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Ouan el diable fa el bé...
Ha passat a Melilla un cas curi6s. Duia un soldat dins de la motxila un llibre. Vingué
una bala deis moros, foradá la motxila, topa amb el libre i es desviá. El soldat no hagué cap
mal. El libre u havía salvat certament la vida.
Aquel libre era una novel-la pornográfica. El soldat, agrait al seu autor Ji enviá, a Ma
drid, el volúm perforat. Els diaris d'allí n'han fet gran propaganda i publicat fotografies.
Brindlm aquest fet als directors de conciencia de gran nombre de gent barcelonina, a
veure quina conclusi6 en treuen. Els que defensen la Ilibertat del joc perque amb diners del
joc es fan almoines, no es dubtés que ara, perqué un libre pornográfic ha salvat la vida d'un

borne,

defensarán la pornografía.
Dirán ells, amb la lógica que tenen acredita.da: el positiu es que si aquell soldat no ha
gués dut la novel-la a sobre, la bala h hauría penetrat al c6s, ferint-lo o matant-lo. Visca
dones, la novel-la perversa que ha servit de cuirassa tant efieál. Com també diuen ells: visca
el joe, que duna dinets ala pobres. Com també diuen: visquen els assassinats per repressália,
que ens lliuren deis ainarquistes; tal com dejen abans: visquen els atemptats socials, que fan
lujar els salaris deis obrers! En resúm, visca el mal, que fa bé!
Per6 nosaltres diem: ai d'aquells que es deixen protegir pel diable. Tal-libé el diable té
sa providéncia, també el diable fa prodigis. Malaventurat de qui s'encomana al satánic tau

maturg. El bé

que

n'obtingui será la

perdició.
novel-la pornográfica, quí
seva

sap quina mala sort l'espera.
Al soldat que deu la vida
una
Pel Març de 1920, en inaugurar-se a Barcelona el pacte amb el joc, pel qual s'enoomanava
al diable la beneficencia pública i privada de nostra ciutat, escrigué algú que aix6 era:
Illenear a la Providencia un guant de desafiament, i que aquest guant podía esser recollit».
Pels vols de Nadal, el Banc de Barcelona, cor i caixa de la economía barcelonina, &anda
sanctorum i nineta deis ulls deis nostres ciutadans, baluatt inexpugnable, invulnerable, tra
dicional... queia esmicolat oom per un 1Larnp misteri6s, en bancarrota tan formidable com
inesperada, i de les engrune,s res no s'en salva.
a

•

CATALUNYA SOCIAL

2

,

QUE PASSA

EL

ESPANYA ENFORA

ESPANYA ENDINS
El terna objecte de tots els comentaris de
l'opinió durant la darrer4 setmana l'ha cons
tituit el rompiment del tractat que establia
el «modus vivendi» d'Espanya amb Franca.
El dia 10 de Desembre, a les dotze de la nit,
va acabar la vigéneia del conveni, i les mer
eaderies espanyciles i franceses, al entrar a
Franca. i Espanya., respectivament, van que
dar subjectes al regisme comú. El resultat
del rompiment no ha d'esser falaguer pels
francesos ni pels espanyols, de manera que
no será liare.
es d'esperar que'l rompiment
El Govern francés s'havia prevalgut sem
pre de la debilitat del Govern espanyol, i a

•

base d'aixé imposava constamment el seu cri
teri d'acord amb les seves conveniéncies.
Peró ara ha trobat enfront un Govern fort,
ben orientat, que no ha volgut doblegar-se
a les exigéncies, i ha arribat a l'extrem del
rompiment com a cop d'efecte suprem. El
Govern ha conservat la dignitat; i l'opinió,
per ara, l'acornpanya serenament. I si aques
ta serenitat arriba fins al final, no es de
duptar l'éxit
Les Corts segueixen discutint el projecte
d'ordinació bancária, que el Govern es nega
a
desglosar en els dos extrems de Banc
d'Emissió i Banca privada. Sembla que per
la premura de la data ilesa, el Govern es
decidirá a aplicar l'article 112 del Reglament,
dit de «la guillotina». Les minories no's con
formen amb aixb, peró, tot i protestant, vo
taran l'aplicació de l'artiele susdit, ja que
l'iniciativa de les discussions no correspon a
les minories.
Les nostres trapes segueixen ocupant po
sicions naves al Marroc. De totes mancres,
les operacions definitives i importants han
de comencar encara, i l'opinió les espera
amb fort interés per a veure si d'una ve
gada es liquida aquest a.fer africá.
Les Diputacions s'han reunit a Madrid
per a estudiar, sots l'iniciativa del Ministre
d'Hisenda, la reforma de les hisendes pro

L'acord irlandés-inglés ha produit un ex
cel-lent efeete en tots els centres polítics
del món. El text del Dechet es, reattnent,
ben satisfactori. De totes maneres, setnbla
que a Belfast hi ha opinions una mica en
contrades i fins s'afirma que'l leader De Va
lera no es pas partidari de lo convingut en
tre els representants d'ambdós pobles. De
totes maneres, es diu que'l Parlament irlan
dés aprobará el text del Decret de l'Estat
lliure dIrlanda, i finsses parla de la ditnissió
d'en De Valera.
Entre Franca i Inglaterra no hi regna la
més gran armonia. De totes maneres, fran
cesos i anglesos
shan donat compte de que
ni a uns ni altres convé el rompiment de
l'alianca ni sisquera el refreda.ment de la re
lació entre ambdós pobles. Com a resultat
d'aixé s'afirma que M. Briand anirá a Lon
dres a parlar amb en Lloyd George, a fi de
reparar en lo possible les esquerdes de l'edi
fici de l'amistat. Potser les qüestions d'Orient
ho faran un xic difícil.
Els resultats de la Conferéncia de Was
hington no es poden predir per ara. Es corn
plicat tot quan allí es discuteix, i es recels
de la diplomácia no hi deixen veure ciar en
el fons deis assutrIptes. Sembla, per?), que ja
s'ha arribat a un acord entre quatre potén
cies respecte a tractats d'alianla marítima,
i no se sap encara quina sort correrá el pro
jecte de reducció deis armaments, aceptat en
principi per les tres grans poténcies inte
ressades en tan important qüestió.
Les relacions d'Itália i Franca tampoe han
arribat al grau de cordialitat que segura
ment voldrien els respectius Governs, a pe
sar de que s'han suavisat les estridéneies de
:passats dies.
El Govern belga, després del triomf dels
católics, Ola oonstituit a base d'aquests
de lliberals, baix la presidéncia d'un polític
independent, que era ja ministre en el Go
vern anterior. Va esser cosa laboriosa aques
ta constitució.

—
-

?Per qué?

Hi han Sindicats católics-agraris que van en decadéncia.
Perque els seus directors no han llegit l'obra del P.
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Diada Barcelonina

La festa de Santa Llúcia
Santa Llúcia ha estat nova,ment honorada
el nostre poble. La ciutat ha volkut honorar
la Verge gloriosa, que com cada any es mos
tra al poble, voltada d'incens i de claretat.
Els bons barcelonins han omplenat la peti
ta capella que l'estatja i, amb una gran hu
militat i tremolant d'enlació, han dos els
ulls quan el bon sacerdot ha ,passat davant
de llurs parpelles la reliquia de la Santa. Al
cim de cada ciri esgrogueit hi flamejava una
petita estrella. L'altar s'b.a omplenat d'una
dolça daror, com si I'enllumenés un sol ixent.
Els pobres cecs, s'han arrenglerat, per dei
xar el pas obert als fidels enamorats de San
ta Llúcia, i amb veu tremolosa els hi han de
inanat una alrnoina.
Deu meu! era un espectacle verament ho
rrible, veure el rostre pál-lid i demacrat deis
Pobres cecs, amb els ulls apagats i les nines
mortes.
Aquel pobres cecs, que caminen de cara
al cel, cm si els seus ulls entenebrits i ho
rriblement deformats, volguessin rellectir la
serena llum de les altures...
En veurels tan desgraciats, el nostre cor
s'ha emocionat i ha dit una oració. Oh! San
ta Llúcia, serveu-nos la vista i la claretat.
Que els nostres ulls puguin delectar-se
contemplant la bella ondulació de les munta
nYes; la mar inquieta i agitada; els nuvols
voleiant per les immensitats del cel com ve
les desplegades i el camps verdejants, plens
de pau i serenitat. Estimem la llum, oh! San
ta Llúcia gloriosa, perque la llum es la ve
ritat. Volem que els nostres ulls materials
siguin oberts a la llum, peró us dernanem es
Decialrnent claror per la nostra ánima. Si al
gundla els ulls s'apaguen, que brilli el nos
tre esperit com un cel asserenat. Estimem la
llum perqué ella es la que ens ha de conduir
al regne on les tenebres no son conegudes.
La nostra oració ha estat breu, peró plena
d'unció i havem sortit amb l'hnima tota as
serenada de la petita capella.
Potes les coses que vejen els nostres
cris han semblat boniques com si les hagues
vist per primera vegad,a. Les parets col
zades deis casals veins, on en cada pedra hi
ha una llegenda, em parlaven dels temps pas
sats. I sense saber com, se m'han apare
gu. t i els he vist dintre meu com si estigues
sm novament revestits de cara mortal, els
catalans que han immortalitzat el nom de

Catalunya.

