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La Conferéncia de Segurs Social:9
El dia 20 del mes que som inaugurará a
Barcelona les seves tasques la Conferéncia de
Ens trobem, dones, ja en vigílies del fet; i
CATALUNYA SOCIAL ha de fer vots
ben sincers per tal que l'assemblea constitueixi
un éxit, i els seus fruits es
recullin ben aviat en
benefici de la solidaritat social i de les classes més necessitades deis beneficis
de la mateixa.
No pot negar. sé que la del segur és avui la institució de les

Segurs Socials.

nomenades socials que més
ha arribat a atényer, tant en el terreny económic com
en l'estrictament
social.
dia en que el Iligarn que el segur
constitueix sigui complet, es a dir, extés a tots els
"Pectes que avui es donen com a típics en el segur social, s'haurá
aconseguit forjar el teixit
lec>aómic, damunt del qual poden descansar i poden bastir-se totes
les demés institucions
s°cials. Aixó deriva de que el teixit relliga admirablement molts
aspectes de la vida econó
tilica amb els més alts aspectes de la vida
social.
1 no pot
negar-se tampoc que l'implantació de la primera modalitat del
segur social ha
Iclastitu'it un éxit a Catalunya, ja que s'ha extés extraordináriament en
el
món
tet
industrial amb
ul'escassedat de medis collectius i fins de propaganda i de convenciment que
per a acon
seguir-ho s'han posat en joc.
El segur social s'anirá, a poc a poc,
implantant a Catalunya i anirá encarnant en les
"tres costums. Peró per aixó és necessari,
d'una banda, que per part deis técnics del segur
S'oblidin els antecedents que del mateix existeixen

illPortáncia

gloriosament a Catalunya; i d'altra
part deis catalans es deixi una mica apartat aquell esperit de
disgregació
de protesta continuada, d'oposició a tot el que sigui
construcció i coordinació
i esperit que tantes empreses malogra
en la nostra terral

que per

eaforç
a
O

Benvinguda, dones,

la

seva reunió

resultats

a

la

Conferéncia de Segurs Socials. A CATALUNYA SOCIAL Ji
produeix

Barcelona, i aquesta

que reuneixin les

eonclusions de l'assemblea.

dues

será més gran encara si, després de la tasca,
s'obte
notes que al nostre entendre han de donar
l'eficácia a

DEL DIPUTAT DEL DISTRICTE

GRATIS

les

CATALUNYA

2

SOCIAL

EL QUE PASSA
La settnana darrera ha estat de moka fressa.
Un heroi de veritat, En Millán Astray, cansat
de sofrir el despotismie deis Soviets militars,
manifest ,davant de tota Espánya,
els pos ll
enduent-se d'una revolada a tota l'opinió, que
s'alçá imponent i irada contra les •famoses Jun
tes Informatives, pertorbadores del poder public
coaccionadores deis militars que no volien sot
metre's a les seves disposicions. 1 parlem en
preterit perqué, a Deu mercós, ja pot dir-se que
han passat a la história.
En Sánchez Guerra impellit per tan abassega
dora correntia d'opinió, en obrir-se les Corts Pu
ja a la tribuna i llegí un projecte de llei disol
vent aquest facciós organisme, peró proposant
medís per a evitar el s vicis que el feren triste
ment necessari.
Un aplaudiment general ressoná d'un cap a
l'altre del país al saber-se el gest d'En Sánchez
Guerra.
.

Ja

era

hora!

De l'acte de Saragossa organitzat per les Es
querres per tal de poder demanar el poder amb
algun motiu de ra6 i un simulacre de democrá
cia, en parlem 'en altre lloc. Talment són uns
infeliços el quatre fenómens esquerrans.
Deia Santa Teresa, si mal no recordem, que
el canviar de penes és un descans. Per aqnpsta
raó cabdal (que no és cap raó política) obtin
clran el poder les Esquerres. Flo fan tan mala
rnent els idonis
En Lerroux tamhé n'ha tocat de campanes a
quests (lies. El cas és fer soroll, que a molts
enganya o espanta. El soroll d'En Lerroux, no
fa por a ningú. Aixó semhla un redolí i és
una veritat. Cuantunt mutatis ab illo
Saragossa ha estat convertida en seu deis sin
dicalisters d'acció, l'acció deis quals es deixa
sentir fortament a Bilbao, Málaga i altres ban
des.
La publicació del R. D. sobre Sindicació Pro
fessimal mereix els nostres aplaudiinents, per?)
si al costat deis nous organismes hi mangonegen
els antics, que en treurem del R. D. esmentat?
Veiam si será En Romanones des del Poder,
qui torna a suspendre les farnoses garanties cons
titucionals que ell féu restablir des de l'oposició
per tal de fer la traveta a En Maura.
De mes verdes en maduren.
El present incident del plet de Tánger —con
tra la construcció del port pels francessos —1'
hem guanyat amb costes. Teníem bons padrins...
•

•

gravíssim tenim de registrar avt i
la suspensió d'una vista a l'Audiencia de B ji
bao per imposició deis sindicalis•tes.
Un

ESPANYA ENDINS

fet

A .aquest pas, senyor Sánchez Guerra, apaga Y
vámonos. I sinó ens en treuran d'aquí.
Les entitats patronals es belluguen molt d'un
s
tenips ençá: Una de les més prestigioses
partits polítics i demana entre altres
tna deis
Ad)
coses borles, la representació corporativa.
guanya
proporcional
aqueixa i la representació
da un bou xic Espanya, peró guanyará més (i
aixó no trigará en venir), quan aquestes ch-s
cors
ses que són els nervis deis Estats, tinguin
ciencia dels seus delires i cura deis seus inle
ressos per a envair el camp polític
abandonat, i expulsar d'ell els seus actuals ex

indegudameur

plotadors.
ESPANYA ENFORA
De tantes coses grosses que passen ni ens te
cordem del destronat ,rei Constantí de Grecia;
ni de la cristiana i patriótica httervenció de lije
lluita
roic Episcopat irlandes en la fratricida
quos
hon xic amollada merces a eh; ni del
de Ketnal Pachá als aliats reclamant Constan'i
noble i... altres coses; ni de l'astorament
queixos amb tal motiu; ni de les rabietes que
An
ara Erança, aprofitant l'ocasió, fa passar a
glaterra; ni deis insospitats encerts d'En Musso
lini; ni de les eleccions ianquis en que els re
publicans han estat en perill de sofrir una des

:Ceta; ni de les famoses Memóries del

ex-gai

eclipsades pel seu "trist" casament; ni (lis
filipins que exigeixen la indepenndencia deis
tats Units; ni deis inmensos esforços del pa p5
per aconseguir la pau del món i socórrer totes
les mislries; ni de l'espantosa nuvolada que s'o'
ser,

trr

en"
tá formant al Centre i a, l'Orient i terresr,ttro
vella
dios de l'Assia, que sois trobará de la
pa tres potencies en peu i encara
per a fer-hi front...
cs
I en aqueixes circumstáncies, ambels tu
P°rteS
les
ti
a
victoriosos que truquen brament
sabe
d'Europa, i les alludides potencies que ni
a
posar-se d'acord per anar. a Laussana
celebrar
els peus, s'entretenen els aliats a
oagiten armistici en que es vulneraren tantes Pr sdeso
mes
i que obri la porta a una pau

estabornides

palalos-hi
meses

que la mateixa guerra.
la
Per aquesta imprudent commernoració seint a
sinistres
que Natura prepara esdeveniments
terratrry ol
l'altra banda de món per rnedi d'un
paorós que ha devastat la república de Xale
ha fet trontollar tota la terra.
osa
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Acció Católica de la Dona

Diga

de compradores

•is obrers han pogut obtenir augments de
Jornal i reducció d'horca de treball, aprofitant
la força deis sindicats.
Alguns patrons que no
es
distingien pas per la seva generositat, no han
tingut altre remei que accedir a les millores que
demanaven els obrers. Peró qui es recorda de
les pobres obreres de
l'agulla? Qui tem unes

ripies indefenses que no tenen força per impo
sar-se? Quantes coses tristes podríem contar d'a
queixes obreres dissortaales que han estat sot
meses a explotacions Migues? No les heu vist

en
fer-se fose
gint-se vers la

amb el farcell sota el braç diri
casa
que els dona molta feina
Pero molt mal remunerada? Han
passat tot el
cha treballant per a guanyar un
jornal
miserrim.
La societat és
responsable de que moltes noies
icwes, amb les forces exhaurides i cansades de
sofrir privacions i
miséries, hagin cercat per
altres camins ço que no trobartn en el
treball.
Pa poc ternps caigué casualment a les
meves mans
una estadística publicada a
Roma i Ilegint-la
‘raig veure que el contingent més gros de
dones
munclanes el donaven les obreres de l'agulla. Es
que aquestes
obreres són més dolerttes que
altres? No; la ra6 d'aquest mal el trobem les
en

l'explotació.

