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El guany de cada dia
Mai

liem d'estar quiets, gó és, sempre hein d'obrar amb normalitat reposada i pene
quii a tota hora guarda la preséncia de Déu i mai no perd el temps. que és el
nostre dot per guanyar l'eternitat, fent en la terra el bé, sense parar mai. Es aquesta una
de les normes socials més segures i fecundes. Molta gent
per actuar s'hi han de pensar molt
i torturen el
magí, cercant avinenteses solemnes i implorant motivacions esclatants, que fa
Chi soroll. En canvi el bon cristiá sempre fa acció social; no hi ha moinent, que no hi irradii
al defora el seu exemple personal, no hi ha fet extern que no aprofiti per sembrar, ni
pa
sa per ah cap tasca deis altres sense que li serveixi pel be. Tota intervenció seva en la vi
da és acció social, perqué mai no es distreu de posar-hi la seva plenitud espiritual, que així
resulta acció de Esglesia, influéricia social de Déu en el nión.
Si tota la gent cristiana, ho fessin així, guanyaria rápidament l'ordre social i la perfec
ció col-lectiva del nostre
Doble. Aquesta apologética viva ho aniria removent tot, doleament,
Per?) fecunda, treballant per dins els bornes, les idees i els fets i disposant-los a una concor
danea activa de ben obrar i de resistir el mal. Amb nienys esclat de campanyes turnultuo
ses, la acció seria persistent; com qui no se n'adona, s'anirien canviant els criteris emmetzi
nats, que informen moltes desviacions práctiques d'avui en dia, ofegadores de la veritat.
Perqu6 aixó es fa poc, anem tant malament; perqué ens planyem massa i obrem poc,
patim
aquest neuliment d'acció cristiana, que sembla no saber qué fer.
Del que acabem de dir, ne trobem exemples a cada moment. Ara inateix s'está ruma
vent la conciéncia del poble, amb motiu de les eleccions de diputats provincials..Cá i colla, se
han e,onmogut els pobles. eQuins son els qui aprofiten aquestes hores
d'agitació per fer politica social, cuidant de coneixer la nostra pagesia. i els seus problemes, fent que el patriotisme
serveixi per assaonar el bon estament de la pau social i l'avene de la justicia? Si més no,
que serveixin aquestes ratlles per desvetllar els nostres arnics i
aprofitar d'ara la coneixen
Va
pobles, el relligament de relacians personals, la lluissor de petites activitats fugiti
ves, vers una acció permanent de propaganda d'idees i una intervenció més ampla
i harmo
"!usa per la restauració espiritual i temporal del poble catalá.
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la batalla

parlamentaria que els lliberals
donar al Govern, amb rnotiu de l'aproveci6
del projecte de tabaes, va triomfar el Govern. De
tetes maneres, l'éxit no pot salisfer molt als
varen

ja

que per

obienir-lo

va

ser-los pre

cisa l'ajucla de maurins i regionalistes, partas
que, amb molt bon sentit, no es van prestar a
lcs combinacions poe fletes de l'Alba.
El Ministre de Fornent consaguí que en la se
ssi6 del Corigrés del divendres, dia 1,
e's Ilegi
ssin els seus projeetes d'obres i ferrocarrils. Pe
ró
sembla que la posici6 d'alguns grups politics
no

consent

l'urgencia

que

en

tan

importants qües

tions reclama el senyor Cierva, i aquesta és la ho
ra en que la discusi6 deis projeetes
s'ajorna.
A l'Ateneu de Madrid, el senyor Vernis, profe
ssor d'Eeonomia a Salamanca, ha fet un
estudi
deis projectes de Foment, afirrnant que l'apro
vació deis mateixos equivaldria a la ru!na d'Es
panya, ja que ells no guarden eqüael6 amb l'eco
nomia i els negocis del país, com en el plan
d'En Camhd, sino únicarnept amb el dividend deis
accionistes.
El diumenge el senyor Vazquez Mella dona una
conferencia al Teatre Goya, de Barcelona. I la
mateixa nit, el Henyor Puig i Cadafaleh es po
saya en contacte amb el poble per
a
explicar la
marxa aseendent
de la Mancomunitat
Les eleceions de diputats provineials desper
ten poe interés arreu, excepte a Catalunya, on
son
eleecions per a la Mancomunitat més que

Diputacions. Unicament.al Districte de
Balaguer s'ha fet aplicaci6 de l'article 29. En
els demés, hi haura Iluita el proper diumengé.
Al Marroc han tingut les nostres tropes una
topada sagnant amb moros. Sembla que hi ha
Itagut baixes per les dues bandes. Hem ocupat
una posici6 Inés.
per

a

les

La situaci6 de Barcelona tendeix cap a la nor
rnalitat en matéria de seguretat pública I d'or
dre material. Encara, perd, dos nous atemptats hl
hagueren la darrara setmana.
La erial industrial es fa cada vegada més in
tensa a Catalunya, tant pel refiexe de la crisi
niondial, com per la poc afortunada politica fi
nanciera del Govern, que no té en la seva actua
ei6 cap norma ni direetiu. Ja és veuen pels ca
rrers grups d'obrers pidolant
almoina, i ja no
hi ha vagons ni peticiono de millora.
Potser si qvte vindrá la pau sociaL Perd no
és alxd cern nosaltres la voldriem.
iDeu ens
guard de la pau deis cementiris!

ENFORA

Per primera vegada des de 1914, l'any fullest
del començament de la guerra, les relacions entre
I
Alemanya i França semblen suaus i amisloses•
ja
son,
diem semblen, perqué, en el ions, no ho
que gairebé la premsa alemanya en totalitat Ce0.
l'actuaci6 del Govern Wirth, que és qui
portat aquest punt dolç els contactes amb Fr513ea. Peró les eireumstáncies s'imposen i el Gabillet
Wirth és, ara com ara, l'únic possible. Canse"
sura

indemniúweolui

qüencia d'aixd,

es
paguen les
de guerra, es desarment les milicies alen na yes,
etzétera. ?Fins quan durará aquest estat de c")"
ses? Creiem que fina al precis moment En
_

partits que avui no el veuen amb sii mpatin
s'atreveixin a fer cara al Govern alemany
l'estat del m6n els ho permeti. Aixi ho
amb fona.rnent, quasi bé tots els diaris frauee'
11,t de
sos, extranyats de tanta suavitat per pl
uns I altres. !Si fins es parla le l'admissi6
manya a la Soeietat de les Nacions!
els

Perclnl

recelei
A Silésia hi regna

una

pau

momentania•
al

l'estat d'ntraneujja
ben manifesta que no l'ha deixat en tota la
guerra. La qüesti6 d'Irlanda no troba soluc16.

Anglaterra segueix

en

Pest:

Egipto tarnpoc hi ha pau. La vaga minera no°
estat resolta, malgrat tots els esforeos del
é5 taa
mer Ministre anglés. La crisi industrial
extensa que es parla de quatre milions d'obre°
en atur forl6s. Com es veu, qfiestions nacicn
tes, qüestions obreres, qüestions econdmiques, t
tes en una bullida intensa i simultania.
La Cambra de Representans 'deis Estats

UultS

meló del President Hardirg
rnanant la reunió d'una Conferencia
nal (per a la qual ha aprovat ja un
de despeses) a fi d'estudiar el problema, de la re
ha

aprovat

una

internaele:
pressuMs'

ducci6 deis armaments de les nacions, que tali
gravosameut pesen en reconomia de tots el Vs.
tats inoderns. Al costat daio, perb, els
Units n paren un moment en la construce ió
vaixells de guerra.
A Russia ha

sigut

nomenat el

sustitut d'En Trostky en
Treball i de la Defensa.
régim II ha arribat l'hora
parla de la sublevad6 de

comissari

Rik91

el Consell

suprern del

?Significa

ajotó

de la

elite

1.

e'S

posta? TatlibééSi

trepes roges. Per
tan enigmátic tot el que vé d'aquel]. país!
El Princep hereu del Jap6 segueix Passe
per Paris. ?Quinos derivacions diplomátiqueS
amaguen en aquest viatge?
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10.—i:e0II
DE

IMPUGNEN

ELS SOCIALISTES

EL

DRET

PROPIETAT?

