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Barcelona

partidaries que es celebri, en la data fixada, la gran
vives s'han mostrat
unánim de la ciutat. Aquesta exposició l'ha
de Barcelona. Es a,quest t,ambé el desig
,
al nastre treball i a la riostra cultura hi
Catalunya,
car
a' 'Peltre també amb bons ulls tot
contrades.
La. ciutat de Barcelona, es la ciu
fffrtenlluis
energies els catalans de totes les entusiasme pel seu creixement. Les exposi
anA
e7t de tots els catalam Treballem, dones,din.ers.
No es cregui la gent que anem a convertir
L."8 no es fan antb il-lusians, sinó amb
i que els diners nocessaris per a la amstrue
.muntanya de Montjuic en un petit paradisamb
l'ajuda de l'Estat. Si es danessin a Bar
de les obres
del cel. No cal pensar
plouran
fer eposicions. Cal,
"a uns quants mil jons MéS, totes les ciutats d'Espanya voldrien
amb un orgtd1 ile
nostra
obra
vion
la
S' que l'esforç sigui nostre per tal de mostrar al
crulats
a donar-ne. Un poble
son
caixa
si
l'28 que tingitin diners que no tanquin la
que colgarem, a la terra es conha fet mai grans coses. Pensent que la petita llavor
nost
res esforços contribuiran a la
els
i
en un arbre esponerós. Els nostres diners
c,,
convulsions socials; si ha estat confortes
per
trcrntollada
de Barcelona Si ha estat
i disolvents; si ha estat
rimentació de les doctrines mes anarquiques
ean/P
ele
ments que pretenen sofollia
deis
de
la
la seva economía i ha estat víctima
adversaris;
ha
estat humiliada i essi
seus
conflietes ,ocicas matant a trets elq
deu
ésser
ben torta la seva
nuyrt,
be
cartlid
711) ha
me/grat tetes' aquestes circunstancies
bé lio sera mes si aconsegueix
que v
gran,
yadversitat
és
zt.at .la seva
creadora. Si en
esforl i la nostra riquesa. Peró cal pre
vngul
d'arroz
del l'izan a admirar el nostre
gent
v,•
constantment en les tenebres per
sotja
1,,-;ar-se contra les males llengiies. Hi ha gent que elements l'exposició no es altra cosa que
certs
de babejar l'honorabilitat deis &tres. Per
son impotents per fer obra constructiva.
Ei 'negad. Criden i gesticulen airaclament perque
conte rus, troven un
8" ekment es la cridória i l'escandol. Ells, com aquells homes del
Nosaltres sapigulm
.purulentes.
nafres
sinó
mort
.al mig del carrer i no hi veuen humanes son znperfectes. Al davant de l'obra
veu
re-lz les dents blanques. Totes les obres
aixa ja es una garantia. Quan es celede l'exposició hi ha persones hanorabilíssimes i
veus estentóries que clamaven
sentir-se
varen
darrera Exposició Universal, també
ctssegurar
el seu exit. Son els de
zizEra ebs patriotes que treballaven coratjosament per
ajuda i el nostre entus
nostra
oferim
la
Els que no treballen ni deixen treballar. Sirealitat. Si ene moetrem indiferents, de
une
sera
al Comite de l'exposició, a,questa
Barcelona es gran i es Torta i amb l'ajuda
davant del mon la nostra impotIncia.

Totes les [orces
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EL

QUE PASSA

ESPANYA. ENDINS

El fet polític sobressortint de la setmana,
l'ha constituit la discusió i votació de la pro
possició presentada pels lliberals al C,ongrés
amb motiu del debat sobre els successos del
Marroe.
El Govern va acceptar l'essencia de dita
propossició, que es referia al protectorat de
la zona d'Africa, i per boca del Sr. Maura va
refusar el restant de la mateixa que feia re
lació als problemes militars i que tancava
una manifesta censura per el Sr. La Cierva.
Ja conformes en l'essencial, govern i oposi
cions guvernamentals, no cabia arribar a vo
tar la proposició. Perqué ?qué buscaven els
lliberals?, ?definir eriteri?; ja ho quedava
amb la discusió, sobrant la votació; ?provo
car una crisi? no, de cap manera, segons en
Romanones, qui va defensar la proposició;
llavors, ?perqué votació?
I així resultá que en Romanones i l'Alhu
cemas volien evitar la votació per inútil. i
perjudicial; i l'Alba i l'Alvarez volien votació
per fer mal al Govern.
I entre la discordancia dels lliberaLs i un
avis arribat als mateixos d'una alta persona
litat anunciant un Govern Cierva pel cas de
que fracassés l'actual, feren el miracle de
que els IliberaLs votessin i no votessin la pro
posició, arribant a l'extrem de que els dos
Ministres lliberals votessin en contra de la

proposició presentada pels seus caps, per ex
prés manament deis mateixos. !Quin paper
més ridícol! Amb aixé queden altra valta di

vidits els lliberals i consolidat el Govern, a
gust
l'opinió sana.
El nostre exércit segulix avaneant en te
rres
africanes, trobant escassa resistencia.
Ha ocupat fins a Ras-Médua, amb el que's
diu queda tancat el primer cerdo d'opera
cions. El segon sembla, per?), que no es fará
esperar.

Tambo s'afirma que el General Cabanellas
está sumariat i destituit amb motiu de la se
va carta sobre les Juntes de defensa.
Aquest
assumpte porta un caient gens agradable.
A Barcelona s'ha reunit sota la presidencia
d'un Ministre, una Assemblea magna de cor
poracions i forces vives per a ratificar i en
fortir la tasca de la Junta de l'Exposició In

ternacional i Espanyola i senyalar la data de
les mateixes, que es fixá per abans de l'any
1925. L'Assemblea constituí un esdeveniment
ciutadá.

ESPANYA ENFC

En parlar, la darrera setniana d'aquestes
Planes estant, de les potencies marítimes
que es disputen el domini deis mars, qteds
ren oblidats els Estats Units, com si no íos"
sin, avui per avui, els capdevanters del mon.
Per fi sembla que aquest dornini se'l replar
tiran, potencialment, els yanquis, els angle
sos i els japonesos, en la corresponent Pr13"
porció: cinc, cinc i tres. Encara que la Con
ferencia de Washington no conseguís altra
cosa que aquesta, ja fora un aconteixerient
memorable.
Referent a Franea i a Italia, sembla que
les marines de guerra de ambdos potencies
no sofriran disminució; al contrari. Com que
la seva desproporció comparada amb les de les
tres dites grans potencies, es excesiva, U°
Franea com Italia reclamen el dret d'aug"
mentar les grans unitats de combat fins P19sar-se a un peu
de forea equitatiu. Dernés
Franca ha conseguit que, atenent a pass]bles
contingencies bél-liques amb Alernanya se
l'autoritza a mantenir en peu de guerra 1J+11
exércit capál de lliurar-la de tot peral per
aquest cantó. Italia ha dit que ami) 10090°
homes movilitzats ja en té prou. Cosa 101'
blant sostenen les tres cabdals potencies rus"
rítimes per lo que fa als armaments tetres
tres.

