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de penikncia

ha estat tan necessária la reflexió. Ara estem en temps de quaresma
seu camí i gira el cap enrera per a veure si ha caminat molt
on es
Ir; Cal que esbrincm on ens menará el camí que seguim.
Ais homes necessiten l'eflexió. El mal de la nostra gent és que viu una vida de sentits.
no
interessen sinó aquelles coses que afalaguen els nostres desigs i les nostres ambi
Com voten que la humanitat segueixi camins dreturers si i'home viu sota la influéncia del
aterialisme corruptor de pobles?En tots els ordres de la vida hi trobem desviacions perilloses.
S'ha obert el parlament i han comen çat de nou les discussions estérils. Els homes parlen
en non,
d'un ideal,sinó en nom d'un egoisme. Cada home creu portar un rei al cós i creu ésser
Pur i el més savi. Es Iluita, es gesticula airadament, no per assolir un ideal noble i genePer abastar la fruita d'or que ofereix als homes l'arbre esponerós de les ambicions.
Vida
quan és avesat a respirar un aire corromput no s'adona de les impureses de la
te .1. els
que les saben veure amb tota la seva lletjor, son els que respiren l'aire pur de l'ausntat
sadollen el seu esperit amb la llum serena de les altures.
veiem que hi ha gent que no dóna importáncia a la immoralitat regnant i que creu
dóna tó el befar-se
de les coses de l'esperit.
Els oeells de nit viuen tranquilament
embolcallats de tenebres, Iluny del sol, i en canvi les
uil
estenen les ales arran de la blavor del cel, sota de la Ilum triomfant.
El m n]al
nostre es que obre
gr en
maquinalment. Ens l'anal-fi a tota mena d'activitats amb un
dint
i no tenim temps de meditar. Es tan bella i tan cornplexa la vida, portem a
un afany
tan gran de viure i d'arribar al cim de la muntanya de les ambicions, que pasrAároidament
pel món sense haver comprés que la vida es una responsabilitat.
que 'a que 1.'acosta la celebració d'aquells actes litúrgics d'una religiositat tan fonda; ara
tern v,eurem groguejar les palmes vincladisses sota la serenor del cel i veurem en penetrar al
tre Die
humil farigola que embauma els aires, pensem en les coses eternes i portem al nosespera una mica de claror.
Ei No oblidem que el
nostre mal es intern. No cerqucm el mal a fora, car el portem dintre.
espera neccssita llum i el nostre cor aire pur i sanitós. Aquietem les passions i alleu
ninn, :11,0s del pfl•s feixuc de la carn. Mentre no triomfi la ilum no esperem llevar-nos del da
jou de les tenebres.
com ara

en

mig del

e.vui

ra'°".
el'

Sii9

„

.

sernre
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EL QUE PASSA
respecte al cotnpliment de la part económica deis

ESPANYA ENDINS
En Sánchez Guerra formá.

Ministeri he
terogeni, donant la cartera de Grácia i Justicia
al regionalista Bertrán i Musitu i deixant a En
Silió, maurista, en el Ministeri d'Instrucció Pú
blica. El general Olaguer i Feliu substituí en
el de la Guerra a En La Cierva, que no té re
presentació en el non Gabinet, si bé ha promés
ajudar-lo. Ja ho veurem...
En Bergamin, que es borne de talent, ocupa
el lloc que En Cambó tantíssim ha aixecat. L'Ar
güellcs desempenya la cartera de Foment, i en
Piniés la de Governació. La del Treball la té en
Calderón, la de Marina l'Ordónez, i la d'Estat
En Fernández Prida.
Com que les causes d'aquesta nova crisi, des
prés de les declaracions polítiques d'En Sánchez
Guerra —qui diu palesatnent que aquest Minis
teri ve a ésser com una, continuació del caigut
per la intervenció del Comte de Romanones—,
creuen
ro es veuen ben clares, els politics que es
assabentats
l'atribueixen
a
la
qüestió
del
iJen
Marroc, que és veritablemente un enigma.
L'Alt Comissari ha presentat la dimissió, que
el Govern no ha admés. En Berenguer, obeint
indicacions, accedeix a
sens dubte a molt altes
continuar allí, i ara ha repres amb éxit les ope
un

racions de guerra.
I,'obriment de les Corts ha donat lloc a un
clebat mogut i pintoresc, com tots els de la vella
política. El mantenedor, per dir-ho així, ha es
tat l'Alcalá Zamora (que fa oposicions a la pla
d'alt personatge polític, i no és pas curt),
corrent a arree dcl socialista embolat Prieto,

part de graciós.
de la declaració solemnial de la po
laica del nou Ministeri, feta discretament pel
s'ha cregut en el
seu President, l'Alcalá Zamora
la
futura conducta
residenciar-lo
per
dret de

Després

del Govern. Té certa gracia aqueixa entretna
liadura del polític zamorano
Sánchez Guerra se l'ha trct de sobre amb dig
nitat i gallcfrdía. Com els lliberals estant famo
lencs i despitats, ja es parla de crisi altra volta.
A no ésser que tots ens tornan boigs...
Tiri endavant el Ministeri, que a poc que sá.pga i vulgui governar, amb les ánsies que hi
ha de pan, tenim Guerra per dies...

ESPANYA ENFORA
Els Ministres de Einances de les nacions de
reunits a París per a posar-'se d'acord

l'Entente,

tractats de pau i les modificacions que han so

iert, amb mires especialment d'executar a Ale
roanya lo més suaument i eficaç possible i re
partir-se els milions que desenalment va pagalt'
s'han trobat, quan estaven a punt de posar en
l'aprovada liquidado general, amb la

práctica

presentat,
factura que el govern yanki els ha
amb carácter de preferent i amb, urgencia de
acreedor enfadat, per les despeses del seu exér
cit d'ocupad& que pujen a la ratlla de mil oll"
lions de francs en or.
Al mateix temps el govern yanki anunciava
oficialment que no assistiria a la Conferencia de
Génova, ."reunió de deutors insolvents", segoos
fase tan despectiva com encertada de la pretil'
St1

saxona.

mancava sinó aixó per afavorir als tltle
que es porti a cap dita Conferencia'
s'oposen
els preparatius de la cirial segueixen com si
cosa
fi de poder-se celebrar el io d'Abril ar°-

No

a

a

per.

La desfeta de la coalició

Iliberal-conservadora

que manté a Lloyd George al front del millis"
pC
ten i angles ja fa tants d'anys,, s'és deturada
tal d'evitar la seva dimissió en aquestes
des circumstáncies.'
El mateix partit obrer, tan poderós a la Grall
13retanya, no fa res per a fer caure el
jos"
seny de la raça es sobreposa allí al mal
sapiguéssim
aPr°socialista.
Quina
lliçó
si
t;nt
fitar-la els partits obrers de per aquí!
I no és pas perqué Lloyd George els
massa bé, certament, als obrers. Per de
no ha
sabut el fort polític angles resoldre
tetnPs
crisi espantosa del treball que fa inolt de
agreujant
sofreix Anglaterra i que„ es va
creixell
ro
per la baixa de les exportacions,
vitals
cada dia, i per l'estat greu deis plets
té en marxa; a la India, a Irlanda, a EgiPte''
de
l'Orient, a França, a l'Africa del Sud...
son
Per cert que les vagues del Transwaal
les que formen epoca. A Joanesburg es
veritables batalles entre els vaguistes i la

goverrh
tracti

proniPte

elles;

llitiret!I

cía. Les víctimes es compten per centenars
s'hi ven solució, ara per ara. Aquest
obrer és ja descaradament revolucionan.
rat
A l'America llatina, Guatemala s'ha sePa
adés
de la Confederació de republiquetes
brag,
arma
al
tituida, i Xile i Perú,
tcnen
quiets... mercés als yankis, que també
remoguts
ratlla als mexicans, altra volta
revoltosos de sempre.
s.

