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Senyor Governador„,
•

Veniu
Per?)

a

una

ciutat .gran i

dissortada. Barcelona

Perimentació

es

floreixent,
camp d'ex

de les doctrines més exal
(
oberla a lotes les
/0/Cs ft'S
lerra
m'ódiga on germinen 1 e s males liarías
-(11 vent deis odis i les
gjue
porta
<9?
terres
Cerfinnen1 une fa (duna
1°98 que les' maquines Irrid(len 1 les
oneneies funregen i no .s.'ha paralitsat
ir( vida
dertreball; peró el mal d'ara és
tiren, parqué es d'entre moral i espi
2114tal. No us parlarem deis alemptats que
43
deshonren davant del 711011
4?: de
les lluites socials que
'!e11 una acritud més forta, cada dia pre
sinó d'aquells
d'ordre moral que són l'origen i can
de tos els nostres inals.
Els eleinenis

laaes.

Es

una

8(11'ialment conservadors, dissortadamen1

capten
sinó de les coses de la
material.
Yen?,
arribat a un gran tan
911. d'e
materialisme, i la nostra gent ha
;(leringut tan practica i positivista„ que
';`41,poes
els que s'adonen que avui en
('•
nostra eiutat hi regna una immorali
'al
8e/18e preeedents en. la
história de
1tre poble.
Si no aturem aquesta onada
,e 1101, en8 ofegarem
tots. Es imposible
la pan en elS esperits rnentre
Igi de la
telfra aquesta fetor
creladora de la descomposieló social

reegni

_elntitins

.

(ine hasbalsa
a(/i1(.1
)(asir!, r1(1,1..1's
pialaran .nniramenli, dels e 1:,ç exturns,
aneedóla•s.. 1 res as (tiran d'aques1 mal
intern que ea minan/ lenlament la nos
tra e.risli›ncia. Si aronseguin desarmar la
ma homicida deis pisto/ces
endegar per

camins normals les aspiracions obreres,
la gent creura que la nostra ciutat
s'ha
red/mil deis 801.18 »i'r(11,9 i que comenca
Ulla era de pan 1 de progres.
Pera nosill
lres no ho creurem «L'el,. La pau no
sera
durable, fa nos/ea clutat nO es redimira
deis SOIS peraiS
11!)7ritUdS si no e.9 Irr,o
del damun1 lotes les sutzureS que
geixen i
e8 cobreix els parracs inno
bles (le Iii immoralitat abiecte amb la tú
nica refulgent de la 'hoilestital.
L'ilomeno segueix el comí dreturer.
sinó avíen que més
plan. Traben gen/
que creieu equilibrada, que 8'ha, invenlal
una moral per a defensar
indel'en
sables. No és la moral pura de l'Eran
geli la que (P8 e ir19 Per a inStifiCar 10
abomin'ables, sino una II (cual ina(11.1) !si
ble, inventada per l'egoisme i les conre
niencies socials. lf eny
l'equilibri han,
fugit de molts sef.lors d'opinio que abans
es
distingien •") e r fa .,,.er(1 integrilal (h.
principis. On són els !tomes purs, els cris_
tians integres, que defensen la moral pre
dicada per Jesucris1 Extenen 1(1 mirada,
-
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senyor Governador, per damita/ de la ciu
tat i veureu de seguida que cal emprar
mides higiéniques que retornin la vida al
.nostre poble espiritualment mart.
Un deis mals més greus és el joe. A
stquest vici es va estenent d'una manera
considerable. Certament que la ~/orla
.de les timbes ,funcionen legiament, car le
nen autoritZació per explotar. el sett
goci; per() és.que pot autoritzar-se 'un oír;
que. origina mals d'una gravetat extrema
forma
en la societat? Es que és pot donar'
que
()ira H
legal a un negoci abominable
s'arruini?
pú
per
que
No
és
a
« la gent
blic i notori que moits comerciants han.
hagut de declarar-se en fallida, Ileín(tni
a la 'inisério a 11itr,9 obrers, i que moits
pares han arruinat a llurs fills, han mal
vereat el patrimoni obtingut heroicament
pels avant-passats a fotga de treball isa
crifici? No és públie també que en poc
temps s'han suicidca alguns fttga(Zors que
perderen en el jóc` llur fortuna? Si és,
dones, un vici que origina mals tan grew,
per qué se li dóna belligerancia?
tagú objectara que algunos entitats no p,}-,
drien viure si no comptessin amb el
neficis del fOc. Peró, éS que la societat per
derá alguna cosa si desapareiren les en
titats que espontaniament confessen que
no tenen vida própia? Una entitat que no
té altra missió que apoderar-se valent-se
de medis aparentment legals, deis diners
deis socis no té dret (l'existir. Certan7ent,
senyor Goüernador, que es posaran en foc
tots eis ressorts per a conseguir autoril
zació per .jugar i Mimo protestaran de la
prohibid& molts deis que aproven que els
sindicalistes morin a trets pels carrers
perqué són homes que no tenen Moral;
peró, quina glória per vos si aconseguleu
que els croupiers s'incorporin a la vida
honrada de treball, que els diners servei
xin per a coses més nobles i que lgs enti
tats tinguin un coneepte más alt de llux
finalitat i existéncia!
Cm que el joc va iligat antb els vicis
mes abjecteS, no és estrany que s'hagin
estés els cabarets 1 la exhibició d'obres
immorals. En certes sales d'espectacles;
representen obres
senyor Governádor,
emboicallades amb el mantea aurific ile
l'art, que constitueixen una gran immo
ralitat. Certament que poden represent«í
se revistes, peró sempre que no traspas_
sin els límits de la dignitat i la decéncia.
No anem, dones, contra 1 e s manifestu

•
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obres
cion„s artistiques 1 contra aquellos
momeni
grans i nobles concebudes en un
de bellesa,,sinó contra els espectacles qut
desvetllen sentiments innobles i són la n°.
gadó de l'art i la bel/esa. Un hoye qta
pro fessi honradament les seves idees, e11.
lt"
cara que aquestes siguin contraries a
així
no
respecte;
per?)
ntereix
postres., cris
iminoral, que mulla la sera pto.
dan°,
»la en el llot llefiscós i abjecte. Cal,
espeela.
aquests
senuor Governador, que
(.les, o millo( dit,' que aqttestes brutícies
siguín exterminats de la nostra chaca
Amb els autors intmorals no hi pot ha.
d'apartar de
ver belligerancia. S'han
sarletal com els llebrosos.
1 qué us direm, senyor Governador, del"
quioscos? El quiosc és la pública exhibí
ció de totes les grolleries que es
quen impunement. Una estridencia Po;
Pica és severament castigada i, en
eis que corrompen el cor de la joveuta'
poden exposar lliurement llurs publica'
cions en tots cts. quioscos. Es venen
bres «ice van deeláradamot contra la Pi.
milla cristiana, en els quals es propague'
ltunvP
ilorlrines contráries a la dignitat
Aquestes obres, en les quals no
baleo ni un sentiment noble, fan un .gvín
mal a la-'9;ytitra joventut; .no són cerio'
ment aquOr obres les .que neeessiten
16
laves, que respiren l'aire corroutput de11i9t
desrel,—
il(WV(1 ,«wietat, sino obres que
res.
.geniipu,pts,nobilissints i facin volar
de.
No
terca.
ltany
de
de
la
perit
la pols
idee'
~non., dones, repressió p e.r les
rontráries a les nostres,- sinó que es
n
hibelxi la venda d'aquelles obres que
pot defensar .cap persona honrada.
embolculle„)
Cal esvair les tenebres que
la *ostra ciutat. Encara que no fessia
mara'
'in& que esquine«
boires del
notte'
damunt
de
ls
lisme que planen
caps, enterbolint els nostres sentits,
podrieu donar per sattsfet, ear .mentre

Pu111,1;

gent no sapiga alliberar-se
seva feixuga pesantor, no' esperen que
quin aquietades les passions i que la P'
regni en tots els ,esperits.
(I?
Nosaltres, derehsors c o nt sempi
l'espiritUalitat del nostre poble, us
nostra

que posen aturador a «Tuesta
nostres
de llot que posa en perill les
han
que
tuts racials i els principis
la
de
grandesa
en fotos les evoques la
nent

ro

m'itrio.
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
El general Anido ha estat substitnit en el cár
l'ec de Governador civil de Barcelona pel gene
ral

