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Els que no treballen ni deixen treballar poden estar satisfets de la seva obra. Ha ditit govern que
presidía en Maura. Ha triomfat la baixa política i han estat foragitat
Poder alguns dels }tornes de mes relleu de la política espanyola. Les oligarquies
Yes
madrilenvolen homes de trebarl, i d'estucli i s'estimen mes jugar a fer
governs. Les colle,s pono es captenen de la gravetat deis moments actuals.
Espanya travessa una crisi molt
ets que diuen estimar-la son els responsables de la seva decadéncia. Quina pena fa
actuar els polities espanyols! La política, segons la ideologia espanyola, e,s una carrera,
tes Pr°fessió. S'accepta la responsabilitat del poder per afavorir els amics i satisfer peti
!
I mentrestant el poble sofreix els clesencerts deis polítics professionals,
industria s'arrujna, i la nostra joventut mor en les terres inhospitalaries del Marroc.
Per, .tInglaterra Iluita ardidament contra'els que pretenen pendre-li la l'orca colonial, i la
es fa normalment, sense sotracs ni
trasbalsaments socials. En canvi Espanya lluita
'l'a' unes
cábiles desorganitzades i sense material de guerra, i es trasbalsada la vida de tota
1
la de s'esmercen qua.ntitats enormes. La immoralitat s'esten per tot Espanya com una
n. Es parla de sindicacions que son una
ficció i es dona beligeráncia a elements
que so

Etigno

aguilles
veuda1
unare

eorti:essió
onala'ció

_
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1)m

nofereixen

Cal

que

a

l'amo que millor paga.

s'ac.abin aquestes anomalíes. El poble no ha de viure supeditat als polítics de
Cal que hi hagi un govern fort, que vulgui governar, i que torni a endegar les
nles es, Del sea veritable camí Els inoments actuals reclamen la collaboració de tots els hocle bona
voluntat.
at
és molt difícil que es redressi perque no té ideals. Quan un poble no té una idea
lit
a,vui 'La, no pot seguir camins de progrés. Els pobles que varen Iluitar en la gran guerra,
tres 1
la seva riquesa col-lectiva perquI el patriotisme es un sentiment viu. Si nosalhaguessim intervingut, Espanya seria un munt de ruines. Aixe, es dolorós
confe1)er6 es veritat A Espanya el patriotisme consisteix en
CG
no fer
res práctic
i tenir
n.scantxnent el nom de la pátria is llavis.
la
tenirn al poder uns altres homes, pe ró no ens fem il-lusions, no es fará obiradora
d'ofi " Promissió. Seguirem caminant acel-leradament cap a la ruina. Peró els polítics
contents, i repartiran cárrecs als amics i l'aran projectes que no arribaran a
se i parlaran
de patriotisme. I ja sabern que aque,st mot sonor i pompós es sin6nim
fav

ies'sió.

rfari

eutlirviuran

oritisme.
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PASSAi

EL QUE
ESPANYA ENDINS

L'obriment de les Corts ha sigult la de la
caixa dels trons. El nombrament de les Co
missions parlamentáries ja fou fet arnb só
de guerra. El dejuni durava massa i els po
lítics de professió no el podien soportar més.
I el primer debat, promogut per en Roma
nones amb l'objecte de demanar el restabli
ment de les garanties constitueionals (que
sois serveixén per a garantir rimpunitat a
tots ele transgressois de les Peje), fou ta,mbé
de tons bél-lics. Les opo,sicions s'aprofitaren
de l'ocasió per tocar un xic, l'Himrne de Rie
go i combatre el Govern.
En Romanones, en veure les perilloses de
rivacions que el debat prenia, es va sangrar
amb salut dient que ehl no volia provocar la
caigucla del nou Gabinet, sinó cumplir ele
manament,s de la coriciéncia. Es més delicat
en Romanones!
Més ara es veu que al consultar el Cornte
amb el coixí el pas donata 1 Gangrés, es pe
pam! lla,neá
nedí de la seva prudéncia
contra el IVIinisteri una bomba de dinamita
que el tombá d'espatlles, matant-lo.
Ja tenim la crisi tan desitjada!
Maura, al veure que en Romanones i en
Prieto li treien els respectius representants
que ten ien dintre el Ministeri, presentá al
Rei la dimissió total.
A les poques hores, don Alfons, acense
llant-se forrmuláriament amb alguns caps po
lítics, enearregá a en Sánchez Guerra la for
mad() del nou Ministeri.
Aqueixa crisi, promoguda quan el Govern
Maura anava a terminar la seva obra de sal
vació nacional amb projectes meditadíssims
i de grandíssima trascendéncia política i so
cial, és un crim de lesa pátira, robra d'wn
boig o d'un malvat.
Una conjura?
Una imposició de •oders incontrastables?
La por de que les solucions d'en Maura
Gambó focin el principi del; fi de rorgia po
lítica que fa un segle está trossejant el po

ble?
L'enveja, l'odi?
Tal volta un poe de tot...
Més tingueu en compte ele políties que tal
desastre han ocasionat a Espanya, que ja
no seran possibles d'ara endavant les xafar
deries i les dilapidacions a que estan aogs
tumats i tan enyoren.
Els que no poden aguantar rausteritat

d'en Maura, tal vegada tindran que sufrir
les fúries de la revolució.
Ele temps no estan per a jugar a fer caur
re Governs.
ESPANYA ENFORA
Amb rajornament de la Confericia de
Génova (encara que Rússia no está per ajo('
naments, ni els ha acceptat mal) sembla que
s'ha apaibagat una mica el bula internacio"
nal, i un relatiu rep?s ha esdevingut en el
imán de la diplomácia.
I diem relatiu repés, perqué ele problernes
no han deixat per aixé de sovintejar 1d.e
preocupar l'atenció deis Governs de dete1P11"
nades na,cions.
Per exemple, Angla.terra s'ha trobat tan
enverinada la qüestió d'Egipte, que no ha'
pogut menys de resolelre-la. I de cop i
amb aquell sentit tan práctie del poble an
glés, un Decret concedint rindependéncia
Egipte respecte al Protectorat británic
sigut puhlicat i rebut admirablement i arilf
la joia que és de suposar pele patriotes ue,
la terra del Nil. I quin dó d'oportunitat

d'aquest formidable' Lloyd George!
La política interior de l'Imperi britárlie,
perZ), no ha estat quieta. Un grup de couser
vadors s'han posat amb

oposició amb

elG%

el Primer, en carta adressala a
Charnberlain, ha amenalat amb la dirnissw;
Davant d'aixé, tata la política s'ha mostrau
inquieta i sembla que s'han pre,s les naide's
en
necessáries per a que no passi res de nou
aquest ordre.
Itália ha sigut sorpresa per un nou
ment a Fiume, del que ha' protestat 111°,'"
enérgicament Yugo-Eslavia. Es diu, pero
que el Govern italih pendrá mides de grs'
vern, i

rffit

serietat per

a

restablir l'ordre.

anterior

suecessos.

