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?'Orgía

d'uns funcionaris
o

La caiguda del Govern anterior (per

17rnmoralifai burocrática

que a hores d'ara no s'han fet públiques,
i amb ella del Ministre d'Hisenda Sr. Cambó, semque ha produit general
joia en ccrts media burocrátics de l'Estat.
Es diu que en alguna de les oficines
k
públiques depenents del Ministeri de Finances, s'hi
celebrat festes i s'hi han destapat empolles de xampany, festejant la fugida del
Ministre;
nO manca
diari que ha ressenyat 'loes, dies i hores en que a questes escenes han tingut lloc.
ei
!Quina vergonyal surt del Poder un Ministre que a portat a cap una campanya moralitza
a, de sanejament de l'hisenda,
d'adreçament de moites coses torçades, i en el mateix
es produeix una
alegría, una joia immensa entre certs funcionaris depenents del
t'II. ?Per qué? ?Es que el Ministre exigia deis mateixos
coses extraordináries?
No, certaent. Si
aixó hagués estat d'altra manera haurien respost els funcionaris: jbons catan els temps
que els de dalt s'extralimitin respecte als de baixl I
si no es així: ?a titol de qué aquest
és uss!asme si tot el que exigia el superior no era més que moralitat i el
a
treball reglamentan,
dir: com-pliment del deure?
que interiorment haguessin sentit aquesta
joiá, devien manifestar-la exteriorment
sts
funcionaris. Encara existeix quelcom que s'anomena pudor, propia estimació.
cara
rn,
u'a

que

tothom les diu

a cau

causes

d'orella)

ereirta

clueNi

*

Quin dins el desballestanient general de nostra Administració s'ha produa
aquesta joia
rer,uu Ministre, aixó mateix indica que quelcom
adreçat per obra del mateix.
horn ero també és cert que si aquesta tasca ha de s'havia
restar redu'ida
la vida ministerial d'un
ett,Poe podem esperar de la mateixa,
els fruits que
derivaran.
tau

en

r

a

pok

ura

secret de govern

del

govern.

escassos seran

no

está tant

en

la bona

gestió d'un home

en

com

en

la continuitat de

Plcieconfiar
de la mateixa,
oserja Joia el
nl

o

en el Gabinet Sánchez Guerra i amb el Sr. Bergamin?
dolor que en determinats medís produeixi la seva caiguda ens ho indicará.
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EL QUE PASSA
chez-Guerra, el qual, per cert,

ESPANYA ENDINS
L'intensa vibració deis fets polítics aixorda i
passin sense la dcguda repercusió altres
fets, com el de la Gran Campanya. Social, ben

fa que

certarnent del primer lloc d'aqueixa sec
ció. Es l'Espiscopat espanyol en pes qui ha ini
ciat aquest movimcnt social que té per objecte
l'alliberació del noble, la seva Cultura i el seu
Lenestar, próxim i llunyá. Els projectes dirigits
a aquests fins
son Verament grandiosos i encara
rnés oportuns que grandiosos. Ja tindrem ternps
de parlar-ne. Totes les persones de bona volun
tat, del Rei en avall, van allistant-se a les han
rieres de la G. C. S. Els clarns i despits deis es
querristes, que sois voleo del noble el número
les espatlles, demostren que la G. C. S. está
ben orientada i té empenta. Avant.
Al Marroc les coses no van pas prou be. Els
avenços per la meseta de Tikertnin, que han cos
tat cars, no compensen els fracassos d'Alhu
remas, on els moros enfonsen vaixells a cano
nades i es riuen deis nostres cuiraçats, Posant
en perill la plaça i fent-nos una pila de baixes.
Un diari s'estranya de que 5,000 rifenys fas
espanyols i encara s'hagi de
sin hallar a 16o,000
Si aquestes ratlles, en
trametre més tropes.
una
Ileugera crónica fossin
compte de ser per a
fons,
j?,
en diriem les causes.
irer un article de
Berenguer,
la dimissió del
en
té
la
culpa
en
No
qual sembla que ha estat retirada, ni tampoc
aquest ni el passat govern...
Aqttests esdevcniments han posat frissosds els
ánims i haurien provocat un altra crisi si no
estigués en la conciencia de tothom la necesitat
cie sortir del empantanagament polític ocasionat
per la crisi del Ministeri Maura-Cambó, tan a
deshora desbancat per les aspiracions de rran
ça, en primer lloc, quals diaris canten victoria i
celebren aquesta inoportuna crisi amb tan d'en
tusiasme Com els burócrates del Ministeri de Ei
nances, i els contrabandistes i malfactors polítics

d;gnes

•

•

de tota

Eslanya.

Govern ha sofert algunes ensopegades
ben sensibles. La prórroga per tres mesos deis
Presupostos, sense les dues d:ecimes que dema(tal volta per anar tirant sense
nava Bergamín
deis
graos projectes cambbnians),
els maldecaps
jurisdiccions
provocat per l'im
conflicte
de
i el
rulsiu alcalde romanonesc de Madrid i el poc
lacte del ministre de la Governació, que és un
aragones de sang, han afeblit al Ministeri Sán

El

nou

no es

mostra

Pas

al cárrec que ocupa. El cos a cos del
Cain
de VillabrIjima i En Piniés a la
encara
bra de Diputats ha estat Ilastimosíssim,
carrers
que no tant com l'espectacle donat als
Municipi,
agents
armats
del
Ce Madrid, on els
cls mateixos senyors regidors í fins la persona
inviolable de l'Alcalde, s'han vist atropellats i es'
,carnits per la lorça pública movilitzada pel
del
nistre de la Governació al servei de l'empresa
les
diuen,
elc
segons
que
es
burla,
Metropolita,

superior
Marqués

clisposicions miínicipals
com

si tot Madrid fos

i deis drets del

MuniCiPi

seu.

ci

ESPANYA ENFORA
des"
Els Estats Units persisteixen en cobrar les
Ve
peses del seu exércit d'ocupació i anuncien
al
eXcusant-se,
dins pocs mesos van a retirar-lo,
la
en
abséncia
mateix temps, de la seva próxima
clara
Conferencia de Genova, perque no veuen
la

•

seva

eficácia.

Txitxcrin radiografiá a Poincaré que s'alee
ditl
grava molt de la convocatoria que per a
demanava
Conferencia ha rebut el govern rús, i
d'igualtat, tre'
que vencedors i venquts, en peu
ballin coHectivament pel renaixement econ5W1c
So
universal. Sembla que van posant seny els
viets russos.
ing°.
L'afer de Eiume acabará en pau. Els
eall'v
la
de
eslaus, en veure una segona edició
posar-se
panya de D'Annunzio, varen
11°11
í el govern italiá ha mullat la p6Ivora deis
conquistadors de Fiume. Aixó no vol dil cl/e
rués endavant...
Altrament Itália té prou mals de .cto
estai
en busqui de nous. Amb Grecia ha
grec,, que
manos
gosadíes
deis
de renyir per
s'apoderaren d'un vaixell de la—marint, '1
s
Amb la Petita Entente tampoc hi
fasetste,s «O'
relacions. I, a dintre de casa, els
comunistes
nen a proinoure aldarulls, i els
vaga
general
de
nen de ferm, i una
ports. de
principals
moviment
deis
talitza el
Can' 1 r.
tosament per el nou govern hala la
Diputats li ha donat un vot de confiança

farriscos'

Per(11.11

PI-Ult

ratjador.
Egipte

celebra la

relativa

indepenciencia'

descc ntent5
fa C9'
dividit, com Irlanda, amb contents i
tot-o-res
que es peguen patrióticament. El
sentit
tralls allí on la prudencia i el bon
seva

fi
I

f

di

ir
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La

d'una associació parroquial f e
; presidenta
'lidia
que percebeix donatiuS del Comité ano
enat d'Obra
Benéfica i Social, deja a una per
queli reprobava aquesta vergonyosa
e;,;
recap
Ah, si vosté veiés quines senyorass S :
amb quins
automóvils van a casa del Ban
i1lCt Sr,
51,b
que és el Tresorer, a cobrar la
''eneló del Comité! Si unes
dames tan riques
tr
crátiques no es donen de menys d'admé
eórn vol que la
refusi la nostra entitat, tan
tr

arlist9

modesta?

