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obería la fossana

S'havien fet voleiar
l'ent. El Marroc és altrales campanes en senyal de festa, i ara tornen de nou a brandar triste
veare volar arran de cel la vegada el fossar de la nostra joventut. Els més optimistes varen
simbólica coloma amb el branquilló d'olivera, pero els que conei
)(en la
corrupció de la política espanyola, varen dubtar de les noves falagueres
que foren
lée°11iclea
per la premsa. La característica dels polítics espanyols
és
la
desorientació.
Espanya
un
as vaixell sense governall. Els homes de les oligarquies, fan com els actors: quan
han
vc?nseguit popularitzar el seu nom, ells mateixos es nomenen directors de companyia. Així
seilem que a
'5auc1ord

Madrid hi ha

caps de

fraccíó composta de dos individus. Com volen

problema que- ha suscitat opinions tant contradictóries? La
ser tina
derivació de la protesta que els republicans varen fer contra la
0.4.v(g el seu cap declara que Espanya no pot
es

un

que se
setmana trágica va
guerra del Marroc,

abandonar-lo. En Lerroux avui vol la continuarevolucionad s'oposá a que fossin enviats soldats a Melilla.
te
voleu una desorientació més gran? Si hi hagués almenys un
Govern fort que s'atrevís a
e,.r.car una solució
i tingués el valor de imposar-la, el poble no faria cas
nteri deis
de la disparitat de
polítics improvitzats. Peró ara cal entristir-nos cada vegada que al
Parl.4 del
Parlament es
de la

guerra i quan actuava de

Marroc.
Parlava que Abd-el-Krim volia sotmetre's a Espanya, es va dir que s'esperava
condicions que imposava. Aixó demostra palesament que Abd-el-Krim no es
vençut, sinó que es feren gestions per a aconseguir que deixés de
guerrejar. Si el
moro fos vençut, Espanya vencedora imposaria
les condicions. Mal s'ha donat el cas
x
estercit derrotat, imposi condicions a l'exércit vencedor. Es veu que el pastell no ha

elbsi.clera

Pr°a dolç i
estat
po

Abd-el-Krim

no
s'ha deixat temptar. Peró suposem que s'hagués sotmés,
el problema? Nosaltres creiem que no. Abd-el-Krim no representa un
legalment constituTt i per tant, encara que enlleminit per les condicions que li ofereiileneés les armes amb Íes quals tant
mal ens ha fet, qualsevol dia sorgirá un home més
liuit
Ir"tigiós
que ell, que ens declarará novament la guerra. No hem d'oblidar que
ne _e.th contra
no
un poble civilitzat, sinó amb cábiles, i que per
aquestes els pactes i els conVenis
altra cosa que papers mullats.

11111 in solucionat

folir't
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EL QUE PA.SSA.
•

ESPA,NYA

ENDINS

En Gambó lia, estat objecte, encara que, a Déu
mercés,
víctima, d'un atemptat.
111s llamps mostren preferencia Per les altures...
no

Ja fa temps

que ho dernostren.
Protestem contra els autors d'aquest nou crim,
que és una de les caraeterístiques de la civilització
naturalista, peró protesten] encara més fcirt con
tra el sistéina polític que
fa pOSSibles aquestS
aternptats i contra els que armen ami) les seves
prédiques la má deis assassíns.
El Govern s'ha pres amb molta indiferencia
aquest atemptat. Per eh l no te importáncia. Si
en Dato pogués,parlar !
La submissió d'En Krim, ara per ara, no passa
d'un bou desig. Les indiscrecions d'En Burguete
les corregí el Govern tot depressa. Va fer bé.
Com també va fer bé establint la prévia censura
Per les noves respecte a aquest afer, que la "gran
premsa" treia de pollaguera.
:fa no 'es parla de crisi. Sembla que tenim
Guerra per estona. Si ens portés la pau...
•Demés, hem de confessar noblement que hi ha
alg,fms ministres que treballen de debo i amb
relatiu encert. El, de Foment i el de Treball fan
tot quan saben per fer bé les coses.
La reorganització del Ministeri de Ti-eball, In
dustria i Comerç está bastant ben orientada. La
resolució de fer trebállar als einpleats, és ?en
.sible per les irregularitats que suposa, peyó dig
na d'aplaudiments si arriba a ésser
un fet.
El R. I). sobre repoblació forestal té alguna
cosa
bona, Pero noSaltres no creurem en els
bons prop6sits del Ministre que l'ha posat a la
firma del Rei si veiern que segueixen 'les destrals
trossejant els hoscos. de l'Estat i no es procura
que els hoscos particulars s'explotin degudament.
L'ex.pedient Picasso sembla que tindrá. eficácia.
Aquells que deien que era de l'any de la picó, tal
olta s'equivocarán. Avui fos i derná festa r
En Lerroux ja es advocat. Els canaris han .fet
el miracle. Cantará bé el nou canari.
AquIst polític ara té la déria de fer declara
cions. Tot ajuda a passar el ternos.
En canvi, Alba i Melquiades callen .com a
morts.. En Romanones ja els té per difunts, po
liticament parlant. Ehl. és l'hereu de confiança
d'En Sánchez Guerra. AlmenyS així ho creu.
El Tractat anglés dona encara molt joe. Els
asturians no cedeixen.
Del tractat alemany ja no s'en parla...
Un gran aconteixement tenim de registrar
aquesta setmana, i es el Congrés Nacional de

Ivlissions celebrat a Pamplona, on s'acoblaren tots
els que senten en el fije de l'apostolat i treba
llen per la difusió de l'Evangeli 'en terra
brillantment
fidels. L'Església espanyola hi estava
representada. El més formós del cas es que a 15
propaganda, a les paraules enceses, responen les
obres seguidament i emb vera eficácia. reii"
citern-nos-en.

ESPANYA ENFORA
Comencem per les noticies soltes.
L'incendi d'Esmirna ha sigut dominat. Turcs
grecs se n'excusen. Les perdues son incalculables, i les víctimes es compten per mis.
Els socialistes alemanys slan unit en el te
rreny polític per tal de preponderar en eh l i dorni
nar-lo per fi.
Irist
La Societat de Nacions desempenya
paper davant de la crisi de la qüestió d'Qrient'
que te al món en angoixa. Les poténcies interes
sades volen arranjar-la per sí mateixes.
Les forces Kemalistes penetraren a la zona
neutral, peró un suau ultimatum del general 1.9glés que ocupa Xarnac, va allunyar-les.
terra ha venqut ara.
Els Dominis británics, invitats per ella a
guerra

quasi segura;

contestaren

ment per la pau. Aixó

ferrna:
ajude5s19

abogant

vol dir que no
a la Gran ,Bretanya en cas de necessitat,
un
principi d'independ?ncia i una .mostra
seny.
La Nota

diplomática

no

del govern rus

russa

de

bel"

Inglater°

de 'la
11°la
i fará pensar á

sobre la hibertat deis Estrets,

antigua diplomácia

a

perb

es

digna

minadora deis mars.
le
El gest d'Anglaterra pre,scindint de aliats
colonies per tal de parar els peus de la
reviscolada, ha resultat quasi lpic. La
reunida ara a Paris, i més tard allí on
s'encarregará d'escamotejar després bona Part
la victória a Turquia i... a França, per lle:st que
sigui i ferm de carácter En Poincaré.
es la forga.
De moment
esAat conjurat l'imminent
pa.ventós perill duna nova gran guerra.
que .el Sant Pare treballá ardidament en aquest
A l'iltirria hora_ les AgIncies anuncien la
rt
del gabinet turc„ l'abdicad() del Sola, la del
ConStanti de Grécia i la revolució d'aquesta,

Tor,(19,13

diplomacia,'
Anglatella

Seinbfi

cri4

Quin bullit, Senyor!
•
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restany
de les aigües dares
migtle les muntanyes entergeix un cas
senyorial. Al seu entorn hi ha un es
campall de cases. El.s vassalls del Senyor del
tastell accepten resignadament el seu vassa
tge. Té una fila bella i gentil per() extra
orlinóriament vanitosa. Li plan humillar eis
b'res i riure's deis dissortats. Abans d'ei
.1"
del castell, ha passat un'd bella es.tona da
?lit del miran
enrinxolant-se la cabellera
'