I per qué
les noies de l'art de l'agulla són les
que sofreixen
més? Perque nosaltres en tenim
la
Culpa. Moltes veg,ades comprem roba blanca

Confeccionada a uns preus inversemblants. Creieu
que l'amo de
l'establiment perd dinets? No; el
que fa és
pagar malarnent les obreres. Cornprant,
a uns preus tan baixos,
contribuim a que

d"es,

Sigui niés gran l'explotació.
Altres vegacles amb motiu
O

de

qualsevol

be amb d
pretext d'haver d'assistir
e(:ltIcert o al teatre, exig,irem que se'ns faci

festa
a

un

apres

vestit.
obreres hauran de trehallar llores
per tal de satisfer la nostra va
1tt
l'armari atapeit de vestits, per?)
uesitiarem portar el nou perque tinclrá alguna
eüla que no
tenen els altres. Si ens donéssim
ec/tuPte del qué fem, moltes vegades evitaríem
i treballs extraordinaris.
Que en fa de mal la vanitat !... No pensem en
adra cosa
que amb el nostre embelliment, en
que moltes vegades per aconseguir-ho per
Judiquern les pobres obreres.
Los clames
honorables que integren la Uta&
ue
les `-curlPradores, fan un bé immens. Si totes
senyores cristianes les ajudessin, les obreea
l'agulla no serien explotados.
Un

Les pobres

extraordináries

')1Plotacion5

e,ara

La Lliga de Compradores,
facin encárrecs a darrera
vetllar i treballar en dia de
es

busquin baratures,
se

que

recomana

que

no

hora, obligant
festa; que no es
únicament poden trobar

miserabletnent l'obrera

a

que les ha con
feccionades i que es pagut al comptat a les
modistes per a que aquestes puguin atendre
les
minores que demana la Lliga. No estranyará a
ningú que es recomani pagar al cornptat, can
ja és sabut que són moltes les senyores que pa
guen les factures tard i malament.
Tenen mol
ta pressa per a anar a trobar
la modista per
tal que els faci tres, quatre o cinc
vestits, i
quan arriba l'hora de pagar no
es troben
tnai
a casa. 1 que succeéix? Que
les modistes es tro
ben imites vegades sense diners i no poden
des
enrotllar el seu negoci.
La Lliga de Compradores, publica unes
'lis
tes anomenades Manques, en les
quals s'esmenten
les cases que paguen bé la feina i
no explote*
la dependencia. Veieu quina
manera més fácil
de combatre els comerciants
sense conciencia?
Les senyores inscrites a la Lliga
de comprado
res compren a les
cases que figuren a les
llistes
blanques, i d'aquesta manera aconsegueixen do
nar prstigi a la Lliga i
eficacia als stus acords
i recompensar i afavorir les tases que
retribuei
xen bé el treball.
Es dones, un organisme altarnent social i cris
ti& que mereix totes les nostres simpaties.
La
senvora Monserdá, aquella dama
honorable que
tenía el do de la simpatía i era tan hutnil i as
senyada, les estimava molt les obreres de l'a

guita! Molte3 vegades
Lliga de Compradores

ens

amb

havia parlat de la
una gran
efusió i

demanava el concurs de totes les senyores cris
tianes per tal d'aconsegatir el millorament de
les pobres obreres. Avui aquella dama
que en
carnava totes
les virtuts de la dona catalana,
ja no es troba entre nosaltres. Segurament és
al cel. Volgueu, dones, Ilegidores
nieves, acoblar
vos
sota la bandera
redemptora de la Lliga
de Compradores, tal com ho
dernanava la senyora

Monserda.
El problema social perderá violéncia. quan hi
hagi entre nosaltres més amor i efusió. Certa
ment que cal trobar solucions jurídiques
que en
cleguin per vies legals el rnoviment social, pera

cal tal-libé que posem en totes les nostres
coses
mica d'amor. Si ens apiadern dels que
so
freixen, si aconseguim que en les Ilars obreres
hi hagi pau i que totes les famílies
puguin sa
tisfer les necessitats de la vida, els
legisladors
trobaran el caani planer per &conseguir
que tot
hom actui din. la legalitat.
una

VARIA
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La

defensa de l'obrer
III

als obrers és una iniquitat. Peró
matar als obrers és una iniquitat pitjor.
Explotar vol dir defraudar a una persona.
Matar, és suprimir, exterminar una perso
na., Explotar significa abusar d'un treba
llador, treure'n un fruit excessiu, obligar
lo a un esforç desproporcionat amb la re
compensa. Peró matar es llevar la vida, que
és el bé major i la síntesi de tots els béns
de l'home. Qui mata a un obrer fa un

Explotar

crim molt més greu que el qui l'explota. I
si considereu que l'explotador és un ene
mic de l'obrer, l'assassí és un enemic cent
voltes més injust.

El qui vol defensar als obrers

contra el
i comença per dir-los que a l'obrer
que no vulgui ésser defensat per ell, el ma
tarás, és un enemic de l'obrer molt rnés pe
rillós i dolent que el patró. L'obrer ha de
mirar a qui el vol matar
i a qui l'ame
naça de mort, essent l'amenaça una agres
sió intencional
com a l'adversari al qual
més ha de témer. Perqué si és odiós que

patró

—

—

un

patró

amb

especulad& egoisme

o

abús

de poder perjudiqui a un obrer, 11 faci frau
o fins
Ii causi pérdua de salut, com casos
n'hi han, és molt més odiós encara que un
titulat defensor deis obrers agafi una pis
tola o altre arma homicida i surti al pas
d'aquell obrer i u arrebassi la vida. Ceda
mertt, l'odi i la malicia que el pistoler posa
a la seva inhumana acció
contra ;el tre
ballador víctima seva, són força més greus
que el cas de més reprovable explotació pa
tronoi que hom conegui.
Tofo la defensa que avui dia el sindica
lisme posa al servei deis obrers resideix en
aquesta fundó: matar, i amenaçar de mort.

El primer sindicalista, l'iniciador del mo
viment, l'organitzador del sindicat o de la
vaga, diu : jo m'emprenc la defensa deis
obrers de tal casa, de tal ram, de tal ciutat o
comarca. 1 al qui no vulgui que jo el defen

si, el mataré, o el faré matar pels meus exe
el
cutors. I al qui digui que no vol que jo
defensi, l'avisaré que si s'obstina en sus
traure's a la nieva protecció, li costará la
vida.
Aixís tot, obrer es juntará a nosaltres
fa eh. 1 aixís tots els obrers estaran defen
sats, perque la unió fa la forca, i el qui
deserti de la nostra unió és que traiciona la
nostra forca, i será exterminat sense pietat.
I com que la unió fa véncer, la decissió nos
tra de matar a tot aquell que no es vulgui
unir amb nosaltres, és la garantia de la con
solidaritat
servació i la eficácia de nostra

—

invencible.
I aixís,
dic.at entrará

quant el sin
tina
en vida activa i decretará
que l'exit de la vaga resideix a

—

segueix dient

vaga,

com

l'unió

estreta de tots

com

—

un

sol home,

vol parar, será un traidor
que podria fer fallar nostra acció defensiva,
i per aixó el matarém. I si el patró vol con
tractar altres treballadors que ocupin els
nostres llocs per a fer-nos perdre la vaga,
nosaltres matarem als esquirols. I Si per a
estalviar-se una fi violenta no hi han esqui
rols ni traidors, la solidaritat nostra ens fa
rá guanyar la vaga.

algun obrer

no

sintesi, el mecanisme de
la defensa obrera; l'esquema de l'actuació
defensora exercida pels sindicats. Tot el sis

Aqui teniu,

en

tema sindicalista descansa sobre la

de fet

patrons

aplicada inmediatament,
o

als

violéncia

no

majordoms (aquests

pas aiS

vencn en
quals es

segon terme) sinó als obrers als
tracta de defensar.
Si algú diu que l'ohrer no té altre

defen

aquesta

sa que el sindicalisme i les vagues,
afirmadó equival a declarar que l'obrer n°
té altre defensa cine matar : que amenaear

disposat
de mort i matar de fet, i estar
dut
matar a altres obrers. Val tant com
sin°
que els obrers no tenen altre defensa
que está dis
entregar-se en rnans de gent
posada a cometre contra ells un mal rnolt
danY
més terrible i molt més inhuma que el

a

que reben dels patrons.