Ardanaz,

que té fama de bln home: recte,
de les lleis, cristiá práctic...
Ha estat un encert d'En Sánchez Guerra aquest

auster, complidor
•

nomenament.
Peró aixó

el Iliura de les desconsiderades

no

censures de les dretes, ni deis comprometedors

aplaudiments

de les esquerres, que diuen als

eaPdavanters: no-serviu per res! En Guerra
ha pres la bandera; vosaltres prediquen i
Practiquen: ell no predica i practica!

seus
vos
no

La veritat és que fa anys que dura aquest
calwi de papers, i que _els principis fonamentals
de la societat estan més garantits en mans
d'un
v. kr. que en les qualsevol
capitost
del consevadorisme.
Absurditats del temps!
LI Govern, abans de firmar el Tractat de co
merg amb Anglaterra, ha atés un xic els clarns
aconseguint del govern anglés ami)
%ves negOciacions, alguna petita minora en les
condicions desfavorables del pacte.
•
FA confiicte d'Astúries, originat per algunes
d'aquestes condicions inconcebibles, ha estat re
scdt, afluixant el Govern els cordo.ns de la bos
l'a
Per tal"d'indetnnitzar els hullers deis perju
dieis que el Tracfat els ocasionava. No, es den
1'a
trencar gaire el. cap En Bergainín per a ru
n/lar aquesta solució.
In Sánchez Guerra per a solucionar
el '1:Jet
inhábilment proVocat al equiparar els ofi
al d'Artilleria als
elyinyers industrials en
.d'aquesta carrera. De totes numeres
desclir-se el Govern d'aital resolució ha dig
el cárrec., encara que sofrint-ne la previ;
816 i la
prudéncia a:overnamentals, que anys ha
9migraren del palau de la Presidéncia.
nri Burguete fa de les seves al
Marroc. La
SaT'; torna a correr, i si tinguéssim d'atenir-nos
a
'1116 que va dir Armando
Guerra sobre la creí
meravellosa de Melilla- durant l'acció mi
1tai, no caldria declarar 'a qui aprofita aquesta

li'‘ornanones„'
(lel'opinió,

Tampoe

1,Pzercici

l.lficat

san,r,
P„.

Per

'erqué
a

totes les

justificar

sta, no
Creiein

"urguete,

que s'invoquen
d'operacions de con
a ningh.

ciernes
la represa

convencen

raons

ami) la bona fe i els bons intehts d'En
pel',a no ami) el sett encert com a Alt

eornissar.i.
Aquí falta
arrencada d'En
0"uerra per acabar ultra
de cop i volta amb
„

rlia

-

una

1 aixó d‹.tls diners no ho diem nosaltres (ni
de la sang ai! tampoc). Ho din la Comissill.
Pariamentária que gstudia l'EXpedient Picasso,
clesprés d'omplir d'elogis l'encert, l'enterésa i la
justicia, amb qué ha procedit el general Picasso
en sa voluminosa, assenyada i delicada
enquesta.
Entre els fets falaguers notem, per fi de mot,
el passeig triomfal per les terres d'Espanya, d'un
braç simbólic, rublert .cresperances: el brae sa
'Izrat de Francisco Xavier, 'un deis bornes cab
dals de l'Església i de la humanitat.

Sánchez
aquesta

sang i de diners que és l'a.fer •del Mar

ESPANYA ENFORA
El feixisme, aquest moviment .extraordinari
produ'it •en la burgesia i pagesia italianes com
,

reacció contra el cornunistne que -s'apoderá de
fábriqües i tallers, i Contra la 'covardia del go
vern de Giollitti que no li barrá el pas,
ha triont
tat i ja ocupa el poder.
El fe.1 és un xic desconcertant.
El feixisrne en po.cs mesos
organitzat mi
litarment, ha cobrat impostos, ha administrat jus
ticia (more bárbarontm), constituint polesament
un Estat facciós dintre l'Estat
legal.
Ara ja és legal l'Estat feixista: governa.
Del Congrés de .1\lápols ori es reuniren més de
30,000 feixistes armats i on Mussolini pronn.
un
discurs historie exigint el poder, fins
salt incruent de Roma amb l'immediata posse,
del poder, solanient han passat quatre dies:

ridi,

liZenUncies i covardics apart, ha sigut hábil
conducta deis alts poders italians obrint
pas als feixistes. Ara veuran Mussolini i els seus,
i d'Annunzio i els arditi, i tots' els impacients i
criticaires de la política italiana que no és el.
mateix governar bé des del poder que somniar-bo
desperts des de l'oposició.
L'enfonsada de Mussolini no es fará esperar i
será tan sorollosa com el seu triomf, i tal volta
tnés 'histórica. encara...
Per de prompte, Anglaterra i França li han
parat els perts al govern feixista. Els paisos bal
cánies, ernuls
(ho són quasi bé tots)‘ fa
ran el mateix si convé.
Altrament, tots els denles successos del món
han' perdut interés davant d'aquest esaveniment
desinesurat, •que és una altra magna incógnita •a
resoldre, pariona de la que indicárem en la
darrera crónica.
Deixem per la que ve, si a Déu plan, •alguns
d'aqueixoS successos, que no podem pas menys

aqueixa

-

prear, certament.
•

J.
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El coniracie collecilu de irebaii
a

Alemanya

i dar*.

El

projecte

de llel

en

preparació

Ja férem present en el primer article, que l'or
denanca de 23 de desembre de 1918 tenía un

Les segones cláusules són les que podrían di'
contractes.
corrents i ordináries en tota ilei de
precep
deis
i la seva reguráció és feta a baSe
del
Códic
Civil.
tes
l'orde
La responsabilitat de les parts, que en
projeetc
tanga és sense límit prefixat, en aquest
nfil
ro
pot sobrepassar el lima de cinc •cents
de 11
mares. Iri cap, en el cas d'una infracció i
el exigir
imposició de la pena consegüent,
qualsevol,moment
1at
ca-tició per una altra vegada.
les cláusules de la tercera classe •es re e

carácter .exClusivament provisione, ja que' la ma
teixa fou prornulgada per atendre a les qüestiOns
que átrib més urgencia es plantejaven en el inón
del treball i a títol d'assaig de regulado del
.contr'acte c011ettiu de treball.
Féta l'ekneriencia, era dones forcos anar de
regulen
xen a aquellas, ,importantí.ssimes, que
cara a
redactar la llei definitiva, i en •aquesta
e1'
at
contractants
relacions de les associacions
feina s'ocupá la 'Comissio codificadora de les lleis
)e
11
I
és
ciar
que
eiis
membres
associats.
del treball en les sessions del Reichstag deis
tal que les lleis reconeixen a tot, adheren a
darrers mes(-)s. de l'any paásat, fins a deixar llest
e
associació de deixar en
-un projecte que fou ja publicat en la Reichsar
societat,
aquí
restringida
mar
part
d'una
ve
beitsblatt d'ultims del prop:i any j92I.
Les línies generals del projecte van segttint que 'no pot usar-se aquesta llibertat sempre clut.
s'estigui subjecte a un contracte collectiu a"
-el mateix tragat de les 1)ases -de l'ordenansa de
191.8, ja que 's'ha de ,regoneixer que aquesta está les responsabilitatS consegüents.
Lis contractes colledius .poden ésser denunci,,
feta amb molt sentit de realitat.
per les parts contractants avisant-se ami)
La 'capacitat per a concertar contractes ve de
peró precisa. Resten niesos d'anticipació. I es dóna facultat als
finida en forma
aquésta
capacitat:
'primer,
els sindicats els bunals per ai que quan la subsistencia del
sense
tracte collectiu pogués engendrar injustícies
tnembres individualá deis quals han de pertányer
tarjes puguin considerar con-1 legal la denii'
•a
la mateixa empresa, per una •circutustáncia
.inclús sense l'Ayer transcorregut aquests tres
qualsevol; segon, els sindicats d'obrers que ac
cepten patrons en les seves fileS; i tercer, aquells sos de l'avis club assenyala la llei.
Lis contractes collectius concertats pe I.
•sindicats que no' son professiOnals; i estrictament
de
tres mesos, són considerats com de
lliures, o sigui s'exclouen els sotinesos a influácies
indefinida .pels efectes de la denúncia per a.
financieres, polítiques, etc., estranys, és ciar, a l'en
nir-los.
titat. La característica del professionalisme se
En quant a les autoritats competents per atol"
gueix surant en el projecte de Ilei.
dre als conflictes d'interpretació i d'aplicació d'a"
Les cláusules dels contractes es classifiquen en
quests contractes. collectius ho seran, per ara, els
,tres categories: les que tenen ,força de llei en
l'aplicado del contracta o en el camp a que el tribunals de justicia ordinaris. Peró no és aquestel
el punt de vista del legislador ale.many„ sinó
mateix pot referir-se; les que determinen els
de sotmetre "aquestes convencions als
drets i els deures recíproes de les parts contrae
industrials. i d'arbitratge, per a qual
tants ; i les que regulen les relacions de les or
ganitzacions obreres 'amb els individus adherits ara també lii ha al Reichstag un projecte iinpor
tantíssim pendent,d'aprovació.
a les mateixes.
El projecte de llei de qué ens ocupern, és,
,Les primeres es refereixen únicament i exclu
pas d'avenc que pot servir de' mod.el i
un
siva 'a les condicions del treball i, al dir .d'un co
mentábrista, sóri• veritables "Ileis contractuals". pie a molts Estats. A Alemanya ha sigut rehit`
molt bé, per totes les classes socials i per wtes
Son cláusules de .carácter general, i son aquelles
-les
fraccions polítiques del Parlarnent, que
que corn en l'ordenança del 1918, pot el ministre
aprov* en les bases generals comentades,
del Treball convertir en cláusules o reglaments de
les quals el Ministeri del Treball está
carácter general i d'observáncia obligatoria en
el reglament definitiu.
un ram determinat de la indústria. A elles slan
de subjectar els contractas de treball individual
i fins els collectius quan les cláusules han sigla
joszp M. GICII
•

