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Les junles de

TELEPON 1114

Defensa

(ornaEs torna a parlar de les fanaoses Juntes de
Defensa, dites ara Juntes informatives. L'espasa
de la a estar damunt la taula, i
tota aquesta carcassa del
feble Estat espanyol trontolla al pés
nateixa.
i.

M'Unala tern pS,
A

fa molt

ternps,

que els

espanyols ens despertern tots els rnatins sota
Junta, d'un cos burocrátic, digui's
l'obsessió
exércit, digui's cos de
de telégrafs, etc.
úl.e fa ra vida
collectiva depén d'uns senyors que fan moure lacorreus,
Tota
vida d'un organisrne
servidor
'untrasocietat i de la política de la mateixa, i que en un mornent deterrninat
les emprenen
aquella societat, contra la representació política
que és l'Estat.
oroh,_
potser? Sense cap dubte; aquesta figura es diu
del 'loe on ha d'actuar, actuació
indisciplina, separació d'un
P
desviada del mateix.
lró, és que la disciplina és una cosa merament
Ira suposa una ánima, un espera,' un contingut; i externa, de figuració nornés? No; la
aquest no pot ésser altre que
la justicia
de la vida de l'Estat, o sigui la que
s'anomena
justicia distributiva.
no pot existir
sense justicia; pretendre el
contrari tant val com recluir
de fest U n ritme senzillament extern, a
la disciuna marxa militar, a
a
una formació vistosa
oficial.
de parada
1,,
aixó és així, com podrem
mai pensar en una disciplina veritat
p Si la justicia
en
els organismes de
comerlo per estar absent de l'actuado
d'aquest?
de..un
país
on
i -J ust
l'organització política está montada a base de caciquisine, que és
‘ez.1 en ela; on el sistema
negació
i és cada vegada més injust; on
es soporta el régim
Pergué molts estaments; ontributan
de
privi
l'arbitrarietat suplanta tot sovint a la técnica, a
ainb quina raó volem
l'ordre,
a la justicia;
demanar
disciplina?
NIt pe' el que en la societat no es
fonamenta en la justicia, es fonamenta en la foro;
la disciplina. 1
comen¦

fa

no_

I

Indisciplina,

1"e

engis

•

-I.

5relacions
punaaisciplina
,

tstat:i
I

thforinar
L t'yes
I justi:
Quiahem
a

ls

.

el que té més força triomfa, com passa a
Espanya amb les Juntes
de defensa.
de combatre, les hern de
destruir. Peró no hi ha més que una arma per
en les
aixó:
relacions de l'Estat.
pe -an aquesta
no actúa, actúa
cada u dins l'esfera que pot i com pot.
6 aixó
és la descomposició, i la
descomposició és la mort...
e

,

o
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENFORA

ESPANYA ENDINS

pedició
Rei ha donat a Tablada la segona
efecte,
semblant
amb
del discurs de Les Planes
les
Juntes
aquest
de
rosegar
de
Es un os .dur
informatives.

vergonya no
I el pitjor del cas i la 'mes gran
existeixin
i imposin
Juntes
está en que aquestes
les seves normes,
diteris
i
seus
Governs
els
als
deis
sino en que els disbarais i els favoritistnes
desgoVernant
anys
ha
van
per
torn
Goverris, que
Espanya, facin necesaris aqueixos aparells or
topédics de les Juntes militars. Sense la seva
i
ominosa actuació on haurien arribat els abusos
formació
de
ocasionaren
la
corrupteles que
aqueixos soviets armats?
Peró, a desgrat d'aixó, l'opinió unánim del

país demana
organismes, i

i

exigeiX

en

la

mateix

-

desaparició d'aquests

Sánchez Guerra

no

pot deixar

abans recordi's "d'aquella sen
faci bondat
llatina:
sublata
cousa...
tencia
bona.
de la
Decididament es va a Alhucemas. Per que no
gravíssim as
ha parlat ciar el Govern en tan
espanyols
com a me
tractar
als
sumpte? Aixó és
nors, i quasi bé com a babaus. No hi ha dret

d'atendre-la. Peró

En el passat número i en aqueixa
Austria será recolleció, ens varen fer dir que
(que,
gttida ara que, a canv.i d'ésser socorreguda ni

li recontis
el ,dret d'administrar-se per sí mateixa.estadistes
Tanibé ens varen fer dir que els l'Estat de
angleses han realitzat el projecte de que varee
Palestina, quan lo que consignárem ésdiferent.
retirar l'Eslatut, que és cosa bastant
tornein a
1 aixó esmenat, que bé val la. pena,

es

ven. autoritzada est& adoctrinant
al poble i al mateix Govern i a tots els polítics,
afer del
que no en saben un borran d'aquest
Marroc. Confiem que encara es hora de detu
el camí de l'abim que En
rar-nos a temps en
per
un camí de roses. Quantes
Burguete ha pres
espines no hi ha! I quins perdis bon Déu!
Una nova emissió de Bons del Tresor augmen
ta el deute surant a proporcions afroses. Con'
di
que el difier fuig deis negocis—plens de
ficultats i festejats pel Pise, i prefereix el cupo
net, de benefici limitat peró comode,— la sus
cripció de soo milions s'ha cobert amb excreix.
Ja que parlen' de milions, hem de dir que al
déficit del Pressupost passat hi ha que afegir
rnilions. I no será la úl
un altra partida de 200
camina cap "ál !crac
Hisenda
espanyola
tana. La
a

marxa

forcada.
enve

rinant tontament.
derivades
A Melilla es van complint sentencies
Comissió Parla
La
tPicasso.
d'En
l'enquesta
de
mentária que la estudia hi va trobant més feina
i qué fer
de la que es temia. Dará molt qué dir
o no fa con' el de
Melilla...
Si
fa
de
aquest afer
sor
Larraix i els afers semblants que anirán
tint

1

a

llum si...

no

s'apaga.

escriure),

no

se

'

pat;

El foc encés

a

Angora

va

corrent

con'1'4°1'6

calar-hi

dia,

on

es

registren

a

a

ar'1b1111-

de pólvora, tot el món musulmá. S'In
foc... Les espumes han arribat

a

,

avalots sagnants que

glesos

una

El plet deis Enginyers industrials s'está

varen'

la ordinaria taca.5 Par
Francesos i anglesos es disputen els éxil altres
i
uns
veritat
és
que
cifistes d'Orient. La
contribuit a Ihuí°
tenen raó, Els dos Estats han
aun
el món d'un altra Guerra Gran. Peró,
terres
d
diuen
en
el rabo por desollar, que
serl
la
Conferencia
de
próxima
tella. La
vet:
I
veu
compondre.-I volen
un xic difícil de
Per
Russia, Egipte,, la Entente Petita, Bulgária, hl
Estors U"its
no citar més pretendents... Els
tothom.
.creditorss
de
de
a
títol
asistirán

:afixó!
Per sort

ço que

procuren amagar...
desalolierl 11
Els grecs, fent petar les dents,
l'ili
Tracia tot maleint a Anglaterra.
CO
e
braurnent,
defensa
George
esLloyd
coul
inculpacions
Ileó, de tantes i tan greus
telliP'
preparant, al mateix
tot arreu li plouen,
tri°51;
d'eixir
1,10Yu
les eleccions que s'apropen per tal
ell
ministre
fant. Va pels disset anys que es
George. El mateix que a Espanya...
de la re
En tornar del Brasil el president
viv
política culi'. 1 Per
ca portuguesa ha .trobat la
civil
sobre un yola... que no, acaba de
guell
plena
d'itália,
en
reis
Ve
altra banda els
yarl
feixista, abandonen la nació 1 s'en tranql1 liS eis
els seus parents de Bélgica. Són
caps jd'Estat que avui dia corren...
feixistes es
1 el que és el mal deis
Hall
cataplasmes.
cine no es curen amb
Ara,
Esta-t.
altre
un Estat, dins un
seus fáell'„tit
de Sectarisme. 1. enabriagats' pels
les
's
oses,
s'atreveixen. a injuriar 1 perseguir a
p0'
Italia
católiques. Al pas que 'san a
de bral
el poder públic segueix plegat
er, 111
convertir-se aquella forrnosa nació
pitjor.
sia el 'revés, peró tal volta
1

ds

,

,
.

