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Encara la <sopa>

La dígnítal professional
•

Torna de

bell

nou

a

fumejar aquella

sopa suculenta que

va

promoure temps enrera discu
empreses periodístiques de
a la nostra ciutat una
serie

s'°ns apasionades. Les Ilengües maldients acusen a determinades
9odrir-se
exclusivament de sopa. La veritat és que es publiquen
de

diaris

que

ningú llegeix i

qt,Yals omitim perqué

que

no

obstant

van

segurament la majoria deis

Aquests diaris els noms deis
llegidors ignoren llur existéncia, car

fent la viu-viu.
nostres

clandestins, parlen de coses fantástiques com si s'escrivissin.Pels habitants d'un
Planeta.
Cal que se sápiga d'una vegada qui són els senyors que mengen sopa, car
d'aquesta
l'anera ens esplicariem el motiu de certes campanyes. Es una immoralitat
tan grossa vendre's
fa Ploma per un plat de sopa, que els que la reparteixen haurien de dir-nos el nom deis
da"rescuts. Nosaltres considerem el periodisme com una professió noble i altannent educaora,i, per tant, creiem que els partidaris de la sopa temptadora fan un mal immens. ?Cóm
el poble en la llealtat i noblesa del publicista que exposa les seves
si sap que
Psteixen uns quants senyors, el nom deis quals ignora, que escriuen sotaopinions,
la influéncia de la
_molçor de la sopa suculenta? Un home que accepta aquest aliment tan nodritiu, está
disposat
la seva ploma al servei deis generosos que la reparteixen. 1 aquí rau la
La premsa ha de tenir llibertat per a exposar lliurement les seves opinions, i ungravetat del
periodista
que no
diu el que sent, sinó go que li fan dir estimulant-li l'apetit amb l'olor suau d'una menja
és un home que té un concepte mea petit de la seva dignitat professional. El que
Pa diners és
perqué el serveixin bé. Cal, dones, que aquesta immoralitat acabi. Un diari
(Pie
?s 00 te opimo, ni defensa un ideal noble, sinó compta amb mitjans propis per a sostenir-se,
Preferible que suspengui la publicació. Per qué han de mantenir-se les ficcions?
di_ Quin interés tenen en sortir a la palestra pública, si ningú els llegeix? Es un
pretext el
dri per a
meniar sopa i fer a canvi d'aquest aliment, campanyes tendencioses? Si és així,
rie,es digui cla-rament i que es publiquin els noms deis que en comptes d'esgrimir una ploa
m

lere.urá

ileposar
1

00dritiva,

•

•

r,

1e, esgrimeixen

15

una

«

c4utinas

vulgaríssirna cullera.
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EL QUE PASSA
El fet més sorollós de la setmana es la des
titució deis generals Anido i Arlegui, ocasio
nada sens dubte per la persistencia deis anome
nats ,crims weials yryeuja,da la44r la trágica co
lissió de laatinada del dimarts, que ocasioná,
cinc víctimes.
Scgons la policía, es tractava d'Ausessinar els
esmentats senyors i a dos o tres personatges
;barceloAilys; cowlot anarquista que fracassá
sagnanment com és sabut.
Aqueixos fets han tingut una ressonáncia ge
neral, causant fonda emoció en tots els esta
ments socials.
La fulminant derstitució deis dos homes que
aconseguiren, amb medís que ara no podem ju
dicar bé, una relativa' tranquilitat a la nostra
ciutat ha sorprés i ha indignat alguns sectors

d'opinió.
Els 'órgues rnés
els que protesten

amics deis governs centrals són
amb Inés indignació i amb un
léxic que creiem ja desterrat del periodisme se
riós. I el principi d'autoritat, senyors ? I les con
veniéncies socials? I el pecat d'escándol?
Els incidents ocorreguts a Sevilla amb motiu
del homenatge retut als herois que, com Carras
co, han lliura't a Espanya d'una nova desfeta
4esprés de la d'Annual, tingueren més gravetat
del que feien suposar les noves oficials i oficio
ses que en daven compte. L'energia del ca.p del
Govern evita un gros conflicte, perqué les pas
sions militars a,1 voltant de les Juntes Informa
tives están al rojo.
Aquestes es defensen braument posant al des
cobert els infinits i escandalosos abusos que's co
metien (i encara en part es cometen), en la
qüestió de arrees i recompenses a la milicia,
convertint-la en "merienda de negros."
Mes han de reconeixer els militars que el remei
és pitjor que el mal, i que l'única manera de cu
rar-lo és acahant amb les camarilles que fa tants
d'anys exploten la política espanyola pro man

ducandum...
Eti Lerroux
més que

un

es

proposa

regenerar-la,

i

parla

canari.

En Lerroux, en el seu últim discurs, pronun
ciat aquestos dies a Madrid, diu que sap resar
el Pare Nostre. Practicar-lo cal!
En Romanones també vol regenerar-la la polí
tica. I es belluga, i parla, i intriga per tal de
atreure l'atenció pública i amilanar els seus émuls
de l'esquerra, que callen com uns morts.
Nq saben el que dir I

Ço

programa és del ternps d'Espartero.
que tenia de verinós i d'aperitiu pels secta
1/or
anys ha que ho feren seu i ho practiquen mil
ors
conservas
que ells els partits que es ,diuen
ro
(llibertats de pensament, de reunió, de joes as
b
de
d'injuriar,
hibits, de prostitúció pública
as
femar, de coaccionar, et sic de cceteris). Les 11 ren
emporta
ses que els escoltaven abans se les
,els partas obreristes:
Vaja un per que fan ara els quatre asos de
la concentrad() esquerrana: Alvarez, Alba, Al hfi
cemas, Alcalá.

El

DINS

1ESPANYA

seu

D'aquí

que'l Govern d'En Sánchez Gutrra
relativament fort, i es permeti ajornar
ve

se senti
la crisi, tirar en davant el ruinós tractat de Co"
merç amb Anglaterra, fer piruetes
Vres al Marroc, crear cadá día organismes
rrecs nous... com si fos insustituible el Gov151'
I En Cierva li ofereix apoi i ministres cluan
li convinguin, i en Maura calla, i En Sanchei
Toca besa els peus a En Sánchez Guerra, i Bur

gos i Mazo se deja duerer...
I tot aixó es el que es té per política
i es la política que ara corre...

a

Mad

ESPANYA ENFORA
La caiguda de Lloyd George ha fet extre
al alón. N'ha sigut l'amo tans anys!
A França la gran nova ha sigut rebuda 2

gaubanga.
Franga

esvol recordar que, els seus hit°
°
són antagónies
sos, a totes les parts del
els de la Gran Bretanya.
Lloyd George ha •ernprés una forta caniPa
electoral, plena d'éxits sorollosos fins ara, Per
tal de sincerar-se contra els arrees que li
els seus émuls ((no te enemics) i prepara la
vanohe.
eft,
re
El vell partit conservador anglés s'ha
ac
proclamant cap a Bonar Law, a qui el rel
entrega
1
rregá, la formació del nou Ministeri
1,1°Y`'
Parlament.
li el decret de dissolució del
ati t
George ha organitzat un nou partit, anorne
estat 10aparta Nacional ',liberar, del qual ha
clamat cap director.
«les
Davant Idels dos partits i deis restes
presenta, a
per ara de l'antic partit lliberal, es
'cite
ordre formidable de batalla, el Partit Obrer,
.

no

'

elot

,

irlIOr'011
en

promet treure quatre cents diputats
próximes elecdons.
Per
La nova política d'Anglaterra es,

'les

es

una

gran incógnita.

tl nt,

"
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El Governador desiduff
'Quan

el Sr. Martínez Anido va 'dimitir, l'es
iderrer, amb motiu 'd'uns acords de la Dipu
tad() de Barcelona i de la Vederació de Pilats i
de kAtamnya, CATALUNYA SOCIAL
d'Agost 'de 1922). deja:
.

12

"Nosaltres

polítics

no som

(M° 68,
•

ni voiem entrar

en

.fons d'aquesta qiiestió. 1.1única .cosa 'que lem
ami) pena i dolor, es que tots eis diaris .de
ta 'de Barcelona al ier el balang
rcle la gestió
dita: autoritat, al costat de les virttits i deis

its, han

oblidat la llibertat 'obscena

otacles públics que
lona, l'immoralitat
que tant hem dit

fastigoses,

els

es

en

com

aquestes planes, les

etc.