-

•

-

negativa,

duraelé

tribunal.s

regulació

,

1.1',5t.

redactallt

ja generalitzades.
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Lapau hipotecada'
Hi han

Surten els diaris cridant victória. Oh,
quin tromf de nostres caps, nostres gene
rals, nostres polítics! Ells han domat la fe
ra, han vençut la hidra, han pacificat la ter
ra. Vinguen desfilades
i revistes, i saraus
i jocs i alegria! Visca la pau, i visca la cién
cia política que ens la ha portada!

cases antigues, on els hereus es
la disbauxa i l'escándol. Així a ca1
senyor Duc, el patrimoni del qual es va fo
nent a la vista de tothorn. S'acosta la
catás
trofe, imrninent. I de sobte, un demati,
la
Peró vet'aquí que us crulen l'atenció uns
Cosa sernbla normalitzada.
Tornen
els
certs
diners
personatges que, francarnent, desdiuen
a
omplir les butxaques ducais. Líes grogors de l'ordre i de la pan i de la dignitat
arrugades del rostre deis amos deverien al Esvaloten amb ven ronca, a les barbes civil.
ma
tra volta
rosades grassors. S'adoben gote
teixes deis governants. Criden amb insolén
res; retornen els mobles empenyats. I els cia, i amenacen,
i fins peguen revessos. Mal
salons deserts s'encenen de nou a la Ilumi
parlats que són, sernbla que siguin ells l'au
nária deis saraus. Qué ha succeit ? I doncs? toritat. I dones!
Com és aixó?
NO
dejen que ,tot s'en anava -á rodar, que es troba semblant gent en una Com és que.
el senyor
república tan
Duc administrava tan malament?
ben governada ? Com és que individus d'un
igoncs ara paga bé; i Ii llueix el pél i es dóna tal llenguatge, modals i
procediments, no,
aires d'economista intelligentíssim.
són expulsats o punits amb má severa?
Peró, convidat que son a una festa, us
Oh! ja
un amic amb ven baixa
adoneu d'un subjecte groller, insolent, que us explica veurá
Sap
?
Aquestses
passeja pel palau ducal talment com a els hipotecaris. Els hi han individus són...
ea sa
arrendat la
seva. Quin desvergonyiment
fensa de la ciutat, el sosteniment de de
penseu
que gosi
l'or
aquest parlar així i produir-se amb dre, l'administració de la
justicia. Eh, qui
descortesia,
en una casa tan senyorial,
na ciéncia
política! Són els que han arrePlal
tan ben ordenada! On
s'és vist, esvalotar i
la situació, i ells, de fet, manen.
lt,nenaçar i fins donar cops de puny a dins de policia, de jutge... i de butxi! Ells fan
Són els
qinn casal de tan recte govern! I com és que únics amos! Són els
concessionaris
de
la pau
senyor Duc aixó ho tolera?
pública. Mentrestant, passen pels carrers els
uns amics íntims us duen al
soldats de l'Estat amb rnúsiques, canons i
cái
d'un finestral i ben a l'orella us confien
banderes, gua rneixen les cantonades agents
A
sab? és que... la casa, sab?...
i guárdies de cent cossos i
la
casa
uniformes, fun
uu.cal está hipotecada. I aquest subjecte que cionen
els tribunals i roda
majestuosa la
tda i escomet a
tothom, a les barbes del maquinária d'un ordre ciutadá ben assortit
és l'hipotecari. Es,
de lleis, ordenances, poders,
de fet,,e1 ver
funcions i
qader amo. El Duc ja avui,
ritats, per a quedar bé en els papers. auto
ho veu, ja, i u sab
Peró,
peró ha de callar. Perqué aquell in
tot aquest esplendor d'una ciutat
cIU barroer, que li
pacificada,
no és natural, no és propi; es
diuen En Cop de Puny,
Pistola, és el que ha deixat els recur un amo, i aquest amo, és el emprestat : té
Concessionari.
per a tirar endavant
Es, per a dir-ho en oficial, cosa
la casa, i
d'una certa
Preval de la situació. I el senyor per aixó Companía
Duc no
Arrendataria de la Paz y Orden
„P.ut dir
per res; ,dissimula, cobreix les aparien
público.
a poder anar
Si que és tale« poljtic, oi,
rebent
els
homenatges
guts
arrendar el
,
a sa
jerarquia.
govern, hipotecar la pan? Dones
aixó, fins quan durará? Ah, es ciar, no la situació de la república al•ludida.aquesta és
durar aixó. Totes les hipoteques tenen
Peró tot arrendament té un terme, tota,
seu
venciment. I quan venci la hipoteca, hipoteca un venciment. Qué succeirá quan
Passará, digueu? A on parará tota aques el tenue esdevingui, d'aquesta pau postissa„
d'aquest ordre manllevat?
fict-ícia ?
t 'fla cosa
semblant ha succeit a una cerrepública. L'anarquia, els holxevics, el
R. RUCABADO
ho arboraven tot. L'edifici s'es
(5) Aquest article el teniem
erdava i la guerra social amenaçava
»tenle fa niguas
enLes circumstáncies no ens deixen retrassar més
ea publicad&
ciutats i pobles. De sobte, renaix la
;11, respira la b(Yent, corren
tramvies, s'en••
els llums,i els
enemics de la ciutat
Qué ha passat?

donen

a

---

—

—

—

1, 1,Iavors,

reu..•

e'ls

pot`
,

telul

te'rora

linistne,
'1),°tir

esaPareixen.

•
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TI-8M coíricídéncia
.'enyor Ramon, és un hume reposat i
Parla a poc a poc i s'escolta com
si deis seus llavis brolléssin les sentMcies
més pregones/El seu pare treballant herai
cament

aconseguí amuntegar

una

bona pi

p,restigi

el

•cossada de diners i fer-se un
món turbulent deis negocis. -Era un home
.humil que sapigué destriar el camí cobeját
de l'exit i 'la fortuna. El senyor Ramon,
dones, s'ha trobat ja els diners fets i el
se ti
únic treball, és mantenir incólume el

prestigiós del

nont

su

en

'pare.