d'aquens
-ostitu."
eccious"
infec
c_,,

lesus
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Istituto Cinernatografico
l'any 1919,

Fundat

amb

Morale Educativo San

Marco, Roma

l'aprovació i benedicció de Sa Santedat Benet XV

LA ROMA DELS PAPES
Pellícula

absolutament presa del natural per especial concessió de la Santa Seu,
comPren els principals actes de la mort de Sa Santedat Benet XV,
el Conclavi, la elecció i coronació de Sa Santedat
Pius XI i el
Eucarístic celebrat a Roma el mes de Maig darrer.
que

Congrés

PRIMERA

PART

De la mort de Benet XV
a relecció de Pius XI

Vista del

Vaticá a vol d'aeriplá.—Benet XV
mort.—Recordança deis princi
de son pontificat: Escena de la cano
nitlaciÓ de Santa Joana d'Are. —Arribada de
a Roma.—Enterrament del Papa.—
," sepulcre.—E1 Conclavi. La Capella Six
"a. El seu
sfumate.—La
" el

Ilit de

ri

lardenals

segellament.—Les

esperant davant de Sant Pere.—Ha
Pontificem. El Cardenal Bisletti anun
1 poble l'elecció de Pius
XI.—Entusiasme
Aetagernació —Casa i familia del Cardenal
'ckuiles
Guárdies Nobles del Pontífex.
"ignataris de la Cort Pontifícia.—Cos di
de Cardenals al pati de
Dinnas.—Les loggie de Rafael. Guárdia
i guárdia palatina.—Els prínceps de
glesia
acompanyen el Papa a la Basílica.—
La
eoronació.—Deliris d'entusiasme del poble
d„1 Plaça.—Benedicció pontifical solemne des
°aleo de Sant Pere.

4„ 9.14esta pel•lícula

SEGONA PART

Primers actes del Pontífex:

Congrés Eucarístic
La multitud aflueix al pati del Belvedere.—
Entrada del Cos Diplomátic i de les farnílies
principesques.—La carroça papal transporta
El

el Pon tífex al Pati.-- -Rebuda entusiasta.— Dis
curs del Cardenal Vannutelli.—Discurs inau
gural del Papa.—La figura del Papa surt en
primer terme amb gran claretat.—Fragments
del seu discurs.—Pius XL beneeix la multitud
agenollacla i commosa.—Interiors del Vaticá:
Biblioteca i Museu.-- Comitives pontifícies
en dirigir-se a la Basílica.—Els Congressistes
s'encaminen a les Catacombes.—Magestuosa
processó.—Funció solemne i Missa de Co
munió deis infanta de Roma en el Colosseu.
Plática de Monsenyor Bartolomassi.
Grandiosa processó eucarística pels carrera
de Roma amb assisténcia de Prelats de di
versos
ritus.
La plaga Lateranense i la
façana de la Basílica de St. Joan
al retorn del seguici.
—

—

—

progectará definitivament al Colisseu Pom
Travessera, 10 (Gracia), els dies 23, 24, 25 i 26 Octubre,
a les 6 de la tarda. (Entrada per invitació)

levitacions

es

es

poden demanar

a

la Redaceió de CATALUNYA SOCIAL,

o a

la Editorial

Políglota, Petritxol.
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El confracte cotkcitu de freball
a

Alernanya
mençava

per ésser impossible

el saber

seu

gran desenrotllo

Es la terra alemanya un bou camp d'expe
riencia per a l'esiudi del contracte cotlecti% del
treball. La. forma cotlectiva, d'aquest contracte
Sé 'allí it11.03 história relativament Ilarga i una tra
dició constant.
Ea primera enquesta oficial sobre aquest as
sum/'le, revela en l'imperi l'existencia de 1.577
acords cotlectitts. I aixo era a l'any 1905. Ja en
el 1914, un altra engnesla dona la xifra de 11.000
contractes que s'extenien a 144.000 empreses, i
que Iligaven en les condicions de treball a
1.396.000 obrers.
Durant la guerra hi hagué, com és natural,
una petita reculada. I l'any 1918 ens dóna només
que 9.000 contractes interessant a to8.000 em
preses i a 1.128.000 treballadors.
Per() més tard, el moviment d'ave« va accetle
rar-se, i des de l'any 1912 al 1920 va pujar el
nombre de contractes de 9.000 a 12.000 refe
rents a 435.000 empreses i agrupant 9.561.000
obrers.
Es dar que en aquest creixement extraordi
nari, deis darrers anys hi influiren causes aixi
mateir•extraordinaries; les naves condicions que
per a malles formes del treball va portar el
triomf de la revolució amb el natural ambient
de simpatía per a tot el que fos reforma i mi
Ilorament de les condicions del trebáll, primera;
segotta, la promulgad(' de l'ordinament de 23 de
Desembre de 19-18 relativa a l'aspecte jurídic del
problema. Una i altra fcren progressar d'una
manera tan rápida el contra,cte coklectiu, que amb
tot i ésser l'ordinació montés que de l'any 1918,
es fa ja de necessitat absoluta la revisió d'aquest
text juridic, i en- aquest sentit esta ja treballant
la Comissió corresponent del Reichstag.
•

La legislació

en

el contracte col.lectiu

Ans de la guerra no hi havia text legal ,espe
cial per a la regula,ció d'una matória tant int
porta,nt í alk tant encarnada ja en els fets.
El Códic Civil, en el mateix titol que regula
la contractació individual, servia de normal per
a
la regulació de la contractació collectira. Pe
rb aixb portara les consegilents dificultas. Co

se-

parts contrae-

guretat quines
El

ami,

eren realment les
tants; es mentbres adherits a les
Diversel
les orgaititzacions en sí inateixesP.
Porganitza
ieories (la de la representació, la de
ció, o la mixta) nasqueren sobre el
cose
eis tribunals anaven cercant la norma
trobar-la.
Stag
Ja Cany 1906 es va demartar en el Reicl
ja
tan
materia

organit2acio4
particular;

una

legislació propia per

a

te•ressant i tan viva. En 1908 i en 1909 In OlteS
resolucions foren preses en aquest sentit It
propia Cambra„. pero el Govern estimara Prc"
pro
matura la mida, i no es decidía a empendre
blenta tan difícil i delicat.
.17ou precis que l'ambient impulsés 411>éS
vern; i aixó esderingItté després de la alt°'
de la revolució. Poques setmaneS després
fa, el Concell deis Comissaris del poble Pro
ga l'ordinació de 23 de DeseMbre de 1918, a
ans
en,s hem referí!;,
qual ordenança, fan
ficada per l'Assemblea nacional, per medi
llei transitoria de 4 de Març de 1919.
/

encara

aquesta ordenano

no

regula el pro"

Nema en el seu Conjunt. Resten fora de la
leixa molts ttspectes interessants que no
avni per avui, mes regla de dret que l'arti' ola(
del Códic Civil.
Desgraotarem els aspectes més interes doo,
d'aquestct °n'enano., que pot servir d'ese roPle
en
m•oltes coses a Espanyt.
Naturalesa jurídica deis
col.lectius

contractos
del

I,a qüestio més difícil des 41 punt
dret ve constituida, induptablement per la s
ció deis individtts respecte als convenís CO
q Itina
tías. Exclouen aquests els individualsr,
relació queden 14,11S i al/res?
jsií
L'ordenança de 1918. regula antb Pre
A
tre'
aquest extrent. Declara que el contracte
ball individual entre un obrer i un PaIrá que.la regada formen part d'entitals que
necessariamen, re'
brat
contracta collectin, és
'1711gulat per l'acord coHectiu; advertinl, ve es
sideren forman": par'. del con ti
c70pairo que el firma, els membres de les
ro
cions contractants, i ocnsionalmen" el porin efe"
brer Iligats per contrade individnal ano
renela al contractr colleetin.
•

cotte.ctal

'17;
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de que'l patró i l'obrer cessin de
Vorganittacid de que formaven part,
eontractes collectius (o individuals assimilais)
COntinúen lligant-los fins que queden sense efec
to Per les
circumstancies ja previstes en la !leí
cas