Dient

que en una societat organitztula a
base d'un
régim de propietat privada es fa

imPossíble

que el

home que treballa se li
el producte del seu treball.
esdevé perque dintre un regim de pro
pietat, Una bona part
de treballadors inevi
tablement han de treballar a compte d'altri,
aleshores, inevitablement també, son vícti1118
a';1expoliació. Aquésta no pot des
aPereixer sino traspassant al domini de l'Es
tat la
de tots els medis de procluc
Quan l'Estat arribi a ésser amo de tots
e/8 medis
de producció, diuen, eh repartirá a
caclascú els nzés escaients, i
distribuirá desPré.9
equitativament
els prodactes, sense ex
P°11ació de cap
1nd, tnentre el mena. Mentre aixó no vin
qui treballa hagi de treballa?.

acmgai integre

La.nlb capital d'altri i
'meló és
inevitable.

11.---iPER
DljeCio
MENT

a

QUE, SEGONS

L'nxpouActo

campte daltri, l'expo

ELS

CAPITALISTA

DEL

delsccialistes--seguint

e

SOCIALISTES,

IMPORTA

LA PRO

INEVITABLE

TREI3ALLADOR?
a

Caries Marx, Pa

socialisme científic—distingeixen

en

Coses dues
mencs de valor: el valor d'uti
i el
valor de canvi. Per valor d'utilitat
°llenen l'aptitud
que té una cosa per a ésser
a la
satisfacció de les nostres necePer valor de canvi
entenen la aptique té una
cosa per a ésser eanvictcla amb
eres

litat

Sj4t8.
„L:
'44

-.—

un

el

valor

"

comerç.

d'utilitat prové

de les qualitats
artificials, de cada cosa.
a cada classe d'objectes: una
'idajtat per
de l'aigua. altra la de la tela; al-

'hlsiques,

naturals

ldistint

ora
t

o

411 d'Una casa, etz:.
to::24tlitat, ?nones
°tres d'altre

cab
,les

unes

Mirant el valor d'us,
coses no son subtituibles
genre; perque no son apli-

len satis?,er a satisfer les necessitats
les
altres.

El valor de can vi no prové de les quali
físiques. En dues coses de molt diferen
tes qualtats trobem mates voltes el mateix
valor de canvi. Es venen al mateix preu: son
equiparables i substituibles, i aixó vol dir
que el valor de canvi és quelcom comít a to
tes elles; quelcom, per altra part, que no és
pas la seva utilitat, ja que coses de máxima
utilitat, corn l'aigua ja citada, tenen no més
un preu ntinim; al revés, altres coses de molt
preu en el mercat son de molt petita utilitat
per a satisfer les nece.ssitats de la vida.
Aquest element condt a les coses, inclepen
dent de les seves qualitats naturals, que les
fa susceptibles d'ésser canviades unes per al
tres en el contery, i al qual elles deuen el seu
valor de canvi, no és altra que el treball que
parten acumulats. El treball és, dones, la fant
del <valor de canvi d'una cosa. Un objecte
qualsevol val més o val menys, té major o
menor preu, segons la quantitat nzajor o me
nor de treball que costa la seva obtenció.
Dones, ara,--cliuen els socialistes—veieu el
que passa en un regim de producció a base
de propietat. El treballador no pot treballar
amb instruments de treball seus, ni sobre
sobre materies seves, ni a conzpte seu. Ha de
treballar amb instruments d'altri, sobre ma
teries d'aitri, a compte d'altri. Ha de venclre
la seva l'una de treball a un amo o propie
tari. Antb el treball que eh ha venut a l'amo
va produint valor. Com més treballa m,és en
produeix. Amb un treball, diem de quatre
o sis llores diaries, produeix ja un valor equi
vctlent als seus gastos de sosteniment, que és
el que ?'amo li paga. Perque el salan, inevi
tablenzent, nuti passa del equivalent deis gas
tos de substentació de treballaclor. Li paga
l'amo, dones, el que produeix en quatre o
sis hores... i alfa treballar vuit o deu o dot
ze, totes les que pot. Veusaquí l'expoliació.
Així per via de despullament, a l'obrer, del
tats

que po

producte, es comprenen les grane acumu
laeions de riquesa en mans del pro pietari, que
sense aixé) foren impossibles. Fins aquí la
teoría socialista de la formació iniqüa de la
propietat i del capital, tan enlluernaclora com
falsa.
seu
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Defensa illusória
Acabava de Regir, amb tristor, el libre de
Fagnot que fa el resum históric del sindica
lisme anglés de 1799 a 1902 (1), i em venen
els telegrames de Londres d'abans d'a.hir (1 de
Juny), esplicant el desastrós estat de l'actual
vaga de minaires, a augmentar la meya deso
lació. Dones, i.com és possible que durant cia
quanta anys gent de bona fe, gent sincera,
i cristiana, hagi parlat i encara parli deis
sindicats obrers com a fórmula social d'equi
libri, de benestar i de defensa? Que revolu
cionaris i anarquistes propaguin el sindica
lisme des del punt de vista d'ells, és cosa
peró que el prediquin els conserva
dors, ni que sigui sota una forma «bien en
tendida», per?) amb carácter d'associació de
resisténeia, es a dir de lluita pels salaris mit
jançant dret de vaga,

no

ho puc

pendre.
Es més,

pas

com

cree que
és mon deure predicar
Pel bé que vui als obrers, pel bé
que em vui a mí mateix, assalariat que soc
i c,arn d'obrer, considero que és ma tasca
desfer la il-lusió de quie l'obrer, en sindicant
se és fortifica. No. L'obrer és feble abans, i
feble -malgrat el sinclicat. Els aventatges im
mediats que obté, no serveixen més que per a
engrescar-jo i precipitar-lo a la ensorrada de
finitiva. Aixó en punt a reivindicacions ma
terials: en quant a valors morals, la enso
rrada comença al primer dia.
El tradeunionisme anglés ha sigut pres,
justament, en model de sindicalisme «bien
entendido». Dones bé. La seva história, escri
ta per ploma simpática bé que imparcial,
(resúm de la obra coneguda de Sidney
Webb) mostra amb glacial positivisme, apli
cat a les associacions obreres de la Gran Bre
tanya el mateix procés alternat de períodes
d'ufana seguits de cruels desfetes acompanya
des d'hiverns de silenci, que constatavem a
1 kistória del sindicalisme catalá.
Cert, al actiu de les Trade Unions hi han
puges de salaris, reducció d'hores, lleis obre
res, mutualitats, peró també un passiu ne
gre,
que balanceja amb resultat advers.
Aquelles associácions obreres formidables, ti
pus i exemple clássic, malgrat les xifres fa
buloses deis capdals en caixa, malgrat el nom
bre fantástie deis seus adietes, son impoten
tes contra tres enemics: Primer. El locaut
patronal, que acaba, d'una manera invaria
ble, matant el sindicat obrer; Segon. La crisi
económica, causa primera de la miséria deis

en contra.