La seva dona ha donat a la seva vida un
-,tomb radicalment diferent. 17ulgues qué no
.vulgues el fct assistir a les festes aristocra
liq.ues i el pobre senyor Ramon, fa reveren
cies grotesques c-ont alguns personatges de
MolQre i parla de coses que no entht amb
una gran inconsciencia,. La músicaTavorrei,A,•peró per a complcuire la seva esposa que
.a,s'sisteix a totes les festes. on pugui exhibir
les joies enlluernadores i els. vestits llam
pants, fa el sacrifici d'assistir als concérts
i d'abonar-se al Liceu. Es dar que moltes
.z.cgades qua* sent interpretar un gran poe
ma simfanic, enyora les melodies fácils deis
balls de ntoda-que amb tanta fidelitat repro
dueix la sevá magnífica pianola, pera qub
dirien els amics i que diría la seva muller
si es deixés temptar per la, son que li din
Dorm,. Ramonet, deixa;t de
o can
mósiques, que aquestes coses no s'han fet
pc r tu. Acaba el concert, posa l'abric de pell
o la seva esposft que si fos sincera cam ell
.també confessaria que li desplau la Música,
i es deixa caure, retut, fatigat, amb un gest
damunt la flonjor del seient am
pie i• lluStrós de l'auto.
L'endemá en la solitud del seu despatx de
treball se sent un altre home. Es altra ve
ijada ci senyor Ramon,-fui del gran comer
ciant que va saber triomfar en el món deis
•negoris. En canvi el seu fill, no. acut Mai
al despatx. Com que passa les nits divertint
se, 41(o es lleva fins al mig dia. A la tarda
torna a reunir-se amb els amics i el pare
ja sap els diners que costen els seuS divertí
metas. Peró que hi farem, diu el senyor
Ramon, si és j'ove i el sedueixen els goigs
del món. No sóc ríe? Dones que es diver
teixi.'
Cada mati mentres pren el xocolata, i es
(1.clecta asSaborint l'ensi(rmada flonja, olo
rosa i Iteugerament ensucrada, llegeix els
•

•

diaris de la seva predilecció. El senyor Ro
mon no perd ntai la serenitat. Ja pot
que s'han com?s crims sindiealistes i qiu
la
ia .intmoralitat .va estenent-se arrea de
impertorbable
'me"
ciutat, que ell segúeix
jant ensiamada i xocolata.
El senyor Ramon té un ande de la sev6

infantesa que el visita molt sovint. D'enCi
que el

problema

social s'ha enverinat

s°-

7,,integen els atemptats sindicalistes, que s'hc
enfredorit l'amistat que els unía. Un din el'
traspassar la !linda de la seva cambia
irotUC
.z.Ja dir l'amic amb un to una mica

laja, ja estarás content, ama han mort

nitre sindicalista.
estic content, ni estic trist, respffil
olé el senyor Ramon bebe' nt el darrer
de xocolata.

--No

partidari

ets

tu

d'aquests procedleJ

ments? No m'has dit inoltes veqades que és
millor sistema per acabar d'una veqada
els elements revolucionaris?
7—Es veritat que he he dit i ho repeteio
Amb aquesta gent no hi poden haver col"

teniplacions.

tu creus que aqueas atemptats
be?
--Naturalment. Si un tribunal els har'

nn

dejudicar ,els condemnaria .a mort. Quina
diferencia hi ha que els executi la justicio
capdavall
o be' que els mati el poble, si al
freiren la mateixa pena?
—No m'estranya, amic meu, que t'exPrel,s"
Ja fa temps que
molt
gran en la noslO
desviació
gent. Un anarquista pot din aquestes coses'
per() no un home socialment conservador.
sis

d'aquesta

manera.

servo una

saps, amic

meu„

que' l'autoritat dimana

ul

Déuf
Déu
La societat és d'origen diví, i
l'autoritat.
No
és
crear-la crecl també
nfor
dones, que un borle sigui condemnat a
jferts'q
per un tribunal legalmOit conStituit,
de l'ordre i complidor de la Ud, tine
elements subordinats a l'autoritat i a Id .11"-

tícia.
.Els tribunals quan condemnen 101
qüent, no ho fan moguts per un
venjanca, sinó per. un esperít de 11s11`,0,
Es la societat que es defensa i imPosd
castig als transgressors de la llei.
1'9
—Tot •aixd són subtileses. Si els
nals no administren justicia, qi.Q hon

nosaltres?
--Tu fa temps vas guanyar un plet
teva
itudament. Amb els teus diners í

fluencia

vas

aconseguir perjudicar els
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del tea adversari. En aquells moments
pensar que la jítstícia no es podía cor
t'ffinpre.-T'lzaziria agradat que en sortir al
correr. amb aire triomfal, el vencut veient
que no es •feia justicia, t'hagués
engegat
tret? Si moltes vegades no es condemna un
un
ressos

zo vas

dclinqüent,

és perqué molta_gent con tu no
el valor de manten& les seves acusa
Vols que un tribunal condemni sen

tenen,

rions!

proves materialst
l!: —Jo

cree

que els homes dolents s'han d'e-

minar de la societat. Cal

dolenta.

rherba

arrencar

—I tu

creus que ets bo pequé no mates
robes? Quants pecats portes damunt de

teva conSciéneia!
--Encara serás capac de

dicalistes

defensar

els sin

revolucionaris

t'espantis, amic »ten. El que vull
siguin judicats com els demás homes
no morts a trets pels carrers. No t'has fixay
'flai en raspecte religiós d'aquesta qüestuí
que tan apasiona els homes? Es de sizposar
No

que

que aquests pobres obeecats que han conQs
*eles tan abominables; ten en l'anima plena
de Pecats.
I on van, si elS maten violent
41ent sense donar. -los-hi temps de penedir-se
de l'un errors? Bah,
diran molts que

no

estimen el proisme, aixo són sentimentalis
n2es cursis. Qué Mierd
la societat amb la

»turt d'aque.lts hoz"? Ah! és que no saben
que tenen ánima c'om
nosaltres, i que són
lermans nOstres! No us interessa salvar una
7flilna extraviada! Jo cm sento germá
r
'01ne más miserable de la terral
Pero creus que uns homes tan dolents

"den salvar-se?
cs

-----Naturaiment.

La. misericardia de

Déu,

infinita. Quan
és castigat
frjels tribunals, reconeixdelinqüent
que la societat té el

cnfeinat i no tinc lleure per ocupar-me deis
teus negocis. Volia dentanar-te un favor. Un
favor, malament„ digné posant-se seriós el
senyor Ramon. ja has acabat els diners que
t'he donat?
Si, papa; necessitaria- tres
mmiii pessetes. Té, exclama el pare fent gri
nvolar la porta feixuga de la caiga. Potser
gastes una mica massa! El fuiun cop hagué•
oblingUt el que volia abandona el despats
precipitadament, disposat a malversar-les de
gitalsevol manera.
Pela poc que havia sortit el fill quan en
tra al despatx rencarregat de la fábrica. Qué
hi ha de nou, li pregunta el senyor Ranton.
--Li haig de comunicar una mala nova.
Tn Jaume torna altra vegada a fer propa
ganda anarquista i posa el desordre a la fá
brica. Jo cree que hauriem d'acomiadar-lo.
Un home ctixí no ens convé.
—Tens raó, digué el senyor Ramon. Ja
pots
que no el vull a casa.
El dissabte En Jaume abandonava el tre
ball i al cap de poques hores moría traidora
meza' a,ssassinat el fill del senvor
Ramon. En
Jaume va ésser detingut amb ?'arma homi
cida a la má. El pobre pare, acudí amb el
seu amic a veure el seu fill
mort. Plorava
desesperaclament i mal ea rhome nzalvat i
traidor que u havia llevat la vida. Ami, un
yMao dolor pregunta a En Jalone: Per qué
has mo'rt el meu fill?
Serenament, agiten contesta: Jo cree que
els hoínes dolents s'han d'eliminar de la so-.
cietat. Cal arréncar rherba dolenta.
L'amic digné: has coincidit amb aquest ho
me. La coincidéncia es den a que tu
»o par
laves conz un home cristiá, sinó .com un anar

un

"ct de

J. CIVERA I SORMANI

defensor-se

i troba justa la condolí
40. I
ntoltes vegades en els darrers montents,
aquella hora terrible que ja s'ha perdut
Tia essperanca de lliberació i es ven rombra
del patíbulo resperit es desvetlia i
luis brollen !lagrimes 'de
penediment. La
terrible es complira, el cor deixa
glatir i s'apagará lcvlium deis ullso pero
1fla será salvada. Creus, amic memo, que
kra no té
importancia?
---Certament que sí. Pero jo segueixo
ent que rherba
dolenta s'ha crarrencar.
•1":1 senyor
Ramon una mica emocionat per
ParaideS .de rantie,' es dirigí vers el dest:1:.
arribar-hi trobá el sea fUl que res
rens avui disposat a treballar, ii
iranicament? No, pom, estic molt

(i.'ttra
sr,ellténcia
lde

,

41.