una altra
persona molt coneguda meva sostenía
debat amb altra institució
femenina per igual
usa
tnotiu. Fu cridat a casa de la presidenta,
bilt a un
palau espléndit, deis
'hsalize o Ciutat Nova. En passar, mellors de
criats amb
Ireies Ii
feien gratis reveréncies. La propietá

d'aquella

opulenta mansió,

explicá a nostre
cine no
podia rebutjar el diner del joc per
tenia molts déficits per eixtigar.
amic es quedá pensant
'
que tal volta al
gent
s°eiet at considera la caritat com una especie
anónima, amb responsabilitat limida

°nstfassociació
re
4.9nt que

es a

a

la 'lista

trn,s de senyores
124. recursos,
les portes

moltes entitats benéfiques abo
han estat les Comisque cadascuna nomena per ar-

inensual,

les qui

eren

del Govern

amatentes

a

tru-

Civil, demanant

pro-

1)1,° al Comité.
Con7111est fatnós, d'aquest tristament famós
en
(Ittnitl'
formen part algunes respectables
es'
Ja

P!I

en

la

ge'vernador
de

( a

seva

organització,
l'any 1917 (la

més remota

Sr. Morote

tr,'Hospital
:;0Pra l
d'Immigrants),
en

molt altes sefiguraven. I vet'aquí go
eln
a' que jo podré explicar mai. Vet'aquí
mai penetrar sabria : Per qué
dones, i dones distingides, en la re
i repartiment deis diners

bareelonines

inter11°
del

jovadministració

filo;

";

enin son les
dones flor de delicadesa i
és que
gosen contaminar-se aquelles
arnb el contacte de l'or impur i
? Essent la
pudicia i l'honestedat
una virtut que de tan propia és
C6111 éS que tan
enlairades senyores
terlir tractes amb el fruit de tanta

stib- rifles,

sd'el
1.'I'Vetiet:'

11,
,

les

Ntirli;"es,

111th

kihreta,

de tanta
infamia?
elles, pel contacte diari amh
veuen saben les
desgrácies produi

Dbljhjille ningU,

'cles pel vici en les famílies; sobre tot, les misiries
i deshonres que la passió del joc‘infanta. Ningú,
dones, hauria de tenir contra el joc una aversió

profonda, tan instintiva, tan obstinada com
Ningú hauria de protestar i de sublevar-se
tant eom elles contra una organització que re
presenta consagrar, consolidar, afermar, arre
tan

elles.

lar, fer definitiva i permanent la causa deis des
honors, miséries i desgracies passats, presents i
e,devenidors.
Més bé que ningú elles percebeixen l'efecte
desastrós de la irregularitat en els costúms, de
la corrupció en les conductes, tots aquestos tras
torns morals, 'que el joc acarrila i que es tra
dueixen al cap d'avall en trasbalsos económics,
ruines, fallides... Cóm és doncs que aproven i
defensen la
pérmanéncia d'aquesta iniquitat
productora de tants daltabaixos en la societat,
i especialment en la "bona societat"?
Que els homes mundans capitulin temptats per
ccrts vicis, malament! Peró que les seves mares,
germanes i filies acatin i consentin aquesta ca
pitulació com a régim social a conservar i sos
tenir, i com a font de recursos per a les seves
earitats i almoines, no ho comprenc pas.
Un venerable eclessiástic amb qui jo en par
lava deia que no ho entenia tampoc ell, i afegia
que bé es pot aplicar a les persones que me
nen
les entitats benéfiques subvencionades pel

alimentades pel Diable, aquella sentencia de
la Sagrada Escriptura: "Nescierunt erubesce
re". "No es saberen ruboritzar".
Quina és, doncs, la causa d'aquesta feblesa de
tantes clames barcelonines, bones cristianes i de
cor excellent i sentiments rectes, envers els di
ners del joc, que tant tindríen d'avorrir i que
tant recerquen i estimen? No ho puc entendre.
joc,

R. RUCABADO

hi

illid:nen

.1

e

5

dones í els díners
del joc

La caritat fóra que jo cm cuidés deis meus
de la dona de servei que m'ha vist náixer,
del mosso que ha treballat a casa tota la vida,
que els contemplés a casa meya o els en pro
curés una de própia si podia; que procures tam
bé la bona educació de l'orfe, del veí pobre í
Ii donés ofici i Ii cerqués feina; que vetllés per
qué la ininyona que del camp m'envien a ciu
tat no hi íos esgarriada; i si s'esgarria i cau,.
Ii tinga pietat i l'ajudi a algar-se, que jo elevi
cada día la meva ánima a Déu i n'ensenyi a
tots els meus dintre de casa.

vells,

JOAN MARAGALL

(Elogi

del

pobie.)
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Idees !jets

001
tecniques. Aquí estan, per demostrar-he,Itice,111
tipus diversos d'aquesta forma autonat
ts

Juntes, Comités, Consclls, Patronats, etc tal
!eses ja per tota l'Administració.
_i'P
n
La funció técnica d,oritina a les altres, e
tal. I en cada servei nou va avui a
je('
domini de la técnica, a benefici del

cercaoquest
orgaranness

La fealka í la sobíranía
en
Es

un

l'estaf modern
i que crida l'atenció dels

fet rentarcable

estudiosos de la cosa pública, la tendencia dels
Estats moderns cap a la, tecnificació deis orga
ntsnies que constitueixen el complicat engranat
ge de l'Adntinistració.
Cada dia es presenten problemes nous, de jus
tícia distributiva, que truquen a les Portes de ?'Es
tal; i cada dia aquests problemes són més com
plicats. I l'Estat, amb els seus organismes me
rament pobítics, amb els engranatges que per
tot recurs l'hi ha facilitat la democracia, no pot
atendre aquests problemes.
poc tentps, creats a Es
així esdevenen
organismes
especials:
un Consell TU
panya uns
Banca
privada amb
per
a
la
regulació
de
la
nic
Yobjecte de defensar els interessos deis altres

organisme especial,
el Consell ferroviari, per tot el que diu referen
cia als transports per medi de ferrocarril.
iQuants i quants seran els organismes tec

enfront

de la

mateixa;

un

nics que aniran neixent a mida que les neces
s,itats ho imposin? Tot problema social nn ;tic
complicat porta en ehl mateix una necessitat d'in
tervenció de l'Estat; i si el problema és técnica
ment complicat, aquesta intervenció no pot ésser
així mateix más que de carácter tecnic també.
*

*

*

és nou, ceriament, en el tnón
polític.
Fa ja uns quants anys
dret
clentific del
en Posada, deia: "Es
tratadista
espanyol,
un
que
clarament la necessitat de la
veu cada dia més
diferenciació de les funcions públiques i de la
.1.4 afirma
seva especificació técnica i jurídica.
del ser
l'esfera
de
gestió
l'autonomia
en
ció de
vei .1;úblic és indispensable; el moviment des
centralitzador és evident; el paper del Govern
a
representant de l'Estat —sembla estar
com
limitat
cada dia al de suscitador i iniciador
més
i
necessitats
collectives; la seva acció
de les
caç
reducix a cercar i procurar el mitja apro
pbsit per a satisfer-les; la satisfacció de les ne
cessitats deu deixar-se, cada dia más, a orga

El problema

laismes

o

no

institucions outanomes j veritablement

e3

val mateix. I aixi veiem COM els
ionamics, cono els abans citats, son ade
ve
más nombrosos; com constantment es
Cenen
dont, per a que a les Direccions
als lIfinisteris s'hi portin homes que

ta,

IQ

estiguiSil ›.(1C.11
especialiisals)

nicament preparats (o almenys
el cárrec; com en els Municipis dels
r'han arribat a limitar
funcions de l'Assemblea, i a encarrega
vi, els serveis públics a veritables
mcantent preparats i amb solvencia
veP
practica en el respectiu rant; cono cada
i
que es presenta un projecte complicat
Parlament (e ofair
a les Corts, en el mateix
vegades),
en el
ha succeit ja repetides
l!
es
procura
sl de la democracia,
d'una Comissió especial a la que s'hi
elemento más preparats en aquell
5
dcrl
La técnica ve imposant-se de tal
ni°
pot dir-se que avui els tractadistes tnés
j

Estatsli
extraordinariantell

7,191'111

gere0ts,1
eientli"

,

irnmediatat

Parlelt1 (ir

assuntPle'

(1(

l'Administ roció' S

de dret públic, a l'estudiar
g:rar Col' el seu dret entorn de
vei públic.