•11

i('

•

(orada
M

raig de sol i esguardant-se
complaença. Somriu coque
lauent 1 ?non els ulls voluptuosament. Di
rí( u
que és una dono de porcellana: formosa.
lb

com

un

una gran

e•teriorment
lit

i buida per dintre. La seva
és Mostrar-se ben gentil davant deis
Cidoradors 'que rolen a l'entorn de les seres
gricies i fer-los glatir. Els dies de gran solennitat acut a la festa amb el pit nu i els
brkos MIS 1 quan s'adona que resguarden
',ría amb delectança. Camina
graciosament
Si dintre hi portés el ritme d'una dansa.
(en vibren els violins 1 el castell s'ompla
tie
sonoritats, els seits adoradors s'apressen
tatuar antb ella. Margarida, u diuen, cm
.1(1'cli la merá de dansar
amb mi?
dansa amb una gran voluptuositat, vinclant-se
omPleu de com unct palma. Els ulls se
lluissors i se li encenen les galtes.
rant que l'afalaguen els seus adoradors i
en
el poble no l'estima. Quan en la
'etud
deis
camins hi troba un vassall, li
tau una
forçada reveréncia i s'allunyen d'ella
nQPidainent. Aixó la contraria molt. Per qué
'es tini a aquesta pobrissalla? Ah! des
Si el men pare em creiés a cops de
us tara besar
la pols de la terra!
u dia
que
seia
sota el brancatge
deis
va passar pel &mí un home ve
lle,
tin gue caminara lentament com si ja no
qués estna de
caminar. Enassar per dait de
la 114 argarida es va llevar el gros
1'4 irva
fer una petita reveréncia.
eig que no us faig por, va dir la Mar
esguardant l'horne vellet.
que no. Mal he sentit temen
davant d'una donzella
sten-vos bou home. Sabrían die-me
(rt qub els mens vassalls fu gen de mi com
na
,

git.cauvi

fu'a'ts.

'rt

floritresarb,

ga,7-V

ça—Certarnent

per-4ca
-

visió esqarrifosa?
ergué no saben estimar: Si els
un

un somrís per ells,
con', voleu que us
estimin? S'embrea amor i recollireu afectes
i agraiment.
--Es que us penseu que jo
de' rebai
.var-tne amb els vassalls?
--Estimar no vol dir rebaixament. Si els
tractéssiu amb més amor us tindrien més
respecte. 41ra no as teten sinó temor. No
viii dir pas que !lea de baixar de vostre pe
destal per estimar els pobres. De dalt es
tant també poden estimar-los.
--I qui ets tu vell xaruc per donar-me a
mi consells? No saps que si jo volgués et
faria passar els dies que et resten dé vida
dins d'una presó tenebrosa
—Qué en -treurieu de fer-me sofrirr• El
poble encara us avorriria més.
--Cretts tu que m'avorreix el poble?
—Si. En comptes de donar llum, donen
fum. Haurieu de ser el seu guiatge i u donen
mal exentple. Ensenyeu al poble el cantí de
la virtut i en totes les liars hi hauran llavis
que us beneiran. Redimiu els pobres i acon
harten els que sofreixen. Purifiquen el vostre
cor per tal que brilli intensament com una
petita estrella 1 esdevingui el guiatge deis
llantas. Obriu els braços .generosament per
a que
els pobres hi puguin tro bar sopluig.
„Si Déu zis ha posat al cim, no ho ha fet per
a que menvspreessiu els que no tenen forces
per pujar i vi/tren arran de terra, sinó per a
que els sabessiu guiar, afressant-los-hi el ea
mí dreturer. Pensen que vindrá un dia que
la terra ser(1 esventrada per a colgar-hi el
vos/re cos i que honren de donar a Déu comp
'te deis vostres actes. Amb la clan de la
vanitat no les obrireu pas les portes del cel.
Amb l'orgull no hi volgueu fer pas camí,
can és un mal company. Donen el braç a la
humilitat, que és una donzella pobra peró
té les ales molt grans per a volar lluny de
la terra. La grandesa n.o consisteix en tenir
orgull i vanitat„sinó en portar molta llzn
resperit i molts coneixements a la inteAli
géncia. Estinieu i sereu 'estimada.
—ja has acabat, vell zarue?,
----No; 'encara val! din-vos nioltes coses. Si
sabéssiu el .knal que fén.ntostrant la nüditat
del pit i deis braeos, i somrient coquetament,
voldrien ésser més bona i honesta. La belle
sa alían desvetlla sentiments..nobles és bona,
perb pían desbrida les passións i entenebreix
el nos/re esperit, és dolenta. Vos fén servir les
castres gnicies per lempestefar el pit de la
joventut. No rolen que us estimin serena
ment, sinó que as desitgin. No saben que son
nen

parlen

to sever 1 mai els vostres
llavis te

•
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feta de fang? Ignoreu que la carn quan no
esta revestida de puresa és una incitació al
pecat? Ah! si sabéssiu el mal que féu amb
les vostres frivolitats! Seguiu-me fins a l'es
tany de les aigiies clares i veureu les proeses

desvalguts„ j'eras aInb al
rostre eadavérie„ infanta- orfes caminata con
eirosament. Varen aparéixer un ésto! de mon
ges i els malalts, ferits i els infants varen
regueren malalts

somriure. Les, monges amb una gran heroís
me els acanhortaren i varen guarir les fe:
rides í es posaren a l'entorn dels'malalts
abra çaren els infants. abandoncas. Després
braços:
aparegué una mare. amb un
Caminava defensant el fill de tots els penil
l'abraçava tan fortament que ni el braç me'
fort hauria pogut arrebassar-lo. El camí era
pie d'espines, per.%) la mane caminav
trant una gran fortitud. Un cop va desaPa"
réia-er un gran perfum pujá de les aiglies
aparegué una donzella puríssima. Deixava
(s
enrera un rastre de claretat i al seu Pas
clataven roses blanques. Floren els arbres
i la terna s'encatifava d'herba„ropa d'aigiut
i de llum. Els ulls de la donzella eren clars
les gaitas. eneeses com dues roses.
O!, quina donzella més
la Margarida.
--Es gentil, dighé l'home velé, perout.' o
honesta. No desvetlla males passions sin('
amors nobilissimes.
.Les aigiies de l'esta-ny varen
Lo 1/una comencava a rodolar pels CO
de linfinit i la vall era argentada.
floren de non a rependre el ami i th"1:
l'acompanya fins a la porta del easte,".'
que esten emocionada? --it

de les vostres ger»tanes.
La Margarida i el vell seguiren un petit
corriol vorejat de falzies i violers i davalla
ren a la vall profunda al fo ns de la qual dor
mien les aigües quietes de l'estany. El sol
anava a la posta i _el cel era sangonent. Reg
nava un silenci corprenedor. De sobte
les
aigües es varen aclarir i varen uparéixer dins
de la blavor unes figures ntolt estranyes. Una
corma de dones anava darrera -d'una papa
llona que tenia .les ales refulgentes i molt
virolades. La paPallona volava ça i enlla i
les dones la seguien amb una gran incons
ciéncia.
Quina papallona més nteravellosa! excla
ma la Margarida. Es la frivolitat, respon
gué l'home ve!!. Per aiNó la segueixen a ulls
clucs totes les dones.
La visió va desaparéixer i aparegueren
unes dones amb els ulls molt brillants i amb
el cos cobert arnb un vel voleiadís.
Passa una corma de joves serens i imper
turbables, i les dones es posaren a dansar
fent estranyes contorsions. Alguns deis !o
yes
es posaren- a seguir-les i un fum molt
espés va embolcallar-los. El fum es va es
vair i anaven caient en mig• d'unes grans qué.
flantes. Del foc sorgí una dona vestida impú
--M ha colpit la gentilesa de la
dicament i anava encisant els joves i lligant
'al
honesta i tn'ha esborronat la lletjor
los arnb fortes cadenes. Ja ho veieu, digué
dona pecadora. Us prometo abandonar
el vell. Tots aquests joves es perderan per. camí de l'orgull i de la irreflexió. Abons
culpa d'aquesta dona. Oh!, exclama emocio sanar-vos-.en, digueu-me (pi sou.
nada la Margarida, quin mal que fa la nos
L'Unte ve!! .sontrigué i va
tra irreflexió. :Em penedeixo d'haver estat
--No .m'hcts conegut; tn'ho pensava -1•
frívola i ara cm sap greu d'haver muela rebé totes les dones m'han oblidat. Sóc e
dona. No, barboteja el ve!!. La missió de la Seny.
dona no és pas llençar animes a l'infern. Si
Margarida fe'llt
L'home vell s'allunya—i
n'hi ha tantes que pertorben la pau de l'es
grinyolar un reixat, penetra din s del
perit, és• perqué han abandonat el camí dre
Des d'aquell día fou humil i honesta
turer. Les dones no tenen altra preocupació
vassalls quan la vejen la saludaven rever°
que esdevenir escultures vivents. Déu crea la ciosament.
dona jto perqué temptés l'home, sinó perqué
I. UVERA 1:
aquests no es trobés sol damunt de la terra.
El sol s'havia ja estimbat darrera les mun
e*
tanyes i el cel esdevingué transparent com
un immens cristal!. En la gran planura de
Als homes els sap greu que la
l'infinit parpallejaren les primeres estrelles i sigui una cosa tan senzilla; mes Mole°
la boira lliscava suaument arran de les mun
pro" feílla
tanyes que s'adormien embolcallades de pau de pensar que ja els deixa
1111/
i de misten. De les aigiies de l'estany brolla en aplicar-la prácticament a la
una llum »tolt pura. L'hora era dolga. Apa
utilitat.

