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Cadualítaí social

La capa del sindicalista
L'atemptat personal
teie"Tan
oren enea
feres pels

torna novament a estar a l'ordre del dia. Els sindicalistes s'escomede la nostra ciutat. La sang crida sang i si comencen els atemptats
altre vegada a cometre's crims execrables. Aixó no pot continuar. Es necessari que
uvern s'adoni d'aquesta situació anormal i que hi posi de seguida remei. Els
atemptats
carrers

eri

S

deshonren

davant deis pobles civilitzats.
que veiem venir les lluite§ aferrissades entre el sindicat lliure i el sindicat
Són dues forçes que lluiten per imposar-se i, com és natural, esgrimeixen les seves
esPer tal de triomfar.
res EI sindicat únic, avui está dirigit pels anarquistes més
perillosos. Aquests elements no es
i
a
treballar a l'ombra i desitgen exercir novament la seva hegemonía damunt deis
No cal sinó llegir les publicacions del sindieat únic per a convénce's que es preparen
ciu a Perturbar la pau social. Abans, en les organitzacions obreres
hi havien elements exaltatlel; t.reballaven coratjosament per assolir les reivindicacions obreres, peró ara el que volen
elements directors és perturbar la nostra economía i fer trontollar l'ordre social.
poble que hi hagués un Govern fort, aixó no passaria. Peró a Espanya tot és
Perqué els Governs són una ficció. Barcelona és una ciutat culta i no ha de permetre
per uu escamot de criminals la deshonrin davant del món. El
nostre poble té mala anomenada
una petita minoria ha convertit la nostra ciutat en
tri„q"
camp d'experimentació de les doc
'tes
tnés baixes i abjectes.
que tornem de nou a aquells dies vergonyosos que era vessada la sang deis inno
cal que els que poden fer-ho
facin tots els esforços possibles per aturar l'onada de
g que

ia fa temps

atrhic•

obrguen
perers.

se

possibEn

quele,

centsAbans

crini•SiI s'acosta.
llagues

vibració espiritual, si cada vegada que cau un horno retut per una má
commogués i esterioritzés la seva indignació, potser no es cometerien
de s uls• Peró ara hi ha massa indiferéncia i massa egdisme. Cau un home mort i el
sid soterrena
per a que la seva visió tétrica no pertorbi la nostra pau.

te,ltsinal la eiutat

stetnl

re,

segueixen

una
es

els
imP
‘Pinassibles,

atemptats,

si veiem

és que tenim

l'esperit

els carrers tacats de sang i les llars desolades, ;
mort i días del nostre pit no hi bateguen

sentína
mica,
espiritual
•

senyors, de caritat i

--=---Cetticuns

una

mica de vibració

CATALUNYA SOCIAL,

EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
Corts després d'aprovar-se
Govern, excepte el projecte
mitges.
d'Ordenació ferroviaria, que sois volia
Els esquerrans, que tampoc volien que s'apro
ves, i els socialistes, que feien el joc als capi
—Es

tancaren les

tot quan

volgué

inca. Els legendari1 partits tradicionalis
actes de
tes volen renovellar-se, i els seus grans
propaganda últims donen la sensació de que P°den fer-ho.
corren

el

a

talistes, triomfaren. En Rodschild els hi tindrá
cl'agrair. El Govern diu que a l'octubre s'apro
vara. Mentrestant... paga que paga, Estat

Altra batalla guanyaren les esquerres, capi
per en Lerroux, a última hora : l'aug
rnent de dietes. Fou una atraco a la llei i al
Tresor que ha produit indignació general. Pe
ró els 43 diputats que'l votaren i els centenars
que no acudiren a defensar els interessos del
país i la dignitaú dels seus representats es tro
baran bé amb les mil pessetones mensuals.
I encara una altra victória s'apuntaren les es
querres a les darreries de la legislatura: la der
rota que sofriren al Senat en el relatiu a les
beques per a viatges d'estndis de la Institución
Libre de Ensenanza, ho arregla. la Comissió
mixta en profit d'aquesta Institución
-En Burguete fou ben rebut al Marroc, i
sembla com si hi portés aires de pau. El Raisii
ni neg'ocia la seva sotmissió, i el Krim, des

