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Les responsabillials
No

ens

litats".

podern

sustreure

al tema

palpitant

de la famosa

qüestió de "les respónsabi

Arreu es parla de la tuateixa diaris revistes, conferéncies, envesteixen el
i en
treuen tota mena de conclusions i d'absurdes.
El Congrés deis Diputats s'ha fet eco de la veu del carer, i aquí
tenim

sió en la que hi
de les

ja

una

tema

comis

figuren gairebé tots éls grups parlamenbris: encarregada d'escatir aixó
responsabilitats i de formular una acusació concreta.
fi haurá víctimes? Potser sí. Quan aqnestes campanyes s'emprenen,
lógicament han
de finir
en quelcom aparatós, en quelcom que correspongui a l'interés
que
s'ha fet desper
tar en el
públic.
Peró, aquestes víctimes (si n'hi ha, perqué després de la carta l'Aguilera i deis cops
d'aquest arnb En Sánchez Guerra sense cap consecffiéncia aqui és de
possible tot), ho seran
per una
actuació concreta en la qué hi plani una responsabilit-at? No, evidentment. Ho se
ra n
per una actuació general, per una gestió de govern sense
pericia, ni cornpeténcia, ni
escrupulositat de medis... i Ilavors, diem-ho ciar, quants ex-ministres espanyols es Iliura
rien d'anar a la
barra?
Si hi ha responsabilitats, aquí tenim a tots els polítics de la
Idecadéncia, sobretot de
Cuba ençá, que
\--uba
haurien de caryegar-les. Tot el que no sigui aixó és afany de populat
xeria, és política menuda, és intriga miserable.
Esperem el que
rnaria una esmena idigui la Comissió del Congrés. Peyó l'opinió, més que aixó, estideis bornes i deis costt ms polítics, una nova manera de fer, una ma
J°1«
moralitat i técnica en la direcció de la cosa pública.
Si la campanya pro responsabilitats hagués de
conduir-nos
guda sigui!

Peró

mentre els

fets

no

ens

sornriure d'atnarg escepticisme,
tata la

Catalunya

de seny.

a

aquest resultat, benvin

ho demostrin així, permet, amic llegidor, que fuel
el qual segurament ens acompanyarás tu, i MI)

en

un

tu
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
Avui no podem dir que són de pau els aires
d'Africa. Una operació d'avançament ha resultat
desgraciada, i els moros estan altra volta arbo
rats.

Aquest problema,
vern

que vingué a resoldre el Go
de Concentrad() "en cuatro días", no el re

soldrá

pas.

de Barcelona, encara
des de que l'autoritat ha
volgut que es millori. Quan ella vulgui es re
soldrá del tot, encara que fonamentalment, no
tingui solució possible mentre les consabudes
esencias tinguin embabiecats als nostres homes
de govern.
Per cert que aquestes esencias han estat a punt
d'evaporar-se i esvair.-se aquests dies en el Se
nat, convertit en pati de marmanyeres per alguns
deis més conspicus personatges del regisme.
Tot un President del Consell Suprem de Guerra
i Marina, abufetejant-se amb tot un ex-Presi
dent del Consell de Ministres i cap del partit

Tampoc

sap resoldre el

que ha millorat

quelcom

conservador-lliberal!
•Veritát és que les bufetades quasi*históriques
donades per Sánchez Guerra al general Aguilera
i per aquest saldades immediatament, salvaren a
les Corts de la paviada que fa dies preveiem en
aquestes mateixes págines, peró no faltaran Pa
vies quan l'ocasió ho demani.
I les ocaSions abundaran mentre duri el peri
llós procés de les responsabilitats.
Aquest és el motiu perqué el Sindicat polític
que tiranitza per torn a Espanya s'esforça a sal
del sí del Congrés
var les aparences nomenant
fiscalitzadora,
i cridant de fort
Cornissió
una
contra els responsables del terrabastall del Ma
froc, a l'hora mateixa en qué arregla per sota
má les coses per a fer inútils aquestes fiscalitza
cions. Com és possible que puguin exercir de fis
cals els mateixos polítics que, si l'afer anés de
veres, haurien de presentar-se a. la barra i tal
volta en pitjors coidicions que els seus acusats?
Peró aquesta comédia acabará en tragédia si
el T. S. de G. i M. continua baix la presidencia
del general Aguilera.
Bé prou que s'ha dit i s'ha procurat de treu
re'n-lo. Peró encara hi resta....
Tot aquest aldarull polític de les responsabi
litats, posa de manifest la seva insinceritat, la
inanitat, o la mala intenció que té en certs ele
ments, si es considera que a cada pas salten fets
gravíssims per exigir-ne, i cap d'aquests fiscals
eTontanis obra la boca. Dos valents aristócrates

(els marquesos d'llermida i de la Viesca), aca
ben de fer denúncies espatarrants i cap d'aqueixos
cridaires s'ha cuidat de recollir-les per formular
Tribunal
una acusació. La Memória del Suprem
de Comptes, recentment publicada, está plena de
denúncies d'abusos i desfalcs en l'administració
de l'Estat i en els comptes retuts pels organis
mes oficials, i ningú diu res. Ara mateix, es po
dria residenciar al Govern actual i portar-lo a la
barra pels crims electorals comesos per eh, per
l'abandó deis seus deures en la goveranció de
Barcelona, per consentir l'existencia d'un poder
facciós i tractar-hi ; per la seva evident compli
citat en el terrorisme que patim, pel sistemitic
incompliment de les lleis, per l'indefensió de la
vida deis seus súbdits.... tothom calla.
La qtiestió de les responsabilitats que per part
deis afectes al ram de guerra pren aires de tra
gedia, per part dels polítics, ara per ara....
Després,

veurem.

ESPA NYA ENFORA
A Lausana la pau corre pressa. Es veu que la
nuvolada ve del Nord i precisa liquidar comptes
a l'Orient.
es
El de Tánger també fa nosa de cornpte, i
procura demorar-lo. Comptes vells, baralles no'
anglesos
ves, i no convé ,barallar-se fran-Cesos i
per un Gibraltar en projecte.
En quant als espanyols.... com si no hi tingues
sim res a Tánger, quan la veritat és que ens per
tany per tota mena de raons, menys la de la
On rau el gros conflicte és al Centre d'Europa.
Si be els nobilíssims esforços del Pare Saat
lit
Pius XI.e van encarrilant-lo per vies de pau,
possi
l'esfereiment
França
d'una
ha per part de
ble revenja germánica i la natural exaltació d'un
patriotisme sempre candent allí.
els
Mentrestant, el Govern de Londres apreta
habilitat
Per
tingut
el
de
París
ha
torns, i si bé
exigia,
a
no respondre per escrit, com Baldwin
discussió
a fi i efecte de fixar bé els punts de
donar-se cornpte de les intencions galaiques, 11°
sense
podrá romandre en aquest sospitós taranná
fer-se convicte, ja que no confés, del pecat
al Govern francés el5

perialisme de que
pacifistes de tot el

acusen

món.
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El drei de vaga, fíns
Existéix un dret a la vaga? Fa alguns anys
que aquest dret es diseutia; i tots els tratadistes,
Sobretot els del camp catdlic, adoptaren posicions
dreta i esquorra de les solucions del problema,
i es dec'dien scgons els respectius punts de vista
l'empenta

segons

fert de les novcts
arriba un moment

que el

seu

corrents de

esperit havia

so

democrácia. Perá

que, mig per convicc-ió, rnig
imposició del mecii2 i per enrariment de l'at
ulbsfera, el dret a la vaga domina a la major
Part deis homes ,de doctrina,, s'infi,ltrá clara i ne
en