R.

R.UCABADQ
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?Per

3

social esquerrana

El

qué volen el poden N

a

Les esquerres acaben de demanar el poder

Saragossa

en

acie

un

bombejat, pero

molt

9

que

fa soroll de fullaraca.
No ens han dit res de nou les esquerres. Les
critiques del regisme, els mals que pateix el país;
els perills que la volten, els problemes
de reso
lució urgent, els conflictes presents i els a punt
de promoure's... tot aixó ho sap tothom.
El que ningú sap és qué en volen fer de la
Caseta les esquerres. I sense saber-ho, qui pot
indicar dels seus bolis o mis propósits, ni deis
seus hipotétics encerts?
El seu bagatge ideológic polític és tan minso
que no val la pena d'esmentar-lo, ni és cosa

própiament

nostra.

La reforma constitucional ja ens toca més de
Pie, pero qui la pren seriosament?
De l'antic programa anticlerical forjat per qui
si mateix
s'anomená heterodoxo, gairebé no en
en resta res.
El mateix cap de la concentració

esquerrana

Saragossa

a

declarar

es

va

veure

obligat

a

que la Religió de l'Estat, quan ells pu
continuaria essent la Católica, Apostohj
ca
Romana. No ho harien dit millor els capi
tostos del con sevadorisme.
Sois resta el programa social per a que tin
gui interés l'acte
de Saragossa i valgui els
bais d'un canvi de partits la implantació tras
deis
seus principis.
I en aquest punt capital
de l'empresa esquer
rana tot sona igualment a buidor,
a imprecisió,

jessin,

ignorancia,

a

a.

a un

abulisme que

no

tant

radica

en

voluntat com en la insipiencia deis seus autors.
No saben res de res, ni tenen aquests una idea
Clara de les noves ideologies, ni coneixen les
necessitats del poble ni les orientacions

Mundials.

En escoltar

enrogallats,
gle

o

los sembla que parlen gramófons
bé mómies polítiques de mig se

enrera.
Ni tan
solament en el magne i fonamental prin
eiPi de propietat
han sabut posar-se d'acord. Qui
na

migradesa I

Res sobre

Yes
Yes

els

problemes étnics,

doctrines de la producció,
tos estructuracions del treball,
anhels
a

les

r,es

de les classes

rtecessaries garanties

res
res

obreres,

sobre les no
sobre les nosobre els jusres

problema

del viure

Agabelladorstinfermedíarís
El ministre d'Agricultura de

França ha fet
seriós estudi d'aquest problema des del punt
de vista del seu cárrec.
Per qué es pregunta, venent els pagesos els
fruits a bon preu, ha d'ésser tan cara la vida ?
I després de documentar-se bé, esbriná que
els beneficis deis compradors de primera ma eren
veritablement escandalosos.
El rnateix passa a Espanya, amb la diferén
cia de que aquí els ministres no es captenen d'a
queixes menudencies. El ministre francés i el
govern francés, *si.
I tan es preocupen, i tan disposats estan a
posar-hi remei, que si no basten els medís que
han ideat i van aplicant per aital fi, els busca
ran allí on sigui, encara que
tinguin que apel
lar al Salus pópuli suprema lex...
Les dades que publica la premsa francesa res
pecte al negoci d'aqueixos explotadors del
po
ble, fan escruixir. Bona part d'aquest luxe es
candalós que a Franga, com a Espanya, en
lluerna els ulls, surt d'aquest abús en els preus
de venda.
Es el comprador, són les classes socials que
no poden defensar-se a cops
de balances i de
metres, els que paguen aquestes disbauxes del
luxe burgés que tan irriten i escandalitzen el
un

poble.
A França
Fa

tempi

s'hi

posará

remei.

Aquí,

no.

que venim

sos, que clamen

a

denunciant aquests abu
Déu, peró ningú ens escolta.

Juntes obligades, segons llei, a estudiar
aquest grandísshn problema, donen tranquila
Les

ment. Per elles

no passa res de nou.
Amb cálculs s_enzills i evidents hem demos
trat damunt d'aquestes columnes que el pa
es
podria vendre a més bon preu, igualment que
la Ilet, la caro, les verdures, les fruites,
etc.
L'abús deis flequers és d'aquells que
es pal
pen amb les mans. Ho saben les autoritats, s'ha
arribat a fer-los prometre que rebaixarien el
preu del .pa, així s'anuncia al públic, i
res: l'a
bús persisteix.
De quins medis d'arguments es valen aquei
xos industrials
per a matenir-se incólumes, in
commovibles, inabordables, triomfants ?

recpecte

patronal,
tampoc de la representació proporcional, ni
vot de la
dona, ni deis problemes vitals de
de la classe

sindicació,

del segur, del mutualisme...
de res! I amb aquest bagatge
voten
/4r)
earní
Ilarg i profitós les esquerres!

Res

fertan

••

Que hl fa que minvi la memória si
home

un

bon judici per cada
moment?

conserva un
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En el món deis ideáis
Quan el pare de l'Enric
aquest

es

va

morir,

trobava estudiant a ciutat. Pea ja
alguns anys que vivia llurty deis pares, pen
sant unicament azrzb els estudis. Es pot dir
que no tenia antics. Mentre els seus com
panys perdien el temps en testes i disbauxes,
ell l'aprofitava e,studiant en la soletat de la
seva cambra. De la ciutat no en coneixia
sinó les coses boles. Sen tia una aversió ins
tintiva contra tot alla que pogués ferir la
seva, sensibilitat delicada.
En abandonar la
ciutat, cridat per la seva mare, l'esperit del
mal no havia aconseguit apartar-lo del ca
mí dreturer. Potser vivía en un món uno
mica irreal que més torcí u !aria avorrir les
realitats de la vida, pera s'hi trobava tan
bé en el seu petit món que no volia aban
donar-lo. Quan arriba a aquella petita casa
tota blanca que el seu pare fea construir
davant del mar, la scva ;Izare eslava nzolt
acorada. L'Enríe s'emociona, fondament.
Penetra a la canzbOa mortuaria i s'agenolla
plorant al canal del llit damunt del qual
hi havia el pare ri,git i !red com un marbre.
El pobre Enríe no s'havict mai trobat en uns
moments tan enternidors i emocionants. La
seva vida s'escolava plácida, tranquila, sense
un sotrac. que !es minvar la joia del viure.
I ara e? sofriment trosseja el seu cor i fa
brollar deis seus ulls llagrimes de dolor.
En tro bar-se davant del seu pare mort, va
compendre que el seu deure era romandre
prop de la seva mare i renunciar a la vida
de ciutati. Mare nieva, va dir, jo no, t'aban
donaré. Mare i fill varen abra çar-se amb
els ulls llagrimejant.
L'Enríe escollí una cambra la finestra
de la qual dona al mar, per a encabir-hi els
llibres que havia porta de ciutat. En aque
lla cambra hi passava moltes hores, donat
a fondes cogitacions. De bon matí obria la
finestra de bat a bat i extenia la mirada da
niunt del mar que cornencava lleugerament
a illuminar-se, La llum
esquinova les boj
res que s'arrossegaven arran d'aigua i apa
reixia el sol radiant, lluminós, yermen de
cara, coi si hagués fet un gran esforl per
a eixir del fons de les aigiies. El sol
dau
raya el mar i ensangonava els núvols. Les
bargues lliscaven lleugerament damunt les
tremoloses lldissors de l'aigua í s'allunvaven
amb la vela extesa fent capbussades. L'En
ric esguardava meravellat toles aquestes co
ses. Déu,
exclarnava, quanta pan hi ha
es