(z) Le Syndicalisme Anglaís. Paris,
socialiste).

que

1903.

treballadors contra la qual la força sindical
val tant com. zero; Tercer. Les vagues de llar:
ga durada, que escuren la caixa sindical
arruinen l'obrer.individualment i c,olectivs.
I no son pas aquestes soles les causes ,1
fallida del in.strument de defensa obrera at
nunciades per l'experiéncia anglesa. Th
les guerres intersindicaLs que afeblelen
ralment els organismes i preparen les de'
rrotes. (Nliem vist ara un cas notori: l9°.
rollosa ruptura de la Triple Aljama de mine"'
ferroviaris i obrers de transports el dia
d'Abril ultim, en fer-se enrera les federa'
cíons deisdos ultims oficis de la decissió de sav
ga deisprimers que encara dura). Hi ha
compatibilitat sindical en temps de crisi,
busquen (els
les discusions sobre el limit professior
re'
obrers d'un ofiei en atur forlós
ball d'altres oficis, impedint-ho el linOt
d'aquestos altres). Hi ha ele sindicats
o lliu res, que també a Anglaterra funcin
(vegis el lhbre de Roussiers, (2) aon parla"'
la Free Labour Association, protegida PI
patrons). Amb l'ajuda deis «lliures», els 171

rin,,"

trons

metal-lúrgics l'any

1897

guanyaren

lockout contra 30,000 obrers, que dura
de
mesos i mig i feu gastar a aquests més
setze milions de frams.
Hi ha que, quan els sindicats son
entendidos» és natural que s'els
responsabilitat deis danys causats Per 131
vaga declarada judicialment injusta, enrn
el cas del plet de la Cia. de F. C. de TJ f
le, contra la federació d'operaris n'Une°.
.9,qubsta última va ésser condemnada aagar
P
un milió de francs per reparació deis perJ..
dicis causats per la vaga de 1899.
Si d'aixó s'en diu defensa obrera, cal
fessar que és tan cert el perfil d'usar artga°
ta arma con dubtosa la seva eficácia. 3.9
sé si tenen raó, o si no en tenen, els
-rereres británics. Vull suposr que sí. I in'ew,te
pensar que, si acaben perdent la-vaga cl`.
feia, el 1 de Juny, seixanta un dies que
va, no solsament hauran de suportar per f
ca la reducció de jornals que els patror s S
bla que iniposen, sinó que en la resil
hi hauran, com vulgarment es diu, deixat
dits. Aquell telegrama del dia 1 ens poi
7'
nova que fa estremir: «Les caixes de les
cietats obreres van eixugant llurs cabals, ir
al punt que im Sindicat local ha venut la
blioteca, que contenía molts milers de v010
per a atendre a l'auxili deisseus afll1
(Premsa del 2 Juny).
bliotr
Una societat obrera que es ven la bi
A este*.
ea per donar menjar als associats, abr

cha°.".

tat113.. 1

(Bibliothé
(2)

Le trade-unionisme

en

Angleterre. Paris I 891'
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rrible, es
el mateix dramátic, no fa? Dones encara du
telegrama altre paragraf mes dra
mittic i terrible.
Diu: «Les
Cc'impanyies de ferrocarrils

mi_eneen

co-

de transformar les fogaines de les
per a emprar olis pesats en
substitució de la hulla.
,E el «Laseiate ogní

iucomotores

speranza».

la

Perqué

tota

defensa obrera s'aguanta sobre el postulat
de que
el treball de l'obrer es necessari en el
mercal. Peró guau el producte está reempla,
III. Per un succedani, Ilavors, producte,
obrers, reivindicacións i sindicats, tot
s en
va a la
fallida.
No
que la.enganyém, dones. No diguém a l'obrer
sindicació es la seva defensa.
es
seva emancipació, la seva mellora, Que
el seu
benestar,.. Diguern-li, o mellor dit, o li di

?obra

guém

res a l'obren Es amb el patró amb qui
hem de parlar.

Diguém al patró que Fobrer, quan está sol,
es isolat, está indefens, peró que quan
s'associa, quan es sindica, está indefens també.
Que l'associació obrera, o es un instrument
revolucionan, o es un mecanisme il-lusori i
vá. En el primer eas, paga les consegancies
el paja sencer, en el segon cas, son els obrers
les víctimes d'una il-lusió que tot-hom, per
desgracia, els ajuda a fomentar, i ningú a
quan

esva

r.

Diguém al patró
sonalment,

es

que fins que

preocupi, d'una

eh, ell

manera

per

seriosa

i constant, de la sort i benestar deis obrers
de casa seva, durarán els sofriments d'aquec
tos i el perfil públic.

R. RUCABADO.

dóna!

el5tAquests

darrers dies, els aficionats qui han tingut mitjans i lloc, han pogut admrar
d'una actriu qui sembla haver desafiat els anys, vencent-ne les seves meconseqüéncies•
se
Aqueixa 'Persuna, pels seus mérits artístics, ha assolida durant prop de tres quarts de
e' una
nomenada i una gloria que nosaltres som ben lluny de pretendre regatejar-li,
sense un extraordinari talent, sense unes qualitats excepcionals que cal reconeixera
fin fama universal no la hauria cobea de llorers; i molt rnenys ara a les seves velleses i

rilInfs escenics
fables

Degr

Ique

taus, quan
lentes'

un

deplorable contratemps la privá de

un

deis membres rnés

malgrat la vellesa, malgrat la desgrácia, ella triomfa, ella

indiscutibes.

indispensables a les
perqué ella té ta-

venc,

han. A.,bc estavem pensant, i

ens deiem, a guisa de corolari: Pobra dóna!; i qualsevulla qui
pensament hauria pensat: Aquest és boig! Dír pobra a una dóna
la qual és un seguit triomf, una continuada glorificació, una garlanda de lloances;
,1141a qui no té rés de pobra en el sentit material de la paraula! Aquest és boig!
nosaltres
tan talent així seguirem pensant, i adhuc dient: Pobra aria! Quina llástima tan gran que
immens, que unes qualitats talment excepcionals, al cap d'avall de una vida
tan l'oda; d'una vida tan viscuda, no li hagin servit de rés més que d'una glo
frIvola, tan trista, tan falsa, con la de les taules de l'escenari! Ah, si aqueix cor tan
tan generós d'artista,
s'hagués enfocat devés la Bellesa, en comptes d'ésser per comlligat a les pseudo-belleses
mondanals! Fins a quiin punt no hauria pogut abrandar-se
amor, i quina uno fora la gloria que hauria pogut donar a Aquel! qui n'és l'únic
Quin estol d'ánimes no Li hauria portat, enceses pel foc que ella hauria espurnejat
arree;
U.
ara._ quid prodest?
v
llunY de nosaltres volguer penetrar en l'interior d'aqueixa persona ni de ningú.
aij1ael
el seu
sigui un sagrari, i certament que ens alegrariem de tot cor que
tiostr°8; nó; rés deesperit
pretendre escorcollar cap consciéncia; abastament tenim feina amb la
barelDr6Pia; peró no per aix6 podem estar-nos de recordar que el mateix drama que a
se„„;iuna ha representat, segons hem llegit a la prenisa és d'un argument tan trist, tan
(eZeralment trist per a les ánimes cristianes, que, meditant en qui n'és el protagonista
elgUin Paper hi representa; el talent que brilla en son front, e cor gran que Ji bat dins
ell a 1,./4Mma ardenta qui viu dins aquell cos octogenari, ens ha vingut al pensament, i de
4"
r
ba
liba!Puntes de la ploma, aquesta frase en la que, cregueu-ho, hi ha fonda recança: Po-

la

Penetrat

unavidade

el nostre

rjaUargi

granaP
'

dicíovera

VERAX.
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L'atracció de la ciutat
No hi ha com la vida de poble per a viure
amb el cor pie de pau, diu Mossen Ra.mon al
jovent que vol emigrar a Ilunyes terres. Mos
sen Ramon ama el seu
poble i la pau i soletat
de les muntanyes.
Ja fa molts anys que el feren rector, i
d'aquell dia no s'ha preocupat mes de
la ciutat turbulenta i agitada.
El seu poble es al cim d'una muntanya.
L'esglesia es al bell ring d'un escampall de
cases colrades com
espigues. Mossen Ramon
es donat a la contemplació de la
natura. Ara
que el temps és bo i l'herba verdeja en els
prats i els arbres son esponerosos, el cor
bat fortament dintre del pit.
De bon matí obra de bat a bat la finestra
de la seva cambra, i contempla meravellat
les belleses del paissatge. L'aire fresc del
matí el fa respirar amb delicia. Els aires son
plens de remors i de perfums. El cel blaveja
lleugerament i la boira que plainava damunt
de les muntanyes va esvaint-se com lleu fu
meran..
Els arbres son verds com si acabessin de
fiorir i l'herba flonja es molla de rosada. Els
ocells es deixonden i xisclejant estenen les
ales sota del cel puríssim. Oh! quin goig, diu
Mossen Ramon. Sembla que vegi el mon per
primera vegada. Senyor! que heu estat gene
rós amb els homes! Totes a'questes
rneravelles
les heu fet per mí i pels meus germans!
La
terra es bella perque ha sortit de les
vostres
mans.

