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BARCELONA

Un gest anarquitzani
Digui's

el que's vulgui, i dissimuli's com es pugui, el gest d'una
part del
telégrafs imposant al Poder páblic una determinada solució a una solicitud legal i
respectuosa que tothom coneix, és d'una gravetat colpidora i denúneia un
estat social surriament greu i alarmant.
L'os

de

Mes alarmant i més greu que l'aparició i
funcionament anticonstitucional
anarquitzant de lesJuntes militars, perqué el gest de l'element armat izo té dis
peró té explicació en una série d'abusos sistemátics i
poc edificarles que
anys perduraverz en les es/eres governamentals en el ram
i es
ei," tan odiosos com insoportables, oi més de que les armes, perdelaGuerra,
seva natu

71Ys

P.'esa, sempre ten deixen a manar. Peró el gest
de la part del Cos de telégrafs a
ens
referim,
no
tenia
abusos en que excusar-se, ni cap motiu formal que el
Porttp.;
e

"s

empenyer

"1 el
que

va

a

sortir-se de

pollaguera

i donar

donar lora de temps i d'una

un

espectacle

tan

llastimós

manera sorollosa.
als
pocs
dies
seva actitud falsa, i varen
pr°c
atenuar-la i justificar-la; perb la premsa que viu de l'escáridol i del
altage, ja havia enverinat els fets i els propasava amb
propósits inconfesables.
e_
Gavern
h a procurat treure importáncia al g,-est. (i en té moltíssima); i
iloc
d'imposar la seva autoritat i passar l'asaumpte als tribunals o, al menys,
Pedientar els sublevats, ha tirat terra a l'esboranc obert en el cos
911i tu)
social, i...

ehurar

mateixos sublevals

van veure

exn

.

I el

IS

ha

passat res.
cert és que per
,

t

aquest camí s'arriba

a

Moscou molt aviat.
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E PASSA

EL
ESPANYA ENDINS

afalgado

Les noves del Marroc no son Pas
res.
Les operacions de la regio occidental
pas prou bé. ?Qué hi bnsquém per alli?

no

van

La censura torna a?nciona,Les reunieras,
del pares deis soldats de.citi'6ta, o itO, es pernit:
ten, o son diSsoltes inexórablement.

sotraqueixen

A les Corta

El Govern va desfent
el Ministeri pas.sat.
Es

va

les

tot

majories.

quant

de bó

va

fer'

encarint la vida.

Es van removent de
socials.
Tot anuncia

necessária

una nova

una

ídem",

tercera

"salvar la

nou

cia "baixos fondos

crisis nacional que fará
edicity del "Ministerio

patria".

per a
I quan haigi salvat la situacio i tingui plenes
les caixes del Tresor, tornem a començar, que
per aixó es van preparánt les .eáqu'erres encara
que ningú en fa cas.

En flomanones no ha pogut reixir a Sevilla.
No ha convençut ni al seu fatuos secretan i par

,

ticular.
La gent din que l'aste de Sevilla es un de tants
de la comedia política rque elá partits de torti
del po
van representant perj tal d'anar fruint
der. Ella saben que quan els seus disbarats posin
F',spanyo, en estat catastrófie i 11:Esencia en fa
llida; ja acudiran a salvar-nos altres elements...

Bergamín, després d'espatllar i estrafer els
pressupostos d'En C'aniló, iniciadors d'una re
generació económica fonarnental d'Espanya, sem

bla que té por de presentar-los. Es ven que no
sap per on navega. Li ve una mica folgada la
casaca de Ministre de-Finánces...
Els pr.ojectes sobre bitas i sucres, i el permís
d'exportar les' patates novelles, han alarmat, ami)
molta de raó, a la gent que treballa i paga i

m'elijan
Les- prédiques polítiques que

arfib prou feines pot
rez

han fet

a

justissima

com

qui

ESPANYA ENFORA
Encara que la Conferencia de GénoVa couti
predominant sobre ter: altre lijen; no es Po

nua

den passar per alt las glierres civils que
commovent a la xina i trossejant Irlanda.

está°

A Portugal día per altre- hi ha trets i
bes. La guerra civil, més o menys cruenta, Per
Ita
a
dura en la nació germana, com perduren regios,
alguires
lia els procediments facistes en
con
si be es un mal que tendeix a desapreixer
vertint-se'el facisme en un partit polític correrlt.
Ara opera encara a, Fiume per tal de manteuir
e„1 plet de la seva possesió.
la
França és, avui dia, una de les nacions en a
qual hi ha més pau interior, ádhiic més que
Anglaterra, pertorbada de non per vagues iroPor
tants de i pel problema de la falta de,
encara enverinat.

treball,

fa

e

demés, segueix la Conferencia de Gan°ins
plena d'enigmes i de perills, coáa que ha
pirat al Sant Pare, Pius XI, tr.fia nova
al Cardenal Gasparri, assadollada de noblesa
Pel

va

gra:

orientadora de pau, que, per cert, ha causat
sensació fent náixer l'esperança de que Per
tingui un bon succés la Conferncia, el fracás
la qual, segóns ha declarat Lloyd George, Pr°con
duiria, tard o ,d'hra, una nova i espantosa

flagració..
J.

sent

i ferme campanya
de propaganda deis »res deis soldats de quota
exigint del Govern el seu llicenciament d'acord
amb les lleis, el fa sommovre.
Ni tan sois la

íor
Com cada any, han presentat, per pur
costums
mulisme, al Govern les peticions de
alguna de nova, com la de que l'Estat auxilie
als famolencs rnssos.
Anticipant-se als socialistes i al Govern, els
Bisbes seguint les insinuacions i excitacins del
auxilis
Sant Pare, qui no descansa en procurar
treballeu
dita
nació,
pels infants dissortats de
van di
sens descans, per recaptar almoines,' que
rectament al seu destí com cap d'altres...

l'Alba i l'Alva

Bilbao les escota

ploure.

manifesta
Ara s'ira distret un poc amb les
del
algunes
"Cases
organitzat
cions que han
Maig.
ser:
de
motin
del
Feble" amb

CATALUNYA SOCIAL és 0°1
més
el setmanari social de
tensió 1 circulació de nostra

ter°

e
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w.vnneelipedranplaelltrallnaleic

Posíció

general
de la
qüeslló del jac
VIII

(acabament)

cinguanta

o
seixanta mil durus que cada
aviat fará
dos anys, cobra la beneficencia

percentatge
P.erei6 Inoltissiin
Inés

d'una incógnita en proenorme, deis diners que es
cada dia en
la capital nostra, dona a en
ter
quin número
més gran d'individus jtibes, vitien del
reb
jGc i en el joc, o que si tarnbé
,,
es per
al pler de jugar-se el fruit de
all. I
Pal Per
d'aquestos
individus la part printany ,d
!
a les classes direc-

jugnen

-

te
Tres

,

i'ristocrácia,
patronals;
ciatinents, banquers,son propietaris, rendistes, tenegociants, junt amb fun:alraris !
persones