La gent, la bona gent catalana, contempla
embadalida les cases de suro i les figures
de pessebre. Aquelles cases fetes tan destra
ment qeu recorden les nostres masíes i aque
lles figures barroeres peró plenes de grácia.
I els infa,nts portaveen a la ma tous de
molsa, cireres vermellejantes d'arb6s i flai
anaven cami
roses branques de pomera. I
nant embadalits, pensant amb el pessebre
que construirá l'avi vellet que sap imitar
l'aigua anguilejant del riu, amb vidres i pa
per d'esta.ny. Aquell bon avi que sap cançons
fresques i alegroies i petites rondalles que
fan somriure els infants.
Aquesta resta té un regust de tradició,
que corpren. Podrá haver-n'hi de més asse
nyalades i de més solemnes, peró la festa de
Santa Llúcia té un encis que captiva. Es
gran per la seva hwmilitat i petitesa.
Els que bescanten el bon nom de Barcelo
na, haurien de coneixer les nostres tradi
cions i els nostres costums populars.
El poble catalá, el poble barceloní, no es
el que promou revoltes i perturba la nostra
vida económica.
El poble barceloní es el que estima les
tradicions que palesen la nostra espirituali
tat i s'agenolla fervidament als peus de San
ta Llúcia...
El nostre poble es inquiet com el mar, pe
ró porta dintre l'Anima la serenitat de les
nostres muntanyes... J. C.
va

La carestía de la vida
Els esforços fets per molts Gov,erns per tal
d'abaratir les subsistencies, no reixen, ara
per ara.

Al contrari. En varis paissos encara so
freixen un augment. En alguns, el neguit
d'aquest fenómen traspúa a tot arreu i pro
dueix commocions populars com la que aca
ba de registrar-se a Viena, on el poble (com
prenent-hi, i de una manera especial, la clas
se mitja), s'ha desbordat per carrers i pla
ces i ha desfogat les seves ires, cegues, con
tra tot qua,n es refereix a queviures, fondes,

tendes, llegues,

etc.

L'estrall ha estat gros. Han quedat des
truides 15 fondes, i saquejades més de mil
tendes...
Les víctimes es compten per centenars.
Els austriacs donen la culpa de la seva, in
tolerable situació al tractat, dit de pau, de
Saint Germain; més el cert es que el fet es
universal.
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El

•

punt

de vista social

en

la campanya contra el

El present será la traducció gairebé ín
tegra de l'article publicat amb el titol Le
point de vue social, al Journal de Gen?ve, la
vigilia mateixa del plebiscit, o sigui el 20 de
M,ars. El precedí el dia 18 un escrit que era
de fran
una hardida reclamació per la manca
quesa del Consell Federal (Govern) i de
l'Assamblea Federal (Parlament) en plante
jar la qüesti6.
«Si la gent qu'estima neeessari el joc per
la prosperitat de l'indústria hostalera tingues
sin el coratge de proposar cara a cara la su
pressi6 de l'art. 35, no cal dir que hauriem
opmbatut la seva argurnentació. Per?) no tin
driein mes remei que acatar la seva fran
quesa. Per?) ara qué passa? Els ipartidaris
del joc comencen per inscriure al front de
llur contraprojecte, com a atrapa-babaus, una
declaració de principis: «Está prohiba obrir
i explotar cases de joc». Per?) immediatament
després, a l'apartat següent, donen la fór
mula segons la qual será perrnés violar i
retorear aquest principi: «No serán interdi
tes les cases de joc que persegueixin un ob
jecte recreatiu o d'utilitat pública, quan la
restricions exi
seva explotaci6 comporta les
gides pel bé públic». Es simplem.ent deplora
ble. Amb bona raó s'ha batejat d'article
cauxú aquest paragraf. En realitat Autora
mancaments
za totes les demgacions, tots els
l'apartat pri
a la interdicci6 proclamada a
jocs d'etzar tm
mer. Els qui vulguin obrir
recreatiu» i sa
sempre
«objecte
varán
algún
brán sempre distreure, deis sumptuosos be
neficis, realitzats a costa de la població, al
guns bitllets de mil per a regalar-los a al
guna obra de beneficencia, que u permetrá
dir que el joc té un objecte «d'utilitat pú
blica».
D'aquest argument de la manca de fran
quesa n'hem de pendre nota nosaltres els
barcelonins, perqué aquí tarnbé podem em
prar-lo. En primer lloc, totes les persones
que toleren el joc, que en recapten els cabals
i els reparteixen, i tots el qui en cobren en
una o altra forma, amb unanimitat rara,
principi. Enemistat
son enonics del joc en
purament platónica,, no cal dir, perqué les
obres pesen m"?s que les paraules. En segon
lloc, la publicitat deis comptes del joc es fa
que es reparteix per a
a mitges. Es sab co
fins, diem-ne beneficis. Es sab també que es
reparteixen fors que ja no son per a fins
(*)

Veure els

quatre articles precedents.

joc a Suissa

benefIcs, peró d'aquells ja
ha

manera

no

(*)

s'en té, ni hi

d'obtenir-ne la llista pública. Peró

s'ignora totalment

pa que

es

recapta,

y on

el
sola partida.
I molts demanen: si la vostra obra es franca
inew,t benefica i social, perqué amagueu la
meitat deis comptes? Si no es franca,ment
benefica, ni social, perqué la rotuleu aixís i
perqué hi preneu part? En un altre aspecte
es
pot encara retreure l'argument de la
menen la obra
manca de franquesa als que
benefica i social de Barcelona, pero d'aixó ja
deis ar
en parlarém amb mes calma en un
concretament

balanc

no

es

es

recapta. De

palie, sino

en

manera que

una

ticles proxims,
Anem a veure ara 'coro es judic,a a Suissa
des del punt de vista social, i sabrem el con
tingut que hi veuen a n'aquesta paraula so
cial en aquella noble terra, ben distint del
que hi troven aquí c,erta gent que l'usen per
a significar una funció antiguament definida a
tots els lexics pel terrne classic: arcaboteria.
Comerlça l'altiele del (ha 20 Mais amh la
constatació del fet de la solidaritat creada
entre les diverses fraccions polítiques unides
contra el vici. Els subratllats son nostres.
«Els socialistes suissos, per aquesta vega
da, accepten assoeiar-se als altres grups per
Han com
a una obra de sanejament social.
prés que la lluita contra les timbes (les tri
pots) es de totes passa.des en interes de la
classe obrera i han decidit, a Ginebra, corn
Suiissa, apoiar la inicia
a tota la resta de
tiva amb llurs vots. Els en felicitém i ens
felicitém. La decisió del seu partit
en
dona a l'iniciativa serioses probabilitats d'é
xit, si en tots els altres grups, tots ets seus
partidaris compleixen ltur deure.
»La supressió del joc d'etzar presenta un
interés social des d'un doble punt de vista.
que ale
Primer, directament. Es indiscutiblesolsament
Kursaals on es juga, no son pas
tro
els estrangers rics i ociosos els que hom
bac
o
de
taules
de
boule
va al voftant de les
cará. No son pas sois els burgesos «corrom
puts pel capitalisme» els que arrisquen las
especial
seves monedes. S'hi troven també,
o a
ciutats
situats
a
les
ment als Kursaals
comerc,
de
llur proximitat, dependeints de
entés,
banca, i fins emplcats de l'Estat (ben
reglameot
sense uniforme, per a observar el
veure obrera
També
hom
hi
pot
de 19131)
vestits de les festes.
»Un caneixedor ?non llest i infinitanwnt
benevol de la classe obrera, l'abbé
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prematorament vicari general de Gi
nebra, ens ha dit mes d'una vegtzda que ha
cia pogut camprovar el mateix el mal que
fa el joc deis Kursaals en la esfera deis jo
mort

vegada més aquesta punyent convieció... Des
prés de tanta destrucció importa 'recons

ressava.