0115;
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Idees

3
despeses del retir. S'estudiaren sist emes distints
pera sempre es considera com ideal que el segur
cbligatori fos un fet a carrec de l'Estat.
Patrons i obrers, fins a resclat de la gran gue
rra, feren acatament a aquests sist emes i res
taren exima de les concepcions d'aquestes asse
gurances socials. I encara ens trobem de pie dins

feis

í

Li iercera forma del
segur social
que el mateix

en

en

dual organitzac•ons
Sobretót

Ift(Antepíos,

tenen

a

del segur social
era

practicat

una

fou

aque
per iniciativa

base de !'iniciativa indivi
les mutualitats, els
tradició gloriosa, una vida

Catalunyn

a

,

"cara pletdrica.
Precisament
"leut

ara, en

aquest

mo

que la Mancomunitat de Catatunya ha
rInstitut
de Mutualisme amb el propdsit de
,donar
argandtzació de conjunt a n'aquest exarcit
'91°r'ós de la mutualitat de »ostra terra, es va
en

creat

descobrint la força inmensa, enorme,
tarlant, que aquestes organitzacions
17an é.s.ser sigles

,(,)19eul
9a(Ig4ale5
credare,
-

II

darreries

de rúltint segle es va operar
trascenclancia. L'idea d'una 9bliga
d'un deure
," 4egur es va en aquest sentit i en la mataria
produir e» l'esperit deis patrons
"uels
obrers.
I van comen çar a produir-se els sis
lentes dits del segur
social. I ja siga en la forma
1a
llibertat ajudada o subsidiada,
jet en el sen
'4u,obligalori absolut; ja amb intervenció
d'Es
Patró i obrer, ja
deixant de banda els dos da
-anclósempre el segur ha aparescut com una nova
regulada per l'Rstat, que devegad,es vin

"n,Icanvi

de

4:sai33°s
"é absolutament

a

cárrec del mateix Estat. I els

de
pressupost »todest
9°4 ecands
,

de

es

esilimulessin

i d'escassos recurcontentaren creant organises
rn
el creixement del segur, sense

l'Estat deixés
a
aquest estímul
quants milions; d'aportar
i els paissos més oPulents
-4aren tota la

p

elsv seus

ctius

carrega

enorme de lliures i mares
corrent els Estats res-

pressupostos,

amb tota

I aixís resulta que trobant-nos com en: trobenz,
ple període de desentrollo d'aquesta forma de
letir social, a dos dits de distancia del Cbdic de
les assegurances alemany de u de Juliol de 1911 ;
de la "National Insurance Act" anglesa, de 16
de Desembre de igi ; i de la llei francesa de 27
de Pebrer de 1912; una nova concepció del segur
sorgeix, i se'n anuncia cont a cosa nova, tan nova
que ja es presenta com la tercera apoca en l'his
toria del segur social.
en

socialment

els que d,eixaren el seen tots els seus aspectes, a ?'iniciativa
Avada. Per aird, al refer l'histdria del segur
el fonament
més salid i el més perllongat
modestes mutualitats a les que, tal veper la llum deis moderns sistemes
s'ha donat l'importancia grandiosa
1 role»
que desempenyaren.

a

"

III

sencers

Zsocial,

Cap

estat de

gislativa

forma.

Una ePoca gloriosa

72

coses, quan altre temptativa le
contenga a clarejar en rhoritzó de l'En
ropa. I es contenga ja a calificar d'inorganica la
concepció del segur obligatori a base de rEstat;
i es té ja com a cosa que divideix, eralloc d'unir,
a les diverses classes socials, el segur en aquesta

aquest

l'organització

i amb totes les

El 19 de Gener darrer ha sigut presentada a la
Cambra francesa una pro posició de ?leí relativa
a
l'organització professional i regional de les as
segurances socials.
La novetat de la proposició, com es veu pel sol
títol de la mateixa, no deriva de resmenys que
de l'establintent del segur social sobre la base
de la professionalitat, aixis: "el segur será cotas
tituit per rincorporació a les despeses de la pro
ducció de la carrega que el mateix suposa. De
manera, que no será el patró qui, dels seus bene
ficis, en pagui el segur social; ni será robrer qui
hagi d'atemptar al seu salani per ajudar a la
formació del fons del retir; será la producció
la qui portara damunt seu una nova carrega, una
nova

despesa.

,

Amb aquest sistema, diu el diputat Gailhard
Bancel, un deis firmants de la proposició, ço que
dividía a les classes socials en mataria de segur,
les uniYa, perqua jamai apareixera al: ulls dc
ningú que el retir obrer sigui aprofitat per una
classe social, l'obrera, i pagat per un altra, la
patronal, i jamai semblara el retir social una
victdria del proletariat dainunt la burgesia.
I aixis, cont din en G. Valois, el retir social
s'incorpora a les lleis de solidaritat de recono
mia social, convertint-se en reguladores aquestes
de les exageraciones possibles d'aquel Ami)

aquest sistema, les despeses
cost'de

producció

i

es

recauen a

la

converteixen en
llarga, natural

CATALUNYA SOCIAL
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professional compta amb grans
aventatjes econantiques per part de l'Estat;
bretot, i compta amb grans aventatjes socials,s1
es,sent la més petitta aque.sqa llei de solidarttat
obrers
de cooperació a que subjecia a patrons i

consumidor; per() C0712, per altra
augment
de preus porta coM a con
banda, tot
seqüencia,lina limitació en les vendes Per iant,
el profit corint de patrons i
una disminució
cercar
una
altres
son obligats
d'abrers, uns i
inillor organitaaeió de la produéció un soport de
aquestes noves cárregues. 1 eta-a fa més necessa

el segur

;meta, datnunt el

en

a

rio la

compenetració

(Meció, i aixd el,
en l'obra comí.
Es ciar que, amb

en

iot

major cooperació

aixa, el

segur

no

ha de

sortir de la tutela de l'Estat; es ciar que no pot‘
allo
perdre aquell caracter obligatori, obeint
de Mr. Jay quan, deja que el segur sefa obliga
a

sera segur; es ciar que el camí i les
i conquistades del 1900 enget
recorregut
posicions
inditbtable que
tto s'han de perdre ara; pera és
Ion i

o

no

-

base

IV

deis dos elements de la pro

a.una

a

1°1
durat molt temps la deria d'atribuir-lto
efl
intervenint
a
!'Estal. Ara sembla que l'Estat,
Societat.
tct,, va retornant funcions a la
I és que tal vegada havtient donat massa
tantivitat a l'idea d'Estat, oblidant que l'Estal
no és 'Inés que una forma d'ésser de la
per a complir millor la missió del dret
la missió de la justicia (fons).

Societat
(forma)

00

12

~eral de
qüesiló del joc

Posícíó

la

i a qui •no vol enterar-se'n ampla noticia sobre
1391
intimitat d'ambdues institucions corruptores.
Ves'
són
perdudés
costat, se sap que les dones
el
jee
víctimes
cap
allá
on
quer que atrau les
una industria. D'altre costat, tots els
el joc com a element, diríem,
diables que
tan, de perfecció negativa. Són dos
ni l'un ni l'altre poden abassegar tot l'horne;
a
lun crida a l'altre, i ço que l'un no abasta
esria,e
drir, bo podreix el seu company. Aixís
'quan un borne tira a podrir-se no pot
de tenir tractes amb tots dos.
Per aixó és que •totes les formes de pacte
el joc resulten ésser pacte ami) la
,el qui cobra del joc, cobra ipso facto de'
ta.ció de l'infámia femenina: si la
s'alimenta amb productes de l'un vici, es
per aquest fet, amb produCtes de l'altre.
relig'Oe
la especie, les associacions benliiques
la Pr°5de
que admeten diners del joc, n'admeten
i
priori
titució, essent joc i prostitució a
•

complenle''
pro.'tenen
Peril

La íntima relació de la prostitució. í el joc és
necessária a priori no ne-•
;en fet qual existéncia
argumentar-se
gaire. La prostitució
pas
cessita
jo.c .un abús, una
és
com
el
sí
mateixa
ja
en
degradado, un rebregament de determinades fa
cultats humanes. El joc, en reciprocitat, és la
prostitució d'unes altres facultats i poténcies. La
prostitució tota sola no pot absorvir l'home sen
cer, per degradat que sigui: el joc sí ; ocupa
tots els marges, tot el temps, tots els recursos i
ressorts.' que la senstialitat no emplea. Tota la
malicia de la prostitució, en el joc hi és implí
cita, hi és sobreentesa. El joc és més negre en
cara, .més maligne, més infernal. Una ofusca
ció instarítánia pot fer caure en la vida infa
mant una dspna honesta. Es viCi i pecat específic
de dones. Una temptació instantánia fa d'un jove
honrat ui Jugador. El joc és passió típica d'ho
iine, i els devora i descalifica .d'una manera si
métrica a la. descalificació femenina. La pros
tituta és la dona descalificada. El jugador, l'home
descalificat. Son dos personatges qué s'equiva

len, dos oficiS .que es guarden mutua reCiproci
tat. L'un i l'altre es necessiten, es cerquen. A la
prostituCió, li cal. el joé, per a acabar de posseir
l'home. Al joc li cal la prostitució, per a comen
çar sa• .obra destructora.
A posteriori, la vida mundana ofereix a qui vol
•