"

l'estud 'del

P1
1'71
11(

Pi

I heus-aquí que un greu problema
a
l'F',.stat a éssir
a base d'aixá. ?Arribará
junt de serveis públics? En altres
sable 1°9; PI
Técnica ofegará a la Democracia,
es

ternes:J.

fonamenten

es

Estats moderns?

,1"“a1519

1.(1

Sobirania per a donar lloc al Servei
Algún autor modern, amb unaforladret

envejable, ha arribat a negar el'de
5,ectiu,i, en conseqübncia, la Sobirania 00dI
Cual

de
tat, reduint la mateixa a tito fet, fto
una
"no és més, la Sobirania, que
te
lastica buida— s'U, dit —, un cona,

4tie'
,e,ces,1

determinada epoca responia

a

una

'

Pera l'equivocació deriva de la base
la Soy.'oda,
Ca ?'autor esmentat al explicar
deternna
nent-la cono a una substancia
di
sois un
en veritat la Sobirania es
de
1
qualitat, la qualitat d'ésser capa;
sels

f

111,.e:1
enti,,1114
a? (01111q

es

autodeterminació. Sobirania no
racterística del Poder, sinó de tota
divid,ual o social. I mentre no

aquest fons Me,

„rsov-'0,0

P'doslf
esdevinara
,

s

que no
Sobinaria e%Is
cl,estrueix la persona, la
cosa

•

I
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tecnifC5e

ZC

cada

S

vegadct

Inés la

funció

En definitiva, el propi professor de dret po
lític de Burdeos, l'home més fortament revolu
cionari en !'ideología del dret públic modern, no
deiza d'admetre una diferenciació entre gover
nants i grups sindicals governats.
I si aquests segons representen la Técnica (se
gons la concepció del professor esmental) iper-qué els primers no poden representar la Sobi
rania?
La Técnica aixantpla el seu cantp d'acció; pera
no mata la Sobirania.

Poden els funcionaris sindicar-se segons
floi ea
respectiva pel desempenyo de la fun
ció, coM vol
Mr. Leroy. Pera, no es pensi mai
que a—
vnesta técnica acabi amb la Sobirania.
sir Que
al CaP i a la fi el
concepte de funcionani

co>li,

iad,a

ji

sev
I, a
si

cont

ja

léstitueix

técnica.

deja August Comte, tot ciufuncionan, i tota funció té

d'arribar
moment en que tot fun
Sigui un técnic, i tot ciutadh un funcio
Sobirania no sera igualment necessiiria
lire tots
els técnics o sigui tots els ciutadansf
ta

c.iNari

un,

J.

M. GICH

••

ico

D. Rdmon Albó

Director General de

tots de l'encert del Govern de portar a un
lloc pel que tant cap i tant cor es feces
Wen a un horno com D. Ramón Albó.
Els fets segurament no desmentiran les
nostres esperances en els éxits de la seva

Presons

Govern

d'En Sánchez Glierra, per
10.1 p.yer ulel Ministre
de Gracia i Justicia se
It° "neert :ertrán i NIusitu, ha tingut un bon assenyada
en

actuació.

el nomenament del nostre dilec
ala
President de "Acció Popular",
dcrl bie Sr. D. Ramón Albó, per al cárrec
i
General de Presons.
5
temps actuals en que la política
deis se Irreu de la manca de preparació
bornes per a les diverses i com
Nepe. S funeions
de l'Estat, les -Direccions
111,
haurien d'ésser cárrecs técnics
L'oliendo. No lio són peró, i aixls
I'leterf ic.ple la competencia no és pas ca
deis qui ocupen les mateixes.
,

serreixls:top
neme"

exis

"silltzt
buluea

Drodurer6, de tant en

Cf

t

rict

'11,1111cte

excepció

es

dneixedors

4

v

a

411eat
P

9°1 'laer
tfl
/lar

en un

quest

/„I ('etes llés
"

una

colecte:

1'l¦ 41 S?fa

:

tant,

I 8,questa
s'es produida ara.
pocs homes tant preparats,
de
la vida de la ciéncia penitenciá
la mateixa a
llamón Albó. An ys i anysEspanya,
de contot el que en el món és
publica
en el
ram penitencian, han portat
b

a

ram

especia-

tan dificil i

més, ha tocat d'aprop els
enormes (potser com

detectes
I

de
en

servei) de la penitenciária Es
Ilingú com ell amb una voluntat
a

an-ib

°s en

1 0$"1

un con tant gran per esla mida que li permeti l'ele
económic de que l'Estat

IIIp'c()eite111,
In eoralment
-

al Sr, Albó, a "Ac
que es sent honorada en la
Seli President, i ens
felicitem

El bon espanyob
Es cert que la brometa em costa uns quants mi
lions dlaris 1 em fa dejunar, peró jo ja fa temps
que pel Marroc sento una ceda debílifai.
—

•
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L'amor que ennobleix
Quan l'Emilia va tettir el primer fill, Ii sentbla
fosquetat de la seva llar hi havia
penetra! un raig de sol. 'Seguia sola, abandona
que dintre la

da, el cana de la vida i endebades
mica de conhort. Pera
.za

posar-se alegre

com

cercava una

tenir el primer fill
el cantinant assedegat
clara en la soletat d'una
en

que troba una fontanilla
val!.
Ja fa anys que viu divorciada espiritualment
Si hagués conegut la seva ma
del seu
no
s'haatria casal. Pera qui havia
nera de viure
home que parlava amb tanta
su
posar
que
un
de
zehemencia i aparentava estimar tan apasiona
dament que fos tan frivol i superficial? La seva
de casar-se,
mara ja l'havia serntonejat abans
les.srves
el
pit
amb
ens
ha
ferit
pera quan Amor
brunzents sagetes, esdeventim orbs. Pilla nieva,
deja, ja saps cbm viu En Ricard? Podrá ésser
el ten espds un home donat a tota mena de dis
bauxes? No izo crcguis, mamá, exclamava l'Emi
lia. Les nieves amigues cm tenen enveja perqua
pot
soc estimada per un jove ric i ciegan!! Cant
arct»la
asser dolent un home que estima tant? 1
pobra Emilia recorda les paraules do la seva
amb la
mane i ven les coses tal com son i 11,0
illusions.
daurada
de
les
ilum
Lis seus fills si.3'n la seva alegria i el seu con
vora
sol. Cada mati baixa al jardí i els fa córrer
olorosa
deis
ar
sota la volta
els rosers florits
frzis
sayas
rialles
bres. Lis infants corren i les
aires com un can!.
czues i sonoras vibren en els
oblida els
alegretnent,
jugar
veientlos
Lret niare
gran doloesa. Qua
seus dolors i sontriu amb una
més puc desitjar, exclama! Déu m'ha d,onat dos
fills per a que cm fessin lleugeres les penes!
Soc mare i la nieva vida ha esdevingut. gloriosa.
Lis metts braços i el meu cor son pels nteus fills.
Ara les coses del mon no m'interessen gaire. Soc

forta perqua soc mane.
Quan els seus !Vis van

a

l'escola, puja

a un

mirador que hi ha a l'extrem del jardí i d'allí
cami
estant veu abrí, s'allunyen. Els dos infants
poc
apar
quan
son
un
mans
i
nen dioant-se les
lats es giren i aixecant els bragas enlaire salu
den la seva mara.. Aquesta sontriu tata enternida
i alça lambé els braços per a que vegin que
s'adona d'clls. Llavors els infants fan una gran
ser
rialla i arranquen a córrer, d,cixant enrera la

