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Pelífes glosses
Ja poden suposar els organitzadors de l'Assemblea de Política Social
que
reunirá a Madrid del 15 al 20 del mes que sorn, que
CATALUNYASOCIAL mira
amb profunda simpatía la seva interesantíssima tasca. No podem,
pero, adhe
rir-nos-hi, ara per ara, ja que a Catalunya tenim un problema que
necessita
una solució de,cordialitat i justicia abans d'entrar en lligams
d'altres ordres.
1 aquest problema ens fa veure, i efectivament coloreja, totes les
qiiestions
plantejades a l'Assemblea de Madrid amb tonalitats especials quan es referei
xen a l'espiritualitat de Catalunya.
,es

A Stfissa s'ha discutit i sotmés al referendum una
proposició de !leí deis
socialistes sobre limitado de la propietat. privada. El resultat
haurá deixat
attats els socialistes: 725.000 vots en contra, i 110.000 a favor de la
proposició.
1 és que la propietat privada constitueix una segona naturalesa, i
tot quan
s'intenti en contra de la mateixa equival a intentar-ho contra
naturalesa.
Altra cosa és l'abús de la propietat privada.
Precisament evitar l'abús

equival

a

reforçar

el dret.

*

El Ministre d'Instrucció pública del Govern
Mussolini—que cada dia més
es revela un alt governant—ha pronunciat un
meravellós discurs sobre l'ense
nyança a Italia. En el inateix es manifesta a favor d'una ample
llibertat en l'or

ganització de l'ensenyança i diu ço que segueix:

La responsabilitat, neces
sária i natural companyona de la llibertat, presuposa l'autonomia
universitária,
no solament didáctica, sino fins
administrativa. 1 l'autonomia implica que cada
Universitat tingui una base sólida d'existencia.,
Que equivocat va aquest home, deu pensar el Sr. Montejo.
*

Hi ha qui diu que les execucions de Grecia, tot i
essent lamentables, són
de salut per a la República. Potser
sí. Peró és més saludable encara no oblidar
mai el que la justicia exigeix.

15 céntims
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EL

QUE PASSA

'11ISPANYA ENDINS
La qüestiO de les responsabilitats,

que els es
querrans havien preparat de manera que els obrís
pas franc al Poder, ha servit perque En Maura
pronuncies un discurs de mestre que, al mateix
temps que va desfer la maniobra esquerrana doná
peu al cap deis regionalistes per a endegar la
qüestió constitucionalment al seu fi natural: l'em
plaçament deis culpables de l'enfonzament de la
Comandáncia de Melilla davant del Senat, que
és el Tribunal legal per aquest cas.
El canvi de decoració política al donar-se En
Cambó per convençut d'aixó davant les raons
d'En Maura, i anunciar que, conseqüentment, 'ell
acusaría als suposats responsables aleshores el
moment fau culminant; fins conmogué En Roma
nones, que és tot el que es pot dir.
A les !poques hores ja estava de cos present
el Ministeri. Dos del s" seus ministres havien si
gut ferits de mort i En Bugallal, el cap de
grup conservador més prestigios i president del

Congrés, també.
Demés, de la batalla exien el partit conserva
dor-lliberal esquerdat, renyits Cierva i Mama,
junyit En Cierva al carro lpolític d'En Sánchez
Guerra, els asos esquerrans barallats, agafats
amb els seus propis aparells de caça, tots ana
donant voltes a l'entorn de la qüestió de
ven
les responsabilitats per endossar-les als veins:
Sánchez Guerra,
una tremenda desfeta. El mateix
agafat als Ipeus d'En Maura, el volgué afalagar,
declarant-se convençut, com En Camito.
La solució de la crisi ha llançat als llims d'on
surtí En Montejo, una de les majors calamitats
que .ha passat pel Ministeri d'I. P., i ha tret
deis

llims

Cierva,

a

que

mitjanies: Ruano, Viguri
ocupen, perque sí, respectivament,
tres

els Ministeris d'Hisenda, de Fornent i d'I. P..
liavent sigut adjudicada la cartera de Grácia i
Justicia a Canal i la d'Estat a Bergantín, que'ns
seMbla li ve un xic gran, 'com els altres carteres
al citats flarnants ministres.
Glindignació dels esquerrans contra En Maura
i En Carnbó, que els han tret de les mans el
pavo ci,e Navidad, es compren. En Romanones
s'ha situat al bell mig del fandango Politic per

escollir parella oportunament.
Sernpre tan llest En Romanones.
Mentre escriviem aquesta crónica ens arriben
que el novíssim Govern ha dirnitit per
noves

qüestió de les responsabi
litats, malestrugament portada per En Sánchez
Guerra i després d'una sessio parlamentária his
causa

de la rnateixa

torica, ajudat pel catastroiic La Cierva, a que
En Cambó i En Mama amb la seva paladina

actitut han fet sortir de polleguera.
El Rei ha encarregat al Marqués de Alhuce
mas la formado de Ministeri. L'interrogant polític
admet tota classe che respostes per gretts que
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Laussana les dissensions i les

dificultats

augmenten. El representant deis Estats-Units,

que

assiteix a la Conferencia com un guárdia civil,
ha sortit al ipas de totes les cobenjances de l'En
tente, dient que els ianquis també hi volen ésser
El petroli está empastifant to
a partir beneficis.
tes les qüestions de la Conferencia. Al fons deis
fons hi ha els pous de la Mesopotámia.
Peró si els EE. UU. es preocupen principal
ment de l'oli mineral, tampoc obliden les altres
els russos, tenen una coHeccio
de vetos que no deixen avenar les qüestions.
La Conferencia ja es comença a donar per fra
caosada; pero no fracassará per a tots. Turquia
;
está guanyant, Rússia no perd pas res, i una
Entre
les
dues
preparant-se.
entenent-se,
altra van
hi ha Alemanya. Anglaterra ven el joc, lluca el
Pervindre i tremola.
Qui sembla que no el ven, o está cega, és
França, que segueix entestada en treure de po
llaguera als aletnanys. Ara, a la Conferencia de
Brusselles hi plantejará amb tota cruesa la qües
tió de les reparacions i de dret o de travers vol
fer-les efectives. El Tractat de Versalles
Peró no sap tothom que sense lliure determi
nado no hi ha contracte álid?
Es dar que és molt dolorós ço que a Franga
está passant; pero cal passar-ho i cal liquidar-he.
Europa, el món, no por -seguir així. Aixo és
la estabilització, la perpetuado de la guerra. Una'
guerra incruenta, peró tan o pitjor que la gue
per
rra
cruenta i tan ruinosa com ella. Sens
mon
que
el
judici del perill de cada hora de

qüestions, i,

com

torni a abrandar-se com l'any catorze.
La guerra civil d'Irlanda ha registrat última
irlandés
ment íreus epissodis. El Govern legal
lluita.
bárbara
terme
la
a
és decidit a posar
la
sancionat
d'Anglaterra
ha
Entretant, el rei

Constitució de .1'Estat Lliure d'Irlanda.
Recordem, per acabar, la enfonzada del co
par
munisme a Suissa, de que en altre lloc
escoles.
,crucifixis
a
les
restabliment
deis
lem, i el
d'Itália pel Govern d'En Mussolini.