gentil!--exclanui

dom.:elija

easteil

SORMAIVI

verfliat
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ELS MALS DEL JOC
El Bísbe de Barcelona

a sos

fidels díocesans

Nostre

illustríssitA Prelat, el Revdm. Dr.
Ramón Guillamet, Bisbe
acaba d'endrecar a sos diocesans una Pastoral contra el
joc, que tant per l'autoritat de la llicó (doblada per que fa seva una altre
contundent pastoral sobre la materia, del Dr. Sivilia,
bisbe que fou de
Girona) con per la imp ortancia intrínseca del document, constitueix
una
fila de significació immensa en la lluita seguida en
oposició
a n'aquell
vici social i a sos protectors, explotadors i beneficiaris.
Comencem aval lareproducció íntegra del texte,
nostra
llengua catalana; la inserció será complerta en tres traduint-lo-a
números de "CATA
LUNYA SoCiAl», i publicaron després
un Escoli
o comentari sobre les
conseqüencies que lagic ament e$ destronen de tant oportunissinta i Wa
gistral admonició.
de

Barcelona,

MOLT ESTIMATS

FILLS EN CRIST:
gligents en el cumpliment .del deure que Ens
pertoca, com a ministre del Senyor, de clamar
del delire pastoral Ens obliguen a ai••
L'ar la
contra el joc, apartant a la familia
ven contra la plaga moral i social
cristiana d'a
del
JI)e,
l'increment i extensió de la qual agrava i quest báratre, i sortint a la defensa de sos veri
tables interessos religiosos, socials i morals.
els mals que d'aquel' desastrós vici en
No és possible tampoc, que societat
de l'actual societat s'originen i
deguda
propaguen.
La
ment organitzada, amb completa
familia
cristiana,
en
temps
capacitació.dels
"
millors exemple
orclre,de pan i de tranqUilitat, planter florit fins que li són encomanats pel Dret diví i el
Drét natural, i adhuc pel positiu, Ilei vigent en
costuins purs i de tota mena de virtuts morals
rnolts paisos, pugui mostrar-se indiferent davant
la veiem tot sovint fondament
pertoren
dels mals gravíssims que planteja la qüestió del
nostres urbs i pobles, subvertida i des
Per efecte de
joc en el si de les famílies, pedra angular de
l'introducció i aclimatació, per
dir-b0, l'aquest maleit monstre .del joc, que l'edifici social.
Renunciem, V. G. i E. F., per no entrar en
darrera seu l'opressora i fatídica ca
("la dels
nostre propósit del moment, a
set pecats capitals.
seguir ocupant-nos
La
moral de Crist, si bé no condernna el joc en tant palpitant i vital 'problema, acontentant-nos
en si
mateix, ni per raó de les circums- amb fer nostra i transcriure íntegra i dividida en
`41cies que
l'envolten, de lloc, persones, temps,. paragrafs per a major claretat, la breu tant com
notable i luminosa Pastoral que fa alguns anys
i ganancia que ,en pot resultar, no
dirigí sobre l'esmentat assumpte el preciar Bisbe
els limas de l'honest espargiment, es
de Girona a qui serviem en nostra joventut sa
Pel contrari, inflexible i enérgica,
conmi
i severa
cerdotal, hm. i Rvdm. Dr. D. Tomás ?Sivilla i
respecte del joc en el qual no
Presos
Gener, membre ilustre que 'fou de nostre Excm.
aquells •rniraments amb la considera
9
Pecat o delicte, o delicte i pecat tot Cabilde, i coneixedor pregón deis factors étics de
Peça„ és el joc a manera de cranc infeociós la ciutat de Barcelona.
Din així tant important document:
que rosega i devora les entranyes de
cristiana, ja que no és
el
Punk que es juga en sernblants solament
casos, sinó
EL BISBE DE GIRONA A
i
l'honor deis qui ra composen, la tranquili
ai
felicitat de la llar, la salut i la vida, la SOS FIDELS DIOCESANS:
dc
les animes, i tot el cabal de béns que
La recreació i el joo
el ric patrimoni
espiraba] i temporal
inateixa: desventura gran la de la familia en
"La llei de la mortificació cristiana no s'oposa
Pare, el marit o els fills s'entreguen a al moderat espargiment
de l'anima, a les hones
Passió del joc.
tes diversions. La moderació en aquestes,
confor
P°dérn, Venerables Germans i Estimats me a la recta raó a fi de
tenir disposta
indiferents o tant sois ne
per a les coses serioses de la vida, lluny d'ésser

..\premis

Multiplica
,si

'cíviques,
;)acla
'e,ta

4,11.°eega

•

,gAuan,

Prikecliments

IllitraPassa
srra

(1,

deguda.

Iairtífer

11.

tat"
.

l'insael

Nona

manifestar-nos
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CATALLINYA
és una virtut, denominada Eutropelia.
Mes per desgráCia rnolts, com si haguessin nas
cut per a distreure's, vitten vida de sentits, i
cegats per la passió deis divertiments són arro
cegatá per les corrents mundanes més enllá deis
limas fix-ats per la moderació, l'honestedat, la
justicia i la sana Moral. Per l'abús les diversions
converteixen en fonts enllotades d'immorali
es
tat, i el joc proaueix uns tnals tant grans en
els jugadors, arrenca del cor de SOS pares, esposa
i fills tant amargants i copioses llágrimes, i cii él
si de la societat contribueix a la relaxació deis
bons costums, a la Perversió dels nobles sentiments
i a la perpetració d'horribles crims, que consi
derem un estricte deure de caritat i doe nostre
ministeri episcopal cridar sobre el particular l'a
tenció de nostres amats diocesans."
un

vici,

SOCIA

el
el jornal. de la setmana, el seu pa cotidiá, i
esti"
Inés
deis éssers que haurien de tenir per
poca
mats, i de vegades en una sola' nit o en
estona perden el patrimoni de sos passats, l'adqtli
i
,sició del qual cosa i. aquests suors copiosos
llefl
economia,
molts anys d'estalvi, diligencia i
gant-ho sobre una taula de joc o un tapet verd'a
juntament amb el bon nom i esplendor de sa f
milla."

Eclesiastico. Ii 01
del Boletín
re
de »areclonc, Núm. del 15 de Setemb

áficial

(Traduit
Obispado
1922.)

(.1,,;

(Seguir-(i)
44.