'renta que els acompanya. Quan ja

no

es

fan

obiradors la mare baixa del mirador una mica
apesarada. A la llar, quan els fills son fora, Iii
planen de non les tenebres. Fins que ells arribin
no s'ompliret de claror.

i
Un matí en anar a pujar les escales del
a la porta trepida un auto.
la
1,'Entitia s'aturá i va veure en obrir-se
tedia de ?'auto, el seu Marit que arribava
esforços per sosti
manera deplorable. Fent
Lis ulls de l'El
se dret, travessá el,
arribar
vora
d'ello En 51
s'huMitejaren. En
molt 11e
cínicantenl:
Et
lleves
li va dir
Emitia. A tu sempre l'ha agradat perdre les,
dormint. Jo les aprofito millor. Lis malt
1
cent, Fjnvitia! No saps qué cosa és la vida!
a
poc
a
una rialla burleta als havis puja

jardi.'

escales per
xava

no

caure.

moneuts
En aqueas

serventa i ti

una

va

dir

una

d'orella.

cau

insolattc

alaril

A l'Emilia Ii sambla qua anava
fortanient. Poma en els setts
cor Ii bategava
!ibis In°
i el seu esperit s'asserená. Pobres
per a
Senyor,
!orces,
Doneu-me
jo morís.
damunt les nieve
tar le creu que heu posat
sig
Hales. ,S'erveu la meya vida per a que
guiatge deis meus fills!
horas,
Quan cl'un campanar queien dotze
00
baren els dos infants i s'estranyaren de
la Por"
zar, com de COSilbM, la seva mara a
é.s la mamá, pregunta el más gran. Na
gaire bé, respongué una serventa.

esPe

Els dos infants varen pujar com
penetrar a la
les escales del jardí i varen
surtí'
cridant: on és la mamá? La mara
als
llançar
bre'ls i els dos int ants es varen
el
Pal)
brillos. No crideu, els va din, que
uns

d escansant.

dorm, preguntaren

--Encara

estraud'at'

mare.le

dos

inf ants.
N

—o

es

iroba bé, digné

dissimuladan

Inés gra
—Per qua, manta, pregunta el
porta' a Pass
ens estima el papa. Mai ens
rot
estima?
—Parqué creieu que no us
i
casa
ell us ho ha donat. Aquesta
magnífic. Us compra vestits i
—Oh! pera no ens estima.
ha fet un petó, digné
anzb una gran trist esa.
som
—Potser no ens vol perqua
mamá?
soc lleig,
—No, fills ll'ICUS. Son bonics com
flors. Es que el papá te mollas

—Mai,

teniu el
-Oh!
els

more

ens

el 11"és

P`

ocup0ci00

m'estitneu
els inial
sí, inamá, exclamaren
la
i
falda
va asseure a la

meu

amor?

Que

l'arel

una gran'
çar fortament, besant-la amb
forY
estimen-me
deja,
—Fills meus, els

,.

la vida!

,

no

CATALUNYA SOCIAL
Ricard tenia un germá que havia sabut
mantenirse bo, malgrat els constant perills que
el
rodejaven. El seu esperit era fondarnent reli
giós• Mai havia volgut reptar
al seu germá, per
que tenia més anys que ell, perd
veient que

—Qué

Jet CaP
mal? No

Gerniá meu,
dona que no liza

desordenada,

el

lehiPs sernionejant-me, perque
tiras.

no

ene

conver

Eluís no s'atreví
Passava per clavara

descloure els llavis. Una
d'unt cabaret. La "?llana
Pena de llums i de cartells llampants
i sug
9es'ius. J4n Eluís s'aturá uns moments a con
temPlur la gent que entrava a la sala d'espec
tacles. Jo no comprenc, pensava, cdm ets joves
d'aquesta Manera. Que en j'arena
u'aquesta joventut que va darrera deis plaer,s i
reco-da que porta una ánima immortal
dlutre del pit? 1 aquest vells,
que es van extin
9'm
lentament cone una flama, que senten ja
cia'nunt del cap la !redor de les ales de la mort
he
b en obstant son esclaus de les passions i no SaPurificar l'anima que aviat de izará la Presó
del Pl.'
nl

3'einbruteixen

fa
:e

OS1

tenebrosa
illentre

m'avergoneixo a'haver obrat tan matanient. Tu
encara
no
la saps la meya desgracia. Estic
arruinat.

bi ,,tens

•

i‘flt4iu3
„a
Q'

el:

19r1

s'allunyá d'aquell

tristesa. Aquella

a

nit

no

he

sabia noticies del

'erventa d'En Ricard

alza,
,

7,

a

tn

Pallid ullerós.
fa d,ies que
eslic malalt,

•atde
av.

gs

veure'11.

7'agraeixo

va

que

dir-li, i tenia
hagis vingut

inactiu, perd

el

fills.

catau

fescor dé la nit l semblava veure brillar
diabblics d'aquella mundana. Passaren

estar

proilitát,re
fills. Si

—Prometo

infecte amb
pogué dormir.

podrás ter-lo'

també estimar la leva esposa
t'acosiumes a oquests amors,
rebutjaras 1ots els altres. A la llar hi trobarás
la pau
el consol que nrcessites. Ompla de llum
el les esperit per a que sigui el guiatge dels leía

oferí el
la sala d'es-

seu germa. Un matí
ti feu saber que el
ito germa era greument
re,
malalt. Al cap d'unes
.a visitar-lo.
trobá aclofat en una

Uha

cos

soc

peri,sament ,sempre treballa. leens, dones, d ocu
par-te amb atguna projessid nobte i pastar el
nostre pa de cada dio amb una mica de dolor.
i éls teus

somrigué iranicament,

la seva amiga, i
penetraren

E1

ha

no

11/1"has de

baút:

,4‘" Ricard,

cosa.

sio et

,

tcardl

unes

de preocupar-te, Ricard. .No
fic? 1\lo díguis res a l'Emitía:
donaré eis ainers que necessitis, perd ami.)
condicion.s. Has d'ocupar-te ami) alguna

—.dixd

sups que jo

aixd pensava,

va
veure baixar d'un
Qat° el seu
germá amb una mundana.
cridá En L;luís, on vas? Tens fills
una dona bona i honesta
i ofereixes el
'119 a una dona
impura. Ets ben, estrany, Ri
Et plauen més aquestes dones d'ulls enclo
marcits, que la teva esposa que es
honesta
i liza (tonal fills perque els esti
"iessi,I,

men?

cobraré aviat les torees perdudes.
—Ho veus gerniá metí, com jo tenia raí)? 011
son els teus ainics i les leves amigues? Et volien
quan tenies salut i amb els teus díners podien sa,
lisfer les seves vanitats i els seus cupricis. Perd
ara
estás matalt i no tindrás més companyia que
la de la teva esposa que no t'abandonara mas.
—Es cert, Eluís. Passa toles les nores del dio
al mes costat.
—Es ben sensible, Ricard, que Ves vostres ale
gries siguin per a les que mercaclejen amb
i• amor, 1, que unicament zas recordeu que teniu
una llar i una esposa quan esteu ~latí. Ara et
pan t'eseatf de familia. N o voleu que la vostra
esposa sigui la dala companya de La vostra vida,
la que compatteixi els dolors i les alegries, sind
una germana de
la cardal que us veilli quena
estea malatts.
aquesis moments de dolor. és quan veig
les coses ciares. Creit-»ie,gernui nieu,
que

veus que portant °Tuesta vida
morirás jove?
.44 Ricard, mirant-lo fit a lit va rlspondre:
.4rs massa petit per
a donar-me consells.
Jo jaig
ei
que vuií. Si vas creure'm, Etuís,
no perdis

tan

germa

re

no

esmenava,un dia s'atreví a
Perque fas sofrir una "obra

tens,

—Estic exhaurit. No ,puc tenir-me dret. El
nietge nilha dit que si porto una vida reposada,

nieva
•

seguir

gratitud

els teus consells, Eluís. La

será eterna.

