiu d'aques
ta guerra, fent-se ressó de l'amargura de
mohos families; i que una melangia ha inon
dat son ser, quan han vist que els seus po
bles nadius, (que amb lagrimes varen des
pedir-los per a eixes terres) s'han entregat
les diversions, inentint desearadament
a

aquel

pesar.

Bella cosa és que volgueu ajudar ala po
bres saldats, per?) no ho feu amb diners re
caudats en diversions, que, rnés que agraí
ment, ells sentiran odi, al pensar que aque
lla nit, mentres vosaltres amb cara riallera
i inondats els cors d'alegria vos divertiu, ella,
contret el seinblant per el dolor, sostenien

desesperats
No

son

un

atac.
generosos

aguas

que per

a

ella sentiments caritatius és
posar-los-hi al clavant la pantalla de

despertar

precís

un

cors

en

festival.

Més val que, com vos deia en un altre ar
ticle, s'invoqui de Déu la protecció sobre nos
altres. Potser me direu fanátic, peró jo he
vist com en els moments de perill tots aixe
quem els ulls al eel, i si Déu ens escolta quan
l'invoquem amb el eor sobresaltat, qué no fa
rá si ho feu vosaltres amb l'esperit seré? Per
co m'atreveixo a dir que més acontentaria
ala solda.ts, en general, saber que en cada po
ble s'organitzen pregaries públiques per im
petrar de Déu la seva ajuda. Allí sí que hi
veurieu solment a les persones que venia
derament s'interessen per la nostra. sort!
Si amb quelcom material voleu ajudar-nos
obriu una sotscripció pública, que accepta
petita quantitat do
rem amb més gust una
sentiment
expontani
de la nos
el
amb
nada
tra desgracia, que no una forta suma si, per
recaptar-la i en el moment d'obrir la mh,
sois perqua la donavou.
no heu pensat tant
Ricard

iba

Melilla, Octubre de 1921.

BOQUER.
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Com el

poble

suís ha enderrocat el pacte amb el

La C.,onstitució de Suica com la de totes les
nacions civilitzades, prohibeix obrir cases de
joc, en l'article 35 de la de 1874, que és la
vigent avui (1). Sembla, peró, que el Go
vern :wguia, de ternos encá una politica de
m'Amiga ample: els kursazds o casamos aba
segaven grossos beneficis amb l'explotació de
forasters i naeionals, i tapaven la boca amb
donatius Inés o menys benéfica. Aquesta to
lerancia subrepticia anava, a principis de
l'any passat, 1920, a transformar-se en pro
tecció gaire bé descarada. L'Assemblea Fede
ral (que és el Consell Nacional unit al Con
sell del Cantons) empat un contraprojecte

de reforma del dit article constitucional. El
novell redactat era una obra d'aquestes que
pretenen deixar content a tothom; consoli
dant els principis de moralitat i virtut, i con
solidant alhora la práctica del vici, facilitant
li la vida.
El principi de lit prohibid& quedava sub
sistent al primer paragraf, que volien di
gués: «Está prohibit obrir i explotar cases
de joc.» Peró al segon, s'obria de bat a bat•
la porta, condicionant la licitut del joc amb
eerta combinació d'«utilitat pública». Havia
de dir, al segon apar-tat del precepte consti
tucional: «No son prohibides les empreses de
joc que perseg-ueixin un objecte recreatiu o
d'utilitat pública, quan la seva explotació
comporta les restriccions exigides pel bé pú
blic. No obstant, els Cantons poden interdir
igualment les empreses de joc d'aquesta na
turalesa.» Era una redacció hipócrita, i la
perversitat de l'intenció bu descoberta tot
seguit. Al relacionar en un texte constitu
cional el joc arnb la utifitat pública, es con
sagra ofic!alment la llibertat i el dret d'exis
tir aquest vici social. Era el pacte amb el joc
en tota sa odiosa realitat.
Peró a Suica, el país acreditat de més de
mocrátic del món les Ileis tenen foro, sem
pre que el poble no demani revisar-les. El
poble suic, per l'admirable institució del pie
,

_

(1) Diu aixl aquest anide 35: «Queda prohi
blt obrir cases de joc:. Les que en Pactualitat
existeixin quedaran tancades el 31 de Decembre
de 1877. (Donava prop de quatre anys
de termo
estant datada la Constituci6 el 31
de Gener
de

1874).