El punt mes discuta, i encara sense r(
al escriure aquestes ratlles, es el deis
submarins. Anglaterra sosté que aqu eStS
barcos no constitueixen armes de corr bat
sinó mitjans traidors de assesinar al pr153
i demana, per tant, la seva supressió, P tira
i simple.
Aquesta opinió no la comparteixen les de'
més potencies, inclinant-se a limitar sols"
inent les flotes submarines a proporció de leg
respectives armades. Anglaterra, proclano
que les flotes aérees no poden
combat marítim, i deuen quedar fijures.
Ni en aix?) ni en la qüestió deis submal ins
te Anglaterra qui u faci costat.
Egipte torna a reivindicar l'independen Cia'
i el plet d'Irlanda, gravíssim de sí, l'agrellTI,.
gen enormement els protesta.nts del ulbter.
Avui paga Anglaterra el vell pecat d'en‘air
el territori irlandés, totalmentsantanlent
cristiá, m'YA) la tramesa de una legió enerniga per tal de injectar a Irlanda el virus de
la Reforma.

dre,

considerarde
T
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directius de la política alemanya

esDerit del 119Yell dret oler alemany

organització de

No es pot pas negar que l'Alemanya ha si
gut
sempre l'estat capdevanter en la realit
zaeió dintre el
dret d'un regimen favorable
als obrers.
Cal no més recordar la Conferin
eia de Berlín
l'any 1890, la fundació de l'o
bra de les
associacions internacional per la
Drot..._cció legal del treballaders, per la lluita
Contra 'atur
forlós i contra la tuberculosi.
Po Iru cal
atendre que si la contextura de la
llei era
tal que les Conferéncies reeents de
WA.‘"'"IngtOn
con
;

i de Ginebra no feren sino
resolucions en molts punts als
;
cite da
era estatua en terres teutóniques,
a una
cosa la Iletra i ádhuc l'intenci
tre llur
realització que depenien de l'esperit
que
infórrnava el concepte legal de l'actuació

formar

sea

eli"

Obrera.

ladaIn

gran pas

dar en la data senya1884-1887, en instaurar el régim d'as
seIurances,
sustituint la idea d'as.sisténcia
alr
neina per la de previssió, qual sistema
confereix als intel essats el dret de control
Sobre llurs cabals. De totes maneres era VesDerit
que fallava; i així en el cas de l'asse
raina-accident, l'administració es deixava
es va

"

o

'""s, totes plenes, deis sindicats profes-

,

l'asseguranla-invali-

'"'"4.; es veritat que a
da una representació obrera
,

—

era

equipara-

dintre
tror,

el Consell consultiu a la del pa
Deró de fet els qui tot ho manegaven
era el
funcionariat; en quant a les societats
d'a
.ssegurança de malalties, per més que tota
estava confiada als interessats, la in-

ter

rryerleió de les autoritats la feie,n fonedissa.
rar"e'a
);t aixó fruit de la migrado, bel-lige
-

tanit

era

que als sindicats obrers seis concedia,
que a les antigues provincies prussia
aes. 1
no era permesa l'associació a les grans
i
de treballadors del ram de transports
e
l'agricultura. Tota consideració pels sin
-

?les

ciztats Datronals,

relativa condeseendén
oer
máxim, per els obrers. El mateix Codi
curava de reprimir la coacció a les
va,.
gues, en canvi no tractava d'actes sem
blants Droduits per l'amenala d'un lock-out.
una

La gran
guerra trasbalsá un xic aquest
estat de ceses
fent cornpendre al elements

masses

era

que

indispensable,

una
co

per otorgar els mateixos drets
als sindicats obiers que als .patronals. El mi
racle estava ja fet, l'esperit de democrácia
inspiraría ja en avant aguas mateixos tex

mencant-se

tos

legal.

La proclamació del 12 de Novembre de
1918 marcava la inauguració d'una nova era
social i política a l'Alemanya, que va trob.ar
concreció precissa a la Constitució de 11 d'A
gost de l'any següent. A la quinta secciá
d'aquest Codi sacramental s'hi troba tota la
matIria sobre l'esperit de la legislació social
i després de reproduir totes les afirmacions
ja expressades es diu a l'article 157 que el
Govern federal establirá un Codi de treball
uniforme, el projecte del qual ens consta
s'está estudiant.
Fruit de l'equiparació deis elrets del
obrers amb els del patrons son el grans sin
dicats que han arribat a formar ascociacions
cornuns d'uns i altres arreglar els conílictes
conseqüencies de la guerra, peró que a final
de Novembre de 1918 formaren definitiva
ment l'Assuciació central coniú, quals objec
tius van més enllá, car no paren solament en
el contracte col-lectiu de treball, en La fixació
de salaris, etz., sino que poden ser la base
per a construir un nou sistema d'economia
sense apel-lar a les revolucions, del qual son
heralds la partieipació en els beneficis, l'ac
eionariat obrer i altres formes d'intervenció
del treball en el desenrotllo de la indústria.
Més a més deis sindicats existeixen les
Cainbres de comem d'indústria i d'agricul
tura, representants legaLs deis empleats.
Existeixen els Consells de fábrica i la rima
constitució preveu tot un engranatge jerár
quic, munta,nt dessobre el Consell regional
deis treballadors i el Consell económic federal.
Tot aquest pla tindrá la seva realització?
Creiem que sí, ja que si l'espera dona for
ma al c,os, com ha dit un poeta, el que es
remou dintre el cos social alemany, és re
novellat. A més que els representants al
Reichtag de les classes laborioses, entre els
que es tioben diputats del gran partit del
Centre, en son garantia.—JULI VILA.
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Sdissa contra el
III

Davant de l'amenaca el Bureau Central de
la Société Suisse des hóteliers envia a la
premsa articles pledejant la tolerancia. El
«Journal de Genéve» els analitza i refuta en
la forma que veurém. «Quin cls el principal
argument de la Societat d'Amos d'Hotel?...
Que sense el producte del joc els kursaals no
podrien existir. Suprimir els kursaals es pun
yir al mig del cor nostra industria hostalera,
factor essencial de nostra prosperitat nacio
nal». Molt bé, fa el diari ginebrí. Aquest ar
gument, acceptem-lo, perqué «si la industria
hostalera reb una ferida al oor per la supres
sió deis kursaals i aquestos no poden existir
•sense el producte del joc, senyal dones, que
•els jocs d'etzar explotats en aquestos estabIi
ments proporcionen al any, als seus propie
taris, sumes considerables, que surten de' la
butacaea deis jugaclors. Aquesta conclusió, que
es dedueix de fargumentació deis defensors
de les cases de joc ens sembla irrefutable».
Perd els partidaris del joc s'agafen ells ma
teixos. «Qué diuen en el mateix article? Que
els clients que venen a estiuejar consideren
el joc oom una simple distracció que ni om
ple ni buida les seves carteres». En qué que
dém? A n'aquests clients, els enganyen. Per
un costat, la Societat de Fondistes diu que
ilingú els hi vol buidar les carteres. Perd
d'altre costat, sí que les buiden, tota vegada
que la mateixa Societat afirma que sense
aquesta «honesta distracció» els kursaals no

pcdrien existir!
Ara bé. «Qué s'en fa d'aquest diner tan
ben guanyat?» «Els mateixos defensors .del
joc ens ho diuen, en un altre article. Cal se
nyalar que el producte d'aquest joc de que
tant malparlen, no va pas tot sencer (sub

ratllat del «J. de G») a les empreses delsKur
saals». Ah, diu Ilavors el Journal de Geneve:
Aixd vol dir que la major part sí que hi va
a
parar als propietaris d'aquells establi
ments. En prenem nota. «L'excés (le sur
plus), declaren els nostres contradictors, va
fentreteniment de passeigs públics, etc., i
va en bona part també a obres de beneficen
cia». Aquestes sumes atribuides a la benefi
cencia tretes del producte del joc, constituei
xen
en
certa manera una prima de segur
contra el risc de l'indigna,ció popIdar que

joc

palria suscitar l'explotació d'aquesta Pas"
sió (1).

«Pero encara hi ha mellor. Son els mcvils
eig
que atribueixen als jugadors, aquells que
als
voldrien veurer entaulats a la «b,oule» o
In'
caballéts: «El producte del joc en els I'
eorn
ditten,
pot
considerat
saals,
ésser
«contribució voluntaria» del estrangers rieS
estly
a les despeses enormes de les nostres
cions de turisme». Aquesta noció de «c.cultri.
bució voluntria» es una veritable trobe119:
el nostre poble s'entendrirá Per l'actitut ers"
questos generosos forasters, els quals, 1111
apassionats i febrosos s'instalen en una V al
ne
de joc i proven la fortuna de l'etzar
Lull
pensen pas en altre cosa que en aportar
de
«contribució voluntaria» a l'embelliment
estacions
turístiques.
nostres
»I l'argument del primer article, qué 5
fet? No haviem quedat que els jugadors
taven convençuts de que no omplien ni Mi'
daven la cartera? Ara tenim que aporten
una «contribució voluntaria»! Per?), si tener/
desitg de donar contribucions voluntaries'
cap necessitat tenen de pagar-les a la tstill
de joc. Que se'ls hi dema.ni directamente tins°
«contribució voluntaria» en forma d'import
donatiu per les societats,de beneficencia!
»No, tot aixó no es seriós. I menys 1-1c és
Fatirmació de que es, segons la Societat ti
mos
d'Hotels, «absolutarnent injust I re'
ver
tendre que els propietaris de Kursaals
len enriquir-se mercé a la passió del Pe).
Veritablement es voler fer combregar al 13°'
ble arnb rodes de molí (vouloir faire piendre
irr
au peuple des vessies pour des lanternes)
circedeis
tentar persuadir-lo del desinterés
111tors de les cases de joc, aixís (.53m plorar
ills`t
grimes de cocodril (textual) sobre les
el
tucions de beneficencia alimentades arnb

producte d'aquesta explotació!»

els

Per?) la desaprensió deis Amos (IV
estrío'
arriva al cimal quan diuen: «Els
gers venen aquí per a reposar i
Están en el seu dret. Qui no té necessi
sos
d' un esplai (une détente) per a calmar.
nervis i retrovar sa potencia de trevaill el
«D'acord, cent vegades d'acord—contest.a
Journal de Geneve—. Que vinguin a Sulls5

distrdur,eol

(1)

«Journal de Geneve», 11 Mars,

1920.