truir_ Reconstruir poc a poc un mon habi
table. I habitable per a tothom, i no sois pels
privilegiats de la fortuna o pels que han tin
gut la felicitat -d'habitar paissos als quals la

per

guerra

ves

obrers i

dependents pels quals el s'inte

Que n'estaria de content el, avui
decissió
undnim presa pel partit in
la

dependent, d'apoiar la iniciativa. Al seu tes
timoni podriem afegir els de nom.brosos fi
lantrops protestants, Mies i eclessiastics i ele
de més d'un cap socialista.» Co que deiem als
anides precedents: la vergonya que fa l'en
teresa moral deis heretges en aquest punt,
comparada amb la blanor i l'inconciencia que
en

aquest punt,

tant

capital, desaparensa

nostre país cat6lic.
*

Peró

no

*

sois el mal

*

es

directe,

segons

raspec-te qu'hem vist, sino també indirecte,
perquI anab el guany no degut al treball o
a l'esforç lícit, desacredita davant deis juga
dors i deis incautes aquella virtut

santa.

'El Imany realitzat pel joc d'etzar es, en
efecte, immoral i antisocial en manera su
ma. Ala ulls deis que voten, per darnunt de
tot, guanyar diners per a participar a tots
els fruiments de la vida, desconsidera el
treball seriós,reemplaça,nt-lo per l'esperança
(ruin prolit immediat adquirit sense esforç.
Esperança enganyosa, d'altra banda, i ben
sovint decettuda, pero que es mes perillosa
quan la corona l'exit!
»Avui mes que mai, a l'endemet de la gue
rra, la societat organitzada weessita el tre
ball. No mes amb un treball intens, conti
nuat i ben organitzat, pot salvar-se el mon.
Si no es aixís es precipita vers la ruina i la
n'ion certa... Retornat aquests darrers dies

d'una regió d'Europa que mes que qualsevol
altra ha sofert de la guerra, l'autor d'aques
tes ratIles [signat FI. M.] n'ha reportat una

Una oració

pels

Poques lectores de tan fttil meditar a les
vigilies del Nadal d'enguan y, Nadal que les
terres hispaniques passaran com les deis paí
qucttre anys de guerra:
tenint en campanya la flor del javent. Po
ques paraules de tan escaient reflexionar i
seguir con les del present article, escrit al
mes de Septembre pel malagnanyat En Ri
ssos europeos durant

ha sigut estalviada.

perque
»Com reConstruirern nosaltres
també nosaltres a Suissa tenim molt per re
construir i hem de pensar a ajudar als qui
son mes dcsgraciats que nosaltres--[Deu sal)
si aquestes paraules son oportunes i aplica
bles a Espanya] si no donem a nostra jo
ventut hábits d'ordre i de treball? Cal ense
nyar-li que no s'obté cap resultat positiu
sense esforç i que resforl en el treball per
severant i continuat es, en tots els dominis
i per a totes les classes de la ,població, la sola
possibilitat de reexir, i fins diriem de sal
vació.
»El joc d'etzar es justa ment el contrari d'a
quest esforc. Sens dubte, ja ho sabem que
—

jamai es poda suprimir completament el
joc., PERO AL MENYS, DEMANEM QUE
NO SIGUI FACILITAT, ENCORATJAT, ES
TAMPILLAT, PER LA PROTECCIO DE
L'ESTAT I DE LES AUTORITATS QUE
DEURIEN FER RESPECTAR LA CONSTI
TUCIO, i que en endavant, si el projecte de
l'Assamblea federal fos acceptat, serien im
pelides a donar els mijans de violar-la.
perquI exhor
»Vet'aquí
acaba dient
ciutadans
a
venir
nombrosa
a
tots
el
tem
ment dissabte i diumenge a les urnes, i vo
tar SI, per l'iniciativa, NO, contra el contra
projecte de l'Assamblea federal. [Es a dir,
SI, per a la supressió de les cases de joc, NO,
per a la tolerancia del joc].»
La vinenta setmana acabarem aquesta se
rie d'articles dedicats a la questió del joc
Suissa.
R. RUCABADO.
---

nostres soldats
card Boquer (q. a. C. s.) escriptor catará mo
bilitzat com a sergent d'infanteria,. viort
Melilla el 27 d'Octubre cierren ireT7,
nostre revista en copiant aquel catre formós
article, que era el póstum: «Que hem de ter
per ala nostres solclats?» reproduit a «Cata
lunya Social», num. 29 (12 Novembre). Amb
dós escrits glosen la mateixa idea, expresió
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veltemcnt d'una anima sincera i piadosa

que

més que cap altre necessitat sentí, en la vida
del front i en mig de les batalles, la sed ar
(lenta de pregaria, la invocació fervorosa de
la misericordia divina damunt deis lluitaclors
qui pateixen i de les víctimes que cau,en, deis
malalts, deis ferits, deis qui aganitzen. El
cop'em, com l'anterior, de la revista «El Fran
colí», i els lectors s'uniran en esperit al qui
demanava per sos germans de sofriment la
caritat més viva de totes: la camunitat per

l'oració.

Retrunyen els canons per valls i barranca
des preludiant amb veu potenta la batalla.
Aeriplans solquen l'espai sembrant arreu la
mor t. Les columnes avancen decidides en
mitj la pluja de metralla; despleguen admi
rables i comenea la lluita. Ressonen les des
cárregmes i aquell camp, abans silenciós, es
ara testimani mut de dels i horrors. La Ilui
ta cos a cos s'es establerta i veureu als bo
rnes, folls, assedegats de sang i de venjanea,
abraear-se primer fortament com a germans
i caure després o l'un o l'altre, mal ferit.
Crits de rábia es barregen amb 9rits d'ago
nitzants. Baix els raigs del sol roent les
baionetes no llueixen... son totes rojes. Aca
ba el dia i els combatents se retiren deixant
el camp yermen de sang, pie de cadavres...
Al segiient día la premsa diu amb lletres
grosses: «Un combat».
* * *

Un combat. Es aquest pels indiferents
un epissodi diari quasi monbton.
pocs, tenen l'idea de sumar les
ben
Pocs,
pérdues, comptar els ferits, les obscures
morts, pensar en les fadigues de les mames
baix un sol abrasador; pagar un tribut d'ho

egoistes

aquests infelieos, que carien ignorats,
sens una queixa, Iluny del seu país.
Tingueu tothom conciéncia del'indiferencia
o silenci que
rodeja a aquests herois deseo
neguts: .els sotracs íntims de son cor, sos so
friments morals, la defensa desesperada, nin
gli els sab; rebelou-se devant d'aquesta idea
nor

Aixecant els cors «Deu meu!» u heu de
dir: «ajudeu als que allá Iluiten». iDeu meu!
El Deu vostre es el m.ateix deis que son
nuny. Vosaltres allunyats d'aquestes terres
sou impotents, ignorants de tot. El vostre
fin o germá, viurá alear? Sufrirá molt?
L'haurán tingut que mutilar per salvar la
seva vida? Geurá moribond en el llit d'un
hospital? Hi haurá prop d'ell, mares, una
d'ona que vos reemplaci, una infermera, una
Germana de la Caritat que aixugui el seu
front, estrenyi amb ternura la seva ma, ca
lenta per la febre, i li digui «pobre fill?»
Vosaltres no ho sabeu.
Peró si, sabeu que Deu es a tot arreu, i
escampa el seu amor i bondat per tot el m6n
i que'l vostre germá no está sol. Deu meu!!!
Invoqu,eu-lo amb fervor, que Deu comprén
totes les aspiracions ,dels cors que ha criat.
En sap que deis llavis deis que sofreixen bro
lla un crit quasi inconcient, quasi una quei
xa, quasi una cricla: iMare! Oh! Aquesta pa
raula, murmurada tantes vegades en les sa
les deis hospitals, que retruny en els camps
de batalla en l'últim moment deis bornes que
carien, aquesta paraula... será una inútil
queixa? La mare, que ells criden, no podrá
acudir? Si, perque Deu ho ha previst tot,
i si la mare quels hi doná jia vida no pot
investit
esser amb ells, hi ha la que Deu ha
donant-li
un po
amb el nom sagrat de Mare,
infinita.
Ana
sens
límits
i
una
ternura
der
vors... com dubtar que Ella no mira amb pie
tat, amb amor, els llits d'aquests agonit
zants? com no veure-la inclinada damunt els
moribonds, sobre% abandonats, parlant-los-hi
el seu silenciós llenguatje, que conforta els
cors i els comunica forera i que a voltes els
hi retorna la vida j potser molts cops, en els
últims moments, els allunya de la desespe
raci6 acompanyant-los fins al Cel?
A la Verge, dones, deveu resar especial
ment.