„

prescindir

ari:19;

l'exPl°s
benefieeecl

nodril

es,

conSeqüer;
inseparables. I aixís veiem, eninstituts
cia, l'esg,arrifós espectacle de que
semi la flor de la pietat cristiana, com les
assOciacions
nitats monástiques fernenines,
teriori

eciradwc

noclrei%11,

de familia, i de filies de Maria,
sos pressupostos ami) la moneda
fruit
diles vegades maleida, fruit del j oc i
prostitució que l'ajuda.
A
Isfa.
ue
Vaip,r a exhibir primer algunes dades
clrid. Es l'hora de dir que de les
Madrid ha
que van publicant-se resulta que
de

dl0b1eflde

mares

cedit

a

Barcelona

en

fa 'funesta,

invenció

;

Plre,

religiose'' f5
els, fons del joc a entitats
t
la
de
elegant,
forma més velada, més...
les instituei°
que no Podem. saber quines són

partir

CATALUNYA SOCIAL
'que allí

xuclen, perqué els noins allá, per ara
surteo, i aquí sí. Ab, centralisme malea! si
et
proposaves .cOrrompre-ho tot, a Espanya, po
drir-ho tot, desfer-ho tot, inclús la moral, la con
'ciéncia religiosa, pots estar ben content de la teva
en

no

,

obra.

L'enderroc de la moral i de la conciencia
tthiosa de, la Cintat de Barcelona, cap i casal

Cat.alunya, és la teva més culminant victória.
'Es el
1714 de la moral catalana.
De

la

convivencia, del contuberni estret de
'Prostitució i joc a. la capital de les decadéricies

1"i5piniques,
collits
dcixo
'11)

en

°ividar

Ibid.

7-3-22).

Pero, més

aquests comentaris

que

o

impre

sions d'un periodista, encara que tenen el valor
ch confessions d'un ex jugador, s'egons ell ma
teix explica, mes encara val el document autén
tic, signat per les inter'essádes, que 'fou' publicat
integre:
a La Acción i reprodueixo aquí gaireb&
,

testimoni en són els textes següents,
entre molts altres, frescos d'aquests dies.

P°Ile de

y les echa por Madrid en busca
de jovencillos o •de ancianos..." (Id. Ibid, 4-3-22).
"Y no se diga que a los Kursaales van únicamen
averiar... No, a los ,Kur
te damiselas echadas a
senoras
honradas. Ese famo
van
también
saales
rótulo......
se encubre bajo un
so garito' que
,Conozco
a
seno
arruinado a no pocas damas,que
incluso
aquello
gatitos
ras que pérdlary en los
(Id.
una dama estima más en la vida: el honor".

pallonas (sic)

castellá, perqué

unas
sus

penas

ivnestamente,
let",

o

no

pesetas

cuantas

de

prefiere

perdin. "El

que

y tiene

divertirse,

deseos
claro que
el "caba

la timba o
donde se encuentran la mar de cosas re
das: mujeres, juego, tertulia, merienda..." (El
de G. L.,a Acción, ro-5-22). "Al paso que
Espana se trocaría en un enorme burdel
Papallonas (sic)
jugadores. Madrid está
a sus jóvenes, los está hundiendo en
zruensa cloaca". (Luis Antón del Olmet, Heral
d° de
Madrid, 25-2-22..Aquest fragment, i tots
t's
que
del rnateix autor són d'una sétic
sota l'epígraf Los horrores del jue
"El hombre, un célebre croupier, se halla
al frente de un importante Kursaal,
de esos Kursaales donde juegan mujeres y
menores de edad., que son incentivos de
pecados, tiendas de prostitución y an
aniquilantes de toda energía... Allí es donPorción de senoritas, menores también de
qu' dejan sus joyas, y dejan algo más valioso
SUS Joyas".
(Id. Ibid. 5-3-22). "Alrededor
a e juego piruetea la celestina. Está
jugador que gana, y corno sabe
acabará. perdiendo, le interrumpe para ofrela
averiada mercancía. Estas celestinas go
gran predicamento con los tahures. Son
as
respectivamente "Dona Antonia", "Do
aea", y constituyen gran atracción y sostén
i'llego. Son palomos-ladrones que atraen ninas
bien al tapete verde, y que cobran
o
corretaje". (Id. Ibid. Al mateix article,
encara aportant instructiva (loaru
sobre la materia). "El incentivo. El
crea al jugador, lo seduce, lo atrae, lo
lo mata. El tahur que ha logrado abrir
ursaal pone automóviles baratos en las cacoloca anuncios, con
hasta en los farolones de la vía pu
forma un programa de variedades en el
s,
e ser
la estrella la coima (el reclam) del
ntel contrata a (=anchos a tanguistas, a pa-

:11gue
,!ail'os,

'y

;Irruinando

r).

-etualmente

7:1111es
tiles
iTia
d-ei

tiel't
zefie
11'nr,„,
Ki‘e41;

n,,e1,8,egueix
k"aci6

,cotrsaal

sre,

pantorrillas

thea.ies
u

ItIsta"c

.

"Madrid, 16 de febrero de 1922.
Al "Duque de G." Redacción de "La Acción".

Muy senor nuestro: Con muchísimo interés
hemos leído un artículo suyo en "La Acción"
de anoche; también, hemos visto algunos, en otros
periódicos. Pero en todos se, habla de juego y
vergorrioso
ro se dice ni una palabra de lo Más
y escandaloso del asunto, que es la explotación
de

mujeres.

,

Nosotras, ,que le escribimos estos'

renglones,

cupletistas, bailarinas o tanguistas, que
abajamos en los Casinos "Rosales", "Parisia

somos

la" y "Turó Park". Todas nos hemos, dedicado
al canto o al baile, por afición y pordisposiHasta
eones que tenernos cada una en lo
que
quería
hacerse
artista
hace unos anos, nna
iba a una Academia.
Pero desde que, se implantó eso de las .casas
ác jue,go con mujeres se acabó todo. Nnestras
familias ya no consienten que vayamos a las Aca
demias a gastar "cuartos", porque en los Casinos
lo mismo les da que una cante o baile o que no
haga nada. Lo importante es ser joven, guapa y
tener poca vergüenza. Así, hay, familias que en
vez de llevar las chicas a las Academias, como
antes, las llevan directamente a .las agencias o
direcciones de los Casinos y allí les ensenan có
mo hay que hacer para sacar dinero de los "pun
tos".
Usted, que es escritor, puede comprender lo
que puede salir de ttoa nina de quince o diez y
seis arios, que en los 'primeros pasos de la vida
aprende y se perfecciona en explotar el vicio de
juego y de lujuria. Y nosotras mismas nos me
ternos tanto en este vicio que nos jugamos has
ta el último céntimo. Y todo esto por diez o quin
ce pesetas y hay que estar hasta las siete o cinco
de la madrugada, sin contar las multas. Y lo
que hay que soportar para evitarlas o que no

suyo'.

,
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despidan

a

una.—Un grupo de

Aero-Club.—Ruleta de bola.
Don d'Or.—Id. de cartas, bosque Y

cancionistas y

bailarinas."

Excelsior

Després d'aixó, digueu-me sincerament quin
efecte us fa, lectors, el telegrama següent, que
també integre copio de les notes de Madrid d'un
diari d'aquí, data del 2 del mes que corre. No
r,iés n'he subratllat algunes paraules:

bosque

:

"LOCALES DONDE SE JUEGA A LOS
PR OIIIBIDOS"

Comença

la llista amb els noms de cinc o sis
cassinos deis que es diuen arim1etcrittics, precedits
cada un, de les classes de joc que s'hi practi
quen: "Ruleta de bola", "bosque", i segueixen
els altres locals:
'Principal Palace.—Treinta y cuarenta, bosque,
ruleta de cartas, bacarrat y faraón.

cuarent:

Y

y bacarrat.

rrat.

Monte-Carlo.—Bosque.
Edén.—Ruleta de cartas, bacarrat

Segons

guatge original

bacarrat.