Les coneessions fetes o renovades des de prin
dpis de 1871 son declarades nules.
La Confederaci6 podrá també pendre les me
sares nocessaries en eo que concern les
Loteries.,

joc

biscit, d'il-lustre alcurnia romana, pot ende
rrocar Ileis, decrets i ordres
federals, i adhue
fer-ne de nous. El cintadans tenen el dret de
iniciativa, i si son 30,000 electora o bé vuit
Cantons que ho demanin, poden exigir la vo
tació en referendum popular, de les dispo!
cions legals que creg-uin necessari derogar, e
bé

irnposar. A

penes conegut el c,ontrapro

jecte oficial, fou presentada una demanda de
iniciativa amb objecte també de modificar
l'art. 35, peró en sentit radical d'interdice 6
absoluta del joc, tancant totes les eseletxel
per on pogués infiltrar-se la interpretac 6
abusiva.
El nou texte, proposat a l'aprobació d
recta del cos electoral suiç deja: «Eath proli
bit obrir cases de joc.
»Es considera com a casa de joc tota em
presa que exploti jocs d'etzar.
»Les explotacions de jocs d'etzar actua 1ment existentes, deuran ésser suprimides
el terme de cinc anys a comptar des de
dopció de la disposició present.»
L'escrutini es convocá per el dia 21 (e
Marg. Fixin-se els lectora que aixó sueca-18
l'any pas.sat, i podran a.ssaborir mellor J8
gran valor de l'argumentació adtficla pels pal
tidaris d'abolir el joe. El retruny de la O'
ira mondial ja finit, tothom,
es a dir, la gert
d'esperit de tot el món, bull en ansies de me
llora, de renovació moral. Suiea es prepaal
debatrer la seva entrada -a la Societat de
les Nacions, deliberació importantíssima, sol"
mesa també a plebiscit, convocat ja per Al
Maig 1920. Les grana ciatats de la Confedk
ració, Ginebra sobretot, es disposa.ven a ésser
sóus d'institucions i oficines internacional`
permanents. Tot parla d'exaltació, de depura
ció espiritual, de dignitat ciutadana. Un delE
mota d'ordre de la. campanya contra el joc era
aquest: «Hem de fer neta casa, hem de ne
tejar a casa»... Els lector:s ja faran ells
teixos els paralela i les comparacions.
Onze dies no més dura la campanya mena
da pel diari ginebrí, orgue del partit dern°
crátic, «Le Journal de GeWve»; el 10 d<
Marc dona compte de l'a&samblea en lac11.11
aquella agrupac.6 politica ha acirdat rebutial
el contraprojecte federal i adoptar la inicia'
tiva contraria a l'overtura de les cases c1.1
joc, i proposar al cos electoral votar, el (lis
21, amb un SI aquest extrem de la constiP
ta i ami) un NO el primer que hem dit.
mócrates, radicals, Iliberals, católics, i socia
listes, expTessen en el cura de la propaganda'

f
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0Pini018 d'acord

amb la iniciativa contra les
cases de joc. Arriva el dia de l'escrutini, i el
eontraprojecte
de l'Assamblea Federal, és a
dir
el
projecte de pacte amb al joc, és enfon
t Per 333,386
vots de no contra no més
11,1549 vots de sí; la iniciativa contra la to
lerancia e's adoptada per 277,982 sí, contra

218,861

no.

Al Cantó de

Ginebra,

Contraprojecte
rable

al

Iniciativa

el resultat

sigilé:

federal (favo

joc)
(contra el joc)

10,274 no.
5,627 sí.
10,091 sí.
6,140 no.

La victoria

la dignitat

la moralitat i de
?utadana, fou de
eselatant! «El poble suiç—digué
.

I

riderná, l'esmentat diari,—ha donat un en?r-

lile col) d'escombra (un
.

energique coup de ba-

damunt les
deis croupiers. I ha
°111r.mat així, a laMutes
vegacla la seva maturitat

totes les ciutats suisses caps de Can
a tots els cantons (1) la votació ha
sig-ut decissiva contra la tolerancia) l'espeo
tacle d'endarrerimemt moral que el triomf

burg i

tó

(cae

oficial del joc representa.
Peró a más del fet, hi han les raons per
les quals el poble suie ha decidit sa voluntat.
Aquests raons son les que s'han esgrimit du
rant la breu i eficacíssima campanya, proba
eerta de que responien al sentiment viu de
l'opinió, i de que son d'un valor objectiu ve
ritable. Aquestes raons, la exhibició de les
quals será utilíssima a tots, aquí, les
reproduiré a l'article vinent, en el qual pro
curaré extractar el contingut de la campa
nya dirigida pel «Journal de Genéve», i apro
fito la ocasió per a testimoniar ma gratitut
a mon bon amie N'Anton Monfort ,Secretari
de la Cambra de Comerg Espanyola de Gine
bra, a quí dee tota aquesta docuinentació
Suum cuique tribuire.