ves

a

de carreres lliberals. ni han
cert, peró aquells son els més

es

de

he dit la meitat de 1e8 coses que petiso ni
U:leal
la meitat deis puras i aspectes de la qüestió
dd
joe. Ja hi tornarém; mai callarém, si Deu vol.
Ara, deixeu-me evocar, en síntessi apoteóssica,
més eloqüent que les rneves paraules, aquella es
cena, reviscuda més encara- en els recents dies
de Setmana Santa. Aquell epissodi en la escena
tde la Mort del Senyor, que el P. Paquet totjus
ament a n'aquest propósit recordava, i
que re
treuré. seguint les paraules d'aqueix autor:
"Jesús, ha expirat fent un gran crit; sa Ma
.r Santíssima talmcnt es mor, d'angoixa, devall
Ia Creu. Un terratremol fendeix- les
roques,
en
e Is espectadors una escissió
s'es feta. Sota eh
P atibuls els faritzeus desfilen, movent la testa, el
c enturió i alguns de la cohort
romana es donen
c olps al pit. Altres soldats s'han
retirat a banda.
Mireus'els, allá, a un recó,- tapats per la te
nebra que
comença a envolcallar el Gólgota,
se ns res compendre
de les peripecies d'aquesI
d rama punyent, estranys a l'esquinsament de la
atura i al capgirament de les ánimes, es jugueil
s daus la túnica sagnant de Crist". "Jo
no sé
P as cap espectacle— afeigeix el jesuita belga
que pinti mellor, en circurnstáncies Inés emo
ci
soonantes, l'insensibilitat d'aquestos cors ja pre
s ,per la
funesta passió del joc".
Peró no son pas dignes de tan solemne com
ransa els nostrcs viciosos d'avui dia.
Una figu
r_ ció més plana i Inés propera la trovo en la
de
li scripció d'una obra del famós pintor mora
ta angles William Hogarth (segle XVIII)
Iom coneix el célebre quadro dllogarth re
esentant una timba de joc, El foc esclata
en
1
taberna, les fiames liepen ja els inUrs de la
sa' a, la guardia hi penetra.
Peró de les flama
ra des, del
fum, deis agutzils, .els jugadors no
ve uen,
no senten, no escolten
res: el tapet veré
els hipnotitza: continúen febrosament
la par
tida."
Per acostar-se mes a la realitat nostra, un
1-I° garth barceloní hauria de pintar avui
dia corn
el foc rostcix no pas la casa de joc
solaoidál
sino que s'exten a la ciutat sencera. Els ju

la inducció i el ,nial
exemple;
tesrl'ainella aristocrácia,
al menYs, pertany la
ain
tatP"sabilitat
janiede Bareeion,de Forganització. Dones bé: l'es...

,
Ot
pque
la opinió, resumir-se en aquest par
la opinió gaire bé sencera,
,e`nrat sembla endreçar
als patricis que

de

.liguenra
nrolrst

:

‘SenYors;

"

ella del
anIs

i

t

,

no

terrorise,
altres

'a

m

°°rn

kt?1 cal, Inort
alar Inalignes
-

és possible
ni el del

la industria

o

ferit
encenen

resoldrer el

sindicalisme,

ens crea;

ciutadá,

cada

les

prediques
deis obrers, els

un

'

la sang
tota mala lleva
pros'en Pre°°11Pin- Vostés tenen
deis ésser durs, sorts, eccs i avars,
dolors i angunies ciutadanes. Jussos. Si aquest és son placr, si aixó els

conspiren,

Ddrer: all0
_

iflres deilitIbin,
es
alaiPeetiv
,xei.ri
e

ots

,

,

Que

s'arruinen,
farnilies? NO,

que
fa

s'enfonzen les

Que donen
temptacions,
desh°
ars, robatoris,
s'
crims, suicidis? No
Itelscler
cOM Inés
diners caiguin al
bre a' rnésMello'',
per ala
pobres, baldament cada
tuliliat
ainb aquest
quetieersooes(Itie ;,`"ingn
procecliment,
P'e i

.

'

faInficlel*
re it

ens

so n

res.

causa de

-

ri

ieich ,.* .!nguin,

pobres quatre

o vnit o deu
1 si els morts en hóque no
a
caben als cernentiris, ja deyustés Inés
es
diners del joc, per a fer
1s
nelais.t, novíssima excliva
uss
per les Irle-

atlaré-tn't'va

senyors.

eerégor
,...

,

,

Qtte jo

***

hi

acabar
(I,
e

vegi

tan ciar

aixó, i que tanta
aquest la serie vetaqui que
d'articles

'ecunPanyi! Peró,
elnb

el

.n u n
a

gent

!finil o

volu rn sota el
Mol Contra erioc
PUM de sorfir.

Paa
,,,,s

rr
.Pa
,

gad ors, segueixen en indiferencia igual,
peró eh
gua rdes, els bombers, els
magistrats de

tgat

la ciu

no

corren, no,

a

extingir l'incendi. Partici

Pen de l'indiferencia deis jugadors, i van a co
brar la propina: el prcu de la toleráncia. Part,
una petita- part, d'aquesta
propina la deuen als
hbspitals, és cert. Peró no s'adonen que el foc
terrible, el foc social que en grans fiarnaradel
tapa el cel de la urbs, no perdonará pas,
quan
tot s'ensorri, ni asils ni hospitals ni
res de be

neficencia.

R.

RUCABADO.
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El seniimenf vençuf
Els seus
—En Lluis no vivía sinó per ?'art. plavien
li
l'ermita,
perqué
no
amics h dejen

joventut. Passava
els esbojarraments de la
quietament i
el dia al seu taller estudiant
Tenia fam
cogitacions.
donantse a fondes
arriba
Quan
perfeccionar-se.
de saber i de
i
finestra
la
s'abocava
a
estudi
va al seu
les
mun
esguardava el cel inundat de llunt i
tanyes llunyes. El set esperit inquiet s'asse
comen
renava i es posava davant de la tela
lletgesa
La
gran
serenitat.
lada amb una

proddia una aversió instintiva. Algunes ve
de la seva
gades fins li mateix se'n planyia
triomfen els
excesiva delicadesa. Al
homes

práctics.

guntava,

no

soc

?non

qué Den meu, es pre
audal com els meus com

Per

he dubtat si soc fct de
demás honres, car no
carn i ossos cont els
governat per lesperit.
cm sento sinó
En Lluis té un amic que nialgrat no pen
l'estima molt. Un matí l'aná
com eh,
sar
dir: Vine per convence'm de
veure
i
li
va
a
errat
que ets viu. No se't veu enlloc. Has
frare.
bon
hauries
estat
un
la carrera: tú
Lluis sabia que les paraules del seu
contesta amb un
amic no tenien malicia i
somrís. Després d'una pausa digué: ja sa
la nieva
ben que vosaltres no son sants de

panys?

De

vegades

devoció.
—Tan dolents som?
irreflezius.
—No sou dolents, pera sou
d'indumenta
qiiestió
Per vosaltres l'art és
llargs
ria. Amb una bona pipa i els cabells
meu,
Arnic
Bellesa.
la
fer-vos
vostra
creieu
d'ena
difícil
la Bellesa és una dama molt
son tots
morar. Sigues sincer i respon: on
tenies?
Has
fet ja
que
aquells projectes
obra que t'ha d'inmortalitzar?
segurament.
—No ?'he feta, perb la faré

aquella

prou assaonada per treure-la
al nion de la realitat.
—Em sembla que tu taras com aquells
artiStes que passen la vida sommiant i mo
pro fit. Vosal
ren sense haver fet res de
artista
vol
dir riure-s
creieu
que
ésser
tres
amigues
i passar
tenir
i
totes
les
coses
de
no
té es
les nits al cabarets. L'artista que
sense
L'art
cosa.
piritualitat es ben poca
esperit no es res. La vida la trobarás más
bella amb el cor ben pur que no pos amb les
Encara

no es

passions desbridades.

No

es

obrcs'

teve.
és tenebrós. tenebroses serán les

la llum deis ulls

la
la que iliumina les obres artistiques, sinó
esperit
ten
dintre.
Si
el
llum que portem a

—Apestes
les

pera

no

boniques
cre.
viure-les. Sentpre he

coses son

per

a

practic.

gut que tú no ets un home horne 'ideal'
—Certament que no. Soc
1"
t teS
Esser practic vol dir ajupir-se a bre q"1
exigéncies. Jo patser moriré méslapo da stl''
vosaltres, pera hauré passat per
cictudicat
se haver
rs,
—A la vida no triomfen els pit
els que temen audacia.
er•
•

—Trionifen els que tenen carác
ambiciosos triomfen de moment, per
—Adeu, company. Veig que no

tendrion.
efusivameut 1111h°1
En Lluis h allargá
dir: Ets
en traspassar la porta li va
práctic.
home pera ets poc
en 1(
En Lluis seguia estudiánt
vellet
que lo"frj
del sert taller. El seu, pare
davant e els

so01

volgut s'hagués posat al
Llu
negocis, morí sobtadament. En
Paris. 5'a11
tizar la

residéncia

seva

a

senyora vidua molt re
a casa d'una
ami
que li havia recomanat un 'seu
delec
malí visitava els Museus i es
mestres
rnirant les obres deis grans

feu amic d'alguns artistes

Es

11

Ca

tca:vo
aque

observé toct
també es meravellaven que
comPeudre
da tan austera. No sabia
possible que trobant-se coral
era
voltat de grans
bo.
A la casa on

perills, pogués

s'estatjavct hi vivti

parlaves

s

0toiY
0, 0°1

lestres:

noies. Aquestes no
la
Lluis. Cada dia preguntaven a
esbrinat
pogut
ha
.1.1dlov
sa: Encara no
parla
no ens
!ove.
Per
qué
aquest
tres

lletges? Ahir digue
jo sortia del treball vaigvol

troba

ens

quan

Caminava

a

alguna
paraula. Es
deia
xat

en

poc

a

cosa

pci.- per

i

no

va

a

c'rob,or
e

51

mi.