•
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de joc. Diu a més amb raó molta: «Una
moral que tendeixi a protegir els indígenes

els

cases

nebrí). Peró

a

hostes a calmar sos nervis i a retrovar sa
Potencia de trevall! (subratnat del diari gi
la broma ja passa de mida quan
nostres adversaris afirmen que la distensió
d
deis
seus nervis y la reconstitució de la Po
'elida de treball es troven a la taula de joe!
La. febre del joc d'etzar gasta i mina els ner
i la
rs
sostenir lo con
Lrari es potencia de treball:
desmentir la realitat deis fets.»
Contrasten
arnb la paupertat de la defensa
del joc, les valentes
opinions d'alguns orgues
Pertaveus de sectors molt distints, peró tots.
els, 9ual8 tenen per conclusió apoiar la
tiva y prevenir els electors contra els pe
91Is del contraprojecte federal favorable al
d,, ", Es a dir que els maticos més contraris
'a
Prensa coincideixen en ractitut resol
de les cases
oe jec. oposada a la tolerancia

.El

periódic radical Turgauer Zeitung (Re
de Thurgau o Turgovia) escriu:
«La guerra ha fet compendrer al món que
devenir menor. Seria, dones, molt

c:1)°1'tú csonsagrar
Constitució la exisleneia d'una explotacióla que
un fi conen

Lran de la
gran neteja que

eesaaria.»

11.1_11

va

es

a

fa

des del

Professor Steiger

avui

ne

periódic

siler,a1
lu
Rasler Nachriehten (Noticies de Baque
d-ea),
les «atraccions malsanes aparten

.nostre país la clientela deLs estrangers
atrauen en canvi als indesirables,
caP interls tenim en acullir com a boSentre nosaltres» Expressa sa convicció
:,(lue el Projecte de l'Assumblea no té per
al Consell Federal, sino que ha sigut
';(aPtat baix
l'inspiració deis representants
els
kursaals al Consell Nacional, i afegeix
si Prospera
aquella fórmula les cases de
es
multiplicarán depressa en totes les

-eriosos

:8

39le

explotar sense escrúpuls els forasters,
cínica i contraria a l'esperit suís».
I

la

ara ve

santíssima, d'

opinió, per a nosaltres interes
un periódic católic, el Courrier

on Mr. Gottret es pronuncia amb
gran energia de forma i d'orientació. Els
!lastres leetors aplaudirán el seu ferm y viril

de Geneve,

llenguatge, d'actualitat i aplicació oportunís
sima a Catalunya, en proba de lo qual he po
sat en Iletra grossa son sever i exactíssim

judici:

«Com que ningá, podrá sostenir ni amb
més petita apariencia do raó el punt de
vista que les cases de joc son recomanables,
EX
en resulta que ES FER OBRA UTIL,
CEL-LENT, MORALITZADORA, PATRIOTI
CA I SOCIAL, TANCAR AQUESTOS SA
LONS QUE, PER DORATS QUE SIGUIN,
NO SON ALTRE COSA QUE ANTRES I
CAVERNES DE LLADRES.
»L'espera de lucre deis croupiers, deis
la gentussa equívoca
seus patrans i de tota
(rengeance interlope) que vía al voltant del
tapet verd, exigeix a les autoritats que tan
quin ele ulls sobre ço que passa a les sales
de joc; el bé públic comana, al contrari, la
prohibició del joc d'etzar. L'interés general
(1).
ha de sobrepujar a l'interés particular»
contraris
ca
els
de
les
d'aixó
fan
seg-uit
A
dignitat cívica i
ses de joc una apelació a la
patriótica, al prestigi históric de Ginebra i
de Suissa, a son esdevenidor, i adhuc a sos
veritables interessos económico. Ho repro
duirem en rarticle próxim, fent remarcar la
importancia que té aquest aspecte per a
Barcelona en el moment de preparar-se nos
tia ciutat per a la magna Exposició.
R. RUCABADO.

lans

estacions ten-1'mis de Suissa.
8
ho tem també La democrática Nace
(eweizer Zeitung
(Nova Revista Suissa), la
.

;41111 bateja d,«articie
decte, d'elasticitat
ben

catixtb, el contrapro-

visible

La

en

favor de les

qüestió

11.1

a

( 1)

vital al

«Journal

de :.leueve»,

17

Alar.;

(le 192).

a casa

eoeli. Que s'alegrin els cels! Una
la lista de repartirnent deis diners
Joe a Barcelona!
Amb gran satisfacció
adonárem que a la llista publicada a la
pretnsa del dia 11 d'aquest mes no hi figura

Il'ca

és

nostra

el Centre Moral Instructiu, de Gracia.
Convenientment informats, ens assabentem
va

que

cap

de les

consigmacions atribuides

a

n'aquesta entitat en els repartiments ante
riors ha sigut feta effacti'va, i que el Centre

6
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mateix ha demanat i obtingut ésser esborrat.
Aixó ha produit alegria general entre els so
cis d'aquelLs benemérita entitat, la qual té
l'honor d'esser la primera en surtir-se del
rengle deis col-laboradors del pacte amb el

joc.
Be pot aplicar-se a n'aquest edificant geste
del Centre Moral Instructiu de Gracia aquell
texte de l'Evangeli: «Aixis, Jo os ho die, hi
haurá mes goig al cel per un pecador que
fassi penitencia, que no pas per noranta nou
justos que no tenen necessitat de peniten
cia» (1).
Tant de bó,--esperem-ho de la Divina Ca
ritat—que l'exemple d'aquella associació si
gui seguit per altres. Preguém a Deu recom
pensi la renuncia del Centre Moral Instruc
tiu de Gracia, als cabals tacats d'infamia,
fent-li tploure al damunt els tresors de Sa in
agotable Providencia. Aquest Centre sí que
es veritat que es moral i que es
instructiu.