Si l'home que blasfema, creu i
reflexiona, si és cristiá i racio
ral, un cop s'hagi fixat en lo
que és la blasfemia, és impossi
ble que no es determini a netejar
la brutícia de la seva 'lengua,
a dominar I extirpar la mala cos
tutti de maleir a Déu i les coses
sagra des, i de parlar deslió/les
tomen t.
Dr. J. TORRAS 1 BAGES
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Esguardant el

món

Canadá

Congrés (.1e. la Fede'ació d'obrers catdlics
El primer congrés de la Federació canadenca
d'obrers'católics (Confederation of Catholic Wor
kers), al qual han assistit no delegats, s'ha Ten
nit

a

Montreal.

El presidént ha declarat que la finalitat de la

_Federació

és

'aconseguir lligams

d'unió i d'har
monja entre els. patrons i els o.brers. Ha dit
que estava disposat a no autoritzar cap vaga
ab.ans de posar en joc tots els mitjans de con
eiliació i d'arbitratge.
El Congrés ha pres els següents acords:
L'arbitratge slaurá de declarar obligatori i
el Govern haurá d'exigir que en cas de conflicte
entre un patró i els seus obrers, que les dues
parts es sotinetin a la senténcia arbitral.
El Govern haurá de designar un funcionad en
carregat especialment d'intervenir en l'organit
zació de cooperatives de consum, l'administrado
de les quals será confiada als sindicats d'obrers

católics.
El projecte del Govern federal- relatiu al pro
blema de l'habitació batirá d'ésser itnplantat.
_El Govern haurá, de passar subsidis als immi
•

grants.

ris secundaren la vaga. Restá suspesa la publicaci(
de tota la premsa. Les negociacions entre el§ pa
trons i els obrers no donen cap resultat satis
factori.
Veient els obrcrs que no arribaven a un acorc
proposaren un salani mínim de tgo mil coronel
settnanals. També va ésser refusada aquesta fór.
mula.
Els sindicats d'altres oficis han acordat aiig
mentar de moment la quota per tal d'ajudar Ch

vaguistes.
No essent possible arribar a una sólució, liati
de resoldre-la les comissions paritáries d'ar'

ran

bitratge.
(Arbeiter Zei(ung, Vienne)
India
Creació d'un comité
El Govern ha pres l'acord de

sentants deis obrers de la mateixa
tres representants del poble els quals

llits d'una llista que
ball de Bombay.

(Montreal Gazette)

crear

un

conlitl

qual tindrá per missió endegar els conflictes
industrials, i solucionar-los.
També será creat un tribunal el qual tindrá
compte totes les aspiracions que siguin justes
les' fará compIir un cop aprovades. Aquest tri
bunal será integrat per tres I-epresentants deis
patrons de la industria interessada; tres repre"
el

industria

esco
del Tre"

seran

facilifiká l'Oficina

(Bombay Government)
Projecte d'intmigració
•
•

--

El Govern italiá acordá que el Comissari ge
neral de l'Emigració es traslladés al Canadá per
a fer una enquesta sobre la situació agrícola i

i sobre la 'classe d'emi
grants que són necessaris.
L'esmentat comissari ha declarat en arribar
al Canadá que la seva missió té tres objectes:
Determinar la categoria d'emigrants que res
-pón més a les necessitats del Canadá.
Obtenir la collaboració del capital canadenc i
del capffill italiá per tal d'establir colónies ita
lianes.
Estudiar la, situació actual del Canadâ i esbri
nar
interessa a -Itália el projecte d'emigració
que er Govern del Canadá está elaborant.
industrial

.d'aquell país

(Toronto Daily Siar)
Austria

!aya d'impressors
Els obrers tipógrafs i els relacionats amb aquest
unci„ slan deciarat en vaga per tal de reclamar
aug,ment (le salan i
go per cent.
Aluns ches Inés tard els linotipistes deis dia

111

Polonia

Assistencia medica gratuita
El Monitor Polski ha publicat un deeret reta'
tiu a l'aplicació de la llei del 30 de gener darrer
sobre l'assisténcia médica gratuita als funclo
naris.
D'aquesta assisténcia en gaudiran no solanOt
els funcionaris sino tambá.,.els membres ,de 11111.
familia: marit, nitiller. infants legítims firiS
redat de 18 anys si no freqüenten les escoles
publiques i fins a l'edat de 14 anys si
estudiant.
el
Els metges seran designats per l'Estat. Si
Semalalt desitja servir-se d'un altre metge,
ran abonades les despeses d'acord als preus que
té establerts el metge oficial.
Els rnedicaments s'ha de recollir de les flr"

seguei%cil

rnácies deis

hospitals publics.

a

Els metges de \l'Estat són autoritzats Per
Iliurar certificats en els quals constin lapeces
sitat d'un tractament especial o incapacitat ten"'

poral

de servei.

(Monitor Po7ski)
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Moit bé; ets un home d'ingeni. Peró fadverteixo que aiNí no•
soluciones res. Ara el problema será un altre: saber quins són els bons...
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kihr,DC

Després de la Pastoral

,

l,"admonició del Revdm. Sr. Bisbe de. Barcelo
Dr. Ramon Guillamet, sobre "Bis mals, del
:.,,,•oc" a aparbixer al Boletín Oficial Eclesiástico
del Obispado de Barcelona núm. del 15 setembre
I92J. Immediatament es va reflexar en la prem
,ça
l'aparició d'aquesta Pastoral, encara que en
maiteres molt diverses.
cert nombre d'importants diaris l'han salu
Wada...'amb el més eloqüent deis silencis. Entre
els periadics que no n'han parlat, n'hi han de
reconeguda filiació católica.'
Altres diaris i revistes l'han comentada i aplau
dida, en tons que van des del correcte esment
a l'entusiasta elogi. Celebren la seva oportunitat
í s'adhereixen a la doctrina, i res més.
De la qiiestió tremenda, que dóna als dabais
,/,'I uds. sobre el joc, a Barcelona, singúlaríssint
del problema urgentíssim que reclama
definitiva solució„ que és. l'esmerl das diners del
joe en fías de beneficencia, d'aixd aquells perib
amb .tot i ésser católics molts d'e/1s, antb tot
: ten& noticia certa i viva de la realitat de la
yO.›stió, no en ditten ni una paraula,
dues publicacions hem vist que to
ii'S.92.12 aquell candent tema. La una d'elles és un
?inri neutre de Barcelona. L'altra un diari
Aquest darrer posa admirablement
el dit a la llaga.
La resposta del reinat barceloní a ?'avis 'del
seu Pastor, és publicada en un cifre Boletín Ofi
dal : en el de la Provincia de Barcelona, día
?'octubre. Lis la !lista d'octubre del repartiment
deis disers del joc per mitja del "Comité de Obra
Social y Benefica". Puja la sopa 20,280 pessetes„ i
se la reparteixen, com sempre, unes .cent•setanta
eu(ilats. S'hi traben eis monis de sempre: els
nutteixos asils, patronats,,escoles, collegjs„ asso
ciacions, centres catblico-obrers, etc., etc.
M'entres el Sr. Blbe clama "que s'Ita d'apar
tar a la familia cristiana d'aquest Baratre", és a
?ir de l'infertt del joc, perqub Baratee vol dir
abink, irtfern; vet'aquí que més de cent entitats
barcelonines s'acosten al Baratre parant
(1 plat a la sopa que en raja, a la sopa infernal.
El temps corre més que la ploma. Prou yo
nt, escriure un Escoli
o comentan i a la Pasto
ral. Per() els aconteixements ens encalcen, i val'
aquí que el ,canvi de governador, donant lloc a
liadvcointent a la prefectura barcelonina, del ge
iyi.o
.1.14(looas?, ?'austera histbria i bons antece
•

religio?es

(tenis personals
1:u.:t

fisonomía

enemic del joc„ pot donar
qiiestió dé que ,es tract
creiem en el poder ?'una Mar
ciutadans d'influencia i posició,
con?,

e,

nova a

1.