J.
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Les responsabílifais
Es fortament interessant el debat que al
s'ha sostingut sobre les responsa
bilitats pel desastre d'Animal, a l'Africa.
Les consideracions generals que el mateix
suggereix, en primer teme, i restudi que
a base del'mateix pot fer-se de la psicologia

Congrés

deis

partits polítics espanyols, després,

prou per

a

justificar aquell interés.
*

*

són

*

Una de les taques de l'actual régim cons
titucional en tots els Estats consisteix en
resmortuiment o desaparició completa de
responsabilitats que el mateix comporta.
Sor tits els Governs d'una majoria parlamen
taria que ha d'apoiar-los,i amb les compla
céncies que els qui temen a les seves mans
el Poder executiu poden tenir amb els rnern
bres de la majoria parlamentaria, s'estableix
una doble corrent que fa impossible fixar
on queda l'iniciativa, i per
conseqüencia la
res ponsabilitat de qualsevol acció governa
mental. I res diguem del servilisme d'aque
lla majoria parlamentaria quan la mateixa és
fabricada en el Ministeri de la Governació,
com succeeix a Espanya! Suposant que en'
un mornent determinat
un Govern deixés en
ciar la responsabilitat per una mida qualse
prou la majoria parlamentaria cobriffiz
amb el seu vot aquella responsabilitat! No
el que ara paSsara o haura passat
ja quan aquestes radies surtin a la llum?
No és eta-a com tot espanyoi creu que aca
bará aquesta vital qüestió en el nostre Par

lament?
*

*

*

I certament que la tendéncia moderna és

cap a la individualització de la responsabi
litat. Cada dia es cerca méS l'eficacia del
servei públic, i és indubtable„ que un deis
Primers medis de fer-lo eficae deriva de la

responsabilitat deis qui han de prestar-1o.
En els Estats Units. on el regi:sme de la
ciutat havia arribat a abusos i a immora
litats escandaloses, i que constituía, un otro:bi Per .la República, consideraren que un
deis remeis acánsellats per r ex theriéncia. po

lítica consistía en rampliació del Poder del
Major, el cap executiu de la ciutat. La es
tructura del govern usual en les Caries de
les ciutats (din Goodnow) ans de 188o era
una

exagerada reproducció del Govern de

divisió de

poders i responsabilitats de la

Constitució deis Estats Units, encara més
accentuada. .Els poders de la ciutat es divi

dien entre molts funcionwris electius, molts
deis quals desempenyaven funcions adminis
tratives. El cap o nuzjor és un simulacre de
poder executiu. Els caps subalterns els desig
nava aquell. I entre ells i
l'assemblea s'es
tablia un comú d'iniciatives i d'encubriment
de res ponsabilitats mútues, que aqueixes de
fet desapareixien. I era general el clam de
opinió que deja que si el cap fos responsable
de la qualitat deis serveis prestats, aquest
seria el primer pcts cap a la moralització
del govern de les ciutats.
Després, vingué el govern per comissió. I
els qui desempenyen el ~teiz són respon
sables davant els_tribunals, corn ho és un
gerent d'una societat particular qualsevol.
I en !'esfera Inés ampie deis Estats es va
dibuixant també aquesta, tendéncia„si bé la
matrixa topa amb dificultats molt grans,
quiscuna de les quals no s'arribara a vén
cer mai.
*

*

*

En el debat del Congrés, con de costurn,
els elements de tendéncia conservadora cont
mauristes i regionalistes han hagut de donar
la veritable nota moderna en rassumpte.
I els Iliberals, els homes que segons ells
miren al pervindre, han restat ofegats per
aquest per mort del tradicional sistema de
"frenos y contrapesos", on tot es redueix
un debat estéril 1, a uns vots de
censwra que
no ,s'aproven. En canvi, rutilització del sis
tema judicial (encara que amb organs es
pecials con són el Congrés acusant i el
Senat instruint procés i sentenciant), que
és rapropiat en tot regisnte democratic„ ha
kriqut oblidat pels
i han tingut de
recordar-lo els homes de política spcialment

conservadora, veint-se obligats
sar

la llei del

84,

a

desernpol
a Es

que poc ha servit
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panya i que constitueix
l'Alcubilla.
*

*

una

de sortir res efica(-, i que de responsable del
desastre de la Comandáncia de Melilla no
Se'n trobará cap! í ci poble tant tranquil!
I és que l'esperit del poble és mort, i ha
mort asfixiat per la pressió d'un Estat tot
podridura. Es més gran del que sembla la
nostra decadéncia.

monjoia dins

*

En aquest debat, perb, hi ha per damunt
de tot aixó una cosa trágica; i es la segu
retat poc menys que absoluta que avui tenen
tots'éls ciutadans de que dol mateix no n'ha
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La liuda contra el mal Cínematógraf
El fet de que'l cinema és una escola de 'do
lenteria, avui fins el poble indocte el regoneix.
o cinc dpissodis en pocs dies m'han donat
la sensació de que iclhuc la gent mes vulgar
sap que aquell espectacle alliçona en fer mal. A
apunyegava
un carrer del Districte IV un xicot
excla
petit.— Ai senyor !
a
un altre de més
cine.
maya una dona— tot aix6 ho -aprenen al
Uns treballadors s'explicaven entre ells les en
tremaliadures, d'un altre bailet, que unien la go
dejen.
sadia amb l'astucia : Igual que al cine
un
adreçada
per
D'una Iletra que jo he vist,
fábrica
de
patró
d'una
pobre pare de'família al
fi!!, és
manant perdó per un mancament del seu
tnntius
l'in
textual
"els
següent
frase
la

Quatre

—

—

—

—

que'

duiren foren senzillament una exaltació de, jove
nascuda sens dubte a l'empar de la molta afici6
a l'art del cine". Un periódic popular i gens md
ral ni moralista (1,'Esguella de la Tgrratxal
quan va succeir fa pocs mesos l'escandalós i sa
gnant assalt i robatori en un tren d'obrers al Po
ble Nou, en forma que tothom assimilá a les
usuals en les pellícules, publicá (Núm. del 15
Sept.) un dibuix representant la façana d'un ci
es
llegia el rétol "Cine real" i un
nema on
pallassp a la porta a cops de bombo atreia al
públic dient "Vagin entrant, senyors: Aquí
s'aprén de robar, de Matar, d'assaltar trens i mol
tes altres petiteses mes!"
poble ho coneix, el poble s'en adona... peró
obstant
omple les sales! Es que's necessita
no
gran virtut, ádhuc descobert el mal, per a ernan
cipar-s'en. Per aixó convé que una vegada esta
blerta i definida, com ho es arreu, eu les diver~
esferes científiques (moralista, pedagógica, psico
lógica, criminalógica,) la nocivitat del cinema, es
posin els mitjans per a apartar de la massa social
formidable.
un perill tant cert i tant
que
un
dels esforços més dignes
hi
ha
dubte
No
,

-

el realitzat pel juris
Piero Pesce
Maineri, ponent que fou del tema: "Quines són'
protegir l'infantesa
les mides a pendre per
contra els danys del cinema?" al II Congrés
Internacional per la protecció de
tin
gut a Brusseles el mes de Juliol de l'any passat,
1921. Aquest escriptor, que es dretista i segueix
la doctrina tantes vegades emesa a les planes de
la Civilta Cattolica pl campió de la causa de la
moral cristiana contra el mal einematógraf, Pare
Mario Barbera, S. J. ha tingut la délicadesa dc
fer-nos present de les edicions italiana i francesa
del seu Rapport (1), en el qual hem d'agrair
les amables citacions d'alguns autors catalans.
entre ells el Dr. Eudalt Serra i Buxó, que ho és
de "La maledicció del Cine" i el plorat Pare
F. de- Barbens, de "La Moral en la Calle, en el
Cinematógrafo y en el teatro". Voldriem donar
una
idea succinta d'aquest treball del senyor
de nota
consult