SOCIAL

cidad industrial de un pueblo, más inte usOS
y nutridas son sus diversiones.
»Ha pasado el tiempo en el cual el fl lego
constituía un vicio nefando. Para un hoh 1•?bre
moderno, por estricta que sea su mora: t, el
juego, tal como ahora se hace, no constil ,,uve
un relajamiento. El destino que se dá a Par"
te del dinero de la banca, saca el juego, re.
glamentado y ejercido lícitamente dentro del
orden ético, del grupo de acciones vicios
Ya sabemos todos, que los hospitales, los
los y demás locales benéficos, deben bi lona
parte de su sostenimiento al dinero del jUC
go. Y si el fin es dé una moralidad irre, prochable ?porqué se han de repudiar por in worales los medios?...
»Lo repetimos. E/ juego, condicionado como está, no solo no es inmoral, sino qiu l es

beneficioso.
»Es
se

una pamema eso de que los homl )1"e'
pervierten y arruinan donde se peanite
juego, juegan los que tienen dinero Y !He-

el
gan,

*

*

*

Per dissort amb aquesta nota blanca n'hent
de donar una altra que es negríssima. A se
g-uit d'aquella, que obre els ulks a resperan
ea, en ve un altra que donaria el vértig ma
rejador de la desesperació, tanta és la poixan
sa i empenta del Mal, que's revela amb
un
cinisme mai vist en aquesta materia. Fas
partidaris del joc arreu. del mon usaven un
llenguatge solapat i en parlaven, adhuc per
a negociar
sa 1 libertat d'una
manera que
semblava que s'en don.aven vergonya. Pero
una defensa descarada, un ,elogi i una nega
ció rodona de l'inmoralitat del joc, no cree
que s'hytiés vist fins ara fa poes dies, quan
un
periodic d'una ciutat catalana, ha pro
clamat, ami) gosadía sense precedents, el
dret al joc. Es tracta de «L'Igualadí»: Porta
veu del Partit Republicá d'Igualada i el seu
Districte, el qual, replicant en la interessant
i ardida campanya moralitzadora que fa
L'Eco d'Igualada, escriu al número del 12 de
Novembre aquestes coses, d'amarguíssim lle
gir. El Porta-vett es bilingüe, un deis dos ar
fieles que citém es castellh, i catalá l'altre.
Els subratllats son nostres.
«No opinamos, como el timorato Eco, quo
el juego de azar sea la medida moral de un
pueblo o de una autoridad. Creemos más
bien que cuanto mayor es la riqueza y capa
(1) S. Lltic, XV, 7.

aun sin
juego, para los asilados Y reduidos en los hospitales, que no lo tien( ;Ir•
I l'article castellá acaba amb uns
grafs que per aludir a persones no rel0):
duim pei6 que comencen amb l'afirm?tejí.'
següent, que té un valor testifical import,aar.
tíssim: «En Barcelona se juega más que

ninguna población espalda».

De l'article catalá que es tot el! un Ltae
ten
-furient als bons amics igualadins que
pel bon nom de la ciutat nobilíssima, ret allo
a,quest paragraf model:
«Quan parlen de moral 'Cris venen a la 1raemoría aquelles paraules que la senyora
bert deia al seu fill: No't permetis mes follie5
que les que't serveixin de gran plaer; i el?tenent-ho aixis també jo cm permeto totes le

falles

que produeixen plaer al c(Is i l'esPe
preocupar-me d'aquesta ridícula 1nLpral
que s'han inventat els hipkrites canveni19.0'
nals».
Tinguis en compte que tota aquesta lite
de
turra es dictada per a defensar un estat
tat
fet, que es d'absolut consentiment i
del joc, contra el qual nostres amics fa nriés
d'un any que lluiten debades. La espavent4 )61
perversitat aixis manifestada dona idea del
d els
descens d'esperit que segueix al
costums. Per tot comentani sobre aqel tos
documents tristíssims els brindem a les Per
le
sones que formen el Comité dit d'Obra /3.1
(ca i Social de Barcelona, i a les associaeg 1ns
i entitats col-laboradores, per a que Pugt tin
apreciar fins a quin punt arriva l'influe11ria
benéfica i social de la 11w-obra.
sense

'

descensu

R.
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En els eamps de batalla
Les tenebres de la nit han embolcallat la
terra i en la immensitat del cel parpallegen
les primeres estrelles. Quan el sol es ponía,

seguien brillant les estrelles.

Al cim de les
numtanyes veines s'iii vejen llengotejar les
llames de les fogueres.
—Quin silenci, digué En Unís. L'enemic
ens deixa reposar. Després d'una larga pau
derná al mett Doble hi haurit
sa seguí dient:
gran ballades de sardanes. Cada any per
Sant Martí fem un aplec davant de l'ermita.
Mai l'havia vist tant bonic com ara el meu

en kls
camps retrunyia el carió i els soldats
amb un gran
perseguien l'eneinic.
Ara els canonscoratje
han enmudit i diriau que
ta el brill de
les estrelles hi regna la pau.
Lesoornesa ha estat forta. Els camPs son
cadavers. Quan
ingui el dia, quan
la lhun
faci blavejar el cel i brillar tx.)tes les
meu poble és el mon, digué En Joan.
e?ses, seran soterrats i el mon no coneixerá
seu
e',
--El meu es més petit. Cada matí quan
nom ni llur heroisme. Son herois anó
l'arbre
de
fulles que s'han després de
els meus ulls s'obren a la llum, enyoro la
a
vida, joves plens de fortitud que camina verdor d'aquells camps tan ben conreuats i
Yen enlhiernats per la llum de les il-lusions aquelles muntanyes tan altes i aquelles fonts
deis somnis; i ara amb el cos trassejat i el que canten en el silenci de les valls. Veig
Dit sagnant, esperen
que caigui damunt caminar lentament les vaques i sento sonar
Ja terra piadosa que servará les seves els esquellincs i v.eig el vailet que seu vora
uesPulles. Quina basarda que fa estendre la d'elles amb un bastó a la ma. Si demá jo fos
rada enllá deis camps i saber que hi ha nl poble aniria a l'aplee. En arribar a l'ermi
eadavers insepults sota del cel clapiot d'es ta trobaria lâ Mariona, que sempre sol ba
Quan les tenebres siguin vençudes ilar amb mí, i ballariem sardanes fins que el
pron.
'SDect. acle encara será més horrible. Brilla
cor ens digués
e] sol i els ulls
—Qui
es aquesta Mariona?
morts
deis pobres soldats
—Una noia bonica oom un pom de flors i
L°Mandrán entenebrits. Potser alguna mare
Irá tingut un mal somni i es desvetlla
bona coro els angels.
veu
—Els enamorats sempre teniu davant deis
a.
que ja no
ra esPaorclida cridant el fill
ulls un vidre color de rosa. Si jo parlés ami)
tots eLs soldats reposen. En Joan i En ella veuries que no es tan bona coro sembla.
—Com ho saps si no la coneixes? Es que
son a la trinxera amb l'arma a les
uans• Deu faci que aquesta nit poguem reno has estimat inai?
—MAL Jo tinc un altre concepte de la do
diu En Lluís. Hem passat un dia molt
nt• Dale nt,
lluitat
na.
Jo cree que no serveixen sinó per alegrar
respon en Joan? Jo he
una fera. Si hagués perdut l'arma m'In
la vida.
—Si que som diferents tú i jo, Que no
fet amb les ungles i les dents. Oh!
'°111 hi
mare?
tens
goso matant!
__Ets molt cruel, Joan. De vegacies em fas
—No ho sé; mai m'he preocupat d'ella.
Por,
que et planyo. Jo no sé com podeu
amor. No saps si denla viurás i
sense
vols
viure
que ets una darnisehla. Que
'"e
faci moxaines als nostres enemics?
tens el cor tan dur? No t'espanta el pensar
—.No; aixó seria ridícul. Ens maten i ens que pots trobar-te aviat davant la preséncia
ern (le
defensa•. Peró una cosa es defen de Deu? qui és Den. No he perdut mai el
i un altra cometre crueltats. Encara
--No sé
veig
el cap d'aquell moro que vares deca- temps pensant en aquestes coses inútils.
Pitar. ni.
—Saps perqué estic tranquil i en les hores
Quins ulLs més oberts
The tenía! quin horror!
de perfil no perdo la serenitat? PerquI estic
Si tú no ho
preparat com si anés amorir ara mateix. La
fas es perqué tens por.
meya mare em va donar una medalla de la
cristiá.
JO no ho faig es perqué soc
diferlmcia hi halla entre moros i cris Mare de Deu i la porto sempre damunt del
si tots cometem crueltats? No; jo mai
pit.
°
'aré. L'enemic que caigui vençut als rneus
—Jo el que vui es una bona arma per de
li donaré sepultura.
fensar-me i unes carnes ben Ileugeres per si
17'1S dos
cornpanys varen enmudir. Al ce! soc perseguit.

1Plens

inlms,

1.,1\10

ps'ilis

par.
1.°ln
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blanis,
"Lis
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—Com et planyo, arnic meu. Blasfemes i
estás en perill de mort!
—Una monja de l'hospital em volia donar
una medalla i no la, vaig voler. Si me l'ha
gués donada un altra dona l'hauria admesa,

peró

una

monja...