En Lluis

5

9

oits

t,

1

es

restavellades
ne.s.

5

mci

'

trobaven
iert
,0 Ji
entorn de la taula tots els que
esquarda,ven eria'
casa, les tres noies
coque' les
i somreien amb una gran
amableme'l
olt1
!ove artista contestava
ao f
elles
les('
guntes que li feien i
fiel' es fe',
que parlés amb tanta
que hagi r de`
ra haurien preferit mes
forntosc es1
elogi dels seus ulls, de la sedosos.
yeS
rostre i deis seus cabells
nicitel
les
Cada día es repetien
CO oPte

Cada dia quan

ti

d

dir-tne ,hag,

ben estrany que no

a

sense

donar-se's

Ji

SOCIAL
va

enamorant-se de la mes petita. Tenia els nar pel sentirnent. La companyia d'aquesta
blaus i dollarnent clars i era bonica noia és un perill. Obrim els ulls de la raó i
ec'm una
flor
Quan sonireia se li cerquem el camí dreturer. Ana a trobar la
aelaria el rostreolorosa.
i deixava veure una raste
rnestressa de la casa i digué que havia d'ab
lleva de dents
blanques com les perles. sentar-se urgentment i quan la Julieta torna
de
ja era fora. Arriba ?'hora del dinar i veient
Per ella dormir-se el darrer pensament era
i quan pintava veia el seu rostre
que no compareixia El Lluis, la Julieta pre

resPlandent damunt de la tela. En Lluis
e°mPendre
que s'havia enamorat de la pe
hta
Julieta.
He fet bé,
he fet mal, Pen
saya?

va

Sembla
tal lean,.

o

bona noia. M'estimara
jo l'estimo? Es una dona espirio bé
una dona irreflexiva? Així com
més bellarnent un paisatge, si des
Pr;és
esguardat, acluquem els
i d'haver-lo
el
'I .111 contemplem dintre nostre, aixi tam
Lluis veia mes formosa la seva esti
4,ada esguardant-la
amb els ulls de
ret.
hi ha dubte que és una dona l'espe
pura,
ear del
contravi no hi hauria tanta
—111 eh
els seus ulls. Com
'elts
podia veure els
defectes
si,
Cupidó
que
es riu dels ho
144', h havia
clavat una sageta brunzent en
g
una

7,./tua
41113

del pitl

Quan

taula
miraven
-14nreien. Latrobaven
Patita Julieta comprengué
es

a

Lluis l'estimava.

ate
Qn

sentir al
14"

coy

la

es

que

Les

seves

companyes

fiblada de la gelosia.

Lluispodia sentir-les
ca,steva coqueteria
ha
pera
iliusions. En Lluis çut, per
tu.
n
assaven els dies i En
Lluis
a,ant-se l'estudi am b
'

ven

no

no

dejen:
et

do-

és vehemcia.
bi
L'
más les seves obres.
pintor l'invita a visitar el seu
Lluis estigué rnolt content de teun artista que podia ésser el
m

talcélebre
p

hir-r4;
seurer,alnie

set gu'atge
la ven Mentre estava conversant se
ne
d'una dona. En Lluis la recode
seguida: era la Julieta. L'artista
la nieval'astorament d'En Lluis li di9ely; e5
model. Una noia molt lleude cap,
Pera una model excelient.
•

nogué
.

ton4ea Julieta

taraliejant una caviló entra al
trabar-se enfront d'En Lluis se'l

dei

i no va saber que dir. En
amb una
gran nerviositat s'acomiada
arnic i
abandoná
el taller. A l'escala
anlic u
demana
a
si coneixia la Ju
fa nvolt
temps que la conec, digué.

trobie4
'jeta, ji‘n
Ha
e

de

n23tat
olta també
11

la

1,1 istoria

nieva

rnodel: és

una

noia

,

iat p
114arriba a casa amb el cor trossela .h "qué
havia d'havér-me enamora de
retita
•

Julieta.

No

m'haig

exclamaren les seves companyes, que En Lluís
era per tú. La Julieta no va dir que havia
estat descoberta. Es natural que no em vulgui,
pensava. En Lluis és un home honrat! Si jo
pogués amb les nieves llagrimes borrar el meu
passat! Evoca els fets de la seva vida i s'ayer
gonyí d'haver estat tan lleugera. Pera el pe
nediment dura poc. Era massa frívola per a
seguir el camí del bé.
En Lluis es refugia a casa d'un ansíe. Zis
primers dies l'aturmentava el record de la
Julieta perd el seny i la raó s'imposaren.
No; jo no vull ésser víctima de la bellesa
fascinadora d'una dona. L'estimava perqul
am creía que era bona i honesta. L'home ha
d'ésser fort per a no caure a l'abim.

-no

,

Tots els seus amors foren per l'art i la
bellesa. Passava el dia reclós al seu taller.
Ara ja sap que cosa és la febra creadora.
El dolor l'ha fet más huna. He sofert molt,
pera ara em sento més fort, car el dolor dona

vigoria

es

anava

trt

fa-

gunta tímidament per dl. Li digueren que
s'havia absentat de Paris. Ja t'ho varem dir,

de deixar donti

a

l'anima.

Després d'haver treballat molt, les eves
obres foren exposades i el seu nom es nim
ba de glaria. La crítica pondera el seu talent
artístic. i el públic intellectual elogiá extraor
dinariament les seves teles. En Lluis no creia
que les seves obres obtinguessin un triomf tan
esclatant, car en tenia de tan intimes que no
més ell en coneixia el misten.
Els seus amics, adhuc aquells que más
havien combatut, el felicitaren efusivament.
Un d'ells li va din: perqué el teu éxit
fos complert hauries de casar-te amb la Ju
lieta. Ella t'estima i segurament vivint amb
tú es regeneraria.
Vosaltres, digné En Lluis, l'heu perver
ara voleu que jo repari un mal que no
he fet. No; us equivoqueu: les dones peca
tida i

dores

no es regeneren unint-se amb un homo
honrat sinó omplint el seu esperit de llum
rentant els seus pecats amb lldgrimes de pe
nitMcia.
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)01'

CATALUI\IVA

6
C)1~191aIIIICS~:X1112t

/ Idees

de l'altra banda, ?no es cert que
greu conflicte entre l'eficacia del

fets

í

mocrácia damunt la

d'organitkació

planiciaalf
la cit.

es

servei

ste
i0

descansen els

qual

Ciutatt!

del Govern de la

hectil

Examinem d problema baix els dos a r
es r
reí-lacia i la democracia. Bryce diu: ".1*

fracás de la Democracia

fra.

negar que els Governs de les Ciutats son

d,efectes deis
cortPara"
verns en els Estats son insignificants
olor
amb l'extravagancia, corrupció i la malo
nistració de la majoria de les grans ciutats'
aliPc11
tre la gent més ilustrada deis RE. UU.
un sentimenti de dignitat respecte als
es del
les cittlats i fins deis pobles. Son indigl
clutadams que vitten en elles. No fa folla
lar els ntals, perqua son de tos ben conetut5.
problema del Govern municipal és, Par
cas total

els EE. UU. Els

en

lI

,

11
polític
es desenrolla la vida del Municipi, ha
que feia trontolar les bases polítiques