ftnejades

•

prés d'exposar a Londres un apassionat memo
rial d'agravis contra els militars espanyols, obra
portes a la pau excusant-se de tot quan podria
cEficultar-la. Tot ben considerat, creiem que de
escoltar-lo, perque en aquest plet del Mar
roc, qui pot tirar la primera pedra? Qui es veu
net de culpa? Ademes Abd-El-Krim está afetlit
per lluites civils que l'atueixen.
Aquesta és l'hora de la pau!
La readmissió a l'exercit, per sentencia ina
pelable, deis alumnes expulsats fa terrips per les
Juntes militars consabudes, ha portat certa m
iar en
elles i en l'exarcit, que s'ha procurat
apaivegar per tots els medis imaginables. La opi
nió pública esta de les Juntes per damunt de
lo coroneta...
Quina Ilástima que els governs que volen go
vernar no puguin fer-ho a Espanya!
Ara qui verament governa baix la firma d'
un Govern que es diu conservador, són les es
(pernil. I no és que tinguin força própia; és
que el partit que ocupa el poder és tant o més
esqnerrá que les mateixes esquerres. El Mon
tejo de L P. no ens deixará per mentiders...
—Les anomenades dretes continuen movent-se.
No és que ens plagui sempre el terreny a on
es mouen,
peró cal moure's, que els d'enfront

vem

ESPANYA ENFORA
—La Conferencia de La Haia es tancá sense
ende'
resultats tangibles, peró no ha estat pas
russos
La
i
hades.
tesi francesa triomfa
els
gueren d'obeir a la crida....
es
debca"
Els efectes d'aqueixa
i
Europa
seguiran,
ran sentir en les que la
car
conferéuel món, si s'han d'arreglar a cops de
cies.... hi ha Conferencies per anys!

coi-gerencia

fe!'

—La crisi del Govern d'Italia es deu als
01que amb aquest ja són uqatre els
moviment
gel;
nisteris que han volcat. Es un
al a Italia, impetuós, casi irresistible.
de

xistes,

natural reacció contra aquell altre movimeut,
carácter comunista, que s'apodera. de les fAbr'..
adliue
ques i posa en perill tota la economia i
la mateixa existencia de l'Estat. La crisi la Pre
sideix, per dir-ho així, el nom d'Orlando,
e
vita sobre el P. P. I., eix de la política en
parlament italiá.

Al
Anglatele

fa de coixinet de tope.
Pe,
altra conferencia amb Poincaré
tractat de pan. Mes França Ii diu a
Com pagaré a tu i als teus cosins
l'Atlántic els milers de tnilionades que us
si no puc cobrar d'Alemanya ? I té raó, 1
na amb tota lógica que Anglaterra i els
Units perdonin a França els seus crédits
ella, per ella poder-ho fer, per contracop. a

—Lloyd George

tindrá

una

u'at

Ou'a

c°11,tire,

manya.
per ara, no diu ni sí ni uo,
jallqUl
prepara
es
a pagar lo que
deu als
un magnífic gest el
de la Gran BretanYal
eritablement és una gran nació.

Anglaterra

Derl

disposa a retornar
petita república de Sant

-El Govern ianqui

es

sa

cc,

Dom11,1

llibertat a la
que tenia detentada anys ha.
Per clul
Puerto Rico i a Filipines?
—El descarrilament del rapid Ce11)6'-deus ha demostrat que en el ram de
ments, avui tan emocionant, solen
con1P1'
rnans criminals. A Espanya ja s'ha

a

,

descar.rrlii

intervelu„vat

mantes

vegades.

—Dues bones noves per acabar: els
landesos demanen la pau; Xili i Perú
tés en la qüestió de Tacna i Arica.

beis
s'hari
re

eg,

•
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La

desaparició

del latifundi

meta

L' esforr del parid

popular daifa
De la Cambra de Diputats d'Itália i fortament
itliPulsada pel partit popular d'aquella nació n'ha
:rtit una Ilei sobre latifundis que conté indis

cutibles

novetats i moltes ensenyances per a un
el nostre, on el deis latifundis constiun problema de solució
apremiant en cer

País

tueixecIll
tes

regions com Andalusía.
partidaris de Dom Sturzo han hagut de
vencer una munió d'obstacles per arribar a con
vertir el projecte en llei. Pero, per fi, amb una
ttnacitat ben apropiada a l'objecte perseguit, en
sessió del darrer dia 15 d'aquest mes el pro