—No creus en la grandesa d'ánima d'a
questes dones angelicals que han consagrat
la seva vida a Deu?
--No; totes tenen el cor dur, altrament no
fugirien de la vida.
Era ja nit alta quan es varen adormir. Els
centinelles vigilaven amb l'arma a la iná.
Passaven silenciosament les hores i Ja mort
panava damunt del camps de batalla espe
rant l'hora del combat. La mort estava can
sada de tant brandá la dalla. El cel comen
cava a clarejar lleugerament. Les estrelles
es cobrien amb el vel puríssim que teixia la
Ilum i la fosca anava esvaint-se. Fendí els
aires el só estrident d'una corneta i els sol
clats deixaren el mon deis somnis per entrar
al mon de les realitats. Reberen ordre d'a
vengar i es posaren a caminar camps enllá
sota del sol que començava a rqdolar pels ca;
mins de l'infinit. Dalt d'un muntitjol es veje
l'enemic formant una massa compacta. Es
dividiren en petits grups i arrenca, en a co
rrer. El combat fou dur, horrible. Els
sol
dats lluitaven cos a cos i la terra es cobria
de cadavers. Al lluny retrunyia el can6. Els
moros xisclejaven com feres mal ferides i
uns i altres s'enfonzaven al pit l'arma occi
dora. Els soldats cristians, pletbrics de vida,
amb els ulls guspirejants es defensaven he
roicament. En Joan va caure ferit i En Lluís
va auxiliar-lo, defensant la
vida d'ell i la del
seu company coro un l/e6. L'enemic fou re
butjat. En Joan no podia parlar, peró va es
trenyer Tortament les mans d'En Lluís i va
acostarse-les als llavis per tal de besarles.
Varen ser recollits els ferits i portats a l'hos
pital. Alguns varen morir pel camí. En Joan
tenia una ferida al pit. En arribar a l'hos
pital fou reconegut pels metges, els quals
varen
diagnosticar que la ferida era greu.
Sor Maria no es mgvia del sea costat. El
altres ferits n'estaven un xic gelosos. Nota
ven que En Joan era tractat amb més sol
iicitud. Al cap de pocs dies va poder parlar
i les primeres paraules varen ser d'agrai
ment. Sor Maria, em tracteu ma.ssa bé. Hi
ha altres ferits que s'ho rnereixen més que jo.
Sor Maria contesth que tots els ferits eren
german.s seus i que els tractava amb el ma
teix amor.
En Lluís, sempre que podía, an.ava a visi
tar el seu company. Aquest el rebia amb

una

gran efusió. Tú m'has salvat la vicio',
em sembla que
em moriré. No sé 01
pa.ssa, Llula. A l'hora de la mort es veuen

peró
cm

les coses de molt diferenta manera. Pa.gwn
davant meu, com horrible cavalcada, tots els
fets de la meya vida i ara m'avergonyéxn
d'haver obrat tant malament. En aquests
moments voldria tenir al costat meu la mora
mane, aquella santa dona que jo he fet patir
tant i que no he estimat mai.
---Que no es amorosa amb tú Sor Mar ia,
preguntá intencionadament En Lluís?
---Masa. Es un dona heroica. Mai hauria
dit que sota d'aquests habits s'hi amagués
un

cor

tan gran.

Sor Maria s'atançá al c.apsal del llit
un somris als llavis. No sabeu, E va dir dul"
çament, que no pcdeu parlar?
—Perdotaeu, Sor Maria, estava parlant de
vos. Jo no vui
morir-me sense abans derna
nar-vos

perd6...

---Perd6 de quó, exclamh Sor Maria, amb
una mica de turláació.
---No m'heu reconegut. Jo soc el que vt ig
robar al vostre pare i us vaig fer pobres.
--Us enganyeu; us vaig reconeixer de se

guida.'
u
—Es possible? Em vareu reconeixer
la meya ferida?
--I amb més amor que als altres ferits.
No sabeu coro gosa l meu cor afavorint eiS
que m'han fet algún mal!
--Oh! quina granclesa, exclamá En Joan.
M'heu avergonyit. Deixeu-me plorar coro Ui
infant: es la primera veg-ada que plom.
saren
alguns dies. La ferida sofrí seriúles
complicacions, que feien imminent la mort.
En Joan cridá Sor Maria i li va dir: vui
/ir com un cristi?). Quan En Lluís arriba
l'hospital, el seu company ja havia rebut el?
Sants Sacraments. No ploris, amic tneu,
gué En Joan. Moro tranquil. Si ara no 50rís, potser tornaria a c,aure. He estat dolert,
peró Deu m'ha perdonat. Si tornés a la vida
jo t'a.sseguro que seguida altres camins. hs
criu a la meya mare. Viu a Roquesaltes. Pi"
ga-li que he mort cristianament, tal con/ ella
volia que visqués. Diga-li també que hauria
volgut morir als seus braços i besar-la
darrera vegada. Demana-li que em perdoni
que pregui per mí.
---Sí que pregará per tú, Joan, la te'
fl
mare. Les mares no obliden mai i perdon(
raveu

sempre.

En Joan feu una extremitud i entre' la
seva Anima a Deu.

CIVERA.
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M'han birlat tots els diners al joc. Qui havia de dir que un home
J o que ha
cremat Convents i Asils, els havia de afavorir indirectament...
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Les colles iliberals
•

En Romanones, armat d'un trabuc, es
pre
sentá al Congrés per tal de fer caure al go
vern i Ii sortí el tret per la culata. Els
lii
berals es reuineixen cada dia i fan junta i
s'increpen mutuament. Es yeti que per sal
var Espanya no hi ha altra
medicina que el
Iliberalisme. Ells tenen solucions per la gue
rra del Marroe i per tots els
problemes. L'Al
ha, ha estat !'autor de la maniobra política.
Aquest home, el més funest de tots els poli
tics lliberais, volia portar les aigues cap al
seu molí. Les seves
COmbinacions no han rei
xit. Dissimuladament feia moure els
pro
homs lliberals, pea) el poble ha clescobert el
fiil que els movia.
En els moments actuals, de gian fraseen
déncia per la vida d'Espan,ya, les colles li
beraLs s'entretenen a fer catire governs. Nos
altres estem allunyats de les lluites políti

ques. peró ens indigna l'espectaele que es
tán donant el que monopolitzen el patriotis
me. Els Iliberals han estat sempre funes
tíssims per Espanya. Els que iluiten han ere

Un

El treball

projecte

de

lley

agricol a Angiatert a

La premsa anglesa ens assabenta que el
president del Sindicat Nacional dels obre rs
agricols, M. Walter Smith, ha presentat al
Parlament un projecte de llei sobre el ti' e
ball agricol.
Aquest projecte fixa per un pericde de
tres anys els salaris legals míninis (1) 'gis
obi erg d'arndos sexes i una durada máxin a
de treball de 48 llores .per setmana i de vuit
i mitja per dia (sense compend.re el tempa
necessari pels ápats), exceptuant un dia
setmana
hores i

que

únicament

es

treballará

-Cir7

mitja. Els salaris mlninis proposais
son els segilents:
Obrers, menors de .14 anys, 12 shillings; d e
14 a 21 anys, 18 a 48 sh., segons l'edat di 1
treballaclor; de més de 21 anys, 50 sh. Obre'