,

el meu esperit! La visió d'aquest mar tan
blau i tan immens, eternament agitat, que
empeny les ones a morir a la platja,, m'omPla
-el wr de joia. Si m'heu dona,t, ,S'enyor,
cel tan blau que de dia es inundat de llum
de nit clapissat d'estrelles, i un mar tan iln
mrens, que nzés puc freturar! Heu estat ge
nerós amb mí, Senyor, que tn'heu Prtat a
aquest recó de man
heu fet brillar els
meus ulls per tal que pogués- admirar aques
tes bel/eses!
La vida de l'Enric s'escolava sense Perla
ni glaria. Anaven succeint-se els dies raPi
dament, i mai s'esdevenia cap fet fraseen
dent, que tren qués la m,onotonia del viure.
Un diez visita la mare de l'Enric un ger
ma que tenia a ciattat. En sembla germana
li va din que fas mal fet de retenir aquí, el
ten fill. Qué vols que faci parlant unicamera
amb gent rural?
—Es ell que vol romandre a casa. A ufli
prou en plattria que retornes a ciutat i s'obrís
camí, pera aixa és un xic difícil. L'Enric es
intelligent pera té un excés d'humilitat. Lis
fruits no es posen mai espontaneament arran
de llavi: s'han d'arrabassar de la branca. ,g1
nie u fill seria un gran home en un món que
tothom !os bó com ell.
—Vols que li parli? Potser jo el conven
ceré.
L'Enrie acudí a la ven de la »tare i abra
ca efusivam,ent el seu oncle. Escolta li, va
dir aquest estrenyent-li la ma: Vols tornar
a viure a ciutat?
—I la nieva »tare?
—La teva mare vindra a viure ami)
Cal que fugis d'aquestes soletats. Tu tos
talent per a triomfar.
—Voleu dirt
--En aquest poble oblidaries tot el que
has aprés. Ara tens ocasió d'obrir-te
—Us adverteixo que -no serveixo per a
fcr diners. No soc el que el món en din
Un home practic.
—Pots fer oposicions i guanyar facilment
un cárrec malt inzportant.
Al cap de pocs ,dies es trobava ja de no°
a la ciutat.
Acostumat a la visió del »lar,
'en
totes les coses li semblaven petites.
en

oposicions, exhibí els seus títols acadMics,
i havent demostrat brillantment el seu saber
espera confiadament que li dOnarien el "1doná
rrec. Perd no fou així. El tribunal el
molt
10'
a un concursant que ho havia fet
lament. L'Enríe no comprenia com havia es"
tat

possible

que

hagués guanyat

critat tan gran. 'And

a

trobar al

una
son

,medio:
oncle

CATALUNYA SOCIAL
h

7

digué

que havia estat derrotat. Peró que
havies buscat recomanacions? No tens
aniics que podien recomanar-te als que for
no

inaveri el tribunal examinador?
—Es dar que tinc amics, per() jo en
contptes d'anar a buscar recomanacions vaig
estudiar per a ter unes oposicions brillants.
—Que ets infcliç Enric! Qué has vist mai
que es fes justicia al talent?
Jo volia guanyar esgrimint armes nobles.
—Dones ja ho veus., has perdut. Ha gua
nyat no el més intelliqent, sinó el més ben
recomanat.
Quin fastic! exclama l'Enric! no hi ha

n.oblesa al món.

iiviat

es

tics que reconeixien la

seva

sólida cultura.

opinions eren escoltades amb res
Pecte. Cada vegada que coneixia la vida ín
tima d'alguns hoines, tenia un pros desen
Zony. Un día es trobava en una penya d'es
criPtors i politics i els va dir amb Una gran
naturalitat: permeteu-me que us digui,
seves

tradiu

Tditis

no

comprenc

com

tant amb els vostres actes.
que, en públic ha dit mantes

us

con

L'arnic

vegades

que la immoralitat és
el flagell deis pobles,
de quina manera viu?
No es sensible que un
home que aparentrnent sembla tenir tan de
le'13/, en la intimitat sigui un home vul

garíssim!
----Oh!

feble!

exclama

irónicament, l'home

es

—No és aquest el motiu, seguí dient l'En

rLic. Desgraciadament

hi ha

en

nosaltres dos

l'home moral i l'honie intenectual.
41 Primer es baix i
miserable, el segon es
gran. No veieu que aquests dos holles hau
riel" d'ésser exactament iguals?
Es altament
ridícol lloar en públic la moralitat i ofendre
la en la
intimitat deis nostres actes. L'honie
es el que moralment i
intellectual
Inent

integre,

t;s gran. Jo no

cree amb els que es
amb la máscara de la
i parlant es poden dir
coses bonigues. El difícil és practi

Presenten
públic
inoralitat. Escrivint
en

1"ltes

carqes.

pensaves que
0;

erem

immaculats?

ja sabia que éreu pecadors

com els
mi no m'estranya que un
9ne caigui. El
que si m'estranya és que
l'a se
senti esclau del ,pecat i vulgui allibe
rar-se Per
vosaltres l pecat es una cosa
Obscrveu una vida irregular i no
desigs de sor! ir del llot. El dolent és
a
el tant se me'n dona. Jo el
24e Inés
estimo es l'home íntim ,car l'home

6res mortals. A

,11°r»lal.
ientiu

indiferéncia,.

poetes, si us expresseu com eis homes vul
gars? Certament que no tots són com vosal
tres, peró la gran majoria deis intellectuals

un hom ha de fer un esf ore
que són gent culta. No es aixó
una anomalía? Quan és que són sincers,
quan escriuen un sonet pulquerrim o bé quan
parlen grollerament en. la intimitat? Ja en
podeu publicar de diccionaris i de gramáti
qus que vientre no depurem el llenguatge
parlat, la nostra llengua no será bellá. Per
vosaltres no té sinó importancia el llenguat
ge literari, i no sabeu compendre que la cosa
més esencial és que la paraula brolli pura
deis nostres llavis.
Els companys de l'Enríe s'acomiadaren
d'en amb una gran fredor. Les seves parau
les havien. ferit la seva susceptibilitat.
L'Enríe que no sabia fingir i parlava
sempre amb el cor a la ma., cada día tenia
més enamics. Se li atribuien fcts ridícols que
el convertien en un home grotesc. Els in
tenectuals i el polítics reien d'en i el pla-•
nyien. Tots li feien cí buid. Se li negava la
collaboració en els diaris i el tractaven amb
un gran men:ypreu. Caneat de sofrir digué
a la seva mare que se n'anava a viure altra
vegada en la soletat d'agiten poble petit.
Ja m'ho pensava, exclama la »tare, que a
la ciutat no hi faries res de bo
En trobar-se
altra vegada davant
del mar se li asserená l' es perit. P ernieteu,
Senyor, oue la visió d'agites' mar tan gran
torni la pau al men cOr! Passava la vid,*
dins de la seva cambra solitaria. Al cap de
poc temps havia acabat una obra mol! inte
resant. La publica i obtingué una gran re
sonancia. Els desenganys li donaren una sen
sibilitat més aguda i una percepció més cla
ra de la vida.
L'Enríe malgrat cls blasmes i les censures
deis seus andes, trionifa pergué era un home
d'esperit. Els hornes de talen!' podreu entre
bancar-los, pero a la curta o a la llarga arri

quan

feu amic d'escriptors i de poli

amics ineus, que

públic ja té prou habilitat per amagar les
seves nafres„ No admiraré mai un home
per gran que sigui, que en la intimitat no fa
alló inateix que faria en públic. j vosaltres
escriptors que amb la ploma a la nia son tan
dclicats i ernotius, digueu-me, com parleu?
Com creura la gent que estimeit la llengua
si la profaneu a cada moment? Creieu que
és més viril, dir les coses grollerament? No
seria natural que en la intimitat fossiu tam
bé delicats? .Com creurá la gent que sou

per

parlen,

creure

baran.allá

on

es

pro posaven arribar.