PQ111 podem obliclar els elements
darnunt tPon ordre material hi
141 sense

'en

-mai corrornp Bar
asquerosa en el juc sobre
ara

.aquell

de dreta que
ha un ordre

pot subsistir? Tánt
nogtre rebaixarnent d'idees?"
no

Avul, -tranecorreguts 'dos átelos i -rnig des
d'aquell fet, el Sr. Martínez 41tivido 4a testat des
tituit del seu cárrec, i ha deixat aguest per ina,
nament del Govern. I nosaltres,, rnalauradament,
no podem reetificar, aquell nostre 'judici; al con
trari hem de ratificar-lo serrse atermacions.
Sense-cleixar -de reconeixer fa relativa pan

ma

terial <pie Vex-governador 1a aconseguit a Bar:.
'celona, i els beneficis -line -la cintat pot haver
obtinguit de la seva ,actuació, en Fordre moral
nosaltres no podem -conformar-nos ami) ilibrertats

excessives, emb -certs ,precedintents emprats per a
aconseguir -aquella ptu material, almb -toteráncies
.inaudites en joc, .espeotatles, publibiteions, ete.
I per aixó, resmnint la stisdita admitió,
aquest passin en el balean, fa '1*.ittificar Npinió
•qtre abans ens

a

com

a

refeiij. I CAl'ALYYNIIA SOCI'Alo
iio pat -guperar -atirrest

periódie criatiá,

passi u.

P,7 coniracie colleclíu de freball

Alemanya
1.1

finalitat secundarles

Les parts contractants
orgarlismes són els capacitats per a otor
collectius de trebail? L'ordenança
1918 reconeix dit dret, per la banda °bre

c°"tractcs

'allY
a

les

otganitzacions exclusivament; i per la

la

Patronal a les or,ganitzacions 1 els individus.
condició primera de les organitzacions per
ontractar, és que siguin pura i simplement
'resO
patronals, sense ingerencia de cap ele
t
d'un carácter en les de l'altre.
3egona condicró és la de la professionali
a

Ills

absoluta

L/organisme

'eligió/

de

que

les

associacions han

pot tenir finalitats

,eultura, stc,, peró

de

educadores,

sempre com

a

en el que a la
contractació
diu
conectiva
referencia. La única nota essen
cial que les associacions obreres o patronals han

de tenir -per o etinttactur és llur eatiettr
sional corn primer, encara que 1wéorn

profes

exelusítt.

I

res

el que

a

friés exigeix la legisla/U') ‹át*Manya
la personslitst eorltrotiatt din tefsrtn,

cia. En quina forma jurídica ha d'estor ltt ma.
teixa constituida? 'Quina proporció de soeis agru

pats -ha de contetur respecte al cens obrei de
la professió? Res d'al/te prevé Pordertansu del
1918. Doctrinalment és ttquest un buitl beti rentar

cable; per6 práétitament

Alerrianya

no resulta
fora dels slndieats

ja 'que
"cris

tians"'i el numenats '`knirsuh-,Duticket" no n'exis
teixen d'importants; i la capacitat d'aquells te

CATALUNYA
ja

sulta

tan

definida

pels

fets que resta fora

de tota discussió:
.De totes maneres,

aquella omissio legal ha de
suplir-se en el projecte que el Reichstag está
preparant, i del que enS en ocuparem en el vi
nent i darrer. árticle.
Condicions de validesa
obligatori deis contractes

legislació alemanya exigeix

téries
clarar-se un lock-out per motius o per ola
que en el contracte quedin regulats, no Pa s Per

que tot contrae

ES a dir, l'ordenan
permet els convenis verbals i els dóna efi
cácia ; peró els sotrnet als preceptes del Códic
civil. Per a ésser regits per l'ordenança de 1918

precís que el contracte consti per escrit.
L'otorgad() deis contractes collectins no és
pas cosa obligatória. Els patrons i les organitza
cions poden decidir lliurement si desitgen i volen
reglar lés condicions del treball per aquests acords
és

cap

és

cas

divuit,

altre medí qualsevol. De

un

foreosa l'aplicació

deixant-se la mateixa

de
a

manera

que

cap

en

l'ordenança del
la lliure elecció

i

el

en

a(

está

oesta

en

seus

no

pot ésser-ho

pels

COn"

act es de

membres.

Par°

cas

ctica,

Pero en la Prl
ronal
de que l'associació obrera o Pa'
le
possit el'
Ilimitada.

tingui personalitat jurídica (cosa
legislació
la
alemanya, corn hem dit més al 100
ea
la persecució judicial per l'indemnització ei'
general, ofereix .dificultats grandíssimes, poc 1uein's
os,
que impossibilitat en la majoria deis cas
no

Ale"
aquesta dificultat és encara més grossa a ix el
manya si es té en compté que no existe
00costum d'oferir caució en garantia del CO

quin

dels acords

en

solucionar-ho, dones?
és el camí que proposa

Com

Carnbr.a legislativa,

la

collectit s.
sprés
Ja veurern
ndel't
el projecte Pe
ssirrh
és interesant

els contráctes

que

l'ordenança) quan aquest
obligatori,
deriva la força
d'aquesta obligatorietat de l'ordinació del 18, sinó
de poders especials que han estat conferits al mi
nistre del Treball per una orclenança de 12 de

a

febrer de 5920.

tius han de subjectar-se els contractes indivi
qual condició de pr ofessionaUtat no es

contracte

converteix

a

en

no

de les

parts

*

*

*

Les dificultats d'interpretació deis contr

aCte51

er
sobretot els conflictes de competéncia I
clec'
e
saber quines cláusules generals d'acords

clara,
ball

Es aquest l'extrem prácticament més dificul
tós del contracte collectirt. La legislació pot fixar
la responsabilitat de les parts contractants; pero
corn fer efectiva la mateixa davant d'una part
inoolvent?
I Fordenanga aleinanya; ,que no regula en de
tall les condicions de les persones contractants,
havia de trobar-se nedes'sáriament amb tan greu
dificultat com és agnesta.
I- 'per 'aixo„ a títol d'ésser l'ordenança mera
tnent proviSional, va preferir sortejar la dificul
tat i remetre la olució de la mateixa al Códic
'civil:
'

deis

contractants és

Fins en l'aplicació de l'arbitratge (cosa que
les parts póden contractar encara que no sot

Responsabilitats

•

pot ésser torbada

En l'ordre civil, la responsabilitat de les

ment

es

•

no

tractant, sinó que

dels contractants.

rnetin el

•

solament

organització

ea

per

consta at ha

práctica

pan industrial mentres el contracte
gencia, per l'associació o

te coRectiu consti per escrit.

o

una

establert que mentre el contracte collectiu sub
strial,
sisteix no pot ésser torbada la pau indu
de'
és a dir, no pot plantejar-se una 'vaga ni piDt

altres.
I no

1 carácter
La

De totes maneres,

SOCIAL

resten els

en

la

seva

duals
Pr°1

Tre"
tribunals i el ministre del

solució.

Tingui's en compte que la legislació de
és provisional i a títol d'experimentació;
aquesta ha pogut deixar formular un PrI
el
ben complert i acabat‘ com el que en
per i darrer article comentarem.

-Joste
**

Els que combaten

ritualitat, .és

•

una

si
brasa:

com

Gre0

causa rica

Idonessin coPs

sPi#

de

Os;

martell a una
ne fan saltar 011
pires que van a calar foc allí on
hauria arribat.