Del !ardí pujaren
ínfulas que arribaven

gratis rialles.Wren els
de coliegi. Entraren a la
cambra acompanyats de la seva mare. Els dos
unes

infants varen llanlar-se als braços d'En Lluís.
—Mira, Ricard, quins ulls més clars i quines

galtes

niés sonrosades. 1 besant-los amb una gran
tendresa exclama: Aquests petons si que son
ciolços 1...

CIVERA
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?sguardanf el

món

.1APO

Els mariners comunistes
cornbatre les conseqiiIncies de la vaga
forçosa, el grup comunista de la Federació Ita
dele
liana de gent de mar, ha demanat l'aprovació
Per

Assemblea de sindicats.

Les organitzacions obreres japoneses.

es cap
internacionals.
El Kojo Kai, sindicat deis obrers deis arse
vals d'Osalca, ha celebrat la tercera assemblea
anyal. S'ha pres l'acord de fusionar-se tots els
clrers de les fábriques de municions i sla de
manat la fusió de totes les organitzacions d'em
pleats de l'E,stat i el sufragi universal pels ho

tenen deis

problemes

raes.

Reunió de la Confederació
d'obrers de l'Estat

El Nihon, Kan gyo Rodo So Domei

(Confedera

l'Estat),

ha celebrat una reunió
ció d'obrers de
magna. Hi han assistit delegats de totes les or
ganitzacions d'obrers de l'Estat.
S'han discutit els mitjans que s'han de pendre
per a prevenir la vaga forçosa que es produirá
(luan es posin en práctica els acords que es pren
!lucren a la Conferencia del desarmament cele
a
Washington.
El Kojo Kai, proposa que als obrers que si
guin acomiadats se'ls doni el salani de dos anys.
Entre altres coses s'acordá demanar

brada

tació de la

jornada

de

8.hores,

la instrucció per

tothom, remuneració deis dies de festa i quinze
ciles de vacances cada any.
Les conclusions han estat trameses al Govern.

(Toky o Asahi.)
Vaga forçosa
La Comissió de vaga forçosa ha tramés al Go
estadística deis obrers que vaguen i
,,ern una
deis que han estat socorreguts.
En la dita estadística consta que vaguen 132,000
obrers, d'aquests han estat socorreguts 44,500.
En algunes contrades els obrers han estat ocu
pats en treballs excepcionals de socor.
10,200 vaguistes han estat empleats en treballs
municipals,i 2,1,200 en treballs de l'Estat.
(Social Demokrater, Stockolm.)

SUISSA

Estadística deis obrers sense feina
El nombre de vaguistes tendeix a augmentar.
El mes darrer vagaven 145,761 obrers. Han estat
socorreguts 53,772 i 19,662 són ocupats de mo
treballs excepcionals. El mes de desem
bre vagaven 142,937 i foren auxiliats 47,367.
(Le marché suisse du Travail.)
rnent

ITALIA

en

a

segiients acords:

als mariners que treballen una
tasca proporcional a llur salan.
b) distribuir leS quar.titats recaptades entre
necessitats
els mariners sense feina, segons leo
de lliirs famílies.
c) organitzar pels marinen que vaguen Un
restaurant a bon preu.
maríti
Oi més, ha demanat que la Comissió
incorpori en els Estatuts de la
ma comunista,
article
Federació italiana de gent de mar, un
arnb
vaga
forçosa
d'acord
especial relatiu a la

Imposar

les

proposicions esmentacles.
(Orditie Nuovo.)

ANGLATERRA

Una

delegació

(Institut

Colonial

emigració
Royal Colonial Instituto
Reial) ha declarat Mr. Wins'
del

a

secretani d'Estat, que únicament
ton Churchill,
resoldrá
el problema de la vaga fnr"
1 emigració
contra
trametre vers les

çosa i que per tant cal
des poc poblades l'eScreix de

població d'Angla

terra.

Mr. Churchill ha manifestat que el Gover°
en
está dispost a encoratjar l'emigració vers les
aviat
Iónies britániques. S'anuncia per a ben
projecte de llei en aquest sentit.
L'esmentat personatge creu que abans de ten'
minar l'any s'hauran posat els fonaments legal9
d'un projecte vastíssim assegurant el cone0

permanent de l'Estat

a

l'emigració británica.
(Morning Post.)

PERSIA
La indústria deis

tapissos

remei a le!
El Govern persa es capté de posar
fábriquo
observados
algunes
en
i:Tegularitats
les
Kerman,
Especialment
a
de tapissos.
subjectant
els infants són obligats a treballar

donei

se

a

condicions poc humanes.

d'aquest as'
El periódic Sétaréyé Iran, s'ocupa
una CO
sumpte interessant. Ha estat nomenada
patrons,
Per
missió mixta, composta d'obrers i de

treball.
tal de millorar les condicions de
de tre
llibertat
Entre altres coses es &mana:
hores,
jornada
de
8
ball, la implantació de la
setrnanl`
sugrnent de salan i de 5% i el descans

110,

obligatori.

réales.)
(In,f ormalions So

-

•
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SINDICACK5

Sindicat obligatori?
Sindicat voluntari?
A

veure

veu d'un

,mant

si

ara

em

faran cotitzar dues vegades.

pastor

ta
\nades, els portaveus de l'Església
'1:0rdat
que trafiquen
els queviu
els
dieions seus deures respecte a la amb
valoració i con
"llar (le1e1 s matcixos, per tal de que no es deixin
tik-b lea i la cobdicia i els venguin a preus rao
r

,

A

.nra

en

bon estat.
de Breslau (Alemanya) acaba de

lcaBisbe
el

dirigid'

a

ea

en

aqueix sentit

una

en?rgica

yeti, Principalment als agricultors

Pastoral

que, pel qué
si fa o no fa, com els nostres...
que aquell que violi la Caritat i la jus
preus públics, pertorba l'ordre
la

eral
tT•q.eiS
tieiz

tkts day
stn

contrau gravíssimes responsabiliDéu.
Els din que els danys que cau
reant de

Percutirán

contra ella mateix4s.

"Qui posseint
cor

al germa

bens

en

necessitat,

aquest más
?con,

tasca el

podra

se«

invocar la

caritat de Déu?"

El zelosíssim Bisbe de Breslau es dirigeix prish
a l'estament agrícol perqué aquel' pala,

cipalment

seu resorgimcnt económic,
productes de la terra.

per al

deis

té de menester

A Espanya hi ha moltes comarques agráries en
les quals els pagesos -fan de les seves...
Basta fixar-se amb els preus exorbitante, a vol.
tes fantástics, que han alcançat determinats fruitc
del camp en el mercat de Barcelona, per a fer
se arree de l'oportunitat amb que ens
fem re
so d'aqueixa exhortació pastoral.
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L'esperít de confiaría
a pagés
m'ofereix
L'article d'En Torres Nato
oportuna ocasió per dir aiguns mots i comenta
ris millor que sobre l'antiga .associació católico
agraria, sobres les contraríes agráries, si es pot
chr aixís d'una manera, crec jo, més exacta,
Car hi ha molta diferencia entre la contraría i
l'associació o sindicat, que s'acostuma a dir
avui, d'una nianera general. La confraría ten
día a un fi moral i espiritual i l'associació l'in
forma una finalitat material económica.' Aque
lla era seinpre confessional, católica.- L'altre so
vint es neutra' o indiferent. L'associació com a
tal és moderna; deu la seva promoció a la llei
del 30 de Juny de 1887, i com a Sindicat a la
del 26 de Gener de 1906. I la contraría ?de quan
data? Jo cree que es pot afirmar que arnb re
glarnents o sense, no ha tingut interrupció, ni ha
sofert solució de corrtinuitat a Catalunya. Com
hi ha una altra modalitat d'assoCiació que ami)
reglament o sense tampoc ha sofert soluci6 de
continuitat: i son les comunitats de regants.
Peró d'aixó ja en parlarém un altre día, si per
cas.