,Els

propietari
lleugera

cultiva d'una manera excessiva
i sense l'intensitat que els siste
mes de cultius moderns comporten; totes les que
es mantenen en un estat rudimentari
essent molt
susceptibles de minores, totes aquestes han d'és
ser cultivades, millorades o cultivades intensa
ment. La societat ha de deduir els bepeficis que
per a ella aixo comporta, i no hi ha dret a que
en nom d'una llibertat individual que és abusiva,
excessiva, i per tant falsa llibertat, es privi
d'aquests beneficis a la societat.
Vol dir aixó expropiació injusta, furt, des
amortisació? No. Vol dir sistema racional de
participaCió deis beneficis per la societat i pel
propietari conjunta i armónicament, vol dir li
mitado social d'un individual i absurde "no
vull!" o d'un perjudicial "no puc!"
scu

ila

Icte sortia
del Monteciterio convertit en llei, i
na
Per majoria petita de vots, gracies també a
esealf del govern ara dimitit del Signor Pacta.

iAtac

a

la

propietat?

(1,1\10,

la llei aprovada no constitueix cap mena
tac
a la
u
propietat privada. El sol fet de que
Partit catolic com el Popular, l'hagi apoiat
afilb tot el

i l'hagi convertit verita
obra ja indica que en el ma
teIx el
principi de la propietat privada no en
su
e ki Inalmés ni desconegut. Al contrari : és cosa
.que quan més es desenrotili la funció
"cial de la
propietat, tant més guanyará aquesta
en
,respecte per part de totes les classes de la
tant més ennoblida será la seva_ fun
dins de la mateixa. Jamai ha perjudicat a
el llimar les seves asprors i jamai
fet perdre el seu fonament l'exercitar-ji
tc
les seves funcions; al contrarif: allavors és
es ve u
ben clarament la necessitat social
i com l'existéncia de la mateixa
Istas
conforme a les lleis naturals.
Projecte italiá (avui ja llei) tal vegada
pi d'a
semblar un atac a aquells que de la pro
en
serven encara un concepte quintani
(la rnés en
at
decadéncia; pero no semblará

1)1einent

seu

en

la

esforç

seva

1.

'l'erres afectades per la llei.
En la llei italiana ho són: els terrenys

de portar a cap les minores.
I per raó d'utilitat pública poden ésser expro
piades també les finques rústegues de propietat
privada o pública capaces de gran millorament
o aptes per a la colonització. Jamai, si així l'a
ni° ho demana, s'extendrá la expropiado a la
casa
habitada pel mateix amb totes les seves
dependencies, així com els troços de finca sub
jectes a cultiu intensiu i els boscos sempre que
uns
i altres puguin separar-se del restant de
la finca o finques.

Figures

institució

:es

?In

caetat

enae tots aquells qui de la propietat privada
unttenen el veritable concepte cristiá, tan dis
a

ni

ele' primer
jurídica i moralment,

°ralment

L'expropiació
la

és

a

Inés,

en

el se
"esaparició
del
ll
amo deixa

del

sobretot

latifundi

l'aspecte social és necessária
latifundi. Totes les terres que
sense cultiu; totes les que el

sense

(mitin; els cultivats extensivament i capaços d'
importants transformacions agráries; i tots
aquells que puguin ésser fortament millorats i
l'amo deis mateixos es declari en impossiblliiat

del

dret. Encara

Venfiteusil

L'expropiado és la primera i rnés usual. Se
rá la que tindrá lloc en la gran majoria deis
casos. Un cop expropiada una finca, la técnica
deis organismes oficials li donará el destí més
apropiat.
Pero la llei

assenyala

també altres figures ju
de l'intervenció de
l'Estat. Entre aquestes són particularment inte
ressants i dignes d'estudi la de l'enfiteusi obli
gatoria, la de l'obligació de millorar els terrenys
i la de concessió en ús per a millorar, i fins
quansevol altra forma d'usdefruit temporal.
I és de notar com l'enfiteusi, la tradicional
enfiteusi, la que a Catalunya té una historia
tan brillant en la solució de múltiples conflic
tes agraris des del temps deis remenses fins a
l'any últimament transcorregut (t), entra no

rídiques ja dibuixades

(1)

En sabem

casos

ans

ben remarcables

a

Catalunya.