PertanYer

°

a

el propi contracte. Es nula tota clausula que
a
lligar els membres de les organitsa
ciois contractants un cap separats aquests de
s
en

ten4e1:xi

mateixes.
.41 Ministre del Treball pot, en
un mol:upa de
leoninat, declarar obligatóries per a tota la pro
icssió les cláusules d'un contracte collectiu de
.ball.
aquesta una disposició curios.sisima de
de 23 d'Abril de 1918, i té per ob
ieete assegurar la pan isdustrial establint
condic.;..ons
uniformes. Per aixa, no pot fer-se aques
ordinació general Inéss que en el cas de que el
eo,
j'acte collectiu lligui a la major part d'obrers
p
cl''''ons del ram d'industria respectiu i que les
tdioions del mateix es refereisin a la port ge
.1
del treball respectiu.

l'ordenança

Per

a

conseguir-ho és precís

:asa

hoz'?
,

obrtfer

malament,

natural, lioncs,

4'9°1,a Colixita,
'

en

lar

I.es
t

-tz

da

que el taller de la Se
aixl l'anornenen les modisFordre moral deixi molt que de
•

"les

parlen del

que

voten i amb
1libertat imprapia del
sexe. Abctns
eballar-hi Mercé, la més entrernalia
seu

m

'14:ven
4naie t°tes,
al taller hi havia molta pan.
els diumenges'
matí
bailar
enne-t's quela majoria al orfeonistes.
Corta
a

i

,sar

eren

bromejaven

amb els

El

cert és que per les condicions econdmiques
l'Alemanya actual, l'extensió de la forla obli
gatorii d'aquestes convencions-regiaments troba
cada dial més la simpatia i l'apoi de l'opinió pú

de

bpiea.

joves„ pera

JOSZP M. GicH.

traspassaven mal els Umits de la hones
titat.
El dio de Sant Jordi anaven a la fira de
roses, i sempre trobaven un !ove generas
que els oferia un pom de flors. El dio de

sel,kam

tefe,

en la susdita industria o rant de treball;
i particularment les associacions que, per qualse
vol causa, hagin sigut exdoses de dit conveni
collectiu. Després de l'informació, el Ministre re
sol, i l'acord, es publica en la Reichsarbeitsblatt,
Així, un conveni calcetín, de carercter general,
importa/nt per al treball de que és tracto,
esdevé un reglanient o estatut professional per
a
tal aquest treball sobre el qual discuteixen en
els juristes si resta aixi convertit en un text le
gal, o segueix vigent entre les parts pel nexe
contractual.

teressats

no

'4 banS d'entrar al
3at
taller, les modistetes
.49.en al portal de la casa i
parlen en alta
eit 1
riuen de qualsevol cosa. Si un !ove
210* Pondera les
seves grácies, fan una
9ra
de riallada i l'esguarden fins que deixa
Ineser-se obirador. En arribar !'hora de co
el treball, pugen !'escala rient
i entren al taller. La mestressa de
té
és una dona molt interessada i no
preocupació que satisfer éls capricis
senyores que vesteix. Merare les noies
treballadores, el mateix lite que sibones com• dolentes. Que vigilin els
Pares diu quan
algú li fd veure la vida un
r°c
Per dubtosa d'alguna noia. Ella té el taller
negoci i no per esbrinar si les noies
'11*
o

totcs les

que s'obri abans

z amor que
enlluerna

bé

informació general., a la que poden ccmcorre
parts signataries deis contractes collec
tius, i les que no ho són; tots els elements in
una

,

Santa Muda visitaven la capella de la Santa
que porta els ulls en un plat, i l'esguardaven
amb un gran enterniment tota voltada de
flors i de flamareig de viris. Després amb
una gran alegría s'aturaven davant de les
parades en les quals hi sonreía una petita
imatge del bon Jesús al costat de les cases
de suro amb la teulada nevada i els bens
blancs con tofes de neu. Compraven una
bronca de la qual penjaven unes pones son
rosa-des corri les seves galtes i un penjoll
de cireres d'arbós enceses com els seus !la
vis. I s'entornaven a casa totes pe•fumades
amb la bronca florida a la má. Ara no
setnblen les mateixes. D'encá que la Mera
les aconsella van caminata al caire de l'abim
esperant que algil les estimbi.
Ella es la que porta al taller les revistes
pornográfiques. Aquestes son fullejades amb
una gran fruició.
La senyora Conxita cap
que es llegeixen d'amagat quetn ella no les
vigila i no obstant, no sap donar un bon
consell que les porti per bon camí.
Si la feina s'endetrrerís es posaría furiosa,

pera

com

que

treballen tan com poden,
perqué farin el que vul

totes

els dono llibertat

.

•

•
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que els vestits siguin acabats
bats l día Convingut. La moral no té im
portancia, perqué no té un valor material,
Que hi fa que el cor de les noies es vagi
corrompent i que la honestitat es vagi des
fullant com una flor marcida! El día que
alguna d'elles abandoni el treball i es llenci
als bracos del vici, ja trobara altres noies
honestes que aniran al seu taller a perdre
la innocéncia.
La Mercé cada diumenge i els dissabtes
a la nit porta les seves companyes al ball.
No gaire lluny del taller hi ha una gran sala
a la qual acuden els joves mes desvergo
nyits. Les modistetes tenen amics que les
fan bailar i els diuen coses alegres per a
ler-les riure. A la sala de ball hi ha, una
atmasfera corrompuda. L'aire es pot tallar.
Els llums son embolcallats d'un fum espes
i dens. L.a patita orquestra com posta d'uns
quants musics vulgars, va interpretant les
danses exatiques que popularitzen els ma
nubris. Les noies bailen amb les galtes en
fent estranyes contorsions. L'esperit
ceses
maligne ha fugit d'aquella sala infecta. Per
qué perdre el temps temptant si té tants !o
yes seguidors que segueixen les seves pet
jades! Ballant el pensament yola lluny
solca mars de lascivia!
La Mera baila i es diverteix com una
folla. Ouan l'orquestra deixa de tocar, la
rodaja una estol de joves i fa unes grans
riallades i té per cada un una paraula atnable.
L'endema feu saber a les seves compa
nyes que estava promesa. Sabeu va dir,
aquell !ove tan elegant que ahir en va treu
re a bailar tres vegades? Dones des d'avui
es el meu
promés.— 1 us casareu aviat,
pregunta maliciosament, una de les com
panyes? Segurament, res pongué la Mercé
una mica ofesa. Es un !ove de molt bona
posició social.
A -l'entrar al tdller es varen trobar aimb
una nova companya. Con et dius li varen
preguntar. Roser, respongué, i vosaltres?
Cc(cla una li va anar dient el seu non.
La Mere? al cap de poca estona li dona
va dir sonrient: té, llegeix.
un periadic i u
Hi ha articles que fan riure molt. La Roser
en veure el títol del
periadic de mala ano
menada, va refusar-lo amb una gran dig
nitat. No vols llegir-lo, exclama la Mera,

guin. El

cas

indignada?
—No. Jo
•

es

—Que vols llegir' bufona? Un llibre
piritual? D'on ha surtit aquesta beato!
Aquí hauras de fer el que nosaltres ver

es

no

llegeixo aquesta

niena

de

periadics. No son aquestes les lectures que
necessita la joventut.

guem.
—No ho creguis. Jo no tare mai res que
sigui contrari a la nieva dignitat.aceentucull
Passaven els días i s'anava
a
mes l'hostilitat contra la Roser. Per
oil
var-la varen invitar-la al ball. Aquesta
venir
vols
ctnem a bailar amb uns mies. Si
amb nosaltres et presentarem un !ove que
esta molt enamorat de tú.
ba
—Mercés, respongué la Roser. Ja
llo, ni bailará mai.
—Es track( d'una, festa íntima, di:Olé '141
Mere?.
—Jo les festes intimes les celebro oub
el pare, la mare i els germans. Els cosics'
no

•

m'interessen.