L'escolanet ja l'espera a la sacristía. Mos
en Ramon es revesteix i diu la
primera mis
sa. A l'esglesia
no hi ha sinó unes
guantes
velletes. Un raig de sol penetra per un
deis
finestrals policromats, i damunt les loses del
temple s'hi veuen pinzellades de múltiples
colors.
Un cop acabada la missa, Mossell Ramon,
visita els maLalts i els hi porta el consol de
les seves paraules comfortadores. On hi ha
uns ulls que ploren hi acut sol-licit. Es el
consol deis pobres. Un poc apartat del poble
hi ha un mas de molta anomenada. La mes
tressa és malalta. Fa uns quants anys que el
seu marit morí i gra viu
amb un fil seu, bon
xicot per?) un xic eixelebrat. Mossen
Ramon
la visita cada dia. Quan el veuen les oques
blanques, allarguen el coll, mouen les ales, i
fan una gran cridadissa. De vegades les mes
atrevides persegueixen el pobre Mossen
hi ha de sortir la masovera, una dona
roja de galtes i de bragos molsuts, a aturar
les seves escomeses. Ei! els lii diu, malestru
gues, no el coneixeu encara el senyor Rector!

I ,fent una gran riallada, arrenca
empaita les oques baladreres.

a

correr i

Mossen Ramon visita la malalta, en el sea
llit de dolor i l'aconhorta. La pobra velleta
agraeix els consols del senyor Rector, que
també es vellet coni ella, pere fort cOflL
"3
roure. Un cop ha vist els seus malalts i
enllestit els quefers propis del seu cárree,
s'entrega a la conternplació de la natura. De:
vant mateix de l'esglesia hi ha un carninol
vorejat de violers i d'herbes remeiercs.
Aquest caminoi mena a una font, lines
estimada deis pastors. Mossen Ramrn hi v3
cada dia. Abans
In ha uns Prats
atapaits de pollancres. L'herba es fina, 011'
ja, verda, humida... Les vaques fent dringaf
els esquellincs hi pasturen reposadarnen
Quan algun vianant travessa eLs Prats, s'atu'
ren, aleen el cap enorme, i liuen anin eis
ulls immovils. Mossen Ramon no tem les va"
ques, perque sap que son manyagues. /11
arribar a la font ja hi troba dos o tres bl".
lets. Aquests bailets de les grans muntanYes'
que tenen els ulls dokament clars, i parlen
vergonyosament. Mossen Ramon els tracte
amorosament i els allicona. Aquests infants
que no tenen altres amics que les vaques, els
arbres i els ocellics, se l'escollten amb
Wea
badada.
D'aixó la gent mundana en diu soletat,
exclama Mossén Ramón. I esten la mirada
per damunt de les serres i deis camps, 1!
seva ánima s'ompla de llum. El silenei
la muntanya el corpren. Sent un benestar tan
,

,

dolc

en

mig d'aquella boscuria, d'aquella

s°-

letat que no és soletat, que li sembla que r,es.
perit ha deixat ja el cos que l'oprimia.
un nuvol blanc, inuat,
cotonós, voleiant
una vela desplegada... El sol s'obscureix, Perv
de seguida torna a triomfar la Ilum.

Quan

es

disposova

a

tornar

a

casa,

troba

En Jaume, el fill d'aquella velleta malalta.
—On vas tan concirós?—li diu el senYar
Rector.
--Que Déu vos guardi,—respon En Jaunie"
Estic molt preocupat; ja fa temps que
furga pel cervell una idea que no sé si ea u'.
na o dolenta.
—Parla, Jaurne, que penses fer?
--Anarrne'n del poble. Ja estic cansat de
viure en mig de pastors i camperols.
—?Qué dius ara? I on vols anar?
–A ciutat, a la gran ciutat,
viure fe liç
com
els demés homes.
—Creus tú que la felicitat es troba a les
ciutats? Ah! Jaume, com t'enganyen les il-11,7"
sionsi i la fantasia. Qué faras a la ciutat•
Aquí no es coneix la febre que consurn
ta els homes. A ciutat viurás barrejat

, eriAl

1ral;
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gent de tota mena,

en

mig de plaers i d'ale

gries, peró la felicitat cada dia la veurás més

Gloses trascendentals

de tú. No sabeu el mal que feu deixant

L'EMOCIÓ

canvi hi pots fer-hi mot de bé. El br;11
de la ciutat
us sedueix i deixeu abandonats
els camps i les
masies. Veste'n, Jaume, i et
Deneclirks d'haver-te'n an4t. On la trobarás
aquesta pau?
—Aquesta quietud m'ensopeix. Es el si
lenci de la mort.
--No; és el silenci de la vida. Mira les
llavors com germinen i com creixen eLs ar
ares j coro
reruoregen les fonts i coro can
ten els ocells.
Ah! Jaume, no et diuen res

Jo afirmo que el monient eulminant de les
coses está en la seva suprema etnotivitat. Per
a.ixó és perdre el ten ps ca.ptenir-se de tot
alló que pren un carácter de normalitat tre
ballosa i cnsopida, i el temps és or, i ara l'or
té una bona prima.
Aquesta afirmació meya la vull demostrar
amb exemples, amb casos práctics que ens
faran una regla general. Algú us dirá que
son excepcions, peró jo asseguro que llur nú
mero munta per dessobre de les excepcions
de qualsevol regla d'ortografia (que és sem
pre la menor quantitat de principi sosteni

liunY

els

Pobles, els que podeu trballar pel seu en
grandiment. La ciutat no et neeessita i aquí
en

aeIllestes muntanyes?

—150;

diuen res.
—Ves, dones, darrera d'apestes munta
"es a cercar la felicitat i .ja em dirás si la
no

em

t robes.

r)es d'aquell día

no parla més a Mossén Ra
~enea. La seva mare ana
va cada dia
agreujant-se. Un dia li va dir:
rneu, la meya hora és arribada. Avisa el
nector; vui que la meya animeta -v-agi al cel
senyor Rector hi acudí a oferir-li els au,xdis de la religió. Les oques Manques varen
ser tancades
per a que no avalotessin. La
Malalta rebé Jesús sacramentat, tota enfer
Onda tremolosa d'enlodó.
La gent del mas plorava. La masovera feia
Irans sanglots i s'aixugava els ulls amb el
uavantal. A la matinada finá com un ocell.
A tot
nació. el poble hi hagué una gran conster

rnón de la

seva

•

1Viossén Ramón fou el primer d'acudir-hi.
-1.mbh En Jaume plorant com un infant. En
cara vols ainar-te'n?, u preguntá.

L'acompanyá

3c1Drers

en

a

la finestra i li

aquell dos,

en

digué:

mig d'aquells

servades les despuaquell mateix dos
també les cendres del teu, pare i les
di
teus avis. En aquest la vas naixer tú
ara hi ha mort la teva
mare. Veus aquell
cruciLlx; abans de morir el teu avi el besá
Moltes vegadeá i up coi) mort el tingué da
11,1unt -del pit. En aquella cadira de braeos
teu pare hi passá La seva malaltia. En ca
"a Pedra
d'aquesta casa hi ha un record i
,1111,a llegenda. Encara vols més tresors? No
l'e .vagis,,Jaume, i venera la memória deis
'eus Dassats.
Fes produir els camps, dona pa
1,1 teva gent, engrandeix la casa i entrega
ul
gloriosa als teus fills.
En Jaume, emocionat, no pogué dir una
S'agenollá i besá amb gran emoció
ma arrugada de Mossén Ramon.
CIVERA.
altíssims

hile.s de la
,

teva

seran

mare.

En

?amada.