II

en

aquest sentit

es

genovés, CoMmendatore

l'Infantesa,

Pesce- Maineri,

pero l'espai

ens

:obligará

a

ce

nyit-nbs a uns quants punts d'especial interés.
Les primeries de la memoria son dedicades

a

reforçar, apoiant-la en autoritats i especialistes
(Belotti, Guisseppe Guadagnini, Haracourt, Ma
Vidni, Tomellini, Comido Ricci, etc.).
l'afirmació de la gran lotencia, sugestiva del ci
nematograf unida a la seva quasi universal apli
cació en la propaganda del vici. i del delicte. "N()
és negable, en veritat, que el número de pro
duccions cinematográfiques no immorals es exi
incalculable
gu, en comparança. ami) el número
de les produccions de tipus péssim, en les
quals campeja, per a din-ho amb Corrado Ricci
[i aquest, que és no gens menYs que el director
dels Museus Nacionals d'Italia, resulta un jutge
d'autoritat irrecusable] tot quant de més abo
minable avileis,- i degrada a la humanitat".
El mes fort greuge contra el gran ~su/
es
contra -el Cinema, allá on "la influencia deis
pectacles cinematográfics es revela nociva en ma
sini,
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evident,

és

el camp de la criminalitat".
Considerant: Que els espectacles cinemato
l'estrall que mes es
gráfics si no son regulats per controls riguro
pecialment se li ha de tenir en compte es la de
sos d'organismes
privats i d'Estat cornpletant
linqüericia infantil. El Sr. Pesce Maineri, per se l'un per l'altre, poden constituir un element
la seva professió •d'advocat en coneix personal
disolVent de les sanes energies espirituals i fi
ment nombrosos casos i demostra haver reunit
siques del poble i devenir deletéries al desen
una documentació copiosa:,
rotllament i educació de l'infantesa. Que la cen
"Una enquesta suara feta per mí sobre un nú
sura... ha d'ésser confiada de preferéncia als qui
mero considerable de jovenets processats i con
exerceixen per delire natural o social la tasca
demnats, em permet de no, dttbtar de la in fluén
d'educar i de protegir els menors...
cia dels espectacles cinematográfics com a causa
Propo,1a: Que, l'entrada al cinema sigui pro
directa, palesa, i adhuc confessada,, de l'acció
hibida
als menors de 18 anys. Que les mares
criminal. A una igual conclusió convergeix l'ex
de familia siguin 'representades en els comités
periéncia de molts magistrats i de molts especia..
de censura... en un número igual als deis man
listes en el ram de la psicopatología' infantil, la
dataris de les associacions per la moralitat i la
relació deis quals posseeixo".
protecció
de l'infantesa i la joventut. Que si
Contra tant de perill hi ha l'arma de la Ilei sota
gui
excluida
deis comités de censura la re
la forma específica de l'institució censoria. Per?)
presentació dels funcionar'is de policia, deis ar
la censura, constitueix un problema en sí ma
tistes, deis periodiltes i deis industrials cinema
teixa, car existent de fet a totes les legislacions,
tográfics. Que is'augmentin les sancionS penals
a
totarreu fracassa* perqué, la seva elasticitat
contra els transgressors de les regles prohibi
s'adapta desseguida a les exigencies de la in
tives de les projeccions cinematográfiques, i que
dustria o del públic, peró no a la deis educadors
s'exerciti, quan calgui, l'acció popular contra
i moralistes. El Sr. Pesce Maineri cita una cu
els
infractors. Que es Presentí primer a la censura
riosa estadíltica deis films que han sigut detu
l'argument
o
projecte de cada pellícula, avans
ts pel veto deis censors d'Italia: una proportió
d'elaborar el film, i aixó en benlfici mateix deis
íntima, que's contradiu amb la realitat per tot
productors. Que en judicar i seleccionar les pe
bcim apreciada de la enorme supremacia quan
Hícules els comités s'inspirin en els principis
iitatiVa de les ;pellícules vitandes sobre les in
protectors de la decencia i deis bons costums,
nócues. La major part de les conclulions del po
i ,de la frágil consciencia dels itifants. Que es
nent es refereixen, dones, a les reformes que cal
formi una Intelligéncia (entente) internacional
dria introdujr en la Censura, per a que aquesta
de censors d'Estat per majá de l'institució d'un
cumplís el fi pel qual ha estat creada, que és,
butlleti d'informació de carácter internacional.
con oportunament recorda, no pas per a defensar
A n'aquesta última iniciativa dedica l'autor
els interessos industrials ni els artistics ni el gust
unes ratlles
que cal recullir: "Una unió inter
del públic sino "la salvaguardia de la moral i
nacional
de
les
censures
diu
cm sembla su
deis bons costums, la tutela de l'ordre públic, la
mament
interessant. El cinematógraf no té
prosperitat de la familia— sentinaritum, reipu
fronteres: el mercat de cada nació está replé
com la salut física i l'higiene moral
che marques extrangeres. Davant d'aquest fet
klels infants. L'idltitució de la censura és deguda
una entente internacional que es podria
is
tot aixo i existeix solsament per a tot aixó".
reflectir
en la legislació i funcionar
pels orgues públics ja
Les Deis, peró, per elles soles no resolen els
constituits en les nacións associades, em sembla
problemes. Cal pensar en els bornes que han
ria molt útil. Cada serie important de films se-:
d'aplicar-les, i en l'acció particular per a sos
ria provista d'una carta -bibliográfica, mercés a
tenir-les, i exigir-les.
la qual i per mitjái d'oficines particulars d'infor
tnació,
"In van s'arma la legge
s'arrivaria a exercir una vigilancia pro
fitosa en el rnercat mundial. Seria aixó una pro
Se privala virlú non. la sorregge".
tecció internacional contra un mal terriblement
"Deurá cooperar a l'acció variadament preven
e4tés. Podi'ia comparar-se en sos fins i en sos
tiva i reprenssiva de l'Estat la obra deis ciuta
mitjans a l'acció entre els Estats contra la por
dans. I, sobretot, el vigilant i assidu magisteri
nografia i contra la tracta de blanques".
educatiu". Associant sempre aixís, molt encerta
Per a tal fi, cal, 'primer que tot, formar els cen-dament, el Sr. Pesce-Maineri, l'iniciativa privada sors, triar bé els censors. Una
idea justíssima
ami) l'intervenció estatal, fórmula les conclusions
del Sr. Pesce Maineri és l'excluir de la censura
que proposá a l'Assemblea
de Brusseles i que ara
els funcionaris de policia. "Les fortes vibra
io intentaré extractar en els principals punts:
cions ele l'atmósfera professional en la qual
neta,

Dirts aquesta

en

trágica esfera,

—

—
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viuen ha disminuit en ells el grau d'emotivitat
que és necessari per a judicar la materia".
També amb carácter internacional proposa el
ponent, en altre lloc de la memoria, la fundació
,d'un butlletí o d'una revista especial, de sanitós
reclarn, de noticies útils... en un mot, dic jo, la re
vista del bon cinematbgraf i de defensa contra
el cinema pervers. Ho aplaudeixo sincerament,
com aplaudeixo la totalitat del trevall del se
nyor Pesce Maineri, qui ha posat ja mans a
'robra constituint a Génova un Comité local so
ta el títol "Moralizziamo it Cinematografol"
(Portici Vittorio 4mmanuele 4-A 3). Tant de
bó poguéssim ajudar-lo des de Barcelona! Se

ria sens dubte una manera práctica d'actuar,
amb l'intercanvi de suggestions, per la mora
lització del cinema a nostra terra.