—Deixeu, pa.ssar la virtuosa. Com se
neix que mai ningú t'ha dit res.
ball
—Pera no veieu que en les sales de río
hi perdeu moltes vegades el que 110 o
d'estimar per damunt de totes les coSer'
No compreneu que els Prves que us aj o
guen es diverteixen amb vosaltres? S
sales
estimessin no us portarien pas a les
llordes
de ,ball. Llegint revistes brutas i
perdut la sensibilitat. Llenceu aquests PC"
riódics i obriu els ulls a la llum
bolle
que seguiu mals viaranys. No es meo
i
honesta
que una donzella sigui bona i
slit
del
pura
brillar en els seus ulls la llum
esperit? Ara us divertireu, pera ja
se
dia que plorareu. Aquests joves que id- +4
gueixen quan s'hagin cansat
b
les vostres gracies aniran a jugar 09* C0'0'
cor d'altres noies, crédules i irreflexives
Plf
vosaltres. Ah! si els poguessiu veure
dintre„ quin fastic que us farien.
Les s'eves
La Roser abandona el taller.
companyes esclafiren a riure i la Me°•n
gué amb una gran insolencia:
ens l'ha enviada l'Angel de la guarr
convertir-nos. Pera tot sera endebades.
cami de la virtut és massa estret i
troben joves que sapiguen dir coses
ques i bailar gentilment.
r
La Roser. quan feia poc que
s'adona que la seguía el prarnés d

vindI(111

depolio'

"boui"

-Icor

eé. En travessar un carrer solitari.s'lu
V01 bi!ta i u di,qué a poc a poc: Roser,
sev'''
tar dues paraules.. Jo l'estimo, La
(Te'
ilesa »l'ha colpit;
a
La Roser sense descloure els
lera el pas i s'allunva d'ell.
9
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L'endetná en arribar al taller cridá la
Mercé i h va dir: Encara que no em tinguis
gaire simpatia escolta, el meu consell. Deixa
el te u promU.

—Deixar jo l'Enric, mai. I per qué haig
de deixar-lo?
La Roser u contá !'escena del clia abans
repetí les paraules que u haría dit. Aixó

J. CIVERA

fals,

exclama nervio,sanzent la Mercé. El
que voldries és que jo el deixes per tú arre
Plegar-lo. Peró no ho aconseguirás. Veig
que ten moka imaginació per inventar his
t()ries. Ja tn'ho pensava que no en', creuries,
digué la Roser. Ja t'he avísat, ara fes el ,que
es

suposaves que el camí que seguies et
portaria al matrimoni!
—No hi ha redempció per mí!
—La societat responsable deis teus pecats
potser no et perdonará pera alla dalt hi ha
un Den d'amor que perdona quan els nos
tres ulls ploretz !lágrimas de penediment.
que

;m'estima.

creure

el que

tu

El preu del pa

1,a

ci"egué
ijes
.heirá

Per

dius. L'Enric

1 COM ho saps que t'estima? Perque
t'afalaga i et dona presents. ? Ha volgut mcti
que el presentessis a la teva mare? No et
diu sempre que no diguis res que quan si
gui l'hora ja et demanará! Dius que t'esti
Ina i et porta en llocs de perill? Acceptes
aOraida els presents que et fa per enlluer
nar-te. No creguis en la generositat deis jo
Yes. Quan siguis casada agraeix els presents
que et faci el marit„ pera ara que ets don
ella recela deis q ue eofereixen flors i
joiells. Els joves innobles no fan com les
'1145 de rapinya que es llencen rapidament
damunt de llurs- victimes, sinó que tenen
astucia per a dissimular els seus desigs i
cobrir-se el cos atnb pell d'ovella. No et fiis
de les
manyagaries de l'Enric, que quan a
convingui treurá les ungles.
—Ah! hipócrita, exclama la Mera. Ets
mes habil del que jo creia. L'Enríe no será
Pl'r tú, gata maula! Folla d'ira es llanca
flamunt d'ella i si no hi acuden a temps les
c°1nPanyes l'hauria »torta.
La Roser va compendre que no podía
"ntinuar treballant en aquell taller í s'aco
lniada de la mestressa. Quan ho va saber
M'era va tenir una gran alegría. Ella i
t,es seves companyes seguien visitant les sates de ball i
llegint revistes hordas.
La Roser es mantenía bona i espiritual i
un jove noble que s'enamora de
seves grades i
demana• per esposa.
el treball i fou !'alegría de la llar.
'en els
doná un fill sa i robust, bell i for
n'tós com la
Roser.
m
dia passejant annb el seu fill, trobá la
erc& F,stava Olida, demacrada. Li con
ta
llágrimes (zis ulls que l'Enric !'ha
via
Tu l'has casat i jo no. Es

SORMANI

*.

vulguis.
—No puc

i

Aquesta pregunta

va

fer-se

qué

en

una

no

baixaT

sessió de

l'Ajuntament de Barcelona.
Per qué havent baixat el

preu del blat, con
el de les farines, es
paga avui el pa al mateix o més alt preu que
al temps de la guerra?
L'alcalde contestá que estudiada aquest pro
blema, peró que dies enrera es va promoure aques
ta qüestió en la junta provincial de Subsisten
cies i els farinaires i els flequers van argumen
tar que no era possible abaixar els preus.
Es natural, i encara estranyem com no varen
demostrar que era económic el pa i tenia d'aug
mentar-se el preu vigent.
una
explicació
Aquest fenoinen económic
ben senzilla, per cert.
Tácitament o expresla, la veritat és que hi ha
comfabulació (penada per les lleis) per a
una
rnantenir els flequers un marge de beneficis ex
orbitant.
Quan aquest escandalós negoci ha corregut perill,
mancat tnitjans i influencies per a
no els han

siderablement, i

per

tant

.té

allunyar-lo.
El problema

l'aigua.

Se sap, mate
verbi grá
cia lo° quilos de blat i els desperdicis que fan.
Se saben les despeses de les diferents elabora
cions, se sap la valor total deis productes deis
:roo quilos de blat.
El que no se sap és per quin misteni aquest
escandalós negoci continua fent-se aquí, i a cár
rec
del pobre consumidor i sense que les auto
ritats i les juntes de Subsistencies s'en preocu
pin seriosament.
és ciar

com

máticament, quanta farina

produeixen

*41

Les lianties taquen d'oli; els ciris fan
cremall; sois les ilums del cel brillen
pures 1 sens mácula.
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Elproblema de la
Una entitat obrera

Cambra de Directors,

a

la

que la meitat de la veritat. En realitat la
vaga es la cessació sintultetnia i concertada
del treball i la privació de que ningú ocuP%
els llocs deis vaguistes. Aixo és la vaga.
Quan els ohrers, al fer coallició (i ara
xern l'altre aspecte: el de
fer coallicionar per
força), cessen el treball, i pleguen, en de
manda d'una reivindicació, no- executen mes
que la primera part de la vaga. La segona
part necessária és l'impedir, per tots .els mit
jans, inclús la violencia, que ningú, per mes
que l'amo vulgui, pugui posar-se a treballar
en cornptes crells. Es veritat o
veritat?
no és
I aquesta segona part és tant essencial,
que si no fos per ella, la vaga no tindria
cap virtualitat ni eficacia. Es a dir : la fcrça
de la vaga no rau en la cessació de treball
deis que la promouen, sino en que aquestos
impedeixin que ningú mes treballi. Si no fos
per aixo últim totes les vagues serien Ella"
nyacles per l'amo, a base de la recluta d'es
quirols que ningú rnolestaria, que niugú.