•

rica d'esPi'
ritualitat, es com si donessin cops de
martell a una brasa: ne fan saltar gol
pires que van a calar foc allí ora Inai
Els que combaten

Psicologia

del vici del

joo

I'Les passions humanes es presten mutual ajut;
la una desvetlla, empeny i excita a l'altre o a
les altres, i gairebé mal 'obren soles. Váries són
les que formen el segttici de la del joc, La pe
resa, la enveja, la cobejança, el frau, la ira o
cólera i en ocasions l'itnpuritat, excitada per çer
tes llibertats o Condescendéncies malicioses amb
jugadors de diferent sexe, exerceixen en el joc
llur malignA' acció. El jugador, absarbida ia
atenció per la idea fixa del joc, adora les .ener
gies de
i del cor, dissipa llastimosament
el temps, descuida els exercicis de pietat, les
práctiques religioses, les obligacions de cristiá;
.1a seva santificació i salvació eterna, i en sa
funesta ociositat no atén com den al caidat
de sa familia i de sa hiserala. Amarat ránint del
jugador per la: tristesa que li causen el descon
tentament de sa própia sort i l'insaciable desíg
•d'aciquirir els béns d'altri, no es dóna punt de
repós per a elevar sa fortuna sobre les ruines de
son próxim, encara que 'redueixi a n'aquest a la
major indigencia. El seu cor sol estar tancat
per a la caritat, s'endureix i es fa insensible'
envers els pobres. Pródig per a oferir •al joc, és
avar per a socórrer els necessitats, cuna si per
a ell no existís el precepte de l'almoina, sense
considerar que el que perd en el joc ha de
reputar-se com a superflu o sobrer, i que el sow
brer,pertany- als pobres segons la prescrit en l'E,vangeli. La fidelitat és virtut rara entre els ju
gadors de professió o ofiei, els quals amb l'afany
de guanyar usen sovint a l'efecte medis tratnpo
sos i injustos, i empren a voltes práctiques supers
ticioses arribant alguns fins a l'extrern d'implo
rar l'auxili
del princep de les tenebres. Per sa
própia Mala sort o per les males arts de sos com
panys perden ami) freqüencia, en poques

una causa

bauria a,Tribat.

1

•

D'on vens, Lleganya?
De vendre'm el fanal.
Cenn podrás robar?
és
á
Ara robo a les dotze del mig dia que
aing
passa
l'hora que no hi ha policies ni
—

—

—

—

pels

carrers.
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de sa vida, en ajuntar els llavis per
la Ii'aç augusta de son Déu, cobrint-se
ella i •tots els pobles per la blasfemia, de yergo

L'engany de les iicki
El camí de l'oida, invisible i impalpable ami)
Paraula esborradissa i fonedissa, ha estat ben
1)90 fressat per la majoria de la gent. El pri
pas serios donat en aquest sentit es doná
quaii ''borne es féu compte de que les paraules
poclien descornpondre en síllabes, i les síllabes
lietres, inventant una escriptura fonética.
B.egles i segles, peró, io s'havia pas paSsat
Es den als nostres temps, al descobri
de la fonética experimental que l'abbé Ros
flot (mitjançant la qual l'home, per medi d'a
atells a propósit pot seguir i registrar, no sois
sons que l'orella percep, sinó fins les filigra
e;
de matís i eontinues mudances que l'orella
'Cnt o no recull), que s'endeviná per les llen
L.les parlades (encara•que, per la dificultat i mag
itud de l'empresa no en data próxima), una nova
'a
triomfal de totes les llengües parlades.
La natural inconsistencia de la paraula dita,
-le
fina ara merces a l'aparició de l'aparell fo
Dgráfic no era possible registrar, i la .mateixa
Ificultat dels instruments :de fonologia, ha si
causa de que tot l'esfore de l'home i tota
cultura del món girin encara, en tot temps
('•11
tots els•pobles, entorn de la paranta escrita,
ant com una pobra
bordissenca, que no co
ix pare ni
nutre, ni casa, ni poble, abandonada,
Paraula viva: Rime, .al carrer i a la plaga;
)1a, a la platja, al riu, al bosc, a la inuntallya;
al merijada
i mal« rentada; com una gitaneta,
brilta i espellifada; sense higiene; sense profilaxi;
,

•

•

st.,,

te.'se
a

b)

riquesa; sense honors; portant tot el que
sobre, a la bona de Déu, com solem dir.
obstant, ella, la gitana, l'órfena, la ventafocs,

meny.sPreada,

és la Ilengua, L com la gitaneta
té el cutis fi, i les dents blanques,
la mirada
encesa, i la ven prima, i la salut
"a, i Pánima fresca, Poliu-la i arrangeu-la, i
ureu quin goig que fa.
mal, peró, si el diable, prenent aqttest
strument
tan ric que hom abandona, no l'ha
4
1. -s
agafat pel seu coinpte i, si no l'ha embrui
emmetzinat. Si no, no seria possible
itir-hi a clIns d'aqttesta harmonia angélica de
de Paraula humana, en aquest( concert constant
finissimes, de modulaCions esquisidissitu(
en actuesta
sirnfonia universal, ressonar tot
a' Horda i
asquerosa, rod.ona
crua, ntta, tal
.L'dl la sent, tal com ell la din, la paraula
.ainant, la blasfemia sacrílega, roent i mal
an
1 al seu entorn neixer-hi i creixer-hi tota
a
vegetació fungosa, nociva, maléfica, de pa
parasitáries, tristos corifeus de la blas
l'ia, ensonint la humanitat, en el moment més
'

4üesti6,

N'enys

entne

parlar,
uva

i

1 tan avall arriba aquest descens, tan endin
tre de la gleva i tan en les entranyes es filtra,
que, si no ve a temps una reacció de conjunt,
si no s'aconsegeix establir una constant higienit
zació i vitalització de tot el léxic, si cpm, fins
es mira impassiblement
com la llengua re
cull de tot el món cadávers i brossa, i si a, sem
biztnea de Vocea que escup els .cadávers i neu
tral:Itzá i desfá i descompon, regeuerarant-les,
Lotes les desferres i'detitus, la llengua .no Renga
els cossos corromputs i no vitalitza tots els
elements de qué es compon, arriará un dia, .no
poden' dir quan, peró fatal, en qué moltes Ilen
gnes„ tan plenes estaran de suttura, tan éspes
seIt set'á el seu corrent (per natural fluid i trans
parent), que ja no será possible per ningú l'e.xer
cici honest i bourat de la paraula.
encara que
la blasfemia, grat sia a Déu,
tto ha
entrat, ni de molt, en molts pobles de la
teri.a. el Inot infecte, la paraula grollera i brutal,
ha. enva.it i enllorda, en més o menys grau, totes
les l!éngües parlades del món: Sense que mai
cl Progrés bagi inventat cap medí (11evat de la
cultura que dóna a la Ilengua literária, la qual
no arriba a les llengties populars), per depurar
i cunoblir la paraula, per aura pa.rt sa.uta i ro
busta, lliure, i Ileial, 'del poble.
La presencia constata, 'en els pobles civilitzats
de medis pedagógics i cli.dáctics en pro de la
cultura escrita, i l'absencia paralella d'altres me
dis. semblante, en pro de la cultura parlada, ha
creat aquest desvincolament
aqttest divor
ci, estéril entre la paraula escrita i la parattla
dita, donant origen a dues llengites, la llengua
IiLnuiria i la lleng,ua popular,- .creant •dues cultu
rt,s,
més ben dit, una .cultura i una incultura,
una
cultura literária„ própia .de les aristocrácies,
i 011 llenguatge inculte i iliterari propi, amb tnolt
poqutes diferéncies i excepcions, de les aristocrá
cies i (12 les democrácies.
•

•

•

IVON L'ESCOP
••

Les Ha Ities llaguen d'oil; els ciris fan
crenial.1; sois les llum.s del cél brillen
res

i

sens

mácula.

ttul'ida!

Aixt
•

com

rencens aviva la

oració aviva

resperança

en

brasa, la
el

cor.
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De písioler

.