'

CATALUNYA SOCIAL

La defensa de robrer

1:

Molts

pregunten: Bé, dones; si és

ent

t,arit dubtós qu'existeixi el dret de vaga, si
es tant
perniciós com dieu el -Sindicalist ríe
allavors quin majá defensiu queda als obr

.4

,

Tic

r;cia

els garantitzi contra

ers

l'egoísme

i l'ava-

deis patrons? Quina altre cosa poden
si no unir-se i
formar un bloc, troba nt
ell la
solidaritat de tots una fortalesa c kt_
yant els abusos del
Capitalisme sense entranyes? 1, com a protesta de les condicio ns
'Ir

Pexatóries
u-ciéncia

del treball i recurs contra la i nde salaris i l'excés d'hores, qui na
arma els queda als
treballadors sino el r eprestació, sino la vaga?
de
a aquestes ciernan
des,
des, voldria jorespondre
posar-ne unes altres als que
s

M'interroguen.
En

onze anys, de juny 1910 a juny 1921,
segmls la estadística d'En Miguel Sastre
(1.a selavitud
Moderna, pág. 192 i 193),
ha

s,11;,„s igut

agreclits

en

atemptats socials

(-)"'"1,ENTS CINQUANT A TRES
hs-').KZRS (dic 753), deis quals 122 foren
"nkts, 350 resultaren
i 281 escaparen
esos; peró aquestos ferits
darrers
els hem de
e°1-nptar com a moralment ferits,
perque
qduan bou' els agredí era amb la voluntat

1-11 fer-los mal, i Mal gravíssim. Des
de
AnY 1921-a
l'Octubre 1922 ara corrent, qui

tarerri mentalment la memória

deis atemp
obrers
ii,Patrons ni encarregats ni agents de l'au
41tat), a ull no evaluará el número de vicen menys d'un centenar.
Encara di-arts passat,
(tia 17, f-ou tnort a .trets En
ah„fluel Llopart, obrer pintor, xicot de 18
pin.Y,s, al carrer de Miguel Angel (Sans) i
dimecres,
18, sigué assassinat
ri.'rer fundidor En dia
Jaume Rubinat al ca-.
del Carme.
Déu els hagi perdonat.

(r,,ss

deis quals han

estat víctimes

th4ries

,er
obluestos

cletrer,ss

vuiteents cinqua,nta o noucents
morts, !eras o agredits per causa

smdicalisme
ciutat

i de les vagues, solsarnent
els defensa?

Barcelona; qui
vuitcentes cinquanta
po'„'"es
obreres que solsament
de

dol deis

sitP'rdua
a

morts

del cap de
o han

tenen

tors, que per molts indicis es calcula su
plegades alguns centenars d'individus,
comptant sois els pistolers deiXant de banmen

cómplices, encubridors, delator i alpersonal auxiliar.
Dones bé; els agressors deis obrers no

da els
tre

•

són pas patrons. Procedeixen del mateix es
que les seves víctimes; són també,
proletaris. Abans de fer-se pistolers eren
treballadors, innocents un dia, d'odi social,
pervertits després fins a la bogeria, i pro
vistos llavors de la nova eina de treball, que
els han ensenyat d'estimar més que les del
llur ofici propi : la browning, o la star.
Aquestos cents de pistolers s ó n víctimes
també ells del sindicalisme i de les vagues,:
força més dignes de llástiina, en molts as
pectes, perqué tenen destruit el cor, fugi
tiva la consciéncia, danmada l'anima. A
n'aquestos centenars d'obrers, endolentits pel
sindicalisme i transformats, joves que Són
tots ells, de xicots honrats en malfactors.;
qui els defensa?
Peró aquests desgraciats obrers; o ex
obrers, allistats en els rengles deis assas
sins, tenen ktmília,
ha, dones, a 'Bar
celona u n s quants centenars de famílies
obreres enfonzades en la vergonya horrible,
ben pitjor que totes les "opressions capita
listes", de que un fill de lá casa, o el lila
rit, o el pare, sigui un criminal, hagi comes
espaventosos delictes de sang, i devingui un
ha o altre, carn de presó o de presiri.
n'aquestes famílies obreres,<qui les defensa?'
Ah! Mirem la. estadística i veureut que
n'és d'eloqüent i significativa la
coinpa
ranca per estaments de les víctimes deis
atemptats so-cials! Són les dades d'En Mi
guel Sastre, que, com hem dit, .comprenen
onze anys i es limiten
a la cititat de
Bar
.

celona.

Persones agredides

en

per estaments:

aternptats socials,

Patrons

o

noucentes

Gerents, directors, majordoms,

a

Barcelona

Obrers

i, per conseqüencia de

familia, passen neces
tingut a l'hospital o
clínica el pare, el fill,
l'espós ferit, o bé
al fons
del cor l'esglai incurable, i
sovint, de l'agressió i la por a que's
,)(i;
a
n'aquestes famílies obreres, dic,
es
defensa?
vuitcents cinquanta o noucents obrers

lat,

agredits son víctimes d'unes bandes d'execu

95

encarregats i caps de Secció...

52

Persones estranyes a la qüestió
social que resultaren tnortes o
ferides...
5r*
Com es ven, l'estamerit sobrer resulta
ad,
mirablement defensat ,pels
propagandistes'
deis Sindicats i de les Vagues?
•

...

.
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'~ refiírn
Els jandhis.. del,' parc eaciti inatí s'amplen
de, remors.. Les flons e desclouen lentament.
perfitmen els aires. Bis arbtes són verds
esponerosos i.sota llur &l'anean que róreig
ilengerament; fuguen i saltironen els

somou

•

madura í els ulls. clan i brillants. Quan
arrifra,al. jardí, sota les acácies•ki trofra un

estol d'rinfants que el rehen amb una gran
alegria.. En Llitiset soinriu i• abtaça els

companys i corre lleugerantent- da,munt la
polida arena del: jarch sota l'ult vigilant. de
la serv,enta. Quina cridadissa! Rinen, co

parlen

en

alta

amb''les galtes en
la gran planura
camins, i les flors
len tament les fultes

ven

El' Sol' que frrilta

en

l'abast de

la

un

que

la

Pi
i pobles-i en.- lloc
traben una mica, d'amor: N'a-saben-0,w cc,
so és Vesealf d'Una han. ni coneixen et'g°i!'
d'iestrenyet,itneo,nnáanniga: Per. aixo'son's°:
a'
rritts, i no han'« posat arrels. en- cap pobk

,terra.

Qua» En, Joatv
•

a

les milis. IM,Lluiset esguardáva,

els ulls oberts com si' presen
ciés«una.cosa ineravellosa, Tt 'va dit-li
jan,t, pobre. Ja, veus que ha estat una, cosa
Eit.bluiset de primer. antuvi sentí'.
una- avers.ió, instintiva. contra aquelt.infant
d'aspecte iniseriós, pera quan el va venre
•

rittre i el

va

esguardar amb

niment. Serás

dema

mol*, amablement.,
—Déu sap.on seré

tornaté,

aquí?

vai4som
un .,,gnanl.;etikert.,,
va

pregyrotat-li

nafrIt',

lata. Segiteixen-pobles

piloto anib..

d'aprop, anikz,laapAotAk,

espectre. Es britt;

.

bastó ami.'

tingué

un

L'am'o. del. carro. es un hose
es
abjecte. No estima, a. ningl. El que vol 'el'
que la ge,i.W que 's"atura'quan,fa resonar
timbal, dei.vi. caure una moneda- dio' (ki
barret que passa En, Jacal'. a' tal,' de sa:

,

pilata fins

Sembla
•

•

acostant- la

espellifat?

trenca el, cor:.

Un niatí E3i Lluiset corría adolerat' da
grossa pilota de. goma i en, arri
'dona un cop amb,
bar a pro/
el 'pen i va amor.a caure daniunt• de l'aigua.i
En. Luiset resta astorat. I;a M'Iota surava
llivissor' de.
con „una borqueta damunt.
l'aigua.• No sabia que ter. Hb aniria a dir
a la serventa per,- a que la tregués del 'bro

daniunt. d'nna pedra, i atrib

tan- briet"i

esea,nyoliti perd' té un-posat dé.. seny.'

rrera una

•

vas.

—1?er. que soc- pobre:
—I. si lb digués- a. la' mamá. que et« dan
gués
vestit- nieto; te'l, posarles?
—Que mes- voldria jo que-vestir tal. colni
tú vesteixes.
et« portaré un vestit:
els Pares;
En Jóan no havia, conegut
De' petit. van recollitgo no se sap• de (fitlit.
cantí o de quin poblé.; uns« pobres saltim
banquis que--es guanyen lo•vida fent. cobijo
la'
les. Tenen el campament. a' les afores. de
ciutat: Dtansporten les a,n-cltónrtines de
ca
ci en un carro que 'porta. pols de• tots els
'que
mins- de
terra i el pobre«cavoll
sament-l'arrosega. fa- 710`. té esma de con'
nar.

cel; aclare'ix els
s'ohnen, descabdellant•
per tal.dç brure la Mitin pura del: cel:,

lladór?«' Menitré dixO• pen.ova 's'acostá un.
infant esparra,cat i va,'
Vtils la pi
lota? Espera' t: Pera un salt, es posá dret

—Con ves que

•

infonts.
acta En, Iainset;
rots e4s »latín...1
infrint qui té les gáltes roges. com, fruita

rren i
ceses.