-

El Govern italiá fou, ben rebut per 1 ow.
nió. Encara que ale pees dies sofria la Pri'
mera crisi parcial.
rb
La qüestió de Rússia segueix viva, Pe-a

desesperadora Per
una incégnita
l'Europa occidental. Mentre tothom
essent

al%

ale russas famolencs, ele Soviets
actitults irades i dominadores. I un
amenacen amb el. que diu referIncia
Conferéncia de Génova. I un aitre di
socors

;a

ten

Trotzki declara que l'organització de reiérc
roig és cada vegada més intensa i adura
Qué en sortirá de tot aixé?
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La política moderna
i

es

tiret

En la sessió del Congrés deis Diputats del
elic" 3 del corrent, un torneig d'oratória de1-11,0clé ens va sorpendre a tots els espanyois.
viscutint els lliberals la necessitat d'ara
bar ton)) la suspensió de
garanties, retarnant a la norma/itat
constitucional,
es van
(Ir Uds

9.,14e

coses i amb zn to tan

en s vam
creure

infantívol,

transportats ale nzillors
'emPs de la Gloriosa. Les invocacions conti

133ha2es
z

a

la

'ndivicluals
lla
bona

Uibertat, l'exaltació deis drets

fer-nos recordar tota aquefe deis legislados de Cádiz que exig'",,en dels espannyols, i els prece,ptuaven,
'esser b(ms, caritatius i honrats.
Pensar que ha pogut pasear tan temps
s'" ele
allavors! I que encara han succeit
nés coses
que temps ha transcorregut!
Els drets
individuals es conserven inte
van

d,91.", fonamentats

en

els

principis cristiane

sempre, garantits per les Constitucions
desfiguren; pera subjectes a la llei
gen..
que ele

—al,

ntbordinats
°bleetiva,
C0711 dina
91°P,

la mateixa. La norma
leilineck; el principi
com
Duguit; l'estat de
urat' com en deia Otto
21/layer,
és avui el tot.
ell s'hi
subjecten tots ele drets inclivi
141118 considerats
con?, més intangibles.
Es que
no hem vist durant la guerra com
9.,Zstat no reconeixia lleis, i quan les reco
era per atribuir-se el mortopoli de
les
nateigces a mida de la conveniéncia social?
!len anat a parar allavors aqrufests drets
""lviduals? Que ha restat
deis mateixos?
dar que se'ns objectara l'anormalitat
i l'objecció tindra un fonament
cb7 ble. Per() no és menys
cert que, tornaaigües al seu llit, que norinalitzats
ten1298 en el que a l'ordre polític-jurídic
referénoja, ele drets individuals es subbé del conjunt i o subsisteixen
en guau
constitueixen un apoi del
a

d'In

.

?''ia
in%

P'9.
,

eis

jecut
nween
niatelue.

Pa al'
gistns anys que aquell delicias Brune
ere' aquell Pensador
tan finament francés,

,

deia que «l'heme social és rúnica realitat.que
existeix». Es a dir, que l'home IZO resta mai
isolat en el món i que no hi ha cap acció
de l'hcrine que no tingui una trascendencia
social; que tot el valor de l'activitat
s'ha d'estudiar en ele seus efectes en la
societat des del punt d'obir polític; que l'ho
me individual, políticament enraonant, no
existeix.
1 l'edifici del dret públic que s'aixeca da
munt aquestes bases, vcdoritza ele drets
dividuals d'acord amb les mateixes. I abrí
en els Estats Units, ele Municipis van mon,
tant eis serveis públics amb gerents rublerts
de facultats, cleixant una mica de banda (de
fet) a la democracia anejen régime; i la for
ça del Reich derivava d'aquesta concepció
política del dret de l'individu; i fine ele
nous canons que ele francesos de la post
guerra es van imposant enfront dele dem,és
pobles, son en detrinzent i disminució d'a
quests drets inclividuals, en el pais de kt de
mocii,etcia doctrinal, precisament!
Deixarnt de banda el món de l'art, an l'in
dividu s'hi exalçaret sempre, en l'esfera so

cial-política, una torta corrent (que fa anys
que dura) d'intervencionisme accentuat, i ca

da día més dins la normalitat de la postgue
rra, va convertint l'home en una molécula
social, del conjunt, i va teixint les noves or
ganitzacians sociais i politiquee al redós de
Phome social.
L'Estat avui entra per tot, es troba arreu.
I encara que el valor de l'individu no es per
dra mai, sera sonpre la base de tota reno
vació social, no ho sera més que derivant el
susclit valor cap a kt vida social i política.
Per aixa avui tenim wn cert dret a som
rittre iranicament cictvant aquests capítols de
les Constitucians politiquee que s'anomenen
«part dogmática»; per aixa avui aquests Ca
dics politice fonamentals ene apareixen vells
i xarucs, havent envellit rapidament i en
pocs anys; i per aixa no poden?, menys de
contristar-nos clavant aquesta literatura po
lítica dele nnostres Uiberals, que ene fa pensar
en l'impermeabilitat de certs cervells que
resten encara vivint en les barricades de
Vany 68!
Aquesta actitud sois es comparable an
aquella de la dissolta Esquerra catalana,
quan, fa mis anys, clantava cilla «d'un home,
un vot», mentre les escoles positivistes (i no
positivistes) de tot el món exalçaven la per
sona social.

1. M. GICH
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La dansa al

vorer

de la timba

Molts de vosaltres tindreu record d'unes
com la deis habi
tants de certes costes dolentes que encenien
foguerades per a enganyar els nautes inex
perts. Vejen el flam, creient-lo un farell o
senyal de guía,, viraven cap allá, i naufraga
ven sobre els escull traidors. Després, de dia,
la gent corria allí, a repartir-se les despulles
del naufragi. També hi han les históries de
una mala reina, o bé una bruixa, que atreia
amb sos encisos 'perversos els caminant,s d'u
na anida regió. Feien cap al pala,u, fantástic,
xuclats per la seducció, i allí ho deixaven
tot els infeligos: els hi arrebagaven els bens
i la vida.
Aquestes llegendes han devingut realitat
entre nosaltres. Les cases de joc, a tot luxe
i a tot reclarn montades, atrauen els indis
crets i elS incautes. Allí hom els saqueja; els
vuida, els desembraga, els arruina. Després,
els tahulls i vividors es eomparteixen les des
pulles. I entre els pirates hi ha, a posar ma
al botí prés a les víctimes, hi ha a fer de
«naufraganors»—que aquest era el nom del
qui provocaven naufragis per a fer-se amb
la riquesa naufragada—hi ha... moltes de les
institucions benéfiques i religioses de Bar
celona!
Encara és más gráfic l'exemple segon.
Tot-hom sab la conexió íntima que entre la
prostitució i el joc existeix sempre.—ALs be
neits que diuen ara, segons sembla, que es
licit cobrar diners del joe, peró de la prosti
tildó nó, s',els pot aixafar amb uni cúmul do
cumental facilissimament i rápida aplegat,
demostratiu que joc i prostitució son carn-i

llegendes de pobles barbres,

ungla, carn-i-os, menjar-i-beure: son, en un
mot, inseparables, de faisó que basta la il-li
citut del diners de la prostitució per a que
sigui ipso-facto il-lícit deixar-se subvencionar
del loc.—Dones bé, Barcelona es com la ciu
tat fantástica on regna una fada fascinadora
i cruel. Ella atreu, sos amants amb el poder
de sos infernals reclams. Un cap ella els té
seus, sos criats i satólits els ho prenen tot,
el que porten i el que no porten, el cale es
seu i el que no es seu.. I entre els sicaris in
fectes de la bruixa inicua, hi son, a pendrer
part al lladronici, a recullir les sobres de la
infame orgía_ moltes de les institucions be
nefiques i religioses de la eiutat.
Mes ben comparable es ea que passa, a,mb
la rondalla d'una mala dona que sortia, en
trada de, fose, i es posava a clanear lubrica
rnent al pas del vianants. Ele 'qui, trastocats,

s'hi embaclalien, la seguien; ella s'ata nsava
al vorer de la timba, i dangava allí d
ells vallen abragarla,, i quejen a l'ab ís. A
baix, ele bandejats, cómplices de rávol fetn
bra, robaven a les víctitnes caigudes. ambé
en aqu.est símil nostre, es troven, al pett de
la timba, que es timba en son doble si gnifi
cat de precipici material i de casa d(
a despallar els estimbats, molte,s instarljCiOflS
benIfiques i religioses de Barcelona.
Novament, una lliáta, de donatius d(J. ice
és,
m'és vi-nguda a la má. De tan llnrga
,molts diaris ni la Publiben.' Es la de mes
de Febrer, i son 259.100 pessetes les q ue es
regalen. Son 171 les entitats benófique3 que
han d'encaixar aquestos diners de maled
d'elles 110 ó 112 se .sab que son relig i0SeS•
1VIalgrat tot, malgrat la realitat, malgn It el$
estrall i les desgrácies, malgrat les a mpa
nyes de premsa, malgrat la veu,indi aria
del bornes honrats d'aquí i de Tarragona
de Madrid i d'arrea, elles van obrint la baca
1
a n'aquest menjar que ve a ésser la e am n
la sang de les dotzene,s de víctimes ex Polis"
des cada dia
Els qui, havent-ho perdut tot al jc¦c, es
suiciden, no van a terna sagrada. Els seto
diners sí que hi van, a terra sagrada!
R. RUCABAI)0-