Pa.zica i

moral: en el vu'm sencer la seva de("616 tindrá una gran ressonada.»
Aquesta alta llieó de maturitat politica i
11.1.0ra1 ens la dona, senyors católics bareclo
1,1us, un noble on els protestants sobrepu
als catdlics, en mesura de 2.100,000 he
retges per
no
1.600,000 deis nostres
(eens de 1910) més
(1).
I la ciutat que és bre
ve]
históric d'heresiarques i revolucionaris
nlare de Calví i de Jean Jacques Rousseau;
avui católiGT i calvinistes son tants a
jats, ha de fer abaixar el rostre a la ciutat
catolicisme unánim, mare de tantíssims
1`1.1.ella de la religió Unica Veritable. La ca
43‘,Ital de la República i Cantó de Ginebra, al
"°.vern de la qual hi ha sigut admés ara el
,Prirner
membre de confessió católica (Mi'.
"
,ivaseiller)
des del temps de la Reforma, des
1.? quatre cents anys, dona una llieó prácque és, en él fons, de moral cristiana, a
Zea
`11
Metrópoli, cap i casal de Catalunya, gover
nada, ara sobi e tot, per autoritats que son
Persones de catolicisme n
ó públic, sinó

,_°11'

acihuc fervorós

Aqu est

segons

general.

és el fet, eloqüentíssim no més que
de sa realitat indestructible. PoIrla acabar jo a,q*uí
i romandaria
Prou
magnífica,
sen
triornfanta la eonclusió
Se
necessitat de més comentaris. Solsament
11,eonsideració
positiu i eert, ha d'om,011r de confusiódeli fet
vergonya ab responsables
que Barcelona, dongui, en contrast amb
arr'n011a,
nostra germana, i amb Ginebra,
1
Zurich i Berna i Lucerna i Sant (all i Fri

Per virtut

7
•

(1)

Statestman's

Year

Book, 1915.

R. RUCABADO.

Sobre acció social
Paraules autoritzadea

El Cardenal Arquebisbe de Toledo, en arre
gat pel Sant Pare Benet XV de la direcció i
endegament de l'acció católica a Espanya,
acaba de publicar un document, amb ocasió
de la VI Assemblea de la Confederació Na
cional Católica-Agraria, que conté alguns
ensenyarnents de car?tcter social orientadors
i directius, que CATALUNYA SOCIAL s'a
pressa a fer seus amb filial reveréncia.
Heu's aquí els principals al nostre humil

entendre:
Nostres obres socials han de

esser

eminent

ment católiques.
Cal distingir les C.,ofradies i Germandats,
de les associacions que, están ben informades
de l'esperit de Crist, atanyen especialment al

millorament económic deis seus individus.
Encareix als organitzadors i homes d'aecio
social la virtut de la prudIncia com a fer
manca de la fortitud de aitals obres.
singular excepc16 del mi
cantó
montanyene
de Nidwald (577 sí pet
ndscul
(1)

Amb la sola i

-

contraprojecte, 514 no) on 1w hi ha joc i han vo
tat el contraprojecte oficial tal volia per (IXCNi
<le gubernamentalisme.
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QUI':

no

AQUESTA

RNs Rauv,ris UMhXMI':A.

Roger Picard. LA CRISE ECONOMIQUE ET
LA BAISSE DES SALAIRES.--Librairie
des sciencics politiques el
viere, París. 1921.

Després d'haver dissenyat €.1 desea cotllo
42k la crisi econ?rnica actual, en paísso.s tan
,distanciats con) el Japó, els Estats ITnits i els

prinipals cl'Eumpa, l'autor examina el mo
viment de baixa deis salaris

que en els di
la crisi ecom)mi
ca, estudia l'opin'ró deis obrers relativa a la
mateixa i basant-se en els index-number, pre
cisa la situació exacta de la classe obrera, en
el cost actual de la vida. De l'estudi deis di!
versos aspectes del problema tledueix l'autnr
gue la baixa deis salaris és actualment pre
matura, i que, altrement, no constituint els
salaris l'element rnt- important de la fixació
deis preus de venda, llur dismunieió no •pot
'(ser el niitjá elícac d'abaixar els preus, ni
metnys encara de resoldre la crisi económica.
versos

paíssos,

acompanya

a

del treball en, la gestió de les empreses, re
presentació deis ass.alariats en els orgues di
rectors de les mateixes, aceionariat del Tre
ball, leg-islació internacional del Treball.
da 1111 d'aquests problemes hi és estudiat
amb- la cura de mostrar l'evoluci6 actual.
L'autor indica els origens de les diverses
qiiestions que estuffia; remarca les successi
ves etapes fins a l'hora present, no solament
a Franca sin6 molt sovint a l'estrang-er, ex
ixsa l'opinió i l'actitut deis obrers i deis pa
trons, insistint particularment en Tes solu
cións que tendeixen a prevaldre i examinar
la influencia i el resultat de les reformes ja
establertes. Lultim capítol conté un histo
rial ben ciar, de la legislació 'internacional
del Treball en el curs deis cinquatnta últinis
anys, des de l'acció exercida pel socioleg Le
1,.rand fins a les institucions de post guerra,
en particular del «Bureau internaiional (113
Travail» que a judici de l'autor pot laborar
molt en profit de la justicia i felicitat deis
bornes.