-

ble).
Primer exemple: Agafeu el diari i us tro
beu amb un discurs que omple tres liangoni
sses de prosa atapaida. Badareu si el llegiu
tot; tot l'interés el tindreu, recollit en aquells
capdevalls de paragiafs que el periodista ja
ha tingut cura d'acotar amb, ovació, grans

aplaudiment8.
Exemple

segon: Aneu

a una

correguda de

(no ho recomano). La festa

bous

es

destrena

ensopida, algún olé perclut; peró de prompte
un xiscle esglaiador us deixonda: Un toreja
dor que s'acostat inassa al brau, ha sigut
agafat. Allí hi rau l'emoció.
Exemple tercer: Al Congrés es discuteix
un projecte de llei; els diputats ronden pels
passadissos, els ministres badallen. En Prieto
fa

un

xisto

(riallada general); altre orador

pronuncia un discurs apel-lant el sentiment
patriótic, de tons i espatecs enlairats i bri
llants (els diputats a peu dret aplaudeixen,
després maseguen a abraeades el perorai
re). Wigueu-me si no es malesmerear el
temps prestar atenció a l'articulat de la llei,
si ami) alló ja
ha prou per aprovar-la?
Quart exemple: La qüestió social s'agreuja;
nom de la llibertat del treball uns homes
coaccionen i maten companys, patrons, altres
homes; després aquests reaccionen i s'entau
la la guerra civil. Si anem a cercar l'acció
de La justicia, l'evolució de lleis endegadores,
hi estarem molts dies. L'emoció és la prácti
ca; mirarem cada dia al diari quants n'han
caigut d'una banda i d'altra, farem números
i sabrem a punt fixe quan s'hauran acabat
els crims i ragitació. I el dia que no trobem
un atemptat, d'un color o altre... Ilavors sí
que la cosa va mala.ment.
Podria multiplicar els exemples, Peró ja
ha prou. Sentem, dones, la conclussió de
que emoció val tant COm estalvi de temps,
i que el temps es or, coro diuen en anglés
eLs anglesos.—Juli VILA.
en
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Comunisme
JIi
els

en

la aoctrina ni e,?

fets, porta

comunisme.
no

res

nou

el

.77 RUSSia

hi ha comunisme.

El comunisme ha alcançat un gran predi
cament en els darrers anys. En tots els Es
tats del mon han nascut partits comunistes,
i arreu es publiquen diaria defensors d'aque

lles doctrines. L'exemple de Russia ha servit
d'estímul a molts capa exaltats, que no han
sabut veure que a a República deis Soviets
no hi ha veritable comunisme, i que no han
volgut coneixer que aquell moviment es des
enrotllava degut a les condicione especialíssi
mes en que vivia el poble a l'antic imperi
deis Czars.
I ene han exalçat el comunisme, i ens han
cantat les excel-léncies del 'mateix com d'una
órmula nova d'organització de la societat,
essent així que el comunisme, de fet, és el
sistema propi de tots ls pobles primitius, i
doctrinalment té antecedents inagotables en
l'história de la literatura social i política, i
fina ien el camp experimental deis assaigs.
En el que es refereix a la literatura, sois
cal recordar que des de la República, de Pla
to, son nombrosíssimes les exposicions d'uto
pies comunites, per exemple les de Tomás
Morus, De optime reipublica statu deque no
va
msula Utopia (any 1526); Campanella,
Civitas Solis
(any
1607); Harrington,
Occeana (any 1657). I passant a temps més
acostats ala nostres, podem recordar entre
moltes altres obres, les de Babeuf, cap de la
conspiració «Les Egaux» en temps del direc
tin francés, i que publica: Conspiration pour
l'egalité, (Tribun du Peuple, núm. 35);
Buonarotti, Conspiration pour l'Egalité dite
de Babeuf; Godwin, An enquiry concerning
political Justice; i per damunt de tots, els
celebrats Robert Owen i E. Cabet, autor el
primer de News views of Society (1812) i
Revolution in the mind (1850); i autor el
segon del famós Voyage en Icasie (1820). I
tocant ja a nosaltres, 'Peo tenim necessitat de
nomerar els llibres de Thomsare, de Adlers, de
de Sambart, etz.
I en el camp de les experimentacions,quis
cun d'aquests autors ho és també d'assaigs
absolutament fracassats en mig de la més es
clatant immoralitat i del més horrorós despo
tisme. iCaldrá recordar l'história de «Les
Egaux», de Babeuf, de la «New-Harmany», de
Owen, i deis icarians a l'Estat de Iowa (Es
tats

Units)?

nau ene ha portat, ni en doctrina ni
fets, els comunistes actuals. Ene podran
replicar que el cas de Russia, d'ean Estat tan
extens i tan fort, comunista, no s'havia enca
ra presentat a l'história. I aixó seria veritat,
si veritat !os el comunisme ras. N'id ha prou
en

en

passar els ulls per la constitució de la Re

pública federal deis Soviets, aprovacla pel Con
grés Hl francés del mateixos, per a veure
que allí

!ti ha comunisme ni cosa que s'hi
que allí subsisteix, i ben forta

no

assembli; i

propietat privada, ja que quedaren
confiscar les finques urbanes, les petites
finques trritorials deis solclatá i cosaca, les
rencles deis titols fina a 25,000 rubles per te
nedor, els dipósts de Caixes d'EstctIvis, grans
extensicms de propietat rústega, tz. Apart
ment, la
sense

de que, del cos de Russia no és possible en
cara deduir-ne conseqüéncies perqué no es
tracta d'un estat de coses consolidat.
I, probablement, no es consolidará mai en
la forma comunista, ja que, com diu el Pro
fessor Gide, el comu,nisme és una teoría «ab
solutament quimérica»; la seva realització «no
ha estat possible més que en els origens de
totes les societats»
Es pot, tot lo més, arribar-ne a la realit
zació en societats petites, ja que en els Es
tats Units n'hi ha que porten un segle de
existéncia. Per() no es podrá anar niai més
enllá, ja que aquestes societats obtenen un
éxit molt relatiu, primerament pergu,é son
molt petites; i segonament, perqué catan sot
meses a una disciplina molt dura.
El comunisme en gran escala, no ha existit
mai al 171(51i 1 allí on s'ha intentat implan
tant-lo com a Russia, ha degenerat en tira
nia per dalt, i en miséria per baix.
I si no !que ho diguin el llibre prologat de
En Turati. a Italia; l'informe deis represen
tanta de la «Tracle-Unions angleses»; i les
noticies que tan abundosament van suminis
trant-nos els socialistes espanyols amb en-fe
rran de los Ríos per capdavanter!
.

osep M. GICH.

No més amb que la quarta part
deis habitants de Barcelona do

deu céntims setma

nessin

nals per a Illospital de la
Santa Ireu, prodria sostenir-se
aquest

i

acomplir la seva
sense penuria.

missió
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COIZIZT_LE"-TOIZS

son uns braol i exploten al obrer
Nosaltres artis
tot i per tot al costat del proletari.
—Si, noi. I hem de pendre una iniciativa en
pro del poble que
pateix. ?Qué podém fer per a l'obrer?
—Ja está dit. Farém una revista pornográfica...
per a que es

tes

ens

posém

diverteixi.

en
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1()

Ei resulta

L'escola bolchevista

1919;

Cada vegada que fan infoimacions els que
Russia, sabem coses noves, Deci
didament la República dels soviets és La feli
citat del poble. Els nostres comunistes hi hau
rien d'anar a viure i així segurament es con
vencerien que a realitat és molt Iletga. Pla
nyem els pobres obrers que han de sotmetre's
a la tirania
d'En Lenin. Si aquest senyor
segueix exercint autoritat, Russia es conver
tirá en un manicomi. Que esperen els parti
daris del comunisme, per a convence's que es
una doctrina antinatural que portará la rui
na a tots els pobles de la terra! Un mestre
suis, nomenat Hector Nicole, que fins ara
havia residit a Russia, ha tornat d'aquelles
terres abrandades de passions i d'odis, molt
desil-lusionat. «L'Alsace Francaise» publica

Está

retornen de

unes notes que

reproduim.