CATALUNYA SC CIAL
vament en joc en una llei social de darrera
hora. Aquesta institució, amb el seu caracterís
tic desdoblament de dominis, reahnent consti
tueix un pont de pas per al repartiment legal
de la propietat.

Trámits

importants.

Segons

la Ilei italiana, l'expropiació pot de
favor de l'Institut Nacional de Co
lonització Interior, de les Províncies, del Co
muns que tinguin hisenda própia, de les associa
cions agrícoles amb personalitat jurídica, de les
societats cooperatives d'agricultors, de les so
cietats comercials, que reuneixin condicions que
fixa la mateixa, i fins en favor deis concessio
naris d'obres de minora hidráulica.
Ans de l'expropiació ha d'informar l'Institut
ja esmentat i aquest informe ha de dnar-lo
tenint al davant els plans detallats de minora
znent i colonització deis terrenys.
La Comissió Provincial de l'Institut senyala
el preu, l'import de l'indemnització, després d'un
dictamen de peras estudiant el rendiment net
de la finca, rendiment que per aquests efectes
tnai es considerará inferior a un cinc per cent.
cretar-se

a

Italia docet I

•

Italia avanga pas a pas en el camí del seu
i en el camí de la civilització.
Les reformes socials s'hi porten a cap lentament,
peró decididament. El Partit Popular, nas
cut ja en un ambient social provocat per aquell
gran sacerdot Sturzo, no es deté en la marxa
comengada. I tinguem present que Hila fa tot
aixó en mig d'un continuat estat de convulsió
a qué la sotmeten les
violIncies deis
i
les continuades baralles deis socialistes i comu

engrandiment

fascia

nistes!

Espanya,

amb quietud, amb pau, amb tran
i diners, anem donant cada dia un pas
endarrera ; avui en l'autonomia universitaria,
únic camí de dignificar les universitats; ahir,
en política económica amb aranzel i tractats de
comerg ; demá amb la qüestió de Tánger...
a

quilitat

JOSEP M. GICH
Els soldats del Marroc "rebaixats de ranxo",
el dia 141 de Juliol encara no havien cobrat les
40 miserables pessetes que per aquell concepte
se'ls indemnitzen.
En canvi és d'esperar que els senyors Dipu.
tats cobraran puntualment les 1.000 pessetes
ara votades, 1 amb carácter retroactiu,
pel propl
mes de Jullol.
Sr. Lerroux, Sr. Nougués: Visca la Ilibertat
davant la Ilei!

Els veritables

productes

j°C

de

juny,

"Gaceta de Catalunya", día 4 del passai
publica un article contra el joc, signat J. de
los Valles, on es relata un fet esperverado sua
ra passat
a un poblet de la rnuntanya caí alaaa:
"Un jove, jugador empedernit, s'ha torna beig
ei
per haVer perdut tot quan posseia: p ró
á,
cri
més horrorós del cas és que mentre ell es
espas
dant i desesperant-se entre convulsions
mes mortals, a una cambra próxima la seva
ve esposa dóna
a lltun un infant", criatu: a que
recollir la he'
ve al món a l'instant precís de
réncia de follia, deshonor, ruina i meséril Pr""
enitor
ductes autentics del joc a que el seu prol
,

s'entrcgava.
Ço que el colega no diu,
qualsevol deis moltíssims

i és llastimós, es que
indrets de CataluilY3
on avui funciona a tota
máquina la inianle
antisocial indústria del joc, quan una
de conciencia dreturera en protesta o v(1
tar-ha li fan de resposta la següent objec
(le
ció invariable: Si a Barcelona, a la capital
Catalunya, on hi han autoritats tant
excellents, estimades, venerades 1 hoInenatJeros
per tothom, es juga amb consentiment
exprés d'aquestes autoritats, per que no pouL
jugar nosaltres?
I, tampoc din que quan algú reprén a Iclues.
testl;
tes autoritats per sa toleráncia, se li
0150
que si no es deixés jugar no es podrien
nir els asils, hospitals, cases de beneficén(
les cent setanta institucions subvencionades... e5
Peró eri fi, tornera als productes, als (ue els
poden anomenar, amb més veritat que e na
autentiel
diners del Comité, productes
turals i directes del joc. No necessito
gaire en ma cartera de retalls per a
un cabás pie, de fruita sagnant.
Feia ben poc que funcionava el regio:1 °l'II"
nitzat ara vigent. El Comité actual s'ina
oficia'
en 13 de marg de 1920. La primera llista
)r
de repartiments deis que en l'article anteriidotes
mostrávem que s'havien d'anomenar "Pr°
revacte l'autoritat venuda.", "prlYcluctes de la
j
ricació", sortí als diaris del 25 d'agost
any. Dones bé, encara no havia eixit
ra llista, i
s'havia carnés ja a Barcelonl
qüestions del joc un crim esgarrifós de les
seqüéncies del qual farem inventan.
i
no
El dia 20 de juliol Manuel García 1\4°1°
Adolf Manuel Izquierdo Vallejo entraren
Ode
cal del Club Barceloní, situat al correr N