El

jugador

perdut entre nosaltres l'horror rbuirn4
í 'tradicional al jugador (és cert que t oribe
s'és ,perclitt aquí l'horror huma i traclic

ztltie
l'assassí). Vet'aquí dones, wn
frafment d'en Descuret, metge i mor austa,
frances de mitjans del segle pctssat. Aggi
veureu un retrat just d'aquest persoirwitge
a

les novíssimes consuetuts citadane s va
len transformar en un benefactor de
manitat, i els projectes governamenta1s de
reglamentació del joc rolen elevar a la dig
nitat de ciutadd honorable i d'industrial prO
tegit per la llei.
bit
Mireu aquest maniátic sentat, imr
de cap a la taula de joe, que sembla citze el
seus membres hi son incrustats a dins. Cars
pál-lida, mirar fixe, impacient Ombrej a ses
és
faccions una severitat trista, dirieu ql
un del jutges de l'infern. Llengua hab tuair
ment muda, només a estones udols ir/al-tico'
fi
lats. De sobte sos ulls giren depressa, la a
en
sonomia pren un tom terrible; s'hi pinl
egría
la vegada el despit, la füria i una al
que
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Maligna, barrejada d'inquietut. Per?) com si
avergonyís de deixar veure sos sentirnents
de dintre,
prest recobra sa calma d'enfora.

ben diferent de lavar, sernbla,nt a ell en la
cobejança, no fa pas tresor. S'encén en veient
l'or, per?) és perqué ho veu com' un majá,
d'acontentar sa pa,ssió. Quan en té d'or, l'ar
risca als mateixos etzars que Ji han fet ve
nir, car tals dons de l'etzar no poden fer-li
profit ni satisfer-lo. Per a ell no son més
que l'emblema dele mals que va a cercar i
desafiar. Jugar és el seu element, la seva
vida, fora del joc no veu res més. Qué l'im
porten sa ruina, son deshonor ni els deures
seus més sagrats, per tal que ell jugui. Li
qu,edi tant sois una moneda per a probar
fortuna, i ja el veureu, tan agosarat com
sempre. L'or extés sobre el tapet li está

Ja fa rnés de dotze,
hores

que ara perdia,
lo que caldria per a fer la fe
licitat de vint farnilies. Creieu que está ja
satuxat de les emocions que el nodreixen?
Ca! Aquestes contingAncies, tan aviat favo
rables com adverses, la febre que en La seva
sang encenen i en son cervell, la hora aven
ara

guanyava,

lada, de la nit, la hora sobretot,
la hora per
ell malehida
d'aixecar
la
sessió,
tot aixé no
fa mes que
exasperar la passió que el de
vora, i que té com embargades totes les de
mes necessitats. En aquell moment, més que
cor, esperit, sentits, tot el sea ésser es
tá en el
joc. Baldament fos sa casa a punt
de
baldament Ii caigués un llamp als
Dens, res el distrauria: el dring de l'or el
Pot

commoure,

:i

En el

i
a

moment d'obrir-se les Corts

Palesa de la

el'esquerra
11;„,,

seva

Pelabl-

garanties

esperi!

J.-B. F. DESCURET.

aixó,

(«La Medicina de les passions», 1841.)

en

nova

legislatura, han donat ja les mateixes

pro

el que homes de dreta

en

situació, deixant-se portar només que per partidismes, que
personalismes. I darrera d'aquest, altre debat sobre la suspen

com

el que

que

seva

d

-e

desc,onfii,

inutilitat. Un debat sobre la darrera crisi,

han confós la

'wcalYa valen tant

que no

clebats

pnmers

-as

va

més. I amb tot i

res

dient

qué admirar més, si la hi,pocresia refinada dels interla manca de ilógica dels mateixos i d'altres sectors lliberals de
la Cambra.
I qUi dina,
al costat d'aixé, que les nostres Corts tenen un
en

no

es sap

—''S,

1211(

pressupost

lleis tributáries

Trztetat
ver,

de

Comerl

en

un

feix de divuit projectes,

amb França per

a

orientar,

un

I pensar que
davant d'aquests problemes

un

aranzel frondós per

que

Pobra,

haurá arribat

encara

per nosaltres l'hora de fer-nos

pobra Espanya entregada

a

les

mans

a

discutir,

un

problema del M,arroc...!
hi

-"lernal (és un dir) que aprofiten aquests debats de llautó
será, de
fatals conseqüéncies!
Quod DeUs perdere vult...
Es

per aprovar,

ha
per

bornes
a

de

produir

sentit

una

crisi,

aplicació d'aquesta máxima?

de certs

patriotes!

go
que
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venir al món, ho demaná, tot
als homes i es feu, més pobre que els Inés
pobres. Demaná una llar per a naixer, i 11
fou negada. Els hostals estaven plena: una
establia fou la que trobá oberta. Demaná un
Upe per a viure, tambo u fou, n,egat. El Ffl
de l'Home no sabia on reclinar la testa; i en
arribar l'hora de mort, no va tenir cinc parns
de terra per a agepre's; la terra el refusá,
deixant-lo suspés, entre el cel i ella, sobre

jesucrist,

La indiferncia
presencia

un de l'al
saben res, acu
sen la veritat d'intolerant. Es necessari es
plicar-se sobre el significat d'aquesta pa
raula,.
Hom dina que la veritat i l'error son dos
poden tractar d'igual a, igual; dos
sers que
monarques, ambdós legítims, que deuen viu
re en pau
cadascú en son regne; dues divi
nitats que comparteixen el món, sense que
l'una hagi d'arrabassar a l'altra el seu domi
ni. Aquí rau la indiferIncia que és el triomf
de Satanás, al qual u. piau l'odi, peró no en
té prou amb aquesta passió: necessita la in
diferIncia.
La indiferacia és un odi fret i durable,
que es disfressa amb el ropatge deis demés
odis i de vegades amb un aire de toleráncia,
car
mai és real la indiferencia. Aquesta és
l'odi folrat de rnentida.
Per a vomitar cada dia un torrent de in
Aries ardents contra la veritat, fora neces
sária als homes certa resolució d'Anima que
no rau en el carácter d'ella
El parta que pren és el de no pendre cap
partit. I, no obstant, l'odi que crida és molt
esplicable, donat el pecat original., que l'odi
que calla. Es tracta 'del pervindre humá, i
del pervindre etern de tot quant, en l'uni
i liibertat. Es
v,ers, posseeix
tracta certa i necesáriament de tú mateix,
així com de tota persona o cosa. Si ets viu,
excita en tú la vida. Pren la teva ánima i
condueix-la al cornbat! Pren els teus desigs,
pren el teu ,pensament, la teva oració, el
teu amor! Pren en les teves ma,ns els ins
trurnents deis que saps servir-te i llaneat a
la balanea en la qual tot pesa. Si estás dor
mit, despertal. Si estás mort, ressucita.
Cerca en la teva vida passada., en la teva
vida extingicla el millar deis teus records.
Prova el perfurn matinal de les roses que
sens
dubte vares flairar en altre tem.ps.
Col-locat entre el foc deis que estimen i el
foc deis que odien, es ,necessari ajudar els
un,s o bé el,s altre.s. Cal que ho entenguis ai
xí. No és a rhome en general, es a tú en
particular qu.i es fa la crida,, car totes les
forces morals, intel-lectuals i material que
es troben a la teva disposició, son altres tan
tes armes que Déu ha ,posat en les teves
mans
amb la llibertat de servir-te d'elles
per a Eh l o contra Eh. Es precís que ,et ha
rallis; t'has de barall.ar necessáriament. Se't
deixa tan sois la elecció del camp.

El Si i el No

son

en

tre. Moltes persones que

no

una

en

creu.