L'ambient
en

que

semblat
que

"

avui

social

—

mes

ample

que el

—

les conquestes

constituéixen una de

deis pobles moderns.
La creixent importancia donada

les funcións
fet
perillar
un
moment
les bases
técniques, ha
Lowell plan
de la democracia. Veusaquí com
teja el problema ,que d'aquí deriva: "El servei
sois ha participat del augment de
públic
Complexitat de la vida moderna, sinó que el
Govern Constanment ha engrandit la seva es
fera d'acció a rassumir noves i delicades funcions.
No es, per aixa, improbable que la quantitat de
a

en

no

Governsl

011

comí, el más gran de la nostra polítici• '
; ipal
laura prou ainb dir que el govern
es j'Ir

„

generalment condemnat;
„J clec°
fical; cls seus procediments atrauen —s
de 01
pítjors allunyen als més dignes;, és causa
inutilment

car

i

generalmeol

el govern de la ciutat sigui
derat com un motiu de descrédit

coneixement necessáris per, a l'adniinistració dels
assumptes públics. augmenti mes rapidament que
la difussió de tal coneixentent, i que aixa rebai

arnericai

com

publica".
Quines

eren

capacitat deis ciutadans,
formar opinió prapia sobre les

excés d'individualisme i

xi la

Verses

relacionades amb la

Essent aixl, l

públic

que el
déiX

a

no

créixer,

en

general, per

a

mataries tan si

marxa

del Govern.

categoria de qüestrions sobre les
pot formar una opinió real, ten
o,

al menys

no

disminuéix. I

un

la taenica

divisió deis

veritat

en

deis invents mecanics".
I si la técnica és cada dita más necessária per

a

eficacia de l'acció de Govern—i el nombre de
qüestions que requereix en la técnica creix dia
riament, mida que s'eixampla la missió socia
litzadora del Municipi de la Ciutat
d'una ban
da, i la fundó técnica és exclusiva de molt pocs,
la

a

—

en

nostre

del mal!

causes
un

excés de democracia.

l'influéncia

es mes

les

escandol

a

Priolaralll

gavers.iii

detecte de
ülr1°1
mancava una
inicu d'aquel esperit itoln
de la. ciutat alemanya, oi l'esperit és e• Yellefa
de l'Imperi. Segona, un gran nombre da M'a"'
fi
mes nous, no previstos, i que no es res°

aquells casos en que s'exi
géix la ciancia deis técnics, perqué no es cosa
fácil per a la comunitat, en general, estimar el
'valor de l'opinió técnica. Foques coses hi ha, de
fet, mes difícils: i a desgrat d'aixd, el nombre
de qüestions sobre les quals es indispensable
técnic augmenta antb el progrés de
aixó

un

per

En

"

paraula: l'esforl

una

eficae: hi
pecialitat en

m

ancaven dues

del

coses:

Govers et0es-

primera, laefe'

frunció (la taénica), i segale'
respansabilitat deis

la

encartaGovern.
tivitat

El

en

la

govern de la ciutat

de dos grans

s'havia

t

ellabarl

supersticions:

OS(

le de
jes

°

ga,

poders—reflexe en la fi de clorl!
la
ranties merament Inecantques
eleec"
que implica la confianla de que sonPre
ió '1(4
és el más adeqüat sistema per a la desig°
aMs'i
—

representants.
vivim

encara

aixf és

Baix les mateixes

q

con;

Espanya
amb la divisió del

el;

Pre0c14)

poder'

CATALLINIYA SOCIAL
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dueix l'ineficetcilt de la responsabilitat dels ho
MeS
encarre'qats del mateix, així és com amb
la
irresponsabilitat practica es corrontp el siste
ma de
l'elecció.
Davant
is'lta de confessar el fracas de
la• democracia
el Govern de la ciutat? iS'ha

oi

o

en

de convertir
en la necessitat de deixar-lo en mans
de Qcnics,
com
un
empresa industrial qualse
vol dS'ha
d'arribar a l'afirmació de que la de
mocr4eia, j r eficacia s'exdouen?

Cap qüestió d'aquestes

tina

preocupar, de

'Va

mo

memóría ínieressanf

La Junta de Proteccio
la Infancia i extin
CiÓ de la mendicitat
i la Junta Municipal de
Beneficencia de Sabadell han publicat una me
mória molt interesant, donant compte de llur

actuació.

Ens plan transcriure un fragrnent de la
Mória de la Junta municipal en el qual
s'hi
afirmacions dignes d'esser meditadcs:
"La
el que Beneficencia Municipal proporciona
cal:

me

fan

JL

nteut,,,alslt ensdiers dls ,Zstiats

blemeS 'di.
poble,

deMo'''cretcia it'o

Unjis. Deis pro

en van

tenir cura; el

justita, amb la seva tradiciá,
els va salvar. Vant sols l'adequació de la forma
al fons, de l'organo a la fundó, va constituir la
dalera deis directors de 1 opimo
D'aquí que els BE. UU. es converteixin, durant
molt temps,,en u veritable laboratori de giles
tion.s de Gbvemi municipal, al que hem de girar
freqüenment la vista.
JOSEP M. GICH
amb el

seu

més, la vida dins

la penúria que l'bundor pro
vinent del vid i de la crápula. Les' subtilitats
casuístiques que ,menen a la Borda ética deis
fets consumats no han imperat mai en el sl
d'aquesta Junta. per entendre que els diners tu

fejants de' viç no' poden esmersar-se en- socó
rrer als pobres n?tcessitats. •Car la realitat ens ha
recordat sempre que és inútil disfreçar amb
mentides i
moral."

e'rgoti"snies

la dura veritat de la llei

tot

primer lloc assitencia médica i
aliments sólids i líquids; vetlles
diurnes i nocturnes; enterraments;
auxilis a partetes
pobres; conducció de malalts; repatria
cinns; cust! dia de dements, etc. Amb la bona
en

farrnaceutica;

relació

que manté amb la secció de l'Academia
nomenada Basar del Pobre, distribleix robes
de vestir i abrig
que ho
Pernieten els donatius. En casos sempre
excepcionals
ha
eostejat estatges al
Sanatori de tuberculosos de
can Viver
i ha enviat rcumátics als banys ter
fnals de
Caldes de Montbuy.
'rot aixó fa
aquesta Junta que quinzenalment
es
reuneix per a assabentar-se de tot ço que in-

Catoiica

c,urribeix les seves
funcions
limitant-se
automatisme
acostumat
organismes
similars
citnris
components són més decoratius que ele
Me.nts
la bona
deis
teixos. interessats
Dissortadament l'acció
pot aixarnplar
aorn
voldria per les
més amunt
3,111entades veient-se
precisda frenar els afanys
a

no

a

en

en

1tant
d

i

marxa

ma

no

raons

a

exPansió que
dilaterien l'horitzó fins al punt
poguer realitza.r
una obra' completa de be
ciutadana.
Malgrat tot
ha claudicat
els

e

etlefleéncia

Prineipis de la ética resistint-se
deMPt,acions
que desvetllen certs oferiments

a

retusats

i per unanimitat, han
per entendre que val

les
que,

sigut digmes, molt

La huila social moderna sembla

a

prime

vista que és una lluita de classes, que es
redueix a una competéncia econdmica, a la
manera com
la riquesa ha de distribuir-se
entre els homes. Si aixi f os, la Iglesia no tin
dria de fer altra cosa sinó conciliar els es
perits, suavitzar les relacions entre els di
ferents elements qui contribueixen a la prd
ducció de la riquesa, per a que arribessin a
entendre's. Per& la qüestió econbmica s'ha
embolicat amb l'ateisme, i els doctors de la
secta volen fundar el seu sistema econdmic
i social en la negació de Déu. Es a dir, son
pre, lo mateix en l'home individual que en
l'home social, la lluita carnal o material está
sostinguda per als esperits. La matéria no es
capaç de lluites, és capaç de transformacions,
de variacions, de noves formes; perd el sen
tit comú dels homes a les evolucions o revo
lucions det mon material mai les ha anome
nades imites, sin ó transformacions geold
giques. Les lluites son pro pies deis ángels i
deis homes, i per metáfora i semblança al
gunes vegades de les besties.
ra

DR.