contraríes és el que
Un deis fins de
senyor
Torres
Nató en el seu arti
refeteix el
s'equivoca
a l'esmentar-lo com
Per
aixó
eh
de.
un cas particular de la Costa d'Olot, i el supo
sar-ho obra d'una associació católic-agrária, per

.váries

emprar la seva qualificació. Aixó d'ajudar-se
en les
uns pagesos als altres en cas de malaltía
feines del caMp és. costum general a Catalunya.
En uns indrets i viu encara, en altres desusat;
uns
cantons per obligació de la contraría,en
en
altres ,,per imposició d'una associació de pa
gesos formada ad hoc ; i en algun.s pobles per
ordinació del Sindicat, qui ha restaurat o regla
mentat aquest costúm.
Molts costúms cristians de la nostra pagesia,
encara que no tingui documentado suficient per
demostrar-ho, suposo que foren creats per les
contraríes.
ltres, respecte deis drets i obliga
cions 'de veinatge, qui sap si podrien trobar el
Ilur origen en el primitiu dret deis romans. Les
contraríes tingueren una poixant influencia en
el nostre poble, en temps que l'intervenció
d'aquest en. les .Iglesies era també grossa.
deanes i primicies que satisfeien rigorosament
•

semblava que els donava un dret, que anima
coratje
d'un profund esperit cristiá exercitaven
au
quasi
duna
manera
sament. Les contraríes,
l'al
cabals
de
i
les
despeses
tónoma, curaven de
riques en teniol
tar del seu Patró. Les famílies
era cons'
un al seu compte, que moltes vegades
d'aquell
era so
trua per elles mateixes. Al peu
Les
seus.
enterraven
els
cavada la tomba que hi
te
11/
aquestes
altres
famílies,
contraríes, com

(I) Veure

el número 44 de
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1

din

bell

seus

vida
Peró molts costunis que congriaren en la
sobre'
del nostre poble agrícol les contraríes, han
CO
viscut a aquestes mateixes. Un deis tals
eO
tums, com molts d'altres, qual acompanya
vetllar-lo (1.1'
ciri ences el Viátic a un confrare,
DoScircumstáncies de necessitat, anar a resar ei
sari a casa del difunt, assistir a l'enterranae
al confrare 10'
fóu el fer les tenles del
Aixo s'estila a tot Catalunya.
de
O
Les contraríes, diem que s'han decandit
vids
susat i els costums que havien arrelat en laa les
responen,
collectiva de la riostra. gent, si
necessitats materials, han sobreviscut a
niateixés, amb estatuts o sense, o bé
a
una fórmula d'associació, católica o bé
ferent. Desgraciadament els que atenyien
necessitat moral o espiritual purament,
tlesaparescut més depressa. Així trobem a Inn-its
Oí»
pobles les germandats que atnb una qüota beis
nima mensual, en cas de malaltia, s'apereeasso
han
socors del jornal ordinari. Com hi
ciacions que tenen per únic obgecte fer les

canip

aquelles
adaptant-se

fi.elit'.

del camp mancornunadament al soci rna'a
Peró en molts indrets, repetim, aquest
vigeix, supervivent a la confraría que ralle
sense estatuts ni reglaments. El senyori
la 111°1
o el veí del malalt és el que té cura de
bella
de
lització deis treballadors caritatius i
nes

cost11.51

assesoties
comarcals
ment.;n
voluntat.
I per aix6, ni calen ni caldrán mai
O
técniques, ni grans confederacions
regionals. L'Espera, és el principal i l'unic
I en mancant aquest tot ço altre és
C°51
caç. Quant no serveix per sofocar-ho.
ítvlal
el
que
jo,
passat en alguns pobles que sé
Cooperatiu d'oli del Sindicat Católic, és flan
ha mort el frostum de donar l'oli de la

-ilue
el:lija

enllumenava el Santíssim
per sempre sia alabat.
que

exemple d'antiga assoclació católico-agraria».

comde

bancs en lloc inamovible,
propietat tant mateix per a les funcions. A;'°
estre a.
com d'una manera més sensible vivia en
comunió l'Iglesia i els parroquians.
Tot aixó va anar decandint-se i perdent-se per
lloc historiar.
causes i circumstáncies que no es
níen els

Sagrarnen+" que

ANGEL

GRAU
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La dona culta
Són•molts

els que

creu

que la dona

no

ha d'es

xocoG

/ Els !libres

nous

ser culta. Mentre

sigui bonica ja en tenen prou.
No valen dones conscients, sinó nines trencadis
ses d'ulls blaus i cabells rossos. De Moliere ença
són molts els

esCriptors

que han

Pregnera

als

autors

comple
aquesta seceió,
donem

1 als editors que

de

l'aparició

que

ens

en

de

vulguin

fines

remetin

un

Ilibres

que
en

exemplar.

ridiculitzat la

dona intel•ectual. Per al món la dona intelligent
que té fretura de saber, és un ser ridícul. No
srin pas

nosaltres .de les que

creuen

ha

que la dona

La

d'ésser allunyada de la. llar. No; la dona ha
ce desplegar les seves energies
dins de la llar i
ha d'ésser la llum• que la intimini. ?Peró és que
•

aigú

creu

que la cultura és

incompatible

amb la

—

Inissió de la dona? Certainent que fa riure una
dona pedant que parla de coses que no entén,
Per?) no una dona culfa que áap el que diu. No
9blidcm que si l'home fa les lleis, la dona fa
els castums. Si les clones fossin més cultes no
serien joguina de les 'nades;
Certament que la dona és m.és espiritual que
l'horne perque viu allunyada de les miseries
de la vida,' peró guantes ridiculeses carnet per
tenir una cultura i una formacló religiosa lima
•

deficients.
A tot arreu del trión la dona és incorporada
al moviment.
cultural deis pobles i així veiem
(!lle inoltes dones excelleixen en les arts i 'en
ies ciéncies. En canyi a casa nostra és molt di
fícil trabar una dona que Sigui apta per a donar
una
conferencia.
h‘‹n el camp social la dona podria fer una obra
molt profitosa si perdés l'encongiment i la por
que avui l'allunyen de la vida activa. Potser la
n'ostra dona és una mica massa casolana. Bis
Prejudicis i l'ambient social, són els que la re
tenen a casa. Avui desgraciadament hl ha una
gran despreocupació únicament per aquelles co
,SeS que haurien de tractar-se ,seriosament. La
cona vesteix molt Iliurement, assisteix amb una
gran inconsciencia als espectacles immorals; lle

gueix revistes frívoles i malaltisses i la sacie
tl't no fa res per
apartar-les d'aquest canú.
La cultura és privilegi' d'uns quants bornes.
diem expressament d'uns quants, perdoneulne
tan

gosadia, perqué

la

majoria

deis bornes són

ignorants com les pobretes dones.
gertament que saben construir fábriques i
l'gocis, pera digueu-me, quants són els que

fer
'es
Tan ben
formats moral i intellectualment? Pot
er
aquesta és una de les causes. que ens priva
a
iiosaltres d'ésser cultes. Si l'home, (parlem en
general), no sent la necessitat de la cultura, com
Ict cornprendre
que la sentim nosaltres!
MARIA

'BONSHOMS.

Esclavitud Moderna.— Martirologio s,?e;a1.-Relación de los atentados y :1?103 je
abo
tage" cometidos en Barcelona borno3.3 y ex
plosivos hallados desde junio de .1910 nasta
junio de 1921, por Miguel Sastie. y Sauna.
Consejero Técnico en la "Canfei eucia lrter
nacional del Trabajo" celebrd.da en 1\••raAing
ton, con un prólogo del ExcrnG. Sr. D. kngel
Ossorio y Gallardo.— Barceloin, Librería R.i
bó.— 1921.