PREMIER RAPPORT -4NNUEL SUR L'AC
TIVITE DE LA FEDERATION, STJISSE
DES EMPLOYES DES PORTES EN 1920.
Impr. Fritz Ruedi.--Lauoune, 1921.
aquest rappozt els treballs
d'organització de la Federació, la seva
tivita.t en el terreny professional, la eol-la
boració ami) nitres associacions d'aa1ar1at6
i l'activitat benMea.. La conclusió que Sil
bressurt és que l'any 1920 fou un anY (11
Son estudiats

Turmann, Max.

PROBLEMES SOCIAUX
DU TRAVAIL 1NDUSTI?1EL.--Paris, lib.
Lecoffre; S. Gabalda, edit., 90, rue de Bo
imparte, 1921.
-•

-

Estudi dels probtemes social.s que a l'ho
ra actual, es presenten amb carácter agut
en certs paíssos; limitació progressiva de la
jornada de treball, jornada de vuit hores
setmana de quaranta vuit, supersalari fa
miliar i premi per cargues de familia; part

SOCIAL,

progrés i

en

el qual l'associació veié la rea
l.ització de dugues reivindicaeions essencial
del personal; és a saber: l'inauguració de /a
caix.a d'assegurances i la revisió de la 11°1
en

sobre el treball

en

les empreses de ti-avispo/t.
F.

MANICH.

-

?Per gula

Hl han Sindicats católics-pgraris que van en decadénela.
Perque els seus directors no han llega l'obra del P.
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Els drets
rEomEs

RESPECTE
necessari

ler en

naturals de Mame

1

AL

per

de vendre'l

11

a

com

ASPIRACIONS CRISTIANES
SALARI.—Si el treball és
conservar
a

l'existencia,

propi, el

justicia suficient
cometent-se

seu

per la

una

en

cas

preu ha d'és

eomplerta

violencia si

es

sus

con

tracta per menys preu, i aquesta violencia
alama justicia. Per a que, dones, sigui just
el salan,
tenint en cornpte la finalitat del

treball, que s'exercita per atendre les necessi
tats humanes, precisa que basti satisfer

no

a

1"Is les diaries d'aliment, vestit, habitació.
etzetera, sinó també les deis jorns festius im
P0sats per la necessitat del repós
per al
cumpliment deis deures religiosos.
Altrament, el treball huniá no significa
t:aut sois l'empleu de forces musculars sin()
'4,111hé l'inteligencia, la reflexió i la prepa
eIS tkenica de
l'ofici, amb les despeses con
segiients, lo que imposa la compensació d'a
de,speses i d'aquelles activitats i el
"41tiu
,
de les potencies superiors, aixó 'és de
espiritualitat que posa l'obrer en el seu tre
n)" a més de l'energia muscular; i aquesta,
comparant-la irreverentment amb la de
4, Maquina, imposa al salan i alt res condi
")ns de justicia; perqul si el patró carrega
s'obre. les
elavorades, a Inés del preu
'le cost, loinateries
equivalent a l'amortització del ca
P.itail, no pot fer-se al salani de pitjor condi
i el salan i ha d'atendre per tant a l'amor
titzaei6 de les forces físiques. aixb és, Per a
auan arribi el paro forlós, la vellesa i fins
11
/1, ja. que, a més de cumplir-se així la
,1-1)
finalitat, que és ate,ndre les necessitats
1111.1anes en tots temps, es dona una justa

D'ací

per

a

al governador de Badajoz de que

"igeix
del
jócrecull
el 25 per cont del que es
Per

tat•

dedicar-ho

a

les obres socials de

,Annema pains. Perqué s'indigna
1_41'1 Der que deixa jugar, per que
"'lit Per

cent,

igual motiu el salani ha d'atendre

també al

risc contra el possible accident del treball i
de la ,malaltia, generada moltes vegades en
les condicions antihigiéniques de l'explotació,
o

per

un

esforç permanent

o

extraordinari,

de la mateixa manera al menys, com el fa
bricant s'assegura contra el sohtat desballes
tament de la maquinaria o l'incendi del ta
ller.
I encara no n'hi ha prou amb que el sa
lan i basti a mantenir, reparar i amortitzar
la forera muscular i a conreuar l'espirituali
tat humana, sinó que havent de cumplir l'ho
de bastar, al rnenys du
me el seu destí, ha
rant la justicia legal, a satisfer les necessi
tats familiars durant el desenrotllo fisic intel
lectual i motril deis infants, perque c.auriem
nou al concepte anticristik de les castas,
si al mateix temps que proclamem el dret
de l'obrer a constituir familia, li neguesstm
practicament, impedint que el salani basté.s
mantenir-la i educar-la.
I no es digui, per defensa d'egoismes in
confesables, que si el salani hagués d'aten
dre tantes neceasitats es faria impossible la
vida de l'industria, puix a més de que la
ciencia del segur ha avericat prou per a sal
var-se deis risc amb baixes primes, l'expe
riencia ens diu que el salan, fins ultrapassant
els llindars indicats, s'ha fet compatible i
fins ha contribuit al creixement de les in
dustries, com ha succeit amb les fabriques
del Grant liammel:
Josep CIRERA SOLER.