RUCA B A DO.

R.

(1)

Piero

Pesce-Maineri.

I

Pericoli

Sociali del Cinemato

grato. Biblioteca «Problema Moderni• diretta da M. Koby
linsky e G. Vidoni. Casa Editrici S. Lattes & C.° Tormo- Ge
nova, 1922. Un opuscle de 56 págines. Edició francesa: Les
Un
Dangers sociaux du Cinemalographe. Mateix editor.
opuscle de 48 págines.
-

-

La Immaculada Concepció
influéncia purificadora
Immaculada Verge Maria és
martifestacions de la gracia
La

mon
en

la

modem; i
mes

en

la nació

de la devoció a la
una de les majors
sobrenatural
mes

en

el

revolucionaria,

minada per la secta masanica,

es

alla

manifestació sobrenatural de la influéncia
purificadora i salvadora de Maria ha sigut,més
evident. El segle XIX és per excelléncia el segle
de la Inmaculada Concepció, i la Franca i tot
A mon contemporani han sigla testimonis dé dos
fets, que figuraran en la hiStória de la pietat
on

la

cristiana

com

dos corroborants indesitructibles

d'ordre sobrenatural, de la excellentisima efi
cacia de la d,evoció a la Inmaculada Verge Ma
ria, com dues recomanacions que el cel ha fet
•

als honres moderns de la excelléncia de son cul
te con a rentei deis mals morals que afligeixen
a la cristicoulat en nostres dies.

L1P revelació de la medalla miraculosa feto

a

fila de Sant,Vicens de Paul
en la primera Meitat del segle passat, i l'apari
ció de Nostra Senyora a Ultra banda del Pi,ri
neu, dins del tenme de la petita vila de Lourdes,
en la darrera meitat de la intateixa centuria, son
una reproducció o nava realització dfaquell gran
principi de l'apostol Sane Pa« quan diu que
la devota

religiasa

infidels2no

pels fidels. El
necessita miracles, ja en té prou
fidel catalic
amb la seva fe i am,b la pietat que d'ella deri
els mirades

son

pels

no

refreda en ses creen
cies, quan de la religió se'n vol fer una branca
de la ciencia humana subjectant sos dogmes in
falibles a una crítica falible, es a dir, subjectant
la fe a la raó, Déu a l'home; aleshores Déu
dona una llicó a la societat sufierba i descre
va;

pera

quan el

mon

es

prla per boca d'una senzilla monja
simple
pastoreta, i els savis cristians les
d,'una
escolten quan parla de Maria i per ordre de
prova
Déu aquestes ingénues criatures posen
la humilitat deis cristians i confonen la supér
bia deis incréduls, obtenint l'assentiment de
guda

i Ii

a

tota la societat verament cristiana que

novamept

Verge Maria auxili
dels cristians, i en so protecció fia la restaura
ció deis costunts de Vésperit cristia, que es ni-'
llinatge deis hames tingui iii
cesan i perqué el
unió d'afectes, constituint, com una sola familia
i fent deis honteS entre si germans.
proclama

la Inntacula,cla

Dr.

josEp

TORRAS

I

BAGBS.
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&poeta í !es donzelles
El poeta Bellmas
casa

a

blanca

les

es fea
construir
atores de la ciutat. Es una

Itafa

una
casa

Al seta e,ntorn prengueren seient un estol de
donzelles. El venerable vellet no podio con
tenir-se el riure. Aparegué una doncella

gentil conb una cistella curulla, de roses i les
°frena al poeta. Un altra li posa damunt
del, frota resplendent una corona de llorer.
El poeta no sabia si riure o plorar, tan gran
era l'emoció que feia tremolar la seva ven.
Mercés, meras, repetía monotonament, com

de neu, voltada de
estant s'albira una
gran estesa de camps i el mar que brilla
enlla de l'horitcó com el fil d'una espasa.
Al !ardí floreixen els rosers sota la blavor
si no trobés altres paraules per agrair
purísSima del cel i les campanetes. multi
l' °frena.
codors i trcmsparents con si fossin de por
Una doncella que tenia la veu dolça com
rellana s'enfilen paret amunt i s'entortolli
el
dring d'una campaneta„ va dir unes pa
guen per la soca deis arbres. Quan s'espaar
raules alades que foren espwrnejar els ulls
pella el dio i la llum inunda el 'cel i els ar
del poeta.
bres encara un poc abaltits s'espolsen la
Un cop acabada la fasta, posá els llavis,
l'Osada, un vol d'ocells canta i xiscleja sota
tretnolós d'emoció, damunt del front purís
la finestra del poeta. La boira llisca SUMÍ
sim de la doncella que, l'havia coronat. Les
inent arran de muntanya, com un mantel!
voleiadís, i en havent passat, el brancall deis seves companyes esclafiren a riure i varen
pins esdevé refulgent com si fos cada pi un fer caure dctmunt del poeta una pluja de
roses esfullctdes.
brollador de llum.
,Quan les donzelles es disposaren abando
El poeta Bellmás és vell, pera dirían que
nar la casa,. penetra a la conbra En Ricard,
ein els seus ulls clars com l'aigua d'un rierol
hi brilla encara la flama de la joventut. Té nét del vell poeta. No va saber copsar la
el front ample i resplendent. Fa molts anys gracia i la ingenuitat d'aquella festa íntima,
va desapareixer amb un gest de des preci.
que petja el peu damtint de la terra, pera no
Les
donzelles abandonaren la casa del poeta,
s'ha extingit la llum deis ideals que ha illu
:qinat sernfrre el ami de la semi vida. Es alegrement com un vol d'ocells.
El sol s'havia ja estimbat darrera les
espiritual i parla amb una gran dolcesa.
muntanyes
i les tenebres començaven a etn
Quan algn s'estranya de la :leva fortitud,
bokallar
la
terra. El brollador .del !ardí re
diii amb un sontrís als llavis: els ve,lls que
morejava suaument com si digués una oro
son febles e,sitiritualtnent, es perque quan
eren
joves oblidaren que a dins del pit hi ció. Els ocells anaven a joc i amagaven el
portaven un ánima immortal. No esperen cap sota l'ala, lassa de tant volar sota la bla
vor del cel.
qrans coses d'un home materialitzat; Si pro
cureu
que la llum de l'esperit no s'extin
El vell poeta criclá En Ricard i u va dir:
geixi mai, a dins del cor flamejará ?'eterna perqué ellas allunyat quan has vist les don
joven tut. El temps pot fer caure la neu da zelles a prop men?
:---Perqué no em plan la seva companyia.
tnunt del nostre cap i arrugar la notra pell,
—No et plátten perqué no saps parlar amb
pera si sou espiritua,ls interiorment us sen
donzelles honestes. Les trabes massa inno
tiren igualnient forts que com teman divuit
cents, veritatP Davant d'una dona mundana
onys. No son pas els anys els que fan en
parlen amb malt desembarás, i en eanvi no
venir l'esperit, sinó les passions i els platxe
ris' de la' vida. Un jove,lasciu és natural que
saben el que dir davant d'una doncella, pura
arribi a les portes de la vellesa malaltís i i honesta.
corsecat.
—Es que una vegada es varen riure de mi.
Totes les donzelles de la rodalia estimen
—Oh! encara et recordes que una d'elles
i veneren el poeta Bellmas: Molts dies acu
et digné que els teus versos no són tan bons
den a la seva casa i u ofereixeu clavells i
com els meus. Es possible que encara sentis
roses. El poeta els din madrigals i elles som
rencúnia contra aquella ingénuct donsellaf
rittett agraides. Les donzelles organitzaren
—Jo no u faré cap mal, pera no puc sim
una j'esta íntima per tal de solemnitzar els
patitzar amb una doncella que m'ha ofés.
seus éxits literaris. El vell poeta estava
----Oh! Déu, m.eu! Es d'aqueSta manera
ternit com un infant.
que entens el perdó! Sembla estrany que no
Posarensuna cadira daurada sota d'un bel sapiqueu perdonar! Com podeu 'Hure amb
dosser per tal que el poeta presidís la testa.
el cor pie de rencúnia. Un han eristiá per
com