LieScandalós i cruent atac a un tren d'o
brers a l'Estació del Poble Non i robatori
d'una caixa amb 30,000 duros pel setmanal
d'ells, el seguit freqüentíssim de robatoris
pistola en má a tartanes i automóbils, i a
cobradors i obrers que transporten cabals per
al pagament de les setmanades, i FasSalt des
carat de la caixa de fábriques i .establiments
a Barcelona i en
altres llocs d'Espanya, és
la fase novíssima en la qual van entrant,
segons sembla, els pistolers sense, feina, que
la práctica i entrenament de l'agressió im
pulsa a avençar un xic més pel camí de les
audáeies, i així van reSolvent el problema
de menjar i viure, pels expeditius procedí
ments del bandolerisme de solemnitat.
El fet eloqüentíssim de que l'assaltant del
tren que fou mort per un soldat d'artilleria,
resultés ésser un expresident de Sindicat (En
Víctor Quero Lahcz, que havia estat presi
dent del Comité de Metallúrgics del distric
te de la Barceloneta) és altament instructiu
per a formar judici, i més ho illustra encara
un article eixit a la "Unió Obrera" (porta
veu del Sindicat Lliure) número del 9 de se
tembre, en el qual amb lletres grosses és in
crepat per la malifeta el Sindicát Unic, acu
sant-lo de l'assessinat del pobre obrer Mon
terde, que anava en el tren, i del robatori
de la caixa, article que és un document pre
ciós per la história .del sindicalisme barge
loní... i universal.
Peró jo demano : per qué. ara indignació
tanta contra els pistolers que roben milers
de pessetes a un patró ? No són aquests els

procediments mateixos, pels quals aquells ma
teixos i altres pistolers obliguen a molts
obrers a deixar, vulgues no vulgues, part

Consdents í assenyais
Un periodista de cert prestigi cris titila de "der
rotistes" perqué volem i prediquem la pau enfront
dels qus ens portaren a la guerra del Marroc i
la sostenen a costa de un sens fi de sacrificis.
Ens ve a dir aquest periodista que nosaltres
procurem enverinar els esperits "per mitjá del
cançament, del dubte, del pacifisme, del terror,
de la voluntat negativa."
Aixó, per lo que es refereix a nosaltres, és
fals.
•
Nosaltres condemnem la guerra i prediquem la
pan.

bandoler

a

de la setmanada ja cobrada, per a la' cctit
zació sindical? Si és odiós l'arrebaçar una
:quantitat forta, que resulta en definitiva er
judici nclmés que per l'amo, pel patró, pel
"burgés", no és tant o força més odiós encl ra,
si es considera, arrebaçar a pobres treba la
dors, en forma de cotitzacions fetes pagar iis
tola en mei, part del jornal, ni que sig
cinc céntints ? Dic cinc céntims, peró tothorrl
ja sap que les cotitzacions' sindicas, exigida
sempre per la força, han pujat en ocasi,011 S
algunes pessetes cada setrnana, i que les rrill"
tes que obrers i ()bretes havien de pagar al
Sindicat per cástigs o retrassos eren so\ int
de centenars de pessetes... i ai del qui no •IeS
portés !
Es que la professió de pistoler no es ja
ert
un bandolerigme veritable? Dones és ben c
que sense aquest bandolerisme els Sindie ats
de nostra terra no podrien subsistir. En tot
cas, de pistoler a bandoler hi ha rnolt tnel iys
distáncia que d'home 1e bé a pistoler.
De qué es queixen ara els sindicalist1 s?
Els Sindicats han estat l'escola on centena rs,
milers de joves, de bons xicots i nois d'á Iii
ma verge, han sigut escalfats de cap i ai
mats ara la browning, i llençats a... actui
I un cop s'ha passat el Rubicó, un cop s ha
perdut el respecte al vessar sang humana, el
mateix es mata un borne per a executar. els
decrets del Sindicat, que per a pendre-l1 la
saca de diners que porta a coll.
I aquest .crim d'haver fet de cents 1o jis
de bons minyons, uns pistolers assassin:
o
uns bandolers de pe•lícula, jamai, jamai I
drem perdonar-lo al Sindicalisme.
R.

Ruem3Ano

Primerament, perqué, segons la senténcia I a.19
tina "la guerra és el conjunt de tots els 101
Segonament, perqué la legitimitat de la gl e
rra del Marroc ningú cris l'ha demostrada.
En tercer lloc, perqué encara que fos 1e0 ti
ma, está

sobradament vista i

experimentada

incapacitat de la gent que ens goveri ar
allá, per a dur la guerra a bon fi.
re
En quart lloc perqué Espanya no POt SOSt

soluta
aquí i

•

tants .anys

la posa
itzat.

en

l'arroin5

lluita que la desagna,
ridícol davant .de tot el nión cin

una

I si el periodista que ens talla de derrotisi Ja
vol més raons contra la guerra í en pro de

es
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Que

9

o no que Abd-el;Krim demana la pau?
No ho crcguis. Espanya seguirá lluitant hasta el último hombre
y la última peseta, i encara resten alguns homes i algunes pessetes.
-

és veritat

—

Pr,1111,

que les dernani als soldats que ara tornen
i restará plenament satisfet...
regla general, que no sabern si té cap exem
evident, no hi ha guerres de conquista que

Marroc,
:Per

e.'6

slguirt legitime5.

de
no
o

Ial

reconquista

ho son per

regla

totes.

hi fem guerra de conquista.
n'Alió Marroc
de que hi estem acomplint al Marroc
iii,arlatnent (rnillor diríem encárrec), de les

un

racions

un

firrnants del Tractar d'AlgeCires, és una
seuse raí), una escusa que 'no resisteix el
es
petit análisi.
nlitjans?. a qui anem a civilitzar ? Amb quins

111.6

°Tifessem que fins en la suposició que fos
egitima una guerra
civilització i que EsPa11)13113'a tingués bornes i derecursos
per
portar-la a
tenne, no tenim dret a civilitzar
a ningú
.entre
a

trae
l

poguem

beneficis

o

que els

no

volguem portar-hi

exposats.

al

Restem

a casa

i procurem civilitzar-nos nosal

tres mateixos.

Quan ens sentim bolis i forts i volguem recon
querir bonament, equitativarnent go quant ens
han arrebassat, prevalent-se de la feblesa deis
nostres governs i de la incapacitat llur els agave
lladors de la política internacional, a tot arreu on
girem els ulls veurem les ,despulles opulentíssi
mes del vell i immens patrimoni nacional deten
tades pes nostres expoliadors.
I
ens
recordarern del Marroc d'enllá, que
no

prou el tenim

encara

Aixó és lo que

ens

més

prop de casa...
diuen el bon sentit i l'ex

periencia.
Derrotistes ?
No. El qué

és gent conscient, assenyada,
per aixó menys patriotes, ni
ni menys coratjosos que els que
titilen de derrotistes arbitráriament, injUsta

Pacífica; peró
menys dignes,
ens

som
no

ment.

s.
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Esguardanf el

món

AUSTRALIA
Noves condicions del Treball
Ha estat reduit el

jornal

majoria

de la

deis

obrers, especialment 'deis metallúrgics. Com que
la reducció obeeix a causes justes, els obrers no
han formulat cap protesta.
L'any passat les 48 hores setmanals es redtüren
a
44, i aquestes son les que actualment encara
subsisteixen.
Els obrers de l'art de construcció, han estat
també afectats a la reducció, pero
pres l'a
cord que la setmana normal de treball no pot
excedfr de 44 llores.
Les llores suplementáries sofriran un angment
de 50 per roo. Els que treballin després de mitja
nit i els ches de festa, tindran dret a percebre un
salani doble.
•

11/1E,X.IC
La con,stitució

.

tronals.
La Federado ha respost que l'article 423
inspirat per les teories aplicables a l'estrang,
i que no s'adapta a la vida ni al treball naciona
D'altra banda no és legal, car les constitucions
de definir les regles generals segons les (111'
fic
ha de governar-se un poble, i no poden
qfiestions de detall 'que són susceptibles de 111'
dificació.
•

UNITS

Estadístignes

,

157'15

1111/versal)

(El

ALEMANYA

El comité de la Federado alemanya d'obrers
de l'art textil, ha publicat una estadística deis
de carácter social esdevinguts l'any 1921.
1,674 tetnptatives han estat fetes per a obte
nir un augment de salad, sense que hagin pro
vocat ni una ,sola vaga. Després de gratis es
forços s'ha aconseguit un augment setmanal de

federal

L'article 123 de la Constitució federal de
15
xic estableix un cert nombre de disposicioi
relatives al treball.
Fixa en 8 hores la jornada de treball, a 7
llores la durada máxima del treball de nit
la
El partit lliberal s'ha adreçat recentment a
e
tal
per
Federado de les Cambres de Comerç
a
demanar el parer a aquestes organitzacions P

(West Australian)

Eis conflictes del treball

SOCIi

treball

deis accidents del

L'Institut de Seguretat (Safety Institute
America), ha pres Vacord de crear una ofici'
de estadístiques d'accidents industrials.
Esseut nombrosos els accidents del treball,
sitjant cercar una solució veritable, cal
'(
dades exactes. Una oficina qué reculli totes

Possie'

estadístiques, podrá

facilitar la

tasca

vern.