a

i floreixi de vostres Ilavis un prec per els
soklats que son allí. Reseu: jo vos ho prego
en norn de tots. Algú deis que'm Ilegiu pot
ser té en ten-es d'Africa un, fin, un germá,
un espós. iQui sap si aquesta, oració preser
vará algunes vides i fará potser descendir
sobre •els que carien la pau benefactora en sa
última hora!

re

Pregueu-li i repetiu-li sempre: iMare! iMa
del Cel tota poderosa i estimada, que po

deu lo que no podem nosaltres, que dieu als
nostres ferits lo que nosaltres els hi vol
driem dir!... iMare, Verge Santa... ajudeu
protegiu als nostres soldats!
1 si amb fervor li pregueu, estendrá son
manten sobre nosaltres, els qui Iluitern, min
vant-ne de la guerra els horrors.

t RICARD BOQUER.

Taquil-Mamin

Setembre de 1921.
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La veritable escola

seves

galtes. L'infant li dona

una

forta

abraçada.

La senyora s'acomiadá de les serventes i
cel
es
blau
i
brilla
el.
medí
quan
el
aquestes
li varen fer una gran reveréncia.
Cada
sol, els jardins son l'alegría deis infants. Co
A la tarda els jardins son plen,s de metan
rren xiselejant, com un vol d'oeells, pels ca
gia. La llum del sol que va a la posta li dona
mins amarats de llum i embaumats pel per
un aspecte trist. Diriau que els arbres s'es
Les
flors
que
acaben
d'obrir-se.
de
les
llangueixen, que les flors es colltoreen i que
funt
l'aigua que cau dei brollador plora silenciosa
seres rialles, harmonioses com vibracions de
cristall, ressonen en els aires sota la pau i la ment la mort del dia.
Si passegeu pels camins solitaris del jardí,
serenor del cel. Es donen les mans i saltiro
nen agilment com unes daines. El sol ektwra
sentireu una tristesa molt fonda. Els arbres
els canzins vorejats de violers i els arbres que els ombregen sembla que estenguin les
branques per a copsar les ektrreres lluissors
s'espolsen la rosada.
rotllana,
parlen
Les mainaderes fenl una
del sol que s'estinzba darrera les muntanyes.
de les seves coses. De vegades giren el cap i El cel esdevé pal-lid. Passen nuvols lagos de
donen una llambregada pel jardí cercant is tant vagar per la innzensitat del eel.
Demá quan el sol eixiret de les aigues del
petits infants que juguen aelelerats sota la
mes
entenimentades
van
mar
fent-les brillejar intensament, els jar
blavor del cel. Les
darrera deis infantons teznent que caiguin al dins serán novament alegres. I ho seran, per
llae amb les aigues del qual hi juga la llunt, que tornaran els infants a saltironar sota del
clanant-li reflexos nie t(ilics.
eel inundat de llum.
Cada dia passeja per aquells jardins una
Els infants han tornat i s'izan deselos les
flors i han eantat els ocells. Ara corren amb
senyora molt gentil amb un petit fillet.
Aquest en veure els infants que juguen de els Os plens de lluissors i les galtes roges.
La senyora gentil ta?nbé ?ti aeut amb el
mana a la sera nutre que el deixi també ju
ale
gria.
La
mare
seu
fill. Els infants se l'emporten a jugar.
fuig
amb
gran
gar i
corrent
el vigila constantment.
Lluis, li din la seva mare, no corris molt
que no pots fatigar-te.
Una de les serventes, enettriosicla, ti pre
—No, mama, tornaré de seguida.
gunta si era malaita, ear havia observat que
pare
a
pendre
el
sol.
Un matí, la senyora i el seu fill no varen
cada matí anava al
No, contesta amablement la senyora. Vine compareixer. Passaren tres des, i ningú co
a acompanyar el ~u fillet. Les serventes es
neixict el motiu de l'abs?ncia.
tranyaren aquesta resposta. No ,podien eonz
Des deis companys que havien intimat
que
senyora
tan
pendre con:, era possible
una
Inés, anaren a visitar-lo. El pobre Lluís, es
clistingickt tingués la paciéneia d'acompanyar tava malalt. La mare agraí molt la delicade
cada matí el seu fill. Es que no té confiança
sa deis das infants. Era atés amb tanta sol
licitud que aviat abanekma el llit. Quan esti
amb les serventes, pregunta la mateixa mai
gué restablert, la mare d'en Lluís, l'a,ccom
naciera fent una mitja rialla?
panya a tornar la visita als seus eennpanys.
—Sí; son molí; bones i mdt entenimenta
des, porO el »ten flU en lloe estará tan bé com Des d'aquell dia s'establiren entre les famí
lies deis infants, corrents de fonda simpatia,
MCU costat.
que
una
bona
mare!
La
meya
Pera la nutre d'en Lluís s'allunya una mica
—Oh! sí
es
senyoreta no ha sortit mai amb el seu fill.
de les amistats, car no li plavia el seu viure
ni el sal. tracte. Ella rivia pel seu espás i el
—I la meya tampoe, digné un altra.
—Apenes els vete. Es pot dir que jo els hi sett fi/2 i s'allunyava tant com podia de les
faig de mare.
reustions mundanes.
Pctssaren els anys. En Lluís comença la ca
—Segnrament, digné la senyora interrom
pent-la, estimen més a vosté que a la seva rrera d'advoeat. Els seus pares es preocupa
ren d'ell talment con' si encara fos un in
inare.
i
els
Jo
els
porto
a
passeig
fant.
—Naturalment.
Sabiezt el andes que tenia, les cases que
dono llentinadures. Amb fesies i moixaittes
els infants estimen facilment.
freqüentava i l'aconsellaven amb sény i pru
Es va sentir una gran eridoria i varen déncia. El pare d'en Lluís era un borne pie
acudir els infants rient i saltironant. La se
de bondat. Mai amb els sezts actes havia es
»llora alça el seu fu, el va estrenyer contra candalitzat el sets fill. Parktva amb dignitat
el •eu pit i va posar els llavis en la rojor de
i obrara honradament, per tal que en Lluís
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conegués el cantí detrurer. Era malt ric, pe
ra mai hauria permés que el seu fin malver
sés els cliners, ni sobornara els catedratics
per tal que li clonessin bones notes.. Tú, fin
meu, u deja, has de ser apte per a guanyar
te honradament el nostre pa de cada día. En
cara que siguis ric viu del treball. El jove
que no té ideals i canverteix la vida en una
continua disbauxa, es corromp. Procura te
nir sempre el cor pur. No creguis els amics
que et diuen que tú no necessites estudiar
perqué ets ric. No rulguis que ele hornee t'ad
mirin únicanient per la teva brillant posi
ció social, sino per la teva intel-ligencia i la
tcva bondat. Esser ric no es cap mérit. Has

ti'esser culto i sobretot has d'esser bó. La vir
tut no es únicament pele pobres, sino per
tots els humee. Amb diners podrás comprar
honore i vanitats, pera no comprara la gla
ría del cel. Si no ets virtuós de res t'haura
servit l'esser ric.
Cada nit es reunien els dos esposos i el
fill i deien el sant rosari. En Lluís pregava
molt devotament perqué ja de molt petit
haría ensenyat la sera mare a dir ente ruido
res oracions.
Un dia arriba En Lluís a cada més ale
grement que de costum. Papa, digué, obrint
els braços, ja soc ctdvocat. M'han ctprovat to
tes les asignatures. El pare abraça el seu fil
amb una gran emoció i va sentir en les se
res ganes la fredor d'una uagrima. Mama,
mamá! abraça'm, ja soc un home de respecte.
La mare l'abrctça també amb un gran enter
niment. En Lluís aclonant-se dele c,abells que
ja començaven a blanquejar li va dir: La
neu, mama, ja COMellça a caure damunt del
teu cap. Quina 1141stima! Jo et voldrict sem
pre jove! Em plauria que fossis eternament
tal com eres quan cm portaves a passejar
per aquells jardins que avui encara veig din
tre meu daurats de sol. La mare sontrigué
amb una gran dolcesa i va estrenyer el seu
fil contra el seu pit.
Un día visita una de les mares deis com,panys d'En Lluís per a comunicar-li la gran
nova. Oh; senycnyt, 9.,osté es molt afortunada,
N va dir l'amiga, de tenir un fill tan bó
fánt 'esTitcliós. El meu, ja ho sctp, ha perdut
tots es anys. Les meres amigues també te
nen el fdl esbojarrctt. Sembla que el diner i
el taje« estiguin renyits.
—No; vostés en tenen la culpa si els seus
fills son irreflexius i donats ale platxeris de
la vida.
—No.saltres, exclama l'amiga, amb una
,

gran

,.

extranyesa.