Catalán.—Bosque y bacarrat.
Oriente.--Bosque y bacarrat.
Alcázar.—Treinta y cuarenta, bosque Y bao

"EL JOC
la memória de comptes de l'Associa
ció Matritense de Caritat, corresponents a l'any
passat, els ingressos que ha tingut i que quasi
tots ells procedeizen del joc, foren de 2.840.028
pessetes.
D'aquesta 'quantitat se li han remes al minis
tre de la Governació, per a la mendicitat, 41.000
pessetes; a l'alcalde, 122.000; a la Diputad&
240.000 i altres moltes quantitats a nombrosos
establiments benéfics i religiosos."
Els establiments religiosos i benéfics barco
lonins que reben diners procedents del joc per
majá. del Comité dit d'Obra Ben,dica i Social de
Barcelona, tots vosaltres sabeu guías són, porqué
les llistes mensuals les publiquen molts diaris,
encara que en l'actualitat ja no, de tan llargues
que resulten., Més o menys, de totes maneres,
n'hem donat una idea en articles anteriors. Hi
han asils, escoles, bressols, patronats obrers,
centres morals parroquials, collegis piadosos, Ili
gues per l'acció católic-social femenina, aposto.
has de senyores per a la preservado de la fe,
rronges de diverses ordres (ádhuc sense especial
designado d'aplicació benéfica), associacions de
l'Angel de la Guarda, obres de bones lectures,
associacions catequístiques, venerables ordres
filies de Maria, mares cristianes, etc,,
etcétera.
Co que fa efecte és juxtaposar aquestes pieto
ses llistes mensuals ami) una alta llista
publicada
i reprodulda en moltes edicions d'un diari barco
loní que deu tenir motius per a estar-ne ben en
terat. Es la llista no de les entitats que cobren
sinó de les que paguen. La transcric tal com está,
deixant-la en son idioma i en son pintoresc Ven

(abrocharse).—Treinta

SOCIA

faraón

y

Actores.—Id. de bola y bacarrat.
L'As.—Bosque y bacarrat.
Cómico.—Id. id.
Martinica.--Id. id.
Sevilla.—Id. id.
Colon.—Ruleta de cartas, treinta y cuarenta
bacarrat.
Tívoli.—Treinta y cuarenta, bosque y
id. id. id.
Y
Retirados del Ejército y Armada.—Bosclue
treinta y cuarenta.
El Gran Penón.—(Abrocharse y sacar el reY°
ver). Siete y medio." (t)

bacaNovedades.—Id.

111

No és aquesta la única llista, pero em
que ja n'hi ha prou. El diari d'on la trec rlo
sigut sospés ni multat ni processat ni
surt encara. Em sembla que no és necess-e
irsistir sobre la calitat i la classificació de's
cals esmentats, els noms del quals sonen,
ciadament, a nostres orelles ciutadanes, d'una. "11
escal
nera prou característica per a que eis hl
de
d'exemples,
gui en sa quasi totalitat un valor
en
proves irrecusables, de testimonis inequívoes
fermança de les afirmacions que hem fet efl

denonci1

-

•

present article.
Considerin, dones, les entitats benéfiques, i

pecialrnent

religiosos,

les associacions

de

Bare:

lona, abonados al repartiment, de quins llocs

511.

Berié6de

ten els diners que el Comité dit d'Obra
i Social cobra en preu de venda dels
jugar, i part deis quals entrega á elles cada
Considerin d'on surten i amb motiu de 01
ten; i considerin a aquel] lloc d'on surten,
porqué hi van entrar. Aquests diners són
de cil11
trets, xuclats a les víctimes de
dues males passions que son les més
té l'home: el vici carnal i el joc. Són di
no sois del joc,
sino també de la
1
a
que estimula, precedeix, acompanya i
joc, per a començar i per a acabar de

per111i0s

rrier'
5,1.10

el:

l'explotació
rnales

prostitac'e
segtleix
perdre

jugador.
R.

(1)
tarnhe

La
en

Manana,

de

Barcelona,

gener 1922.
diari).
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La humílítal idomfa
En faume š En Ramon s'havien estimat com
dos gerntans• En Janme era fill d'un 'pescador.

Aques1 tenia una casa petita i olorosa arran de
Quan el vent xiulava feréstegantent i les
9iles del mar es removien furioses, Pescunza
de les ones embravides arribava fins arran de
p)rtal. En Jaume, de la finestra estant de la
s'ya caknbra, es delectava esguardant el mar.
Qua n la tempesta ,antainava i el vent deixava
d'a-dolar i s'esquinçaven els nuvols ilustrejant
la
blavor imenaculada del cel, En Jaume anava
jugar a la platja amb el seu company Ramon.
4quesi era fill d'un, .senyor opulent del poble.
O

:aje Saigui

lea

gran

Pare té molts diners i

valgui.

9

a

la

ameliré
slrics. El

cdcia
o'lrt

cm

donará tot el que

jo, responia En Jaime,
awbiciono res pesqué soc felk vara del mar. El
n'ea Pare és pescad,or i quan jo sigui gran nze'n
"iré

Dones

no

pare.
Oh! quin cndins amb la barca del mett vulgui
goig
el
dia
que
el
pare
cm
a
seva barca. Que hi pot haver al mon més
"je que el mar! Cert que de vegacles el mar
4'embraveix pera aixb mi no m'espanta. El
-eu Pare
dltt que les tempestes fan foris els
mar

frien

a

1,:sfadors.

"ssar de

Extenant la mirada Per dan't la

Paigua exclama amb una gran vehe
Que és bonic el mar!.. Que és apacible!

11

Que

és clar: sembla un cristall. Din l'ancle
que Jesus caminava sobre les ones. Ve
que hi den fer de bou caminar darnont el
a"
Vetts, si el bou Jesus ho volgués, ara jo
cc)rreeia sobre la plawura del mar, sota. del ce!
i del sol que posa lluissors dasmunt les ai
9ti
Acosta't Ramon, acosta'a. I arremangant
e
les calces,
sumergeix les carnes dins la blavor
l'aigua.
En
Ranton no va volcr seguir-lo.
ela'"
st t,ofegarás, va dir-li. Ja saps que de
'egades venen °nades mal grosses. Vina i
a
platja. En Taunte obeí i es posaren
annb petxines i barquetes de ntro. Veus,
fessin tan facilment les bar ques pescadores,
la seria
pescador, digné En Jaunte fent una
Jr4n

Rector
ri

.

oes

riallada.

Jugant

estintant-se, els dos amics, passaren

millors

de la

'hin ajaEn liamon
raltde ter saber
,

lile

jovenesa.

dir al seu contpanys:
una nova
que ct desplaurá
El metí pare vol
portar-me a la ciutat. Din
de fer amb gent
que sigui rica com
tattme en sentir aquestes paraules, se 11
els ulls. Aixo vol dir, amic, que ja
veurem més. Ventura que el meu pare

n,11Lhaig
114mi`-i,n
le

seva

egefaren

va

m'ha pronies que em donaria un lloc a la seva
barca.
Arriba el dia dolorós de la partenea. En Jan
sne, de la finestra estant va veure carrer carre
tera enllá en ntig d'una nuvolada de pols, un
auto magnífic. Era En Ramon que s'allunyava
del poble i corria cap a la ciutat enlliterkuulora
Jo no el vouré mes, rnormolava, ja no el veuré
Inés. L'auto va desapareixer darrera una munta
nya i no es vejé sinó el rastre de polsaguera.
L'oncle d'En Jawnie, que fa molts anys és Rec
tor del poble, es captingué de la seva educada.
Es un home vellet i espiritual, pie de seny i de
bondat. Els pescadors Pestinten i segueixen els
seus consells. Es el guiatge del poble. En Jattme
és tan da' cil i té el cor tan pur, que escolta amb
dona el seu
una gran deleetació les lliçons que ti
ancle. Es tant entenimentat que els pescadors Li
ditten el santet. Us estic ben agra"it, diu En Jan
me al seu ancle; m'hett ensenyat el cana dreturer
que cm portará a la felicitat eterna.