Colo

present gainebé amb llágrimes als ulls.
ett atuse hl pregunta, EnlIkluisch
—Joan, respongué tímidament

era

mes«petiti l'hkrrne

fa de pare.). sagekt,i el feia voltar aorb
Peus. Ara' qufrol s'Ah' fet inassa feixur, el'
captar-a la cinta& Quan.més
h

fiai

posaraiuna, perruca i a l'orca de rcpsli f.
r
fer. caboiales. I '«el pubre Juan
u».

camins,.

roda

unl

liante que- fará
i saltiruns

fent, ganyotes, grotesques
cats..

En Lluiset,tal conthbvia protnésli

culist;

Por/.

un,,veotit ?usat. La seva mare, una. sen,Y°''''
un ,poc vanitasai,', acudí amb la seva
ya« al, jara Volia coneixer En. Joan;'
del-,sett filli .0»..veute'l tan brut.i

geolti;
esPeoir,

es

vayapartan:d"rilvamb

una

gran'cía.
Com, és;.. dipué
la serventa,• que "d"'"
tan-dT
á

d.enili; peto si, .tu„vols

donaré un..11aMinadura.
En Lluiset arreneka correr, i
.reuní
.

tiovament amb els seus companys.„
L'endema rinfant pobre acudí al !ardí
tacom.havia;.proonás,i 'E* Llitiset li 'doná
unes -quaoftea,
Estava -tan-por ave
sat a les manyageffies que- va rete agiten

o

parlar. el

meit filPainb«
pneeiablel Mestelny digné

veus

que

infan t

•

.

vas miassa

brut

.1 oan

En
per-parlar amb
a

meto«

En, tornar a casala seva germano li
din: Has estat,molt cruel amb,
noi. Es que sota d'aquelts parrar: no hi
-

bategar ..un ,con, noble?
sIM
ho-crognis. Tots aquests 'fflois

CAIALCINIYA StSePAL.
doknts porqué ja
que

en venen

de

mena.

El n'oí,

a

dolent per naturalesca, ja dr pots. ben
aconsellar, que no aconsegitiVas regenerar
es

Ana'

Aquestes

doctrines, germana

eras

meya,

ha donat

a

t;ats anitjans per salvar-nos. Si aquell po
oret
infant
bé i l'apartessin
dels, Perdis del'eduquessin
la vida, seria tan
a

honrcat

el teu

Dúna-me'l.U digué bruscament. Bé,
donaran alguna cosa craquest vestit

en"

°1'.

aquest
un

marrec

va

dir-li amb

ens

tan

Lluiset és aquí. El pare i la mare hi va
ren carrer rápidament i el
varen estrényer
fortament contra els seus bra,los.' Oh! fill
d'on vens i qui eha portal fins a casa?
Que no el veieu .respongué En Lluiset!

una

riallada: té, aixd si que es teu.
Ireu's aquí un noi que el podriem explo
tar

ati

panul l'home brutal. I l'endemá
Pare a coneixer En Lluiset. En acudí

veure'l
,an ágil i tan formós exclama: aquest
noi
'aria U
bon paper a la meva companyia.
camPanar veí havien caigut dotze ho7re les servente.D abandonaven
els jardins.

serventa Cl'En Lluiset, seguía cona una
tots els camins, i no
el trobava.
Lluis cridava ,fortament i ningú

1190nia. Déu rneu! potser ha
al bro
-26107. :Arribd casa i canta caigut
el que havia
a

"eceit

la senyoret: Cam' es
rJu
natural, hii•
una gran consternadó. La
mare acudí
al
pare
i
tampoc
va
trobar-lo.
1
el ne,eu, /i14 meu, criclarba. dolorosament i
fill no
41'4 fin queresponia. Senyort tornen-me el
sense dl em moriría!
al campament el
nibanquj ambarribava
Lluiset. Si crides Uva
et
taparé la
Vindrás amb nosala'e; ai de tú queboca.
diguis res a ningú. Cridá
dona i u digné: aquest infant ens
molts diners.
lleuger i el
bi
altar corra una pilota. Quan la nit arriv ens
allunyarem d'aquesta ciutat i si ens
Perseguir els donarem feina. En Llui
t
eslava espaordit. La ven d'aquell honre
cut
gros el fria tremolar- de por. S'as,egU('
arropit
hien tS
vora del carro. Disimuladaa

Ziclament

illentrestant

ijr

i,Iseva

fj;1 ranyar

Zleu

,

-

lit acosta En loan' i li
•

va

dir

a

poc

salivaré.

taven vermells de galtes í no pocraen respi
del tan cdrrer. En obrir la porta la ser
venta exclama boja d'alegría: Senyora! En

desvergonyit. 1 do

cap de puny

et

cava». el" bustonejd
cridar: pare, pare, el

rar

Es »len, respongué En Joan. Que no
sentiu? Din que es seu. Ja eras vol fer

nant-li

piori's, Lluiet, ,q51 jo

-desferrnar

d'aquesta malifeta.
Al' cap de poca estona arribaven els dos
Wafles a casa dets pares d'En Llyiset. Es

com

fl
joan arriba al campament i mostra al
Pare el vestit que li hcvvia clonat En Llui

‘'eu
set.

a

i es posa a
cavall s'ha dešflat ide•scapu. L'home for,
vut and darrera del cavall per atu,rar-lo.
Joan en veure's lliure d'aquell home bar
bre, alca de terra En Zluiset, i es posaren a
cbrrer camps a través'. Quan el saltimban
qui retorna al carnp anee, el c'avall ja gaire
be no es fríen obiradors. 1110 llampt ex
clama. En Joara nalha trciit! Quan caignis
a les meves mans ehaig de penja.r. Ah! bor
degas del diable, et recontaras tarta la vida

pQC cristianes. Adhuc l'horne mes
dolent pot regenerar-se. El fatalisme no ha
estit mai una concepció cristiana. Si els ho
!les fassin dolents obeint una llei fatalista
z
inexorable, serien irresponsables. L'home
es

dolent perqué vol. Déu

no

fortament

lo,

3011 moit

poc:

Es

en.

Joan, el

mera

salvador.

Els

va

contar

tot el quie

•

lumia passat i com havia pogut
evadir-se. Jo he salvat En Lluiset, dique
En Joan, -pera quan em trobi aguan home,
que em fa de pare ea» matará.
Jo
~re

aso

tinc

fills

va

dír la germana de la

d'En Lluiset. Volts quedar-te

a

casa?

Vols que et faci jo de »tare?
Oh! senyora, exckaand Ei Joan, besant
li les mans, seria massa honor per mí.
Des d'aquell dia En Joan, cornenyá una'
vida honrada. La dama cristiana que' Ii feia
de' m'are U esbrossa el canal del bé i desvet
ll'avtv en el seu cor sentiments nobilissints.
Els dos infants segoiren estimant-se amb
una gran tendresa. En _Tolda hartria
donat
la' vida per En Quise& Anaven escolant-se
ets anys i els dos amks abandonaven el
pa
racas de l'actolescéncia. Terminaren els es
tudís arnb gran brill'antesa. Z'12" Joma era
estima? per torliorn ctecanseguí avíat fer-.se
un prestigi. Un dia conversant les dues
gerr.
manes i recordant el passal la
protectora
d'En Joan digué: 1-lo veus germana meya,
com no existeix, la fatalitat. Si
treiessim
els infants del vici molis d'elts se salvarien.
En Joan avui es un home honrat.
Penetra En Joan a la cambra besa Id ma
de la seva salvadora, i aquesta va somriure
satisfeta de la seva obra.

j.
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Cases de

lloguer

económk

etcrns

protestaris

ba.— La unió
de solució al

no fan

res.—

Acta

non ver

fa la força.-- Segona fórmula
conflicte de l'estatge damkstic:

Publicitat, edició

Codl Civil

dal dia 14 dd'Octubre.