•

—Si, vostés. Creu vosté que
no tingués timaner arribaría

un
a

vaixell si

port? Ccnn

vol que els .seus fills segueixin el carni de la
virtut si els deixcn completament abando
nats! Saben que malversen ele diners en el
loe i inantenint amigues, i en ~píes de
reptar-los paguen resignadament ele seus
deutes i ele seus vicis. No han conegut l'es
calf de la mare. Han viscut sempre etnanci
pats i ningú ele hi ha demarat compte deis
seus ctete,s. Han fet sempre el que hat vol
gut. Com que sabien que el pare era ric,
han suposctt que no calia ,perdre el temp,s es
tucliant.
—I qué volia que íes jo, senyora?
—Donar bon exemple. Vosté no s'ha pre
Ja
ocupat mal de la formad() dele seus
sé que m'Izan titilat de cursi perqué sempre
meu marit i el mea
he viscut unida amb
pera no me'n penedeixo d'haber obrat
airi. Siguint franca, senyora, quin exemple
han donat als seus fine? .Vosté tot el día en
reunkns i festes i el seu marit amb ele
mies. Quantes regadas m'ha dit vosté que el
seu
marit porto va uva vida irregular. Es
possíble que els fills siguin dolents, malgrat
els bons cansells, pera es gairebé impos.sible
que siguin bons si ele pares ele 'ti donen mal

exemple.

—Es que sempre liavia d'arar darrera del

meu

fil?•

—Jo tampoc arara darrera del Mell i eo
neitria les seves amistats. El meu marit ha
sabut aconsellar-lo bé i ele seus consells han
estat profitosos -perqué ha predicat amb
l'exemple. A la nostra llar sempre hi ha reg
nctt la pau i l'amor. De .molt petit vaig acon
seguir que el nteu fill estimés a Den i aquest
amor l'ha fet allunyar dele perills de la vida.
—Es cert que jo no he educat ele 'wats
filie, pera ele he donat bons mestres.
—No n'hi ha prou amb aixa, senyora. La
veritable escola, es la llar i ele millors mes
tres son ele pares.
•

CIVERA.

Tot bon

divulga,
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Esguardant

el

mon

Italia

L'«Unione Italiana del Laroro» i la reduc
ció deis salaris.
El Consell nacional de l'Unione Italiana del

Lavoro, organització central obrera dirigida
pels republicans i els reformistes dissidents,
ha examinat, la qüestió de la reducció deis
salaris proposada pels industrials.
El Consell aprova un ordre del dia que
declara «antinacional i antiproletaria» rae
titud deis industrials i deis propietaris agrí
cols.
El Consell nacional afirma la necessitat que
té la classe obrera de presentar un front
unic a l'ofensiva patronal i dona ordre al Co
mité executiu de preparar una campanya
encaminada a provocar una vaga general que
eviti la reducció deis salaris.

França

•

Obrera

vaguistes indemnilzats

El número de vaguistes indemnitzats que
els moments culminants de la crisi indus
trial havia puja,t a 89,289, en l'actualitat ha
minvat considerablement. Han estat única.
(10,322 homes i
ment secorreguts 1,145

será designat pel ministre del Treball. Hi
tindran representació dos representants de
obrers designats pels sindicats.
Els que declarin un lock-out i els que pro
voquin na vaga seran ciLstigats si el ministre
del Treball creu que l'actitud deis obrers o
deis patrons no té altre objecte que perjudi
car el .poble que no té cap relació amb el con
filete plantejat.
Elsque no vulguin acceptar les decissions
Els que no vulguin acceptar amb fortes:
multes.
Australia

Nous tribunals

d'arbitratge

El ministre del Treball ha proposat la crea
ció d'un tribunal especial, encarregat de de
terminar els salaris minims i la durada nor
mal de treball per tota la industria.
Es creu que aquesta transformació no po
drá efectuar-se immediatament, car és pro
bable que els sindicats faran una forta oposi
ció, tement que el nou tribunal serveixi per
a suprimir les
organitzacions obreres fede
rades.

(Manchester Guardian Commercial)

en

Japó
L'lls del

3,1:1:23 dones).
Suissa

Msforo blane

En virtut deis aeords que es prengueren
la Conferencia de Washington, el Govern
japonés ha sotmés a l'aprovació del Parla
ment, un projecte de Ilei prohibint l'ús del
ft)sforo blanc en la fabricació de les cerilles.
en

Sluin reunit els representants del Consell
federal, i els deis sindicats, per tal d'arri
bar a un acord sobre la supressió de la jor
nada de 8 hores.
Els representants deis obrers s'han decla
rat enemics de tota revisió de les disposicions
legals referents a la (limada del treball.
Els representants del Consell federal, han
rnanifestat que sense vulnerar les Ileis es
Pudran augnientar les hores de treball quan
les necessitats ho exigeigin.

(Tokyo Nichi Nichi)
Estats- Units

El desenrotllo intel-leetual deis obrers
Slan reunit 26 societats per tal de
ques que facilitin als obrers l'educació

Anglaterra
La solució deis

nece

ssaria.

conflietes industrials

Ha estat presentat un projecte de llei (In
(lustrial Armistice Bill) a la Cambra popular.
Segons aquest projecte, tots els conflictes

industrials,

acon

seguir la creació de diverses escoles tacni

seran
sotmews als tribunals
ereats a aquest efecte, durant un periode de
anys. Cada grup d'industria constituirá
un Comité d'arbitratge, el president del qual

En aquests centres educatius s'hi ense
nyara,n llengües, economia social, historia del
treball i tots els ensenyaments útils Deis

obrers. Hi haurá un curs superior, el qual
estará, integrat per les següents assignatu
res:
literatura, dret, historia de la civilitza
ció, matemátiques, música, psicologia i hi

giene.
(New-York Evening Post).
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L'abolició de la llibertat
la

a

Russia sovietista

«Homes i dones, quants habiten singularment a les ciutats i han trobat algun lloc
deis innúmers centres burocrátics que han suiza, o en qualsevol dependencia indus
trial, com de l'Estat, han queelat civilrnent immdbils, han quedat clavats en la vicla; el
seu loe ja no pot esser abandonat; l'obrer d'una fábrica, de calsat o textil; la dona que
fa servei en tal hotel oficial; l'antic advocat i filosof que avui ha trobat un mitjá, de
vida en la Central que distribueix les patates; l'escriptor o pintor d'antany que ha trobat
tal o qual situació pa.ssatjera, ningún pot escoltar la veu del desig, aquesta veu interior
que es l'esséncia de l'individualitat mateixa, la vocació, es a dir, l'apelació interior. Lo
que siguis, has de continuar essent-ho; les alegries i les inquietuds, la recerca de nous ca
mins per a la teva activitat, o la forma més elemental de canvi, la d'abandonar un lloo
per anar a un altre on es faci la mateixa cosa, peró que sigui del propi g-ust, es impossi
ble, perqué el treball está concebut en els serveis que considera l'Estat necessaris i ur
gents, com un servei militar; i essent l'Estat monopolitzador del treball, no en dona més
que a qui obté el seu placet per a realitzar un canvi.
»Els uns, si abandonen el treball de lo que se'n diu el «front industrial», incurrei
xem
en el delicte de deserció; el altres, encara que no contreguin responsabilitat penal, co
rren un gran risc, el de no trobar feina i pe rdre la racció oficial; sois tenen una sortida:
fugir al camp.
»Peró cal fugir propiament, perqué el traslladar-se geográficament d'una provincia
a raltra pel ferrocarril sois es permés si Ja policia ho consent, i no hi ha cap mena d'ape
lació de la deeisió seva, ni hi ha dret on apoiar la demanda. La policia ho nega, en gene
ral, a menys que's tracti d'un cas excepcional. Així, una floja, de familia coneguda, sol
licitl anar a veure el seu pare malalt a una provincia limitrof a la de Moscú, i no's va
apreciar que aixd fos una raó suficient».
en

un

FERRAN DE LOS RIOS
Del recent libre «Mi

viaje

a

(socialista, Catedrátic

de l'Universitat de

la Rusia sovietistta», Madrid, 1921.