menors de 14 .anys, 3 penco (2) per horí
bandera noble i no un drap
espellifat. Si es que tenen fam de governar de 14 a 18 anys, de 4 pence a 7 i mig,
gons l'edat; de més de 18 anys, 9 pence Pe
i de repartir-se el botí que ho diguin clara
ment. Tanta feina que lii ha a fer en maté
hora.
da social, i es perd el temps en maniobres
Les hores suplementáries serán pagades a
polítiques. Segueixen sense solucionar molts raó d'un terc d'augment
sobre el salani not
problemes que cada dia van agreujant-se
mal;
si
el
treball
es efectuat en
diumenge
més. Desapareixen moltes industries que do
l'augment
naven
será
de
dos
tere.,s. L'obrer r.rodri
vida a nuclis importantíssirns d'o
brers; es tanquen fábriques importants i els exigir treball suplementari únicament en la
polítics no pensen sino en les seves °ligar
época de les collites i en eas d'Urgencia
quies. A Portugal passa el mateix. lEis libe
Tots el.s obrers tindrán dret a una setmani
rals i la masoneria son els responsables de
de vacanees a l'any sense deducci(S de salar'
Ja decadérkia que cada dia ea accentuant-se
Una de les disposicions rnés irnportant:
més en aquell poble germá.
El Iliberalisine está desacreditat en tots els tendeix a suprimir el sistema del tied cotta.
Dobles, i molt més a Éspanya, que han tin
ge (3) que tan avorreixen els eamperois
gut l'avinentesa de governar moltes vega
Seguirán funcio.nant els Tribunals de di&
des en moments crítics i han palesat Ja seva
ineapacitat. Están esmolant les armes per tricte enearregats de solucionar tots .els con'
Metes que sorgeixen en l'aplicació de les no
assaltar el poder. Ja fa molt temps que en
son allunyats i els seus
ves
bases del treball..
corifeus eriden i de
rnostren Bur impaciéncia.
Cauran els uns, pujaran els altres, es re
(1) El salari 11-d'ID)] evisat en Setembre
patiran els cárrees i ja tindreu la gent sa
1921) Pm' l'Agrieta( tira' \l'ayes 130ard ha estal
tisfeta. El eas es firmar la nAmina i anar HM
de ,12
45 shilling, segons les regions (el
tirant. Els ideals son pels il-lusos, pels que
SItil'ing val 125 pessetes).
tenen fé, pels que ereuen que la societat po
(2) l'once, prural de penny, moneda que val
dria salvar-se amb una mica d'espiritualitat.
aproximadament den centints.
(3) Casa llogada a un obre]: campero' 0111
part integrant del sr.0 salari.
J. C.

narborar

una
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Els drets naturals de Phome
EL DRET D'ASSOCIAC10.--Tal com está
avui organitzada la producció, no seria pas
nossible al proletariat resoldre aquest pro
blema d'elevació i deslliurament, sense fer
lis d'un altre dret natural, el de rassociació,
reconegut pel mateix Deu en el llibre dels
Eelesiastes quan diu: «Es millor que esti
guin dos o més junts que no pas sois, cal si
l'un cau l'altre el sostindrá. Ay del qui va
sc4, que quan caigui no tindrá qui l'alci»,
1 afegeix en
els Proverbis: «El germá ajudat
del seu germá es com una ciutat forta»; co
Inentant lo qu,a1 diu l'Encíclica «Rerum No
varum» que l'Estat no té dret a prohibir

l'existóncia d'aquestes
seus

"ans.

siguin

tant

associacions, quant
lícits

com

els

els abans

anuntts
Está ciar que el catolicisme li esta vedat
aProvar els procediments revolucionaris i la
nomenada acció directa, en quant ataca lo
Que de sigles está cOndemnat en el Decaleg;
el que
tampoc aprova una gran massa pro
letaria, perquó sap que aquesta actuació
Inés tard

més d'hora ha de toi mar en con
dellamateixa, ja qu.e contra d'ella s'al
" en les
altres classes, i fins un sector del
Proletariat, la llei de la reacció; llei per dis
s°rt massa oblidada i que darrerament ha
berjudic.at els interessos obrers, motivant
determin.ats fracasscs, com ho ha reconegut
Confederació General del Treball francesa
en la
(larrera vaga carrilaire, confessant que
re'Dinió li havia estat adversa.
Peró aixó, no pot pas ser argurnent per
la
supressió del sindicalisme, com no ho és
Der a la
supressió de la propietat privada
els seus abusos; puix com ha dit l'Abbé Lu
gan, ami) motiu de la projectada dissolució
de la susdita C. G. del T.: «La foro sindicalista no pot ser destruida, la seva destrucció
seria contraria al bé de la societat, l'av.enc
la qual quedarla compromés o retraçat».
le
El que pot
fer l'Estat, es encarrilar a uns i
altre,s per les vies de la justicia, exigint res
Donsabilitats jurídiques sense Privllegis de
i en tot cas establint-los a favor deis
numils i desvalguts, perquó els poderosos,
Der la
mateixa foro de rinércia, tendeixen

tra

o

naturahnent
Per

a

ropressiú.

aquest motiu, el catolicisine spcial de
sempre a ultrança la sindicació obre

fensarl

ra, no espantant-se deis setas radicalismes,
Inentre no es desplaci en la seva tendóncia
ien Ilur actuad& de la vida de la justicia.
Jo invito ala
obrers més recaleitrants, a qtio
Tlegei\ in el prc,grnma social deis catolics bel

gues i suissos, el del Partit Popular Italiá i
de nostre grup de la Democrácia Cristiana i
si no están cegats per la passió, haurán de
reconeixer que l'implantació d'aqueas pro
grames satisfaria anib escreix les Inés exi
gens reivindicacions deis proletariat.
Convençuts de que la vostra salvació está
en

vosaltres, convençuts de les relaciono

na

turals, gairebé fatals, que junten ab d'un
mateix ofici o pmfessió (paraules del Grup
de D. C.) i tenint en compte l'actual separa

ció d'interessos, avui coni avui hem de ser
partidaris decidits de la sindicació pura, for
mada exclusivament d'obrers autIntics com
pletament deslligada de tot patronatge, en
tenent que li causen greus perjudicis els que
la taren originariament d'amarillisme, del
que precisa borrar-ne fins les aparióncies.

Les condicions del
Treball

a

Alemanya

el diari alemany «Handel und Ge
les Cambres de Comerç han fet les
observacions que anem a esmentar, sobre l'a

Segons

werbe

,

vantprojecte regulant les horca de treball

en

la indústria.
La situado económica d'Alemanya no per
inet establir la jornada de vuit hores, men
tre els paísos rivals, economicament parlant,

refusin adoptar-la.

La cláusula que priva l'obrer cracceptar
cap Inés treball un cop complertes les vuit
llores, provoca diversos comentaris. Un gran

nombre de Cambres de Comerç consideren
que aquesta disposició es atentatória als
drets de l'individu i prevenen que será molt

difícil d'aplicar-la.

L'edat mínima d'admissió deis infants al
treball hauria d'ésser fixada ala tretze anys
i mig, i aquests haurien d'ésser considerats
com obrers un cop oomplerts els 16 anys
d'edat adoptada pel C,odi industrial).
Les disposicions de la Ilei haurien d'esten
dre's a les societats ccoperatives de produc
ció.
El número de dies suplementaria que po
drien ésser autoritzats pels inspectors del
treball podría arribar a 120 o a 90 per any.
La cláusula estipulant que el treball suple
mentari será pagat a raó d'una vegada i un
quart sobre el jornal establert normalment,
ha promogut fortes protestes; imites Cam
bres de Comerl demanen la supressió de la
dita cláusula.
Segurament aquest avant-projecte será
ap rovat introduint-hi imites modificacions.
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D'aci i
Ens em estat fixant que des del comença,
rnent de les tasques parlamentaries al Senat
tracten qüestions económiques i al Congrés
les polítiques.
No hi ha dret. Per que s'ha d'amarg-ar la
vida deis pobres avis de la Pátria amb un
xáfec de números? Ells que ja es senten su

pernumeraris.
Per aquest mcrtiu han demanat que a co
rre-cuita es comenci a l'Alta Cambra (les
110W%, vindriem a dir), el dehat sobre el
Marroc.
Tothom ha de fer brometa en aquest mon!
*

*

*

L'Alba es un polític més entremaliat que
el cornte de Romanones, i que suara ha estat
punt de dar un disgust adhuc al propi
comte, pel timo de la proposició incidental.
L'incident va ser la desfeta moral de la unió
deis lliberais i sort que en Romanones va
anar en compte i amb el marqués d'Alhuce
mas.

A tot aixó en diuen fer política i fer pa
tria. Ara que al diccionari vol dir altra cosa.
*

*

*

Ens assabentem que els subdits d'Alxl-el
Erim que treballaven a les mines espanyoles
abans de la guerra, cobraven una pesseta i
mitja més que els obrers de la península allí

empleats.