Pers011'1

boneS,,tan'"

rebuscar
s°1tir-lie
ugo",

t s

cltle

Sant Prancesc, on reclamaren 2,500 Pesse ches
el primer d'ells havia perdut al joe quinzl anw
abans, alegant eren guanyades falsament o es de
trampa. Ambdós companys, tregueren 0111

CATALUNYA SOCIAL
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engegaren trets

dent del dit casino, contra el gerent o depen
Francesc Quesada Fernán
(lez, tocant-lo tant malament que morí de
resul
tes de les
ferides. L'Izquierdo, que resulta, també
lerit
del peu, fou

pres, processat i condemnat a
anys de presidi. Posteriorment ha estat
el Manuel García que s'escapá llavors,
i el
Cija zo de maig d'enguany es vegé
la causa
ccnt
eII, la
conclusio de la qual fou una senL de
14 anys, 8 mesos i 21 dies de presidi
5,°00 pessetes
d'indemnització.
Ja sé que
els defensors del pacte del joc amb
la
diran que aixó és una anécdota.
els sindicalistes diuen que són anIc
dcte$ els
atemptats socials, i que no cal judicar
Per
ells el sindicalismo.
Peró nosaltres hem
'áprés a
judicar
l'arbreper
sos fruits,
i jaínai
Podre
de 1,, creure que el fruit sigui una anbcdota
producte natural, a la obtene ioLrbre, sinó
del qual, per petit que sigui en
volum en
Lrann'ines i amb la granada del tronc i de les
e°aeo:rre, fullatge, tot l'arbre amb tota la saba

elttoree
agafat

tIncizra

beneficencia

Igualnient

eernParació

Passenl,

dones,

inventani

d'aquella anlcdota,

fet divers, i repassem quins productes
ulut:
A_

Un

sa

amb les

Un

conseqüencies

naturals per

;

dut a l'hospital primer, emnresonat
condemnat per fi a 14 anys de presidi.
tercer home fugitiu, fora de la llei pridetingut més tard i 'enviat també a presidi
anys, i la torna, de la seva vida.
'es
farnílies del segon i tercer, no cal ja
parlar

derés,
!Pen
,

Llurs

noms, deshonorats; si tenien fills
ran una
tristissima herencia.
(!' ara, una nota abreviada de les consees
socials i económiques d'aquell fet :
aixó vol dir un home apte per a
Produir, suprimit per al bé collectiu.
causades per sa mort, a cárrec del
',Post públic.
b
•,.`

en,

tlreball.nl°rt;

ci;
press,,:sPeses
,U0
earregl'
erir,
;

dut

a

ests públiques

l'hospital, i augmentant les
privades, segons fos aquell

o

Dos nent públic o particular.
d bornes tancats
presidi

allys

e

c

al)

a
durant catorze
els catorze anys millors, sens
de dubte, de joventut, de virilitat,
de
itat. Dos bornes improductius per a la

Ilur vida:

producena
trt

,,1°Hecti
ques

elv.itat;

mantinguts

per

ella, Concretament

u'regues més per l'Estat, i dos treballadors
tuei
a (leantlYs. Oi
més, dos individus que sofriran
de la vida presidiária, i que
ran a la
societat, quan les portes s'els
rats, p c(nriPlerta la condemna,
derrotats
tanocius i inútils, marcats amb un
que els vedará
per sempre més el reco
1

estiln:yertas,

,

brar la dignitat del treball i de la normal vida
ciutadana.