I er

ianiSnt

totes les

en

-41 drct
uns

*

quants anys,

serriblat, dones, •durant

cosa

una

I els obrers
voten vagues

znedis,

distingeixol

no

cbliden

com

i quan voten,
en tots els

terrenys, i

tots els

d'uns serveis i

uns

altres,

la llibertat del treball i el respecte degut
Inateixa; i tot ho sacrifiquen al fetixisme
ac la vaga.
I 'cls
governs segueixcn la tknica deis obrers;
a

la

un

respecte idolatric al dret de vaga els fa
tot respecte a ia llibertat del treball i les
gurantics de la nzateixa manguen per totes ban
des.

oblidar

*

Potser ja
eauiviin

1)."-,s'e,

un
un

*

*

ció 1;

ha arribat Phora de que, les coses
d'aspecte. I ja contenga a mos
poe tanidament, es ciar, la rcacció.
vaga

un

dret
cas, és

produeix

es

fa

una

el

rao

comm,o

dany social;

individual;
un

lusocietat

*

el dret de vaga será o
pera. 'és evidlnt que, en

dret l'enercici del qual perjudica

i produeis

un

*

*

comencen a aixecar per a temps a
venir cl vel del respecte idolátric al dret de vaga.

estiguin

en contradicció amb
de pensar i sentir general, entre els
de dalt i els de. baix...
El que volíem fer constar és que reconeguda
manera

la vaga

fer

com

un

drct, el que al menys hi cap, és
manera ben clara
categarica

constar d'una

que la característica de la vaga legítima i legal
en el professionalisme, en la re

ha de consistir

conflicte entre patYons i
ofici, a una professió determinats.
que sigui sortir del camp del professio

clucció de la vaga, del

ob.rcrs,

a un

7'ot el
nalismc per

a penetrar en altres camps, es sorflr
del dret i de la Ud que reconeix a aquest.
,L'extendre una vaga a altres estaments que el
que té el conflictc planteijat equival a perjudicar
se

la socictat amb el fi de que així,
mitjançarit aqus1 perjudici, indirectament, triom
f; la pctic'ó duna de les parts. I en aquest te
rrczzy, iindriem, si més no, un medi reprobable
per
obhmir
fi qualsevol.
En canseqüencia, tata' vaga que no té altre fo.vament que la Soliciaritat és una vaga iblicita i
totalnicnt fora de nostra lbei.

dcliberadament

a

a

un

xic

Iii hu ja qui en
el camp doctrinal
"lucia segiient: ".la
-

general de la societat.
quin dret tan elspecial

aquest?

es

la

EsPanya la reconegué una simplista llei dita
vagues; i des d'allavors, els governants, libe
lais i conservadors, han respectat aquest dret
d'una manera quasibé idolatrica, com un d'aguells
fazzzoss dogmes constitucionals del segle Passat,
Coni Part
:;ntegrant de les "essáncies constitucio
nals".„
en

ció amb el dret i l'interés
Llavors, cal preguntar-se,

Potser les matcixes

poc menys guc'

4

plantcgen

En altre cas, i admetent que el
dret de la vaga. sigui un dret, s'Impre tin,driem•
que é.s un dret duns individus,. d'una cla,sse com
a máxim, que es mostra en pugna i en'contradic

Pero deixem de banda aquestes consideracions

de

les

societat?

que potser

*

la vaga ha

a

cions de la mateixa. Aleshores,
en
bons ter
jurídics hi cap l'Ixercici d'un dret que per
judiqui per se, pe/ sol Jet d'exercitar-se a la
mes

legislacions.
)1,

arriba?

on

desequilibri

en

les

no

t'o/
a

fun

*

*

*

En rescím, no es possible
descarregadors del port en
ram

que

d'una vaga de
surti ultra vaga d'cl
de transports, de tramvies, del ram díaF

ncntació, etc. Les darreres resten completament
al marge de la leí. I scInbla impossible que hi
kagi

Poder

qué pugui

consentirles...!

Joszp

M. GICH
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Confra el joc
.1.questa tarda

--

-

juliol

dilluns 9 de

—

contra la vaga
ha

als despatxos i magatzems la nova de
que •als. ports de Sevilla i Málaga, els obrers
havien refusat descarregar els vapors proeedents
arribat

Barcelona„,tens de mirrancia citaLna em
barcada aquí, sota la custodia militar,. la setma
na
anterior. L'ordre de boicot as productes ca
talans Ilengada pel Sindicat Unic, comença a
kIsser obeida. Inútil ponderar la gravetat imrnen
d'v.questa nova' fase del conflicte.
En sa lluita contra Catalunya, els anarquistes,
que tenen, com en lloc méS del món, tot un país
cristia i ric per devorar, obsequi d'un Govern
adversari i envejós, han trobat eficácies formi
de

sa

sociológiques

i van a demos
dables a les armes
facilitat,
els instruments
al
món
amb
quina
t ar
professional",
serveixen per a
dits de "defensa

rtalitzar, dins de la pura
follies del nihilisme.
Hem entrct al tercer

les

dé la vaga de trans
seixanta 'mil obrers el total

pOrts. No
de gent

ciéncia, ,sociológica,

mes

baixa de'
involuntáriament
parada,
,tt,

i per

forsça

la

major part; gent que amb les famílies respecti
ves ha de menjar i no, cobra setmanada. No comp
tem els mies assassinats, les violéncies, les pér

per sin.dicat l'associació destinada a orga
nitzar vagues, quina veu es trobará amb pron
forga moral per a afirmar aquesta veritat que
nent

sonará

a

tantes orelles

Ileterodoxa?
per

a

com

a

cosa

es troba alguna má,
primera pedra, quí tirará

I si

tirar la

blasfema i
prou neta
la

segona?

(Juan m'han donat aquesta tarda la noticia que
hauria de fer sonar totes soles les campanes de
sometent en defensa de la industria, que és el
-

Catalunya,‘

esverat, re
pa i la írÁda de
haurien
persones
de
les
cile
cordant ,que moltes
d'ésser els primers defensors del Treball, contra
la terrible i

mortal conjura

ésser, Déu inen!

ningá

sal)

o

bé

que s'en

defensors del

Vaga, es troven
poquíssim temps,
hagin penedit, els primers
eren

de la
fa

Joc.

El dia 31 de Març deja el davantal de nostre
•
setmanari, sota el títol Anar quia c'ontra anarquia:
"Ens referim sobre tot a la singularísslma labor
social amb la °alai molts patrons, i no pas dels
petits, es preparan,* a fer front als esdeveni
ments que es desenrotIlaran al voltant del Con
trol Obrer.. La tasca social de molts grans in
dustrials de Barcelona i de Catalunya durant

de la indústria. Ni la
els sindicats en peu de

a.quests darrers mesos, ha sigut Ifiançar, conso
lidar, i fer indestructible l'imperi del joc a nos
cinc
tra ciutat. Han sigut, tot justament, quatre o

guerra amb llur satánic portaveu estan operant
en la joventw,t obrera, i ai! la que comencen tam_

fabricants de primer rengle, capitostos de la in
dustria catalana, els qui han actuat amb tot el

joventut mercantil. Ofensiva desvergo
nyidament encarada, de front i nominatim, contra
'Catatünya; ofegant la veu .de la sang i el seny
.de la natura 'en 'la bullida alcohólica de la lite

pes de

dues

incommensurables

devastado moral

bé

en

que

la

ratura de lluita de classes.

Assetjada
deiem" a

nostra terra

l'altre ,article.

triángul que
pel triple front
sociológic, no hi ha

dins del
format

anarquista, governamental i
;ltre salvaCió per Catalunya que saltar per de
Catalunyá s'esbotzen
munt de la sociologia. O
del
"dret"
de vaga, del "dret"
pseudo-clogmes
/els
obren",
etc.,
la so
ele sindicació, del "control
.cio'ogji acabará amb Catalunya.
sero, ! Qui tindrá l'agilitat moral per a fer
el salt? Quan calgul dir: senyors, no existeix
a

o

tal dret de vaga, ni tal dret de sindicació, ente

influéncia fins aconseguir el privilegi
de jugar, en favor dels Casinos de luxe, de clien
tela patronal. Les lleis, els codis, l'autoritat ma
sa

han hagut de cedir davant d'aquelles per'
sonalitats que reivindipaven el dret dels rics a
aquest
la disbauxa. Quina força moral tindran
teixa

patrons per

a

oPosar-se

a un•

Govern al qual ells

mateixos acaben de derrotar quan volia fer
tícia Quina força moral tenen per a oposar-se

eletnents revolueionaris als quals ells rna
.teixos acaben de dar un exemple d'anarquia viC
.a

uns

toriosa?"