reEls comunistes-- di u—les han emprés amb els
d'estudi i
grapuda han anorreat tots

nois

principis pedagbgics admesos. arreu. Les ex
periencies de molts anys, les veritats mes ciernen
tals de la psicologia humana, fot aixé son can
gons. Amb un fervor quasi mistic, han proceda
«a priori», imphintant fórmules ahstractes, a les
els

quals Ola d'ernrnotilai

la realitat, costi el que

costi.

estudi, juguen, can
fan el que volen. De 8 a 13, ingres
sen a l'escota soviética de trehall de primer gran.
Res d'escolcs de comerg, d'oficis, d'arts; son erial;
contra la santa igualtat.- No hi ha més que tut
sol tipu d'escoles, amb classes mixtes..Res de di
rectors, de professors, de mestres de cap mena.
Els decrets de 1918 proclamen la supressió de
retota coacciC», dins de l'escola: ni exámens, ni
notes, ni fixació de treball. Els nois entren a le-s
De 4

a

8 anys, éls

nois,

a

ten, dihuixen,

•

cla.sses

mant,

com

sense

de la

en

rmtiga,

una

llihres,

la gorra

Ilibretes,

ni

posada,

sense

una

les escotes

ésser taneades.

proldhit als

treballar els nois. Un

escolars

retreballadors»

d'aquells

ésser

va

severa

ment anionestat per l'abfis d'haver fixat als noi
feina

una

fer

a

a casa.

Quan parlen ami) un nol, os
--De qué serveix estudiar i apendre? Els queII
saben res ficopen els primers Uocs, i, en canvi,
els instruits
Per altra
un

Ji

jure,

es moren

de fan).

part,

esthdiaran

ni

una

com

llibreta,

ni

.si

unt

instrument? El papel és destinat

no

tenen ni

mapa,
a

ni

un

la prempsa

propaganda i no :jis llibres.
profesor rus deja a Al. Nicole:--E1 sistema
holxevista porta ditectament i amb molla
a Vestid salval4;e.
de

Un

Ja ho veiu quin pervindre més trist per a
la pobre Russia. Si els infants reben una ins
trucció tan migrada i son allieonats per gebt
indocta, que voleu que facin demá que siguin
cridats a la vida del progrés i del treball? Po
bres infants! Ells pagarán els pecats deis pa
res! Ja he heu llegit: el sistema bolxevista
porta directament i amb molla pressa a res
tat salvatge. Val la pena de fer revolucions
de pertárbar la vida económica, deis pobles,
per implantar un régim que condueix a la
barbárie! Es natural que l'home lluiti per a
portar un perfeccionament a la societat, peró
no es compren que
hi hagi gent que treballi
pel triomf d'unes doctrines que la realitat
amb tota la seva cruesa ens demostra que son
contraries al progrés, a la llibedat i Ia ci
vilització. No ens deixém, dones, enlluernar
per les il-lusóries aventatges coinunistes i es
mercem les nostres energies per a conseguir
un régim de pau, de progrés i de justicia.
J. C.

be.

Kamojnsky,

a

Moscou,

en

va

hi

ha el coutissariat d'instrucció. Els companys Poz
i

van

por que

&ser feta al barri de

ner

buril

que l'any

tal,

desurde

ni papers. I Pa

a l'abra, -segons els sembla
ningll els renyt
L'aplicació més integral d'aquests prineipis

sen

fu

un

aidre del mateix comissari,

pm

d'aquell

és.-aa.

va

Poliansky

deien als nols:

Escolten. Volett cantar

o

«—Voleu escoltar?
bailar? Canten i bailen».

Aquest número ha
sigut passat per la cen
sura gubernativa

•

•
•
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réneies,

ELS LLIBRES NOUS
EREGUEM
Nem

ALS

COMETE

AUTOR

DE

SEGGIO,

°NSEJOS
de

AS HDITORS

L'APARICIO
QUE

QUE

DE LI.URS

VULGUIN

LLIBRES EN

QUE

DO

AQUESTA

ENS REMETIN UN RXEMPLAR.

INDUSTRIALES

Publicaciones

Establecimientos
-ladavia, 1520,

MIXTOS.--Ofici0a
de la Asociación del Trabajo.

Gráficos

A.

de Martino.—Ri

Buenos Aires.

Aquest fascicle

és una recopilaci6 de les notes
*entre el Departainent Nacional del
de la República Argentina, amb motiu

uwiades
la

trjs

iniciativa

d'un reparthnent

en els que invitara

a

de questio

les entitats

patronals

considerar la conveniencia de la implantaci6
eonsells industrials del 'tipo Whitley.
En el
text deis documents reproduits
tro
n
sintetitzats clarament els principis a que
aPnnen els consells inclustrials susdits, que ve
Pregonitzats per personalitats eminents del
)11
industrial I que en els ultime temps han
1'14
frequentment portats a la práctica.
M.
J°11n Rockefeller deia en un célebre, 418las

Prenunciat en la
,e-I'
m
'
ada a
torrals Washington

Conferencia Industrial
en
1919: «Les relacions
entre patrons i treballadors tan ne
gsaris per a l'éxit
eil
duna empresa, desaparei
mica en mica lins arribar a ésser nules.
•I
ha portat
el desacord, els rezels, a des
i moltes
masses desgraciada1-1", Podi, amb totsvegades,
els mals que nostre régim
sofreix ami)freqüencia. La majoria
que sorgeixen entre el capital i
e
neixen de la repugnáncia„ del un i
laltre d'afrontar el problema, de?
del punt

;14n9a

,

conflietes,'

tfeball,

home que
orr¦
:14 a estudiar

recentment consagrá el seu esel
"lb milers problema industrial 1 que
d'obrers de diferentesindus
4, Creia,
de bona fe, que lo que tinicament re
rnaVa el
coneixer treballador era una puja de jornal.
millor als treballadors, descobrI, que
reirindicacid, no estriba pas en el
deis salaris
sino en la voluntat de mi
"rarnent de
tracte reivindicant la sera bu
la

verdadera

11,,rtlent

consideraci6.

restabliment
<le

confiança mutua, la bona voluntat i la tooperaelb.
Les relacions personals, sots el modern r,, liii in
dustrial, no poden restablir-se sense la represen
taci6 deis empleats en els consells de les fábri
ques. La representació és el principi just, él
principi vital, sense el qual no hi ha possibilitat
d'empendre cap tasca regeneradora.
Els Consells industrials mixtes tendeixen a la
realitzaci6 práctica d'aqueSt ideal industrial nio
dern: que tal volta alguns esperits pusilánims
i piens de prevenci6 escoltin amb estupor al oir
los de boca d'un ínagnat de la importánéia d'En
Rockefeller. Limitats a les seves. funeions pro

pies, adaptats a les especials característiques de
cada industria, els Consells mixtos, en espeCial
els

del

Whitley, coniribtleixen poderosament

aquest,lcleal'cl;harmonia

de les relacions personals per
reunions i regulars confe

frequents

a

1 pacificaci6 industrial.

Altrament el plan Whitley no ha determinat
forma estricta per a la implantaci6 d'a
quests Consells, deikant-la ilitire per a que. cada
una

industria, segons les seres peculiars .necessitats,
fixi; no és tracta d'imposar res que estigui
en pugna amb els .interessos que .tracta de ser
sir, i per aquesta causa és que es limita a fixar
les normes generals i a suggerir les condicions
necessaries per a infondre un veritable espera
de confiança o cooperac16. En general els Con
la

.

seas es composen d'un nombre indeterminat de
membres designats per meitat per les organitza,cions patronal i obrera, i del seu si s'escolleix
un Comité Executiu enciarregat de assegurar la
aplicaci6 de les seves resolucions.' El President
Pot ésser, indiferentrnent, escuna entre els pa
trons o be els obrers, perb el Vicepresident és
elegit entre els delegats de la organitzaci6 a la
qttal el President no pertany. Les resolueions es
prenen per inajoria 'dels inernbres presents. Els
gastos van a cárrec de les organitzacions repre
sentades.

pul; d'aquesta organitzaci6 els Con
Taller, que limiten la sera actuaci6 a
aplicar les resolucions superiors i dintre la se
Formen

Ir

1

per a discutir en elles questions «un
coma interés tals eom les condicions de existen
,
cia i del treball sOn easencials per a restabiir la

sells de

•

va

esfera.