vaga

qual estimo, la

Majordoms' i Con
tramestres de l'Art Textil, ha declarat la
vaga en una fábrica. Aquesta entitat jo la
havia pesada per tipus i model d'associa

ció obrera de pau, car per finalitat estatuta
ria s'obligava a si mateixa a "resoldre tots
els conflictes en forma amistosa". Aixó la
distingia de la totalitat deis altres sindicats,
que jo anomeno associacions obreres de
guerra, perque admeten la vaga, o compten,
corn a recurs, proper o
remot, amb la vaga,
n'entres que la Cambra, segons consta (1),
no, hi comptava. Ara, doncs,
la Carnbra
in'ha desmentit, i s'ha desmentit començant
la seva primera vaga.
El personal dependent de la Banca i de la
Borsa de Barcelona está aquestos clics, se
gons sembla, excitat també pel desig, res
perit i la temptació, de fer vaga. Elements
que es guanyen la vida atiant males pas
sions, estimulen i abranden aquella déria.
Si tanmateix esclata el confiicte, será la pri
mera vegada que al Comere
de Barcelona,
es 'donará, per mitjá del
ram de Banca i de
Borsa, l'espectacle d'una vaga de depen
dents, cosa aquesta que tnolts consideren
kroric,‘sa, dignar necessaria, heroica i fins
moral", i que jo trovo funesta, fatal, tris
ta i amargantíssima. I si és per a guanyar,

pitjor, perqué incluirá a pitjors errors, 1 a
mes rernots per?, més definitius daltabaixos
Una vegada mes, apareix amb tota sa
foscor sinistra, la qiíestió del dret a fer
vaga.

La vaga és

dret,

un clret sagrat diuen
ho declara l'Estat en
ses lleis, regoneixent el dret de vaga... per
als obrers que no son de l'F,stat. Negant
nos a trevallar quan així ens
convingui exer
.cim un dret, un dret de defensa, (finen molts
obrers, darrera deis quals es dreça la doctri
na de la vaga com
a arma revolucionaria,
la vaga com a expressió mítica de la "vio
lencia obrera", la vaga com a exercici "sa
ludable i eficaç", de la "lluita de classes".
I hé, jo entenc que és molt dubtós que
existeixi realment un dret de vaga. La de
finició de vaga com a "cessació simultania
i concertada del treball" és incomplerta, i
per tant enganyosa. Es parcialment exacta,
perque tot alió és veritahle, peró no és més

els

un

sociólegs. També

coaccionaria.
La eficiencia de la vaga resideix, dones, en
la coacció sobre els esquirols. El valor plác
tic de la vaga consisteix en la coacció. Dones

bé: el dret de vaga no és altre cosa, er
fons, que el dret de coacció. Ara bé: exis"
teix, realtnent, un dret de coacció?
Ecco ü problema! En guilles condícioris
és lícit, és de dret, practicar la ccJacció, que
no sigui un
atropell, una amenaça, o fills
una agressió?
Quina forma ha de tenir la
coacci6... per a que no sigui coacció?
Existeix un dret de coacció? Es dtiblós'
Dones es dubtós que existeixi un dret de va
ga. La ciencia de 'libre, el problema Ancral
de la vaga el dona per molt ben solocicna.t. Proclamen els sociólegs, adhuc els de
dreta, adhuc els católics (és cert que allib
molts distingos) amb tota formalitat el dret
de vaga. El proclamen, i cal dir-ho, el:s re"
volucionaris:,és la pedra angular del smdi
calisme yermen i verrnelloide.
he
Peró qo que, els scciólegs católics
vist per ara que resolguessin és el confl,11
moral del treballadcr cristiá que per obit.0ció ,religiosa ha de trobar incompatible, sa
consciencia arnb l'exercici de la coacclo.
R.

el

(1) Vegi's l'apIndix de
problema de l'associarió

la

meya

obrera.

RUCABADO

conferbacia

Ballrie

-
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UN POBLE QUE AGONITZA

Está molt malalta, pobra senyorat Els elements no la deixen viure.
Córn? Es que la mata l'aire, el frecl, la humitat?
No senyor. Los determinados.
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calguessin destinar a la construcció de ea.ses
de lloguer a bon preu. Estem certs que la gran
que s'e'
massa de ciutaclans adquirirla els valors
poder1°5
mitissin (perqué no buscar un maja de
convertir
cédules hipotecáries donada la ga
rantia que ofereixen aquests signes fiduciaris?).
atnb els diners d'aquest empréstit, aplicat
que

Cases de lloguer
económic

en

Uestetica i la coustrucció

L'opinib

cases.--

Falten

un

miler de

den interessar-se per aquest

problema almenys lo
lit de fulbol.
Una
---

que li interessa uPar
de les solucions.---

junta.ment

constructor de

L'estética

subjuga

cases

Una veritable febre d'embelliment de la ciutat

apoderat deis regidors que transformen nos
paulatinament,
tota una ciutat, •que
quelcom diferent d'una simple aglomeració de

s'Ira

tra utbs

és

població

la

capítol municipal.

al nostre

#

a

la ciutat que cada dia resulta més insuficient Per

bon preu.

a

n
la construcció de cases, s'obtindria,
primer lloc, un sanejat negoci per part de l'Ajan'
de
tament i en segon un eixamplament raonable

tegre

amb que compta.

sis mil famílies les que neces
bot
siten estatge. Fent cases de 8 pisos i dos
600
gues (tipus normal) :fóra precís construir

Es calculen

en

bona,

cau

aproximat de roo,000 Pes"
setes, cada una, reporten un capital de 60.00.000
eN"—;Apo
de .pessetes, quantitat que com. s'Ira
ciat amb l'Emprés•tit de l'Exposició es pot c°1-

vg.

per

locar ami) tota normalitat, dintre nostre

en

cases

que

cost

un

a

-

cases.

Peró aixó que és

perill

el

de

en

si

una

cosa

inoportunitat,

la

quan

una granvia o planejar una plaga, s'han
Wenderrocar veritables illes de cases, cleixant

obrir

allotjament

sense

un

a

gran nombre de ciuta

tipus.

Amb el
un

de .cost

calcjilat s'llauria d'oh

rendiment de 6,000 pessetes per Cal

equivalents

a

un

rendiment de

500peSsetes

111e5

sector

g
repartit entre els
podria donar un, lloguer promig de 50
(variable naturalment desde So 40), que no
excessiu tenint en compte, avui, el valor t'II
es
tiu de la moneda i la proporció degudament
tablerta per les lleis económiques.
Una altra aventatge d'aquesta operació
indirectainent
de Intlniciria oi més, de constituir un assaig
palització de serveis, obtenint
abaratiment general de lloguers, que com tells
les coses; está subjecte a la llei de l'oferta i

una

la demanda.

Es

per

aixó que estimem que lo que

l'hora present,

en

no

és posar

joiells

a

Tothom ho din, tothom ho sap, que
de

?afilié
lloguer

construir prop

qui públicament donava el
són els prohorus polítics

ra

a

ma

liarce

d'un miler de

económic.
Adés era. el president d'una

tat

la

nuditat.

seva

lona

convé

barcelonina, sinó, senzillament. cobrir la

trona

.

bursátil.
tenir

dans.

mereat

cases

respectable
d'alerta;

enti

crit

d'un

sua

detertninat

tes

mensnals,

qo que

'

a

-

en

els que obren la enquesta; historiejant
mica potser es trobaran •precursors humils,

l'organització

Nosaltres invitem, des d'aquestes planes,

a

l'o

s'expressi d'una manera enérgica.
Voldríem que un problema ciutadá, de no tnenys
impdttáncia que un partit de futbol, per exem
ple, tingués la virtut de desvealar entusiasmes
pinió,

a

que

i suscitar iniciatives per

a

la

seva

solució.