Oh,

ironies de la vida! Oh,

Iliçons

de la l'rcr'

vidéncia! Aques`s prínceps de l'industria cata
lana, havent-se ara d'encarar amb el Poder 0treball, després d'haver
blic reclamant el dret al
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se-li encarat reclamant el dret al

persuadir

Ça- moral tindran per

a

renunciin
al joc?

si ells

a

la vaga,

no

joc! Quina

for_

als obrers que
voten renunciar

diabólica contra 'el Treball, deure essencial i
alhora virtut primera de l'home.
l joc es
la
vaga es
clisfressa de Caritat i alrrioina, com
disfressa de justicia, i amb aquestés vestidures
sociólegs
no pocs
traudulentes enganyen
a

candor excessiu. Grácies

descobert Pel
sa

llaurá

que és

máscara
per

combatrem la vaga segons els mateixos prin
en nom del quals '11em cornbatut el joc. 1 cap
virtut, ni cap garantia de seny i d'equilibri
nes

cipis

Certament, el Joe i la Vaga, en simetria horri
ble; són les forrnacions de flanc de la conspiració

de

No hi ha dret de disbauxa per als rics, no hi ha
drct de vaga per als pobres. Des d'aquestes pla

a

a

Déu l'artifici ha esiat
al Ijoe,'desptillai

refereix

filantrópica.

desmontar

l'etm

ja

Molta triés. feiná hi
de la vaga i ense

nYar que sota la férrea 'visera no hi=.1ia. la digna
f2r, d'un cavaller honest,. sin6'^el rostre 'taVer..
nari d'un malfactor brutal. I ni el "é6in, 'donaron

lneniar als pobres?" ha prevalgut per a garantir
la llicencia del joc, ni el "coni; es 'deMIS'ara'ú 'eli
obrers'?" prevaldrá quan 'es ,demostri la maldat
acumulada, la veritable enciclopedia del mal, que

nostra actitut de passar per damunt de conclusions

que els

sociólegs

cosa

certa; que

molt dubtosa. Com
vaga els

joc

no

si

haver passat

no

ho

jamai

immoral,
Que el jo.
moral,
és cosa
la vaga sigui
podran atacar per immoral la

toleren i amparen la immoralitat.del

qui

i fins

consagrades,

donen per

fessim estant segurs de
per damunt de la moral.

lucren?
Nosaltres, en aquesta hora greu de Catalunya,
no hem de' rectificar res, sinó de sentir-nos en
en

coratjats

més i més en la rectitut del carní co
mençat, i 'si Déu ens ajuda, predicarern, antb
la mateixa constáncia i energia que contra el
joc, contra la vaga. Contra el pseudo dret de
vaga, contra l'esperit i la idea i la filosofía
de la vaga.
R. RUCABADO.

resulta essel- la vaga.

aremayammanonkviEsavsywavmmumuusneanowneta~~~~

jultol,

el

mes

És trist el mes de iuliol a. Barcelona.
És, sobre tot, Sinistre, fatídic. És el

sínistre

Des de que en dit mes, l'any 1835, foren de
gollats els frares, saquejats i cremats els Con
vents
després, venuts amb els corresponents
patrimonis, als polítics i traficants d'aquell temps
(que es feren rics amb quatre dies), el mes 'de
juliol ha vingut sempre estigmatitzat per cons
Piracions, pronunciarnents, aldarulls, vagues i
fets criminals, com els de la Setmana TrAgica,
,

Per aixó sembla' que l'abandonin, a centenars
milers, els barcelonins.
Els que per força h; restem a la ciutat de les
vagues, durant aquest mes, fitem els ,ulls al Ce!,
demanant misericórdia per la ciutat pecadora,.
B.

El Dr. Memffin

Barcelona.

La vida de la ciutat

rau

somorta. La

cases

deshabitades durant el mes de julio]. Com
les botigues
es tanquen abans de fer-se fose, per
dent l'encís de llur illuminació, que constitueix
uri

Ja complet

gent s'en

a !ora, a
estiuejar, a descansar. Els carrers,
moltes hores del dia, porticularment els de la
cLutat nova, romancn deserts. Són a milers les

deis espectacles més bells de Barcelona.
Els cultes religiosos tan 'esplendents durant
el mes de maig i
de juny, es redueixen a una
sola, encara que 'formosíssima festa: la de la
Verge del Carme. La {esta de Sant Jaume ni té
calent tan popular i la calor la ofega.

re

de

de tan punyent
record encara.
Aquest any .ha correspost al mes de juliol la
yergonyosa vaga de transports que estem patint
que sois és un pretext per a deshonrar i arruinar

la

mes

volucionari.

a

el número de CATALUNYA

punt d'entrar

a

máquina,

ens

SOCIAL,

i

arriba la trista

del traspás de liHustre pedagog, el Canonge
de Granada Dr. Andreu Manjón.
Era el difunt una personalitat eminent en el
camp cat6lic i un deis majors prestigis sólids de
la intellectualitat espanyola. Deixa un gran buit
entre nosaltres,..encara que, per fortuna, la seva
obra resta esponerosa i plena de vida. De l'home
i de l'obra ens n'ocuparem en el número próxim.
Al Cel sigui l'honre bo i eXtraordinari que la
nova

mort

ens

ha pres.

CATALUNYA SOCIAL

La polítíca
í els problemes sodals
El moment actual

i parents que

Vespectacle que ofereix Espanya no es
gens consolador. Després de la conflagració
europea, els pobles que varen fer gran sacri
ficis i lluitaren en els camps de batalla, han
anat a poc a poc refent la sevairiquesa i con
solidant la seva economía. Espanya no pren
gué part a la lluita i no obstan t avui es tro
ba exhaurida com si hagués lluitat. Durant
la guerra varen carrer rius d'or per les terres
d'Espanyct i en comptes de preparar-se per
a quan s'estronqués la rivada, es malversa
ren els diners en plettxeris i disbauxes i
els Governs no saberen aprofitar-se deis
avantatges d'aquells moments que han.
ríen pogut donar un gran impuls a la nostra
economía.
Avui en
homes que

totes les nacions euro pees hi ha
tenen viu el sentit de la responsa
i es captenen del Govern estant de la

bilitat,
prosperitat i de la riquesa de la seva pittria.
Certament que topen amb grosses dificul
tats, pera com que son governants compe
tents i patrio tes saben vencer-les facilment.
En canvi

Espanya

en els moments de mes
i gravetat ocupen el poder
uns homes ineptes que no han tingut mai el
sentit de la responsabilitat.
a

trascendMcia

la política es una carrera, una
professió que serveix per a fer grans nego
cis i encimbellar-se El polític que aconse
gueix exceblir i fer-se un prestigi (a Es

panya els prestigis es fan adoptant actituds
tribunícies i parlant en un tó melodramatic),
es veu de seguida voltat d'un petit
nucli d'ad

diputat

desitgen

obtenir

que els permeti tenir
districte i que els obri la porta

ris. Els partits

La poliplca espanyo4a está corrompuela.
Fa sis, mesos que governa la concentració
lliberal i no ha fet res absolutament de pro fit
per a Espanya. Abans d'obtenir el poder,
varen prometre que tarjen grans coses, i
passa el temps i aquelles promeses no es tra
dueixen eniirealitats.
Caurá el govern lliberal i els conservadors
assurniran les responSabilitats del poder, pe
ro
seguirá de la mateilva manera. 1 es
que el contingut es el mateix: únicament
canvia la color de l'etiqueta.