Ara bé: Aquel' que demaná, demana efl
cara. Demana un lloc per a naixer; aquella
gent que omplia els hastals i no voli,a sa
crificar-se enviaren a Jesús a naixer entre

representen
admirablement
insignificáncia inaudita
homes
bagatel-les enutjoses
quals
un

bou i

una

somera,

de les

la

a

se

sacrifiquen,

en

les

el

inespressable holocaust.

De totes les follies que el diabie inspira,
heu's aquí la més digna d'ell. La veritat es
enutjosa. La veritat! Peró si en ella consis
teix la beatitud! La veritat! Peró si ella és
el principi deis éxtasis. Ella és la que arnb
els seus raigs llunyans ens causa dolceses

desconegudes.

Ella és la que en el centre del de.sert, de"
lectava la intel-ligencia gloriosa de San Ata
nasi exilat, mentre els que varen
aquelles soletats es morien d'enuig enses
palaus. No hi ha dues fonts de felicitat,
ha una sola; per() aquesta no s'estroncará
tots els assedegats podran be.ure. Sentiu,
mor de l'enuig? Dirigir-vos al no-res. Sentill
l'amor de la vida, l.'amor de la felicitat, ramor de l'amor? Dirigir-vos al Ser.
Em iparlareu encara de la indiferencia a1
qual l'error té dret? Que diriau, d'un faculta'
tiu que, vora el casal del Bit de la vostra

portaren

negués a tractar-la, Per
l'enfermetat,
rniraments sobre
'la cirial e
geix el,s bons procediments de la indife1-1
la
cial Al capdavall, dina el metge, entre
sc/c
i
i
la
enfermetat,
imparcial
salut
soc
maialta,

esposa

edéctic.
metat

es

no ha de valer tant renferla .salut? El cólera podría donarte

Perque

com

1-15

coneixer rampes que, sense ell, ignores.
necessari provar-ho tot, admetre-ho tot, as
't
tot. Per qué no assajar el cólera? .1 1.a

diques aqu,estes
tri;

coses

segons

l'autoritat

indigna d'un filosof? Deus
var-ho tú mateix, per a que la teva
ció sigui raonable.
cosa

comP".)-

a,preel'
rns

Has de saber que les enfermetats de'
hurná, son conseqiiéncies d'aquells horro, s ; nS
sibles que l'Apóstol anomena les produce"°supérflues del pecat. Considera que el
físic, l'horror del qual no pots negar, es CO
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seqüenj

reflexe, adverténeia de "error i
invisible.
Que és, per tant, rerror, que
engendra

res, no pensava

del mal

I ara feu-me
Ea alter& de juldicar la indi
fereneiv. la indiferIncia que &mana que

l'error existeixi!

HERNEST HELLO.

Quan 1 esperit és pie de llum
Peia dies

que el

temps

era

rufol.

Les mun

embolc,allades de boira i els-nú
vals esmortuien
llutn i en,tnistien la terra.
Per() hett's aquílaque
les boires s'esvairen,
s'esqueixaren els núvols, i el sol brillú in
tensament en la bkivor puríssiina del cel.
,pati de l'asil, h,umit
encara de les pluges
darreres,
era amarat de llum. Hom dina que
el sol
en
alegre. agiten indret era més brillant i més

Sor aria acompaya els asilats
Quan veieren que

,

ejes infants!
ra,,u

pati. Poel cel era

i que el sol
damunt la humitat del

Amaya lluissors dauracles,
Pres

es

pati

posaren ale

COM U(728 picarols. Crid,aven i corrien
com uns
esperitats. Sor Maria els esgua.rclava amorosament
amb un sontris a flor de

„Ser
Moría
ata

acompanya els asilats al pati.Po
estigué,' greument malalta i la varen
treure al pati, amb' una cadira de braços,
Penclre el sol. Els infants en loe de jugar noa
Sabien
."8

moure's del seu costat. S'asseien vora
i la
miraven embadalits. Els que seien,
aPrOp u besaven les vestidures. Sor Ma

lla no
panlava per no fatigar-se, pera som
reía ainb
una dolor inefable.
Ser María,
digué un infant, aviÁi hem dit

Jesús

oraeió per vosté.

que
94Yora tanbonica
bona? Dones

Mera guarnida de
mrs
l'hem voltada de eiris. I tot ho fem
Per
voste, Sor María, perqu? no volem que

.rmori.
u.ells
rlz

Nostre Senyor

no

va

valer que

pobres infants quedessin senee mare
retorna' la salut perdud,a, Ara Sor Maria
rostre

pál-lid,

i els llavis uxt poc deseo
té els ulls clars i el COT pié de

in,Q„ultn

dt"gueren que si tornava a emma,7"r l'icturia d'abandonar
:3
els infants, hagué
2a

:tristesct
va'

'118

que

niolt fonda. No é.s

possible, penDéu vulgui fer-me viure lluny deis

infants.

Quan vivía amb els

seus pa

va

cosa

que amb els

seva mare, per

apareixer resplandent

astre. Ele camps

Sap aquella Mare de
ens va donar aquella se

tan

eu

altra

a dis
.treure-la de les seves preocupacions, volia
ter-la assistir a les festes mundanas, pera
ella s'excusava sempre amb una gran humi
litat i respecte.
Una nit tornara
concert i veié un
infant arrecerat al portal d'una casa. Feict
un [red intens. Plovisqu,ejava. Li preguntet
si tenia pares i l'infant respongué poruga
ment: No, senyara. Estic abandonat. Abans
vivia antb un home que deia que era el meu
pare i cm feia captar. Pera em va treure de
casa perqué jo no cm vaig deixar torcer les
carnes. Volia esguerrar-me per a que fes més
lla,stinla. Sor Maria hauria volgut donar-li
aeolli9nent a casa se va, pera sabia que els
seus pares l'haurien refusat i va allunyar-se
d'ell amb uva tristesa molt fonda. S'adormí
tota trasbalsada i amb una gran nerviositat.
A poc a poc el sea esperit va anar assere
nant-se i somiú. Va veulre una munió d'in
fants que aixecaven els braços enlaire cer
oant una ma amiga que els donés acolliment.
Els infants anaven Watts i espellifats i te
nien els 'ulls plens de llagrintes. Caminaven
lentament, amb una gran tristesa... Els
camps eren calcigats i els arbres estenien les
branques sota d'un ,cel gris i emboirat. Hi
havien infants que tenien fam i sed. Corrien
adelera,ts a la font i la font s'estroncava. Sor
Maria s'hi acosta i tots els infants varen
somriure. Veniu, els digué, que us vid tenir
tots als me-us braços. Els infants, fent una
gran cridaria, s'arremolinaren a l'entont d'e
lla. Per qué esteu tristos, fills meus? No sa
beu que Jesús ha dit: Deixeu que els infants
vinguin a mí. Alegreu-vos, dones, que Jesús
us estima. Seguiu-me, jo us portaré a la se
va preséncia. L'horitzó es va aclarir i s'es
vairen les boires.