TORRAS I BAGES

(L'A tletisme Cristia)

CATALUNVA SÓCIA

?sguardani el

Ilar-se. Per aixol) demanen amb inssistIncia d e
l'introducció del sufragi universal i la promul
gació d'una legislació del treball.
Les qüestions socials to han estat tractade

món

CANADA
Associació d'obrcrs

sense

feina

Els obrers sense feina de Monitoba ha fun
dat una Associació i han pres els següents
acords :
I.—L'Estat empendrá treballs publics els quals
seran
pagats segons la tarifa de salaris esta
blerta pcls sindicats.
2.---Els obrers sense feina., seran equiparats
als ohrers d'Anglaterra i rebran una indemnit
zació personal i una indemnització supletória per
les persones que integrin llur familia. Els sub-.
sidis no podrán ésser inferiors a la quantitat
que necessita un afamília pel seu sosteniment.
vaguistes forçosos parcials rebran una
indernnitzáció igual a la quantitat que els man
ca per
arribar a la suma fixada en l'article

precedent.
4.—Les relacions comercials amb Rüssia se
ran represes mitjançant els credits acordats pel
Govern.

(Manitoba

Free

Press, Winnipeg)

SUECIA
La colonitsarió agrícola
El. diputát Faba Mansson ha proposat, per
tal de solucionar el problema de la vaga for
çosa crear unes 30 mil colónies de to hectárees
cada una.

(Social Demokraten, Stokholm)

cietat i el grau de civilització varien d'un Pai
sens e
a l'altre i que una nació no pot adoptar
esperit crític els métodes usats en un altre po
ble.

(Tokyo Asohi)
XINA

Vaga

de mariners

Tenint en compte que els mariners extranget
més ben pagats, els obrers xinesos han de
ti TI
manat als propietaris d'augmentar els salaris
30 per cent.
Havent respost els patrons que en els mornenl
5
actuals es impossible augmentar els salaris, é
mariners s'han declarat en vaga.
notnew
Per a solucionar el conflicte
a
una cornissió d'arbitratge,
la qual és integrad
Hong-Kong,
P'
representants
Govern
per
del
de
Consul general d'Anglaterra, per propietaris
ilesos i europeus i per mariners xinesos.
a
Més de so mil obrers s'han declarat en vag
per solidaritat.
son

(Shanghai Gazette)

POLONIA

I

La política social del Govern

Ponikowski, president del Consell, ha declarl 5
mitja es la que més sofreixle
consequéncies de la vida cara i que el Goveril
capté de millorar la seva situació.
ml
que la classe

JAPO
Els

pel partit governamental. Takahasti, primer mi
nistre i cap del partit governamental, ha mani
festaf que el sistema d'organització de la $o

partits polítics

i les qiiestions relatives al
treball

Essent próxima la data de l'obertura del par

lament,

els tres

partits polítics

que hi

son

re

presentats, el Seiyukai (partit governamental),

(partit d'oposició)

i el Kokuminto
s'han reunit per a acordar l'
actitut que han de pendre davant de la crisi de
treball
El comte ,Kato, cap del partit d'oposició, ha
manifcstat el disgust que li havia produit la
pa.sivitat del Govern. "El nostre partit, ha dit, la
presentat projectes de Ilei relatius a l'organit
zació sindical i el segur de malaltia. La nece
ssitat d'una legislació de treball es fa imperio
sament sentir, com ho demostren els comfiictes
industrials que han esclatat darrerament."
El cap del partit nacional Inoukai, ha decla
rat que la vida social japonesa ha de renove
el Kensukai

Les tarifes altes de transports que contribtlie
a augmentar el preu d'un gran nombre d'artl
cles, han estat reduides.
Amb els crédits votats podran ocupar-se 0'1
de 40 mil obrers.

(Monitor

(partit nacional)
.

Poiski)

BELGICA
La jornada de vuit hores
La Cambra de Carnet-e de Bruselles iaPre

o

de •11

l'acord de demanar al Govern la derogació
llei que estableix la jornada de 8 llores.
Senyala els mals que han originat la dita lic
8 11°
car en taoltes nacions es treballa més de
pot
res. Demana que si de moment no es
o
gar que el Govern no es mostri rigorós atnb
que tenen neeessitat de treballar més

der°,

(Le Démocr(Tte)

-

-

LES PLACES DE BRAUS COMENCEN A OBRIR-SE
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Done'm diners
No te'n

YOF

puc

per

anar a

la piala.

donar, perque

a

Bergamin:

lógicament

acaben de (q. a. c. s.), també parla com
fer, de "bordear la ley", i no tin
de "morir de

A

(la

•"

'ParnPoc

aquells

en

un

empacho

de le-

tingué Sagasta.

'1.:',aix6 que temps
acaben de

bar

uns altres
temps.
dir de que "si la ilei
del blat), no té prou

eren

elbiie;terent

a

l'aranzel

passará

11.11 heretgia per damunt",
constitucional,
qtlit2ant.
senador catalá
que

us

la tarda hi

es,

sinó

no
un

solaacte

portava suaument i

haig d'anar jo

a

la plapa.

al bou emití, aconsellant-vos que us
reservessiu la facultat de modificar l'aranzel en
cas d'aconsellar-ho l'interés nacional,
us feia un
bon servei.
Per qué no l'aceptaveu?
? Es qué creieu preferible passa per sdamunt
de la llei; quan convingui salvaguardar la vida
de la nació, que evitar aquest pecat capital con
tra el dret palie armantse de la facultat legal
que us aconsellava en Duran i Ventosa?
Confessem sincerament que no ho sabern en

tendre.

CATALUNYA

1

SOCIAL

aaseour=erds

L'anliga

católica agráría

en

cregut que

funcíó

el sol

se

n'anava

entornar-s'en a casa seva.
Abans de fer-ho, sincerament renová

per

pobre

al

d'aquesta

faiso:

malalt

masover

sos

ofe

parlant-li

te manca,

dir-m'ho, pero

fer més que

no

aquell.vespre

Per aixo

Quan
conreuar

farinetes.

tejen les

els treballadors que havien
les terres del pipiare malalt

del foc

vora

per

tanta

atenció, ni

•sabé qué contestar, i allavors l'amo afegí
—Bé, ara la sembra ja está. ,feta, pero t'ad
verteixo que quan sigui el temp; de l'enrejar i
la terra, per diners no quedis,
de tirar el nitrat
que ja saps que aquí soc jo per ajudar-te en tot
a

pobre

li sortia ni

una

de la boca, l'amo fent-se cárrec de

son

masover no

vergonyós, exclamá.:
—Ja veurás, com que ja et canee i ern fa por
que primer patines fam abans que gosar dema
nar rés, té; per de moment aquí va aixo, perque
et cuidis corrí t'ets de cuidar i et puguis po'sar

carácter

aindat
P'e°'

en

a

la butxaca Ii deixá

anar

un

tuós comiat.