la

Cut que no
1
els
la secunden. S'és mudat el go. vernador, Per&
que són muda-des també les "acules directau,
de Barcelona, aquelles da si de les quals
brollat,, flor representativa, el Comité dit d'Oln a
Social i Benefica?
Mentrestant, esperant ço que esdevindra,
produim ,integre Varticle del Diario de Geron'
el qu41, ha ten& constar antb gust, conté 1.0 o
substancia de l'Escoli que havíem pensat.
R. R.
tat quan

Pastoral importantIssina a

Els nostros

Prelots 1 el ,vici

do!

joc

L'illustre prelat barceloní Excm. Dr. Guilla
met, sernpre vigilant i zelós del bé espiritual d'
la seva grex, acaba de publicar una notable Pa'
toral sobre el funest vici del joc, la qual resulta
doblement (l'interés per a aqueixa diócesi de
Girona. Primer, perqué aquí es troba també ge'
neralment extés el joc d'atzar, i segon,
en dit document es reprodueix íntegra altra
ta-pastoral que sobre el mateix assumpte
anys endarrera el venerable i savi bisbe gi1'011
doctor Sivilla. Pastoral que com totes les seves
vessa doctrina sólida i excepcional erudició.
niat(1.ria está ,tractada magistraltnent, en 'bona
tan lluminosa que _no ha de deixar lloc a cavibia"
cions ni subterfugis a cap ciutadá que es Prei
estimar la regeneració social i professar la te
li.gió cristiana.
Per totes aquestes conside—radons creiern
reproduir
així ho farem en edicions suc
Bar
ves
la interessant Pastoral del bisbe
cebona.
.Recomanem la seva detinguda lectura a Wts
a
quants contribueixen directament o indirecta
pie
que el vid del joc sigui tolerat i hagi
carta de naturalesa en nostra so'cietat, (Illani
condemnen les lleis divinas i humanes, les
d'Espanya i les Constitucions de Cataluttya.
I d'una manera especial recomanern la lactora d'aqueix document
a les institucions
l)enMques que tant tranquilament i a la 11101 L'e
dia participen deis diners del joc.

perqu?
car;

01)0141

—

ob,r`-;
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al vegada ens responguin que elles no tenen
que vOure amb la toleráncia del joc, perque
es limiten a rebre ço que s'els dona. Peró nos
áltres els preguntaren' Ilawrs.; No és 4)er ven
tura contribuir indirectament a la toleráncia
foment del joc acudir a uns certs centres oficials
demanant amb.instáncia almoines i donatius, pian
5Aben que allí no sels hi podrá donar si no és
permet el joc? Amb una semblant conducta, no
aCita implícitament a tolerar aquest• vid ne
laude, anticristiá i antisocial, i que d'una mane
ra
tan contundent veiern condemnat pels vigi
lants •Pastors de l'Església?
-\\To sabem pas amb quina cara ',losaran figurar
d'aquí en endavant nostres institucibs benéfi
ques en aquest ignominlós Quadre de deshonor
que és la Hista de repartiments de donatius pu
blicada per la premsa tots els mesos.
IZS necessita tenir subvertit el sentit moral per
a
figurar sense enrogir entre els partíceps al
n'esquí donatiu que tant denigra, máxim si es té en
reaupte que ,una negativa unánime i pública a
rcs

licceptar aquest diner que raja sang i llot, s-ria
statu
a tirar a rodar el
un factor decisiu per
(p:o actual, que si aprofita a algunes
és a Lotes llums un focus constant de depravació
ru'ica espiritual i material.
No creiem que hi llagues una epidermis prou
dura per a-- resistir una repulsa que tant en evi
déncia posaria als veritables i interessats paho
ciaa(lors de ço que és un pecat i un delicte.

butxaques,

'iurad. del Diario de Gerona.

(Núm.

-

L'organització católica

Alliçonaments exemplars

del

20

setembre, 1022)—

ACLARACIÓ
passada

publica

Al número de la setmana
es
un Resum de la
Pest<:ral sobre <Bis Mals del Joc,, i havent-se sofert a les Notes,
restablir-les
una errades de caixii, és necessari
en Ilur ordre 1
degut.
11 del núm. 79.)
Barathrum, Baratre: Abis,
infern.
(2) Els
entre comilles són de la Pastoral del doc
tor Sivilla, 131she de Girona, que el Sr. Bisbe de Barcelona
dins de la seva,
sa doctrina.
El text castellá din cohecho, termo
al de
soborno,

(Pág.

paragrafs

reprodueix
(3)

profunditat,

incorporant-se

equivalent

ca
de arrees ha de tenir-se en compte 'més
paeitat deis elegits que a la ponderado de les
forces. Al nostre lloc el partit protestant obra
ria de semblant manera.
—1 don han tret tanta força política els ca
tó) ics ?
--De la sinceritat de nostra fe— respongué- vi
vament el ministre—, i sobre tot, de la llealtat
i tenacitat ami) qué hem cridat i defensat al po
ble. En l'o•dre del .pensament com en l'ordre de
l'acci6 hem propulsat les solucions de la denso
crácia cristiana, i aixó ha favorescut l'ostra or
ganització i ens ha conquistat grqns simpaties.
Jn deis projectes que tenim entre mans és
la reforma electoral perqué, degut a la
el ci
ilei actual, nosaltres tenim una representado exa
gerada i volem que cada partit tingui els re
presentants que li pertoquin.
Pcrent al vot 'de les dones el ministre digné
que, en general, votaren Hiurement, no provoca
ren divisions en les famílies respectives, i refor
çaren bon xic la representado católica.
1 a la pregunta respecte a les coaccions deis
socialistes per acaparar les representacions obre
ros i anorrear als sindicats católics, contestá Albers.ee que tot aixó ha passat a la historia. Els
católies no ho tolerarien. Tampoc son capaços
de fer-ho ele socialistes holandesos. "Es uf' obrar
católic el que representa a Ginel)ra a tots els
-

11s fets falaguers que anem a esrnentar han
"3(lev1ngut a les Torres •Baixes d'Holanda, país

1,11alls

pocs anys, totaltnent

protestant,

arma fe, per tal de Iliurar la nació dels
estralls socialistes. Ara, allí, és pot dir
"nen

i

ara

en

deis católics, secundats deis protestants de

.els

çoin

deliris i
que go

nostres.

i per

qué governen?

Zscolteu. Qui parla és un socióleg espanyol
e'lkinent, En Severino Aznar, que aná Holanda
a

eti

viatge d'estu•dis..

Allí

va

parlar

arnb l'excel

lent ministre del Treball, Albersee, qui a pre
l'untes del nostre iHustre arnic, va contestar-li
coses de
molta substáncia, com aquestes.
qué fa el partit católic„ se li dona bellige
tancia?
—Corn belligeráncia, si ocupen el poder !El
•

•a.1) del partit es el doctor Nolens, sacerdot i
de legislado soda( a la Universitat
Católic sóc jo, ministre del Tre-*
católic el president del' Consell. De den
tres som católics, pero n.o en tenia'
ens
nertocaria, segons la pond.eració
parlarnentA,ries) perciti;:l en la provisió

eatedrátic

d'A.D.Ister(lam.
Ministres,

•

>1.-ers

d'Holanda."

.
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ços, menys armats i més amorosits. I estem

un

mol

•

...i tal volta una idea.
Cada vegada que sona a nostres Mes el mot
"sindicat" o els seus derivats, sentim passar com
una ombra, l'afront d'una injusticia.
Per qué ens hem dat, a dir sindicat a so que
no ho és? Quin greuge no fem a
la paraula i
sa idea? Per que diem aquest
"sindicat", aquell
"sindicalista", si de sobres sabem que en veritat,
no hi ha tal "sindicat" ní tal
"sindicalista", sinó
un sistema d'explotació,
o un hom que en viu,
d'aquel] sistema?
Podem evitar molts d'errors, no treient les
coses de pollaguera, donant a cada cosa son nom,
a
cada nom son valor, i parlant ciar í catalá.
"Sindicat" i sos derivats, en sa veritable ac
cepció, no poden significar, res que amoini nostra
consciencia, amb la presencia d'un afer immoral.
Parlem de "militarisme" amb prou (potser mas
sa!) pau de consciencia; i en canvi diem "sindica
amb una mica de recanea, com tement
haver dit quelcom satánic.
Dpics bé, cal no sois reivindicar el mot, sino
que, en molts ciutadans de Catalunya, cal aju
dar a la formado de la idea exacta de "sin-'
dicat."
Es ciar que hi ha un motiu que explica (accep
tant una cojuntura de Cultura, gens favorable
per l'intérpret), accepció tan esgarriada. El des
fer aquesta causa es no-res-menys que una obra
de justicia 1 de justesa.
Nostres obrers no estan "sindicats". De "sin
dicats" (associacions) n'hi ha molt pocs, per no
dir cap. El que fan; la majoria de nostres obrera,
no és pagar la quota del "sindicat",
sinó com
diuen ells mateixos, "pagar el seguro de vida".
El paguen per forga, perqué no poden lliurar-se
de la persecució de qué són objecte. Perqué eo
tan conservador (o liberal) com
aparenten ésser
les autoritats, no han emprés (potser no poden...)
de debo la campanya per evitar la coacció, ni
han aconseguit garantir la llibertat, en l'exercici
de molts deis drets de ciutadania.
No malmetern més la paraula "sindicat", ni la
converthn en rodella, on descarregar nostra in

dignado
a

contra tanta

d'injusticia.