Qui pot evitar, diran, que del joc s'en derivin
qüestions, que d'aquestes en surtin baralles, i
de les baralles homicidis, empresonaments i con
demnes amb totes ses conseqüencies socials ?
Aquells que combaten de debó el joc, certament,
malgrat sos esforços, no podrien impedir que en
una ocasió dada, en un lloc
momentániament sos
tret a sa vigiláncia, es jugués i d'aquel] joc en
nasqués un crim amb ses derivacions subsegüents.
Peró és indiscutible que d'aquell crim i de ses
conseqüencies no en seria aquella autoritat en
cap manera responsable. Peró quan l'autoritat
consent, permet, autoritza el joc, es fa responsa
ble de totes les iniquitats que del joc consen
tit

en

vindran.

El joc és

una mala passió; i una mala passió,
i segons sembla, no sois mala sinó la pitjor, la
més perversa, la més apassionadora de totes, per
dir-ho aixi, no pot engendrar sinó altres males
passions. El joc és un delicte, i no pot engen
drar més que altres delictes.
Els crims derivats del joc comesos en pobla
cions on es vigent el régim de pacte de l'autori
tat amb el joc, graven la conciencia d'aquella
autoritat, la qual n'és cómplice i concausa, i a
la qual pot i deu la opinió pública fer-ne res
ponsable. I tantes guantes persones físiques o
morals percebeixen els diners provinents del
joc, i per aquest fet aproven sa toleráncia i
s'en aprofiten, poden també ésser considerades

responsables.

Peró encara no acaba aquí la enumerado dels
productes que ixen d'aquell fet típic que hem exa
minat, producte autentic del joc ell mateix. Hi
ha certa esfera de producció, que no pot deixar
d'interessar a totes aquelles persones religioses
que cobren del joc amb un fi religiós (de bene
ficencia, pietat o ensenyament religiós).
Una personalitat d'aquest carácter, que exa
minava la licitut del cobrar diners del joc una
associació religiosa femenina, deja, tot arnoinat:
--Ço que constitueix el punt més delicat del pro
blema, és saber on anirien a parar els diners del
joc, sinó es recollissm per beneficencia!
Déu meu! Jo cree que go que constitueix sens
de dubte el punt més delicat del pro
ulls religiosos, és saber
on aniran a parar les ánimes deis
jugadors.
I especialment, on hauran anat a parar les
animes deis jugadors morts en homicidi, i on
anirán les ánimeS deis qui per causa del joc
mataren i robaren, que no és gaire de pensar
que a presidí es redimeixin i es santifiquin.
Anirern seguint.
cap

mena

blema, esguardat alnb

R.
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immortals,

la familia als que créiem
pOVCS.

IMPRESSIONS D'ESTIU

* *

Les ~panes
progressen

no

A pocs Ultra passat desapercebut que la mai
nada té el scu calendari especial.
Uns nens parteixen irregularment el temps se
gons les temporades en que s'estilen un jocs o
altres, adés boles, adés correcuites,-adés jocs se
dentaris. Altre mena de anainada més enfutis
mada i bosquerola es dóna cumple de les variades
posicions de la terra en les seves joguines al
voltant del sol per les entremaliadures que es
tan de moda: busca i destrucció de nius a l'estiu,
razzias a les hartes, vinyes i presseguedes a la
tardar, batalles de neu o de bofetades a l'hivern.
Pels coblegials les testes culminants del calendari
són les festes del collegi, pis examens i les va
cacions.
..l'eus aquí, que en recórrer un llarg proas
de rccords, la memaria s'ens emporta a una data
de nostra infancia, partionejadora d'una d'aqué
lles estacions collegials a que ens referim en
feinada j penosa, i un altre molt esperada i molt
falaguera. Lleugers j somrients com el voleiar de
la papellona anavenn a mudar durant tot un es
titt les laberíntiques Unies del collegi per les si
métriques i lliberals d'una casa de pa0s, tant
fortament recordadcs com volgudes per ser elles
tirallongues de llistó que han teifit
con les
el niu on nostres ulls vegeren llum per primera