I aixó sose fer vagues ni .sindicats.
Si ja diem nosaltres que devegades val més
ser

moro.

iI que

:Ic

El govern sovietista de Russia ha acordat
una emissió de cent milions i dirigir
se
sis obrers internacionals perque la co

llençar

breixin,

No més que

en

es rodó, perque per cinc céntims
val la pena de tornar-los. El govern deis so
viets ha desterrat la caritat del seu Pro

grama.

* *

cinc cIntims per cap el

ne

L'any 1914 iremember! també es va deba
Gangrés el problema africá i la discos

sió va finir en una sessió en que la Ca.mbra
esteva buida, perque els diputats eren a una
corrida de toros patriótica.
Com que gracies a Dets estem ál pais deis
precedents, tenirn confiança de que ara es
decidiran pel mateix.
A la fi per moure brega sempre dona mée
marge una espantá del Gallo que un desvel.
gonyiment d'en Prieto.
* *

Tal volta ja estaria resolt el plet anglo
no fas pels protestants de l'Uls
ter que no volen viure menats per un Poble
católic.
I abans quan els irlandesos demanaven
l'aptonomia ells se sentiren centralistas, i
ara es senten autonomistes.
La qüestió es ser protestalt.
*

dir que

es

dirigiria

la Comissió de Codis

que reformés el de

van en

llegit

a

De venta

a

Comérg.
Aixó també té precedents, perque a la
nostra terra quan se parla de qualsevol as
sumpte el que es precissa tot seguit es re
formar el llegislat.
Ve'taquí un retol que brindo al President
del Consell: «La Reformadora». Se vuelven
leyes del revés: se zurcen proyectas sin co
nocerse, todo queda nuevo. Nota: Los forras
son los mismos, no se tocan.
a

Cautívala

—

*

Amb motiu del debat sobre el Banc de

Compreu-la

llegiu-la.

*

Barcelona, el ministre de Gracia i Justicia va

111111radlibmaatoas y
1

*

irlandés, si

Hi han Sindlcats católics-agraris que
els seus directora no han

?Per qué? Perque

*

tre al

per

perdoni Mahoma!

ens

pociet

decadéncla.

l'obra del P.

Chalbaud

11:11intitna1leh•
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NOTICIARI
Aquest

any l'Assemblea de la

Confederació

ha tingut impor
táneia insospitada. L'ha presidit el senyor
Bisbe de Plasencia, representant del Carde
nal Arquebisbe de Toledo. Ha prés acords
de traseendéncia; ha renovat el Consell de
regio
Vigilancia; ha elegit els representants
nals Per a formar part del Consell Directiu;
ha honorat al fundador i apóstol de la C. N.
C. A., senyor Monedero, president honorani

Nacional Católica-Agrária

Perpetuu de dita grandiosa entitat, substi
tuint-lo en la presidéncia efectiva el Comte
de la Cortina.
Entre altres acords n'hi ha algún contra
el eaciquisme que obstrueix, amb baixes mi-

aresr,
it e el desenrotllo

de la Confederació, i un
deman.ant que la col-laboració ala se
gurs obrers obligatoris de la Confederació

s'enteingui

respectant

la

seva

al Govern sobre la seva intervenció en
la colonització agrícola a la Zona del Protec
torat d'Espanya al Marroc, acordant emetre
dictamen en un tot conforme amb el pensa
ment del Ministeri d'Estat i oferir al Go
vern sa més decidida i entusiástica coope
ració.
La comissió de Repobla,ció Forestal de la
Mancomunitat de Catalunya treballa per la
divulgació deis procediments práctics del
conreu i tractament de boscos.
Conté una relació de coníferes de bon ren
diment i molt indicadas per a la nostra re
mar

ASSEMBLEA ANUAL

organització

gió.

El secretad de la comissió de Repoblació
Forestal de la Mancomunitat, Palau de la
Generalitat, está encarregada de facilitar
exemplars a qui els sol-liciti.
—

Per iniciativa real

Madrid habitacions

a

per

van
a

a

construir-se

obrers.

Present, administrant-la ella mateixa, i
A Tortosa, els jornals ordinaris
dicant al capital deis segura aiS interessos
de la Agricultura, i obligant ala obrers agrí milita del arrós han sigut enguany de
per
—

cola,

coin

ala patrona,

a

la

tributa,ció

corres

jornaler i de

per

40

a la
16'50

caballeria.

Donent.
A la Porta del Sol, de Madrid, s'ha
obert, montada wplIndidament, la Casa So
—

En la sessió extraordinária celebrada

Per la comissió mixta del Treball en ea co
de Barcelona aeordá agrair les comuni

tnerç

Maura, Matos,
Oyuelos (assessor técnic del ministeri
del Traban referents a La R. O. del 18 del
Passat mes, confirmant les atribucions de la
elons rebudes deis

Cornissió

senvors

Mixta.

Senyal deis temps: la As.sociació d'o"rers ferroviaris de l'Argentina, Protesta
Contra l'establiment oficial de la jornada de
yuit hores, i sol-licita el restabliment de la
Jornada de deu, que abans regia.
—

k

Al Senat
tractat sobre la creixent
earestia de la vida cada dia més difícil per
elasse mitja.
A

Barcelona

tents

Ihure
sultat
rior

fracassa.nt tot,s els invan
fan per a abaratir-la. El Mercat
de fruites i llegums no ha donat el re

que

es

que esperavem.

La Junta Central de Colonització Inte
Sha reunit amb el fi principal d'infor

cial de la Confederació Nacional d'Estudiants
Católics, entre els quals n'hi ha molts de La
elasse agrícola.
Un fet interessant (i n'hi ha de molts al
tras) del desenrotllo deis Sindicas agrícola a
nostra terra, es el del Sindical Agrícol Co
marcal del Penedés baix. Amb tres anys
compta amb 586 socis. Posseix una gran fá
brica destiladora, premses, serveix de com
pra-venta de brisas, etc. Els guanys han es

extraordinaris.

tat

La Junta directiva del Patronal de les
Obreras de l'Agulla., participa cine queda
obeita a la sala d'actas de la esglesia de San
ta Anna, la exposició i venda de labors a
preus limitats.
—

La Lluita contra la Mortalitat Infantil,
prepara la segona expedició de libres per
—

ala hospitals de Melilla.
Poden entregar-se a la Llibreria Litúrgi
ca
(Clarís, 15), i a la Editorial Políglota

(Petritxol, 8).

?
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mesos

ANUNCIS

A

DR. R.

céntims.

Condiciones especiales

ECONÓM1CS

PREUS

Méileo.—Servicio

21, para Habana
Gijón y Santander.

Cortina el
runa.

Línea de

JORDÁ

MASIP

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

.

DE 7

y

mensual

saliendo

Veracruz. Salidas de

para

DE VISITA:
A 9, TARDE.

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Ceba

Teléfono, 428. A.
precios, y ciltálogos, gretis.

notas de

DEL

in

Línea de

CLASE

ptes.

•

•

Ultramar.

CONSULTORIO CLÍNICO

•
•
•
•
•
•

T Ele DISIIIPTES
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Se remiten
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c6V4D0

fochs

de

40

BARCELONA

di be"'

rhón.•

Es eáricas y trimil
p,,retit,s, bl.mcas
cle-ies y v:•ros precios. Cirios Y
blandoneg est-áricos de todas dimensiones.
Casa fundada en 1858. Ixoediclonesa todos
tos puntoe

,

3.

e,

FABRICA de BUJiAS
y

-,-T-J21.v.,yr..-?'
rNITONI.0
S
1... `„i

0,-r, 3

ni

r

BLANQUEO DE CEBAS en gran escala, puras sin mezcla.
CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.

de Bilbao el

Veracruz el

16

27 prbl. V
ALSINA, 3'

B9QUERIA,
Entrada

:

TRASATLÁNTICA

17. de Santander
y

trabajad( rcs.

de Habana el

el 19. de Gijón el 20 y de
20 de cada loes, para Ca

Buenos

Aires.—Serviclo mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de
Cádiz el 7.
Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de
regreso desde Buenos
Montevideo el 3.
Línea de New-York, Cuba, MédIco.—Servicio mensual
saliendo de Barcelona el 21. de Valencia el 26, do
Málaga el 21 y de Cádiz el 30. para New-York, Habana y Veracruz.
Regreso de Veracruz el 27 y de la Ha
bana el 30 de cada mes con escala en New-York.
Línea de Venezuela-Colombia.—Servicio mensual saliendo
de Barcelona el 10, el 11 de Valencia. el 13 de
Málaga. y de Cádiz el 16 de cada mes. para Las
Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma.
Puerto Rico Y Habana. Salidas de Colón el 12
para Sabanilla.
Curasao. Puerto Cabello. La Guarra. Puerto
Rico, Canarias.
para

Aires

Santa Cruz de
el día

2

de

y

Cádiz

Línea
de

de

Cádiz

el

occidental
indicadas

7,

para

de Africa.
en

Regreso
le de

Fernando

de

el

viaje

y

Barcelona.