Lis Inílítars
Amb les Juntes de Defensa i la Guerra
del Marroc, ha minvat una mica' el pres
tigi deis elements armats. Uns quants anys
enrera era tan aguda lá susceptibilitat deis
militars, que no toleraven la ofensa mes pe
tita. En canivi ara al parlament i a la premsa
se'ls ataca durament, i romanen impassi
bles. Que vol dir aixa? Que l'austeritat que
caracteritzava la majorla deis seus ment

bres, s'ha fet fonedissa. L'Esqlésia és torta
perqW es un cos organic que obeeix una au
toriltat suprema. Si dins de la comunitat

l'Església perdería

Espanya

miradars qnte

governen ni deixen gover

cristiana, existissin diversos organismes que
actuessin prescindint de l'autoritat del Papa,

La política esPanyola
A

no

nar.

un

acta

de

influencia al
deis ministe

de torn han portat el pai.s a
la decadMcia i a la ruina. Per tal d'obtenir
majoria han falsejat la voluntat del poble i
han comés tota mena d'atropells. S'han re
Partit els Carrecs i les prebendes entre els
individus de la familia deis polítics addictes
els partits han esdevingut tertúlies d'amics

la seva cohesió i la seva
succeeix amb l'exercit. Les
Juntes de Defensa han estat fáccioses, per
qt,Q han actuat mates vegades contra l'auto
ritat legal i responsable.
Nosaltres no creiem, pera, que siguin
responsables de tots els fets que sels acusa.
Hi ha militars molt dignes que no han tin
gut cap participació en les corrupteles polí

forla..Igualment

tiques.
Avui la qüestió militar té un perill molt
greu: el voler dividir la societat en militars
i paisans. Els elements civils acusen els ele
ments militars i aquests a aquells. Es Peri
llós 4ue es faci divorciar l'exbrit del poblé.
El Govern es el responsable de tots els
desastres, can representa el poder legalment
constituit. No es just, doncs, que s'ataqui
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organismes que depenen d'en i estan
bordinats a la seva autoritat.

su

els

Els militars han de reconéixer l'autoritat
del Govern i aquest ha de procurar revestir
l'exércit de prestigi i allunyar-lo de les llui
tes

polítriques.

Conseqüéncies

de

!'anarquía imperan(

Dictadura
Ja

o

revolució

fa molts anys que els elements

acon

originen els conflictes socials i

tenen

seguit inocular el virus anarquista en la
majoria'clels obrers. Hi ha gent que única
ment es fixa en. les pérdues materials que

de donar llunt, donen fum, com
volem que el poble es montingui honest?
El poble coneix la corrupció deis polítics,
Vambició de molts rics, l'estat de descom
posició de certs organismes. Sap que quan
és té influéncia es poden burlar impunement
les lleis. L'obrer s'adona que çdguns patrons,
oblidant Ose la riquesa. és una responsabili
tat, malversen els diners i observen una vida
Poc exemplar i exclama: com pm' manar-ne
U n home
que no té moralitat?
Si el poble ha presenciat fets immorals
i ha vist
que els poderosos han passat moltes
vegades per damunit de les lleiš, es natural
que tingui un concepte petit deis que exer

obligació

ceixen autoritat. S'ha volgut governar apar

tant el poble de Déu, i ara tots en sofrim les
cartseqülncies. Si les tenebres embolcallessin
contimuament el sol la terra esdevindria er
ina. Si no es possible que existeixi la vida

no

únicament per aques
en compte que
tes pérdues que hem de témer els conflictes,
sino perqW en temps de vaga es quan. s'in
tensifiquen Inés les campanyes anarquistes.
No tenen importancia els milions que Bar
celona ha perdut, al costat del mal que ha
fet el portaveu del sindicalisme revolucio
nari escompant arreu de la nostra terra la
llavor de Vanarquia. Ha intoxicat la rna
jor.ia deis nostres obrers. Els sindicalistes
Son enemics francs de Vespiritualitat i de la
civilització cristianes.
Si no assumeix les responsabillats del
poder un, govern fort i competent que aturi
les follies anarquistes i persegueixi impla
cablement a tots els que actuen al marge de
les lleis, tard o d'hora la revolució escla
tara. O ve uno dictadura serena, justa, equi
librada, o una revolució gItte trasbalsara to
sa la societat. Els que avui donen beliige
rancia ctls elements perturbadors seran tam
bé arrossegats per la torremtada revolucio
naria.
El nostre poble sofreix greu, malaltia
únicament podrem salvar-lo clonant-li una
no

Ens preguntem moltes vegades, com es
Possible que el poble sigui tan anarquic, i
tenim en compte que no fa altra cosa que
imitar els que haurien de donar-li bon exem
Ple. Si els de dalt estan corrumputs que té
d'estrany que no siguin purs els de baixf
El poble fa lo que veu fer. Si els que tenen

revo

lucionaris preparen la revolució. Han

es

torta injecció d'espiritualitat.
J. MERA I SORMANÍ.

material sense l'escalf i la llum del sol, tarn
Poc es possible que els homes puguin viure
sense

ritual.

Déu,

car

Ehl és el sol de la vida

espi

Que els de dalt donin bon exemple i els
de baix els respectaran. El poble és com el
mar: si la llum
es pura i el cel refulgeix,
raigua es clara i transparent i diriau que tre
mola joiosa de veure's tan blava, i si el sol
tenYeix de sang i de porpra els nuvols esdev_ué sangonent com si reflectés les flames
"una

mmensa pira.
que l'anima del

Voleu,

poble sigui

trans

Parent? Procureu que dins d'ella
flezin
vostres
i no la flama
den de les vostresvirtuts
passions.

,Cal que
.!, front i

`t
"

cos

ens

posem

una

re
ar

mica de cendra

fem peniténcia embolcallant
concupiscent amb la túnica de l'ho

l'esteta&

que
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La Secció de Propaganda i Acció d'aquesta
está aplegant propagandistes espe
cialitzats en les diverses matéries socials,
comptant ja amb gran nombre d'inscrits.
Els Reverends Rectors, Associacions Católi
ques i Centres Culturals, que vulguin orga
nitzar conferéncies, mitings, i tota mena
d'actes públics de propaganda, poden adre
çar-se a la dita Secció, especificant el carde
ter deis actes que s'han de celebrar, assump
tes que haurien de tractar-se, els oradors que
són necessaris, etc., etc.

Joventut,

Oficines: Baix de St. Pere ,I, 3,

5(Casal

d'Aculó Popular)
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Esguardanf

avui dia dissensions

el món

en

el

que

afecta al

Ma

rroc.

De continuar aquest estat de coses
afegeix
"Times"
s'ha de produir necessáriament
una reacció en sentit desfavorable per a la po
sició d'Espanya en la política exterior.
Tota minva en aquesta posició d'Espanya al
món, causaria un sentiment dolorós a Anglate
rra, tota yegada que la Gran Bretanya segueix
tenint a Espanya una sinceríssima amistat.
—

el

SUISSA
Acords de la Societat de Nacions.