El follet6 qual 'contingut exposem, publica
també en apendix, els antecedents d'algunes ini
ciatives patronals de la República Argentina, en
caminados a la implantaci6 deis Consells Indus
trials Mixtos; entre altres, la de la empresa de
Ferrocarrils de Buenos Aires al V'aclfic, que
amotlla a les necessitas locals de la empresa la
idea fonamental dels Consells Wihtley.
F. MANICII.

•
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_D' a el d' 11 á,
J111~fflia¦

Ha sortit un periódic que pel seu titol
i el seu contingent, sembla que es publiqui
exclusibament per als soldats.
Si aquest periódic fos politic i no tingués
altra finalitat que coumbatre les institucions
i les autoritats, seria prohibida la seva pu
blicad& Peró ara no es tracta sino de fer
passar Festona i pervertir maralment els sol
dats, i aquesta perversió, desgraciadament,
no és considera
Es llegirá aquest
periédic a les casernes, es comentaran els
xist,os i es celebraran les caricatures. La por
nografia és l'origen de molts mals i per tant
és necessari combatre les publicacions que no
tenen altra finalitat que ernbrutir la gent.
*

*

*

No hi ha home més divertit que el dipu
tat socialista senyor Prieto: Per una senzi
la votació
el quorum

se
a

E

va ocorre

l'altra dia demanar

la Cambra de

*

Discutint els nous aranzels s'esverava el
de la Cortina perque es carrega for
tament en algunes substáncies alimenticies
de primera necessitat i retreia l'exemple del
bacallá per al consum del qual hauran de pa
gar les classes necessitades 48 milions de
pessetes anyals.
Aixé rai, que mengin pollastres o bé pro
curem que el bacallá es fabriqui a casa nos
tra, protegint així la industria nacional.

marqués

*

Ha deixat de publicar-se «Espana Nueva»,
diari madrileny sindicalista les tasques del
qual tanta perturbació havien dut.
I ara a moka gent E estranya
que després de la campanya
d'una llaroa temporada
no hagi deixat nova a Espanya,
sino rnolt atrotinada.
R. I. P. i per molts anys.
*

*

*

El comte 1e Romanones es un politic d'una
habilitat, que té una vivor que espanta
es sacrifica per la propia patria fins
arrbar el dejuni... del Poder per tal de que
el trobi bé de ventrell.
Ara está fent amb el Govern un xic de
gran
i que

comedia.

Tant

aviat

us

Sen»:

l'amanyaga; avui
trea
nega, i així es

s'empipa com que
promet ajut i derná Ii
bon profitet i s'augmenta la foro..
/YI
Un autor dramátic, encara més vn queuT
escrivint
senyor Figueroa, sabem que está
el
que

pas escénic que es titolará:
la fuerza del si, no.»
*

*

«Don Alvaro

*

de
La República deis Soviets russa per tal hs
burgesos
conseguir l'ajut deis governs
es"
ofert grans aventatges als capitalistes
promet
trangers. Entre altres coses els
propietat d'una munió de hectáreas de te'
rra a la Silesia i a l'antiga Russia.
?No quedem en que la propietat era
robo? Quina manera més discreta de dir lls
dres als rics de fora. En canvi els naciona
tan honrats, tan cornunistes... i tan pobrets.

diputats.

A tothom li va fer molta gracia. !Ves si
per futeses com l'aprovació d'un trist con
tracte d'un Monopoli s'ha d'anar a parlar de
quor u m!
*

benévola

**

de'
Unes guantes senyoretes madrilenyes
dip
personalment,
dia,
als
manaren
l'altra
tats i senadors, per medi d'una atenta el."
pasició, la igualtat en els drets civils i P°,11itics, supressió de les lleis que tanquen a
dones el pas a certes carreres, igualtat aun
l'home davant el Codi Penal, formar part de.'
tribunal del Jurat, investigació de pat
tat, igualtat davant la llei deis fills legítirns
de
i ilegitims, llei suprimint la reglamentació
la prostitució, etz.
Firmen entre altres, aquesta exposició:
comtessa de Morella, Carme Burgos, Luere
cia Arana i infinitat d'escriptores i professe'
res.

Una comissió presidida per la marqufsl
del Ter ha remés la petició al presiclent det.'
C,ongrés i al Govern i ha conferenciat am"
molts diputats que li oferiren llur ajuda.
Que les dames demanessin aquestes eese,s,
tan.. groixudes és compren fins a cert PO,"
f°'
mes les damisseles... és talment massa
aixé.

Quan als diputats que han
ajuda a la comissó esmentada,

ofert la
hem de

sev3

cret,11

rer que
estaven de broma iElls compartl'i
els drets polítics amb una Lucrécia, Posen.
per cas!
Si la petició anterior sura, ja veieni
Congrés pié de senyores diputades:
La Presidenta:—Té la paraula S. S.
el
Una de l'opossició:—Era per demanar
monopoli de la mateixa.
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NOTICIARI
—Tingué

—La Colonia escolar de nenes que organit
za; la Reial Associació del Angel de la Guar
da de Barceona per aquest any, constará de
cent places i durará Cinc setinanes.

loe la anunciada Festa Mutual

Previsió Catalana, organitzada per la Ban
ca Social de
Previsió i Estimul de Catalunya,
rePartint-se en els deu districtes de Barce
lona llibretes d'estalvi.
—En comrnemoració del septuagéssim ani
versad de la fundació de l'Institut Agrícola
Catw-t de Sant Isidre, la revista del propi
institut ha Publicat un notable número extrao.rdinari,
en
el qual han col-laborat les
111111ors firmes de la inte-lectuaitat agrária

Catalunya.

L'edició
fet a dues tin
tes, contenit nombrosos
gravats, entre ells
ets retrats
de tots els il-lustres pregidents
que des de
l'any 1851 fins el dia han tingut
la

d.irecció de la societat, i
llalltats agráries adherents

el d'altres perso
a la Inés antiga

catitat agricola de Catalu,nya.

.

—El Centre Gremial d'Igualada ha comme
Illorat l'onzé aniversari de la seva fundació

aulb. una conferIncia pública
estatge
1).clal.
Parlaren els senyors Doménec Rosseu°,
en

son

—La «Gaceta» publica una Reial Ordre
relativa a la justificació de l'edat pels obrers
d'ambdós sexes, fins a complir 18 anys. Dis
posa el següerit:
«Primero.—Todos los obreros, varones o
hembras, hasta cumplir los 18 arios, están
obligados a observar lo prevenido en el ar
tículo 10 de LA Ley de 13 de Marzo de 1900
y en el articulado del Reglamento de 13 de
Noviembre del mismo ario.
Segundo.---Los obreros nacidos en el ex
trangero acreditarán la edad a los efectos de
las disposiciones citadas en el número ante
rior, por medio del acta o certificación de
nacimiento suscrito por las autoridades civi
les o religiosas del lugar del nacimiento y
por la representación consular de Espana en
la nación donde hayan nacido los obreros.

secretan i del Centre Gremial, llegint la
--Acaba de publicar-se l'A-nuari Estadisfic
Tere6ria corresponent l'exercici de 1920.
d'Espanya,
corresponent
l'any 1919, que
Marcelí Valls, president del mateix ,Cena

11:,
dj fent exposició
lncendis

a

a

del projecte de la Mutua

implantar-se properament i

En

dil-sel) Pintó, tractant sobre «La futura Feis'e;raeló Gremial Catalana», i el senyor Lloversant sobre el tema «L'organització i
"eierlsa dels detallistes, davant els actuals
4529fictes».
Tots foren aplaudas, i a l'enderná
Ls

obsequia

amb

un

res
de

aquesta ciutat.
que

vulguin emigrar aLs Estats Units
present que en el curs d'un any
de J uny
1921, a 1 de Juny -922,--sois se
Pan
admesos allí 365 espanyols.