i cra,11á

tb-i diputar s'ha aixecat al Congrés

11_en/Dar

compensació al desfalliment de les energies
gastades en benefici de la producció; i per

per que

prostitueix

el

diPu-

cobra el
les obres

de beneficIncia,
la

o

per que té por que ordeni

caritat?

Passem de la Cambia popular al Senat i
allí ens assabentem de que el vici de robas
lluny.
en el pes els flaquers ve de
senyor
Fabie,
fent
un
recorrido a la
El
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historia (com si es tractés d'un mitinero in
telectual), ens ha dit que ja al segle XV, la
reina Isabel la Católica havia condemnat a
unes guantes garrotades als flequers preve

ricadors.
Wisca el garrot lliure!

O, i el sucre! Aixó

es

una

cosa

més

amar

ga. Va dir unes guantes coses deis acapara
clors i deis confiters que n'hi havia per lle

par-s'hi els dits.
*

*

*

Ja ho preveiem en una de les nostres no
tes, no açí sino allá, volem dir fa temps, que
aixó deis presents als soldats començaria pel
eigarret i acabaria pels mitjons.
Ara una nova iniciativa a sorgit: «La col
choneta del soldado». Ens sembIa molt cari
tatiti pero el de sempre... Si son necessaris
els matalassets, que fa el Govern que no pro
veeix l'exercit?
Oi més; s'ha d'esser una mica práctic en
ter el bé, i realrnent aixó d'anar pel mon
amb un matalás a coll honoraria molt poc
als nostres heroics soldats, fent l'efecte que
no volia pagar l'arbitri d'inquilinat. Perd so
bre tot l'amoino seria per ells al venir cap a
Espanya «cargados de laureles» com diuen els
diaris al recomenar la iniciativa de «la col
choneta del soldado».

~»,

queviures o disminuir els menjadors (!)•
Dones ja está, decantem-nos per lo mésfac
que es la solució ab absurdunt: matern la
gent i ja veureu que quan quedifu no Ido
mitja dotzena de sovietistes es p•odran ad'
par de valent.

Per un suposat article del ministre de Ma
rina al seu periódic «Actualidad Financiera»,
s'ha promog-ut un fort incident que hauria
pogut dar un disgust al marqués de la Corti
na i adhuc al que está darrera de la Cortina.
Sortosament el ministre ho ha arrailjat
negant-]i tota paternitat a l'article bord
assegurat que ell no escrivia en' lloc més que
a la Gctzeta.
Tenim entés que la plassa de redactor de
l'esmentada publicació está regular ment
gada, i per aquest motiu nosaltres que solo
uns pobres periodistes solicitean un lloc. En
cara que sigui no més per a escriure Notas
de Sociedad.
*

Gracies

a

*

*

Deu que s'ha acabat Ja vaga ele

practics de Farmacia plantejada a Madrid,
per que els clients havien ja de fer cua,
vaja no hi ha dret a confondre l'establim en t
amb un estanc, encara que a tots dos 11OP
hi venguin sellos.

Per que siguem ben sincers.
arnb la maleta,

*

Carregats
tota

plena

de

llorers,

duran la colchoneta?

Un capitá de marina que

aigiies

russes

esplica

el que

va
va

Amb motiu del desastre d'Annual un diari
llençar l'acusació del fet contra la Fatali
tat, i ara tot és el Congrés buscar-li cognoms
per veure qui és el pare de la criatura.
Pero debacles. De tants que se'n citen aca'
barem afirmant que la Fatalitat és filla de
pares desconeguts. Igual que aquella Jara
germana gran que va naixer cap a l'any 1898.
va

naufragar
veure

a

en

aque

les contrades.
Una manifestació de farnolencs va és.ser
disolta brutalment peLs soldats «vermells»
ami) l'excusa d'ésser política, morint-hi 240
persones i empresonant 320 oficials de la ar
mada que per suposats iniciadors foren afus
sellats tot seguit.
Aixd es una delicia de lógica i practicitat!
Perqué hi ha fam? Per que existeix mes gent
que vol menjar que no pas queviures. Aquest
problema te dugues solucions: augmentar els

Sembla que la Societat de les Nacions,

qual s'entrava amb solicitut en paper de Ple"
seta, es transformará en una Associació Yo"
luntaria.