aquiests

tanyes eren

en

pobres. De vegades la

•

com un

s'encatifaren d'herba i de

flors, varen florín els rosers i imitaren els
arbres. Ele infants esdevingueren alegres com
un ra,ig de sol.
Sor Manict, a la matinad,a es desvetlla i va
veure una ilion molt pura i va sentir olor
de roses. Encara perdurava l'encís del somni.
Des d'aquell día estinid amb una gran ten
dresa els infants abandonats. Déu, meu! pen
saya quan veía que la gent anava ctdelerada
darrera deis plaers, si son! tan poc,s els que
es recorden deis pobres, perqué no haig jo
de consagrar la meya vida als infants que
la soeietat rebutja? Feu, coneixer als pares
la seva vocació i al cap de pocs dies tau ad
mesa

a

un

noviciat.
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Ara Sor Maria no viu sinó pels infante.
Els dijous els porta a passejar. Mentre son
a la clutat van arrenglerats i seriosos, pero
quan arriben a la muntanya es posen a có
rrer com unes claine.s. Sor
Maria, veient-los
córrer, riu amb una gran alegria. Un dia,
davallant la muntanya, varen pasear enfront
d'una petita c,aea. Al portal hi h,avict un ve
llet que prenia el sol. En veure ele infante
exclama: Amb bones mane heu caigut. Son
desgraciats, pero la companyia d'ctquesta
•ent Tara més gran la vostra, desgracia.
Sor Maria va esguardar el vellet amb una
gran commiseració i u va dir: Creieu sinee
rament que som dolentes les monges? Molt,
respongué el vellet. El diable ene guardi de
caure a les vostres mane. Sor Maria, mentre
s'albunyava, demanava a Dé,u que tingués
pietat d'aquell pobre vellet.
Al costat de la Casa pobre del vell rehegat
hi havia una casa sumiptuosa. Aquesta casa
era habitada per una familia distingida, els
filie de la qucd sermon,ejaven sovint el vellet
per tal d'obrir-li els ulls a la llum de la fe.
El més gran li parlava amb un tó enlairat
i pretenia demostrar-li científicament l'exis
téncia de Déu. El vellet refutava amb sofis
mes les doctrines exposacles i no coincidien
mai. Vos feu bé de creure, deia el vell es
aptic. Teniu una bona casa i un bon auto
i no está bé que un honw distingit no tin
gui creencies. En canvi, jo soc pobre i puc
pensar lliurement perqué ningún cm donara
res. Era inútil discutir amb un home que ha
arribat a vell havent dubtat tota la vida.
La filia, del vellet té una gran pena que el
seu pare sigui tan deecTegut. No és cite ella
tingui molta fe, pera no odia la gent reli
giosa. Amb el seu tréball manté el seu pare.
Un dia ariba a casa malalta. El pare demaná
auxili als seus veins.
El metge va trobar-la molt grett. Al. cap
de pocs dies el pobre vellet va perd're la fila
i es troba, sol al món. Els seus veins el roco
manaren al capaba de l'Asil i de seguida fou
admés.
Sor Maria el visita i u va dir que seria
tractat amb molta sol-licitud. El vellet la va
reconeixer i es recorda d'aquell dia que va
dir: el diable am guardi de caure a les vos
tres mane.

Sor Maria va fer veure queno el reconei
xia. Cada dia el visitava i u parlava amb
una dolcesa tan 'gran que aviat sentí per
ella una gran simpatia. El vellet es fixava
en totes les coses. Observava ele infante, de
la finestra estant de la seva cambra. Els
veía jugar alegres a l'entorn de Sor María.

Va reconeixer el sacrifici i l'abnelació do
les monges. L'ordre i la disciplina de la c asa
el varen commoure.
Sor Maria notara que el seu cor s'anaívl
ablanint. Un dia s'atreví a parlar-li amb tot
senzillesa de les veritats eternes. Li parte
de Jesús i de la Verge María. La, seva eu
dolva com el remoreig d'una font,.fi pene1ra
va cor endins. El vellet se
l'escoltava a4
ele ulls oberts com si presenciés un Pi
mirade. Jo no sé qué ha passat arnb mí, di
gué. Com deuria tenir abans els 'ulls que l'1"9
vela les coses dares? Per qué, fine ara 9'w
he ,comprés que existeix un Déu, Pare det
humee i creador de totes les coses? PerqUI
l'error us havia entenebrit ele ulls, respely
gué Sor Marisa.
Aquell hivern fou molt cm. El vent /el
rodolar per terra les fullee mortes. Els ve'
llets xacrosos anaven• morint i el vellet con
vers també morí. La seva viort fou ex(in
plar. Morí com un sant.
El val de l'h,ome vellet que l'havia sen10nejat tantee negadas, troba voz dia el caPs
lla de l'Asil i u va din Qué fa el m,ett ne°manat? Es nwrt, respongué el c,apella. -111
r

mor t

com

un

sant.

—Es possible, exclama amb una gran es
tranyesa el jove. A mí no m'havia mai 1 ol
gut escoltar. No es deixava canvéncer.
—No h,o estranyi, (ligué el capella. Com
lies convéncel, si les te ves pararules no 15
justificaven ele fets? S'ha de predicar allib
l'exemple. Sor Maria potser no té tants c6I
mixements con tú, pero porta llum a dini re;
Si vols ter d'apiistol i convertir la gent, cw'
que facie vida interior. Els apóstols conter'
tien, no ,perqué eren savis, sinó parqué e' 611
92hornos d'oráció i de peniténcia. La dogo,4
cia subjuga, enfisema, pero no convertlil'
Purifica el tau cor, sigues humil, s oraeiói
aco.sta el teu esperit a Déu, reculle't Cii
santu.ari de la teva anima, i les paraules
brollaran deis teus llavis sera,n tan pures
tan- emotivas que obriras aleulls dele holnes
a la llum de la fe i de la raó
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LA MANCA DE SERVEI

—Quina trencadisa! Si segueix trencant, la treure de casa...
—No ho fará pas. No veu que ara es
mes dificil trabar una minyona que
litic
que

no

hagi

estat ministre...

un

po
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En

El bolxevisme anecdCotic
ELs bolxevics de vegades fan por i de ve
gades fan riu.re. 1 diem qu,e fan por perqué
accentuen tant la nota terrorista, que fan
creure al món que els contempla amb ,menys
preu, que son capacos de menjar-se les cría
tures crues. S'escrinran segurament molts
llibres parlant de la Rússia trágica, peró
també se n'escriuran, quan els hurnoristes
russos no es morin de fam, moltes obres al
tament cémiques. Nosaltre,s que afortunada
ment ens trobem aliuny-ats d'aquells bornes
sanguinaris, podem riure d'algunes de les
gestes deis c:apd.avanters bolxevics.
Planyem als pobres russos que han de viu
supeditats a uns homes inhumans que
re
creuen que rhome és una abstracció, un sig
ne algebráic.
Un enginyer que ocupa a Rússia un lloc
important en els transports ha explicat la
histZ)ria segiient:
Trotzki acabava d'ésser Inomenat dictador
deis ferrocarrils, en virtut de que la desas
trosa situació del transports ne.cessitava
una direcció enérgica. El comissari de gue
rra va anar, en conseqiiéncia del seu neme
nament, a inspeccionar el principals centres
ferroviaris.
Arribat a la primera estació important,
va
dir:
va convocar el caps de servei i el
---Jo estaré aquí uns quants dies. No hi
haurá cap movirn,ent- que jo no ordeni. Al
primer accident que hi hagi, el culpable se
rá fusellat. Si trobeu obstacles, dirigiu-vos a
mí: jo decidiré.
Aquestes paraules foren reproduides en
cartell i fixades a les parets de restació.
Al vespre mateix, un enginyer es presen
tá al vagó de luxe en viu Trotzki, i demana
al dictador que li resolgui una dificultat.
—Tinc de fer marxar un tren, per-e) no sé
en posar la locomotora.
—Com és aixó?
—Si la poso al davant, el material és tan
dolent que les cadenes d'enganxament corren
risc de rompre's i nna part del omboi es
quedará pel camí. Si la poso al darrera, el
maquinista, que és poc práctic, no veurá les
senyals i pot haver-hi una catástrofe. Qué
us semlala crue tinc de fer?
—Poseu la kcomotora al mig del comboi.
El resultat va ser tal, que a la primera
estació Trotzki no hi va, volea:- saber res i va
deixar els enginyers que ho resolguessin com
els sennblés.

una

important localitat del Kuban, elS

estaven literalment folls pel
d'obligacions i mobilitzacions que els

habitants

54111
comis

la setma
a
na militar que fei.a anar els homes de 20
40 anys a cavar trinxeres, tan aviat la set'
mana d'educa,ció que obligava els intel-lec
tuals i el que duien ulleres a ensenyar les
beeeroles als analfabets, o la setmana, de ca
lefacció que dirigia la població tota als boa'
cos veins a fer llenya, o la setmana de ne
teja que feia desfilar els ciutadans cap a un
riu, fangós on hi eren suhmergits de deu en
deu,.
Tot aixo, meticulosament d,etallat per clas
ses i per categories.
Una nit, ningú sap c,om, un humorista va
fixar per les parets l'avis següent:
«Totes les dones que tinguin el cabell roig
revolucio
es presentaran a les deu al comité
nari a fi d'anar a recollir les fulles seques
saris els iinposaven. Tan aviat

pels jardins.»
El més curiós del

extravaga.nt

no

va

cas

era

avis
ningú. N'ha'

és que aquest

sorpendre

a

vien vist tants! I l'endemá, la més divertida
assemblea de cabells roigs es va reunir ciA"
vant del comissari esverat.