és una cosa bona, noble...
gosem preguntar: per qué no santa?
Perqué és mot de guerra? PerO, és que el fet,
per exemple de dur un uniforme militar signifi
ca...
excomunió?
No som nosaltres, deis que creuen, ni en la
bondat ni en la superioritat deis bragos armats
de les pátries. Ens estimariem Inés veure els bra
"sindical"

•

cene

vençuts de qué el principal enemic de que akó
sia, és la superbia., humana.

Pero, per
són amatents

que

aquest privilegi étic pels que
la defensa de les pátries ?; i aques
ta rigidesa, en titilar de disolvent.s, als qui tre
bailen per la defensa i reivindicado de l'esta
ment social obrer ?
En la relativitat de nostra moral ciutadana, tl
marcadament capitalista, se li ha dat al mot
dicat" un lloc inadequat i inexacte. Ja que es
guardant la desgraciada tasca, dels mal anoine
nata (si dient) sindicats, no podrá dir-se mai, im
a

merescut.

JOSZP FONT SANS
**

Quí sembra venís
l'altre dia que els vells doctrinar s
lliberals italiana— com si diguéssirn
els fusionistes í els conservadora de per aquí —,
es penedien públicament del disbarat que fere
ensenyant i predicant al poble satinells famosos
principia de la Revolució francesa en els Vals
no es parla sino de drets, com si no hi hagués det
res a complir i el món fos encara una perllou
gació del paradís terrenal...
Ella ensenyaren al poble que el número és I
veritat, i la font del dret, la raó i la justicia;
i el poble, per fi, després de tantes prediques
s'acloná de que eh l tenia el número, de que el
era "el número, era la majoria social, i era, Pe
tant, la veritat, el dret, la raó i la justicia, denté'
d'ésser la força. I com que per a jugar alub e
poble i fer-lo servir d'esCambell d'ambiciona el'
doctrinaris li robaren la fe i amb la fe totes le
virtuts socials i l'esperança d'una vida infinita
ment rnillor, indefectible i eterna, el poble,
sentir-se sense fre i sense esperances i revestl:
de tots els drets i de la fc5rça demés, es
sobre els béns que Ji
que eren els únics béns positius a conquerir.
en nom del número—que és el del dret
la majoria —que és la llei
i de la força —que,
és el poder —, va dir als partas. que aixó
ensenyaren i als governs que aixó- consentir'
tot lo vostre és »ten," tot lo del món, és meu.
la veritat, sóc el drct, sóc la justícia, sóc la liet'
sóc el poder.
I aixó no són contes. Aixó ha paSsat a
Aquesta terrible logica s'ha intentat aplicar 01,
com s'ha aplicat a Russia i s'aplicará a tot arre
si els penedits no canvien de procediments
desfan amb la má dreta les iniquitats que C°int,teren amb la mi esqnerra..

Llegiem
deis partits

enseny'aren prácticamerll

Itálit
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ffoci eidiallá
Nosaltres

es

,

volern ficar en l'afer de la
‹lestitució de l'ex-governador de Barcelona, se
11.Y.or Martínez Anido, .ni en estudiar i discutir
Ia seva gestió, perqué són coses prou seriases i
que afecten rnassa .vivament a la nostra
.ciutat,
Peró volem dir quelcqm al marge.
el rnarge el trobem a la premsa„ Els que
.tenen l'obligació, no de reflectir, sinó d'orientar
l'opinió no .deuen deixar-se .dur per excessius
‘aPassionaments, ni enlairar, ni reventar perqué
Perque si diem que no es pot fer rnillor qué el
flue ho feia el senyor Martínez Anido, quin efec
te I
ha de produir al non governador de deseo
'atiament ? I si
que ja no es pot fer
Inés maiament, quins epitets i adjectius
ernpra
rern pels que darrera d'ell ho
acabin de desba
ratar tot? Conseqüéncia d'aixó són els canvis.
de front dels
periódics, perqué s'llan deixat dtu
abaris per la passió, i així la gent es desorienta.
.1 sobre tot el que no és
honest és que els
Ile'rucs que tenen una cultura, que hi ha que
51Pósat' superior, tinguin per bona una fraseolo
gia que no admetrien ni
als bars., sense voler
en si él poc pietosa i cristiana.
no

ens

assegurem

ficar-nos

*

Ymt

*

*

Lerrott:«l'engá

que és advacat que té la
i .com que a la Península ja
coneixia prou, ha anat a les illes,
Va venir de Les Palmes i ara din la premsa

d/ria d'exhibir-se,
se'n

Palma.
Veiam si després de les palmes
l'O buscar
la palma del martiri.
va

Ditielf

que

*

el

le,

com el

que hi

d'Espanya„

seus interessos.
Per aixó ens Iltt

tant
*

*

que

*

com

Si aquí
se'ns ocorregués posar-nos
a

listes

simbolitzar qualsevol

.multicolors

*

Ja teniin

non governador, i eL
petiodics Itoit
demanen que no continui amb la
tradi
cional sopa que engreixavá a
certs plunfifers i a
certs diaris.

r:LtsIt

Que

els hi

dongui

les postres d':,w
*

*

clis

sarnarreta

l'usarlern

i hen virolacles.
*

C,,OVe1-11 espanyol

vegada.

*

En qué s'assemblen a un badal!
?le gana (n'In
ha de son, de galvana, de
.fástig....)
qnatre
,:apitpstos de la concentració lliberal ?
—En que tots quatre tenen el
cognorn que
comença en "a."
qué s'assemblen

tots qinttre

als moros

que tots. quatre cognoms porten,

després
/:, Al...caiá, Al...ba, Al...varez, Al...

Sinó que aquest darrer és anés moro que els
demés percute porta cognom marroquí : Alhuce
mas, i n'és marqués d'allí, si hé és un
marquesat
compartit amb el Krim, que n'és lamo...
e

*
•

El famós ministre d'Instrucció Pública, Icnyor
havia d'inaugurar el curs a l'Escota In
dustrial de Terrassa.
Peró per anar-hi posá com a condició precisa
fer el viatge directe des de Saragossa, pel nord,
a fi de no passár per
Barcelona.
Es evident que el professor de Procedimcnis
judicials de Madrid, no volia rebre les ovacions
de la Universitat de Barcelona ámb motitt
la suspensió de l'autonomia universitária.
Es també evident. que el senyor Monteo es

.Montejo

la robal...

que
uutiu una els feixistes italians duen
samarreta negra.

*

La famosa cantinera de Mont Arruit, de
qui
tantes proeses es conten, Joana Martínez,
i a
otti La Cierva va prometre indemnitzar les
pér
dues allí sofertes (sobre mil pessetes) acabá per
no cobrar res
i viure d'almoina i, per fi, ha fet
cap a) un asil de pobres.
Així recompensa Espanya els stns herois!
Així !

governants d'un

administressin aix-i

biu

per

*

de la a, una
!lucernas.