La cria de bestiar
La cria de bestiar a Catalunya es va in
tensificant d'una manera extraordinaria. De
uns pocs anys eneá, afavorit en part per la
guerra europea, en algunes comarqu,es, l'au
fale i la trepadella, van substituint l'ordi i el
blat. El Vallés avui és ja una extensa vaque
ria.
En aquesta propensió a la cria de bestiar,
industrialitzant en celta forma de fruits de
la terra, no sois poden considerar-s'hi de re
més grassos de rendiment, sinó altre
aernent d'ordre moral i psicológic, que a un

Granada).

(Pág. 92).

técnic tal vegada no E causará cap engunia.
peró al que el preocupi l'educació de la gent
rural, li donará una cabdal importancia. I és
que la substitució de l'explotació directa deis
fruits de la terra per la cria de bestiar pot
ésser una aplicació funesta per a la nostra
pagesia de la llei universal, i molt humana,
de la menor resistencia, del menor esforc. En
Valois la formula així (1): L'home és un ser
molt energic, com tota energia, segueix la
via de la menor resistencia, quina sensibili
i
tat crea la menor fatiga, el menor dolor
que l'instint de cmservació enmena cap al
menor risc.
Es podria dir que l'home endut de les se
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passions es rebel-la contra l'especie que
s'orienta devers el treball que conserva la
vida. El nosti e pagés no s'escapa d'aquesta
ves

llei inscrita en la seva carn de ser concupis
cent. Lliure de cedes eoercions, totes les se
ves

que

propensions son per a aquella conreus
exigeixen més poc esforl. C,onreuador

ahir, avui

va per

ser

pastor

o

remader que

estalvia un bon xic de treball.
La feixa de trepadella o de aufall en sem
brant-la fina d'aquí tres o quatre anys no
caldra que s'agipi rnés a ella, sinó és per a
segar i traginar el ferratge a la menjadora
o la fenassa a la pallissa. Compari's abolamb
les labors continues d'una sembrada de blat
o de patates. El bestial' a la cort li ocupa un
parell d'hores de treball al matí i altres tan
tes al capvespre i tot el demés temps el bes
tiar ja treballa per ell, per lamo ociós. Si és
bestiar de pastura, per untres i no res un
pastor missantrop li guardará una munió de
caps. I tots, el bestial- i el pastor, s'afanya
i an per l'amo abragat a la llei de la menor
ressistencia.
Aquesta evolució de la nostra Agricultura
certes contrades, té una importancia mo
ral extraordinaria. El pagés esdevingut oci6s,
cerca fora de casa espoLsar l'aburriment i
trencar la monotonia del viure. El mercat
setmanal de la vila propera u ofereix pro
picia ocasió. Allí el no hi falta mai; ara per
comprar bestiar nodriu o per vendre'n de
gras, o per assabentar-se deis preus. Tots
l'hem vist aquest pagés en els nostres mer
cats nemaders amb la seva folgant brusa ne
gra, la verga a l'aire i el cigar a la boca. Es
Passa el dia a la placa, al café, al joc, en con
verses ocioses, i engollint alcohol. Al vespre,
O l'endemá al matí, se'n torna a casa més
allunyat cada cha del treball del camp, i som
en

molts d'aquests les circumstancies propicies
de la darrera guerra els han improvitzat re
madera o negociants, i guanyaren diners en
abundó sense gaires afanys. QuI sap si no
fora endebades una crisi d'aquest ram de
produc,ció per a que no quedessin sinó aquells
que, en veritat, tenen dret a guanyar di
ners amb el bestiar, pel llur esprit etic i la
llur cura i amor en la crianca. Tots els altres
haurien de tornar a abralar-se amb volun
tat a la terra fent-la produir.
Amb tot i aix?) des del punt simplement
económic o amb el dalit de criar bestiar, es
van dedicant a pasturat,ges terres que,
se
gurament, donarien més destinades a con
reus directes. Potser hi ajuda a aixo5 l'escas
setat de bralos, que no ha pogut suplir en
cara la maquinaria agrícola, que, moralment,
no suplirá jamai l'activitat
de les families
nombroses que poden viurer-hi, intensificant
la producció cada una mestressa del seu troe
de terra. L'exemple el tenim en nacions pe
tites, com Dinamarca i Holanda (2), on Fe
ducació de la gent rural ha agermanat la
cria del bestiar amb el con reu intens de la
terra. Sinó d'una manera antieconbmica i
antisocial, de mena cap a un régim pastorí
vol, que fou el característic de l'Humanitat
primitiva. A Franca, abans de la guerra,
l'área de terra sembrada disminuia cada any,
augmentant la destinada a pastoratges, fa
angunia el pensar que Europa, i que la nos
tra Catalunya es tornés un poble de ipastors
o de remaders. Car el régim pastorívol, que
és el de la sola colina té en l'home, una in
fluencia funesta, permet el repós deis bra
eos, la somnolencia i l'avorriment. El pag-és
que es torna pastor d'aquesta mena, sofreix
una minva d'energia física i moral.
I aix4.5 és una cosa ben sensible que cal evi

niant en una sortida. Aquest pagés es va
assimilant cada dia més tots els costums i
vis de ciutat. El poble ji fa cor agre. Cada
tarda ompla la sala del café. Es el que im

tar.

Porta, propaga, nodreix el vici del joc i la
vagancia pels nobles. I constitueix un cons
tant estímul nociu per tothom.
Fora absurd oposar-se o eregir-se en ene
11lic de la remaderia. Per) el greu és que

(1) «L'Economie Nouvelle».—Nouvelle Librairie Na
tionale, París.
(2) El lector cuniós pot pi oporcionar-se el número es
pecial dedical a l'Agricultura i Horticultura, particular
ment d'Holanda, de I.La Teorie Agricole et Rurale» del
darrer de 1919.—B. Balliere, Edit., París.

Angel GRAU.
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(no ens referim al signore Stephano), fer
caritat.
sap

D'a,eí i
cank
compa
panya contra el joc, que solament té
ranca amb la del nostre amic Sr. Rucabado;
pero com que aquell posseeix, ademé,s, un
cert poder coercitiu les empren contra els
jugadors en persona i l'altre dia a Puen
teareas va ordenar als seus subordinats una

El

goveinador de Vigo está fent

una

visiteta al Círcol Artístic i es van trobar sor
presos amb una timba, en cantes de belles

Davant l'anunci de que al Congrés s'apli
caría en algunes discussions la guillotina, els
demócrates estan que bufen i 'no hi volen
ser, perque ells son mód partidaris de l'obs
trucció, que es més de sainet, i no está la
vida per tragédies.

rts.

a

Millor dit, els Sorpresos varen ser els que
cultivaven les arts no gqips belles de l'envit,
els quals pretenien fugir llencant-se pe les
finestres. En estirar-los per l'americana es
van trobar amb que un d'ells era un funcio
nari judicial.
Vet'aquí un conflicte entre dos poders que
a casa nostra
no havia passat, perque aquí
sense compliments la persona més honorable
pot tallar.., el bacalIá.