Aquests exemples son casos particulars,
,pero n'hi ha d'ordre general que no son

molt, es Ilegia a la 115"
la fi d'un decret referent al

menys c6.mics. No fa

vestia»,

a

i germanes d'ajuda social», organitza'
ció creada arnb motiu de la fam:
«Els germans i germanes de rajuda social
ifl
han de tenir corn a mínirn 21 anys. Els
ser-h°
partit
poden
dividus del
comunista
als 18 anys.»
El comunisme té moltes Coses rares,
encara no se li coneixia la quaiitat d'ab'
buir-se a priori tres anys més ala minYons
i a les noiesi
mans

Per,l)

*

*

*

n'n
Havem decretat que el matrimoni és
tendresa
bé, el bolxevisme dernostra unapecial pels casats joves, i rEstat dona a rel°
posa novena un present de llana, de tela
de cakat, quan n'hi ha al dipósits.
Peró, en virtut d'un altre principiboIXe;
vista, el casament--com el
ceriménia, instantánia. El poble
milat aqu.esta teoria de tal manera que ?,
casament ha vingut a ésser una visita

divorci—esunaassli

rnagatzems cornunistes.
Quan una dona joyo nota que les
sabates com,encen a descosir-se, diu
amic:

sevl
n`"

a
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—Anem

a encarregar un paren de sabates
Govern.
L'acim compren, Venderla son casats, ob
tenen les sabates, i al dia següent son di
vorciats,

al

A vegades es fan la reflexió
següent:
—No he rebut més que dos ,metres de roba. No'n tinc prou per un vestit. Ein divorciaré, ein casaré de nou i obtindré més roba.
La solució d'aquests petits problemes és
la preocupació general. Hi ha concursos d'in
geniositat i solucions que son veritables

uaJes
Un.

doctor, ,solter, de bon devallant i aixe
s'entenia, rnitjançant propina, amb el

president del comité de la casa on vivia a
Petrograd. Aquest certificava que el doctor

era casat i aixé
proporcionava una, altra tar
geta de pa al doctor. L'esposa imag,inária es

Todo

es

segán el

Afortunadarnent
anda

Orilnitiva
,

's

a

la nostra ciutat la pro
s'havia fet amb una

pernográfic,a

han presentat

gen

re

equivoes, ni eufemis
Illes. Jamai han e,sdevingut una temptació,
producte de fetor insoportable. So
tanelent per higiene ja no es poden tenir a
les mans.
sense

Aquella literatura i gráfia dubtosa i de
t)reu, i oi més cursi, com una nina-bien co.1‘r°InDucla al cine, ens era estra,ngera.

si bé
certament els de casa també gus
la sutzura entre «Heno de Pravia» i
1°15res del Campo», no eren els selectes, i
el
Droducte no es criava a la terra.
Per6 tot d'una 'ha sorgit ita pruija de no
Ser Inés
«provincianos» o de fer-nos més
i cm triat
Da.vant els nostres ulls, que la miren de
airej tenim
una revista POTO" clames i c°if
le9", que minora a les coneg-udes i insensi
blement corruptoices de la central en que en

tten

1Drovincianos»,

dates deis certificats i resultava que el doc
tor, en 13 mesos h.avia tingut tres fas. El
fenómen va sembIar estrany i el president
del comité va rebre avis que es faria una
inspecció. Aleshores, en dos dies, una epidé
mia s'endugué la dona i les criatures. Fou
upa terrible mortaldat... en el paper.
L'enquesta va ser favorable al doctor i
aquest va poder muntar aviat una nova fa
mília pels mateixos procediments.
Així, d'un extrem a Faltre de Rússia, el
bolxevisme té dues cares: l'una,, sagnante,
l'altra divertida. I és difícil saber quina és
la pitjor; si la horrible o la grotesca.

que tan cursi está pitjor confeccionada.
Una portada, fotografíes i dibuixos imi
tant el més atrevit de les publicacions que
a París llegeixen les initges virtuts.
Una prosa deslIodrigadora i signada pchs
noms ja coneguts d'aquesta classe de treball.
(Una trista advertncia: Com un sandwich
s'hi troben noms de la nostra intel-lectuali
tat que fins ara havien fet obra seriosa.)
Aquest ambient de frivolitat i de estulti
cia que ens envolta i degenera les race,s és
perillós, i gosariem aconsellar a la autoritat
cara

color...

sinceritat colpidora.
Les revistes cultivadores de Fínfim

posá nialalta i el doctor obtingué una tar
geta de llet. Després va naixer un fin tan
imaginad com l'esposa, i el «menú» del doc
tor va augmentar.
Per dissort, el comissari s'embolicá en les

governativa que ja

que

no creu

prudent

ata

aquella literatura que per força ja no Ile
geixen ni els degenerats, ni tancar les portes
de tantes sales d'espectacles on les inicials
W. C. haulrien d'estar al frontis (tal volta
per no acabar d'assassinar la sagrada liber
tad en temp,s de suspensió de garanties), al
menys com a preventiu tingués una mica
car

deis ciutadans encara no estragats,
tot será según el color... i aquest
és senzilament verd.
de

cura

perqué sinó

J. V.

CATALUNYA SO( IAL

12
,

Que els hi espliquin aix6 del Concordet aJ
es v•olia, commpre

D'aci

pares de les noietes que

i

a

veure

Aquests
Vostés recorden que quan se va inventar
la Tercera Internacional, que era més inter
nacional que la Segona, naturalment, el ,par
tit socialista espanyol va sofrir una escissió?
Entre els comunistes que es varen decla
rar
terciaria, hi figura en loe avançat un
senyor que havia fet rnolt soroll a la Casa
del Poble i que encara que enfurismat com
una cuca fera, es deja García i Cortés.
Llavors blasrnava deis secundaria (els de
la segcma) per obscurantistes i burgesos, i
jurava que ell sempre aniria de tercera.
Puix bé, el senyor Cortés (D. García) obli
dant-se del gloriós tercio comunista ha pre
sentat la seva candidatura per l'Alcaklia de
Madrid, declarant que reconeixeria i acataria
els poders contituits.
Darrerament ha retirat el sea nom, per?)
la tercerola de Moscú ja E ha fallat.
I ens sap greu que no sigui a/calide, per
qué res més lógic que a la Casa del Cormú
•

si concorden.
esquerrans

la Moral i de

nwl

a

son

capaços de fer-se
*

S'ha inventat

una

quan

retreure

*

*

Es queixava el Comte de Romanones de
que els ciutadans de

a

pe] fer

l'Esg. ésia,

capellans.
*

*

nova

festa que se't dill

Aixel ens recorda uns obrers que esti gue
ren dos
rnesos en vaga i per celebre r
triomf final d'aquella rallargaren una set'
mana més.
*

*

*

En Nicoau, el pressumpte assassí d'en 1)8"
to, ha cleclarat, sense embuts, que la sev/
detenció a Alemanya es deu a una delació
de l'Andreu Nin, home significat del S Mi'
cat Unic.
Aquesta és una nova prova de l'amor fra
ternal comunista.
* * *

En Maura ha declarat al
*

sigui

del estudiante.

presideixi un comunista, encara que etimolo
gicaxnent no ve aquesta paraula del masculí,
sinó del femení.

en

Congrés qu e 13

cédula deis ciutadans es la Star.
de
Hi han cédules de primera, de scgona i
ent.
tercera, segons 1 corresitngui renterran

Guadalajara haguessin

de sofrir les conseqüéncies de la suspensió
de garanties, motivada per l'estat morbós de
Barcelona.
I tenia raó. Cadascú que s'arregli a casa
seva.