(The ntonthly Labor

del gc

Review)

marcs.

El nombre de vagues ofensives ha estat de 164,
havent vagat 66,778 obrers.
Les vagues, defensives han estat 3, amb un
total de 10,981 ob•ers.
Els patrons han cleclarat 23 lock-outs que han
afectat 59,200. obrers.
Les despeses originades per aquests confiictes
fan un total de 34.320,601 mares.
(Deutscher

.L'actitud deis marins
Les organitzacions déls tnarins han decidit
a la vaga per tal d'obtenir la jornada de
llores i la implantado deis 'salaris fixats Pelg
dicats.

(l'he

Unió de sindicats

trofessionali

S'ha reunit a Varsovia el Congrés de la Unió
de sindicats d'impressors i professions similars.
El4Conp.-,rés ha declarat que els obrers tindran
dret en cas de vaga, a una indemnització set
manal durant 120 dies.
Entre altres coses s'ha acordat crear una caixa
de socorá Per als obrers acomiadats i els malalts
i obtenir un contracte eollectiti únic per tots els
impressors de Polonia.

(Robotnik)

Jourfial)

ALEMANYA

Textilarbeiterverband)

POLONIA

maljamatecl

`Ttli:

El Congrés

litbgrafs
litógrafs ha tingut
ç

Nii ;

lloc a
El Congrés de
remberg. Aquesta associació conté 19,663
bres, deis quals 296 pertanyen al sexe LerneO 'In'

posat de relleu la rtecessitat de crear

en la qual hi siguin
obrers impressors, invitant
les assoclacions obreres de les arts
única.
unir-se per tal de crear una associació
El Congréá ha pies I'acord de
l'augment d'hores, da treball, estant disposat
vt.
lluitar pel rnanteniment de la jornada de
llores.

federació
tats tots

general,

t°'-a
gráficitle'

,els

oposar-se

(Vorzearts„
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Un home fori
No

ens .va

passar

Rathenau.

desapercebuda

la mort d'en

Coneixiem les seves empreses del ternps de la
guerra i la seva obra en iniciar-se la pau, en
pro.fit de la 'qual va fer tant o més per la seva
Patria i el benestar del món que en el pebrvin
dre heroic de sa meravellosa. actuació.
•

Era un borne fort per sobre de totes
sirnes qualitats de. patriota, d'industrial

ses

i

nitzador.

altís

d'orga-

Era jueu,

'cal dir-ho.
mateix resulta més valuós nostre tessOn més nobles els nostres elogis.
Descendent del poble escollit,,més prevaricador i
sembla que va beuve l'aigua clara de
Jes seves virtuts a dolls en els virtuts i.tradicions
deis ternps pátriarcals de la Casa d'ISrael, for
Ilailt-se .11 mateix una colpiclora .excepció entre
els actuals
germans Seus de .raça.
Abans, de la guerra desplega, els seus coneixe
nlents en el desenrotllarnent de la indústria ale
tuanya en empreses de les que aquí no sabem
compte, i al esclatar la Guerra, Gran
Per
antonomasia, comprengtté d'un cop d'ull la
'eva, immensa transcendencia i tots els perilis de
111°11 que la seva patria corria, i treballâ com un
'Olós per treure-la triomfant.
ns repetí el cas de Napoleó primer
quasi en
eis inateixos
camps de batalla. 1 caigtté Ale

aiix

'deicidia,

donar-nos

rnanya.
Pere
ort

caigué

110
com

rnai 1 comprenent que el món neces
de la seva ma-

per aixecar-se,
mundial, treballa al.tra vegada ardí

com

Pr'SPia causa,

lerrnanica.

si fos la causa de tots la seva
la causa del salvament de la. raga
•

per aeopéixer.

Rathenan,

l'admirable

que féu d'aquest borne formidable un
que tumbé ho és i cal dir-ho: el doctor

a

home

l'Academia de la Joventut Católica
(d`elrreras,
Sabadell. En aquesta conferencia la figura
a

sel gran

a.lemany

surt
plena Ilum en tots els
algun
d'ells,
com el sociológic, vera
,nent sorprenent,
tant COIT1 el caire económic, que
tot quant
por dir-se per posar-lo de relleu.

Segons

a

el doctor Carreras, Rathenau fou
un borne d'aceió formidable,

pensador,

d911:á d'indústria„

fite 'ara
a

a

un
un

organitzador genial, sempre•
la realitat, peró tenint sempre els ulls
un

les més aites iclealitats.
la 1'1 seta concepte de l'organització industrial, de

i)roPietat

i del

capital,

son

1 era jueu!
I tal volta aquí rau lo més notable i lo
fort de la personalitat de Rathenau.
Peró, com oblidar, en terminar aquestes rat
Iles, que ehl fou l'home- de la pan abans de la
guerra, l'honre de la guerra en lluitar ferm i
ardit per sa patria, i altra volta l'home de la
pan, despullant-se heróicament de tots els afec
tes socials i de pA:tria pee tal de fer viable, jus
ta i fecunda la pati?
•

*o

ningú

es

pensi

nión

haver

cona un

sigut esperat pel
Messies.

Un advocat més
E,1 se! yor Lerroux ja és advocat. Un borne que
Comen(zft actuant lora de les lleis, a les seve..

Rathenau.

s'tliva de la pan per a guarjr-se i
eixa patria caiguda, Alemanya,

1,ecottomia.
dgnient,•

litats socials, a facilitar la vida i assegurar-la.
EH propugnava una racional i equilibrada distri
bució de la riquesa,. i en aixó i en la cultura (en
el• més ample concepte d'aquesta), fiava la con
secució del benestar social.
Peró.-no es cregui que el progrés material era
per en Rathenau l'ideal digne de la humanitat.
Coincidint amb el Socialisme en alguns deis punts
de crítica respecte l'actual constitució de la so
cietat, s'apartava d'ell diametralment en els punts
fonamentals. ElI blasmava de la materialització
de la vida. MI, cercava una fonda renovacIó

ordenats

a

les fina

-s.e11;?ses demostra per elles la seva predilecció..
Aquest fet no ens estranya. A Espanya totes
les coses són possibles, ádhuc les més inversemL.
blants. El senyor Let;-ottx pot com tots .els citt
tadans llicenciar-se en dret, peró subjectant-se a
l'estudi de les
que s'exigeixen a tots
cli cintadans. Ara ja sabem per que ha fet el
viatgea Cani7tries. Ha anat a cercar un títol
academie que segurament Ii hauria estat molt
difícil obt2nir examinant-se en les universitats
de la península.
la hio saben els nostres estudiants. 'No, cal
que perdin el temps anant a la universitat. Que
es Henchí
la política, pertorbant l'ordre social
i portant les masses per camins perillosos, i quan
hagin assolit un lloc preeminent 'en la política
spanyola, que Vr(rY,111 a Canáries a cercar un
títol acadetnic.
Ara el senyor Lerroux no ha de fer més que
donar un pas -i abastar qualsevol cartera. 1 els
correligionaris de Barcelona, seguiran esperant
que arribi el dia desitjat de menjar el Pavo re

disciplines

Oblicatio.
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Entre

INF'ORIVIACIONS SOCIALS

les mesures preses pel Govern deis So
hi 'ha la de l'empréstit del blat, que Ita
estat cobert del tot. Bis subscriptora han rebut
especies
obligacions de l'Estat
en
a la Banca d'Estat. Les obligacions que han des
comptat així (la majoria de r a ro pouds de