J. CIVRA 1 SORMANI
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Esguardanf el

món

Anglaterra
Participació
Mr.

en

els

beneficis.

Taylor,

fabricant de teixits, ha publicat
relació sobre els resultats obtin
guts amb l'aplicacio del seu sistema de partici
pado en els beneficis, ina.ugurat devers l'any
uecentment

una

1892.

La casa Taylor, molt coneguda a Anglaterra,
ha estat una de les primeres en establir a favor
deis seu personal aqueix sistema.
La situació és actualment la següent: mes de
la meitat del capital es troba en mans del obrers.
Una vegada fetes les reserves legals, es re
partit un 5o per cent d'interés sobre el capital,
entre els obrers. Els beneficis supleruentaris són
repartits entre el capital i el treball.
1.
El salani fixat pel sindicat.
2.
so per cent sobre el capital.
3. Un dividend suplementan i variable sobre
el capital.
4. Un segon dividend igual al primer i pro
porciona a son salad anual.
Els obrers de 21 anys que hagin treballat 5
anys i posseeixin accions per una suma igual
a
6 mesas de llur salan, reben una gratificació
doble sobre llurs'salaris.
L'obrer no pot revendre les seves accions
abans de posseir un nombre igual d'accions al
salan i d'un any.
Els obrers que deixin de treballar a
la casa
deuen vendre les seves laccions dins deis
sis
mesas successius. Per evitar
que l'obrer no aban
doni el treball per disposar de l'import de les
seves
accions, aquestes no són negociades fins
al cap de tres mesos.

(Communication

du Bureau

International du

Travail.)

Noruega
Els que

no

treballen.

Fins a les darreries de setembre, el nombre
de vaguistes forçosos inscrits a l'oficina del tre
ball ha% augmentat lleugerament.
Els obrers sense feina són 16,363 homes i
1,384 dones.

(Bureau International

du

Travail)

Bélgica
Una

cooperativa

nacional de construcció.

Seg,uint l'exemple de llurs companys d'Alema
Anglaterra, Austria i Italia, els obrers bel

nya,

gues de l'art de la
llurs tooperatives.

construcció han 'fusionat

La situació financiera d'algunes d'elles era
molt poc falaguera, i abans d'arribar a la falli
da, han redactat un projecte establint les has"
d'una cooperativa nacional.
El projecte preconitza també la institució d'una
oficina técnica, d'un servei de control i d'una
oficina de compres.
La novella organització comença a actuar amb
un capital inicial d'un milió de francs.
(Bulletin mensuel du Parti ouvrier beige)

França
La jornada de vuit hores
El diputat M. Lobet s'ha ocupat al Parlament
del decret que está basat sobre la distribució
entre les hores de presencia i les hores de tre
ball efectiu. A aquest decret segons l'aFiudit di
putat, de fet és una amenaça contra la joinada
de 8 hores. Es posa al costat deis ferroviaris
declara illegal el decret.
El ministre del Treball el defensa, demostrant
que respón no solament a la lletra sino a res
perit de la llei de 1919 i que segueix respectant
la jornada de 8 hores.

(Journal

O fficiel)

Rútutia
La vida econdmica.

El comissari del Treball aconsella als obrers
rurals que no vagin a les capitals a cercar tre
ball, car ultra la crisi que travessen moltes ifl
dústries no hi ha habitacions.
*

*

*

L'Agencia telegráfica russa anúncia que el
Consell deis Comissaris ha autoritzat a la Ban
ca de l'Estat l'emissió d'uns nous bitllets. El 25
per cent d'aquesta ernissió será coberta amb nle"
taus preciosos i amb valors estrangers i la resta
amb mercancies i amb valors fácilment realit
zables.
Un decret especial áeterminará l'época en la
qual es podran posar en circulació.
* *

*

Segons dades facilitades pel Comissari de la
Salut pública, existeixen encara molts casos de
cólera.
La mortalitat osciFia, segons les localítats, en
tre el 30 i 6o per cent.
Les autoritats creuen que l'any vinent hl haw
ra una recrudescencia del cólera, car segueix ex
tenent-se malgrat el fred. La fam també fa gratis
estralls.
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Ja

són martes!
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No

es

estic cansat de tan

repartir esqueles anunciant la

poden queixar de la

bons...
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soya

sort.

Es

veu

que

el

mort

poble

de les senyores Informa.
els hi 'vol fer uns funerals
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El joc í els
Odenlack5 plausible
"Qvan

els que manen perdeí; la ver
súbdits perden el respecte."

gonva, els

Cardenal de Reta.
Diu la revista "Castilla la Vieja" que el go
vernador va a prohibir el joc.
Ens sembla molt bé, i no ens sorpren, perqué
el coneixem; és el més gran servei que avui es
pot prestar a una provincia i especialment
a
la seva capital, quan, com la nostra, és seu de
cergres docents com l. Universitat, l'Institut,
l'Academia de Cavalleria, el Collegi de Jesuites
(on hi ha molts externs), l'Escola de Comerç, la
Normal, la d'Arts i Oficis, l'Escola de Peras

Agrícoles, Academies préparatóries per a car
reres civils i rnilitars, Cte., etc., a
tots als quals
assisteixen multitud d'alumnes, les famílies deis
quals es troben
sa immensa majoria absentes,
per la qual causa aquests joves estan molt expo
sats a ésser assetjats pel vici per manca de la
protectora vigilancia deis pares o tutors
i a
deixar-se arrocegar pels mals exemples, en po
en

blació

aquesta, on existeixen tants "focus
pretextes polítics, regionals o
simplement de recreu, en alguns del quals es
deixa entrar estudiants, i fins soldats menors
d'edat, sempre que vagin a la sala de joc a de3car
els diners entre les urpes dels "croupiers" o en
les dels tahuls de professió, en jocs tant "ta
vernaris" com el de la Banca o Monte que a tan
tes artimanyés "amarres, pegos y saltos"
es
presten, i algunes vegades realitzen per a que
no perdí el "contractista" quan aquest, oi
més
d'haver de satisfer quelcom per a obres de ccari
tat! a una Junta "benffica"--d-laquestes de les
quals solen formar part innocentes clames la re
ligiositat de les quals ha de posar-se constant
nzent a prova i pliantejar-les-hi veritables
con
flictes de consciéncia en haver de rebre, per a
combatre la mendicitat, recursos d'execrable pro
cedbzela que el Summe Pontífex va prohibir en
1916 s'aprofitessin per a obres benffiques, com
en llurs Pastorals molts
prelats— ha de pagar
encara
tota aquesta "fauna" de baraters, em
pleats, ganxos, botones, etc., i satisfer elevat "ca
non" diáriament al "personatge" que "va acon
seguir el permís" a Madrid.
A tota aquesta trepa perniciosa que
frueix
d'uns ingressos pastats amb Ilágrimes,
desgra
cies, deshonors i a voltes fins amb san, no li
com

d'infecció"

sota

esíralls")

seus

importa que la societat es desmoralitzi i menys
alguna centres docents no tinguin el núme
ro d'alumnes
que deurien, com passa en nos
tra Universitat, de la qual solament en aquest
que

curs han demanat el trellat de les matricules de
llurs fills, més de quatre cents pares! que as"
sabentats de l'enorme progrés i estrall del joc