En Rentan vivia a la ciittat
seu pare no posava aturador
cwns. 7'enia ("mies i amigues i

com

un

princep.

les seves ambi
es donava tot ell
als plaers de la vida. La seva educació man
dona era perfecta. Sabia portar admirablentent
l'auto; ntuntava a cavall a,mb una gran elegancia;
jugava mestrívolament al tennis; era destre en
Iota mena de jocs i coneixia els catatts más in
fectes. L'amor per ell era un passaternpsi un di
vertiment. El seis pare havia culquirit una gran
biblioteca, pera els ?libres estaven intactcs. Que
cm poden ensenyar a mi els !libres? exclaniava
En Ramon, si conec el ?libre de la vida. Soc
mensament ric i res haig de temer, perque Por
es una clan meravellosa que obre toles les portes.
De vegades arribava a casa ubriac i les serventes
havién de fugir del seu costal. Deja parawles gro
llcres que revelaven la corrupció que portlava din
tre. Una nit, en sortir de la casa de joc, es des

El

a

encadena una tempesta furiosa. El tro retrunyia
fortament i la claror viva del llampec Pica Mitre
els ulls amb una mica d'espant. En Ramon
fi en el seient flonjo de Pauto i en veure la
claror d'aquells llampecs i en sentir Pespetec del
tro, pensa en son company d'infantesa. Potser
traba mar endins'i imita amb les ones em
bravides i tu te'n vas a casa a reposar després
d'una nit de disbauxa. I es va veure petit, ju
Pant en aquella platja olorosa i groga de sol.
Pera la visió dura poc. La passió s'imposii no
vaknent. Quan el pecat ha entenebrit l'esPerit,
el con esdevé insensible. Fou un raig de llum que
ara es

s'apaga rapidament.

s

•

•

ancle

esteva ja fet un honte. El seu
alluttyar-lo deis perills del mar i per acon
seguir-ho demaná a un seu amic que deixéS a

En Jawnie

volia
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En Jaume regentar les seves terres. ragradaria
viure a Valldeneu? Li pregunta un día. A Vall
dtneu? respongué En Jaume, mostrant estranye
.

sa.

—7'inc un antic que
sevés terres.

et

deixaria regentar les

—Pera qué dieu, ancle? Voldrieu que deíxés
mar que jo estimo tant?
—La mar és traidora i la terra es fidel a
l'home. T'estimo massa per deixar-te esposat als
perills del mar. Anirem a ciutat i et presentaré
el meu amic.
el

En Jaunte

tant bo que no s'atreví a contra
clir la voluntat del seu ancle. Arribaren a la ciu
lat que En Jaume havia vist en somnis tantes ve
gades i el bon Rector va veure acomplits els seus
desigs. Abans d'anar-se'n En Jaume, demana per
mis per a visitar el seu antic d'infantesa. L'ancle
accedí i anaren a visitar-lo. Quan En Jaume es
traba enfront de la casa sumptuosa del seu amic
va tenir una mica de basarda. Tusta la porta i
cparegué un (-rica,. Qué desitgen? pregunta. Vol
cirlem, digué En Jaume amb veu trentolosa, veu
re En Ramon. El senyoret Rain.on, digué rapida
meni el Rector, en veure la cara ferrenya que
havia posat el criat.
Després d'esperar una bella estcna, aparegué
En Ramon i va dir fredantent: Perdona que no
ct rebi: haig d'acudir a una festa. En Jaume. va
tenir una gran desillusió. Després d'un moment
de pausa exclanta:me'n vaig a virare a Valldeneu
i com que tu hi tens propietats eM vine a oferir
ter si .necessit'es alguna cosa.
--Grácies: no vull res. Soc ric i no necessito
res de ningtí.
El Rector i En Jaime abandonaren la casa de
Vamic orgullós. Ja veus cant s'ha tornat el teu

amic. Quan

era

era

petit, exclama. En Jaume,

amb gran sorpresa que el !ove es
les
timbat era En Ramon. Navia anat a visitar
in
seves terres, el cavall s'encabrita i s'estimba
antb
una
g
'glera a,vall. En Jaume el va curar
tendresa. No es movía del capo' del Ilit.
Quan es varen cloure les ferides i recobra les
forces perdudes, sortiren a donar un passeig.
Veits, amic mett, digué En Jawnte, com nOés
veritat que no necessites res de ningú? Saps agi
t'ha salvat la vida? Un pobre pastor. Si no 10"
gués bingut pietat de tu, antb les teves proP!es
!orces no hauries sortit de l'abint. Els homes Per
me va

veure

humils que siguin no han de menysprear-se. L'he"
aquells 110"
me humil es útil i necessari. No veus
llauren
la ter°
que
crema,
mes que sota del sol
les
per a qite Inés, tard, les llavors germinin dintre
necessita
seres entranyes? L'home pobre i humil
la.
l'ouxili del poderós i la llum de l'home de cié»
Cal que ens estimem i que ens allarguem, antlga
blement les mans, car tots som útils i necessarls.
con'
No siguis orgullós, antic 'raen. Antb diners del
!Taras honors i vanitats, pera no la glaria
cel. Déu vol que siguent huntils i purs. Lleva't
del datitunt el jan de la passió i de la sensuallIat'
i els teus ulls esdevindran clars i destriaras
camí de la virtut i de la puresa. El. seu'
l'abraça fortament, amb la mateixa tendresa que
quan es trobaven en aquella platja olorosa i alwa'"
rada de Ilum.

CTVRA
**

La Ilibertat 1 els nestres Iliberals
CARA
"El fi de tota associaci6 política és la conler"
de
yació deis drets naturals i imprescriptibles
l'horne. Aquests drets són: la llibertat, la poi
tat, la seguretat i la resisténcia a la opressio.
(Declaració deis drets de l'home, de 5789. Ar
,

era

raolt bon noi.
vols que sigui bo si ,ha tingut uns
mestres tan dolents. El seu Pare li ha deixat fer
el que ha volgut. La joventut necessita un guiat
ge. Els joves són bons, pera es desvíen facilrnent.
Tu t'has servat pur perqué t'U apartat deis pe
i t'he ensenyat (I estimar Déu. Un !ove que
s'40 POrti 111011, a dintre es perderá.
Al cap de pocs dies En Jaume es trobava a
Valldeneu. Enyorava el mar, pera la dolor de
les valls solitaries, la verdor deis prats amb les
vaques que pasturen lenta».teto i la pau de les
munianyes U asserenaren l'esperit. Aviat es feu
cstintar per la gent camperola. Un ~tí, quan sor
tia de casa va vcure que corria cap a ehl un
valle,. Jauntet digué amb un gran. a,storament,
el pare ha trobat a la cinalera, un senjor estim
iat.,Ara el porten. Arribaren cloS pastors Portan,t
un !ove que aparentment sembláva mart. En km

ticle segon.)
CREU

ab°'

de la terra queda
Vda._ sense indemnització.
la
Per a destruir les classes parasitártes de
societat es decreta el treball general obligaor''
at...
L'hollen- de defensar la revolució amb les
mes pertany solament al proletariat.
eOt
Aquest Govern té per fi aplanar definitivárn
a
la burgesia."
de
(Decláració deis drets del poble rus, de xo
Juliol de 5958. Articles
9 i 59.)

"La

propietat privada

,

***

DeSprés

sentir els

d'aix6 constitucix un Pla:cr
tat
rellets deis nostres lliberals cantant la ilibel
mateixa.
í déxant-se catire del coStat de la
Senare
P a l'altura del món
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-

Encara que aquest tribunal m'aprovés, en arribar el

Setembre

el doctor Romanones

cm

sospendria.
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?sguardani el

món

AFRICA DEL SUD
Vaguea
de
Els obrers de les mines d'or del Rand s'han

FRANÇA
Els intei'lectuals francesos

S'ha constituit un grup de defensors deis
"obrers intellectuals" a la Cambra de Diputats.
Aquest grup es proposa estudiar els interessos
professionals deis artistes, deis homes de lletres,
deis enginyers i de tots els membres de profes
sions lliberals. El projecte será sotmés a la de
liberació del Parlament.
L'oficina provisional d'aquest grup l'integren
M. Viviani, president; Maurici Barrés, Lleó
Blum, Gaston Deschamps, lIerriot, monsenyor
Lemire, Painlevé, vice-presidents; Maurici Bo
kanowski, secretan i general; Pere Rameil, Bois
sard, secretaris.
El grup es subdividirá en diverses seccions:
Art dramátic i musical; arts gráfiques i plás
tiques; ensenyament, lletres, premsa, professions
lliberals, ciéneies pures i aplicades, técnics de co

clarat

en

vaga,

a

ALEMANYA

darre

mines no
altres
podien sinó treballar obrers blancs i en
els
passat
l'any
obrers negres. El desernbre de
a
escrit
avisaren
per
propietaris de les mines
Trans
disposen
les
lleis
del
(tal
com
llurs obrers
vaal), que anaven a reduir el personal. Aquest
acord perjudicava 2.000 obrers.
la
Bis minaires, per solidaritat han declarat
con
que
solucioni
el
vaga, demanant al Govern
flicte.
Bis patrons han declarat que per recomençar
el treball es condició precisa que durant dos