Vet'aquí el Sindicat Unic de les Nac1°119.
convertit en l'Associació lliure.
Perd, i els procediments?

CATALUNYA SOCIAL
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NOTICIARI
La Mancomunitat projecta el establiment
de escoles ambulants densenyanea doméstica
Per a fines de llauradors.
—Havent dimitit En Josep Monegal la vi
cepresidencia de la Junta de Protecció a la
Infancia, ha e,stat elegit vice-president de la
niateixa En Francese d'A. Bartrina, per una

nitnitat.

—El Gremi de Professors particuLars de
Catalunya celebrh la festa anyal académica
arnb Comunió general i sessió solemne en la

En Artur Daunís pronuncih
profund i formós discurs sobre «les fonts

que el doctor
Un

de

l'oPtimismel.
—L'Escola Elemental

del Treball está fent

repartir als patrons deis joves obrers

a.ssisteixen

que

classes una lletra de
manant els siguin donades tota mena de fa
cilitats a fi que no hagin de perdre hores de
a

les

seves

estudj,

—Per R. O. del Ministeri de Instrucció es
cs1)°sa, per mena d'assaig, la creació de
'a,111Ps escolars agrícoles al redós de les Escoles nacionals en totes les poblacions rurals
°n sigu.jn
possibles.
—El Bazar de l'Obrer és una institució me
reixedora de l'ajud de guantes persones se
interessen pel bé de la classe obrera, a la

nd

"al Proveeix de mobles i

a

preus barats i

nris gratuitament.
nasemblea de Cooperativas

que tin

Lsrué

'loe a la Casa Comunal d'aquesta ciutat
Prenguó part el conegut socióleg senyor
Montalvo. Entre altres temes s'estudiá el de

relacions de les Cooperatives amb els Sin

les

dieats Agríooles:

constituir el Consell Regional de
nyersions Socials han segut designat els se
don .Ramón Albó, don Romá Sol, don
rancese Moragas, don Jaurne Bofill i Matas,
Lluis Ferrer Vidal, don Pere Mias, don
Juan Vallés i Pujals, don Joscp Rogent i

—Per

a

l'ors
n:.on

don

Al

-viabert Bastardas.
—Com sigui que está

Iii)rescrit
de

en

per finí el temps

l'article 50 del

Reglament de-14

per a l'execució de La Llei de
de 1911, les societats de cons

últim
:r-unY

,rucció de Cases

Ileis de aquesta
le

b

barates acollides als bene
Llei han de tenir-ho en comp

perdre el dret a usufructuar4os.
Borsa del Treball d'Infermeres del
"Uf:lío de Santa Madrona, donat el norn
extraordinari d'ofertes de col-locacions
Per

a

no

fixes que rep, fa una crida a les senyores i
senyoretes que tinguin un g-rau general de
instrucció i a les que les eventualitat de la
vida els exigeixi d'ajudar amb llur treball
a l'ingrés económic de la familia.
—Els agricultors d'Espanya demanen del
Govern decidida protecció per els blats, el
preu deis quals sofreixern baixa constant
sens cap benefici pel país consumidor.
Els cursos d'Infermeres del Montepío de
Santa Madrona que forma part de l'Obra de
Assistencia Médica de l'Institut de la Dona
que treballa, organisme de la Caixa de Pen
sions i d'Estalyis per a la Vellesa, varen
obrir-se presidint l'acte el director general
de l'Institut, don Francesc Moragas i Barret,
amb el consiliari rever end don Ramón Bal
eells, el president don Ramón Albó i Martí,
del Consell Directiu de la Caixa de Pensions
i d'Estalvis per a la Vellesa, la Comissió Di
rectiva de l'Obra d'Assistencia Médica, i els
facultatius diretors i auxiliars deis dispensa
L'assistencia fou nombrosa
nis de l'Institut.
i distingida.

en nom de la Comis
tots els assistents agraint-los
l'ajut que presten a la institució.
El doctor don Francesc I3ordás tracth de
les «Modalitats que en la infancia presenten
les malalties deis ulls», i a continuació el con

La

secretaria saludá,

sió Directiva,

a

revei end don Ramón Balcells exposá
breument el pla que es proposa seguir l'As
sociació d'Infermeres del Montepío de Santa
Madrona.
El director general, don Francesc Moragas
i Barret, en ,nom de La Caixa de Pensions i
d'Estalvis per a la Vellesa dirigí a les reuni
des eloqüents frases d'entussiasme encorat
jant-les a seguir endavant el camí emprés,
donant exemple de la més profitosa acció

siliari

social.