periodista ha intervivat als coneguts

tha

sindicalistes Pestana i Noi del Sucre i tots
dos han coincidit declarant que la situació
de Barcelona no pot leguir així, perqué el

terrorisrne blanc está sembrant d'odis les
llars obreres.
D'odis i de penes, el mateix que el terro
risme vermell i ádhuc que el vert poma. Per
que encara que el terrorisme es vesteiyi de
•

seda,

es

queda

en

terrorisme.
* *

De
vista

vegades hi han

coses que

a

primera

semblen dolentes i que en el fons
guerra
son un mal menor. Tal passa amb la
del Marroc.
Un diputat ha dit que amb els cabals que
sesmercen diariament per sostenir-la es po
drien obrir, també diariament, setanta es
coles i construir cent quinmetres de via
férrea.
Vostés han pensat el que signifiquen setan
ta escoles diaries? Cada any 25,550, i ara
vagin multiplicant pels anys que alk) dura i
el que pot durar i vegin el conflicte pedage
•
gic que aixd crea.
I si anem en el que es refereix a les vies
férrees...! Esparverem-nos. BaiXariem l'escala
en cremallera.
Si es que no es vol fer més gueria, millor;
per?) gastar els diners en cultura i comuni
cacions, mai de mai. Val més que comprem
eacahuets.
ens

*

*

*

Davant les critiques que s'havien.fet sol)] e
si Italia ,entrava o no en negociacions amb
Rusia, el marqués Della Torretta ha de-clarat
al Parlament que si dechs els tractes seran
purament de carácter econemic.
De carácter económic, ha dit? Dones ja

*

El diumenge prop-passat ens despertem,
saltem del lit, goaitem el cel i estava nuvol
i fose.
Agafern el diari i Begim un gros anunci:
«Festes populars de l'Expossició a Montjuic.»
Ja ho tenim esplicat: sernpre será la mun
tanya de la Regencia negra.
*

* *

El que és dar m.als exemples. Com els pe
tits regidors han vist que els pares de la
Piltria es dejen fástics i adhuc es donen ga
rrotades, ja no volen ser menys, i l'altra dia
en

cert Ajuntament
diputats.

un

gar

a

Pere ho

van

es veu

que

van

fer de deb6!

Número extraordinari
de Nadal
Sortirá el dissabte, dia 24, amb
col.laboració escollida i dibuixos
atistics.

TINDRA 32 PLANES
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N OTICIARI
L'educació de la dona

1

Com que tan interessa avui dia aquesta
qüestió i tantísim s'escriu respecte d'ella,
enquesta
es oportú publicar el resultat d'una
anomenada
l'associació
feta a Franea per
Le plus grande famille, sobre les carreres mi
llors que s'ofereixen a les noies de la cla-sse
initja actualment. Heu's aquí el resultat:
Les carreres análogues a la missió que la
dona desempenya dins la llar: directora d'o
bres socials, suiperintendenta de fdbriques,
etzltera.
La carrera de l'ensenyança, que exigeix
intel-ligéncia, bondat i paciéncia.
La d'enfermera, per a la qual tantes bones
facultats té.
Aquelles carreres en que la dona pot servir
a l'autoritat, conforme a les seves condicions.
Aquelles altres carreres semblants a les
funcions doméstiques, con) direcció de pen
sionats, col-legis, etz.
Les professions acomodades al seu sexe, a
la natural h,abilitat de la dona, al seu deli
cat sentit artístic, etz.
Tot aixó sens perjudici d'educar-la. pilinci
palment per a la seva missió d'eesposa i de
mare.

No

--La crisi carbonera va resolvent-se tris
tenient amb el paro del treball en les mines
de carbó. Son nombroses les Empreses mine
res que anuncien aquest paro, comeneant per
la de Mieres (Oviedo).
--Lenin confesa que la república deis So
viets evoluciona cap a la dreta, excusant-se
en que el régim capitalista deis demés Estats
no li permet altra cosa.
--D'una Estadística deis Sindicats feme
nins d'Espanya que acalla de publácar-Se re
sulta que n'hi ha 96, amb un total de 16,605
ohreres sindicades.
---En el succesiu la inspecció, la Comissa
la Junta Consultiva, de Asegurances,
ria
formaran part del Ministeri del Treball i no
del de Foment com fins ara.
--Ha e,stat promulgada la llei modificativa
de la de Cases a bon preu.
—La Caixa de Lloguers, que tan de bé fa
les families pobres, torna a dernanar al
moines per a poguer continuar amb delit sa
cristiana tasca.
a

consentiu que les entitats bené

ligues rebin diners

del

joc, peró

soco

rréu les amb vostre máxim óbol.

-L' Associació d' Agricultors d' Espanya,
Protesta contra la composició de la Junta
d'Aranzels i Valora,cions, i per la forma com
els treballs d'aquesta s'han realitzat.
El Centre Autonomista de Dependents ha
aprovat el reglament de la Caixa contra

l'Atur foreós.
--La Comis.sió Mixta de Treball de Comere
de Barcelona, obra un Concurs públic, lliure
i internacional sobre aquest tema: Régim de
Densions per a la dependóncia mercantil que,
a base de mutualisme, previngui els casos de
vellesa, imposibilitat per al treball i inort.

—Durant aquest mes de Desembre se está
procedint a la rectificació del Céns conforme
disposa la llei.

--La Societat per a la construcció de Ca
bon preu, anomenada «La Casa del Me
nestral», de Barcelona, fa una emissió de tí
tols per a empendre la edificació de trenta
cases prop de la Sagrada Família.
ses a

—A Tarragona sha constituit un «Circol
d'Estudis de la A. C. de la Dona».
—A Xicago cent mil obrers verificaren una
manifestació davant deis Mag-atzems Gene
rala de la ciutat, provocant sagnants coli
sions amb la policia, de les que resultaren
centenars de desgrácies.
—S'ha inaug-urat, patrocinada per l'Ajun
tament, la ResidIncia d'Estudiants de Cata
lunya, establerta a una torre de St. Gervasi.
CA.TALUNYA SOCIAL es avui el set
manan i de

Catalunya de major

tirada.

•
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en cirios,
blandones, ha
chas, candelas y todo lo
concerniente el ramo de cerería. elaborado con toda
perfección al peso, forma y gusto de cada país en CE
RAS PURAS DE ABEJAS para el CULTO CATOLICO,
y con buenas mezclas de varias clases y precios. «Sin
humo, olor ni carbón..
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla.

ESPECIALIDAD

DEPOSITADA

?)11

CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias. Cerecina, Perafina, Estearina. etc.etc.

FABRICA de BUJlAS

Esteáricas y trans
parentes, blancas
y colores de todas eliges y varios precios. Cirios. Y
blandones esteáricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1838. Expediciones a todos
Península y Ultramar.
los puntos de la
12 MEDALLAS DE I.' y 2.• CLASE

°-'\./4'0

Ceras

de
en

glande

excals
40 Calle.deln ffineesa 40

.001

414-VO
2

D¦ple

PriliCeSal

11.

°deTpRrernios

B ARCELONA

dt INOOV

ona t.

Teléfono 428

CONSULTORIO CLÍNICO

••••••••••••••••••••••••••••••••
•••

Ir

•—

CATALUNYA•
•
ELS DISSOPTES •
SOCIAL SIAT
•

:
•
•

•
•
n
•
•
•
•
u
•
e
•

Un any

8

ptes.

Sis

4

n

mesos

Cada número
ANUNCIS

15

.

.

PREUS ECONOMICS

A

Mélico.—Servicio mensual

Ceba

21, para Habana
Gijón y Santander.

runa.

el

de

y

día 2

Montevideo el

New- York,

Línea de
n

saliendo

de

Cuba,

BOQUERIA, 27 pral. 2.*
Entrada

y

y

16

Habana el

de

Barcelona el

Aires.;

Buenos

Santander

17, de

Bilbao el

Veracruz. Salidas de Veracruz el

Santa Cruz de Tenerife, Montevideo

Aires

trabajadores.

para

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.

Buenos Alres.--BsrvIclo mensual saliendo de

Linea de
para

y

MASIP

ALSINA, 3.

:

COMPANIA TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA
Línea de

especiales

Condiciones

lig

ll

JORDÁ

DR. R.

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

•
•
I
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•
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o
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céntims.

40 ANTONIO SALA Barcelona

Teléfono, 428. A.
Se remiten notas de precios, y catálogos, gratis.

2 Gren

4.

de

Málaga

emprendiendo el

viaje

19, de

el

20 de

de

el

Gijón

el 20

mes,

para

cada

5

de

y

regreso

y

el

Cádiz

de

Ce

7.

desde Buenos

3.