una

jardí. De la finestra
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dolut sonpre, per(ple sop que si no perdona
nó. será cii tampoc perdonal. Veig que en
cara seg neixe.s- tehint el cap pre-de.funi. El
mlii it es el mal que palcixen molts honres.
Vanitat i l'orgull son les (tacs passions
que fan ntés estralls a l'hule-u-grital.
tin
qi/is'7,anitnt deis ieus éxits literaris, que per
gran que siguis el lirón 'pal pre.ycinair de hl.
Posa en totes les leves obres .nn poici 111 d'hu
militat. Ah! Ricard, de que teas org ull? Jo
Mai M'he deixat temptar per la vanitat.
que el men esperit tos
transparént -calo un (-vistan i
sientlit
yermó ádhuc de l'home .1(u's petit de la terra.
4h! quina poca cordialitat que tenía. No

procurat seinpre

estimeu els uns als altros.
tracteu
si fossiu, ene-mies. .EI vell poeta sacos
t} It la finestra, t'abrí de bat a bat„i exclama:
Guaita, Ricard„ quin espectacle Inés. mera
vellós. Sota el brill daquestes estrelles,
quants ?tomes es trabaran ara nuitant contra
la•.lnort, i els seus .ulls es clouran i el món
-oblidará lhtrs noms. Alguns dells creien que
tren homes providencials que havien vingut
a la térra per a ésser el guiatge de la huma
nitat, i la mort ha dos els seus ulls, i ,ja
ningú es recorda.dells. Ai, pobres deis que
es ereuen superiors als
demés homes! No
són altra cosa que un grapat de cendra. Es
molt huina que Iluitem per aconscguir un
Roe preeminent eu la societat„ j que oferint
als nostres germans,els fruits del uostre in
us

com

•

watt

una

gran

—L'estimo.

bumilitat,

estim,ant (utots els homes, i recordav
os que
Ile'n no ens ha donat la intellighcia per a
ensuperbir-nos, sinó per a que sapiquenz
('estriar el (-ami dreturer.
.viguis, dones,
.vaniiós, fi!! meu. Sigues etnsin, amable, hu
mil, espiritual i sobre tot estima forca que
avni tots es/chi mancats d'amor.
En Ricav(I abandonó la cambra meditant
les paraules del sea avi. Fea p0C fein0 que
s'havia promés amb una donzella molt dis
fingida i ana a visitar-la com solía fer totes
les nits. Aquella Kit es celebrava una testa
els .volons eren plens de gent. Quan arriba
liii Nicard„ havia ja. camencat el ball. f,a
seva promesa es/ova vallada d'un esto/ d'ad
miradors que es planyien de no poder dansar
amb ella. En arribar En Ricard, es disper
saren.
Veig, Emilia, u digné somrient„ que
els pleus (enríes saben fer-te companyia.
M entre les danzelles dansaven, les clames
conversaven amigablement .parlant de coses
,

purrils. En Riçard'i
pavella,

elogi

que tots els

feien tan bona'
inVitats parlaven amb

renien gairebé la una/cita al

gest distingit 1 elegant. En

Ricard n'estava tan gelós da l'Emília, que
l'ofenia el més petit discreteig a,mb els joves..
Unes amiepte?s se l'emportaren, i En Ricard
pus:vejó esperan! el san retorn. En passor
davant d'una cambra sentí la veu del pare
de l'Emília i s'aturá. Encuriosit escolta el
que deja, colocant-se darrera la porta. La.
voste""
nieva situació és .molt COMpromesa. Si
préstec
fer-me
un
trobés algú que volgués
podry'a seguir explotant els meuss negocis.
Ile donat aquesta testa perqué els amics
cifrwuin que segueixo essent ric com abans„
En .Ricard en sentir aquestes parctules va
tenir una gran desillusió. S'allunyá consirós
i penetró novament al saló on es celebrava
la j'esta.
L'endemá el seu avi va notar que estava
molt preocupat. No cm vulguis negar, ti
digué, que has tingut alguna contrarietat.
—Sí, es cert.
sabut casualment que
és pobre.
el pare de
motin de la leva preocn
—1 aquest és
pació? Que Nuses ter," Sera4 capa( d'aban
donar l'Eludía pergid?,el seu pare ha perdut
les seves riqueses?
---No sé el que taré!
significa al/tiesta ves posta? Si co
metessis lb arte tan innoble, no series digne
(le portar el niel( anal. L'estimes o no l'es
times?

•

geni, per() sempre aM,b

1 el .ntalenx

no

per

dones, çi l'estimes, coni pots dir que
saps el que jaras/ Deixaries d'estienar-la
una cansa

que ella

no

n'és

responsable?

Casal per amor 1 no per intrriés. Si
tens proas diners per casar-le finita 1

un

tre

balla i no vulguis que la dona el mantingui.
Pasta el nostre pa de cada (tia amb una nrica
amb el ten estor(
de sacrifici i de dolor,
i el ten treball fes-te una-l1ar honrada. Quan
no hi ha al/re 7,incle que el diner, la vida es
con7'evieix en un suplici. L'amar !iones!, és
toteS ACS coses. ...S7
fa hluini (pf e t'in MI
17::111íffil (çS bona, estima-la i que 1Vil as
benecixi.
Mentre el vell poeta. així parlaz'a, penetra
a la casa un esto' de danzelles i agafant-la
per un brac darvIlaven al /ardí. El «el era
Han. El poeta les feja riure innocentment
i toles l'escaltaven encisades.
En Rieard de la finestra estant esquarda
infant.
el sea
eujogassat cam
sentir-se 7'en perame portO7o •la mort a
dintre.
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L'últim

mono

Es inútil perdre el ternps esbrinant si és responsable En Pere
renguera, perqué al capdevall l'unic responsable seré jo.
—

o

En Be
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Esguardant el

món

Dinamarca

El tancoment de les botigues
Ha estat promulgada una llei fixant les llores
de tancament de botigues.
Hivern (16 de Setembre al 31 de MaN) : des
del dilluns fins el divendres, a les 7; el dissabte
a les 9.
Istiu (i Abril al 15 Setembre) : des del dilluns
fins el divendres, a les 6; el dissabte, a les 9.
Els magatzems no poden, obrir-se abans de
les 6
Son exceptuats de la llei : els quioscos de les
estacions en els quals es venen llibres, fruits,
begudes etc.; els venedors de diaris ambulants;
els venedors de benzina per automóbils, etc.
Les neques poden estar obertes fins les 8 i els
dissabtes fins les 9. Les pastisseries els dio
mertges s'han de tancar a les 4 de la tarda.