Seguidament foren repartits els títols de
Infermeres de Santa Madrona a les senyore
tes, Hortensia Bruguera, Montserrat Ferrer,
Celina Lizé, Clara Luna, Margarida Luna,
Herculia Palau i Maria Pey, que acabaren
el curs passat els seus estudis d'infermera.
—La Junta de Protecció a la Infancia ha
nombrat a varis deis seus vocals delegats per
cumpliment de la R. O. de 21
a prourar el
Octubre i demés disposicions legals vigen
tes que amparen els drets de les Juntes de
P. I. al cobro de varis impostos sobre espec
tacles públies.
El Centre gremial de Gracia treballa per

que els establiments es tanquin a les vuit
del vespre sense perjudicar per res als de
a

pendents.

M?
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CONSULTORIO CLÍNICO

•
•

MASIP

•

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

•

Condiciones especiales para trabajach,ress.

»

•
•

céntims.

ECONÓMICS

JORDÁ

DR. R.

•

HORAS
MMMM

DE 7 A

VISITA:
TARDE.

DE
9

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Linea

de

Coruna el

Cuba
21,

Gijón

111/11ce.—Servicio

para

Habana

y

Entr,

:

27 pr,1. 2.1
ALSINA. 3

TRASATLÁNTICA

17,

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

BOQUERIA,

de

de

Santander el

Habana el

20

19. de
de cada

Gijón

el 20

mes. para

de
Co

Santander.
Alrea.--BervIelo mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo
Y Buenos Airea; emprendiemio el
viaje de regreso desde Bueno!!
Aires el día 2 y de Montevideo el 3.
Linea de INTew-York, Cuba, Slelleo.—ServIelo mensual saliendo de Barcelona el 26, de
28. de
Valencia el
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para New-York. Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la las"
imita.

Linea

bana el

Buenos

30

de

cada mes con escala en New-York.
Vencznela-Colombla.—Servicio mensual saliendo

Línea de

Málaga.

y

de

y

de Cádiz

Puerto Rico
Rico.

Cádiz

occidental
Indicadas

Cádiz

Fernando

el

7.

para

de Arrice.
en

Regreso de

16 de cada

Habana.

Canarias.

Linea de
de

y

el

el

Salidas de
y

Colón el

de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, e4 13 cl°
Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma.
para Sabanilla. Curasao.
Puerto Cabello. La Guayra. Puerto

Las
12

Barcelona.

Pdo.—Servicio
Las

Palmas,

Regreso

mensual
Santa

saliendo de

Cruz

de Fernando Pó0

de
el

2.

Barcelona el

2, de

Tenerife, Santa Cruz
haciendo las

de

escalas

de Alicane el 4.

Valencia el

3.

la Palma

puertos de la

de

y

Canarias

y

de

la

costa

~Instila.

viaje de ida.
Póo el

2.

Braafl-Plata..--,Sallendu
Aires, emprendiendo el
Canarias. Vigo. Coruna. Gijón.

de

je de

mes, para

Fernando

haciendo las

escalas

de Canarias

de

y

la

Pen1nsula.

Indicadas

en

el vis'

ida.

Línea

Buenos

Bilbao,

viaje de

Santander, Gijón,
regreso

Vigo

y

Coruna

desde Buenos

para

Aires

para
Río Janeiro, Montevideo
Montevideo. Sanos. Río Janeiro.

Santander y Bilbao.
los Indicados servicios, la Compartía Trasatlántica tiene
establecidos los especiales de loa Puer
tos del Mediterráneo a New-York. puertos Cantábrico a New-York y la Línea de
01"
Barcelona a Filipinas.
Yas salidas no son fijas
y se anunciarán oporunamente en cada viaje.
Además de

stos vapores

alojamiento muy

admiten
cómodo

carga en
i

las condiciones más

trato esmerado.

tienen telegrafía sin hilos. También
clu. servidos por lineas
regulares.

se

como

admite

ha

carga

favorables

acreditado
y

se

en

pasajeros,

y

su

a

quienes

!a

ComtulnIS 65
vapor°$

dilatado servicio. Todos los

expiden pasajes

para

todos

los puertos del

tuvo"
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HUSAR BITELLAS MAL TAPADAS

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa Ana

y

Nueva)

ESENCIAL
CENTRO DE ENSENANZA,
COMERCIO
DE
PRÁCTICA,
MENTE

de letra Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
Prácticas de es ritorío, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
rracticas
Por Partida
doble, aplicados a toda clase de empresas inclusa, la Banca y Bolsa
El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por peritos y profesores
mercantil •s. Clases especiales para senoritas.--Practical of School Languages
vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente

(Lenguas

comercial. Lenguáfonos.
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BIBLIOTECA

DE LA

LLIBRES
Tratado

elemental'

de Sociología cristiana, per el
Josep M. L'oyera. Quarta edi
ció reformada. Ptes. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicatos y Cajas rurales, per el R. 1'. Lluls
Chalbaud, S. J. (Marta
8
Régimen legal de las Asociaciones en Espana, per
el Dr. I). Jasep M. Boix. Ptes. 4.
Problemas sociales de actualidad, per el Dr. D.
reverent Dr. D.