En la sessió que celebra. el Consell de la So
cietat de Nacions, es prengueren, entre altres,
els següents a.cords:
Considerant l'importáncia que els Centres co
mercials concedeixen a la cláusula d'arbitratge
en els contractes comercials, per creure que
cons
titueix un maja de facilitar el canvi comercial
internacional, el Consell ha decidit cridar d'una
manera especial l'atenció deis Estats
sobre el pro
jecte d'obrir en la próxima Assemblea un proto_
col perqué el signin tots els membres de la So
cietat de Nacions que vulguin adherir-se al Con
veni elaborat amb aquest fi pel Comité econó
mic.
Els Estats membres de la Societat seran invi
tats a comunicar a Ilurs respectius delegats, en
la quarta Assemblea que s'obrirá el dia 3 de se
tembre próxim, totes les instruccions que consi
rin necessáries respecte a les condicions del dit

ALEMANYA
El Vatica i Alemanya

Segons

una
nota de procedencia oficial, el
de Sa Santetat ha visitat el canceller
Cuno conferenciant-hi sobre els actes de sabo
tatge que es practiquen a Renánia i el Ruhr con
tra les autoritats d'ocupació, i posá
coneixe
ment del canceller l'opinió del Sant Pare sobre

Nunci

aquesta qüestió.
El conceller Cuno contesta que es tractava tan
sois d'incidents que s'havien originat de l'exci

tació del poble en veure's oprimit, excitació que
s'ha tracluit en temptatives desesperades de de
fensa. No obstant
a fegí el canceller Cuno
Govern de l'Imperi está completament d'acord
1mb el Sumus Pontifex a condemnar durament
aquest us criminal de la violencia.
—

Protocol.
En el referent al

tracte que ha de donar-se als
súbdits o empreses estrangers, el Consell ha de
cidit recornanar a tots els Estats membres de
la Societat de Nacions els principis que han estat
ja sentats pel Comité econórnic.
El Consell de la Societat de Nacions creu que
la concessió le, les garanties legals, administrati
ves, fiscals
jurídiques necessáries als súbdits
c empreses o Societats d'un deis Estats membres
de la Societat, que foren admesos a exercir llur
comerç o industria o qualsevol altra professió
en
el territori d'un altre deis Estats me.mbres
de la Societat en establir-s'hi, constitueix una
de les condicions de cooperació económica de
les que ha cre tractar l'Assemblea.

El carbó i les fabriques Krupp

L'Agencia

Wolff desment que hagin arribat
acord les autoritats franceses i els direc
tors de les fábriques Krupp, en iço que c,1 re
fereix a la continuació de les tratueses de carbó.
a

,

ANGLATERRA
Comentaris sobre la situació de Barcelona i la

d'Estanya.

noti,sia

enérgiques mesures adoptades pel nou governa
clor, senyor Portela.
Per desgrácia
afegeix
no és la vaga de
transports de Barcelona l'únic símptoma d'efer
vescencia que es registra a Espanya, puix, hi ha
—

—

un

Bis carrils al Ruhr

'

L'explotació deis ferrocarrils als territoris
ocupats que fan els francesos i belgues, s'está
eskenent continua rnent i perfeccionant-se cada
clia més el servei, fins a l'extrem que amb sois
dotze mil ferroviaris francesos i belgues, s'está
fent ara el, treball i servei que abans feien 180,000
ferroviaris alemanys.
Circulen 300 trens de viatgers i 400 trens de
mercaderies i provelments. Aix6 representa tin
recorregut diari de 54,000 quilómetres.
Demés, malgrat la vigiláncia que fan els fun
cionaris alemanys, les amenaces de presó, i, en
cara més,
els premis que el Govern del Reich
concedeix als obrers alemanys que resideixen a
les regions fabrils perqué facin a peu el carril
a l'anada i tornada del treball, creix diáriament
el contingent de viatgers alemanys que utilitzen
els trens, arribant al nombre de 55,000 un dia
arnb altre.
•

"The Times" dedica el seu editorial a les per
torbacions que es produeixen a Espanya, parti
cularment a Barcelona.
Acull amb satis'facció la
d'estar dis
minuit ja el nombre d'atemptat's, mercés a les

—
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Aquestes mercancies passen!
Abans n'he passades de la resta d'Eipanya i
Si; pero.,no són catalans!
no

no

m'heu dit

res.

Es

que

allá

no

hi ha

patrons?
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LA FAN
Sentim una pietat immensa per les Ilars obre
on hi falta el pa i la miséria més horrorosa
hi regna Víctimes de llur própia debilitat davant
el tirá modern no troben en cap institució jurí
dica el patronatge que els pugui salvar de llurs
calamitats.
Aquesta fam del cos, no obstant, no és tan
trista encara com la fam del seu esperit, anqui
losat i deprimit per les prediques sindioals o anar
quistes, que els 41.1 ha llevat la joia de la vida i
els fa deambular pel món com trist ramat d'ove
Iles a qui es porta al sacrifici.
Jo l'he vist avui a l'obrer tiptis. Era un tre
ballaldor de l'alta muntanya aragonesa, baixat a
nostra urbs per a fruir del dret a la vida. Mise
riós portava un sac de carbó al coll i anava pel
carrer oferint sa mercancia.
L'he cridat i l'he fet pujar al pis. Un petit
infant endolat l'acompanyava. En entrar a la
nieva llar, aquell infant ha obert uns ulls com
unes taronges. Tenia fam.
res

Li he ofert

un

tros de pa. Altres

vialndes han

otnplert la seva boca i les seves ,mans
butxaques. El seu páre espurnejant-li

i les seves
els ulls ha

rossegat dintre sa boca una blasfemia.
L'odi del pare i la innocéncia del 611 són tan
mateix dues coses ben diferents. Aquell home,
descregut, que més que trebadlar el que feia era
implorar la caritat davant un acte d'humana ge
renegava i plorava. El seu fillet, án
gel de Déu, somreia.
Estic ben segur que la maledicció pronunciada
era una innoble forma, anatematitzadora, pero,
de totes les doctrines amb qué fraudulentament
se li havia arruínat la conciencia; que les Ilá
grimes vessades, eren una protesta contra l'ab
surda tirania deis qui oferint un benestar ma
terial al proletariat, no han sabut, finss ara, sinó
arrabassar-li el pa que com ocells demanen els
fills amb les seves bogues famolenques.

nerositat,

ental~~~Eavki..axwm.dwurue.af yierwav.avavAvier.sivilarAnkvikvalmv.m.avikt

L'obrer agrícola
Ara és el temps de la feina, i l'onada trashu
d'obrers agrícoles envaeixen les contrades
cerealistes i patateres. Una part davalla de la mun
tanya catalana mísera ; altra arriba del cantó de
llevant, de la valenciana regió. Uns i altres tenen
els mateixos vicis i ofereixen iguals perills per
als jornalers de casa, car ambdós són afectes d'u
na mateixa civilització.
Aquesta gent no és el tipus del nostre jornaler
casolá, arrelat a una llenca de terra, que assaona
amb la suor, vora un catau de casa, que hi pam
palluguen les ombres deis seus morts, o quan
menys, afectar a un poble que hi duen estimació,
lluny, en sent enyorança. L'instint de la vaga
bonderia, propi de Iliorne primitiu, tata titila
cultura tradicional, li ha sofocat.
Ama els seus. Ama el treball quotidiá, cantinu.
normalment retribuit. Es morigerat. Sap ésser
pobre i de la pobresa fer-ne una virtut. Dintre
la pobresa, jamai caurá en les iynmundícies de
la miseria, i no es deixará tampoc enfellonir mai
pels instints que aquella abriva. El nostre jor
naler així és un valor social, anávem a dir un
valor cultural, i un factor alhora de producte en
la nostra economía agrícola.
Totss els vicis contraris a les virtuts del nostre
jornaler burxen i emmetzinen l'esperit de l'obrer
agrícola trashumant. L'anima vagabunda el fa
mant