viets,

De la Rússía soviética
Comuniquen de Riga que la comissió russa deis
canvis ha començat a funcionar el dia 12 d'aquest
mes i anuncia els preus als quals S'efectuen les
transaccions lliures sobre els valors, divises i
metalls preciosos. El primer butlleti deis canvis
fets per ella dona per la lliura esterlina, 3,000
rubles; pel dólar, 700; pel franc, 52; pel f ranc
suís, 127; pel marc alemany, 062, i pel ruble
or, 320.
Per la seva part, el comissariat de les finan
ces ha decidit retirar de la circulació tot el paper
moneda per maja del canvi ami) la divisa 1922,
al tipus d'un ruble 1922, contra ro.000 rubles de
les anteriors enrissions. Bis organisrnes de la.
Banca d'Estat i del comissariat de les finances
han rebut instruccions a l'efecte, expirant el pri
mer d'octubre el darrer ajornament per a efec
tuar el canvi de l'anteriOr divisa. A partir d'a
questa data solatnent la divisa 1922 tindrá curs
per tot el territori de la república.
Als governs de T-xernigof i Poltava la collita
del blat ha donat 30 milions de pouds, havent-se
efectuat la sembra de tardor sobre una super
ficie de 1.250,000 hectárees.
Les cooperatives dels obrers agricoles han tra
més estocs de ploductes a les fires de Nijni-Nov
gorod i de Baku.
El govern de Txernigof ha arrendat 181 mo
.1ins i io abrigues de molturació al trust deis
molinaires, 36 moliná a les •cooperatives i '350
molins a les empreses privades. La duració deis
arrendaments está prevista-per ,un any, i és pror

descomptables

blat)

no

constitueixin més que

una

petita

propot'

ció de la quantitat total emesa,' resultant aixl

que l'empréstit s'lla repartit d'una manera sbli
da. Les obligacions de l'ernpréstit del blat sóri
acceptades per llur valor nonTinal pel Banc IIC
l'Estar, al mateix títol que les especies per a
cobrir els crédits -agrícoles consentits per i'Vs"
tat.

S'han entaulat negociacions entre l'orga
Central de les cooperatives i representants del
Govern lituá, per a regular' d'una manera general
la qüestió del tránsit de la fusta russa per Li
tuánia.
*

*

*

Interrogat Txitxerin pel representant de la
"Uniled Press" sobre la qüestió d'Orient
part que podria tocar a Rússia en les próxílnes
negociacions de pau, ha dit que espera que Mus"
tafá Kemal consultará el Goyern deis 'Soviets
abans de comprometre cap negociació amb les
aiiats respecte als Dardanels. Si el Govern d'An
gora

es

comprometia

en

negociacions

referents,

11;

l'estranger per més de
600,000 lliures esterlines de mercaderies, princi
palment lii, driem i crin de cavall. Pel que es
refereix a la importació, l'organisme central ha

l'Orient sense haver-ho anunciat a Rússia,
banda amb aixó "una violació de l'esperit de'
tractat fet l'any passat entre Angora í el
vern dels Soviets."
Remarca Txitxerin que aquest tractat fa.
feréncia a les regions i preveu
qüestió deis Dardanels. "Es
el tractat no especifica que Mustafá Kemal
de consultar Rítssia en 'el cas que S'obrin ríelociacions amb els aliats, peró així i tot, la
del tractat
aquesta consulta, tenint
compte que Rússia és interessada
en els resultats d'aquestes negociacions."
ve
"La meya ferma convtcció—afIgeix—és
els turcs tindran Constantinoble, la, Tracia
natólia. Bis búlgara estan disposats a tenir re's"
cions amistoses amb els turcs. En canvi
e'
lávia, que está absorbida per altres qüestions,
trobará pobablement en una situació diftclL
Interrogat sobre l'abást europeu de les
racions militars de l'exércit kemalista,
tur
xerin creu que afecten radicalment a la
situació d'Europa. "Tot esdeveniment--di,
el. de les victóries turques, que afebleix el trac–

comprat per més de 500,000 lliures de diverses

tat de

rogable.
La collita .de remolatxes

a Ucsánia ha
assolit
excellent tertne mig de 500 louds per becaria.
Pot calcular-se per aquest any una producció que,
pel conjunt de la indústria sucrera, será de ri a
12 milions de pouds de sucre. Les abrigues
de
sucre tenen garantit el 90 per roo deis combus
tibles que necessiten.
un

*

Volganisme
ses

ha venut i

*

*

central de les

expedit

cooperatives

rus

a

rnercaderies, principalment

Anglaterra

i Ale
manya, havent donat certs crédits i facilitats de
pagament.
a

principahnent

cert—assenyala--Oe,

tóincs,

eht

necessáriamen

°P.e„..:

Sevres, tendeix a afeblir igualment
á
altres tractats fets després de la guerra."
El corresponsal de la "United Press" delliariel
Rússia
a Txitxerin 1.'actitud que adoptaria

CATALUNYA SOCIAL
eas que

sorgeixin operacions militars entre An
l'exercit kemalista, i sobre aquest punt

..glaterrai
es

inosixO molt mé.s reservat el ministre de
ocis estrangers-. Declara que

ne

Noticia

indubtablement el
de Moseou ha decidit la, Unja de condttc
que petisa seguir en el cas de
produir-se aquest

;-1,

que

peró afegí

no
podia .dir siRús
eferil-ia la .seva ajuda militar als turcs per
declaració així tindria l'aire d'una ame.;

'11¦?, una

<1.e.•

La vaga deis aciors
Ila solucionat de
moment la vaga que sostenia
de teatre. Certantent que es perjudicaven
'ilipressaris, per?) els .més. perjudicats eren

actor, sigui els promotors de la vaga. No
voleo:1 defensor els
ncgociants de teatre, car ja
que alg-uns d'ells no pensen en altre cosa
(11.1e en els exit3 de taquilla, per?) liem
de confesar
que moltes de les millores que
demanaven,esl'ecialment, els tranioistes, eren exagerades.
Flan
o

de tenir en compte la gent de teatre, que
Públic pot prescindir d'ells i que si s'augmenta
el preu de les localitats deixará
al teatre.
t -r<sta molt
bé que s'ajmlin i es defensin, car
ellen dret
a
la vida com els denles bornes, pero
artístic no es pot reglamentar. A un
poden donar-li un jornal segons la impar
la de
la producció, peró un artista el mateix
guanyar deu pessetes que den mil. Qui pot
que ha de guanyar un artista?
totes les arts passa
el mateix. Quina quantiv°1e1.1 donar a un poeta que escriu un bell
iQ.e
Aquestes coses nó tenen una valor intrinse
ni es
i
poden Mesurar. Les coses de l'esperit
°
tetien preu.
repetim, els vostres interessos, pe-•
volgueu fixar el valor d'un .gest o d'una
,

'a,ssiqir

-treball

t,''rer

.fi5„.1

la.quantitat

Darn°

atila dita

en

4124114,

tú

un

declamatori.

SOWTIR

PER LA MORAL

1-olti, r11 de 212 Pági
',emanar-se

EL JOC

I EL

Vol

a

AME3 EL JOC
per
R. RUCABADO
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l'Administr

La conferencia d'assegurances de Barcelona
versará sobre les assegurances d'invalidesa, ma
ialtia i maternitat. Les collaboracions ja ofertes,
evidencien la seva importáncia i l'esperit d'im
parcialitat amb qué !'ha convocada l'Institut Na
cional de Previsio„ sota els auspicis del ministre
del Treball.
Els temes.' son els següents:
".linplantació d'aquestes assegurances, beneficis
que. asseguren i deternfinació de quotes i contri
buents."
"Bases tecniques i taules de morbilitat."
"Relació d'aquestes assegurances ami) la Bene
ficencia pública sanitária»
•

"Reivindicacions legals

societats

de

i

mutus i

socors

cconómiques
collaboració

tes i

d'institucions análogues."
"Procediments preventius per

•la morbilitat el cost

a

de

les

d'aques

disminuir amb

d'aquestes. asegurances."

—La Cornissio organitzadora anexa al primer
Congrés Peninsular d'Higiene i Sanejament de
l'Habitació, que s'inaugurará el 15 .d'oetubre al
local de la Pira de Mostres del Parc de Barcelo
moltes comandes d'espais de senyors in
dustrials que concorren a l'Exposició; i com que
el temps apressa, la Cornissió organitzadora pre
ga áls que desitgin concórrer-hi que se
serveixin
formular les comandes aviat perqué no corrin el
perfil de no trabar espai, i a l'objecte de poder
subdividir la seeció industrial en els grups que
es consideren necessaris segons la
naturalesa deis
na, rep

objectes

que,

s'exposin.