Severl Aznar. Ptes. 4.
Las casas baratas. per D. Josep M. Puyol. Ptes. 3.
El museo Juan de Bloch y el movimiento paella
ta, per D. l'ere Sangro i Ros de Olano. Ptes. 3.
Manual de estudios sociales, per el R. P. Rutten.

(Agota°.

ACCIO POPULA
Deberes del momento presente, per l'Exrn.
1-1111.
or. D. Enríe Reig, Bisbe .de Barcelona. Un
exumplai. ptes. 005; 100 exemplars, pte
3;
1600 exemplars, ptes. 25.
Acción social del Sacerdote, per el Rnt. P. Ga"
briel Palau, S. J. Un exemplar, ptes. 0'20.
A los jóvenes. El deber de la Acción,
per 111013»
ssenyor Baunard, ptes. 015.
La educación por la acción, per el livnt. P. Ries

Amado, S. J. Ptes. 020.
Las grupos selectos per Puu
Normund
Ptes. 050.
Las ligas de Compradores, per el Dr. Max Tur
mann.

sindical, per E. liessen. Ptes. 0'20.
puede hacer por el puebla/ Ptes. 0'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la fix
dustria de París, per Modest II. Villaescusa•
1>tes. 015.
Un apóstol de las uniones profesionales, per M0(test II. Villaeseuste l'tes. 015.
!Tú serás Rey:. per Darlo. Pies. 050.
El nuevo censo electoral social. Registro de Aso'
claclones profesionales y entidades económico*
sociales. Ft.. 020.
Elección de vocales de representación social es
las juntas de Reformas sociales. Ptes. 0'20.
?Ladrones los socialistasI Qüe.sti6 discutida Per
C. A. revolueionari social. Un exemplar pesse
?Qué

La mutualidad escolar, per el R. P.
Ptes. 0'50.

Lizardi,

S. J.

Semana social de Espana. Quint eurs eelebrat a
Barcelona. Un tomo de 700 planes, ptc.. 8.
Almanaque ilustrado (le «El Social». Anys 1911,

(agotat), 1912 (agotat), 1913, 1914,
1917 i 1918. Ptes. una l'exemplar.

1915, 1916,

Anuario Social de Espana. Any 1, 1915-1916,

pes!

setes 5.

Anuario Social de Espana. Any II, 1916-1917. l'es
setes 5.

FITLLETS

se

exeinplars, pies. 4'50; 100 exere"
exemplars ptes. 75.
La redención obrera proposada--per E. II. del C.,
propagandista avaneat. Un exemplar ptes. o'10;
50 exemplars, pies. 9'50; 100 exemplars, pesse
ptes. 8; 1000 exemplars, .ptes. 75.
?Habrá siempre clases sociales1 Un exemplar, 1 >as
tes. 010; 50 exenrplars, ptes. 4'50; 100 exernpl 1.115,
plars, ptes. 8; 1000 exemplars, 75.
setes

Encíclica
Un
50

Rerum Novarum de S. S. Lled5

XIII.

exemplar, 010 ptes.; 25 exemplars, 2 ptes.;
exemplars, ptes. 3; 100 exemplars, ptes. 5.

El peligro del laicismo y los deberes de los ca
tólicos, per
i Rdm. Cardenal Guisasola,
Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, ptes. 020;

exemplars, ptes.

8; 100 exemplars, ptes. 15.
la organización cristiana
del Trabajo, per lEmin. i Min. Cardenal Gui
sasolu, Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, pes
50

Justicia 34 caridad

en

setes, 0'10; 100 exemplars, ptes. 9.
Sobre los estudios sociales. Alocuen5 del Nunci de
Sa Santitut en Espanya, Monsenyor Ragonessi.
Un
100

exemplar, ptcs. 020;
exemplars, 'des. 15.

50

exemplars, ptes. 8;

El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich y la Ac
ción Social Popular. Un exeinplar, ptes. 0'20;
50 exeinplars, pies. 8; 100 exemplurs, ptes. 15.
La ciencia

la Acción, par el Dr. D. Josep M.
Llovera. Ptes. 050.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, per el ltnt. 1'. Gabriel Pidan, S. .1.

Ptes. 0'15.

La organización

010;

tes 8;

50

1000

El partido

Obrero segons C. Alvarez. Un

,

El

pan nuestro... Orientaciones obreras. Grl.
)0.
per u tots els socis cooperadas de l'Acció I

pular.

en

Ptes. 0'50.

Models
socials.

d'Estatuts

I

Reglaments

per

a

obre*

Falles, !llames, Cartells, cts., cts.

De venta

a

AC.3010

1:3l3PUL.A.1‹,

Linix de Sant l'ere,
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