oblidadís de la seva pátria; direm millor, de la
seva familia. No té el cor als seus, i aixi i tot
els vicis que crea l'egoisme o l'individualisme,
els du en contagi d'una contrada o l'altra. I sol
ésser dilapidador, renegat, arreligiós. No sap de
les festes ni de les obligacions envers els seus,
i ubriac de la bona soldada passattera, no atina
en l'hivern erm sense
feina. F'.eraster, tota res
ponsabilitat, fins aquella mínima responsabilitat
que imposa el pudor entre coneguts, no la sent
Tot en eh l és fisiológic: foriga i musculatura. I abor
da els trens i passa pels pobles, cridant, gesticu
lant, penegant. Ensoperbit de la seva força, menja
cleshonestament perqué es creu que fa més fort;
beu amb impudor pel rnateix. I pel rnateix, renega
o insulta o escomet amb bromes
grasses. Tots
els vicis de la miseria, del seu esperit són se
nyors. I per arreu on passi, els mostrará sense
recel com un defecte deis que no s'amaguen.
Uns tipus, uns carácters, una mena d'homes
així forçosament el sindicalisme havia de gua
nyar a la seva causa, tots en massa, o bé ells
hi havien de rodolar, per una atracció irresistible
com un abim. Quants i quants d'ells mostren com
un honor de l'exércit que pertanyen,
el carnet
del sindicat i l'ensenya de la "Soli"? I soldats
ben instruits d'aquest exercit, cap arma, ni tác
tica ni estrategia de combat els és desconeguda.
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exorbitant : menjar de ric de la guerra:
poc treball. I tots els ressorts i enginys per im
posar-se: el plegar sobtadament: la vaga de bra
gos caiguts : refús de tot reny o amonestació: or
Itsnització del treball al seu estil i a les seves
convenienCies. I exigir sempre les reivindicacions
CO
aquel! dia o moinent en que l'amo, agafat
rnaterialment pel coll, per haver d'atendre a com
promisos inexcusables, o per jugar-s'hi la salvació
uels fruits, té de cedir, Inútil és remarcar la in
fluéncia, que han exercit aquests darrers anys d'a
rlarquia práctica triomfant damunt els jornalers

Soldada

del país.
No han conseguit l'ingrés oficial, com si digué
slim, d'aquests als rengles sindicalistes, peró hi
guanyaren una bona part de son esperit i afee
e:0ns. Han ensenyat I'execució de la vaga blanca,

d'aquella

de feinejar, simulant que es
fa res. Han encomenat les dis
bauxes en el menjar, i el beure. Els contagiaren
del vici d'és4er exigents en les soldades i de l'o
portunitat en les reivindicacions per ésser efica
ces. Així, després de la guerra encara sense
que la vida hagi anat pujant ni els productes de
la terra tampoc, l'obrer agrícola en arribant a
aquesta época de la sega i la collita de les pa
tates,
imposat en que se li aboni més jornal.
nostra gent de lluny, encara sofreix el contagi
d'acluells i el mena un moviment d'inercia.
Pocs són els amos, relativament, que hagin go
sat plantar
cara a aquest exércit enemic. Sigui
Per por de la provocació de conflictes socials en
els quals s'hi juga la tranquilitat del poble i sobre
tc't la personal i la de la familia; sigui per a no
sortir-ne més perjudicat, o bé per manca d'orga
nització i sentint-se febles, el cas és que sempre

treballa

i

manera
no

es

s'ha anat cedint, i cada u ha curat de sortir-ne
de la manera que ha pogut. Pero, augmentant-se
les exigéncies, sobretot la soldada, forigosament
ha d'arribar un any, una temporada, que no es
podrá cedir. I aleshores?
Passa l'onada perillosa i pa)rt se'n torna cap
Llevant; part es
a muntanya, part al cantó de
queda a rellevar els cansats i avorrits de les nos
tres grans empreses, o bé a engroixir els subfons
de la nostra Barcelona. Amos i treballadors, ca
dascú en el seu catau, pensarain en go que han
passat i en go que esdevindrá la temporada vi
nent. Atuit de la miséria i el fret, l'obrer agrí
cola no es recordará de les diades grasses de l'es
tiu, i la platxeriosa vida vagabunda per penedir
se'n i esmenar-se per a les vinents, sinó que
frissará pel proMpte retorn d'aquesta per anar-se
abrivar-se en les mateixes
a la mateixa vida i
disbauxes. L'amo en colgar la sement en la
terra fecunda, el turmentará la imatge d'aquell
obrer inconegut, que no sap qui será, per?) que
cada any és diferent, i que no pot prescindir
d'ell i que s'hi té d'ajupir per necessitat, i que
desmoralitza els seus...
No voldria sembrar per no tenir de segar i de
batre. Per6, qui el "treurá d'aquest carrer sense
sortida ?
Cap Estat és possible que ho arregli, ni cap
llei que ho regulitzi, ni cap contracte prou eficag
per estatuir-ho.. Es una qüestió 'd'espera. Cal
abans que la gracia del Senyor entri en aquests
esperits i en- foragiti el diable que mena aixl l'o
brer agrícola trashumant escampant la malvestat.
Sempre, en tot conflicte social, anem a parar al
mateix.
ANGt1,

GRAU
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La seimana socíal de Grenoble
El dia 30 de juliol es celebrará a Grenoble la
quinzena Setmana Social. Els temes, altament in
teressants, seran desenrotllats pels homes més
etninents de la Franiga católica. Una set-nana
ben organitzada, pOt fer un gran bé, car els

orientar els problemes so
crrors que els enverinen.
Católics convenguts fidels, diuen els organit
zadors de la dita setmana, volem mostrar que la
nostra religió ha donat l'esperit director i les
Imits essencials de la sociologia veritable i que
1:micarne1t una sociologia procedent d'ella pot res
Pendre a les exigIncies de l'ordre social.
Les conferéncies tindran un caient doctrinal,
cientific i práctic. Seran donades en forma de

conferenciants poden
cials

i combatre els

eursets

per

professors especialistes. Les confe

réncies no provocaran discussions estérils. Un
cop acabada la sessió els conferenciants donaran
als oients les explicacions que els demanin. Els
oients seran homes d'estudi i d'acció de tots els
indrets de Franga.
La institució de les Setmanes Socials, d'engá
de l'any 1904 que es celebrá la primera, ha fet
éxits
un progrés extraordinari. Ha obtingut grans

Marsella, Burdeus, Orleans, Tolosa, etc. El seu
adoptat a Holanda, Polónia,
Bélgica, Suissa, Méxic i en les Repúbliques Ar
gentina i del Canadá.
Llástinta que nosaltres no sapiguem imitar els
procediments d'una institució que propaga arreu
del món els principis fonamentals de la sociolo
gia cristiana.

a

funcionament
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El llof

ens

L'onada de llot que fa temps infecta la nostra
urbs amb les seves fétides emanacions, no minva,
rnalgrat els clams que es deixen sentir ja des
deis sectors més diversos de l'opinió. Al contra
ri, creix, i creix cada dia d'una faisó que fa pen
sar si realment s'ha perdut ja tota
sensibilitat
moral i no ens resta altre remei que esperar
que l'enrunament de la societat prostituida faci
desaparéixer una generació que s'ha embrutat en
el fang deis vicis més abominables; com desapa
rcgueren les esplendoroses civilitzacions de l'an
tiguitat quan la corrupció deis costums les porta
a l'extrem de decadencia.
La indecencia més descarada ha pres ja definí
tivament carta de ciutadania i no hi ha qui li
posi fre ni vetlli per tal que els principis més
elementals de cultura fan indispensable en tot
país civilitzat.
La majoria deis venedors de diaris amb l'afany
de donar rápida sortida a tota la immundícia por
nográfica de que estan infestats, no en tenen prou
d'exhibir les portades de les més llordes publi
cacions, sinó que sovint pot veure's aquestles
obertes per les págines de l'interior on alguns ha
pis embrutit ha vençut tots els recursos de la
técnica per oferir el quadro de més repugnant
lubricitat. Aqbeixes publications que baten tots
els records del pornografisme revister i literari
són nombrosíssimes, i no obstant darrerament, en
l'espai de dues setmanes n'han aparegut quatre
de noves, que tracten de competir, sobrepujant
les en procacitat, amb les existents.
No fa gaires dies va projectar-se a Novetats
una pellícula indecorosa. La reclam l'havia anun
ciada ja com la- producció més atrevida de Pola
Negri, artista a qui ha donat poc envejable fama
la seva impudicia. No bastava, peró, a l'empresa,
arrossegar pel fang el pudor deis qui anaven a
presenciar la4seva exhibició; era precís que l'o
fensa arribés a els _qui més apartats viuen d'a
quests antres de corrupció que s'anomenen cines,
i que abominen d'aquest desenfré de Ilibertinat
ge;.i així, amb motiu de la projecció de l'esmen
tada pellícula, hem vist fixat pels carrers en lletres
hen obiradores uns cartells que sota l'epígraf de
"El Chiste del Día" contenien una grolleria in
decentíssima que no volem reproduir aquí per
respecte als nostres llegidors.
I ço que és més de doldre, un periódic com
El Noticiero l'inserta en les seves columnes; ço
que fa exclamar, sorprés, a un setmanari qui pre
tén exercir el monopoli de la sicalipsis: "Aquesta
premsa sesuda ve fent-nos la competencia. No
els sembla?"