Una d'elles és la que llencem avui
blicitat.

a

la pu
•

La millor saludó d'aquest paorós problema a
opinió seria que l'Ajuntament de Barce

nostra

lona, fes

un

empréstit

C2
perill
aquesta fórmula,
sl
els llogaters d'aquestes cases
clientela política que ve.ritables necel

Algú veurá
objectará que

católica de Barcelona.

dels milions de pessetes

rien més
sitats.

un

en

Ia
solament he e xPosat
fórmula en línies generals, i no seria un gre
integra
inconvenient constituir una junta mixta
di
att•toritats
da per representants del inunicipi,

Jo

verses

respondré

Ii

i

ment de

que

corporacions, encarregada
la gestió d'aquest afer.

auto110n0
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Si l'home

COMENTARIS

INCONSCIÉNCIA
En alguns

teatres de la nostra

cosa sabuda, s'hi representen obres declara
dament immorals. Aviat s'obriran les portes «una
sala d'espectacles, en la qual s'hi han represen
tat les revistes més llordes i pornográfiques. Es
una mena d'espectacle enlluernaaor, que atrau
trae

d'unes obres els autors de les quals no
tenen ni el pudor de disfressar la corrupció que
Porten a dintre, les senyores dignes i honestes
no hi haurien d'assistir.
Dones, dissortadament, no és així. Si els pre
gunten per qué s'atreveixen a presenciar la re
presentació d'una obra immoral, us diran amb
una gran naturalitat : jo no hi portaria les me
ves filies, peró com que jo sóc casada...
Es a dir que una dona casada pot assistir irn
Punernent als espectacles irnmorals ! No sablem
que el matrimoni dongués aquesta immunitat.
Nosaltres creiem que una dona en tots els es
tats havia de mantenir-se digna, peró es ven
que un cop casada ja pot anar del braç de la

tant-se

nunoralitat.
Jo no sé quin concepte tenen de la dona, les
senyores que pensen així. No us donen yergo

siguen casades, de

sentir paran

grolleres i de presenciar espectacles immorals ?

Poden
diu

restar impassibles davant d'un actor que
coses llordes o d'una actriu que es presenta

Aavant deis

ulls

impúdics

del

públrc gairebé

nua?

No compreneu que les grolleries no les admet
una ánima delicada?' Ai, pobres de vosaltres, si
Its
trobeu bé en una sala d'espectacles immo
r
a's! Si el vostre pit 'no rebutja l'aire mefític
de la sala, és perqué a dintre no hi porteu una
inlea de claxon Si no s'encenen les vostres gal-

e

tes es que heu esdevingut insensibles. Peró supo
sant que ja esteu tan avesades a les menges pi
eants, que no us escandalitzen, com volen ésser
córnPlices els marits del vostre estat d'incons
eiéncia ?
Que p?c us estimen si us. porten a un lloc
I[-amoral. El marit que estima veritablement la
seva esposa, vol que es mantingui sempre digna
i
•tonesta,. Será tan insensat l'home que vulgui
que es perverteixi la seva dona? Qué pot apen
1 re
amb aquests espectacles que fan volar l'es
Perit arran de
terra? El nostre cor que per na
turalesa s'inclina al mal, car és fet de fang, no
necessita e stimulants que l'enfondeixin més en
l'abim de l'error, ,sinó Ilum pura i resplandent
que i
destrii el camí dreturer i ales que l'allu
nYin de la pols de la terra.

les

pal

la nostra força existeix un
el dia que nosaltres deixéssim de
de la virtut, es produiria un ca
taclisme. Es reproduirien els espectacles que es
vejen en aquells pobles maleits de Déu. No vol
guem, doncs, apartar-nos del nostre camí. Mi
reu-que nosaltres en la llar hí podem exercir una
gran missió. Si nosaltres tenim seity i no ens
deixen influir pels corrents que avui sotraque
gen moltes llars, podem ésser el guiatge del
marit 1 deis fills. Si sabéssiu el mal que fan aquel
xes
mares irreflexives que són la causa de la
frivolitat de Ilurs filies 1 Oh! com us demanará
Déu compte de la vostre lleugeresa!
A una dona si li lleven l'arma poderosa de
la virtut, l'exposeu a tots els perills. En canvi,
si lluita amb aquesta arma vencerá. Apartem-nos,
dones, gerrnanes meves, d'aquestes sales infectes.
Si 'els homes hi volen anar que hi vagin, nosal
tres no tenim cap força per evitar-ho, peró al
menys que no es pugui dir cozn es din ara, que
tanzbé hi van les nostres dones. Certament que
són poques, pero per donar mal exemple n'hi
ha prou amb una sola dona.
•No ens deixem enlluernar per aquets especta
cles que l'esperit del mal sap oferir-nos amb
la seducció de la bellesa. Si en l'ordre moral són
dolents, els hern de combatre malgrat l'art apa
rent que disfressa la corrupció que com les se
pultures Manques porten a dintre...
Perqué no assistiu a4s concerts ? Oh I, quant bé
podria fer-nos la música! Es sensible que es
vegin atapeides les sales d'espectacles grollers
i en canvi estiguin gairebé desertes les sales de
concerts. Será que no tenim espiritualitat? Será
que encara no tenim educat el gust per a capir
les obres musicals deis grans mestres ? Pobres
de nosaltres si aquest fos el motiu. Mes aviat
vui creure que és la irreflexió la que de vegades
ens
fa cometre actes censurables.
Si penséssim més deixaríem de fer moltes co
ses. Peró és tan -difícil pensar
serenament so
ta la influéncia de la societat. El precedent
és una de les calamitats que fa més estralls en
tre nosaltres.• Tenim un instint, podríem dir-ne
simiesc, que ens fa fer totes les coses que fan
els altres sense abans pensar si podem o no fer
ies. Si la majoria de la gent segueix un camí
determinat, per qué no el puc també seguir jo?
I en comptes d'esbrinar s els altres obren lié,
ens concretem a seguir-los a ulls clucs i en un
estat gairebé d'inconsciéncia.

equilibri, peró
seguir el cami

es

encara que

a

nestes. Avui amb

ciutat, aix6 ja

la gent frívola i irreflexiva. Sernbla que

desgraciadament segueix

pentes els camins de la vida, sapiguem nosal
tres seguir-lo aznb els ulls ben oberts. Pobra
societat, el dia que les dones deixin d'ésser ho

'
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creador i procura desvetllar Vinieres de tothoin,
buscant l'adhesió d'una élite poc nombrosa,
sino la de tot el poble catalá.
A aquest efecte es proposa editar una coHec
ció de les tnés cabdals obres sorgides de la meur
humana, que siguin alhora que una bella mostra
dé la inelústria editorial catalana, una digna .pro
ducció de la ciencia filológica reimixent a Ca

,

no

1/
1

Lis !libres
Preguem als

autora 1 als editora que

compte
aquesta secad,
donem

•

nous

de
que

l'aparició
ens

-~411

en

de

vulguin

Hura

remetin

un

en

exempiar.

•-‘11.4./t,...

-

que

llibres

taltinya.

-

Los atentados sociales en Espana. Las teorías.
Los hechos.
Estadísticas. José M. Farré.
Prólogo de Quintiliano Saldana. Casa Faure.
Artes Graficas.
Madrid, 1922. Precio 7 pe
-

-

-

-

-

-

-

setas.