—La Junta Directiva (re l'Associació de la
Premsa Diária de Barcelona, reunida per a trac
tor de la petició formulada per la
Cooperativa
de periOclistes per. a la construcció de cases bara
tes en demanda .d'ajuda davant
Fáctuació que
envers ella segueix l'Institut de Reformes Socials,
en la seva secció de cases
barates„ acordá diri
gir-se al president del Consell de ministres, al
ministre de Treball -i al president de la Junta de
Cases barates de Barcelona interessant-los el com
pliment per part de l'Institut de Reformes So
cials de la missió que té encarregada de fomentar
la construcció dé cases barates enlloc de
destor
bar-la, com fins ara ve fent.
Cas de no obtenir-se per a la correcció d'a
quests fets les justes mesures que
.

DE CATALUNYA

-r FC A

14A

ESPANYA

8
UNYA

de

SOCIAL
AL

formará,

reclamen,

es

amb propósit d'investigació •constant de
la conducta de l'Institut de Reformes
Socials
en

•
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snatéria de constru?ció de cases barates, una
comissió informadora constituida per elements
parlamentaris i periodistes que obtingui els ele
ments que puguin servir per al judici de la
dita conducta.
—En la reorganització del Ministeri del Tre
ball el Negociat de política social es converteix
Registre d'iniciatives o propostes d'infor
en un
mes i iniciatives en materia social o económica,
que realitzará la seva comesa mitjançant la reeb
de dades, notícies, articles, treballs doc
trinals i restants elements d'informació, confin
guts en els diaris i publicacions de çarácter téc
nic, nacionals o estrangers.
El Negociat de Publicitat tindrá a arree seu
l'edició del Butlletí oficial del Ministeri i les
publicacions de carácter técnico-informatiu que
es facin.
El servei d'informació incumbirá al Negociat
de Premsa, el cap del qual dirigirá els treballs
de classificació i distribtició entre tots els Nego
ciats del Ministeri de tots els detalls, articles,
treballs doctrinals i restants elements d'informa
ció que continguin els diaris i publicacions de
carácter técnic nacionals i estrangers, donant
compte cliáriament d'ells al ministre i als sots
seeretari.

pilació

els cursos, l'Es
la Mancomuni
tat de Barcelona anuncia l'obertura de matrícu
la a tots aquells que vulguin assistir a aquest
centre d'ensenyament, per tal de capacitar-‘se en
el coneixements agrícoles que s'hi donen en dos
gratis: el d'enginyer agrícola i el de técnic agrí
cola.
El grau d'enginyer agrícola es cursa en cinc
anys, abragant l'estudi integral deis problemes
«agricultura. El chaqué any de la carrera, es
destina a l'estudi d'una especialitat lliurement ele
gida per l'alumne entre les següents: Viticultu
ra, Enologia, Oleicultura i Elaotécnia; Fruite
rars, Hurtes i indústries derivades : enginyeria
rural; ramaderia i indústries derivades.
En el grau de técnic agrícola, que es cursa en
dos anys, s'hi engloben totes les matéries que
un agricultor ha de saber per a dirigir en forma
aventatjosa una explotació. Com a complement i
amb carácter voluntari poden estudiar els tecnics
un tercer
curs d'Especialitats com els enginyers

—Propera l'época de començar
Superior 'd'Agricultura de

cola

•

agrícoles.
—E1 ministre de Foment ha fet una exposició
de l'estat del seu departament, tocant de pas irn
portants problemes.
deis sindicats agrícoles ca.tólics, fent
elogis. Va dir que en ocupar la
,ecretaria d'Hisenda trobá més de tres mil ex
ila

-,e

parlat

rnereseuts

pedients
els

de constitució de simlicats

despatxá

ernpantar atS,

tots.

eiX
que En Manuel Argüelles es niel
la Gran Creu d'Alfons XIII.
ho
I per de prompte les simpaties de tots els
mes socials.
A cadascú el seu.

Vet'aquí

—En la reunió celebrada darrerament

•

pel Co
.Mo1le

mité de l'Exposició Internacional del
!ti
t'
Decoració d'Interiors, es van aprovar defi
certánlel
dit
vament els plans d'installació del
que
i les maquetes deis diferents tipus de. salons
hi han de figurar.
tri
Així mateix es va acordar un pla de diE
de
s'han
on
bució i ornamentació deis recintes
celebrar els espectacles i festes projectades. a.
Són moltes i molt importants les sol
d'inscripció rebudes a la secretaria de
ció Internacional del Moble i Decorado d'Inte‘
riors de cases espanyoles i estrangeres.

licuds
1'52r1)0si‘
'

sao.
—A Moncada-Mollet s'ha constituit una A
-ers
ob
els
barates
per
ciació constructora de cases
i per a ells mateixos.
Ja han conmensat les obrel de 6o cases.

—L'Institut de Cultura i Biblioteca PoP
r efe
de la Dona" publica una interessant fulla eva
la
rent al non Curs de l'any 1922-23 que, per
extensió sentim verament no poder publicar
tegra.
ca
La seva lectura dona bona idea del que és ael
d'educata formidable i meravellosa máquina
ment fernení que tantíssimes capitals ens envel ne;
Creiem que
tot Barcelona

es

faria

un

gran bé

prodigan"

aquesta fulla.

551iapt
anunc
cartell
pleats de Correus ha publicat el
qoe
—La Unió Professional de

el

curs

1922-23 amb el

d'assignatures

número 5
de la Ciutat. Es ..ipteressant.

donará gratuitament
carrer

quadre

Dependents

en

la

de,

casa

—El Secretariat general. de

ESTRA
fe5ell
,iles obres

edtc191

cristianes de Bélgica, ha celebrat
12°aniversari de sa fundació amb un forniós
s.
grés, a BruseHes. Els congressistes acuclire
Santa Güdula baix la presidéncia del
Mercier, on després d'un solemnial "Te
011
el venerable Cardenal els va dirigir una
nant i molt profitosa exhortació.
L'Assemblea fou també profitosa perqueeii
que inte ressi
It a
ita
soo
magnífica
a 11111
Un ápat de germanor posá el segell
tes'
'c°111
rija
s
l'entusiasme que regná entre els
nes

Carde'la'

s.a
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Obra de

gran interés:

Los Tribunales

ninos

NINOS EN BARCELONA

EL TRIBUNAL PARA
Y SU

para

ACTUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE
DE FUNCIONAMIENTO
PER

Ramon Albó í Martí
President de dit Tribunal

amb

un

próleg de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la llei de Tribunals per

a

nens

PREU: 10 Pessetes
EL PRODUCTE ES DESTINA A INSTITUCIONS
PROTECTORES DE

LA INFANCIA
o

DE LA COMPANYIA TRASATLANTICk
Gitda de Cuba Méxie.--Servei'mensual, sortint de Bilbao el

17, de Santander el 19,

de
el 20
Illun
ab,ana el i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
20 de cada mes per Corunya, Gijon i Santander.
„14Ida de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
a

ádiz

7,

el

per

a

41,e de tornada des

de
Vai4,4nia
Reteoncia el

Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires;
de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.

emprenent el

New-York, Cuba, Méxie.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.

26,

,rn

de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a
New-York.
1,1ni a de
Venezuela Colombia.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
(11
11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
Te rife,
Saba,-„e,
Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
U"'tia, Curasao,
Puerto-Cabeilo, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona.
n'a de
d'Al
Fernando
Póo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
pal acant el 4 i
de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
cle
Part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
Artas
i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
ports mé s deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
cei0el Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

nel

-

viatja

ekquests

admeten cárrega én les condicions més favorables i passatgers, als quals
servriParlyiavapors
dona allojarnent molt cómode i tracte esmerat,
té acreditat
dilatat

Tots

com

els vapors

porten telegrafía

sense

fils.

en son

"-^,
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CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO
Reforma de letra.—Ortografía.—Correspondencia
de escritorio.—Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de Libros por partida "`9"ci
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa.—El Título de Tened°1
Libros, previos exámenes por péritos y profesores m. ercantiles.—Clases especiales Pa or
Y
senoritas.—Practical of School Languages (Lenguas vivas) por profesores extranjeros
métodos modernos puramente prácticos.-Taquiwaliu. -Geografía comercial.--Lengiláf°11
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