vegada.
Al arribar a pagues gambades del poble, con
trastant amb la regularitat en qtt& la natura ofe
ria a nostres ulls els escaients tons de les prima
veres anteriors, les arenes comunicaven a l'ani
ma sons extraordinaris.
Les ~panes des del bell cim del campanar
entregaven als VetbiS ais funeraris per a tots els
cors. Els batees escruixidors que el batall geme
pava en el sí de les can panes eren bcn oposats
als optimismes que l'alegria i el desig inspira
ven en el sí de la nostra ánima, la qual es cre
gué ello el dret de protestar contra els retrunys
liastimosos que enaigutien la totalita,t del seu gosar.
Ens enfadavem contra, les ~panes i no era'
seva la culpa. Várent trobar una persona menys
en la familia, i nostres pares apenats plorant al
scu. Tinguérem l'intuid() dun enigma, la mort,
cucara que
sense arribar a compendre-la ni a
preocupar-nos-en Inolt; la interpretavem cam a
cosa fatal i necessaria per als vells, si bé impos
sible de ser-ne víctimes els demés individus de

a

perenneraeni

*

Rodaren els anys i amb ells coneixéron 14,
realilat d'altres morls, sentírem mossecs clavats
cor endintre.
nostre
Un dia en el mateix poble on mona
veu
la
avi altra vegada les ~panes s'unien a
íntilli
d'un
mort
pública per assabentar-nos de la
amic, fent-nos-la sentir, antb llur salmadia e9nacie"
nada. Per primera vegada sentírem la forla del°
lici del separctment definitiu.
Les campanes igual que en temps cld
avi cntonaven cants funeraris allá en
meridiana, del bell cim dl campanar
ara a orient' ara a ponent com si ens

Ostee

la-Mret
encarool-se

predissin

propósit per u fondes meditacions senly
la
mentals, la semblança de la vida humana al°
trajectaria
Rodaren anys i mes anys; les muntanyes
les sr.
poble eren atravessades pels ferrocarrils;
el
silot°
profanat
nenes de les maquines han
llum
ha
enviat
de la selva; el progrés
extrae,telafons, camoditats; tot ha progressa,t
dinariamcnt, pera els sers volD'uts van alier:
els Paref:'
una a un, joves i vells; deuran caure
inl'Pe
>serenes,
empanes
nosaltres;
i
les
caurem
Writes, inflexibles entonen i entonaran
funeroris; enguan igual, absolutamentdel 114"que antany, i ctntany igual que en temps
a

de!

Inc

que

les
Els samnis
poble veí han
Per

raners.

panes

cam
ens

no

progressenr...

diucn que les

progressat; ja no donen soos as
Es posible? Si, resten mudes Perq,,ul.a.hs
r

tot el poble.
terratrInnol s'ha emporlat
tampoc
enrera hi havien campanars que
ven

llastimes,

estaven

silenciosos,

perq0

cantent.
un

dio l'home

Cbr,ecy

convertit

de llurs ~panes roncava
més fer éstegament, ntés
nons encara

ze

Si

xas

camPanes

laa'ca

engelosit pels 0venl'°.5

temps vol fer enmudir la ven
panes, si pretén engrunar les

los
eterna de

esglésies

del

eal

i

acalltPa;es

que eixecaren ;lastres passats,
del seu fra,cás haura de' veure un
gonce
cada arbre de tardar, senara un
fresseja
en eaure
pana en cada fulla que
mort
en
cada
Pasta de
un veritable toc
Pcr fer callar absolulantent les
ernmudeixi la
nccessari i suficient que
Dantunt la greda resseca de la Plana
brostcs on
sert no hi creixen, arbres ni
mort
els mussols per entonar himno- a la
nars

colliPalla'dyr

501: és
cantParle-ip,
7,1 de,
de:

JOAN

1,t'S
D'HO5r0—
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formadó inietlectual de
la

La

dona, igualment

No hem de saber únicament escollir eis bona

l'home, necessita lle

apologistes moderns i á,dhuc els
teólegs. Ja sé que aquesta afirmació fará
tnolts llegidors. Es que creieu que les do

rans
Ore
s

que

no

poden embrancar-se

en aquesta mena d'
dit que molts homes no creuen
Irque no tenen formació religiosa. I les dones?
luantes n'hi ha que no creuen i si són creients
)
saben un borrall de religió. Ja ho havem dit
[tres vegades: llame vol la dona ben ignotut i
és el primer de sufrir-ne les conse-

dudis? S'Ila

iéneiesell

La dona en general és religiosa,
16 110 és
únicament per sentiment.