Vet-aquí

altre llibre inlpirat en la doctri
un
altre glosador de l'ausetana
escala social, un altre amic nostre que ens fa pre
átnt d'un fruit qual tast, té l'agredolg de la ve
iitat crúa.
Ja ho diu l'autor en la introducció: No ens
e'n proposat escriure un llibre original, sino so
lament dir la veritat, defendre les idees,- aduir
.irguments, exposar fets controlats per la pró
na

un

balmesiana,

pia experiencia.
Per aixó abunden les cites, principalment de
l'obra de Balines "El ptotestantisrne comparat
rnb el catolicisme."
La veritat, convenim amb l'autor que es amar
ga moltes vegades. Peró i la forma d'exposar
la verbt? Perqué si bé és cert que avui. s'abusa
extremadament de l'adulació perque són pocs
els esperits rectes i sincers que en públic i pri
vat, diuen la veritat, no és menys cert que man
tes vegades al dir-la pura, escuetament, la gent
es tapa les orelles.
La Esclavitud Moderna
paralel entre l'estat
social del món en la época de l'aparició del cris
tianisme i els temps presents.— L'individualisme
1 els seus efectes.— El capitalistne.— A l'orga
nització social l'hi falta un ressort i un punt bá
sic.
La responsabilitat patronal.
Bis homes
d'estat i la questió social.— La Iglesia i la qües
iá social.— Les idees i la força.— Alguns con
sells als patrons.— Alguna paraula d'amic als
obrers de bona fé
totes aguestes materies en
l'ordre anunciat hi van exposades en sengles ca
—

—

—

pítols.
La paraula-criteri és "cordialitat —millar en
"caritat" per tal que caritat és amor i cor

cara
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(s.ialitat signe de l'amor. No són infranquejables
les barreres imagináries entre una classe i altra
patronal i obrera
A nosaltres també ens
com
a
l'amic
Rucabado
emplear aquest
repugna
/imic revolucionan, per tal que en l'ordre
verament no hi ha classes, pesó d'alguna
manera ens hem d'entendre.
Hem dit cordialitat, diem millor religió.
La segona part del llibre la intitula el senyor
Sastre, "Martirologi Social." No donguem im
portáncia als mots. Car hi ha molt per discutir
:luan la víctima és o no mártir, car aquest su
posa sempre heroísme, i, desgraciadament, per
falta d'heroísme es poden arribar a conjuminar
aquests trágics i espantosos quadros estadístics,
que marquen la curva deis ressabis barbres, deis
instints més envilidors, d'un poble, En aquesta
secci6 hi trobem a faltar una dada, i és la nacio
nalitat, la terra d'origen de les víctimes i dels
agressors. Fóra molt curiós posseir aquestes da
—.

des.

Resumint, hem de fer l'elogi de l'obra publi
cada per el Sr. Sastre i Sanna, felicitar-nos de
que reanudi els treballs estadístics, sobre les
liiestions socials; ?quan editará el de les va
gues?, i recomanar la seva lectura d'una manera
molt especial a tots quants interessin els proble
de dalt i de
mes plantejats per l'amoralitat deis
pistola.
boca
de
la
baix, i per la

Cornissió

d'Educació

General.

Mancomunitat

Catalunya.— Barcelona, 1922.
En la cabdal trilogía que presideix l'obra del
primer President de Catalunya, si a l'Institut
d'Estudis Catalans pertocá, assegurant-nos pen
sament propi, de renovar la tradició cultural
catalana, preparant la, seva difusió entre nosal
tres i la seva aportació al corrent de la civilit
de

zació moderna ; si la creació de la Mancomunitat
Catalana consagrá la nostra unitat espiritual i
corporal, fent visible a tothom la nostra perso
nalitat i dotant-la d'esma política i de voluntat
coHectiva; l'Institut d'Educació General havia
d'ésser la fina codsciéncia de nostre poble.
Per l'ideal de perfecció en l'ordre físic, en
l'ordre moral i en l'ordre social de Catalunya,
ve
la Comissió d'Educació General a treballar.
Es bo de veure, per tant, el programa de la
seva actuació, i la génesi d'aquesta Comissió, fu
llejant aquest opuscle que deixa l'ánim propici
a
tots els optimismes, i l'esperit pie d'armoníes

elegáncies.
F. MANICH IL,LA.

1.

D'ad d'allá
Tots r-ecordem encara les mides preses pel mi
nistre d'Hisenda anterior per tal d'evitar el con
trabando.
Ens assabcntem que el dia que va caure el Go
gran
s.ern Maura a Port-Bou es va celebrar amb
l'aconteixement.
gatzara
I van sopar en honor de la caiguda... els con
trabandistes pot ser ?
No, senyors: els carabiners.
A Madrid les cigarreres s'han declarat en vaga
per protestar de la mala qualitat del tabac.
Una altra paradoxa, pesqué sembla que haurien
de fer vaga de boca tancada i pulmons eixuts, els
fumadors.
Ara que en aquestes ternes está fent-se viva
aquella auca de El mundo al revés.
Si altre aventatge no tinguessin les sessions
de Corts, al menys serveixen de mentidero
i de Gaceta de la xafarderia.
Un senador ens va fer saber que al cor i Cort
de les Espanyes hi havia un parador dit "La Se
goviana", on s'hi dormia per quinze céntims,
constituint un veritable focus d'infecció.
Té raó que ho fan massa barat i a l'abast de
tutes les fortunes. Trobem que haurien de ca
rregal el lloguer amb l'arbitri d'inquilinat i les
décimes transitories i llavors no hi aniria tanta
en profit de l'higiene.
Barcelona cuidem més d'aquesta senyora
pels
sense descuidar l'economia i hem inventat
instalats,
dormitoris
ben
pobres i trinxeraires uns
gats, sancjats i airejats instituint, adbuc, ca
tegories. De primera classe; els bancs de la plaga
palmeres
de Catalunya, dormitoris decorats amb
el
davant
sense dátils. De luxe: les cadires de
pan
són
i
concert
pels
I.iceu, per deu céntims
els
dais i altres requisits. Cambres-sanatori:
lleons del monument a Colom, amb aires de mar.

gent;
A

En aquest

non

Ministeri hi han dos

ministres

simbólics.
cloro
A Hisenda, En Bergarnín, que te cara de
formo.
A Treball hi han posat un Calderón, que equI
sal a uns quants compassos d'espera (que em per"
cionin els músics si dic un disVrat, pesqué com
En Calderón
a bon escriptor no més conec a fons
en vers
que
escrigué
de la Barca, genial poeta
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Noticiori
En Jaume Raventós ha donat a Igualada una
fl.uitosa Conferencia desenrotllant aquest insi
--

A les

dugues

de la matinada de demá comen-.
çara a Londres l'hora d'istiu.
A Espanya cap allá el Setembre o Octubre
s'inaugurará l'hora de les esquerres. Aix(5 si el
rellotge no avenga.

nzlant tema»:

"Activitat, austeritat, generosítat”.

:,a gran sala del Círcol Católic igualadí estava
atapaída d'oients éssent escoltat devotament.

En

Parlament americá va a presentar-se
de llei fent obligatoria l'ensenyança
d'un ofici manual sirnultániament arnb els estudia
primaris. A Alemanya ja fa molts d'anys que a
les famílies reials s'observava tan bona regla de
viure, tío limitant-se als oficis. Les carreres hi
eren admeses.
—

un

projeete

Fa quatre dies que els flequers ens feren l'honor
de rebaixar-nos cinc céntims per quilo, i ara que
el blat baixa de preu, ja
fan gestions, degut a les
circumstáncies, per fer-nos l'honor, també, de
deixar-nos pagar el preu antic, o sia cinc cen
tirns més.

El conflicte del inquilinatge, general

—

L'anvers d'agiten venedor de decims
que cantava qui no posa no treu,
restres

flequers:

de la lote
el fan els
per posar, s'ha de treure.