Valladolid,

a

tahuls

temen

veure

convertits Ilurs

filll

degenerats.
No fa gaire temps (ho vaig dir al Congrés) el
va suicidar, tirant-se al Pisuerga, el sergent Ro
dríguez, del regiment d'Isabel II, que en un
cercle polític! d'aquesta capital—
no de
en

uns

o

en

uns

a

on

vien haver-lo deixat entrar tan sols, per ésser
centre "polític", per sa condició de militar
de menor d'edat, i per no ésser soci —perdé ca
bals de son Regiment que li havien sigut con"
fiaas per a pagar als ordenances i a alguns es"
crivents de la Capitania General; un caporal
d'aqueix mateix Reginient va perdre igualment
diners de la seva Companyia en 'la mateixa "casa
de joc", tampoc era soci; i era, com el sergent,
menor d'edat i també s'obliga al "contractista”
a retornar part de lo que
indegudament va ésser
"guanyat" a aquel!; aixó va succeir durant la
gestió del governador civil anterior
el que va
autoritzar el cabaret amb cocottes disolt a coi»
d'estaca per uns estudiants
i fa poc que en
aquest mateix Círcol va tornar a repetir-se el
cas de portar un "ganxo" a un altre menor, al
qual Ii guanyaren considerable quantitat que el
digne i enérgic governador actual va obligar
al contractista a restituir, tan aviat com s'en va
assabentar.

procedís així en els moltissarts
els saquejats són rnenors d'edat,
classes o individus de tropa, cadets, dependents
de cases de Banca o de comerç, funcionaris Pn"
blics, que arrisquen en el joc cabals confiats a
la Ilur custódia, tutors que juguen interessos deis
seus tutelats,. administradora de finques, etc., s'e
vitarien rnoltes blasfémies, malversacions, tribu
nals d'honor, ruines, suicidis, robatoris i estafa'
des, i tindrien de tancar-se la meitat, o més, deis
Círcols que a una circular guvernativa l'any 1907
vaig qualificar de "sumptuosos centres de gandll
leria, de inurmuració", en els quals una hi van
a
lucrar-se amb "habilitats o combinacions'',
tres a ésser estafats, i els més prudents o eorrec.tes a disfrutar de comoditats, festes i servets
abaratas en gran part a costa de ço que eis
altres perden.
Si sempre

casos

en

que

es
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1 quedarla Inés temps

disponible i.aquestos res
per a ocupar-se de llurs interes
de l'educació de Ilurs fills, i de dignificar

Pectables
s

senyors

la llar castellana, avui generalment tan abandona
trista i freda, on la mare espera totes les
nits plorosa i anhelant el retorn del "cap de fa
que sap s'está cornprometent damunt del
t",Pet vcrd, l'esdevenidor i la dot o el patrirnoni
d ella i de sos tills i de vegades la
carrera i fins
per distracció, passivitat o toleráncia d'al,
ins deis
encarreots de vetllar per la moralitat
Publica, evitar (en el possible) la delinqüencia
! posar a ratlla la gent
de mal viure, com en
bastantes províncies es procura i s'aconsegueix,
ta[ con' s'lla aconseguit stiara a les de Ponte
vedra, A vila, Logronyo, Osca, La Corunya i
tal 'con' ho aconseguí a la Comandán
ei t General
de Melilla el general Ardanaz (qui
va extirpar fins
la blasfemia) i ara lío intentara

l'Ionor,

Santander,

Uarcalona.

a

F. CRESPO DE LARA

(Diputat

i ex-governador civil.) —Traducció
Diario Regional. Valladolid.— Núm. del pri
!1'
novembre corrent.
tl) 'n'acitara iat sencer aquest artIcle del Sr. Crespo de
Periudista i
inaurf, entres vegades citat en aquesta
lió, !m'e es quicllputat
ami) mes braú ii nienat des de La Acción,
dadrid, la campanya contra el joc 1 el pacte
amb ei loc. El
ietit eserit, publicat a un diari de
Valladolid, folografia amb
I
realismela billlaCió
i de tantas caplials de pro
en la qllestió de que's liada.
Te oportunitat, oi Inés, per
s'o tina; ni
novel! govecnador de Barcelona. ue
entre
nt/si,
la no esperen] gran cosa—deixant de bandaqui,
taceta
U ses
virtuts personals—, n'entres no i'anviYn de taranná
tovernants
Madrid, que assumeixen la responsabilitat de
pvernació dedenoslra
ciutat i provincia, 1 no niudi d'esperit
;ni Poderosa de Barcelona.
Les paraules en cursiva uel
del Br. Crespo de Lara, sOn situralitades nostres.
(Nota de CATALLINYA ¦OCIAL)
tl•gt,
,
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Les contingencies

D'UNJO

de la vida, ens portaren en
passat també ens hi havien dut,
x'assar uns quants die'. en determinat establi
ale
it
d'aigües medicinals, en bella contrada de
la
lostra terra aimadíssima, prop d'una pacífica
rie
." que, de tant en tant, perd sa habitual tran
quilitat i (levé torrent devastador.
al Co—n1 l'any passat, hi havia assats concurrents

givaly, com l'any
a
n

,.,

,

de

lalneari;

com

aleshores, fi

las,diverses branques
'assivitat
humanes.
l(04
:1 (l,
,ene

eren

representa-

de l'activitat i ensems de
Gent per a tots els gustota mena de tarannás. Dels qui aprofioad les hores vagatives per a fer Ilargues carni,
1s
per aquelles prales luxuriants i per les
íro ,,
no 1"ses selves que les contornen; deis qui
1s
salu, 0Mouen mai del catan, o per cscassedat de
per pesantor de temperament; deis qui
senl)re Ilegeixen
noellotes sense suc ni bruc,
qui constantment conversen de banalitats
,

,

,

.
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adhae

a

elle mateixas interessen.

Senyo

res

que fan labor

nit, i d'altres

a

totes llores del dia i de la
temps en constant

que passen el

redacció de correspondéneies... 1.4 máxima va
rietat! Una cosa, només, diferencialia als concu
rrents cl'enguany, deis de l'any anterior, tot i
que molts d'ells hi eren arnbdues temporades.
.1±:nguany, sens excepció, tothom parlava catalá;
fora d'aquest detall, certarnent simpátic i im
'portantíssim, totes les varietats de sentirs i de
pensars, separaven, gairebé una (per una, les
setanta persones, que poc Inés o Menys, formá
vern aquell petit món ciutadá, isolat entre turons,
riu i boscúria.

Tenien, pero, si no totes, la immensa majoria
d'aquelles persones, tan diversos individualment,
trait d'union, que dirien els francesos; un
Ilag d'unió, que en direm, traduint al peu de la
!letra la frase deis nostres veíns ultrapirenencs.
Aquest llag consistia, senzillament, en una llar
ga taula, al voltant de la qual s'asseien els ba
nyistes, gairebé tots, després de sopar. Un joc
de cartes feia el miracle de l'unió de sentiments;
era el llag
que ajuntava a una seixantena de
un

persones d'ambdós sexes, de totes edats i con
dicions; de les Inés opostes tendéncies durant el
dia, i que de non a quarts de dotze de la vetlla,
formaven una familia, alegra, cridancra, íntima i
expansiva fins al sorollós brugit. Tots arnics;
tots cornpanys, tots riallers i festius, per la vir
tut de quatre dotzenes de cartronets amb l'or, la
copa, el cavall i el bastó, repartits en parts iguals!
Posant les coses en son degut lloc, hem de
manifestar que alló própiament, no era el joc
abominable, de qué tant ha parlat, combatent-lc
heróicament, el nostre estimat i respectable amic
Rucabado; no. Allí era broma go que s'hi feia;
gatzara Inés o menys infantívola, i no creiern
que passés de tres o quatre pessetes el benefici
o
la pérdua que hi pogués haver; peró, com a

símptoma,
tible, si

a guspira, Ileu, gairebé impercep
vol, de la foguera destructora d'in
d'honres, de familia i de consciéncies,
com

es

teressos,
que está consumint la nostra ciutat i molts deis
pobles de la nostra Catalunya, sí que pot i den
esmentar-se aquell platxeriós trait d'union, humi
líssim botó de mostra del que deu passar en molts
altres balnearis i demés llocs de reunió, on no
tan innocentament i familiar s'hi remenen les
cartes. Perqué, cal confessar-ho també, les vet
Iles en qué no es parava la Ilarga taula, haríeu
vist aquells mateixos senyors, senyores, joves i
donzelletes, cap-cots i sepas, d'una tertulipta a
l'altra, sense saber com passar les hores fins a la
de dormir. Els mancava quelcom: alió, aquell llag,
motivador del soroll i cridaneria platxeriosa:

aquella gairebé imperceptible guspira de la fo
guera que consum la nostra bella, gran i dissortada urbs...
VIZRAX
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L'explotació
Zxisteix

una

krrorísme

Barcelona real, tangible i

una

Barcelona de liegenda. Quan esclataven bombes
s'havien publicat unes noticies tan terrorífiques
de la nustra ciutat, que la gent d'altres pobles
creia que aquesta s'havia convertit en un rnunt
de runes. Ara es parla del terrorisme i deis pisa
tolers d'una manera fantástica.
Algunes cases editorials de Madrid publiquen
unes novelles les quals porten un títol suggestiu,
per tal de fer conéixer els fets terrorífics esde
vingunts a la nostra ciutat. Certament que han
passat coses horribles, pero no In ha dret que
s'explotin aquestes coses per a que faci diners
una casa
editorial. Quan Barcelona vivia sota
l'arnenna deis pistolers, no va arribar fins a
nosaltres cap ven amiga que ens aconhortés, ni
els governs mostraren cap interés en acabar els
atemptats, i ara que sembla que hi ha una treva
entre els partidaris de les diverses organitzacions
obreres, es publiquen uns llibres parlant fantás
ticament d'uns fets que l'autor deis quals segu
rament deáconeix.
Abans ens deshonraven els fets reals, ara ens
deshonren les publicacions que van estenent la
llegenda negra de la nostra ciutat.
Si els; autors deis llibres alindas coneixien l'or
ganització terrorista, per qué no parlaven quan
es consumaven els atemptats?
No és gaire decoros que es faci un negoci
editorial a base d'uns fets sagnants que lian
omplert de dolor moltes llars catalanes.
Ja estem avesats que s'ompli de llot el nom
de la nostra ciutat i que es divulguin les coses
que ens perjudiquen i no es digui res de les
que ens enalteixen, peró creiem donar el crit
d'alerta, per a que els escriptors poc escrupulo
sos no segueixin
mercadejant amb la narració
d'uns fets que han obert en el pit deis ciutadans
honrats una ferida de la qual encara xarbota
la sang.

D'ad á
governador civil donant una prova de
recte sentir vt suprimir la sopa, pero en jet-li
sector de
veure que a Madrid en menjava cert
atmns
pressions
prernsa
ádhuc
el
cocí
i
degut
a
la
fériques, la va restablir per poques hores, car
la
el periodisme honest barceloní va reanusar
El

nou

campanya en contra.
Ufl
Dones bé, durant aquestes poques hores,
d'exernplars,
diariet que tira un reduit nombre
en el
sentit gráfic de la paraula, ja havia mea
jat el seu platet.
Es ven que estava en dejú feia clics.

A una Junta de senyores els va manifestar
el senyor Ardanaz que pensava disoldre el "en
mité benéfico-social", perqué suposava que a les
ánimes piedoses que es dediquen en les ins
cions de beneficencia 'a exercitar les obres de
misericordia, ja els inspiralria .Nostrle SenYnr
altra mena de procediments per recaptar diners'
A les ánimes piedoses no ho dubtem, peró les
ánimes de canti que feien la viu-viu a l'entorll
del Comité ens sembla que les trobaran poc
pi rades.
*

* *

Al Consell d'Instrucció Pública hi

corra

una

rateta.

La rateta és la má d'algun sectari que
jocs de mans.
Joc de mans, joc de villans.
Bis prestidigitadors sectaris es dediquen a

fa

fer

el blanc negre, o a trencar o suplantar
parrafades, i altres coses per l'estil.
Tanmateix són eixerits els sectaris del C.
I. P.
Peró ho són un xic massa. Haurem de
que no ensenyin tant l'orella!
veure

denlanar
ACABA DE

SORTIR
*
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Aviat els bous ciutadans barcelonins haurell
de dormir en prestatges i fer visita al terral
déria deno en mig del carnet, perque arrib la
derrocar cases que avui impera no ens velen
segurs ni vivint a la Casa Gran.
entitats
Ara s'espera l'ajut económic de les
interior,
Pebancáries per dur a cap la reforma
ró sense pensar abans en construir.
I els cens augmenta... Com no estiguin en,
combinació els refornvistes arnb els pistolera
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minvin la població; perqué llavors s'haurá resolt
el problema.
*

Noticiad

* *

Els estudiants organitzaren una manifestad
favor de la moralitat i contra el llibre que
nosaltres várem blasrnar d'aquestes planes es
tant.
Sembla que aquest gest deis estudiants l'hauria
de veure tothom amb simpatía. Dones no és
aixi. DB ha gent que no hi ven res més que
una maniobra política. Déu meu I Aquesta gent
és eapal de treure
punta a una bola de billar.
a

* * *

ESPANYA

Comissió patronal i obrera

assessora de
segueix
celebrant
sessions,
de
Previsió
l'Instala
arribant a acords unánimes que confirmen l'éxit
de l'assaig d'aquesta primera Comissió paria
ria, els dcbats de la qual presidex el senyor Sa
lillas, intervenint-hi principalment els vocals pa
tronals i obrers d'Aragó, Madrid, Catalunya, Bis
caia, Galicia, Astúries, Valladolid i Múrcia.

—Es general la demanda de que es prorro
el R. decret sobre iriquilinat. El Govern con
testa que vol portar aquest assumpte a les Corts.
Peró el temps urgeix...

gui
Des

Rússia s'ha implantat el non
i econdmic, van en augment les
de les lleis del treball d'una manera

que

a

regisme polític

infraccions

veritablement alarmant.
Segons la revista "Economistcheska-fiuz"

el

nombre de transgressíons ha sofert el següent
curs progressiu:
Lleis referents a la protecció del treball de
JÓves i nois: augment del 500 al 600 per roo.
Descans setmanal: augment del 45 per ION

Lleis

de

régim

1nent del 69

de salubritat

per

en

flbriques:

aug

too.

encara són més nombroses les infraccions
matéria de protecció a la maternitat, i d'altres.
ljesprés del fracás del bolxevistne erí tot or
e de
matéries econbmiques i socials, només fal
ta:va ara la infracció nombrosa de les lleis so
elais Inés elementals i que
compleixen en
es
tots eis
en

Estats

conservadors i

retrdgrades.

*

El sindicalisme anglas va
de baixa en la se
va
formidable organització. Segons la "Labour
eazette", heu's aquí les següents interessantís

silnes dacles,

per wilers:

Mjlers d'homes:

En 1920, 7,13I.
En 1921, 5,760.
En el term‘e d'un

any representa, dones, una
d'u n 19,2 per I00.
Milers de dones:
En 1920, 1,362.
En 1921, 1,032.
a dir,
disminució d'un 24,2 en el termini
u un any.

clistninució

aquesta disminució tendeix a créixer en l'any
els representants al Congrés deis
,,',Iriclicats que en 1921 representaven 6.380,523
-urers, en el de 1922 han representat només a

1922' dones

5.065,170 obrers,

—Durant el passat mes d'octubre la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis ha rebut
per imposicions la quantitat de 13.961,418 pesse
tes i ha pagat per reintegres d'estalvi, capitals
reservats i termes mensuals de pensió, 13.175,954
pessetes, havent obert 3,009 llibretes noves. De
les imposicions han correspost a l'Oficina Cen
tral de Barcelona 7.602,849 pessetes i a les Su
cursals 6.358,569 pessetes.
En 31 d'octubre la Caixa de Pensions per a
la Vellesa i d'Estalvis tenia vigents 246,698 lli
bretes, amb un saldo a favor seu de 142.300,694
pessetes, distribuides per províncies en la se
güent forma:
Provincia de Barcelona, 105.984,535 pessetes;
id. de Girona, 15.123,118 pessetes; id. de Lleyda,
13.211,018 pessetes; id. de Tarragona, 7.662,994
pessetes; i id. de Balears, 318,959 pessetes.
—Pel ministeri d'Instrucció Pública i Belles
Arts ha estat comunicada a la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis l'aprovacié, per
Reial ordre de noves mutualitats o caixes escol
lars de previsió, organitzades per l'esmentada
Caixa i establertes a les diferenti poblacions
de Catalunya i Balears.
—A la sala d'actes del Eoment del Treball
Directiva i els presidents de
es reuní la Junta
les Agrupacions d'aquesta Entitat per a tractar
del Decret de sindicació voluntária, respecte del
qual el president, En Domenec Sert, féu consi
deracions esmentant el seu abast.
En virtut de la importáncia de l'esmentat de
cret, s'acordá que els presidents de les Agru
nacions que integren el Foment, reuneixin els
seus
respectius associats perqué aquests
'formular llurs observacions. Coneguda l'opinió
dels socis, l'assemblea es reunirá novament per