Pasqües s'en aná el ma
sOver a explicar-ho tot als qui li feien la feina
acabant per exclamar joiós:
Més content que

unes

Ara sí que estic content; amb tan bon amo i tan
bons veins ja no m'espanta res; millar em va aixo
que totes les medecines plegades i sino ja veuran

posaré

bé aviat i allavors podré dir per
tot que entre vosaltres i l'amo m'heu curat.
hi ha pas

res

contestá

un

*

* *

al mon tan

bó

com

amb l'assentiment de

—

des

una

tt:

mes Pet

del més gran al

auliva, ginebres, i argelagues

ratnellsoae'

grossa

quina fiamarada tot espatarrellant
sortir guspires per la xemaneia donava
resplandor a la cuina eullumenant aVelles
ennel
ses
colrades pel sol i a.quelles parcts
des pel fum.
treballadrs
Al entra-hi aquella colla de
rada

grar

bol vivent del
ment

nya

amor

de l'amor i germanor i

alegre
d'En pobre

malaltia

carta cabal

—

en

aquella

Nofre

CO

l'alegria

entrat

t31,

sernblava

i germanor

hagués

si hi

com

inseparable

tothom estava

Per

1,1

casa en
un

—

pocs dies abans

honie

havia st1-1

greu tristesa.

grapat de diners.
Al entornars'en l'amo i despedir-se dels tre
balladors tots els correspongueren amb un afee

per a anal'
foren rebuts Per

casa

amb grans mostres d'estimad&
Perqué s'escalfessin bé, feren amb

a

I ficant-li la má

la

a

escalfar-se

a

familia,

ta la

bé aviat.

—Oh, no
ravinença
tots plegats.

familia,

seva

a

El pobre malalt, cortos

em

111

que

i

contents
l'anyada sembrada, volien, dintre les se°

de la feina entraren

no

fessis saber.

com

l'animació

era

seir
pobreses, fer un obsequi a tots quants havien
dit a ajudar-los en la feina en penyora d'agral.

tens

entengas bé que

'hern sabría greu que inessis malament i

,paraula

tal

ment.

—Mira, Nofre, ja
no t'en recordis, i si quelcom

i per tot.
I corrí que al

Nofre—celebraven

rnasover en

Es qu'En Nofre i la

ho sabs, de l'arrendament

,de

major;

tenir

a

riments

les

a

regnava.

la posta quan l'amo s'alsá

a

apariéncies, qualsevol 101
Rompudes—casa on tettiPs

per les

s'hi estava per
testa

I II

Ja

judicar

A

associació

Aquell

vespre

tejen les

Penjava

s'ha dit

com

farines de fajol.
deis calamástecs la

a

les

perda

í

la

a

de

ç

del foc escampats per l'eseon i els banccuina pasava alegrement la vetlla JItII

•

11
a

Mirefillai

familia amb

els convidats

quels

t-

haVlena
sembrar-hi
Sovintment

qué
na

que
no

l'anyada.
se

sentien

unes

grosses

lis

e

amb tanta gent s'havia armat en aclne
de
una gran tabala amb els xistos

b°53tasci

ara
es

sortia !'un,

quedava

tot reviscolat

malalt

pas

no

a

l'altre en
rerassuga. En

ara

solsament

sino que

aquel! ambient
el peix a l'aigua.

s'hagués

no

Villa 410

N°fresestil

semblava tlue
a?

rcjovenit 0'4 e00

trobava tant

sen P
^

CATALUNIVA SOCIAL
Tantost
no

1s

el

lii

arribá el

9

les

parava i

11

farines s'ana,ven fent, la broma

bastó s'anaven
moment

homes, fins que
ja no Podia

rellevant els
que un sol

de dernanar ajuda.
Llavors s'en hi posaren
Perol fins que de tant

dos

espessos

a

estaven fctes. Feren voltar la
treure'n el perol del foc i n'om
cassoles per a que's refredessin

més aviat.

Llavors fou
.

se

quan

En Nofre desapacientant

cotnençá a cridar:
—Qué estrany que l'amo

no.
que

es

aquí

en

paor

me fa

baixi, quan

no

que

no

vindrá i

ara

fé

a

sabria greu.
coneix que l'estimes molt al teu
de la colla.

digué

amo

—

un

Sj l'estimo?
tant
gació bi tinc

com

el

pare i obli

meu

perque jo a Faino Ii puc, dir pare.
tot
alsant-se
digué. Va, va deixam-hi pujar
a
yeure a qué es
degut a que no vingui per
que no se
si ho saben que jo aquesta tarda l'he
convidat a menjar farincs i 'no
crec pas que a
cap de
vosaltres fl sápiga greu.
No
faltava més, al contrari que ens agrada
que

vingui

bé

no

qué

Prou

tarda

per

ha convidat ell

ens

contestaren tots
Peró l'amo

a

la

,.afaf4 un

—

una.

pogué acceptar al convit,

per

delicat de salut corn estava, aquella
a
cornplaure al seu masover feu
flaquesa per
poder berenar junts i
coP d'aire i així que arriba del quin

slagué

a

de.

ficar al
Per abcó
En Nofre
una

s,:_ena

n'havin

nosaltres

un

esf°rç

n

a

no

llit.

al mig de l'alegría tenia
la d'estar malalt que del dolor ja

recordava puix

que de tot

el vespre

sentit ni una sola
punxada.
Pená de no
poder
tenir
per convidat al
atrio en
la festa de fer
les farines de fajol!

',LUIS TORRAS

Diumenge

darrer

va

tenir lloc

a

l'esgiesia

I NATO

revestiti d'abacial. Ocuparen la presidéneia els
representants de les entitats que integren el Ca
sal Popular.
Un cop beneida la irnatge fou trasladada, en
manifestado al dit Casal, essent acompanyada
per un nombre extraordinari de devots. En arri
bar la imatge al Casal, fou acollida ámb grans
manifestacions d'entusiasme, essent coHocada a
la presidencia de la Sala de juntes. El senyor
Albó, president d'Acció Popular, en nom de to-tes les .entitats reunides, adreçá la
'paraula-als
reunits.

:Paren aquells uns moments de gran emoció.
La paraula cálida i emotiva del senyor Albó
penetrava cor endins. ".Aquest Casal és ben vos
•tre i des d'ara presidiu totes les
institucions que
posen al vostre redos i us declaren mare
comí'. Beneiu-nos perque ens sentim ben ger
mans i perqué fructifiquin les
nostres obres, en
les quals no cerquem altra cosa que fa major
glória de vostre Santissim fill. Amb imatges
poétiques i arnarades de catalanitat aná descap
dellant el seu bellissim parlament i en acabar
fou ovacionat.
Seguidament el R. P. Abat amb una gran emo
ció digné que recollia les paraules del
senyor
Albó, i com custodi de la moreneta, Reina dels
catalans, prometia suplicar a la Verge Santissi-:
ma, que beneis els esforços de les
entitats allí
congregades.
Fou molt aplaudit. L'acte termina en mig
:d'un
es

gran

entusiasme.

OBRA NOVA:

Martirologio

Social

per

Miguel
•••

de

Sant Francisco, la benedicció de la imatge de
Ntra. Sra. de Montserrat, °frena d'un soci de
"Unió d'Escolans de Montserrat."
La dita imatge fou beneida per R. P. Abat,

no

Se'n

Olot

Monfserrai

el

remenar

pogueren més.

no

Era que ja

cbaria per a
pliren váries

Benedícck3 d'una írnafge
de Nostra Senyora de

la tasca d'abans remenant amb

en

amb

Angel

Sastre Sanna
un

próleg de

Ossorio

Gallardo

Preu: 3'50
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La pau

en

"que una Russia famolenca, junyida a
enfellonida, possin a Europa en
una Alemanya
guerra de desesperats."
'rota la política de Lloyd George tendeix
evitar aixo. Perque darrera de l'espantos enig
de dos gegants junts, llençats a la desespe
seguit de, pobles i races descon
ració, hi ha
ténts i enrunats i amb un pervindre esgarrifós,
Tem

peral

a la pau que regna a Europa des
Gran
Guerra, que es una pau molt
prés de la
relativa.
En els esperits no n'hi ha pas de pau. Po
driem ben dir que una guerra incruenta ha se
guit al devassall de san de la Gran Guerra.
Peró aquesta pau migrada, purament formulá
ria, de que, diguem-ho així, gaudim ara, no és
pavorosa,
com el prefaci d'un altra guerra mes
si hi cab, que la guerra que per autonomásia

Ens referim

anorneném Gran?
Així ho tem Lloyd George, i palesament ho
ha declarat als periodistes anglo-ianqueés en el
banquet que li donaren.
Wptimisme del Xampany no fou suficient per
anorrear el s pessimismes del formidable estadis

a

ma

un

que sois esperen una commoció forta per ruin
pre el lligams que els ofeguen...
França no pot menys de compendre-ho aixi
tainbé; peró posada entre aquest perill i el ele
perdre mitjançant la revisió deis tractats els
drets conqUerits tan costosament, en raó deis
quals espera regenerarse, escolleix el que estima
més segur : el compliment dels Tractats.
Aquesta és la dolorosa, la trágica situació,
de la pobra França!
Pero els anglesos no entenen de sentimenta

pecialment

lismes, i van directament, brutalment, al grá.
Y el grá es al pau d'Europa, la pau d'Europa
sa
a tota costa, encara que França tingui que

tats

crificar els

ta

anglés.
Ell

tem que si

perdura

l'estat de coses, i

es

l'estat d'ánim, provocats pels trae
de pau que posaren fi material a la Gran
Guerra, torni aquesta a reproduir-se "convertint
Europa en un escorxador d'homes."