d'Espanya,

una

Societat Anónima,

a

base de

negoci, cree que es podria solventar el problema,
capital
car
demés de l'interés que donaria el

Tot just publicat el 'primer article, ja m'arri
ben a les mans, cartes d'amics i desconeguts, i
á les orelles contínues objeccions a la primera,
fórmula, al meu juí, la més rápidament viable.
Unes son d'encoratjament, les altres de pro
testa;•a les primeres els hi contesto amb aques
t'a paraula: mercés; als segons amb l'arxianti
quíssim aforisme: "Acta 'non verba."
Es ,que realment, és inconcebible que la gent
a casa riostra no es mogui. sinó per protestar.;
la peresa intellectual es tan gran que no sola
ment no construirá res, sinó que sembla que
els que volen fer-ho ens molestin i empleem totes
les seves energies en combatre'ls.
I
prou.
1,a unió fa la forga, aquest és el secret, de
l'éxit en les coses humanes, i naturalment aquest
és també el secret de l'éxit en la desitjada solu
ció del problema que ens ocupa.
Per eo, exposada; ja la fórmula ideal ánetn
a
cercar-ne un altra en
l'esfera de l'esforg o
suma d'esforgos individuals.
No fa pas molt, Ileglem en un periódic d'a
questa ciutat (1) la constitució d'una societat
dedicada a la construcció de cases amb dret de
propietat indivisa, go és, senzillament, la venta
de construccions per pisos.
Aquesta idea no és nova, car es troba ja pre
vista en les lleis (2), no soluciona el problema,
a
nostre entendre, car qui pateix més per la
crisi d'habitacions no són els burgesos, ni els
petits 'burges'os' (emprem aquestes paraules, per
ésser breus), sinó la classe. obrera, i naturalment
que tquesta no está en disposició de passar de
cop i volta a la categoría de propietária.
En canvi, la constitució, d'una Societat Anó
nima, per accions al portador, sí que podria ern
pendre d'una manera seriosa la solució del pro
blema.
Repeteixo aquí un concepte,, al meu juí, axio

La

ten les

Constituint

La ,S'ocietat Ananima.

(1)
(2)

que per a les grans empreses no bas
gratis dosis de bona voluntat, sinó que
ca
oi Inés es 'precisa la técnica i l'estímul del

mátic, de
pital.

TI

Els

SOCIAL

enfiele 396.

estnergat, aquesta societat portada amb senY PO
dria tenir altres ingressos, vg. no edificant tu

talment les parceles adquirides, sinó deixant-bi
clars (com s'acostuma a fer en tota empresa
d'urbanització), amb la qual cosa s'aconseguelg
que el dia de'clerná les parcelles no edificades, Pu"
gen de preu i serveixen de compensació.
La societat anónima, oi més, deuria regular
per ésser ben popular els seus Estatuts afila
efecte de que en concepte bé d'accionistes,
d'obligacionistes, hi poguessin tenir
la major part possible de ciutadans.
Quin librne fóra tan neci que patint d
la vivencia no volgués ajudar amb els seus ea"
bals a ell inateix?
EM sembla que en aquest afer, el que hi falt
parla'a
és una nlica d'empenta. No fa pas molt
més
jo amb un représentant d'una de les
:nents personalitats i capacitats financieres,
ts
plicava els plans que in mente tenia formula.
n°sper a resoldre a aquest .paorós problema en
(le
tra ciutat, cada dia més greu, de la crisi
st
l'habitació, i en síntesi venia a ésser aquest
gon plan o fórmula.
Assegurant un interés mínim, un quatre Pe
cent, la gent adquiriría els valors hipotecaris que
s'emitissin, tant per la seva seguretat, com Pei

participaeió

qué forgosament ajudarien a aquesta emPresa'
que seria tan simpática a tothom.
1 per acabar avui, diré que demés de la
mera solució, l'Ajuntament constructor i
tula
segona, la societat Anónima, hi ha encara
s
CO
altra solució que no és precisament la de
ni
truir barris provisionals amb cases de fusta'
l'arcádica ciutat-jardí, sitió la... que exposare'

Pri'la

u'

en

el vinent article.

VRANcts.c MANIC1-1
••

abcó
se'n diu una majoria: perqué es coillP°
hl
d'uns quants capitosts de força, que
Res hl ha xnés repugnant que

cerquen llurs

feble°
conveniéncies, deis

que s'hi deixen assimilar i de la
que va seguint sense saber poc
de

qué

es

tracta.

-
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Les informacions deis atemptats

*idal"sait
—

—

Ja n'han

mort

Qui

aquest

era

un

altrel

desgraciat?

Havia comés sis atemptats, fabricava bombes,
coaccionava els obrers, mossegava i s'havia menjat sis
criatures.
Si és així no podem dir res. Encara els hi hem de
donar les grácies.
—

Rectífiquem
,

Les

impressions

amb

gusi

que abans de l'escrutini de
Conseller agrícola del Banc d'Es
'anYa teniem nosaltres (i de part ben autora
za.cla) ens induiren a donar per endavant i comentar
la derrota del senyor Azara en la forma
e
u
que ho férem.

,elecció

per

Sortosament, per certs telegrames i certes ges
tions altíssimes fetcs oportunament„ hi hagué
temps d'evitar el típic pucherazo (que el Govern
tenia ja coll avall), i el triomf del Conseller de
la C. N. C. A. fou un fet.
No cal dir el qué ens en alegrem. Per'ó aixo
mateix ratifica més la responsabilitat de les ac
tuacions futures de la C. N. C. A. que en aquel]
comentan i destacávem.
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EL MAL DEL JOC
Resum de la Pastoral
ter rEscoli
com. entari que prome
térem, glosant la importantíssima admonició de
nostre Sr. Bisbe, creion necessari intentar un re
sum en forma de suman i de les afirmacions més
importants que s'hi contencn. Els.subratllats són
Abans de

o

nost res.

a

L'increment i l'extensió del joc... Ens obliga
aixecar la veu contra aquesta plaga moral i so

cial... Veiem la familia cristiana subvertida i des
feta per efecte de l'introducció i aclimatació d'a
quest malea monstre del joc, que arrocega darrera
seu els set pecats capitals.
El joc és... pecat o debicte, o delicte i pecat
tot d'una pela. Es un cranc infecciós i mortífer
que corca i devora les entranyes de la familia.
No é4, sols el diner que es juga, sinó el pa i l'ho
nor
de la familia, la tranquilitat i felicitat de
la llar, la salut i la vida i la salvació de les ani
mes.

podem manifestar indiferents ni ne
el compliment del deure que Ens per
toca com a ministre del Senyor de clamar contra
el joc, APARTANT A LA FAMILIA CRIS
TIANA D'AQUEST BARATRE. (1).
No és possible que societat degudament or
ganitzada, klmb completa capacitació deis fins
que li estan encomanats pel Dret Divi i el Dret
Natural, pugui mostrar-se indiferent davant deis
mals gravíssims que planteja la qüestió del foc
al sí de les famílies, pedra angulktr de l'edifici
No

ens

gligents

en

social.
"El joc al si de la societat contribueix a la
relaxació deis bons costums, a la perversió dels
nobles sentiments i a la perpretació d'horribles

(2).
"El jugador, envaidá la seva ánima per l'in
saciable desig d'adqtririr els béns d'altri, no es
dóna punt de repós per
elevar
fortuna sobre
les ruines del próxim, encara que redheixi a
aquest a la major indigbncia."
"Bis jugadors, amb l'afany de guanyar empren
sovint mitjans tramposos i injusros."
"[Ell jugadors] perclen amb freqüencia en po
ques hores el jornalt de la settnana, el seu pa coti
crims"

a

sa

dia i el deis éssers que' haurien de tenii per més
estimes. De vegades en poca estona perden el
patrknont deis seus avis."
"En el vici del joc es troba l'explicació del
caned sobtat de fortuna i posició social i la súbi
ta rubia de malles cases. T també de les dis

sen;sious, inparies, imprecacions, perjuris,
mies, infidelitats conjuglals i auras escenas

es

candaloses. Altre deplorable efecte del joc és 1S
demencia. Són les conseqüencies d'aquesta passió
tenaç [citant a Monlau] la infámia, la miseria,
l'estafa, el robatori, l'assassinat i el suicidi. Si

miressin els modus determinants deis suicidis,
passió del joc figura en un 43 [per cent] j les
perdues de fortuna, sovint conseqüéncies del joe,
en un 29 [per sent]."
"Uns belgues sollicitaren del President -del
Consell de Ministres de Portugal la concessió
del monopoli del joc a una estació balneária prop
es

la

de Lisboa amb la condició d'abonar al govern,
anualment, dos milions de francs or avençats.
El govern portugues AMB UN CRITERI MOLT
ELEVAT I DIGNE DEL MAJOR ELOGI, R5-