Puguin

qué pugui manifestar-se

en

resmentat assumpte
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forma convenient per
ducció.
en

a

l'interls de la pro

—El Comité Pro-Retirs Obrera treballa per
fer fi):ar els 6o anys con a máxim per al re
tir i augmentar la scva pensió a mil pessetes
anyals com a mínim, i que tinguin dret a co
brar pensió en cas de vellcsa, tots aquells obrers
que cohrin sous inferiors a 6,000 pessetes anyals,
condicionant aquesta minora al p.agament d'una
quota mensual obligatória a l'obrer, proporcio
nal a la que el reglament imposa' als patrons i
a
l'Estat, respectivament, així com la necessitat
de la intervenció patronal i obrera dins l'Ins
titut Nacional de Previsió i Patronats de Pre
visió Social, organismes administraclors i exe
cutors del retir obren
a

-El ministre del Treball h
declarat que
respecte al R. D. sobre sindicació professional
ara es limitava a un assaig., car no es po
dia posar en práctica notnés que a Barcelona,
perque és la única pohlació que té fet el cens
patronal i obrer i industrial.

per

—A l'Institut Nacional de Previsió s'ha fet
l'acte de pendre possessió la Comissió paritária.
El general Marvá explicá el significat de l'as
segurança obligatória de vellesa, manifestant que
l'Institut deixa la Comissió paritaria en llibertat
perqué acabi les normes de la seva própia acti
vitat i ponderant la importáncia de la tasca que
incumheix als comissionats.
El president de la Comissió Paritária, invita
els membres d'aquesta a iniciar sense trigánea
la seva tasca, anunciant com a qüestions prefe
rents les que segueixen:
Reglament de la Cotnissió.
(juntes corresponents als obrers Zirant el ser
vei militar.
Anticipad() d'edat de retir en les indústries
de fatiga.
Ampliació del recárrec a les herancies.
—A l'Escola d'Infermeres de l'Institut de la
Dona que Treballa, el dia 29 del corr-erit mes s'i
naugurará un curset de 'Técnica de cures i trae
tament post-operatoris", a._ cárrec del doctor So
ler.
—La Comissió de ronient i Eixampla propo
sa a l'Ajuntament la manera de facilitar la cons
trucció de pisos a les cases que estiguin en Íes
condicions que indica.
estudiants barcelonins han protestat so
rollosament contra la immoralitat pública que
embruteix a Barcelona, i contra, d'una manera

especial,

que

va

tentar

nom

gloriós

de

un
novellista pornográfic
audaciosament embrutar el

Catalunya.

in

de totes parts aquest any les
sembres tardorals es fan amb bodes condicions.
Merces a Déu.

—Segons

noves

conferen
--El P. Nevares ha donat una gran
cia a la Casa Social Católica., de Valladolid, So

bre un tema interessantíssim: "Organització
tólica dels patrons d'Espanya."

ca

de
-El Govern ha recordat als Ajuntaments
de més de 12,000 habitants que sen
tin necessitat de cases barates les obligacions que
els imposa la Ilei de C. 13.

poblacions

—A l'Oficina de Treball internacional de Gi
nebra, Espanya obtingué 44 vots entre 49
tants per a cobrir certs punts vacants.
—La Cooperativa d'Obrers i Frnpleats
per a la construcció de cases barates
que
celebrat assemblea general de constitució
actuació.
fa esperar grans resultats de la seva

cipals

ce
--La Confederació Gremial Espanyola ha
trac:
lebrat una gran assemblea a Madrid, on ha
sl
tat de totes les qiiestions que s'agiten en el
del petit comerç i la petita indústria, i que tan
terés tenen pela mateixos coin pels consunfits
consumidora.

ESTRA Nerrn

—Els eatólies ianquis treballen ardidarnent Per
evitar que les escales per ells creades i .1110"
a mans
de la intervenció 06"
laicistes
velen
convertir en dogal
cial que els
de l'ensenyament religiós. Aquesta campanya
pia va prenent gran volada, més els católics ia
quis volen més alts que ella...
a

tingudes caignin

s'inten
—A Pranea la propaganda feminista
sifica per a demanar al govern entre altres e°ses
peremptóries, el vot polític.
—El govern francés está donant
de
de

tata,

class

facilitats i d'estímuls per a la construccl°
cases barates. A les 10,000 primeres Pers°-

el
una habitació per
s'els donaran primes de 2 a 3
francs, segons condicions.

nes

que construeixin

segl

propi fis

—L'atur forcós ha sigut estudiat baix tots
aspectes a Ginebra per la Conferencia 111ternacional del Treball, littscant resolucions
aVW
aquest nou fiagell de les masses obreres,
os"
ciia .delmades per aquest atur. A Anglaterra
seus

ta al

govern centenars de milions

anyals.
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Obra de gran interés:

Los Tribunales
EL TRIBUNAL
Y SU

ninos

NINOS EN BARCELONA

PARA

ACTLIACIÚN

pard.

EN

EL PRIMER SEMESTRE

DE FUNCIONAMIENTO
PER

Ramon Albó í Marki
President de (lit Tribunal

arnb

un

.próleg

de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la Ilei de Tribunals per

a nens

PREU: 10 Pessetes
EL PRODUCTE ES DESTINA A INSTITUCIONS PROTECTORES
DE

LA INFANCIA

EIS.DE LA COMPANYIA IIIASATLANTICA
Unía

Qiión

de Cuba Méxic.-•-Serveimensual, sortint de Bilbao el 17, de
Santander el 19, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides de
Veracruz el 16 i de
el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.

Habana

Unía
Cádiz

de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga
el 5 i
el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires;
ernprenent el
viatie de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo
el 3.
vz Unja de New-York, Cuba, Mé,tie.--Servei mensual, sortint de
Barcelona el 25, de
el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana
i Veracruz.
.tortt de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a
New-York.
Línia de Venezuela Colombia.---Servei mensual, sortint de Barcelona el- 10,
.de.. Va
el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes,
per a Les Palmes, Santa Creu
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.
d,) Linia de Fernando Ino.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el
lacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de 3,
la
i part de la costa occidental de Africa. Retorn de
Fernando Póo el 29 fent les escales
Canarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
lo. A rnés deis indicats
serveis, la Cornpanyia Trasatlántica té establerts els
del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la especials deis
Línia de Bara
itge. Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunaent
m
aIcada
de

1(iléricia

delcia

sa.hTenerife,

pa\I

ceirts

viaona

la Illquests -vapors admeten cárrega
ser

les condicions més favorables i passatgers, als quals
esmerat, com té acreditat en son dilatat
Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

ornpanyia

dona

allojament

en

molt cómode tracte
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Carrer deis Ares, n.° 7, pral. (Travessia de Plaça Sta, Ana

a

Plaça Nova)
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d'escriptori.—Mecanografia,—Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida doble,
aplicats a tota classe d'empreses incluídes la Banca i la Borsa.—E1 Títol de Tenedor de
Llibres, previs exámens per perits i professors mercantils.—Classes especials per a senY0'
Per
retes.—Practical of Schoel Languages (Llengiies vives) per professors estrangers
métodes moderas purarnent Práctics.—Taquigrafia.—Geografia comercial.—Llenguáfons
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