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daler contra aquesta. plaga corruptora. de la g ran familia humana ~
instituint, o treballant en pró d e
les biblioteques populars, de la Bona Preme·a fundant periódics i re vistes morals, i estudiar la manera de posar a disposició de nostra
jc.ventut excelentes obres, peró de
modo qt1e pug ui adquiriries per
poc pré u, ja que moltes vegades,
no pot posse irles per estar fixat un
preu molt crescut i sobre tot posar·
la en a g uait i ferli veure l'esperit
sectari que guia aquesta classe de
premsa que podriem anomenar
mondana i enemiga de tota civilit7-ació i de tot huma progrés.
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la mutualitat o segur de vida. El
simple estalvi, uo sol esser suficient a n'el pobre pare de familia.
per evitar qu'el1 seus filleta hagin
de sofrir greu• pesam, per Ja falta
de recursos en el ·triat día de aon
fatal deseBtllàe. L'arma més prepotenta per a defen(Jar-se amb éxit
en eixos cassos, no hi luí pas dubte
qu'es lo que acabém d'esmentar,
(\O es; el seg ur de vida. Amb ell
pagant una cuota que pot ésser set ·
manal o mensual, el pare pot deixar a son fill una poma per la sed
que serà mes o menys important
segóns la qüota i 'í'edat en que comença dit seg uro. Avui, per sort~
son moltes les mutualitats que ofereixen immillorables garanttea i
per lo tant ea cosa que l'obrer e&
preocupi a'aquest problema i donguï una mirada cseudrinyadora a
la .Mutualitat que millor eonfi.ança
lt pot mereixer.

Es en gran manera. que s'ex·ten l'afany del saber; per a tot
arreu s 'observa una gran afició per
,Ja lectura, fins en ia quitxalla.
L'esperit naturalista, antíeris·
tia, que sempre esta a l'aguait per
enderrocar les fonts de ll úm del catolicisme, n'hes fet de Ja. lectura
de una les seves armes més pode·
roseR per a lograr els seus corruptors fins.
Ela llença t al vol una munió de fo·
lletóns i revistes p urament desmo·
ralitz a.dores quin princ ipal fi es el
de apartar als individuus i als pohles de les ensen:v:uwes
cristianes:
•
•
nodrir en llurs esperits el sensua...
lis me més deseufrenat, fent hi v.rreAL OBRER
Iar idees aven<;ade~; sentiments
AMIC
de pervertició; sustituiut dúures
Dues armes importantísimcs
JJ-fó.{li me ff
sagrats per l'egois me més brutal per l'obrer, son restalvi i'elseguro.
i a.rrancals·hi tot princi pi criatía.
L' estalvi mitj anç ant una petita moEl Cristianisme, que ba sigut
Deg ut a n' aixó a n' aqu est aro· neda que l' obrer dipositara. a la el verdader redemptor dels obrers,
bent corrupte bavénl de deplorar guardiola de comptes corrents ee ta· amb les balancea dc la Justicia ea·
avui, fondes llages obertes en el blerta en el mateix poble o he en tricta, vol medir igualment a amos
cos social i per lll tant quasi la la capital, seni aempre per éll un i treballadors.
complerta desor~~tnit :r.ació de Ja. auxili importantissim en casos dc
La vaga inj•Js'ta sol ésser un
'
sagrada institució de la ramilia.
neeesita.t : i aquella petita moneda, arma de dos talls, q ue fereix al
havém de deplor ar aquest estat sens ell donar-sse'n compte, anira mateix obrer que la provoca.
degenerat de nostrçs joventuts que creixent d'una manera maravello La vaga llegit i ma. és als mals
per medi d'aquets folletlm.s i r e vis sa. Molts obrers hi ha que per ha- amos lo que les ametralladores són
tes,ele infesten llurs ànimes, uns es- ver tin gut l'aeert de reservar -ee als mals pobles.
criptors d'idees denigrants q ue llurs sernaoalment uua pesseta per la
cors estan infestats pels vici~, que Caixa d'Estalvis, bavu.i disposen
van infiltrant en dités rtYvi'stes tot d'un capitalet per a rer front a al -el vereno de que estan pos~e1de$ guna vaga o ·a n'algun accident del
Vetllades de la llat
llurs mentalitats corrompent les trevalL Emperó més encara que
més nobles i generoses ' aspirac·i ons l'Estalvi arab tot i esser una cota El quiat ao mataria.
Fa molts anys, peró els detalla
'·del <~or.
tan forriiosà i n~cet~saria es conve·
.I
Ravém doti.és de treballar amb nientisaitn que l'obrer s'acostumi a del succés que pa88o a referir ' è '
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