Péo.—Servicio
Las

Regreso
de

mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el
3. de Anean° el 4.
Santa cruz de Tenerife,
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa
de Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y
de la l•eninsu4a.

Palmas.

Ida.

Fernando P6o

el

2, haciendo las escalas

de Canarias

y

de

la

Península,

ida.

indicadas

en

el

Línea

Brasil-Plata.—Sallendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruna Y Vigo para Río
Janeiro. Montevideo Y
Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires
para Montevideo, Sanos, Río Janeiro.
Canarias. Vigo, Coruna. Gijón, Santander y Bilbao.
Además de los indicados servicios, la
Compatila Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los puer
tos del Mediterráneo a New-York. puertos
Cantábrico a New-York y la Línea de
Barcelona a Filipinas, cu
yas salidas no son fijas y se anunciarán
oporunarnente en cada viaje.
Buenos

Estos

vapores admiten

carga

en

las

condiciones más

favorables

alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha
acreditado en
tienen telegrafía sin hilos. También se admite carga y se expiden
do. servidos por líneas regulares.

a
quienes !a Corniaaftla da
dilatado servicio. Todos los
Pasajes para todos los puertos del mun

y

pasajeros,

su

vano!'"
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MAL TAPADAS

REHUSAR BOTELLAS

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa
CENTRO
MENTE

Reforma

Ana y Nue

ENSENANZA,
PRÁCTICA, DE
DE

a)

ESENCIAL
COMERCIO

Correspondencia comercial, Documentación,
Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libios

de letra, Ortografía,

Prácticas
de escritorio,
Por

partida doble, aplicados

a

toda clase de empresas inc'usas la Banca g Bolsa

'El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y profesores
Mercantiles. Clases especiales para senoritas.--Practical of School Languages
(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente

prácticos.—Taquigrafía.—Geografía

comorcial.

Lenguáfonos.

\
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BIBLIOTECA DE

LA

LLIBRES
Tratado elemental de Sociología cristiana, per el
reverent Dr. D. Josep M. Llovera. Quarta edi
ci6 reformada. Pies. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicatos y Cajas rurales, per el R. 1'. Lluis

Clialband,

S. J.

Quarta

edició. Nos. 8

Régimen legal de las Asociaciones en Espana, per
el Dr. D. Josep M. Boix. Ptes. 4.
Problemas sociales de actualidad, per el Dr. D.
Sever1 Aznar. Pies. 4.
Las casas baratas, per D. Josep M. Puyol. Pies. 3.
El museo Juan de Bloch y el movimiento pacifis
ta, per D, J'ere Sangro i Ros de Olano. Pies. 3.
Manual de estudios sociales, per el R. I'. Bullen.

(Agotat).
Lizardi,

S. J.

Semana social

de Espana. Quint curs celebrat a
Barcelona. Un temo de 700 planes, pies. 8.
Almanaque Ilustrado de «El Social». Anys 1911,

(agotat),

ACCIO POPULA]
Deberes del momento presente, per l'Exin.
Dr. D. Enrie Reig, Bisbe de Barcelona. 1.112
cmn.111u.. Inca 005; 100 exemplars, pies. 3;
1000

1912

(agotat), 1913, 1914, 1915, 1916,

1917.i 1918. Pies. una l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any 1, 1915-1916,

pes:-

setes 5.
Anuario Social de

Espana. Any II,

1916-1917. Pe.;-

setes 5.

X111.

pies.;

50 exemplars, ptes. 3; 100 exemplars, ptes. 5.
El peligro del laicismo y los deberes de los ca
tólicos, per l'Emm. i Rdm. Cardenal Guisasola,

Arquebisbe
50

de Toledo. Un

exemplar, ptes. 020;

exemplars, ptes.

Justicia

1

8; 100 exemplars, pies. 15.
caridad en la organización cristiana

Trabajo, per lEmm. i Rdm. Cardenal Gui
sasola, Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, pes
setes, 0'10; 100 exemplars, ptas. 9.
del

Sobre los estudios sociales. AlocueRS del Nunci de
Sa S''antitat en Espanya, Monsenyor Ragonessi.
Un
100

exemplar, ptes. 020;
exernplars, ptes. 15.

50

exemplars, ptes. 8;

El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich y la Ac
ción Social Popular. Un exemplar, ptes. 0'20;

exemplars, ptes. 8;
ciencia en la Acción,

50

100 exemplars,
per el Dr. I).

ptes.
Josep

15.

•La
M.
L'oyera. Ptes. 0'50.
Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, per el Rnt. P. Gabriel Palau, S. J.

13aunard, pies. 015.
acción, per

ssenyor

el Rvnt. P. fi ius
S. J. Ptas. 020.
Las grupos selectos per Pan Normand d'Autli on.
Ptes. 0'50.

Amado,

Las

ligas

mann.

de

Compradores,

per el Dr. Max T

Pies. 015.

sindical, per E. Vussen. Pies. 0' 20.
puede hacer por el pueblo:II Ptes. 0'15
Sindicato de empleados de Comercio y de la To'
dustria de París, per Moclest II. Villaescusa.
Pies. 0'15.
Un apóstol de las uniones profesionales, per 1510"
dest II. Villaescusa. Ptes. 015.
!Tú serás Rey!. per Darlo. Pies. 050.
El nuevo censo electoral social. Registro de 15°.
claciones profesionales y entidades económico'
sociales. l'ies. 020.
Elección de vocales de representación social gil
las juntas de Retornos sociales. Pies. 0'20.
?Ladrones los socialistas1 Qiiesti6 discutida Pe
La organización
se

C. A. revolucionani social. Un exemplar pes9e
setos 0'10; 50 exemplars, ptes. 4'50; 100 eseer
tes 8; 1000 exernplars ptes. 75.

proposarlft. per E. II. del C.
propagandista avancat. Un exemplar ptes. 010,
50 exemplars, ptes. 4'50; 100 exemplars, peoe
ptes. 8; 1000 exeinplars, ptes. 75.
?Habrá siempre clases sociales1 Un exemplar, Pes
tes. 010; 50 exemplars, ptes. 450; 100 exemplarS,
plars, ptes. 8; 1000 exeMplars, 75.
La redención obrera

El partido

Obrero segons C. Alvarez. Un

a

100
.•

El

pan
per

a

nuestro... Orientaciones obreras. Gre
tots els socis cooperatius de l'Acci6

tís

pular.
Models

d'Estatuts

1

Iteglaments

per

a

socials.

A.CCICO PCOPULA.Irt, liaix de

etz.

ti4a,nt

14.1.411snewn oftProUlle

FMAr4t1UtO Ge19#4t..13,1ki

ese!n-

plar, pies. 0 '10; 50 exemplars, pies. 4'50;
exemplars, ptes. 8; 1000 exemplars, ptas. 75*
5;
Lecturas sociales:-«Entre costureras», ptes
«La ensenanza técnica», ptes. 0'05.-«Lecturas
ptes. 0'05.-«Del lujo», pies. 0'05.-«Habitaci o
nos obreras», pies. 0'05.

Falles, Hlinnes, Cartells, etz.,

Ptes. 050.

De venta

25.

La educación por la

FULLEES
Encíclica ?terma Novarum de S. S. Lle6
Un exemplar, 010 ptes.; 25 exemplars, 2

exemplars, ptes.

Acción social del Sacerdote, per el Rnt. P.
briel l'alau, S. J. Un exemplar, pres. 020.
A. los jóvenes. El deber de la Acción, per 510i1'

1Qué

La mutualidad escolar, per el R. P.
Ptes. 0'50.
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