ofega

També hem vist anunciat recentment en car
tells públics un concurs, en un.
les sales de
ball més populoses i freqüentades de Barcelona,
amb diversos premis per les senyoretes que lluiis
sin l'escot més pronunciat.
No n'hi ha prou que cada dia vagi minvant
la moralitat i els costurns es tornin més Mitres
i relaxades; no n'hi ha prou deis mil' incentius
que a les baixes passions ofereixen quioscos, no
veFles
sales d'espectacles i que les modes de
dia en dia més indecoroses vagin fent baixar el
nivell del pudor de la nostra joventut; es precís
que mitjaniçant premis s'estimuli a la nostra sen
sualitat a arribar al máxim de desenfré i al mí
nim de moralitat, que acabi d'arrencar lo poc, si
é's que en resta, d'honestitat i de decincia, arri
bant a fer ostentació amb el cinisme més abjecte
de ço que embruteix i degrada fins a un nivel]
inferior a les bésties. I era precís que la nostra
ciutat, famosa entre totes per les seves disbauxes
donés aquest exemple de procacitat enlloc igua
lada; sens dubte per a,favorir interessos que es
nodreixen com els verms de materia podrida.
Aquestes, diguem-ne persones, a qui l'immundicia engreixa i que sense ella no podrien viure,
tenen montada a Barcelona una potentíssima in
dústria i hi ha prou benevolenga i toleráncia per
part de tots perqué puguin prosperar i tenir vida
aquests monstres que ofeguen l'esperit i xuclen
la vitalitat férrea del nostre poble, i que la so
cietat deuria fer objecte de llur execració.
Mentre el llot ens ofega la sang corre pels
carrers d'aquesta ciutat dissortadá,— on la justicia
divina fa expiar els crims d'arrossegar-se pel
fang posant a cada cantonada un pistoler que
amenaça constantment la nostra vida.
Quan hom reflexiona en l'abim de degeneració
moral a que estem abocats, l'apoteosi de la carn
que per tot arreu demostra prou bé el culte que
se li tributa i el domini que ha assolit en la nostra
ciutat dissortada, aquest crescendo continu
moralitat que no es detura ni al respecte del
sagrat recinte del Temple ni al santuari de la
llar i que fa víctima inconscient a la infaIntesa
feble i desamparada, una esgarrifaniça envaeix el
el nostre cos, en considerar el pressagi fatídie de
.

,

rnalvestats que comporta sempre la dissolució deis
costra/1s i la pérdua de tot f re religiós.
Hom tem veure baixar foc del cel que des
trueixi aquesta moderna Babilónia, corsecada í
malmesa pel ven í embrutidor de la concupiscen

cia...
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D'ad í
Un (liad raolt seriós de Madrid, que encara
perque tot
en els partits turnants, s'indigna
<1 que es fa al Congrés és pura comédia. El col
lega ha esbrinat que el Govern no té oposició a
les Corts, que tots són uns. Els debats més im
portaras, no passen de siraulacres.
Iii ha alguna excepció en aquesta sospitosa
unitbrmitat ministerial de les Corts: En Cierva.

creu

catalans... I prou. I encara, sobre
Cierva, hi hauria molt a dir.
Qué es pot esperar d'unes Corts preparades
corn tothom sap i d'uns diputats la majoria deis
quals no saben qué cosa vol dir ética política?

alguns diputats

vcrnés la Concentració esquerrana, té Governa
dors dignes d'ell.
El de Alacant ha tancat a la presó a una pobra
de
cona que en una església cobrava l'almoina
cadires
a
negat
a
donar
cadires.
Havent-se
les
portaven di
unes persones que no coneixia i no
ners per a satisfer la petita almoina, el Gover
rador, irritat per tractar-se de persones de la
policia per
seva familia, movilitzá rápidament la
a buscar a la infelio dona i posar-la a la presó
de

seguida.

Ve't aquí
del Govern,

un

l'actuacio d'En

rr

vol 'combatre l'ensenyament
a les Escoles de l'Estat.
entés que el Govern Iliberal-mnónic
(.1ue per culpa de tots governa a Espanya aix6
es un
dir
es prestará a aquest nou atropen
Constitució de l'Estat i deis drets deis ca

Tenim

entés que

es

de la doctrina cristiana

(le,

—

—

* *

1:le
•

Pero
I

també sabem que.... a donniwnt »tutti.
és un enemic

dormint, qualsevol Salvatella

Poderós,,,,

*

*

*

El Govern italiá acaba de constituir
el d'Economia Nacional.

un

nou

ministeri,
teris
Peró

canvi de la

a

d'Agricultura,

supressió deis vells minisComerig i Treball.

Industria,

a

l'altura

*

Scrabla que els sindicalistes revolucionaris ens
volen matar de fam. No deixen transportar el
peix ni altres queviures.
Quina culpa tenen els ciutadans de Barcelona
que hagin estat acomiadats dos carreters?
Digueu que si n'arriben a acomiadar quatre,
ens
tasquen l'aigua i la llum i no ens deixen
menjar pa blanc.
Aquests sindicalistes són terribles quan s'en
faden.
*

*

*

Barcelona hi han hagut subjectes
que en comptes de treballar s'han estimat més
entafurar les mans a les butxaques deis ciuta
clans que estimen el treball. Peró ara n'hi ha

Sempre

a

més que un foc no en cremaria.
Cada dia hi ha atracaments en mig deis ca
rrers més céntrics.
I oh! casualitat, si alguna vegada detenen al
gun atracador, la policia ja el coneixt per haver
socials.
lo detingut altres vegades per delictes
I pensar que aquesta gent són els que ensibor
perturben la vida del treball de
nen els obrers i
nostra
ciutat
I
la

Espanya,

ho fem al revés. 'Recentment
Treball, i en comptes
de reduir ministeris i d'estalviar empleats, cada
dia, es formen nous organismes burocrátics i es
a

está

•

tólics,

que paguen aquest ensenyament.
Tenim entés que En Salvatella, l'inversemba
Ministre de I. P., busca amb afany una vella
O. que en ésser reproduida facilitada aquesta
obra de descristianització.

Governador que

ereat el ministeri del

nomenen empleats nous.
Per alguna cosa va dir qui coneixia bé aquest
negoei deis partits turnants que el Pressupost
de l'Estat era la 1,1ista ci,vil de les classes mitges.
De les classes raitges lliberals, naturalment..