En virtut del dit acord

en

algunes

proporció entre els obrers de races di
ferents, sigui i blanc per to negros (actualmenr
per 8).
anys, la

Bis obrers esperen les decisions que

(De

la premsa

pendr1

sud-africana)

BELGICA

Els sindicats de la industria textil
El sindicat deis obrers de la industria textil
(Deutscher Textilarbeiter Verband), que el com
ponen 650.000 associats, ha publicat un docu
ment estudiant les millores que han d'ésser adop
tades. Fan constar que cada vegada que els obrers
han demanat treballar hores suplementáries, s'hi
han oposat per a que fos un fet l'establiment de
la jornada de 8 hores. Recomana que ningú tre
balli hores suplementáries. De totes maneres en
cas de necessitat pot demanar-se autorització al
Comite del Sindicat i si les circumstáneies ho
cxigeixen, el permís no será negat. El jornal de
ler hores complementáries sofrirá un augment de
25 a 35 per 100.

(Berliner Tageblatt)
DINAMARCA
Lock-out

passat els patrons declararen el lock
obrers,
la contracta deis quals espirava
out. Bis
rnarç,
han estat tamhe acomiadats.
de
el primer
mes

El lock-out compren més de Ioo:000 obrers.
Existeix un nombre igual de vaguistes forcosos

ja

prés

rament.

(Le Tonps)

que

de l'acord

el Parlament.

tnerc i de la industria.

El

propósit

vagaven abans de declararse el lock-out.

El Govern ha declarat que es mantindrá neu
tral, peró que apoiará les proposicions del Co
mité de conciliació.

(Dagens Nyheder)

La industria

siderúrgica

La Comissió nacional de la industria

siderúr'

gica, reunida
Brusselles, sota la presidéncia
del professor Mahaim, ha examinat la (lijes°
3
de) régim de treball aplicat als obrers de 16
els tallers siderúrgics. La Cornissib
18 anys
fa'
ha dictaminat que no poden sinó fer treballs
a

en

cils, que no treballin de nit i que la
pot excedir de 8 hores.

jornada

10

(Prensa belga>

CANADA
fteducció

de salaris

fe:

Bis obrers que treballen en els tallers deis
rrocarrils canadencs han 'acceptat una reduce'
de salani de 12 per Too. Aquesta reducció
del Sirl
estat abans acceptada pels representants
dicat.
aquesta reEls obrers que seran afectats per
ducció ascendeixen a 30.000.
manifestat que
Bis directors deis sindicats han
1101
amb la dita reducció la Companyia obtindrá
economía important.
l'acord deis'
Si els obrers no haguessin acceptat
entre
directors, la Companyia hauria distribuit
reducció
els obrers la quantitat import de la
salaris.

(Manitoba Pire Pros)

CATALUNYA SOCIAL
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La síndícació
Si haguessim de judicar les coses per les apa
riéncies hauriem de creure que tothom ens esti
ma. Cada dia es coneixen mes projectes de sindi
cació. Alguns d'aquests projectes són fets per
gent que

no

han vist mai

una

fábrica ni

ller i desconeixen la vida obrera. Peró el

un

ta

cas es

Jugar a fer sindicats. Ara sembla que alguns ele
ments velen portar les aigües cap al seu molí de
ciarant la sindicació forçosa. Es dir que els
obrers, vulges no vulges, ens haurem de sindi
car: no sabem pas quina llibertat és aquesta. Jo
(lee que la sindicaci6 ha de ser volumária i es
Domar-tia i, per tant, no ha d'existir un sol sin
dicat. Cada obrer ha d'aplegar-se sota la ban
dera que mes li plagui. Es ben curiós el que
Passa ara. Es reuneixen a l'entorn «una tarda
°os quants senyors i discuteixen un projecte de
sindicació. Peró ?que no veieu que l'obrer és un
heme de carn i óssos emir el demés homes i que
oo se'l pot
fer moure com les figures damunt
fl
tauler d'escacs? Si els obrers fossin autórna
tos 1a sindicado seria una cosa molt
Ara tenim un sindicat lliure que, segons es
actua arnb procediments semblants als 'deis
altres. Es coacciona els obrers i el més trist és
"o les autoritats que abans es
mostraven tan
avui sembla que no s'hi mostren tant.
El portaveu del sindicat lliure sembla escrit per
analfabets. No sabem perque per defensar els interessos deis obrers s'ha d'usar un llenguatge de
No sé pas que pensaran els nostres ger
irlarlsd nosaltres. Jo crec que' l'educació i la
sindicalista no són incompatibles.
el sindicat únic, (jo segueixo encara censurant-lo), perque era dirigit per
ele
ments que
res tenien que
veure amb la classe
obrera ami) el sindicat lliure passa el mateix.
molts senyors que són els que fan
camPanyes més fortes i sorolloses, que tenen
'1,11 de obrer com jo de burges. I dones, no ha
\leal quedat,
que haviem de ser nosaltres els diYectors del moviment sindicalista?
Els obrers, els
obrers, els que treballem per a sostenir
Ilostra familia, estem al Marge de totes
ceses. Es ben trist que s'exploti el nostre nom,
r
a fer
carnpanyes esterils i fer sindicats que
leo

caérgiques,
b°1"doll•

PrePaganda
CensurIvem
Coneixetn
,es

;'eritables
una

,,•aa

ficció.

van pendre mides

hz rtitzacions
a
•

energiques

contra les

or

obreres, declarant-les immorals. Se-

com está

la moralitat!
hi havia hagut tanta brucom ara. 1 la gent i
els diaris callen. Es
s'exhibeixen revistes porno

ai

a

ara

Barcelona

descaradament,

en tots els quioscos, es representa obres;
immorals i brines i per tot arreu es respira un
aire corromput. Quin fástic fa tot aixó!...
La gent calla i viu tranquila perque ven alçada
constantement l'espasa. No vol l'harmonia so
cial, l'amor i el respecte que agermana els ho
mes, sinó la pan deis cementiris. Els interessos
materials són ben defensats. S'ha construit un
mur formidable que atura el pas de la força re
vclucionária, peró i els interessos espirituals?
Podrern dir que a Barcelona no hi ha atem
ptats, ni vagues, ni convulsions socials, peró han
Terrl de dir també que la gent va cada dia mate
rialitzant-se més i que la immoralitat, el joc
la pornografia tenen carnet de lliure

gráfiques

LL1URE

UN SINDICALISTA
**

.La desfefa

russa
Informe materitzat

Resmenys que l'organisme internacional So
ciétat de les Nacions és qui dóna l'informe, ofi
cialment, d'aquesta mal vista ni imaginada ca
tástrofe d'un poble governat segons els princi
pis i pels bornes del Comunisme, que venen a
ésser les normes i els homes de govern preco
nitzats i enlairats per la revolució social d'Es
panya.
L'informe el publica el Butlletí Oficial da
la S. N. i és fruit de indagacions minucioses 1
fetes a conciencia sense perdonar temps ni des
peses.
La regió famolenca on els russos sovietisats
moren a mils diariament s'extén a la gran pro
víncia del rin Don, part de la Ukránia del Sur
i arriba fins a la península de Crimea, la Geór
gia i l'Armenia.
La gent ja no mor solament de fam, sinó de
les malalties que la fam porta, i a més del có
lera, que causa estralls en dites regions.
el pitjor del cas és que els auxilis forço
sament han d'ésser tardaners perque les distán
cies són immenses i els medis de recórrer-les
insuficients i de vegades nuls.
Per aixó l'hecatombe progressa en compte de
disminuir, i dóna lloc a que l'Informe, després
de contar horrors que esgarrifen, anuncii l'ei
xamplament d'aquesta catástrofe per tot el mes
d'Abril proper.
Els habitants atacats per la fam i la pesta
fugen «aquella terra maleida, i 'porten l'estrall
a
regions indemnes sense aconseguir el remei
que, adalerats i folls, cerquen.
Jamai s'ha vist una plaga con3 aquesta!
,