Heit's
cats

aquí

el

programa

El salari
Un

nou

projecte

de llei ha estat aprovat

parlament.

pel

Un cop regeixi el nou projecte les families
obreres composteá de quatre persones (marit
muller i dos infants) cobraran un suplement set
manal. Per cada 'infant de 2 a 15 anys, corres
pondrá un augment setmanal de to shillings.
En aquest projecte es donen també disposi
cions sobre els infants abandonats i sobre els
que reben mal tractament deis pares.

(Nerv-Zealand Herald).
Rumania
La

política

obrera del partit comunista

El partit comunista de Rumania s'ha reunit
Pleésti prenent els següents acords:
a) El deure de tots els membres del partit
deis obrers conscients és de formar part deis
a

sindicats establerts per la Ilei i de treballar per
la seva transformació en organs
frias per la finita de classes.
8) Els sindicats no poden, isoladament, des
lluirar les masses obreres del jou d'assalariat;
tenen necessitat d'esdevenir forts per a resistir

aconseguir

l'ofensiva patronal.

siodi

(Socialismul).
Franca
La

•

Nova Zelaada

deis

Jornada de 8 llores i reducció de treball en
les industries insalubres; prohibició del treball
de nit a les dones i als infants, com així també
de tot treball nociu; setmana anglesa, augment
de salani proporcional ,al cost de la vida; forma
ció de consells obrers i de delegats de tallers;
abolició de l'import sobre els salaris i organitza
ció deis sindicats sobre una base industrial.
La Conferencia ha votat una proposició sobre
la qüestió 'agrária, preconitzant l'expropiació in
tegral i gratuita deis camps, instruments agrí
cols i ramats i bestiar de les grans propietats.

,

(Sociale Meddelanden).

social

:

l'O

de 8 hores

en

el

Conterç petit

El diputat M. Pierre Dignac, ha pregat al
ministre del Treball, qui digui per quin motiti

promulgat encara el reglament rela,tiu
jornada de 8 liores pel scomeN al' detall.
El ministre ha declarat, que abans de pendre
un acord en
ferm ha volgut coneixer
sla

no
a

la

dels obrers i del patrons. Es nornená una co
missió mixta per tal d'arribar a una solució de
concórdia. Havent presentat els patrons unes ro
ves
observacions, cal estudiar-les
pendre un
acord detinitiu.

(Journal Officiel),
La

protecció

de

l'infancia

El Senat ha discutit dues proposicions de llei
relatives als infants; la pi irne ra. de M. P.
Straus, tendeix a la revisió de la llei de 23 U>e
sembre de 1874 sobre la protecei() deis infauts;
la segona, de M. Gustau Dron, tendeix a millo
rar el nodriment deis inlants de pit.
Aquest da-.
rrer
senador ha manifestat que era necessari
aconseguir que els metges donessin coneixement
de la manera que son alimentats i del seu estat
de salut. Cada infant tindrá un carnet en el qual
constaran les indicacions que faci el metge. Aqttest
sistema ha donat bons resultats a les regions de
vastades.
Es probable que s'estengui a tota la França,
car será un mitjá poderós per
aconseguir salvar
els infants i donar facilitats a les mares per a
que puguin amb l'ajuda déls metges i les auto
ritats evitar les enfermetats que són el flagell
de Ilurs fills.

("Journal Officiél".)
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El sufragl femení
En algunes nacions d'Europa i d'América es
reconeix a la dona el dzet d'intervenir en
les lluites polítiques. Es aixó un bé o es un
mal? Per a respondre a aquesta pregunta cal
dria abans fer un estudi de la situado política
deis nobles en els quals es concedeix el vot a
la dona. Si limitem la qüestió a casa nostra us
haig de confesar sineerament que mai m'han
entusimmat les campanyes que s'han fet per
tal d'aconseguir la igualtat de l'home i de la
dona en els afers polítics. La dona en un poble
crista com el nostre es respecta& i no viu
sotmesa a cap esclavitud. La nostra actuació se
ria purament política. Quins drets poidem rei
vindicar? Les portes de la Universitat son tam
bé obertes per nosaltres, i, per tant, no se'ns
nega la cultura. La dona cristiana no es con
siderada com un ser inferior, sinó com la com.
panya de l'home. ?Ens anirem, dones, a organit
zar
políticament saliera que serem vençudes
per qué esgrimim armes desiguals contra l'ho
me ?
La dona no ha de Iluitar contra l'home, sino
seva collaboradora. La dona i
que ha
l'home es complementen i-, per tant, no poden
dividir-se en dos bándols.
Nosaltres no som com aquelles dones sense
feminitat que en ten-es extrangeres mouen al
darulls i recorren éls (!arrers exhibint grans
cartells de propaganda. La dona catalana es
senzilla i casolana, i no li plan actuar fcra de
la llar. No hi ha res que apassioni -tant eran
les lluites polítiques. Seria gaire eclificant que
les nostres dones avui allunyades deis apassio

d'ésser)la

naments de la

política,

es

barallessim grollera

trient? No volgueu fer intervenir la dona en
tenen
uns ,afers
en els quals no vencen els que
mes
hábils.
rao sino els mes astuts i els
La política ,d'ofici és una cosa que fa fetor.
Ningú pot negar que hi ha una gran corrupció
en
els costums polítics i una gran insinceritat.
Totes sabem per haver-ho llega, les combina
_tons que s'han de fer per tal que triomfi un catt
didat i els diners que s'han d'escampar. Avui
yn
els districtes forans es vota a aquell qut
vaga millor. Sense diners no hi ha vots. Poden.,
dones, nosaltres fer eleccions a base d'aquestes
immoralitats ?
Tothom sap com s'obtenen les majories. Re
cordo haver presenciat una séssió al parlament

espanyol que cm va produir una gran desillusió.
Els diputats de la majoria semblaven autómates
que des del banc blau se'ls feia moure. En el
rostre s'hi reflexava la seva pobresa inte
Hectual. Aquell escamot d'homes sense prepara
do de cap mena es el que decidia les votacions
i obeia cegament les ordres de la presidéncia.
I per .a que segueixi aquesta farsa hem de votar
les dones? No; no val pena,
Vol dir aixó que la dona ha de romandre tan
cada a casa? No; de cap manera. La dona podria
fer un gran be en l'exereici de les obres socials.
Pero hauria d'actuar intensament i d'una ma
nera
eficaç. Ara, perdoneu-me que ho digui
amb una mica de cruesa, la dona té mes vanitat
que no •pas desig de fer bé el proísme. Hi ha
associacions benéfiques i socials que no son res
mes que un acoblatnent de senyores prestigioses
que Jan tertulia. Abans que el senyor Bisbe pro
hibís les festes de caritat, es donava el cas que
s'organitzaven festivals que donaven un benefici
de vint pessetes. S'esmerçaven tants diners en
decorat, vestits i ornamentació, que els pobres que
havien servit de pretext per a celebrar l'acte no
n'obtenien cap benefici. Aixó grácies a Déu s'ha
acabat. Peró eticara resten moltes ficcions amb
apariéncia de realitat.
Cree, dones, que la dona no ha de pendre part
en les lluites polítiques, pero ha de posar les se
ves activitats al servei de les obres cristianes i
socials. I ho ha de fer humilment, senzillament,
embolcallant el seu nom i les seves bones obres
amb el mantell puríssim'de la humilitat.
A la llar hi tenim una gran responsabilitat.
Moltes vegades nosaltres som responsables de les
desviacions de les nostres filies. Les veiem amb
un llibre a la má i no esbrinem si es bo o es
dolent. No ens donem compte del mal immens que
pot originar una novelia dolenta. Les deixem
vestir tal com els plan i les deixern anar allá on
volen. La mare ha d'ésser él guiatge dels seus
fills. Pensin les mares que toleren les desviacions
de llurs filies que elles en seran responsables da
vant de Déu. La joventut té molta fantasia, mol
ta imaginado, i necessita el seny i el consell prit
dent de la mare.
Son molt mes trascendents aquestés coses que
vot dintre l'urna.
no pas anar a depositar el
seu

•
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El elan' del poble

Dístribudó de les hores
de lreball

El
Es indubtable que pot aplicar-se a aquest as
pecte del treball el, •N/ell aforisme del dret romá:
"quod tibi non nocet et alteri prodest, facere de
bes". Realment: go que a tu no fa mal i apro
fita ab; altres, tens el deure de fer-ho.
Si aquets principi de justicia s'hagués aplitat a
les relacions del treball entre rpatrons i obrers,
(piantes Iluites estérils s'haurien estalviat uns i al
tres !