Davant deis dos partits inconciliables, el de
la irnpunitat 1 el del talió, enfront als romántics
als obtusos, aquest Ilibre s'aixecara serenament,
sobre els pilars ferms de les seves columnes es

tadístiques.
Aquestes paraules

Es tópic comú la de que els classics són avur
rits i pesats. No els han llegit certament els que
!'han divulgat. Es aquesta una bona Ilegenda,
fruit de la impressió vulgar deis estudiants
resosos.
La manca d'obres que ens acostessin
ainablement a l'original viu, ha fomentat entre
nosaltres aquesta falsa idea.
El folleto 41.1.e bibliografiern, dóna compte Per
peces nienudes de la bella iniciativa, essent-nos
sumament agradable trobar vinculats en tan glo
riosa empresa, a bornes tan amics de CdvraLuNY''
SOCIAL, com els Drs. "Joyera, director d'Acd°
Popular, Bertran i Pijoan, Caries Cardó, Lluís
Carreras, etc., al costat d'altres no menys CIfl
nents inteHectuals de Catalunya.
Difondre la Fundació Bernat Metge j prOPO
gar-la, és obra d'alta cultura i per ço eminent
ment social.
Recomanant-la complim gustosos amb un deli
re
de consciencia.

de l'iHustre prologuista, el
més exitni mestre univeisitari psichleg, d'avui
dia, en les terres ibériques, són la més encertada
opinis5 a emetre d'aquest !libre.
CATALuNya Socutz, en aquest volum, hi té
quelcom del seu esperit. La comunitat de ideo
logia del seu autor amb nostre company i mo
ralista senyor Rucabado, el fet d'haver-se servit
<le les estadístiques d'un altre company d'Ac
ció Popular, él senyor Sastre, com a marxapeu
Proses de bon seny-11/—Mora2s i Socials.-de les seves recerques i estudis, l'amistat que qui
.1aume Raventós, Fonbent de Pietat Catakoa'
escriu aquestes ratlles tenia contreta amb el se
Carrer de Duran i Bas, TI, Barcelona, 1922'
nyor Farré Miregó, quan tots dos eren áulics
de la Universitat, fan que al llegir i analitzr
Dr. Torras i Bagés, Bisbe de
l'obra, hi veiéssim en cada una de les seves
ich
pagines i capítols, com en retrospecció, la silue
'La doctrina evangélica és el pa de l'universal
ta de l'amic, una mica vanitosa, potser més iró
llinatge
humá; peró per lo mateix que és una
nica, que anava assenyalant a la Ilum deis trae
doctrina divina predicada Pel Fil.! de Den, es
tats de penologia i patologia social la indife
per a tots els pobles de la terra i per a tots els
réncia de nostres conciutadans, quan no la seva
segles. Es la gracia multiforme de que parlen les
moral covardia, com una de les concauses d'a
Sagrades F,scriptures, és aquella paraula que ca
questa trágica topada de multituds sense princi
da u enten en la seva llengua; i així és quo
pis étics.
en els escrits de vosté de carácter moral, socia'
Resumint: direm que !'obra del L. Farré Mo
i religiós, hi trobo el gust de pa de casa. I
regó, que no té sernblant a Espanya, per l'hon
temps de fam de les animes com és el nostre,
radesa gosada en la formació i elaboració de les
aquest pa fa molt profit. Per aixó .convé que
seves estadístiques. així
com
per Verudició re
s'estengui."
rnarcable del text, valen ben bé la pena de que
Aquestes ultimes paraules siguin nostre con
no
ignorada d'aquells que velen estudiar
signa; que qui vulgui sadollar el seu espera de
aquest aspecte agtit del problema social de les
la forta i al ensems sanitosa lectura compri les
terres d'Espanya.
obres del popularíssim escriptor católic de nostra
terra En Jaume Raventós, car en elles hi trobarát
Fundació Bernat Metge.
Una coFlecció catalana
totes les exquisideses de la novella i les prego
deis classics grecs i llatins.
Barcelona. Edi
nes de la filosofia. cristiana.
torial Catalana, S. A. 1922.
Folletó gratuit.
Si d'algun llibre és pot dir que instrueix de"
La "Fundado Bernat Metge" aspira. a susci
lectant, és aquest.
tar a Catalunya un novell humanisme instructiu
1
F. M.

j°,'

I

sigui'

-

-

-
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fama,) ha escrit una obra la: qual porta
tito' "Visca Catalunya". Es una manera com
un
altra d'enganyar la gent, fent creure que es
tracta d'un llibre patriótic. Segurament la nos
tra joventut no es deixará enganyar, cae a dalt
del títol hi ha el nom de l'autor, i ami) aquest
noin ja, n'In ha prou per saber que es una obra
que fa mal olor. Un arbre corcat i malalt no pot
donar bous fruits.
gem la

?q

Per

Sembla que el Govern está a punt d'acordar
ucat tractat de comerç atnb Anglaterra.

un

Les entitats industrials de Catalunya han co
inençat a protestar de les condicions del conveni
en
projecte„ que sembla perjudicaria greument
a

la nostra producció sense afavorir la d'altres
ni regions espanyoles.
lInclubtablement el senyor Sánchez Guerra s'a
puntará un altre éxit formidable com l'aconse
guit amb el .tractat arnb França, els resultats
del qual prou han conegut en la present
collita
tots els vinaters de nostra terra.

enmarques

*

*

Les

nostres aficions ens porten de tant en tant
recórrer i visitar atnb un xic de detenció les
ilibreries barcelonines.
Es una menja agradable al nostre esperit el

*

de les novetats literáries, encara que
més que saber..., que existeixen!
.1a fa temps que ens sorprén dolorosament
de• llibres espanyols que es publi
escassetat que es nota rnés donada l'abun
extraordinária de Ilibres francesos que sur
a
riu fet, fins editant Ilibres espanyols de

á

les
Si

multitudsy la mort d'un poeta?
slagués tractat d'un 'torero, els

Pescassedat
(pela,
uor

ten

tots

trernps.

eis

ero

estávem avui queixant d'aixó amb
aquest ens din : Oh, senyor, no
és el fés
dolorós el que no es publiquin Ilibres;
nlés dolorós és que els pocs que es publiquen
110
es
IlegeiXCII i gairebé ningít els compra!
ens

quan

*

\Tostes 'saben

Nosaltres...
Pt
sue

en

rnet

lo

qué

*

erts

*

és la llei seca?

importar,

ni

ni

beure

líquids espiri

no contents el
aplicadors de la llei seca d'as
Secar les
gorges
deis
bebedors ianquis, no volen
Perlyietre

fiiies
gilin

*

be.ludes.

als forasters que naveguen per les aideis Estats Units que be
Ilurs embarcacions d'aqueixa classe de

Reallnent

*

I.,a Federació

són „tatunateix. molt poc

espirite/chis

lanquis.
*

*

*

autor de Madrid que ha obtingut popula
obres pornográfignes, (no li enve

escrivint

*

*

A Viena diu que corren billets de
Banc de
soo.000 corones, i que valen molt
pocs diners.
Molt pocs?
Molts pocs. fan un molt.
Peró anem a dir que avui en dia qui no es mi
lionari es perqué no vol.
Per unes guantes pessetes compren mitja dot
zena .d'aqueixos Billets i vos
posen' a la butxaca
un milió
i• mig de corones,

jurisdiccionals
en

UI

S'havia anunciat per a molt aviat la Iliberació
dels presoners espanyols. Han passat dies i no
sabem que hagin estat llibertats.
Creia el govern que oferint diners per cada
soldat que fos Illb-ertat, els moros es bara
llarien
els presoners. No ha estat
així.
Els que es barallen són els nostros. Tots so
frim les conseqüéncies d'aqueixes Iluites internes
que accentneti la nostra decadéncia.