TI•1-+,¦•¦¦.
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La guerra del Marroc
Cada dia el problema del Marroc va esdeve
.1rint més greu. Damunt d'aquelles terres hi plana
'una boira que no deixa veure les coses clares.
Estan desorientats cls politics i está desorientat
ei poble. L'Unic que sabem positivament és que el
sosteniment d'aquesta guerra costa quantitats
acordat ajornar la dis
enormes. El Govern ha
cussio deis projectes tributaris fins el mes de
Juliol. Els nostres politics solucionen els conflic
tes girant la cara als perills. Ajornant la discussió
l'ayer trobat una solució satisfactoria.
creu
:Si les despcses s'estronquessin seria indiferent el
.canvi de data, pero com continuará, caient da
;munt el Marroc una pluja d'or, si ara la hisenda
•espanyola es troba en una situado molt difícil,
.quan arribi el mes de Jliol será insostenible.
Qualsevol polític valdrá ésser ministre de finan
-ces! En un altre poble ja s'hauria trobat una
saludó. A Espanya és imposible perqué és un

opinions com
opinió i el seu
criteri. El govern no té autoritat per imposar-se
9 tothorn té el dret de dir-hi la seva. Aquests fets
-revelen una gran descomposició social. Els ho
poble anárquic. Existeixen
oficials. Cada general té la

-snes

de seny

no

es yerren en

tantes
seva

lloc. Adhue els esta

s'havien distingit per una gran
,serietat, han donat en aquests darrers temps es

ltrents que sempre

poc edificants. On anem a parar? No ho
sabem. Els esperits no vibren i la indiferéncia
s'ha ensenyorit de tots els homes. El poble dorm.
Si la solidaritat social fos un fet, tots procura
tiem solucionar el conflicte. Pero ara contemplern
írnpassibles cotn va morint la nostra joventut en
terres inhospitaláries. i ens divertim i
omplim les sales d'espectacles.
Deu vulgui que el govern s'adoni de la grave
tat dels moments actuals i solucioni el problema.
Aquesta situació no pot continuar. Estem donant
un trist espectacle davant el mon. Un poble sense
disciplina no pot triomfar. Cal que s'imposi el
.scny i el patriotiSme i que s'acabin aquests perso
Talisrnes i aquestes lluites internes que accentuen
cada dia més la nostra decadéncia.

pectacles

OBRA NOVA

R. RUCABADO

Lis !libres

nous

Preguem als autors I als editors que vulguin que
donem compte de Vaparició de llurs Ilibres en
uquestu secció, que cris ci rernetin un exemplar.

Natalité, par F.ernand Auburtín.—Maitre des
requétes honor-aíre au Conseil d'Etat.—Ouvra

La

ge couronné par l'Academie Française.--Pa
rís.—Les. Editions G. Crés. & Cje. 21, Rtie
Hautefeuille, to2L—Quatriér1ie edition.

arnb patriótica angoixa els
mitjans de combatre l'horrible calamitat que me
naça aniquilar França, la despoblació. Vigora
per l'en
zar la familia i retornar-la Més facunda
nobliment de les costurns i regularització de les
disposicions legals sobre la disposició deis bens
per causa de mort; donar més estabilitat a 14 pro
pietat rural i fer-la més remuneradora substituint
cls. latifundis per parcelacions racionals.
En sengles capitols tracta de la despoblad() de

L'autor,

éxposa

-

Franca,

i els sens

perills,

estudia les

seves

causes

d'ordre patologic; tals l'alcoolisme, la tuberculo
l'avariosi, la rnortalitat general i la infantil i
una
lesd'ordre psicologic que les redueix una
l'individualis
a la desgraciada entronització de
me —estudiara
les manifestacions d'aquest,
l'Iris
Roma
i
Grecia i
en els diversos períodes de
la familia
toDia francesa--.7, l'invidualisrne
atri
el régim s.uccesori del Codi civil, al qual
despobla
breix una causa molt principal de la
a

en

do—. Les tentatives fetes en el curs del segle
XIX i. al comengament de Factual per a modifi
deis
car
el ré.gim succesori i les llegislacions
ralleis
a
prac
fi,
els.
principals .paisos indicant per
ticar.
lleis cle
ns plau el judici de l'autor sobre les
CO
així
Catalunya. de les quals fa una apolOgia
és
aquesta
Bas.conia,
i
plau
perqué
de les de
ens
ha
filia.,.no•d'una cortisania, sino de l'estudi que
let de nostres institucions.
ri
"Si. tota Espanya,
(pág. 28o), tingués is"

titucions familiars análogues a les de CatalunYa
ee°i Basconia i manifestés la mateixa activitat
avtli'
dubte
nomica i intellectual, figuraria sense
naciPtia
com en el segle XVI, entre les més gratis

En 13almes i el problema

d'Europa."

de l'associació obrera

Disposiciones legales para régimen de la!
gración Espanola.—Publicaciones del Conle.
jo Superior de Emigración.— Madrid, 192''

(Conferánoia

donada

Fasckle de 60 pagines
Dipbsit:

Llíbroria

Verdaguer.

-

a

Vioh)

Una pesseta

R. Centre, 5. Rareeloaa

conté la llei d'emigració
Desembre
de
1907, el Reglament
de

Aquest opuscle,
21

de

provisi°-
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la aplicació de la llei d'Emigració
Reals Decrets de 16 de Maig de 1918 reorga
nitzant el servei d'emigració, el Real Decret 'so
bre segur de l'emigrant, altres RR. 00. i Lleis
complementaries i
índex alfabetic molt com

prés

•

per

els

un

plert.

•

Altrament ve
1'edició agotada

a

ésser la reimpressió oficial de

de la Llei i

reglament.

Coro totes les publicacions del consell superior
d'emigracio, aquesta es una utilíssima, i adhuc,
zillor encara, indispensable, per a tots quants

•

de cridats, s'enfutismaran perque no •els hi
donen motiu per a demostrar el loe vivíssim
d'amor patri que estatg,en als seus cors.
•ja que no tothom té esma Per allistar-se al
Tercio de, extranjeros, al menys volen prestar els
seus .serveis a les esferes governatives.
Ver aiguna cosa hi ha .gent que encara parla..
deis Pirineus.

•

s'interessen

l'emigració.

per

E. MANICH ILLA

Corren

per

aquestes fábriques

que

majoria d'aquests

la

I el que diran; si

Les vagues, que van començar essent un mono
una especie de renta estancada de l'estament
cbrer, comencen
ja a estar a rabast de totes
les. fortunes
i inteHigencie.s.

segells

-

•

sats.

Ara

cl,ällá

nous

de cotització de dos rals sindicalistes per a pa
gar els advocats defensors dels•companys proces-

••

D

uns

son

d'ofici,

advocats són.

que treballin..

La Junta del Ateneo de Madrid que havia de
(Emitir pel discurs de l'Únainuno., no ha dimitit,...
Aixó rai, ja tornará a haver de dimitir.
•

ara

Ara niateix
de

Relatories

Madrid.

es

i

van

declarar en:vaga els•oficials
de 1,Audiencia de

dependéncies

•

El Socialista de Madrid

en l'edició del día 2 del
diu comentant un manifest deis sin
dicalistes coses tan divertides deis scus ex-gernians coro les scgüents: que a voltes, hi ha la..
desaparició misteriosa de fabuloses quantitats
recollides pe.r els presos, que no arriben, quasi':
mai a son destí.
Pobres pessetes! es 'coneix que també les em
presoren •per ser sindicalistes:
Ja es hora, dones, de que es restableixin les
garanties constitucionals i es decreti la llibertat
de circulació de la pesseta sindicalista, perque si
no els diners recollits en cotitzacions eXtraordi
naries es vindran a podrir a les butxaques car
celaries d'algún secretan i de .1a C. R. del T.
L'enveja que els tindran els excarcellers de la.
U. G. de T..
(Preguem als nostres lectors que es fixin bett
té en les lletres i no creguin que es el reclarri
d'alguna marca de bornbeta eléctrica).

corrent

mes

-

Qualsevol

dia es declararan en vaga els jutges,
els
magistrats i adhuc el ministre del ram, i així
les coses
arribarem a plegar els delinqüents.

•

.

••

A un poble d'áprop
de Toledo en presentar-se
el
recaptador de contribucions i anar a embar
gar un
moros, es va trobar a.mb tres Mil veins
que amb actitut agressiva l'envoltaren.