Diuen que baixa

*

El

cert

rable
panys

dies, davant del cadáver d'un hono

empleat d'escriOtori, parlaven
ami) el métge de caNalera,

uns

.com

company.

---Entre áltres causes, contesta el metge, es deu
al mal funcionament del paidor.
'l'oís els dependents, companys del mort, es
miraren espaordits. Tots sentien malalta la ma
teixa entranya.
per qué será aixó, doctor? li preguntaren

quasi

tots

a

Mora.

—Per moltes raons, peró sens dubte, la pri
i principal -d'elles, per aquelles corredisses
que poc després de 'la una de •la tarda i a(bans
de les tres .de la Mateixa veiem en totes les vies
públiVues de Barcelona q.uan innombrables depen
dents surten deis despatxos o bé hi tornen ad,e
Iét+adame.nt.
—Aquesta costura., afegí el doctor, infringeix
totes les regles bigieniques de l'apat principal
del dia i perjudica el bon funcionament de l'es
tómac. Es impossible servar-lo bo i sa' mentre
s'hagi" de córrer per anar a dinar i córrer des
prés per tornar als despatxos. Es impossible.
mera

Perqué
porta

*

es

Governador:

aquesta Iliçó

fan rics i els consumi

apendre prompté
d'apendre la.

faci

aquells

a

que

tenen

la companya moralitzadora que V. E.

aplaudiments de la gent decent,
digna d'elogi, convé secundar
necessária,
la; peró una carripanya simultánea per abaratir
a

cap amb

es

es

la vida...

Ennoblir-.la está be, i Déu Ii pagui,
Governador tan, excenent obra; peró fer
el viure als pobres...
Repetim-ho: el
rebaixa

preu del pa
del preu s'imposa. Si

céntims per arroya,

com

va

es

es
es

senyor

posible

exagerat. La
limita a cinc

dient,

no

estaretn

pas satisfets.

Tinguin compte els que ira frueixen d'aques
ja es parla de Cooperatives de pa;
tinguin preseni que
lluny d'aquí, a la capital
de la Segarra, hi ha una farinera cooperativa
que envia cada dia milers de quilos de pa
poblacions llunyanes, .Barcelona inclusiu.
ta ganga que

no

a

w111~1~1M

ACABA DE
*

els que estan fent hendí

ara-

el rnanipuleig de blats i farines.,
estudien la rebaixa del Preu del pa. Estudien!
Per algar el Preu del ya mai estudiaren tant.
Molt costa d'ape'ndre aquesta lliçó. Mentrestam

gran amic

del mort, sobre la causa que tan prérnaturament
havia portat a la sepultura el seu malaguanyat

del pa.

preu

en

ells, els manipuladors,
dors, s'empobreixen.

*

seus

que

es

cis usuraris

Senyor
la pocs

el

pa

Altres (buen' que. baixará.

.

*

del

preu

SORTIR

*

Cdhclusió: les dues liores, mutilades, que es
concedeixen per a dinar 'a la dep,endéncia mer
cantil haurien d'ésser doblades, o, al menys., tres
boreS ben complertes.
Es de cabdal importancia aquesta reforma, i
es
molt d'estranyar que 'tanta joventut il4ustra
da que forma part de les entitats obreres pro,,sfessionals del ram d'escriptori (tan propens
les malalties de l'estómac) no es preocupin de
buscar remei a aquest viciós i mortífer borari
de treball.
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acepció

D'ad
Vetaquí

una

noticia

que

es

radie, senyor Munoz, procesat

per

desfalc allí

cornés fa poc, ha sigut declarat boig."
Decididament, hi ha bogeries oportunes.
,

*

*

*

El Govern ha prés de les mans de l'exemplar
Patronat de Presons, de Barcelona, l'adminis
tració de les presons, a fi de fer-se'n cárrec el
Govern directament. El cas es poder collocat
amics i remenar les cireres...
*

*

agrícola

*

treballa per

de rdpresentar l'agricultura
g.;
organismes económics, com,
cultats

a

que les

en

els alts

Junta de
Aranzels i Valoracions. Ara si es juga net en
la elecció de representants d'aquesta classe_ (re
cordem la elecció de representant agrícol
el
v.

la

.en

Consell del Banc de Espanya), guanyen sempre
els organismes agrícols no oficials.
I aixo no pot sofrir-ho aqueixa burocrácia.
que ven la menjadora en penh s aixo sovin

tegés.

N,o hi ha

que dubtar que l'Estat espanyol té
naturalesa de ferro. Perqué tots hem con
vingut en que está malalt,' i cada dos per tres
sofreix una crisi, i sempre en reix.
Es veritat alió de que vitt més el que piula
que el que xiula, o el que el xinlen, que no és
el mateix.
*

al senyor Bergamín en agraiment• a haver estat
el susdit Ministre el qui confecciona i signá el
Tractat de Comerç ,d'Espanya ami) França.
Comprehém la joia i l'entussiasme del Go
vern de la República pels beneficis que el tractat
els 'reporta.
En canvi, als nostres vinicultors arruinats pot
ser no'ls faria grácia que al
senyor Berganiin
s'el proposés per a una creu. A. no ser que fos
la Creu
Sofrirnent... deis altres en mérits del
Tractat !

*

*

*

A Igualada sla cele-brat un miting de con
trovésia entre els Sindicats Lliure i Unic.
Segons la Premsa, va assistir-hi molia con
currencia, va produir-se en mig d'un entussiasme
gaire bé indescriptible, i ,va regnar el major or
dre i gertnanor... peró cada qual es va aferrar
a la seva i tot va quedar igual que abatís.
Es natural que quedessin iguals tractant-se de
geta igualitária i a Igualada.
*

*

Aconsellem als nostres llegidors que •no s'es
verin ni dubtin de la nostra serietat i sapiencia
si troben de tant en tant algun xiSto dolent,
perqué aixó precisamet és prova d'una superio
ritat intellectual i está de moda.
A la darrera crisi En Bergamin, que li han
canviat la cartera, ha dit: "Resultará extraordi
nari que a lá rne.va edat. deixi Hisenda per a

pendre Estat."
Ja ha estat dolent, ja.
amb el

seu

talent

I que

encara

a

dugui

la
a

seva edat i
coll la can

tera...
*

*

*

*

El Govern francés ha concedit la Legió d'Honor

*

*

Ha quedat autoritzada a França, per un De
cret, la incorporació al pa, en concepte de substitu
tiu, d'una quantitat determinada d'ordi i altra
d'arrós.
I els francesos en protesten. Que més vol
driem nosaltres que menjár .pa d'arrbs