Corri també protestem nosaltres de que
culpa deis electors del Conde passem

per

nosaltres tots per tUils.
* *

*

Una raestressa de la Normal de Lleyda
s'entretenia peclagógicament en desmoralit
zar les alunines, i perqué el bisbe de la po
blació hi ha prés cal-tes tots els diaris d'es
guerra en protesten i treuen a rehuir el
Concordat i la Constitu,ció.

* * *

Malauradament, tot just c,omençaverri
fruir de ralegria i xirinola del Congrés ser
geix la crisi.
Pobres de nosaltres, que ni menjern ni en&
deixen riu,re.
La culpa, peró, la té en Lacierva.
A qui se li acut anar a Sevilla; ja

sal°

el qué havia de perdre a la tornada.
Nosaltres estem contents d'aquesta 11°
trifulga política, perqué ja no tindrera re°
que

envejar als

nostres veins

portu1ues°5.
acl

Aviat les crisis seran com la loteria
nal, que cada vegada fan entrar més n1:111,1.
slij1
ros a la bola. «iiiLa 2.456.362 crisi, que

hoy!!!»
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N QTICIARI
Per R. O. del 23 de Febrer
establert
a festa
oócial lels estudiants el dia 7
Q
acluest mes, diada de Sant Tomás d'Aquino.

eQ,,n1

—Adscrit al Ministeri del Treball s'ha
eenstituit l'Institut de Reelucació deis Invá
lids del Treball.

—S'ha publicat la reorganització del Ministeri del Treliall, convertit en
Ministeri
el Treball,
Comerç i Indústria.
rebaixat cinc céntims per kilo el
preu del pa,
venent-se ara el kilo a setanta

céntians.
A
Pamplona

es ven

Per qué aquí,

a

55.

a Barcelona,
nar al
mateix preu?

no es pot do
Cal recordar
que a Espanya está prohibi
da la
imPortació de blats i farines.
La nova Junta de la
Lliga del Bon Mot:
Prement, don Joan Llimona i Bruguera;
don Josep Maria
i
Ventós; secretari, don XavierPujador
Aragó
i
ron; vice-secretari, don Jun. Vila;
tresorer,
ffflIViarian Manent; vocais, don Francesc
–

'"ragas i Baret, don Jaume Bofill i
Francesc Maspons i Anglasell, donMatas,
',luís
13411Qt
1
Balaguer,
don
Pelai
Vidal,
don
Joan
urgacia Juliá;
consiliari, doctor don Ri
can:1

Aragó,

prevere.

llta auxiliar
de senyores:
,
rresidenta, donya Dolors Maca, de Puig i
vice-presidenta, danya Josefa Vividua de Robert• secretária, donya
AntóQuinquer i -Galobardes; vice-secretária,
neePeió
113ra Mari Gironés i Vilardell; tresorera, doIzard i Llonch; vocals, donya
de Girona„ donya Mercé Plá. i Dade Mateu,
donya Maria Baldó de Torras,
Isra Mercl Puig
i Cadafalch, donya Helena
la aragall
Noble,
donya
Monserrat Prat de
liba,

d'aclafaleh;
va)'
co'll

rje'
r' ver

31 de
Gener la Caixa de Pensions
Velesa
44 llibretes i d'Estalvi tenia vigents
amb els saldos segiients:
eelona, 88.450.317
pessetes; Girona, 13
blilions
Per

,)92p „".

a•'2

la,
1.1

786.159; Lleyda,

6.941.681,

13.638.797; Tarrago-

Balears, 272.218.

Premsa dedica molta atenció, al pro
de la
sindicació obrera, declarant-se
general contra
la sindicació forçosa,.
totestracta d'establir Biblioteques escolars
les

Escales graduades.
resultat
de les gestions realitza
s
senyors Nicolau i Aina.ud, president
ssor de la
Comissió de Cultura de FAent de
Barcelona, el ministre del Tre

--CM-11
-

i

a

ball ha promés dictar

una R. O. conduent al
compliment exacte i rigorós de la llei de 17
de Juliol de 1911 respecte al contracte d'a

prenentatge.
'Grácies a aquesta disposició, c,omptará
amb més garanties i facilitats la tasca que
de Barcelona.
—La PonIncia d'Educació Física de la
Mancomunitat de Catalunya intensifica els
seus treballs per tal de respondre dignement
a la comanda que té feta.
--Pesidicla pel sots-secretari del Treball,
comte d'Altea, s'ha reunit a Madrid la Comis
sió encarregacla d'organitzar la reeducacio
deis inválids del treball, d'acord amb les dis
posicions de La nova llei d'accidents.
El B. O. d'aquesta «provincia» publica
una Circular del Govern civil recorclant la
necessitat de confeccionar el Cens patronal
i obrer i les normes legals establertes a n'a
quest fi, i demanant La cooperació de tothom
per a que el Cens es faci degudament i a
son

temps.

—Importants sectors del comery de Ma
drid, capitanejats per l'Associació Defensa
Mercantil Patronal, ataquen de ferm a l'InS
titut de Reformes Socials, acusant als seus
prihcipals elements de carácter social de fer

joc als elements obrers en detriment deis
interessos patronals y contra tot esp.erit de
justicia.
--Oficialment s'ha recorclat i ordenat l'e
xacte compliment de la Llei de 18 de Juny
de 1911 relativa al Contracte d'Aprenentat
ge, molt especialtnent lo que preceptúa l'ar
el

ticle 15.
—El pa.ssat diumenge tingué "loe en el
domicili social de la Cooperativa Popular de
Sant Josep, la junta general
reglamentária
d'aquesta entitat económica social per a re
soldre algun,s vital assumptes, que es trae
taran enlairadament i amb innegable profit
per als seus noxnbrosos socis.
—Ha mort el president de Acció Social de
la Manoomunitat de Catalunya, en Tomás
ontova, home de virtuts i talents molt re
marcables, tan senzill i modest en sa vida
com exemplar cristiá. A. C. S.
—La Lliga de Consumidors i Inquilins or
ganitza la Cooperativa per a la construcció
de Cases barates, i obra un Concurs a fi d'ad
quirir cent mil pams ce terreny a propósit
per edificacions urbanes.
—Els empleats de Correus estan consti
tuint la «Cooperativa Postal de Viviendas».
—S'ha inaugurat a Barcelona la Coopera
tiva de Consum de funcionaris públics ano
menacla La Fraternal.
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BIBLIOTECA

DE LA

LLIBRES
Tratado elemental. de Sociología cristiana, per el
reverent Dr. D. Josep M. Llov.era. Quarta edi.ció reformada, Ptas. 7, en rúsiega; 9 en tela.

Sindicatos y

Cajas rurales,

per

el R. P. Lluís

Chalbaud,

S. J. Quaria edició. Pies. 8.
Réginien legal de las Asociaciones en Espana, per
el I. D. josep M. 13oix. Pies. 4.
Problemas sociales de actualidad, per el Dr. D.
Severl Aznar. Ptes. 4..
Las casas baratas, per D. Josep M. Puyol. Pies. 3.
El museo Juan de Bloch y el movimiento pacifiO
ta, per D. Pere Sangro y Ros de Olano. Pies. 3.
Manual de estudios

sociales,

per el R. P. Rutten.

(Agotat.)
La mutualidad escolar, per el R. P.

Lizardi,

S. J.

Pies. 0'50.
Semana social de Espana. Quint curs celebrat a
Barcelona. Un tomo de 700 planes. Pies. 8.
Almanaque ilustrado de «El Social». Anys 1911,

(agotat),

1912

(azoiai), 1913, 1914, 1915,1.916,

1917 i 1918. Pies 1 l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any I, 1915-1916. Pes
setes 5.
Anuario Social de Espana.

Any II, 1916-1917.

Pes

setes 5.