Una colla de jovenets barbres s'havien empes

capelleta radical i anunciaven la
de la Nueva rebeldía amb un mitin.
L'autoritat els va fer treure el retol, no més,
ells donant una prova de conseqüencia van fer
un raro
i no van fer el mitin.
sentim perque no sempre es passen bones
estones a la nostra ciutat.
clit una

nova

inaugurado

Perque

amb motiu de la festa de Sant Tomás
catedrátics de la Central no van fer classe
sels amonestará pel rector.
Aixó está bé si no van a la cátedra i no s'ex
cusen no els diuen res, i si per cortesia donen les
ra°ns, els renyen. Cal ser groller als nostres cen
tres de cultura i sobre tot p.ertanyer la
a
Institu

alguns

ción Zibre de Ensenanza.

Sembla

que l'empresa del Metropolitá de Ma
complia els seus compromissos amb
l'Aiuntatnent i a aquesta Corporació se ji oco
'regué fer plegar els treballadors i les obres, peró
ti

(lid

no

mitirstre de la Governació per tal

de que l'ordre
fos alterat va llençar al carrer els policies i
la
guardia civil i cm presentar-se els municipals els
detenir (dos tinents d'alcalde! i el cap de la
guardia ! 1) i a l'alcalde el van amenaçar amb
no

arnetrallar-lo.

La autoritat
municipal atropellada per la auto
ritat governativa.
Una topakla
ble que una d'autoritats és sempre més sensitopada d'autobusus.

Europa, el

a tot

resolent la república alemanya amb
una mena de tasa legal que regula el número d'in
quilins que ha d'ocupar cada pis. A tal objecte
s'han organitzat oficines d'Estadística i serveis
especials. Aixó no priva de que s'estimuli per tots
els medis la construcció de cases barates a tot
va

arreu.

Madrid s'ha inaugurat el tercer dels
d'habitacions barates construits per la
Constructora Benéfica al carrer de Tenerife amb
cabals de la Marquesa de la Coquilla. Hl ha Es
coles, banys, vaters, etc. Les habitacions les ocu
pen obrers católics i amb lloguers modestíssims.
A n'aquests grups continuarán altres. El pre
sident de la C. B. és el Duc de Bailén.
—

A

p,rups

sigut anomenat Comissari Regí de Se
diputat a Corts En Trías de Bes.
S'ha disposat que els funcionaris de l'Ins
titut Geográfic i Estadístic adscrits a la Delegació
cid ministeri del Treball, tomerç i Indústria, en
aquesta provincia, visitin les localitats que cota
—

Ha

gars el

ex

—

prenen les zones que els corresponen, com a de
legats del Governador civil, amb l'objecte d'es
timular i intensificar les tasques de confecció del
cens obrer-patronal i pendre nota deis patrons
que no compleixen les Circulars i Ban de la pri
mera autoritat civil relatius al,dit servei.

El honorable Gremi de Mestres Fusters, un
deis més antics i dels pocs que resten a Barcelona,
celebrá la festa del seu Patró a 'altar gremial de
nostra Catedral Basílica, amb molt de lluiment i
nombrosa concorracia de gent de l'ofici i altres
fidels.
—

A conseqüencia de rápida malaltia ha :non
cristianament el que fou membre d'Acció Po
pular N'Andreu Subirachs Giró, persona molt
—
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capital. Pel seu carácter
en aquesta
i
bondadós
era
molt estimat, desplegant
amable
les seyel energies a favor de les obres de carác
ter social i religiós.
Era el finat individu de l'Obra de la Basílica
de la Mercé, sots-caporal del Sometent del dis
tricte III, i president del CoMegi d'Agents de Ne
gocis, cárrec en el qual portava tot el seu entu
siasme i
Es dedicá a assumptes administratius, on de
mostrá veritable competéncia esse-nt el represen
tant de la majoria d'A juntaments de Catalunya.
Posseia el títol d'advocat i ostentava les distin
cions de cap Superior Honorani d'Administració
civil, Cavaller Comendador de l'Ordre d'Isabel la
Católica i la Creu de primera classe del A/11ra
Militar.
Rebi la seva muller, mare, fila i dernés fami
liars l'expressió del nostre més sentit condol per
coneguda

tan

sensible pérdua.

Els presidents deis Sindicats obrers adhe
ras al Sindicat Lliure, de Barcelona, anaren a
Madrid per a informar al Govern respecte les
seves aspiracions sobre sindicació obrera.
—

També la Federació Patronal de Catalunya br
formulat la seva opinió sobre aquest yital as
sumpte, declarant viables les bases del Projecte
de Sindicació Professional formulades pel Dele
gat governatiu del Treball, senyor Roselló. Els
cerrents dominantá fan creure amb un acord final

cceptable.
—

A Barcelona s'ha inaugurat amb éxit la Fira
de Mostres.

Internacional

El Consell Superior de Protecció a la In
fancia acordá premiar amb diplomes i recompen
ses a les personalitats que més se distingiren
treballar a favor deis Tribunals per a Nois, i pro
curar la constitució de nous Tribunals i entitats
tutelars de la infáncia.
--

—

L'Oficina 'Internacional d'ensenyança de la

llar prepara el III
22 d'Abril vinent.

Congrés

París,

a

per al cija

Les •associacions mutuals d'Accidents del
Treball de Barcelona han enviat a l'Institut de
Reformes Socials un informe relatiu al
per l'aplicació de la llei d'Accidents del Tre
hall.

Rectament

ilINTERESSANT PELS susilECATS AGRICOLES!
Acaben de sortir
nades

a

la

unes

magnifiques POSTALS GRÁFIQUS OE COLOR desti
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INDICA.Ció CATÓLICA AGRARIA.
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Deuen conéixer-les totes les Associacions agrícoles.---Una collecció de 5
Grans rebaixes pels Sindicats,—En venda: Acoló Popular, Baix de St.

postals, 0'50 pto.
Pere, 5, Barcelona
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.LLET CONDENSA
PROVEU-LA

ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

66

LA

LECHERA'
COMPANÍA

DEe LA

in, Linea

de Cuba Méjico.—Servicio mensual
de Bilbao el 17, de Santander el
d'„ de Gijón el 20 y de Coruna el 21, para Habanasaliendo
y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16y
Habana el 20 de cada mes, para Coruna, Gijón y Santander.
5 „Linea de Buenos Aires.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el
de Cádiz el 7,
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien
O el
viaje
me

de regreso desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3.
Méjico.—Servicio
saliendo de Barcelona el 25,
Valencia el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,mensual
para New-York, Habana y Veracruz.
leso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada
mes con escala en New-York.
de
de Venezuela Colombia.—Servicio mensual saliendo de B.Ircelona el 10, el 11
de
el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para las Palmas, Santa Cruz
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para
Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
de Fernando Póo.—Servicio mensual saliendo de
el
Barcelona el 2, de Valencia
del de Alicante el 4 y de
Cádiz el 7, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
Palma y puertos de la costa
de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2,
lenclo las escalas de Canarias yoccidental
de la Península indicadas en el viaje de ida.
espeAd;ellas de los indicados servicios, la Companía Trasatlántica tiene establecidos los
Y la Te9les de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York
de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunaL

de
Re,

I'—ea
in

de New-York, Cuba,

línea

Talencia,

Sab:rrife,
.inwa,

341"

hacfa

rrieeInea
en

cada viaje.
vapores admiten carga

nes71stos
quo

en

a

quie-

ha acreditado

en su

las condiciones más favorables y

esmerado,
servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos,
da

alojamiento muy cómodo y

trato

COMO

pasajeros,
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Academia Cots
FUNDADA ENI

1879

Calle Archs, n." 7, pral. (Travesía de Plazas Sta. Ana y

Nueva)

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO
'Os

Reforma de letra.—Ortografía.—Correspondencia comercial—Documentación.
por partida d°5
de escritorio.--Mecanografía.—Calculo m ercantll y Teneduría de Libros
de
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa.—E1 Título especiales
mercantiles.—Clases
profesores
peritos
y
Libros, previos exámenes por
vivas) por profesores
s eflo ritas. —Practical of School Languages (Lenguas
'
prácticos.-Taquigrafía.
-Geografía
métodos modernos puramente

Tenedo'ao

Pnor
extranjerleo

-
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