*

llagues

Per& el Govern ha trobat un' Cirineu que aven
els diners perqué el moro casero no .1Iéncji
telégraf i telegrafistes al carrer. Aquest heroi
e.; din Serrat i és agent diplomnatic.
Honorem-145.

eá

--En

de la victória

la Canabra deis

Pnciren.caDir

•

empleats telegrafistes.

en

Comuns .els di
Putats rigueren irónicament en llegir-se
el pro..
leetat Tractat 'de Comere
Hispánic-anglés.
a

.mesos de pagar el lloguer de l'e
está installat el telégraf, i tanibé als

on

de Morena?

a

*

descuida. fa

difici

'

trol)tt ell niateix una mica massa popular.
tent la popttlaritat, en aquest cas.
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Prieto, Llizaicle, Energia Eléctrica, Balta
Paa
i•ar
i Domingo, joan Vallés, Antoni 'fuá,
Plana, joan Anguera, Joaquirn Roca, Fills de

Aloticían
ES1PANYA

agrícola, ha do-•
conferincia
saló d'actes del
interessant
al
lila una
Foment del Treball, En Joan Miguel i Cuscó.
—Es din que al Ministeri de Finances estan
tient-se estudis relacionats amb el projecte d'im
post-sobre el patrimoni.
--La comiSsió organitzadora de la Conferen
cia Nacional d'Assegurances socials dedica aten
ci
als treballs recents de la collabo
ció catalana.
El senyor Maluquer informa que, significant
el regirle legal de Previsió una política expansi
va que
facilita el nexe cordial de l'Estat i. de
les actuacions /regionals i el legítim respecte als
organismeS socials i professionals, tindrá expres
sió en la Conferéncia Nacional convocada a Bar
celona per a solucipnar éls problemes humanita-'
ris, de trascendéncia per tot Espanya.
La Secció entén que un franc esperit de re
ciproca confiança pot fer de la Conferencia, un
acte exemplar en molts aspectes.
--A Almeria el municipi ha establert un re
gisme "Wintervenció, amb taules reguladores, per
—Sobre el problema del crédit

tal d'abaratir la vida.
--A la Casa .Católica d'Estudiants de Madrid,
si a inaugurat el Círcol d'Estudis. Fls assistents
folien trenta.
—La Caixa de Preyisió Social instituida fa
poc a Cáceres, amb• carácter regional, creix
pidament. Prompte arribará. a 300 el nombre d'A
jantaments adherits a la C. P. S.
--L'Ecola d'IrlfermereS del meritíssim Mon
ti•piu de Santa Madrona, recomençará el non curs
el cija 3 del próxim me de noyembre amb una
eonferencia del doctor Francesc Forcada, director
del Laboratori, sobre el tema, següent: "Estudi
•

anatómiço-patológic,"
Cal llegir el substancios programa del curs de
importancia
l'E. I. per a fer-se cárrec de la
i dels profits que reporta aquest ram de conei::ie
ments a: totes les classes socials, i no sols a
seva

les humils i necessitades, coro moits es pensen.
direcció de l'Escora del Treball, havent
acabat els viatges de fi d'estudis que durant el
mes de setembre han fet els alumnes que aquest
any han acabat llurs estudis, es complau en fer
públic el seu agraYment als senyors pateons
Ii Porta, Filatures Caralt, i Pérez, J, Alvarez i
Companyia, Petit Material Eiectric„ Fills d'Emi
li Detouche, Garatge Italia, Joan Salat, j. Ro
vira Brtiguera, Indus!.ries Mecániques, Vilardell,
Josep Torner, A. Vinas, Autorització Eléctrica,

Ramon Alientan, J. Poch, Dalmau Montero,
titut d'Electricitat i Mecánica Aplicades, Xaeeer
Maresma, i Fabra i Coats, que han collaborat
la
amb desinterés a l'obra de cultura que va feut
—la
dita Escola, donant facilitats i abonant
els jornals corresponents als opera
jor part
que prengueren part en el viatge.
a
En aquesta Escola ha començat el curs Per
SOs
similars,
mecánies de maquines d'esCriure i
tingut per l'Associació'de Venedors de inagnes
d'escriure.

rirl's-

—

ESTRANGSS

—A Lituania les eleccions donaren quasi tal
so per cent de vots als demócrates cristi.ans.
descans dominical per a la premsa gnalria
molt de terreny a França. Lis periódics depol
tes el demanen unánimement,
—La colecta nacional d'Holanda a favor de
la Universitat Católica produí prop de qo atre
ndlions de pessetes,
de
—Al Brasil es projecta donar dos ?lees
cor
al,
eetant
coll als arrendataris de terres que
rent de paginnent, seis acomida pel propie
de la finca.
--Un manifest publicat pel partit obrer ?Inglés
exposa le progrItua oficial de dit parta, p'
esPecialment la constitució d'un fons °pedal per a amortitzar els (lentes de la gllerça
1 els mitjans d'aconseguir un import per a
fortnnes que excedeixin de cinc mil Iliures, 10'
el fi de redimir la industria i el comerç ctela
pesada carrega deis deutes nacionals.
—Al sePtim Congrés del círcols obrers de
•

lees

gentina

s'han tractat els

següents imeortanls

te

mes:
T-

de mutualitat a base múltiple.
Necessitat de
dacio de centres d'estudis socials.
cia•que l'acció precedeixi a l'obra económica. Po
mació deis punts de la Internacional "Blanca
acomodats a l'obra deis Creeols.
lails
comunistes francesos han queditt red. fer
Per
rana,
a la meitat i ha fingid de plegar el
ta de suscriptors, un dels seus orgues dePrel
----A la Universitat d'Holanda s'han
ll
tres Facultats. Les principals ciutats es,
cultellw
l'honor d'estatjar aquesta 'alta entitat
;Os.
Paisos
germans
dels
que honora a nostres
r,
•-°1
quarta
--A Ginebra sita, inangurat la
te seo
rancia internacional del Treball. La seva )ro'
tindrá pér principals, objectes l'estudi dels 11(4'
vuit
blemes originats per la jornada de
trel5a11i la crisi provocada per la falta' de
int
nbte
—La vaga postal portuguesa ha reeixít
els vaguistes tot (plata

Sistema

•

,

„

disPatei

dernanaven.l

'
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Obra de gran interés:

Los Tribunales para ninos
EL TRIBUNAL
Y SU

ACTUACIÓN

---------

NINOS EN BARCELONA

PARA

EN EL PRIMER SEMESTRE

DE FUNCIONAMIENTO

----

SER

1

Ramon Albó í Martí
President de dit Tribunal

amb

un

próleg

de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la 1Iei de Tribunals per

a

nens

PREU: 10 Pessetes
•
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LA INFANCIA

SERVEIS :DE LA COMPANYIA TIASATLANTICK
Linfa de Cuba Méxic.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, (la

Qiión 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 ,.1a

a

,

Unta de Buenes-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires;
emprenent

viatje

de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, da
Valencia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Verací uz,
Retorn de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, arnb escala a New-York.
Unja de Venezuela Colombiia.--aServei mensual, sortint de
el 10, de Va
'encía el 11, de•Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Barcelona
Les Palmes, Santa Cuu
,de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
abanilia, Curasao, Puerto-Cabel o, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barceloala
Unja de Fernando F60,--Servei mensual, sortint de Barcelona e1.2, de Valencia ei. 3,
el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Cren de Tenerife, Santa Creu de In.
,airna i par t de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les esca1aa
ue
Canarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'airada.
A més deis indicats serveis la Companyia Trasatlántica té establerts els especials
deis
12erts del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a NeW-York
i la Línia de 13;.:1-lona a Filipines, i1‘1-8 sor l'des d 'e 1 es quals rio són fixes i s' anunciaran oportunaent
m
a cada

Líala

.

‘

l'Alacant

,

Viatge.
Aquests

,.

vapors admeten

cárrega

Companyia dona allojament

en les condicions m és favorables i passatgers, als
rnolt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son

ervei. Tots els vapors porten telegrafia

sense

fils,

'

ouals

deitlq:

•
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Carrer deis Ares, n.° 7, pral. (Travessia de Plaça Sta. Ana
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Plaça Nova

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRÁCTIC, DE COMERÇ
Reforma de lletra.—Ortografia.—Correspondéncia
d'escriptori.—Mecanografia.—Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida clo","'e
aplicats a tota classe d'empreses incluídes la Banca i la Borsa.—E1 Tito! de Tenedor “
Llibres, previs exámens per perits i professors mercanffis.—Classes e.specials per a senil
retes.—Practical of Schoel Languages (Llengües vives) per professors estrangers
métodes moderns purament práctics.—Taquigrafia.—Geografia comercial.—LlenguMn
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