BUTJA

LA PROPOSICIó".
"Les Constitucions de Catalunya penaren ir
remisiblement no sois als jugadors sinó també a
les autoritats que tals jocs permetien." "Tetes
les lebislacions penals han considerat com a de:
licte semblant mena de joc."
"Er joc [d'una circular del Tribunal St1Preirl]
és ?'origen de molts i greus delictes contra les
persones i la propietat."
"Bis Pares de l'Església cosideraren una es
•

pecie d'usura,

FURT,
PRO}BIT
PEL SETE MANAMENT DEL DECA
o

més aviat UN

LEG EL GUANY DELS JOCS D''ATZAR."
"Peró aquesta enfermetat moral s'és desenret.liada amb tina intensitat espaventosa i s'ha d'ato:
buir a l'embotament, creixent cada dia, del ken't't
moral, i a la manca de zel i vigilancia deis fio
cionaris palies, les excessives tolerancies deis
quals donen lloc a sospites. Bis indicats fanei°'
naris

poden

oi més de

RICADORS, ésser,

I PRIVA"
del delicte de

COMPLICES

en son

cas,

reus

SOBORN" (3).

"Aparteu-vos, caríssims fills nostres, de les tau.les i timbes del joc, que són una calamitat
ca, i de la companyia deis jugador., el vici
qualS no tarda en infiltrar-se com a vení
ficionar com una 'esta el cor deis qui alterne
amb ells.""
Ha seguit, creixent, el vid del joc, causant es'
paventosa desnroralitIlació i essent origen de la
mentables rPtriteV.
Bis exploradors de tan reprovable vid inv°quen a favor seu la llibertat deis temps modeols
i pretenen donar-li carta de naturalesa en el5
costtutm.
El mal exemple esta donat, i va de dalt eaP
a baix, i es repeteixen amb aterradora
cia els suicidis, robatoris, estafadas i desfales'
'ami) l'objacte de cercar en el joc, AMB DINDT•
NO PROPIS, una fortuna sempre soniniada..
Les passions humanes no s'endeguen I dirl:
geixen per la sola llibertat, sinó per la recta o°
1 LA GRACIA DIVINA.

de.ts

fre-qills-
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EsroRc

AMB

APIANÇAR

1 ARDI
I CONSOLIDAR

ESTAT SOCIAL CRISTIA.

Avivem l'esperit

de nostra fe i floreixin

en no

saltres les virtuts domestiques, i SOCIALS que
feren gran i prósper al nostre poble TREBA
LLADOR I AUSTER.
(1) Lis paragrafs

entre cotnIlles

són

de la Pastoral del

se-

PinIlla, Blsbe de Girona, que el Sr. Bisbe de Barcelona
reProduelx dins de la seva, Incorporant-se
sa doctrina.
(2) El text castello din cohecho, terne
equivalent al de
sohoono.
**

Al Marqués de Comí/les
HOMENATGE MERESCUT

Encara
ene que

be Pot
Patri

C4clig

que és cosa violenta aixecar estátues,
siguin merescudes, a personatges vivents,
fer-se una excepció en obsequi del gran
atalá que acaba de ser homenatjat a

per medi d'un artístic i simbólic monument,
la suscripció del qual hi han contribuit ele
Inents representatius de tots els estaments so
a

eiais d'Espanya, des del petit obrer fins el Rei
Alfons XIII.
Abló sol justifica la monumentalització del
Prócer insigne que, sobreviu a sa própia meres
end'a fatua.
Les repúbliques americanes i el llunyans paisos
l'Occeania, al s quals
durant tants
1,113's porta encara amb hasesportat
flotes,
el Marqués
'le
Coinilies,
nostres productes industrials i nos
tres
,

1

sentiments de germanor, també hi han

tribuit
La

,

es p¦

con

generosament.
nota

culminant d'aqu,est gran home social

esser el

primer socióleg práctic

del món.
que li
les ha practicades i practica amb
fla
promptitud i magnanimitat de que no hi
na

'rotes

les doctrines socials de

Perí'xInen,

l'Església

exemple.

ES' pare solrcit dele
seua milers d'obrers.
l, Es Mecerles espléndit dels elegits acoblats
a

a

seva ombra protectora.
dia que se sápiga tot el qué ha fet el
,arclués de Comilles per l'Església 1 per la pa.crla, causará pregona admiració.
pobres socorreguts per eh l no tenen nome'
en
teten els seus serveis de tota
.flena.
„,

l'arocnp

I tot ho
ha fet i ho fa

menr, humilment.
NO

q",,c la

hi ha fortuna al
seva,

_No hi ha
"I

calladanient, modesta

mon

mes

ben

•

Els pistolers tornen a comencar la seva cam
panya terrorista. En pocs dies han caigut váries
víctimes. Segueix amb tota crueltat la caça 'del
sindicalisme. Diríeu que la gent ha perdut la sen
sibilitat i que no té esma de protestar. Avui els
diaris ressenyen la mort d'un obrer i la gent
ho llegeix amb la mateixa indiferencia que si
llegís una noticia insubstancial.
Estem tan avesats a la sang i als crims de
tota mena que ja no ens interessa que cada dia
vagin eaient noves víctimes sota l'arma homicida
deis pistolers.
Mentre no perjudiquin els nostres interessos i
la nostra vida no perilli, ens és indiferent que
matin tres com cinc com cinquanta obrers. Com
voleu que se salvi un "poble que no té ideals col
lectius i que ha esdevingut indiferent davant
deis mals que ens deshonoren? Mentre no hi
hagi una mica de vibrado espiritual, no es
perem que fugin les tenebres que embolcallen
la nostra ciutat!
Llegiu els diaris i veureu quina manera més
trista de comunicar els atemptats sindicalistes.
Encara la sang xarbota de la ferida de la víc
tima inmolada> que s'acumulen damunt d'ell els
fets més vils- i abjectes. Llegint la biografia tan
detallada que facilita la policia un hom no com
pren com un subjecte tan perillós anava lliure
pel carrer. Si sabien que havia comes tants
crinl i que era un home tan perillós i execra
ble, per qué no el detenien? Es que els homes
dolents se'ls ha de matar, a trets pels carrers?
Es parla únicament de l'homo que ha caigut; i
en canvi no es diu res de l'home que l'ha fet
caure. Si el mort era dolent, és que
voleu dir
que és bo l'honre inconegut que ha disparat, con
tra-

d'ell?

Qui,

Tu.E

brEls

Els afemplats
sindlcalistes

empleada

al món home d'acci6 social més ferm
Inés ben
otientat.

s6n aquets bornes que maten impunement?
No és sensible que se sápiguen tants fets sobre
la vida del mort i no se sápiga res del matador?
Seria prefeuible que de moment no es pogués
identificar els cadávers, peró que els agressors
fossin. detinguts rápidament. Mentre la policia
conegui a la perfecció la 'vida i miracles de la
víctima i desconegvti els pistolers, no será pos
sible evitar aquests feto sagnants i vergonyo
sol. I el més sensible és que de vegades s'han
atribtüt a la víctima fets imaginaris, com succei
amb l'obrer mort darrerament a Badalona.
Es necessari que aeabin aquests crims abomi
nables i que es descobreixi la banda de pistolers
que ens deshonoren davant del món civilitzat.
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diu el senyor Leal, que es dóna el
que la terra improductiva per
a el
que l'ha regat amb les suors del seu front
i l'ha menat anib els seus afanys, regala una
renta! La terra, no, un altre borne! al que sen
se sindicat és fort i imposa la seva llei i fa pas
sar per
les fosques caudines de les seves bes
tials concupiscéncies als febles masovers que pas
sen per tot mentre els hi deixin les terres
Per
treballar i anar tirant.
Qué té d'estrany, dones, que davant una tan
absurda tiranía del terratinent, totes les perso
nes de seny i caritat d'aquelles terres coincidei
xin en la urgent necessitat de posar fi als abusos
deis
i en proposar la taxa de la ren
ta de les terres, fixant-la per Tribunals mixtes o
per personal técnie ?
Cabalment,' entre les persones més- acérrimes
partidáries d'aquests reformes, limitatives del pa
gar jus abutendi, figuren nornbrosos rectors que
contemplant de vora el mal, es revolten airats,
ami) esperit cristiá, santarnent indignats, contra
les vexacions injustes deis poderosos i proposen
amb valentia mitjans- legals, que molts pot ésser
irreflexiblement, consideraran atemptatius a la

raó,

sense

contrasentit, de

Els llíbres
Preguem

vulguin que

als autors 1 als editors que

compte
aquesta secció,
donem

nous

de

l'aparlció

que

ens en

de

llurs

remetin

El problema social de la Tierra

llibres

en

un

exemplar.