Diumenge darrer arribá una dama francesa a
Barcelona i amb gran estranyesa va veure q'ue
l'estació no hi havia ni un cotxe de lloguer ni
els autos deis hotels.
—Qué passa ?—ens preguntá la dama.
—Oh, senvora 1 Els sindicalistes revolucionaris
volen que tots els ciutadans vagin a peu.
—I els estrangers, no mereixen ésser tractats
govern a
amb més linspitalitat? Que no hi ha

Espanya?
El Ministre de la Governació,

que acaba de

en plenes Corts,
de les iHegalitats i
atropells electorals comesos per
poder portar
majoria al Congrés que fés possible que go

Yantar-se,

a

—No li sabriem contestar satisfaictbriament.
Encara no hem pogut esbrinar aixó.
I la dama estrangera s'allunyá de nosaltres,
esmaperduda, ainb una maleta a la má.
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pessetes, distribtüdes

Nof klarí
constituit

a

Castelló de la Plana

Católica-Agraria. L'Assemblea

una

senyor De

de la

constitució fou un acte magnífic,
A Burriana els obrers católics celebraren
un Miting en pro de la representació proporcio
nal, al qual van concorrer delegats de la gran
Confederació Obrera Católica de Llevant i al
tres moltes delegacions.
Liacte fou important de debó.
En l'homenatge a la virtut celebrat a Bur
gos s'han distribuit trenta premis.
L'Associació Escoles Católiques per a
fills d'obrers, celebra, els exámens de fi de curs
en
les seves escoles, amb molta brillantor, Els
fruits han sigut .ópims.
El Congrés de l'História d'Aragó, celebrat
a Valencia, ha sostingut el crédit assolit lns ara
pels anteriors Congresos.
—El Consell Directiu de la Unió Professional
de Dependents i F,mpleats de Comerç convoca
als presidents de les entitats de dependents de
Barcelona junt amb els representants seus a la
Comissió Mixta del Treball i Comités Paritaris,
a l'objecte d'estudiar la manera
d'implantar el
treball intensiu.
Diumenge passat tingué lloc a Santa Co
loma de Farnés una bella festa amb motiu d'inatt
gurar en aquella ciutat, la Caixa de Pensions per
a
la Vellesa i d'Estalvis, la 'Casa de Cultura",
la "Casa Social del Repós i Esbarjo" el "Parc
del Bon Mot" i la delegació de l'"Institut de la
Dona que Treballa", organismes propis de la
Caixa, establIts per a utilitat i en benefici deis
veins de' Santa Colonia i pobles comarcans, i
per afavorir les classes populars de la nostra
—

projecte

-

—

terra.

—S'ha emprés arreu d'Espanya una forta cam
panya en pro de "Tánger espanyol", per medi
deis elements africanistes.
Durant el passat mes de juny, la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis ha rebut,
per imposicions, la quantitat de 13.771.184 pes
setes, i ha pagat, per reintegres d'estalvi, capi
tals diferits reservats i termes mensuals de pen
sió, 12.242.682 pessetes, havent obert 2.140 lli
etes noves. De les imposicions han correspost
a la Oficina Central de Barcelona 7. 908. 958 pes
setes i a les sucursals 5.862.226 pessetes.
En 30 de juny, a Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis tenia vigents 263.929 llibre
tes, amb un saldo al seu favor de 161.871.323

de llei molt extens

nlodificant

preceptes de la.11ei d'emigració de

—

—

Miguel.

—El president de l'Institut Agrícola Catalá de
Sant Isidre Llaurador, senyor Fortuny, ha refu
sat enérgiclment el qualificatiu d'inicuo donat pel
senyor García Prieto a l'antic i popular contracte
anoménat "RABASSA MORTA".
—El ministre del Treball ha Ilegit al Senat un
-

.

—

'la següent forma: Bar

lears, 351.349 pessetes.
—E1 nou Comissari de polícia ha donat ordres
per a perseguir activament la pornografia i el joc.
Ja tenen feina per temps els subordinats del

ESPANYA
Federació

en

celona, 1I9.969.397 pessetes; Girona, 17.159.068;
Lleyda, 15.236.518; Tarragona, 9.154.991; i Ba

2I

nombrosos
de desem

bre de 1907.

ESTRANGER
Les fabriques angleses de teixits de cotó,
actualment sols treballen quatre hores.
Degut a lá carestía de jornalers del camp
als Estats Units, milers d'estudiants s'han ofert
per ajudar a recollir les collites.
Mussolini vol convocar un Congrés inter
nacional per a estudiar el problema general de
l'emigració i el de la inmigració.
Els treballistes anglesos van convertint-se
de mica en mica en els enemics més acérrims del
treball.
El comité de la Unió Nacional Ferroviaria pro
jecta presentar al próxim Congrés de les Tracles
Unions una proposició demanant la jornada le
gal de sis hores.
Es demanara a l'efecte l'opinió de totes les
—

—

—

—

crganitzacions obreres.

Algunes ja han manifestant Ilür criteri que la.
proposició és incompleta,'perque cal demanar al
mateix temps augment de jornal.
—El Partit Laborista anglés ha perdut més
de set cents mil odherits d'un any ença.
—Sota el títol de Lliga de les Famílies nom
broses funciona a Bélgica una poderosa associa

ció que treballa per a la defensa de la familia
cristiana i els yrincipis basics socials amb molt
de profit.,
—Mestre a Espanya no compleixen les Beis per
a l'amortització d'empleus i cada dia se n'inven
ten de nous, a Austria, i a França, i aj Italia, i
a

Anglaterra, s'espurga

sense

compassió l'arbre

ufanós de la burocracia fins a deixar-lo només
que amb les branques més precises.
—A París, durant la discussió deis pressupos
tos s'ha acordat el restabliment d'un crédit de
quatre cents mil francs destinat a socórrer els
obrers francesos que es trobin sense treball a

Espanya,

a

Barcelona especialment.
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D'EXCURSIONISME
Res més interesant, certament, que les excursions al Pirineu Catará,
aquest Pirineu tan sublim i tan immensament bell que fou cantat un dia
pel geni itnmortal de Verdaguer. Diem "res més interescant" pel fet de les
facilitats amb les quals hom topa per a fer les excursions esmentades.

sortir de Barcelona (Nord) amb qualsevol deis trens que van a
a Tárrega, la simpática clutat frontera de l'Urgell i la Se
garra, una casa important per demés, el Garatge Sport, d'En Jaume Castells,
situat al carrer de Ponent, us facilitará automóbils equipats amb tot el
luxe que permeten les carreteres de l'estat espanyol, go que equival a dir
qué' permeten viatjar amb la máxima comoditat. Disposa de turismes de
dos a sis seients i d'emnibus propis per a collectivitats. Els preus són su
mament econemics, tan com permeten les circumstáncies actuals. Aixó vol
dir que si els amants de la naturalesa no aprofiten una tal avinentesa per
a visitar aquest estiu les belleses immenses i incomparables
del nostre Pi
tineu, será perqué no voldran, ja que comoditats i facilitats no poden ha
ver-n'hi més, certament.
Cal

',leida. Un cap

1
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DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA

Linia 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
Habana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
de

de Veracruz el 16 i de

Mula de Ituenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el

Cádiz

viatje de

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

Línia 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 Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va',e/lela el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
uc,e 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.
Unja 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 i part
de
Canarias

de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
Arnés deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
del Mediterrani a New-York, dels ports dei Cantábric a New-York i la Línia de Bar
cina a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

cPoirts
e

viatge.
Aquests
la

-

vapors admeten

les condicions més favorables i passatgers, als quals
com té acreditat en son dilatat
sense
fils.
telegrafia

cárrega

Cc'mPanyia dona allojament molt

servei. Tots els vapors porten

en

cómode i tracte esmerat,
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ENRIQUECER
la sangre, aumentar el apetito y fortificar el sistema
nervioso, es un medicamento sin rival el jarabe

Hipofosfitos Salud
Tanbién se receta a las criaturas delicadas y enfermizas. Les favorece el desarrollo del sistema
óseo. A poco de tomarlo, el rosado color de sus mejillas proclama las excelencias del
preparado Aprobado por la Real Academia de Medicina
y Cirugía :: 29 ANOS DE CRECIENTES EXITOS.
Aviso: Rechácese el frasco si

I

pues

¦•¦•

.ower

con

no se lee en
su
etiqueta exterior, con tinta roja, HIPOFOSFITOS
frecuencia y por mayor lucro en la venta se ofrecen similares
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