4

La Comissió
—?lars ha fet

--L'Unió de Vinyaters de Catalunya está
d'acord amb les de Valencia, Aragó, Nava
rra i la Rioja, per empendre una eampanya
de conjunt i molt forta per a salvar aquesta
avui compromesa producció.

dinar.

fet la distribució de les Bibliotecirculars establertes per l'Aju,ntament
Barcelona per a les Escoles primáries, a
(35 escoles
de caade-ú deis deu districtes de

t.

conté dates interessants.

nacional de les Mutualitats
la distribució de 157 asso
-act°ns
en
altres tantes Escoles
111.-lbliquesestablertes
proposta per a establir el fons
elPecjai destinat
a bonificacions individuals.

--El prOjecte de Ilei llega pel ministre del
Treball respecte a Colonització, consta de 49
artcles i dues disposicions transitinies.
En

aquells

es

regula l'aspecte jurídico-so

cial de la propietat del sol amb mires a aug
mentar les farnilies d'agricultors, a subvenir
les necessitats de la vida i poblar els camps
majancant el cultiu de les terres incultes
i establiment de colonies.
Per al desenrotllament deis fins d'aquesta
llei es crea un Institut Nacional de C,olonit
zació interior dependent del ministeri del
Treball, que estará constituit per un Consell
una C,oinissió executiva i una secretaria ge
neral.
El president de l'Institut será un ex-mi
nistre de /a Corona, i el secretad general un
en

ginye r agrónom.

?
111?
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-El «Butlletí Oficial Eclesiástic,) d'aquesta
diócesis publica les instruccions del nostre

venerable senyor Bisbe respecte a la propera
celebració de la Diada de la Bona Prernsa.
Tindrá loe el dia de la festivitat de Sant
Pere. En totes les esglesies hi haurá cornu.
nions, aplicades al fornent de la bona Prem
sa,
durant les Misses, sermons, plátique,s'
inculcant els ineludibles deures envers
premsa bona.
La colecta s'efectuará durant les dites Mis
ses, anunciant abans als fidels l'objecte de Ja
(apta.

••••••••••••••••••••••••••••••..
low

CONSULTORIO CLÍNICO

—S'ha llegit al C,ongrés el projecte de llei
sobre colonització interior, que subjecte a co
de l'Estat i deis Municipis, i altres terres
sernblants, si que també declara finques colo
nitzables les ermes i mal treballades.
Una de /es disposicions capdals del projec
te, es la institució del patrimoni familia'
per

Mg
•••

:
•
•
•
•
•
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SOCIAL $UBT

Un any
Sis mesos

•
•
•

BISIPTES
8

.

Cada número

.

15

•
•
•

DEL

JORDÁ MASIP

DR. R.

ptes.

4

.

:

•

céntims.

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia
trabajadores.

Condiciones especiales para
•

ANUNCIS

A

PREUS ECONÓMICS

111111111111MOIIIIIIIIIZIMMMIZMIIIME111~

INTERESSANTÍSSIMA
per

a

els

senyors Rectors,

propietaris, pagesos, i Sindi
cats Agraris, es l'obra del
P.

CHALBAUD,

J.

S.

HORAS
DE 7 A

4."

Cajas Rurales

edició aumentada

Entrada

LA QUARTA EDICIÓ NOTABLE
MENT
AUMENTADA DE
LA

Sociología Cristiana
DEL

josep L'oven,

UNICA

A«

ESPANYA,

CLARA, COMPLERTA

Per demandes dirigir-se

a

«ACCIÓN POPULAR»
Baix S t. P ere, 1, 3 i 5
BARCELONA

:

ACABA DE SORTIR

Dr.

Singicatos ij

BOQUERIA, 27 Va.' 2.1
ALSINA, 3.

VISITA:
9, TARDE.

DE

Pbre.

A

COM
I

CONCISA

SE VEN A LES PRINCI
PALS LLIBRERIES I A

«ACCIÓN POPULAR
PREU:

7

»

PESSETO
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°NEJO
BOTELLAS MAL TAPADA
Gir IR A_ Di

CATALANA

10

re

TI. I A,

cirios, blandones, ha
chas, candelas y todo lo
concerniente al remo de cerería, elaborado con toda
o rferción al peso. ferina y gusto de cada país en CE
RAS JURAS DE ABEJAS pra el CULTO CATOLICO,
y con buenas mezclas de vedas clases y precios. «Sin
humo, olor ni crrhón..
BLANQUEO DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla.

ESPECIALIDAD

DEPOSITADA

en

CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias. Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.

p,011/e4
de

Bujiaz

Estea r:

40tIO

NIAPOI?

?Dlpi. SISTEtthil
de

hoy,

40 Calle (lela Princesa 40
relefose428

PRI V/4.
•

BARCELONA

y

ces

«\>

e

14b0

POR
2 Gr..noto premlos

FABRICA de BUJIAS

Esteáricas ytrans

parentes, blancas

y colores de todas clases y varioa precios. Cirios Y
blandones estc áricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. txpsdlclones a todos
los ponto* de la
Península 2...
y Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.• y
CLASE

Princesa,

40 ANTONIO SALA Barcelona

Sr remiten

Teléfono,
rotas de prec

428. A.
y

09.

crtálcgos,

gr, tls.
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LLET CONDENSADA

PROVEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Línea de

Cialm

TRASATLÁNTICA

Ye'l e,

MIjice.---Servicio

mensual saliendo de Bilbao el 17,
de Santander el 19, de Gijón 0120
Corulla el 21, para Habana y Veracruz.
salidas de veracruz el 16 y de
Habana el 20 de cada mes, Para
rufla. Gijón y Santander.
Línea de Buenos
~cs.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el I*
para Santa Cruz de Tenerife,
Montevideo y Buenos Aíres; emprendiendo el viaje de regreso desde 13tien
Aires el día 2 y de
Montevideo el 3.
Linea de New-York, Cuba,
Méjlee.--Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Valencia el 26 de
Málaga el 28 y de Cádiz el 30. para
New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 27 y de la
bana el 30 de cada mes con escala en
New-York.
Línea de
Venezuela-Colombla.—SorvIcio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia. e•, 13 de
Málaga, y de Cádiz el 16 de cada mes. para
Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife. Santa Cruz de la ya.' to
Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón l 12
para Sa.bauilla.
Curasao,
Puerto Cabello, La Guayra, Ftler
Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
Línea de Fernando Pdo.—Servicio
el
mensual saliendo de Barcelona el 2. de
Valencia el 3, do ialcarle sto
de Cádiz el
7. para Las Palmas, Santa
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
la Palma Y puertos
occidental de Africa. Regrese de Fernando Póo el 2,
haciendo las escalas de Canarias y de la
indicadas en el viaje de ida.
Regreso de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de
Canarias y de la Península. indicadas en el
-

p

-

";:c:tiab

Je de

ida.

Línea Brasil-Plata.—Sallendo

I

MonteV-1°,0,

tlie
Bilbao, Santander. Gijón. Cortilla y Vigo para Río Janeiro,
viaje de l'egreso desde Buenos Aires para Montevideo.
Jafie
Río
Sanos,
Canarias, Vigo. Corufla. Gijón, Santander y
Bilbao.
Además do los Indicados servicios, la
Compailla Trasatlántica tiene establecidos los especiales de 100-0001"
to
tos del Mediterráneo a New-York,
puertos Cantábrico a Now-York y la Línea de
Barcelona a FiliPinsS.

Buenos

yaz

salidas

Estos

de

Aires, emprendiendo el

no

son

Ibas

admiten

y

se

anunciarán

oporunamente

en

cada

viaje.
(1)

condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la ComPa"— 055
alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha
acreditado en su dilatado servicio. Todos los
tienen telegrafía sin hilos. También se
admite Carga y se expiden pasajes para
todos los puertos dcl
do, servido« por líneas regulares.
vapores

carga

en

las

vaP°101,

I.JANIewliesdiernillt~

I FRANQULO

CONCERTADO 1

&~DA000/1.