en

la Provincia

de Ceiceres.— Conferencia pronunciada en el
Ateneo de Madrid el 17 de mayo de 1922, por
Don León Leal Ramos.— Luciano Jiménez Me
rino, impresor, Portal Llano, 19.
Cb,ceres.
—

L'escassa densitat de població de les terres de
Cáceres són un signe inequívoc de la vida pobra
i miserable que arrastren aquelles poblacions. En
els seus 19,960'83 quilómetres quadrats d'exten
sió superficial únicament hí viuen, com ho diu
gráficament el senyor Leal, hi malviuen i moren,
397,785 habitants, representant per conseqüéncia
una densitat de població de
19'93 habitants per.

quilómetre quadrat.
Les estadístiques de recrutarnent i reemplag de
l'exércit, evidencien que la rala está completa
ment depauperada en aquelles terres, car la pro
vincia de Cáceres és de les que dona majors co
eficients per deficiéncia en el potencial biológic;
i no certament per enfermetats o defectes físics,
sinó per lo que podríem anomenar falta de desen
rotllo orgánic, veritable miséria fiisiologica.•
Sabeu per qué aquesta raga está tan empobri
da i té tan poques resisténcies

orgániques ?

Doncs

senzillament, perqué _no menja, perqué no gua
nya el suficient per a menjar. Visiteu aquella
pobles i pregunteu-los-hi, qué és el que mengen
i us estremireu. I la raó explicativa está en la
miseria deis seus jornals, per go uns busquen
en el furt de fruites del camp un suplement als
seus salaria de fam, i els altres, més heroica, es
resignen a una consumpció que els mata.
El latifundi i l'absentisme són els dos flagells
de mort, La propietat está a Cáceres en poquís
simes mans, i encara aquestes, ni treballen la
lb
terra ni dirigeixen el cultiu; són de persones
acabalades que varen fugir de les viles, per a
refugiar-se a Madrid, des d'on implacablement
exigeixen els tributs de llur dret, exprement als
pobres pagesos, amb tractes tan inversemblables
com
el de la injusta i crudel cláusula de "a
riesgo y ventura" per la qual el cultivador de la
terra té de pagar la part de fruits de la collita
inalterable, encara que Ta sequedat, la pedra o
un altra calamitat l'hagi
arrabassada teta. No

.propietaris

propietat privada.
Un clam unánirn reclama com a llei el pro
jecte de l'Ossorio i Gallardo sobre arrendamera
i subarrendaments, essent majoria l'opinió favo
rable al Tribunal especial, sobretot per lo que
refereix a la fixació de la renta, í la seva
revisió. Peró no basten les reformes del arrenda
ment, sinó que és precís modificar l'estat de la
es

propietat territorial.
La legislació social agrária ha d'orientar-se
vers dues finalitats, que segons
observa Toniolc,
han inspirat les Ileis donades per Anglaterra a
Irlanda des de 1880. Regular més equitativament

les relacions entre propietaria i arrendataris
transformar aquests últims en petíts agricultors
propietaris. A aixó respón la llei francesa de
de 31 d'octubre de 1919, que autoritza als depar
taments i municipis per a adcialrir t,er-reny's i pos'
sessions rurals, dividir-los en lots i revendrels
a facilitar l'accés de la
petita propietat ais tre.

balladors.
Amb gust aniríem seguint

a

l'autor,

en

-1

editorial

notable obreta, llengada al mercat
amb la túnica de la pobresa, sinó ens ho imPe'
dissin les exigéncies de compaginació del set'
seva

manan.

Per ésser aplicable a moltes altres regions (la
majoria d'Espanya!) ádhuc que no presentin tan
lamentable aspecte com la de Cáceres, recomanera
la lectura d'aquest folletó, i felicitem al seu
autor.

,
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Suposem

D'ad í

que

deurá

es

*

—Un
seig 'per

periodista

.de Melilla

va

anar-se'n

pas
construcció, la

'aixó sí que va picar-lo la curiositat. I acos
tant-se al capatás Ii preguntá:
—Mestre: qué hi fan aquí aquests jornalers ?

set setrnanes que

no

els paguen

jornals, fan vaga de cossos .caiguts....
el periodista, veitnt que als moros amics
tracta així, i recordant que a En Krim se'l
Pla de diners per ésser enemic, apretá el pas
escandalitzar amb les
aquells in felicos.
no

*

*

seves

se'ls
orn

per

malediccions

a

*

—E1 "Comendador" Pericoli, que fa 22 anys
actua de president de la Joventut Católica ita
liana, manifestá al Papa al presentar-li els ho
menatges dels sis mil drcols en qué s'agrupen
els socis de la mateixa, que el seu nombre passa
de 400,000.
El mateix que a Espanya ! !

--Anglaterra

i

Franea

han

protestat' contra

llei seca que.els Estats Units han imposat a
els barcos estrangers que naveguen per les
ves

la

tots
se

aigües jurisdiccionals.

tenen raó de protestar-ne, perqué ara resul
ta que als Estats Units mor molta
més gent que
abans víctimes de l'alcoholisme.
Es un remei pitjor que el mal que vol con-1:-

batre.

*

*

*

Ei Govern ha publicat una .disposició legal
sobre el cultiu del tabac, i assenyala amb una
Portentosa minnciositat el nombre de Plantes, els
brins que han de fer, el picadillo qite se'n pot
treure„. etc., etc.., i no es limita els cigarrets que
cada fumador pot consumir perqué
ja automáti
ment bo acónsegueix
ami) el repartiment deis es

talles; vulgus sa'ca'
Del

R. O.

*

*

—En Berg,amín está optimista.
Ben fet. Es el consol del pobre eixerit.
Din que la Hisenda va tan bé. Es ven que
els 5oo milions de Bons del Tresor l'han posat
alegre a En Bergamín. L'endeutar-se i l'alegrar-se
del .deute, té
lá tam.bé.

propi

un nom

*

*

astella i...

en t

en

cata

*

—Llegim

els

a

una

a

una carretera que .está en
qual cosa no té res de _particular.
En un revolt del camí va trobar-se amb una
Colla de treballadors ageguts de panxa al sol.
Tampoc té res de particular aixo. Mes, al ten.–
nar-se'n a Melilla, els traba de la mateixa manera.

—Treballen.
--Treballen ?
—Com que fa

publicar

aclaratória.

qué es descuida és de reglamentar el :In
lucro
exacte d'hores, mimas i segons que s'lla
fer cua,

a la preinsa que el dia 20 d'octubre
1922 s'ha rebut a la Direcció general del
Tresor una carta datada al febrer de 1866, o
dipositada a Correus fa 56 anys.
Cinquanta sis anys rodant pel món, (perqué
lii ha que suposar que circulava), si'n'haurá vist
de coses; si n'haurá passat de penalitats i si han
rá arribat rebregada!
La carte té la següent adreça: "Ilustrísimo
Senor Director General de Comunicacions —H.
p.91

de

Bé,

aixó de l'H. P. en quant a velocitat és
brometa. Per cert que a les oficines de Cor
reus s'han trencat la closca pensant que voldran
?ir aquestes inicials.
una

Nosaltres els hi ho desxifrarem
dir heroic pagano.
*

*

:

H. P. vol

*

—Un orgue deis governs que corren, es queixa
amargament de l'orgía de despeses noves que im
pera a cárrec del Tresor (la major part, din,
011 nous destins que es creen diariament per
a servir als amics i protegits), i
demanava amb
lletres groses': Conténgase el gasto.
Lo més práctic fora que en compte de con
tentar-se denunciant i gemegant aitals abusos, es
poses el ploraire a treballar per a renovar social
ment aquesta política, i no fer-li el joc com fa.
Quán acabarán aquestes comédies ?
*

*

*

partit cointinista francés camina
el

partit

enrera

socialista.
En l'assemblea que acaba de celebrar a París
es posá en evidéncia la seva minva
de prosélits
i la de... diners.
Aquesta els va arribar .a la... butxaca..
Estan a punt de fallida els comunistes.
1- con' que "donde no hay harina todo es mo
bina", els assembleistes es tiraren fraternalment
les cadires pel cap.
com
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vagi publicant sobre aquella comesa per preoct
par-los tot el que es refereix a les Assegurance
d'invalidesa, malaltia i maternitat.