*

tampoc.
als Estats Units diu que hi ha una llei
diuen seca per mor de la qual no es per

tuoso5.'er,

ritar

diaris

haurien clit els badalls que havia fet abans de
morir, i ens esplicarien duna manera enternidoret
la seva vida gloriosa.
Decididament si els poetes volen tenir popula
ritat s'han de de deixar creixer la cua...

sigui

1

els

*

Ha mort a Mallorca el gran poeta Costa i
',lobera. La premsa de fora Catalunya gairebé
no
n'-ha parlat. I. es natural. Com pot interessar

enneixement
no

*

*

*

General de Sindicats alemanys
ItnPeri-república la prohi
bició absoluta de fabricar productes alimettticis
escollits i dé importar vis, taronjes, etc.
Amb un poc de blat de moro i aigua també es
passa...
Aqueixos bous obrers alemanys tenen vocació
d'errmitans. Que vagin a viure a las Hurdes.

demana al

govern del

-
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Noticiad
OSMOP

ESPANYA
--Durant el passat mes cit setembre, la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ha
rebut per imposicions la quantitat de 12.033,704
pessetes, i ha pagat per reintegres d'estalvi, ca
pitals diferits reservats i terminis mensuals de
pensió, 11.270,430 pessetes, havent obert 2,335
llibretes noves. De les imposicions n'han corres
post •a l'oficina central, de Barcelona, 6.648,043
pessetes i a les sucursals 5.385,661 pessetes.
El 30 de seteadoe, la Caixa de Pensions per
tenia vigents 224,455
a la Vellesa i d'Estalvis
a
llur
favor de 141.533,159
llibretes, amb un líquid
pessetes, repartides per províncies, en la següent
forma : Provincia de Barcelona : 105.134,028 pes
setes ; Provincia de Girona : 14.911,952 pessetes;
Provincia de Lleyda: 13.537,198 pessetes; Pro
vincia de Tarragona: 7.649,193 pessetes, i Ba

lears, 300,788 pessetes.
recent R. D. reforma l'estatut de la Mu

tualitat Nacional del Segur agro-pecuari aproyat
per R. D. de 9 de setembre de 1919.
•

--Estan n'oh avençats

d'organització

d'una

nova

Madrid els treballs

segueix.
---A Xereç dé la Frontera un exportador de.
vins dóna per acabat el seu negoci, i va remetre
ram

de la fusta,

qual

a

Assemblea patronal del

lock-out

'

als seus obrers, tenint en compte els anys de ser
vei de cada un d'ells, part deis beneficis alpan
çats en la indústria.
A algun deis dits obrers li han correspost pes
setes 3,000.
Un fet tan desusat, ha produit entre el dits
obrérs irnmensa alegría.

—El Patronat Obrer de Bilbao ha organitzat
una serie d'ensenyaments per als obrers i els
seus fills veritablernents espléndits.
—A Saragossa (Aragó) s'ha constituit

la

"Jo

Católica".
L'acte inatagurat promet ésser solemníssim.

ventut

—La comissió organitzadra de l'assegurança
de inttlalties ha ceiebrat una reunió sota la pre
sidencia del senyor Marvá.
S'ha donat compte de les informacions practi
cades sobre les Caixes autónomes del Sud d'A
lemanya, Txecoeslováquia i Austria, on la mis
sió espanyola ha coindit amb les Xile i el Japó.
El senyor Gómez Hidalgo, del Círcol d'asse
guradors de Barcelona, ha presentat un estat de
taules de mortalitat, basades en l'experiencia.

nomenaran

ponéncies

per

a

l'estudi de l'as

maternitat.
segurança d'invalidesa, malalties i
la collabo
allocució
de
Ha estat elogiada una
ració catalana a la coinissió organitzadora,
Ferrer-Vida'
mada en son nom pels senyors
en el
sintetiza
quals
se
Boix, l'orientació deis
segiíent parágraf :

"Persistent l'Institut en el seu criteri de con
siderar desitjable la collaboració
hi ha
deis elements interessats, i de respecte al que
aquesta
establert pels usos i costuras locals, en
d'irn
materia, per tal de fer més fecunda la tasca social
previsió
d'aquelles
mesures
de
plantació
necessá
que un alt esperit de justícia proclama
del
necessitades
ries en bé de les classes més
isformació
pública
a
la
grial
país, obre una
que tin
vita a les entitats mutualistes i socials
de
modalitat
guin establerta o projectin alguna
la
de
programa
el
les assegurances que formen

tecnico-social

conferencia.
del
La conferencia nacional, sota els auspicis
novembre
Pro
ministre del Treball, se celebrará el
99per, i hi ha el propósit d'emprar una gran
brietat en la redacció i discussi6 de les Pr°Pe.
sicions.

establert

—En el Ministeri del Treball s'ha
comissió destinada a assessorar al
i a la representació espanyola en el
Internacional del Treball.
una

Goverr)

Organistne

-

$in;

Cambra
—S'ha constituit a Barcelona una
dical integrada per les classes patronals qUea'
mateix temps que defensen els seus
viure
en l'administració de l'Estat, volen
tosament amb els obrers i adaptar-se a tots
medis progressius en l'esfera del treball.

interess°5

—El ministre del Treball diu que

ti,"

prepara

en
fort programa d'obra social a realitzar
propera temporada parlamentária.
Tot será que els diputats es dignin

'1

preocupase'n.
Conferlfi-

—La Comissió organitzadora de la
cia General de Segurs es leuni per a
raza,
rar l'anomenada fiesta de la

cornnieln();

canviarit-ç

impressions satisfactóries respecte a la PrOgerconferencia, que és un éxit ja assegurat.

al Ahal S1
CC

—La prernsa católica -nordamer
assemblea
brat a Cleveland la seva anyal
posá de manifest el poderós
la mateixa.

(Itle

desenrotllainent
furidat

—Sota el títol de "Fax Romana" s'ha
Aleranya un Secretariat general de de
a
part
meló d'estudiants católics, formant

e°01-a.

floreixent Unió

Internacional

d'Estudiants.

CATALUNYA SOCIAL

Obra de gran intek-és:

Los Tribu!, les para ninos
EL TRIBUNAL
Y SU

PARA

NINOS EN BARCELONA

ACTUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE
FUNCIONAMIENTO

Rannon Albó I Marti
President de dit Tribunal

ami)

un

próleg

de

A.velí Montero Rios i
Autor de la ilei de Tribunals

Villegas
per

a

nens

PREU: 10 Pessetes
EL PRODUCTE ES DESTINA A

INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA

INFANCIA

SEFIVE13 DE LA 'COMPANYIA .TRASATLANTICA
titila de Cuba MéxIe.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander'el 19, de

Gijón el 20 i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz.. Sortides
Habana el 20 de cada mes per Corunya, Gijon i Santander.

de Veracruz el 16 i de

a

Linla de Buenos-Aires.--Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; ernprenent el

de Cádiz el 7, per

viatje

de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Linia de New-York, Cuba, Méxie.----Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
,valencia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.
Ketorn de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unja de Venezuela. Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Crea
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
Curasao, Puerto-Cabe lo, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona.
Linia de Fernando POo.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3.,
1Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Crcu de la
i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando No el 2, fent les escales
ue
Canarias i de la Feninsula indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials dele
Ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bar
celona a Pilipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
,

Sabanilla,

viatge,
E

vapors admeten cárrega en les condicions mes favorables passatgers, als quals
dona allojament molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en sondilatat
Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

„Aquests

Lompanyia

o

.)
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CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRÁCTIC, DE COMERÇ
Reforma de

11etra.--Ortografia.—Correspo1idéncia comercial.--Documentació.--Práctiques

d'escripturi.--Meeanagrafia.--Cálcul

mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
aplicats a tota classe d'empreses incluicles la Banca !Ja Borsa.--E1 Títol
de
de Tenedor
Llibres, previs exámens per perits i professors Inercantils.—Classes e.specials
a
per seng°,.
retes.—Practical of Schoel Languages (Liengiíes vives) per
estrangers í Pe'
professors
métodes
moderns purament

1

práctics.—Taquigrafia.—Geografia enmercial.—Llenguáf"s'
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