FACICLES
Reman Novarum de S. S. Ideó XIII.
Un exemplar, 010 pies.; 25 exernplars, 2 ptes,;
50 exemplars, Pies. 3.; 100 exemplars, pies. 5
141 peligro del laicismo y los deberes de los ca
Encíclica

tólicos, per l'Enirn. i Rdm. Cardenal Guisasola,
Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, pies. 020;
50 exemPlars, pies. 8; 100 exemplars, pies. 15..
Justicia y caridad 'en la organización cristiana
del Trabajo, per l'Emm. i -Min. Cardenal Gui
sasela, Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, pes
setcs 010; 100 exernyplars, pies. 9.
Sobre los estudios sociales. Alocució del Nunci de
Sa Santedat en Espanya, Monsenyor Ragonessi.
Un
100

exemplar, pies. 0'20; 50 exernplars, pies. 8;

exemplars, pies. 15.
Bages, Obispo .de Vía, y la Ac
ción Social Popular. Un exemplar, pies. 020;
50 exenipl@rs, pies. 8; 100 exemplars, pies. 1.5.
La ciencia en la Acción, per el Dr. D. josep M.
El Dr. Torras y

Llovera. Pies. 0'50.
Deberes sociales de la mujer en la cuestiones
obreras, per el Rnt. P. Gabriel Palau, S. J.
Pies. 050.

]De venta

a

ACCIÓ POPULAr
Deberes del momento presente, per l'Exin. i 11-1r
Dr. D. Snric Reig, Bisbe de Barcelona. 130

exemplar, ptes. 005; 100 exemplars, pies. 3;
1.000 exemplars, pies. 25.
Acción social del Sacerdote, per el Rnt. P. Ga
briel Pa.lau, S. J. Un exernplar, pies. 0'20.
A los jóvenes. El deber de la Acción, per Mon"

senyor Baunard. Pies. 015.
La educación por la acción, per el Rvnt. P. fi.
Amado, S. J. Pies. 020.
Los grupos selectos, per Pau Normand d'Authen•
Pies. 0'50.
Las Ligas de Compradores, per el Dr. •Ma,x Tul
=n.o. Pies. 0'15.
La organización sindical, per E. Vossen. Pies. 0'20.

2Qué se puede hacer por el pueblo': Pies. 015.
Sindicato de empleados •de Comercio y de la
dustria de París, per Modest H. Villaescusa.
Pies. 0'15.
Un apóstol de las uniones profesionales, per MI'
dest H. Villaescusa. Pies. 015.
!TÚ serás Rey!, per Darío. Pies. 0'50.
El nuevo censo electoral social. Registro de A50.
ciaciones profesionales y entidades económic°'
sociales. Pies, 020.
e
Elección de vocales de representación social
Pies..
0'20.
las juntas de Reformas sociales.
Madrones los socialistas': QUesti6 discutida Plr
C. A., revolucionani sociaL Un exemplar, pesse"
tes 0'10; 50 exemplars, pies. 4'50; 100 eie-ra
plars, pies. 8; 1.000 exernplan, pies. 75.
La redención obrera proposada per E. JI. del
0;
propagandista ave.not. Un exemplar, pies. 0
.c14350 exemplars, pies. 4'50; 100 exemplan, P‘'~tes

8;

1..000

exemplan, pies. 75.

IlIabría siempre clases sociales? Un

•

exemplar,

0'10; 50 exernplars, pies. 4'50; 100 átela
plan, pies. 8; 1.000 exemplars, pies. 75.
exell
El partido obrero segons C. Alvarez. Un
100
4'50;
exemplars„ptes,
piar, ptes. 0'1.0; 50
.1
exemplars, pies. 8; .1.000 exemplars, pies.O 0);
Lecturas sociales:-«Entre costureras», pies,
«La ensenanza técnica», pies. 0'05; «Lectur,- r
pies. 0'05; «Del lujo», pies. 005; .«IlabiItac.'
nes obreras», pies. 0'05.
5
setes

El pan
per

a

Models

Orientaciones obreras. Grat.
tots els socis cooperatius de l'Acelv
nuestro...

drEstatuts

I

Reglaments per

a

bf
0,-4

socials.

Palles, Dimites, Ca dais, etz., etz.
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FUNDADA EN 1879,—C. ARCHS, 7, pral.
(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
-

1

1eloryna

ENSENANZA,

CENTRO

DE

MENTE

PRÁCTICA,

DE

ESENCIAL

COMERCIO

..

de letra, Ortografía, Correspondencia comercial,
Documentación,
de
escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Por
Pul"
Partida
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa
'El Título doble,
de Tenedor de libros, previos exámenes por péritos y
profesores
rtipreantiles. Clases especiales para senodtas.—Practical of School Languages
'Lenguas vivas) por profesores extranjeros
y por métodos modernos puramente

prácticos.—Taquigrafía.-- Geografía comercial.

Lenguáfonos.

CATALUNYA SOCIAL

16
-ere

JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANR ESA BARCELONA BRUSELLES
-

-

ELS MES IMPORTANTS
DE CATALUNYA

: :

:

ELS QUE VENEN MES,
:
I MES BARATO::
CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISERIA, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERERIA,
SABATERIA, JOIERIA, ETZ.

et~edgailli

TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Línea de Cuba

21,
Gijón Y

Cerufla el
relea.

sana

2

die

de Tenerife. Montevideo

el

28

30

el

17.
y

de Santander

de

Habana el

el

19. de

Gijón

el 20

Ydi

mes,

para

C0-

20 de cada

Cuba,

de Cádiz el

y

cada

de

Buenos

y

Barcelona el

4.

Málaga

de

emprendiendo

Airee,

el

viaje

el

de

y

5

Médico.—Servicio

30. para

mes con

escala

mensual

New-Yorl
en

saliendo

Habana

y

Barcelona el

de

desde

Veracruz. Regreso de Veracruz el 27

y

de

el
Linea de Venezuela-Colombia.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia,
de Tenerife. Santa Cruz de la
y de Cádiz el 16 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz

Rico,

Línea de
de

y

Cádiz

7,

en

FIE

Colón el 12

para Sabanilla.

Curasao.

Puerto Cabello,

La Guayra.

13

Peo.--Servicio mensual
Las

Palmas.

Santa

ida.

Fernando

Peio

el 2.

saliendo de

Cruz

de

Póo

el 2,

haciendo las

Barcelona el

2. de

Tenerife. Santa Cruz de

Puerta

haciendo las

escalas de

escalas de

Canarias

Y

de la

Alicane

Valencia el

3. de

la Palma

puertos

Canarias

Península.

Y
y

de

la

indicadas

4*

Palo°.

Barcelona

el viaje de

Regreso de
le de

para

y

de Arrice- Regreso de Fernando

occidental
Indicadas

Cádiz

Fernando

el

Salidas de

Habana.

Canarias.

26. d*
la

New-York.

Málaga.

Puerto Rico

/

Bueno/

Valencia el

25. de

el

Cádiz

de

regreso

de Montevideo el 3.

y

New-Vork,

Linea de

Málaga

de Bilbao el

mensual saliendo

Veracruz. Salidas de Veracruz el 16

Santander.

Santa Cruz

Aires el

y

Buenos Alirese—Serviclo mensual saliendo de

Linea de
para

Mélice.--eiervicio

para Habana

de la

01

4'

coat*

Peninsulii.
en

el

VW

ida.

/

Gijón. Corufla y Vigo para Rio Janeiro. Montevideo
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo. Sanos. Río
Canarias. Vigo. Corufla, Gijón. Santander y Bilbao.
Además de los Indicados servicios. la Compelía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los vtl°P.
Filipina' °IV
tea del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a
Línea Brasil-Plata.—Saliendo de Bilbao. Santander.

Buenos

ras

Aires.

salidas

no

son

Mas

y

se

anunciarán

oporunamente

en

cada viaje.

estos vapores admiten carga en las condieiones más -favorables y pasajeros. a Quienes la Comlniffil- 0
alojamiento muy cómodo y trato esmerado. como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vaP°/
DOS
y se expiden Desales para todos los puertos del
tienen telegrafie sin hilos. Tamberos se admite carga
regulares.
por
liases
do. servidos
-

110.1.8 Hondo

Har«mg

cuoichNiitu 1

do°m'ese ere

dioS.Frecisco,11, Becak.