'Noticiad

—Els pares, de familia d'Alacant animen al
ESPANYA

Del 3 al 5 ,de novembre tindra. lloc a Ma
drid l'Assemblea de la Defensa Mercantil i Pa
tronal. El temani es forga interessant.
—El ministeri del Treball ha dirigit una Reial
ordre a l'Institut de Reformes Socials, encarint
li la urgencia de donar dictamen en el projecte
de contracte de treball que té en estudi aquell
organisme, per ser propósit del Govern que en
tre els projectes socials que pensa presentar a
les Corts sigui un d'ells el de contracte del tre
hall.
—Ha sigut modificat ,el R. D. de 8 de juliol
prop passat que aprová. el Reglatnent provisió
nal per l'aplicació de la Llei de cases barates.
—Es reuní a Madrid la Comissió organitiadora
de la Conferencia Nacional, d'Assegurances sobre
malalties, maternitat i invalidesa, que se cele
brará a Barcelona el mes próxim i a la qual hi
assistiran el ministre, el ves-comte de Eza i el
-

comte

de

Lizárraga.

—Segons

recollides, les collites van re
noves
sultant hones aquest any. Les excepeions són
poques i reduides.
constittüt el nou Institut de Cornerg i
Industria, presidint el senyor Calderón, i assis
tint-hi el president i els vocals del nou organisme.
—Són molts els farmacéutics que protesten
contra l'incompliment de la llei de jornada mer
cantil, en la qual están incloses les fartnáciés.
Alguns farmacéutics entaularen recurs contra la
Reial ordre del 6 d'agost de 1921 imposant la
jornada mercantil, i el Tribunal Suprem, per
aute de 3 d'octubre, ha acordat la suspensió de
l'ordre, i fins el moment de publicar la senten
cia no es podrá saber, en definitiva, si la Reial
ordre és modificada.
--Els obrers elegits i proposats al ministre
del Treball pel president de l'Institut Nacional
de Previsii5 per a la Comissió inicial assessora,
Andreu Gana (Madrid), Joan Duran (Catalunya),
Erancesc Sanchis (Valencia) i Josep Molina (An
datusia Oriental), han expressat llur confianga a
l'Instittl per a instar el nomenament de la co
missió inicial, assessora patronal i obrera, cada
regada Inés important als efectes de l'arrelament
perfeccionament del retir obligatori i per al de
les funcions públiques que aquest regirn legal
reconeix a la classe trehalladora i que han d'am
pliar-se aquí com en tot 'el món s'aconsegueix.
Han manifestat a la comissió organitzadora de
la Conferencia Nacional de Barcelona, el desig
de qué se'ls remeti tot el publicit ja i que es

governador d'aquella "provincia" per
que Pre
segueixi la campanya moralitzadora que está fert
amb vivíssima satisfacció de tothom. Llástirna
a

que

no

abundin aquesta

mena

de

governadors

de

"provincia!"

_La Eederació de Sindicats católics agría)
les de Guipúscoa es reuní en assemblea a San
Sebastiá posant-se bé de manifest la prosperita
de qué frueix.

ESTRANGER
—Segons la Memória publicada pel secretan
del partit comunista francés, aquest partit ha per
dut en un any 65,000 adherits. De 13o,000 han
baixat a la meitat.
—S'ha reunit a Budapest el Congrés Catol
Nacional, ,donant una sensació de forga i de ca
pacitat extraordinária. Aquest reflorir del senti
ment religiós a dita nació és de bon auguri Pel
seu
per<rindre, amenagat greument pels coma
nistes, masons i sectaris, que treballen árdidament
allí per a descristianitzar-la.
—El Brasil ha elevat a la cima del Corcovado
grandiós monument a Crist Redemptor.
Fets així enlairen als pobles i redimeixen le'

un

repúbliques deis seus vells sectarismes.
—A Bélgica tornen a reviure de fort les obres
socials católiques. La Eederació de Sindicats cris'
tians compta amb uns 200,000 adherits. La re'
deració de Cooperatives católiques, amb més de
roo,000.,La Lliga Femenina, ,amb 65,000. El Bw
reau Coud, amb 200,000.
_Ha terminat la vaga: del pelsonal marido
francés, havent-se fet algunes transaccions Pe'
ambdues parts. Els socialistes poseneseny a

_Eranga...
reggi'
ren
mar

estudiants católics de Su'issa es
Lucerna per a canvilr impressions, •afer
vincles i tragar plans pel pervindre.

a

enlairat esperit i formosos sell'
timents de germanor i camaraderia.
L'Associació d'E. C. S. va creixent amb nú
meros, iniciatives i actuacions. Es una, bona es
peranga pels nostres amics d'aquella exeraPlar

Regnaren

un

república.
—A Ginebra s'ha inaugurat. la quarta Confe"
rencia Internacional del
Hi ha repre
sentats uns cinquanta Estats.
la
—A Holanda els católics han establert
als
l'efecte
propaganda a l'aire lliure, educant a
a
homes i dones que tenen zel i facultats Per
fer-ho. Els fruits que s'obtenen són molt remar"

cables,
e
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Obra de gran interés:

Los Tribunales

para

ninos

TRIBUNAL PARA NINOS EN BARCELONA
Y SU ACTUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTM
EL

—.-----

DE

FUNCIONAMIENTO

`-«•---""••••"••-

PER

Ramon AFó í Martí
President de dit Tribunal

amb

un

próleg

de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la llei de Tribunals per

a nena

PREU: 10 Pessetes
EL PRODUCTE ES DESTINA A

SERVEIS

INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA

9

DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA

2 Unja de Cuba Méxic.—Servel mensual, sortint de Bilbao el

17,

Santander el 19, de
iión el 20 i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides dedeVeracruz
el 16 i de
rlabana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
Línia de Buenos-Aires.—Servei
de Cádiz el 7, per a Santa Crea de mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el

vintle

de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.

Unja

New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i
Veracruz.
de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a
New-York.
Unja de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint
lencia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, perdea Barcelona el 10, de Va
Les Palmes, Santa Crea
Tenerife, Santa Crea de la Faba, Puerto-Rico i Habana. Sortida
de Colón el 12 per a
abanilla, Curasao, Puerto-Cabe lo, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries,
Cádiz i Barcelona.
Urda de Fernando Péo,--Servéi menstftl, sortint de Barcelona el 2, de Valencia el 3,
lacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Crea de Tenerife, Santa Crea de la
part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
ge
Canarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té
establerts eis especials deis
del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia
de Bar
11°na
viatge. a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
,

de

hvaléncia el 26,
Rancia

lA

ePorts
la

,Aquests

vapors admeten

cárrega en les condicions rnés favorables i passatgers,als quals

Lompanyta dona allojament molt comode tracte esmerat,
4ervei. Tots els vapors porten telegrafia
sense fils.

com

té acreditat

en son

C7(c),21

dtlatat
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Reforma de Iletra.—Ortografia.—Correspondéncia
dobAL e
d'escriptori.—Mecanografia.--Cálcul mercantil i Teneduria de Llibres per partida
Tenedor L'o,
aplicats a tota classe d'empreses incluídes la Banca i la Borsa.--E1 Tito! de
Llibres, previs exámens per perits i professors mercanfils.—Classes especials per a
retes.—Practical of Schoel Languages (Llengües vives) per professors estrangers
métodes moderns purament práctics.--Taquigrafia.—Creografia comercial.--LlengtO°P
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