D'ad í
gaire bé hem de dedicar-nos
la
resenció de mitins, assem
a
blees, conferencies i altres diverses maneres que
han arribat a inventar-se els grans homes per a
participar als pobres sers que fem la viu-viu per
aquesta terra miserable el que pensen (?), el que
sentem i inclús el que el dia abans els donaren per
sopar a casa seva. Aixo últim, encara que sem
bla a primera vista una futesa, té la major im
portáncia en l'evolució, concreció i cristallitza
ció de l'intelecte i de la volició.
Per qué veiam: qui després d'haver sopat una
honesta sopa d'all i unes modestes monjetetes té
pit i brí per defensar a ultrança la santa demo
crácia o la reforma de la Constitució, per exem
ple? Per no defallir en aquests afers i per impo
sar-se a les consciéncies trogloclítiques i obscu
rantistes, i als egoismes de la burguesía i a les
tiraníes del poble, el millor és estar ben alimentat
i adquirir fortalesa.
Confessem, sense falses modésties, que després
d'un bon ápat al Ritz ens veurlem capaços d'im
plantar el comunisme d'un cop de puny o d'aca
bar" arnb l'analfabetisme d'arrel.
Aquesta

setmana

exclussivament

seus drets i el seu pervindre, perqué
ells, els anglesos, están dispossats a no sa?rifi
car res

per la

seva

part.

El bon menjar és el

tot:

ja

ho deia

'aquella

escolar, quan

que explotava el ram
anunciava als claustres de la Universitat: "Vo
leu aprovar el curs? Tranquilitat i bous aliments
son la base d'una bona educació".
No titllem ni maldient doncs, deis nostres su
perhomes si per regenerar-nos de primer s'ati
penaells bé.
I ara perdonin els nostres llegidors aquestes
lates consideracions sobre la fisolofía de la bolla
menja en relació amb el govern deis pobles,
entrem en materia.

dispesera

*

*

*

no ha volgut passar per rnenys
els
hi
ha
dit dugues parauletes als ferro"
també
viaris de Salamanca.
Els va assegurar que el regnat de la democrá
a
cia ve a tota velocitat i que es precís posar fré
les passior.s individualistec.
Cqrn es veu, un discurs

L'Unamuno

técnico-político-social.

* * *

Finalrnent els ahnants deis Drets de
han trobat llbc per debutar.
varen
Davant un palie nombrós i selecte
as
que
llibertat,
a
la
cantar a tota veu un himne

1
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solí

grandiós

un

repetir.
Un solista

3.93-1C

lxit i que és segur que el faran

dir que no hi ha que confondre
els crims vulgars ami) els polítics, perque els
fins d'aquests mai son egoistes ni innobles.
Ja tenim, doncs, assegurat com un deis primor
dials drets de l'home, el dret a la vida, o al
menys a una mort altruista i aristócrata.
va

*

**

El "Noi del Sucre" també hi ha dit la seva
El fet va ser a Valencia í allí va manifestar que
parlava per compte propi, i aixó u permetía ser
rnés sincer.
Vet aquí una sinceritat com un temple.
Després va assegurar que ell, recordant a En

Lerroux el seu origen popular i
tat plutócrata, li va fer sortir els
Que

te

crees

la seva actuali
colors a la cara.

tí eso!

Chico,

así empecé yo hace
proba del que diem
Va dient
que el poble ha de
lítica.
en

era

alió de:

unos anos.
está que En Seguí ja
fer sindicalisme i po

t.er

Una comissió de l'Institut Nacional de
Previsió i de la entitat similar de Barcelona, ha
donat merces al Ministre de Finances per la pre
sentaci? 4el projecte gravant els heretaments
--

llunyans

de

IVIaig.

amb

un

impost

a

favor dels

Retirs

Obrers.
A Catalunya i les Balears passen de 250
mil el nombre de obrers inscrits al regisme legal
del Retir Obligatori.
—

Una comissió de

rependents

de comerl de

Catalunya ha gestionat a Madrid la supressió de
l'impost sobre els salaris. Fins avui ha obtin
gut bones promeses. Veurem...
La Comissió Permanent del Treball está
examinant el projecte de colonització interior re
més per el Senat. Es ponent el comte de Altea.
—

***

Ja ha passat el

—El Comandant general de Melilla ha publi
imposant severs
un ban contra la blasférnia
transgresors.
Ja era hora!
correctius contra els
cat

—

El que li devia dir D. Alexandre
I

Ofidall
IVAITS01.1.7070.11111,•.17¦911141.1/7 04.rjr¦VIÉTIVI

I rés, esperern el 3T.

L'Institut d'Orienació Profesional de Bar
celona és objecte de moltcs i caracteritzades vi
sites i serveix d'exernplar per a establir en al
tres punts entitats conse,mblants que tan de pro
fit porten al mon del treball allí aon funcionen.
—

* * *

L'Alba,
varez

En García Prieto i En Melquiades Al

a fer concentració lliberal a Bil
fer declaracions a la conegudíssima
societat "El
on segons conten les cróni
ques serveixen uns ápats espatarrants.
El que es va sentir més emocionat va ser
Don Santiago, el qual després de declarar que
anirien a la conquesta del socialisme (efectes de
una suculenta llagosta arnb salsa a la vinagreta),
acaba apocalíptic, dient: "Antes que ser traidor,
que el pueblo descargue sobre mí sus iras y me
deje en el sitio; hijos de un país libre, bascos!"
Nota: No hi havien basques.

bao,

van anar

i

van

A la Cambra dels Comuns d'Anglaterra s'ha
presentat un projecte de llei demanant que es de
clan i delicte punible la ensenyanea de doctrines
comunistes als menors de 16 anys.
—

El Patronat Social de Catalunya i Balears
ha accedit al prec de la Societat d'Agricultors de
Sant Feliu de Llobregat demanant que sigui ins
crita en el Regisme de Retírs Obrers, atenent el
carácter agrícola de la entitat i al desoig del Pa
tronat de que els treballadors del camp usufruc
--

d'aquest benefici.
A la República Argentina s'ha emprés una
forta campanya contra la pornografía baix tots
sos aspectes. Aquí... encara no.
Aquests dies s'ha celebrat a Carcagente el
IV Congrés Regional de la Confederació d'Obrers
tuin

els socialistes si els princi7
Pis cristians, si el Ilevat de l'Evangeli
que proposá Cris per a a.ssaonar la
ma3sa social, són contraris a l'interés
de robrer i a la seva dignitat perso

Dignin

nal; diguin si rimperi d'aquests prin
cipis sobre l'espera deis homes re
presenta opressió deis humils i injus
tícia contra el dret deis mateixos.

Dr. TORRES I BAGES

WEsperit

en

el Problema del

Treball)

—

—

de Llevant ami) un teman i interessantíssim per
cert. Procuraren donar compte deis acrds prin

cipals.
Ha estat ratificat el Conveni del 27 de No
vernbre de 1919 entre Espanya i la República Ar
gentina respecte als accidents del treball. Bis
—

•

obrers

d'abdós

paísos gau.dirin dele mateixos

14
drets
en el
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en

cas

de

ser

viétimes d'aquestos accidents

país d'adopció.