*
*

la

una

Cambres Agrícoles Oficials, que solen ésser mis
organismes de pura fantasía, absorveixin les fa

*

a

porta el

comentan"L'ex
director del Parc d'Intendéncia de La

La burocrácia

l'avalen firmes de reconegut prestigi
caritativa i subterránea.

filololia Política,

*

*

*

Grácies a Den que la gent ha aprés a pallar
clan. Fins ahir de certs •diners qbe cobrava certa
p.-,ent s'en deien, segons les latituts i 'els temps, fon
do de .reptils, sopa. etc. d'avui endavant se'n ditien
els diners del joc,: i consti que la nova i exacta

A Lausana acabaren per no entendre's i sem
per la mateixa raó: pels interessos eco
nómics.
Ara en té la culpa el petroli,
els aliats
volen el de Russia, que és el país més petrolero
del món.

pré

perq.ue
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La Comissió Executiva del Primer Congres
i Sanejament de l'Habitació, celebral
a
Barcelona el proppassat Octubre, sota el pa
•tronat del Rei, ha elevat als Poders públics les
—

Noticiad

d'Higiene

ESPANYA
La quasi totalitat
Catalunya, al cap de

de

societats

agrícoles

de

totes el benemerit institut

Catalá de San Isidre Llaurador, han acor'dat di
rigir-se al Govern per a que no posi obstacles
a
la celebració de Concursos de bestiar.
Perque el Govern, ni fa ni deixa fer.

L'Arquebisbe de Valladolid projecta cons
dedica
un Grup d'Escoles exclusivament
proporcionar als obrers una educado inte
gral, complerta.
L'iniciativa del zelosíssim Prelat es rnolt ,elo
giada.
truir
des a

—

En la reunió de técnics i elements direc

(enginyers, perits mecánics, delineants,
carregats, etc.), de les industries mecániques i
metalláries que tingué lloc a í'estatge del Sin
dicat General de Tecnics de Catalunya,
tracta
de la manera d'adaptar-se al R. D. del 3 de
Novembre sobre sindicació professional volunta
tors

conclusions i acords aprovats per l'esmentat Con
grés, com a síntesi de les diverses ponencies
comunicacions presentades al mateix, pregant el
compliment rigorós en bé de la salut pn
seu
blica.
Ha estat solemnialment clausurada l'Expu
d'Higiene organitzada amb motiu del Con
gres d'Higiene celebrat a Barcelona el proppas
sat Octubre amb exit falaguer.
Els Serveis Técnics d'Agricultura de la
Mancomunitat es`tan donant Cursets molt pro
fitosos per diversos indrets de Catalunya sobre
els conreus més adequats a cada comarca.
—

sició

—

—

L'Institut de Reformes Socials está, estu-i
projecte de Contracte de Treball.

diant de ferm el

en

ESTRANGER

•

es

—

El

nou

Govern italia es proposa obligar al
de les lleis socials, el descans domi

compliment
nical en primer lloc:
A Anglaterra sha

constituit el major Sin
dicat del món, per la fusio dels Sindicats: Na
cional d'Obrers, Fusiónats del Treball i F.m
—

ria.
—

La "Gaceta" publica

Reial

un

decret del

ministeri del Treball disposant que el cos tecnic
d'inspecció d'assegurances dependrá d'aquest de

partament i será considerat com a corporacié,
administrativa de l'Estat a, les ardres d'un Co
missari
A
—

general d'Assegurances.
Bilbao funciona

u

n

a

Cooperativ‘a

de

que

projecta

per als

un

centenar

de

cases

ara

sócis, rápidament.
I com a Bilbao, dit i fet, prompte veurém
allí edificat un nou barri amb cases barates, sa
seus

nes

i hermoses.

A l'Escola Superior d'Agricultura, el pro
fessor Filippo Silvestri dona un curs de deu lli
çons. Tenen una hora de durada, de sis a set de
la tarda, efectuant-se també practiques comple
mentáries de quatre a sis, amb carácter volun
tari, podent-hi assistir els que .siguin inscrits, que
ho klesitgin. El curs comença el dia 4 del co
rrent i acabará el 15. El doctor Silvestre és pro
fessor d'Entomologia agraria i Director de l'E
cola Superior de Portici, essent universal el seu
prestigi en EntomolOgia i Patologia vegetal.
La Lluita contra la Mortalitat Infantil obra
parróquia
un nou Consultori de Puericultura a la
del darme, 4ue, com és sabut, está situada a
una de
les barriades més populoses de la nostra
ciutat.
--

—

A França augmenta l'emigrado, cosa rara
dit
país.
en
Els ianquis, durant el mes d'Octubre, cons
tituiren 756 societats mercantils noves amb un
capital total de 651 milions de dólars. Amb
un any, el
nombre de societats d'aqueixa classe
pujá a 8,000 i el capital total a la vora de
7,000 milions. Són xifres verament fantástiques.
El Govern mexicá ha dictat mides riguro
propagandes revolucionáries.
ses contra les
Qui ho hagués.dit aixó un parell d'anys abans?
El Congrés Eucarigtic de Río Janeiro ha
constituit un exit colossal. A la processó hi asiš
tiren 30 Prelats, presidit pel Nunci de Sa San
tetat; soo sacerdots i 250,000 fidels, havent-bi
nació.
pres part el Govern i els alts Cossos de la
qual
anava
carroça
sobre
la
magnífica
La
riquissim ostensori el Santíssim Sagrament, foo
portada per braus militars. Tata la ciutat Tren
gué part en l'immens i entusiástic homenatge,
—

—

Construcció, titulada "La Ciutat Jardí",
edificar

pleats Municipals.

—

—

Spa un important Con
tingut lloc
organitzat
pels elements agraris de
grés Agrari,
Bélgica. S'ha proposat en eh l la constitució d'una
Associació Internacional Agraria per tal de p0
poder defensar els interessos deis productors per
medi d'accions generals mancomunades.
—

Ha

a
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Obra de gran interés:

Los Tribunales para ninos
NINOS EN BARCELONA

EL TRIBUNAL PARA
Y SU

ACTUACIÓN
—

EN EL PRIMER SEMESTRE
FUNCIONAMIENTO
DE
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

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA
Linfa de Cuba Méxic.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
Gijón el 20 i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Habana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
Mula de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatje de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Linfa de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valencia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Unja de Venezuela Colombla.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
lencia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Cre.0
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona.
Linfa de Fernando Póo.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valencia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
de Canarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.
Aquests

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
dona allojament molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatal
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

la

Companyia
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Arcs, n.° 7, pral. (Travessia de Piaça Sta. Ana

a

Placa Nova)

CENTRE D'ENSENYAMENT ESSEN
CIALMENT PRÁCTIC, DE COMERÇ
Reforma de Iletra..—Ortografia..—Correspondéncia comercial.--Documentació.--Práctiques
d'escriptori.—Mecanografiá.—Cálcul mercantil i Teneduría de Llibres per partida doble.
aplicats a tota classe d'empreses incluídes la Banca i la Borsa.—E1 Títol de Tenedor de
Llibres, previs exámens per perits i professors mercantíls.—Classes especials per a senyo
retes.—Practical of School Languages (Llengües vives) per professors estrángers i per
métocies moderns purament práctics.—Taquigrafia.—Geografia comercial.—Llengpáfons
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