Vet aquí que••els agents han d'agrair que En
caig,ut, perque Si arriba
aprovar
projectes contributius ja podien fer-se mi se
bret de vida per
anar tirant.
.

.

Combó hagi
tus

a

Ara

la gent está preocupada perqué ha sortit
fenómen une-vocal.
Ja tenim
un espeterrant tenor més i el poble
tindrá menjar, peró tindrá. pinyo/s.

Un nou

,

al

h ha
comeneat el moviment per ornplenar els
clrrees, i tots els polítics
patrióticament s'han.

ts

°j'en

per

fer el
rves persones
i

salut pública.'
és tal

crifica'se,

sacrifici dels seus noms, de les
de la seva tranquilitat en 15éde

l'esperit d'heroisme
que els que

no

desig de sa
siguin escollits, des
i el

,

•

També din El Socialista que els moviments.
obrers sois en apariencia són revolucionaris.
Carani! sois en apariencia.:.
Es veu que saben molt bé...cobrir les aparien—,
cies.

41*.
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de la mateixa. També demana que els Ajunta
legal
ments solvents tinguin la representació
o
tutors.
defecte
deis
pares
deis aprenents en

Noticiad

La Federació d'Obreres de Catalunya, or
católica, prepara la ter
Assamblees
Generals a Mont
cera de les seves
2
i
durant
els
dies
1,
3 del prop vinent
serrat,
Abril.
La floreixent Confederació d'Obrers Ca
tólics de Llevant anuncia la celebració del IV
Congrés a Carcagente, el dies 29 i 30 d'Abril
i i de Maig propers.
—

instáncies de la Protectora d'Animals
Plantes,
el governador ha disposat que quedi
i
terminantment prohibida la caça de les aus de
presa nocturna, deis tords de torre i altres ocells
.més petits.
S'imposará la multa de T 00 pessetes als que
rtorturin en qualsevol forma els animals o ms
thFlin
al blanc en els quals l'animal estigui
—

A

lligat

o

immobilitzat,

etc.

Amb la mateixa multa seran castigats els con
traventors de ço que és prescrit en les preven
tcions de la Circular donada en 13 de maig de
4912, sense perjudici de les altres sancions de
4qué es facin creditors per infracció de les lleis
disposicions legals, passant-se a aquests efec
tes el tant de culpa a l'autoritat judicial.
La Federado de Dependents de Catalunya
celebrá el diumenge un rníting per a demanar
Govern que no gravi els sous de la dependen
cia mercantil que no passin de mil pessetes
anyals, i, ademés, que no traspassi ,aquest im
post als patrons, perqué repercutiria sobre els
5ous de la dependencia.
S'está organitzant una Asscmblea de so
cetats obreres i cooperatives, per a presentar
mínim, que tendeixi
2 la mateixa un programa
llei de recárrec
l'aprovació
d'una
a aconseguir
sobre les herencies de quart grau, i que el seu
fruit sigui destinat al fons deis retirs, que s'obli
.gui als treballadors al pagament d'una pesseta
-$nensual; que sigui rebaixada l'edat als 6o anys,
que la pensió sigui fixada com a mínim a mil
-pessetes anyals, i que els obrers rebin aquest
fruit immediatament, a l'ensems que les orga
-nitzacions obreres tinguin nombrosa represen
tació als organismes executors i administradors
deis retirs obrers, com son l'Institut Nacional de
previsió i Patronats Regionals de Previsió So

ganisme diocessá d'acció

—

"Constructora Obrera", Cooperativa
consagrada a redificació de cases barates per als
obrers, ha tingut la satisfacció de veure aca
bada í beneida solemnialment pel senyor rector
de la parróquia de San Cugat del Valles, una
bel! objecte.
wsa destinada a tan
novel
! Avant, i que prompte poguern repetir
La

—

falagueres!

tan

—

—

,

cial.
la Vellesa,
L'Obra 41els Homenatges
Pensions
1915,
per
la
Caixa
de
l'any
i:undada
per a la Vellesa i d'Estalvis, es comença d'es
—

Catalunya.

tendre fora de
A Galicia i a Andalusia es realitzen treballs
per a la seva fundació, i a Valencia existeix,
des de fa tres anys, havent-se celebrat ja alguns
artes

d'homenatge.

de Barcelona sollicita del
Govern que es dicti el Reglament de la Llei de
18 de Juliol de 1911, referent al Contracte
d'Aprenentatge, i que en ell s'estableixin les de
gudes sancions per a les omissions o infraccions
—

L'Ajuntament

.

A Ginebra ha tingut lloc la I r reunió
del Consell d'Administrado de la Oficina Inter
racional del Treball, prenent-hi part tots els
clelegats. El d'Espanya és el Conde d'Altea.
Entre els temes tractats hi ha el d'atur
forçós que a tot el mon preocupa. S'acordá de
Inter
manar al Tribunal permanent de Justicia
nacional l'interpretació de certs articles del
Tractat de Versalles relatius a n'aquesta 0. I. Ir'
—

Durant el passat mes de febrer la Caixa
re"
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha
but per imposicions la quantitat de 13.297.101
pessetes, i ha pagat per reintegres d'estalví, es'
pitals diferits reservats i termes mensuals de
pensió 10.102.297 pessetes, havent obert 4.214
llibretes noves. De les imposicions han corres"
post a l'oficina central de Barcelona,
pessetes.
pessetes, i a les Sucursals, 5.798.914

7.498.190

,a

—En 28 de febrer la Caixa de' Pensions Per
91la Vellesa i d'Estalvis, tenia vigents 263.234
de
bretes amb un saldo a son favor
se'
pessetes, distribuides per províncies de la
güent forma :
Barcelona, 91.162.742 pessetes; Girona, Pesse-

126.283.985

14.000.807; Lleyda, 13.733.389 pessetes; ira
260.339
rragona, 7.122.708 pessetes; i Balears,

tes

pessetes.
de Transports
un
projecte
de llei per a
prepara
jcrnada de vuit hores.
--

El

Ministeri

de

13elgics

reformar

la
fa

votá a
El Congrés socialista de Praga
per 339
d'Amsterdam
l'Internacional
de
vor
de riot
vots, contra 227 deis comunistes en pro
—

grés

a

la de Moscou.
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LLET CONDENSADA
PRO VEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

66

LA LECHERA
DE LA
Línea

46

COMPANIA

de Cuba Méjlco.—Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el
de Gijón el 20 y de
Coruna el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16y
‘'e
Habana el 20 de cada mes, para Coruna, Gijón y Santander.
5 Linea de Buenos Aires.—Servicio mensual
saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el
de Cádiz el 7, para Santa
„III
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien
4° el
viaje de regreso desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3.
d !Anea de New-York, Cuba,
Méjico.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25,
Valencia el 26, de
el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y
Veracruz.
egreso de Veracruz Málaga
el 27 y de Habana el 30 de cada mes con escala en
New-York.
de nea de Venezuela Colombia.—Servicio mensual saliendo de
anTelona el 10, el 11
d„ _valencia, el 13 de
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para las Palmas, Santa Cruz
enerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12
para
tantita, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra,
Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
de Fernando Pa5o.—Servicio mensual saliendo de
Barcelona el 2, de Valencia
de
Alicante el 4 y de Cádiz el 7, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,
de
Patilla puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de FernandoSanta Cruz
No el 2,
clendo lasyescalas
de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida.
de los indicados servicios, la Companía
es
Trasatlántica tiene establecidos los
y
de los puertos del Mediterráneo a
New-York,
Cantábrico a New-York
nie„'Inea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son puertos
fijas y se anunciarán oportuna
uie en

3i'hlea

,,Además

Cietles

cada

"-Etos
Companía

nes-laI

viaje.

vapores admiten carga

en las condiciones más favorables y pasajeros, a
muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado
Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos.

dilatado
Lado servicio. da alojamiento

quieen su
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Ac
FUNDADA ENI

1B79

Plazas Sta. Ana y
Calle 'Archs, ra." 7, pral. (Travesía de

Nueva).

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE

PRÁCTICA,

DE COMERCIO
íica5

comerCial.—Docurnentación.h-ie,
Reforma de letra.—Ortografia.—Correspondenciay Teneduría de Libros por partida doL'Ac
mercantil
de escritorio.—Mecanografía.—Calculo
Título de

Tenedorai
la Banca y
P,vr
aplicados a toda clase de empresas inclusas
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