1148111co.—Servicio mensual

saliendo

Barcelona el

de

25, de

Valencia el

26.

de

New-York. Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la Ha
New-York.
bana el 30 de cada mes con escala en
10, el 11 de Valencia. el 13 de
Linea de Veneznela-Colombia.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el
Málaga,
de Cádiz el 16 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma.

Málaga

el

28

de Cádiz el

Y

30. para

y

Puerto Rico

Rico.

Línea
de

Habana. Salidas de

y

Canarias,
de

Cádiz

indicadas

Fernando

el

occidental

7.

de

para

de Africa.

Pdo.—Servicio mensual
Las

Palmas,

Regreso
ida.

Fernando

Póo

Santa

el

2,

saliendo de

Cruz

de Fernando

Linea Brasil-Plata.—Sallendo de

emprendiendo el
Vigo. Coruna, Gijón.

Aires,

Canarias,

Además de los

Yall

Curasao.

Cabello,

Puerto

La Guayra,

Puerto

Poo

haciendo las

de
el 2,

Barcelona el

2, de

Tenerife. Santa Cruz
haciendo las

escalas de

de

escalas
de

y

Canarias

de

Valencia el

3. de

la Palma

puertos

y
y

Canarias

la Península,

de

Alicane el

la

indicadas

4.

de la costa
Península.

en

el

via

ida.

Buenos

tos

12 para Sabanilla,

Colón el

Barcelona.

y

viaje de

el

en

Regreso de
jo

Cádiz

del

Bilbao. Santander,

viaje

de

Gijón.

regreso desde

Santander

y

Vigo

y

Coruna

Buenos

Aires

para

para Río Janeiro,
Montevideo. Sanos.

Montevideo Y
Río Janeiro.

Bilbao.

puer
indicados servicios, la Companía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los
en
a New-York, puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas.

Mediterráneo

salidas

no

son

fijas

Estos vapores admiten

alojamiento muy
tienen telegrafía

cómodo

do. servidos

líneas

por

sin

y

se

anunciarán

carga

en

oporunamente

las condiciones

y trato esmerado,

hilos.

También

regulares.

se

como

admite

en

cada viaje.

más favorables
ha acreditado

sarga Y

se

en

Pasajeros,

y

su

a

Companla da
vapore»
los puertos del mun

quienes

dilatado servicio.

expiden pasajes para todos

la

Todos los
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FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
CENTRO
MENTE

ENSENANZA,
PRÁCTICA, DE
DE

ESENCIAL
COMERCIO

Reforma de letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
Prácticas de escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
por partida doble, aplicados a toda clase de empresas
inclusas la Banca y Bolsa
—El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
mercantiles. Clases especiales para senoritas.--Practical of School Languages
(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
prácticos.—Taquigrafia.—Geografía comercial. Lenguáfonos.
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CATALUNYA SOCA AL

BIBLIOTECA

DE LA

Deberes del momento presente, per l'Exm. i 11-11%.
Dr.' D. Ende Reig, Bisbe de Barcelona. Bu

',LIBRES

Tratado elemental de Sociología cristiana. per el
reverent Dr. D.

Josep

M. Llaveras

Quinta

edi

ei6 reformada. Ptes. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicatos y Cajas rurales, per el R. 1. Lluis
Chalbaud, S. J. Quarta edici6. Pies. 8
Régimen legal de las Asociaciones en Espana, per
el Dr. D. Josep M. Boix. Pies. 4.
Problemas sociales de actualidad, per el Dr. D.
Severf Aznar. Pies. 4.
Las

casas

baratas. per I).

Josep

M.

Puyol.

Pies. 3.

El museo Juan de Blocii y el movimiento pacifis
ta, per D. Pese Sangro i Ros de Olano. Ptes. 3.
Manual de estudios sociales, per el R. r
.

(Agotat).

J..
La mutualidad escolar, pes el II. P. Lizardi, S.
Pies. 0'50.
Semana social de Espana. Quint enes celebrat
Barcelona. Un torno de 700 planes, pte.s. 8.
Almanaglue ilustrado de «El Social». Anys 1911,
(agotat), 1912 (agotat), 1913, 1914, 1915, 191(4
1917 i 1918. Pies. una. l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any 1, 19151916, pes
setes 5.

Anuario Social de

Espana. Any

II. 1916-1917. Pe,

setes 5.

FULLETS
itcrum Novarum de S. S. Lle6 XIII.
Un exemplar, 010 pies.; 25 exemplars, 2 pies.;
SO exemplais, pies. 3; 100 exeniplars, pies. 5.
El peligro del laicismo y los deberes de los ca

Encíclica

i Rdni. Cardenal Guisasola,
Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, pies. 020;
15.
50 exem.plars, pies. S; 100 exemplars, pies.
Justicia y caridad en la organización cristiana

tólicos, per

„

Trabajo, per lEinin. i Rdin. Cardenal Gui
sasola, Arquebisbe de Toledo. Un exernplar, pes
setes, 0'10; 100 exemplars, pies. 9.
del

Nunci de
Sobre los estudios sociales. Alocueiú del

Itagonessi.
Sa Santitat en Espanya, Monsenyor
pies. 8;
exemplars,
escandas,
pte,s.
0'20;
50
Un
100 exernplars, pies. 15.
Vid' y la Ac
El Dr. Torras y Bages, Obispo de

Popular. Un exemplar, pies. 020;
exemplais,
pte.s. 8; 100 exemplars, ptes. 15.
SO
Josep M.
La ciencia en la Acción, per el Dr. D.
ción Social

L'oyera. Pies. 050.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, per el Rin. P. Gabriel Palau, S. J.
Pies. 050.

1>e venta

FMANQULU

a

ACCIO POPULAR
ysmplar. pies. 0'05;
1000 exemplars, pies.

3;

Acción socia/ del Sacerdote, per el Rut. P. Ga
briel Pídau, S. J. Un exemplar, pies. 020.
A los jóvenes. El deber de la Acción, per Mon
ssenyor Baunard, pies. 015.
La educación por la acción, per el Evnt. l. Rius
Amado, S. J. Pies. 020.
Los grupos selectos per l'au Normand d'Authon.
Pies. 050.
ligas de

Las

mann.

Compradores,

per el Dr. Mar Tur

Ptes. 0'15.

organización sindical, per E. Vossen. Pies. 0'21).
igué se puede hacer por el puebloT Ptes. 0'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la In
La

dustria de París, per

Modest

II. Villaescusa.

Pies, 0'15.
Un apóstol de las uniones profesionales, per Mo
dest II. Villaescusa. Pies. O"15.
!Tú serhs Rey!. per Darío. Pies. 0'50.
Aso
El nuevo censo electoral social. Registro de
ciaciones

profesionales

y entidades económico

sociales. Pies. 0'20.
Elección de vocales de representación social

en

las -juntas de Reformas sociales. Pies. 0'20.
per
1Ladrones los socialistas': Qiiesti6 discutida
pesse
exemplar
revolucionar'.
social.
Un
C. A.
setes 0'10; 50 exemplars, pies. 4'50; 100 exen
tes 8; 10b0 exemplars pies. 75.
C.,
La redención obrera proposada per E. H. del
propagandista amancat. Un exemplar ptes. 0'10;
exemplars, pesse
50 exemplars, pies. 4'50; 100

pies. 8; 1000 exemplars, pies.

75.

pes
?Rubra siempre clases socialesl Un c.xemplar,

010; 50 exemplars, pies. 4'50; 100 exemplarsi
plars, pies. 8; 1000 exemplars, 75.
Alvarez. Un cama
El partido Obrero segons C.
plar, pies. 010; 50 exemplars, pies. 150; 100
exemplars, pies. 8; 1000 exemplars, pim 75.
0'05;
Lecturas sociales:-aEntre costureras», pies
O'05.-«Lecturai»,
pies.
ensefianza
técnica»,
«La
0'05.-«llabltaelo
pies. 0'05.-«De1 lujo», pies.
005.
nes obreras», pies.
obreras. Gratis
El pan nuestro... Orientaciones
Po'
per a tots els socis cooperatius de 1'Acci6
tes.

pular.
Modejs d'Estatuts
socials.

1

Reglaments

Fulleo, Hitones, Cartells, etz., etz.

.ACCI.<5 L'C)1PULAAJEt,

GUUmithipal

100 exemplars, pies.
25.

113aix de Sant

per

a

obreS