Al Círcol Católic de Badalona va fer una
Conferencia el canonge doctor Ribo, Consiliari
d'aquesta entitat, dient, en carácter de tal, que
en el Círcol i podlen perteneixer iconviurer tots
els católics animats per la mateixa Fe i l'amor a
Catalunya. El tema que desenrotIlá fou el de
la premsa, estudiant-lo haix sos principals as
pectes aplicables a la propaganda católica-social.
Rebé molts d'aplaudiments.
—

El scnyor Bisbe ha designat el nostre esti
En J. Civera i Sormaní per a for
mar pnrt de la Junta Diocesana organitzadora
del "Día de la Premsa".

La Comissió Mixta del Treball en el Co
merç de Barcelona adoptá els segitents acords, de
carácter general i obligatori.
—

Primer.—En els casos de
temps indeterminat, el

contracte de

treball

?'avis

per a
l'acabament del mateix será sernpre, per als de
pendents de comerg, d'un mes, de conforrnitat
amb l'article 302 del Codi de Comerg.
Segon.—Per als mossos de comerc i sirnilars
que cobrin per setmanes, el termini d'avis será
d'una setmana, peró será d'un mes si cobren per
mensualitats.
per

terme

—

mat company

A Tarragona tingué lloc l'Assemblea gene
ral de vinicultors de Catalunya, que revestí vera
—

importáncia. L'Arquebisbe-Cardenal
se presidir la áessió de clausura.

va

dignar

La Confederació Agrícola Unió de Viti
cultors de Catalunya, havent examinat el pro
jecte de llei presentat a les Corts per l'actual mi
risre de Finances, reformant l'impost sobre ce
du'es personals, i establint sobre les persones ju
—

r:cliqu.'s (societats, associacions, fundacions, cor
inracio:is i semblants), i no trobant-se en el pro
jette excepció per als Sindicats Agrícoles, con
signada en la llei reguladora de la contribució so
br,: les utilitats, d'igual fonament económic que
aqiella, telegrafía al President del Consell de
ministres de':ensant el dret deis Sindicats Agrí
coles, taxativAment exclosos d'aquest impost.
Així mat?ix l'esmentada entitat agrícola s'ha
dirig‘it en el ívateix sentit als parlamentaris cata
latís i als cap s deis gruns del Congrés i Senat.
A la Reial Academia de Jurisprudencia s'ha
cJebrat la felta organitzada per la Previsió Pe
riodística, per a nelebrar el dese aniversari de la
,eva fuildació.
El Rei, inv itat
l'acte, va presidir-lo, tenint a
la seva d -eta al p:.esident del Consell de minis
tres i al de la previsió, i a la seva esquerra als
senyors Bergamín i Francos Rodríguez.
El senyor Castro, exposá l'objecte de la Pre
visió.
El tresorer de lh Previsió historiá la vida de
l'associació.
Sánchez Guerra elogia la virtud de l'estalvi i
ha enaltit l'e centple de la Previsió Periodística,
Ha fet
apassionat elogi de l'obra de la Pre
visió Periodi:tica, en la qual s'ofereix l'exemple
de 170 espiliyols i periodistes que es mantenen
d'acord dura.it deu anys.
—

Tercer.—En cas que el dependent o mosso
continués prestant els seus serveis durant el ter
mini d'avis, haura, sense reducció de sou, de con
cedir se-1i, durant el mateix, dues hores conse
cutives compreses dintre l'horari normal, a elec
ció del patró, per a dedicar-se a cercar nova
collocació.
Quart.—En cas que el patró no volgués que el
dependent o mosso continués prestant els seus
serveis a la casa, haurá d'abonar-li a l'acte el
son del termini d'avis.

Tingué lloc la Junta general reglamentária
de la Federació de Societats de Socorsos 1Vlutus
de la "Provincia" de Barcelona,
Aprovat el balanç general de comptes de l'úl
tim exercici, el president féu una exposició deis
assumptes que més han ocupat l'atenció de la
Junta de la Federació i de la tasca a realitzar.
Feta l'elecció dels arrees vacants, foren ele
gits els mateixos. Per tant, queda constituida la
Junta ,Directiva en la segiient forma:
President, Ricard Ferrer Smith; vice-presi,
dent primer, Modest Domingo Arumí ; vice-pre
sident segon, Alfred Nogué i Fábregas; vice
president tercer, Gaietá Fans Garriga; secretan,
—

Jaume Moya Baldó; caixer, Lluís Casamitjana
Pla; comptador, Emili Vifíol i Ramis; bibliote
cari, Rafel Capdevila Barceló; vocal primer,
Ramón Casals Fransoy; vocal segon, Artur Roig
Casanova; vocal tercer, Alfons Pujol Burgas;
vocal quart, Albert Escoda Masip; vocal cinqué,
Joan Torelló Arsuello; vocal sisé, Josep Ubach
Serra; vocal seté, Ramón Saura Escuder.

Tot bon
SOCIAL

deix les
ta nous

suscriptor

de CATALUNYA

divulga, propaga, expan
doctrines i ens apor
suscriptora 1 anunciants.

seves
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iINTERESSANT
Acaben

PELS SINDICATS AGRICOLES!
magnifiques POSTA LS G RÁ FIQ U ES DE COLOR,
ti
fltdesaIa propaganda de la SINDICACIÓ CATÓLICA AGRARIA.
de sortir

unes
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cr_ In eonéixer-les totes les Associacions agrícoles.—Una collecció de 5
postals, 0'50 ptes.
4ris
rebaixes pels Sinclicats.—En venda: Acidó Popular, Baix de St. Pere, 5, Barcelona
•••¦¦••~1,.....

4inca
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t
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DE LA COMPANÍA

de Cuba

tauana

Méjico.—Servicio mensúal saliendo de Bilbao el 17, de Santander el
20 y de Coruna el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16y
el 20 de cada-mes, para Coruna, Gijón y Santander.

dineaCádiz Buenos
Aires.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el
ele
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiende

5y

do

tj_iale, de regreso desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3.

de y" de New-York, Cuba, Méjico.--Servicio mensual Saliendo de Barcelona el 25,
Ren aiencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para
New-York, Habana y Veracruz:
de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes con escala en
New-York.
de Vditea de Venezuela Colombia.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11
de
el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para las Palmas,
Santa Cruz
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de 'Colón el 12 para
Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
el 3, d a de Fernando Pdo.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el
2, de Valencia
de e Alicante el 4 y de Cádiz el 7,
para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
la pm
'lacie -"a Y puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando No el 2,
las escalas de Canarias y de la
indicadas en el viaje de ida.
espec`;1,tilás de los indicados servicios, Península
la Companía Trasatlántica tiene estabíecidos los
les de los puertos
Y la
Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York
thent e'lea sde Barcelona a del
Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunaen cada
viaje.
u

°Lreís°

Taiencia,

Lin"e'a,

,

,

Arjdo

neS-ÍS,Stos vapores admiten carga

condiciones más favorables y pasajeros, a quiedliaia-drmPanía da alojamiento muy cómodo
y trato esmerado, como ha acreditado en su

Servicio. Todos

en

las

los vapores tienen

Telegrafía sin hilos,

'LloLt

e

11
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Academia .Cots
FUNDADA EN,1079

Calle Archa, n.° 7, pral. (Travesía de Plazas Sta. Ana y

Nueva)

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE

PRÁCTICA,

DE COMERCIO

Reforma de letra.—Ortografía.—Correspondencia

ticos

comercial.—Documentación.—Pru—hje,
y Teneduría de Libros por partida dovde

de escritorio.—Mecanografia.—Cálculo mercantil
de
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa.—El Titulo especiales
P
Libros, previos exámenes por péritos y profesores mercantiles.—Clasesextranjeros Y or
senorltas.—Practical of School Languages (Lenguas vivas) por profesores
métodos modernos puramente prácticos.-Taquigrafía. -Geografía

Tened°rara
Pos,

comercial.--Lengiláf°

FRANQUEO CONCERTADO
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