Sán Poques

es

veritat,

que tenen una fe racional.
per amor.
home
no té una
formació sólidament
Istiana segueix moltes vegades el camí de l'er
r.
La dona ignorant en máteria de religió no
ttnals viaranys perqué rarament sent in
espirituals. Peró esdevé fanática i ad

reuen

per

les

temor,

no

lueix

ridícula.

La veureu
penetrar
110e d'entrar-hi

al temple temoregament,
amb l'alegria reflexada al
No sap veure el Déu de l'amor, sinó el
"ge inexorable. Prega *fent cantarella i posant
ulls en
blanc en comptes de pregar silencio
amb l'esperit.
Ern direu que
soc exagerada si us dic que la
114 ha
de conéixer els grans teolegs, partieu

'rnent Sant Tomás?

Aihi

si la dona s'acostumés a pensar i
está sólidament preSi no fos un tema tan relliscós, que no
a una
pobreta dona com jo, us faria co
"
el meu criteri sobre la
formació intel
i
espiritual de les religioses. Peró no

Ni la dona religiosa

,rada.

Laembranquem
t
lectura

tant.

de l'obra mestre de l'escolástica,
La Summa de Sant Tomás
una obra
amarada de llum que fa caminar
per cami rioler
de la veritat. L'aliment
de inoltes dones es la lectura d'un IliPietat, vulgar i carrincló, amb cobertes
ll;' tanques de plata.
Quan us diuen que
i
val molt, volen
S
dir que és car.
ir,_ sirn una revisió de llibres de pietat
quants
en
foc! I quines cursileries, Déu meu,
-ts
0.
ts
posen a
Plens de zel i les nostres mans! Són
bona voluntat, que en comphaurien de començar ells per es

fa

un

gran bé.

s)perit
:ritual

)d,e
L

a...al

d'escriure,

les fulletes volan
són un niodel de

cursileria.

dona
i darret.

ir els gratis

no diguem res de
cieres, algunes de les quals

tudiar. I

llibres, sino també saber-los llegir.
han dones
que agafen un llibre i el llegeixen rápidament
i com és natural, obliden de seguida el que Ian
llegit. De vegades no llegeixen altra cosa que
el capítol darrer per tal cle• saber com acaba l'
obra. Les obres s'han de llegir amb atenció i
tecolliment. Si volem compendre el pensament
d'un autor, cal llegir detingudament. Diu M
ires, que no hl ha lectura, ni conversa, ni es
peetacle, per insignificants que aparentament sem
blin, que no ens puguin Instruir poc o molt. Amb
l'atenció notem les belleses i les recollim; amb
la elistracció deixem moltes vegades eaure l'or
les pedres precioses com si desconeguéssim
llur valor.

Si

no

llegiu lentament,

la lectura

no

us

será

rofitosa.

Quantes dones trobariem que no són capaces
de fer un resum del llibre que han llegit? I
sabeu per qué? Perqué no han sabut meditar.
Les idees llisquen damunt el seu cervell com les
gotes d'aigua damunt del marbre. Si han de fer
l'elogi d'un llibre ho fan vulgarment; perque
no han
sabut capir les seves belleses.
El nostre mal és que no tenim métode. Llegim
sense ordre ni concert,
i la lectura perque faci
profit ha d'ésser ordenada. En la lectura podem
cercar-hi, naturalment, un goig estetic, peró el
fi principal és cercar el nostre perfeccionament.
El llibre no ha d'ésser una voluptuositat, sinó
un mitjá per obtenir perfecció i millorament.
No fem com molts homes erudits que no co
neixen sinó el títol deis llibres i els critiquen
com si els haguessin llegit. Si un home pedant
fa riure, una dona encara fa riure més. Els
llibres que no estiguin a l'abast de la nostra in
telligencia no els havem de llegir. Seguim el
consell de Sant Tomás: "Ern pregunteu, deia,
quin és el veritable camí per a que els estudis
siguin profitosos i arribar a assolir la saviesa.
El consell que us dono és que no us donen des
del primer moment a problemes dofícils, sinó
que procuren avençar en vostres estudis pas a
pas. El coneixement de les veritats més senzi
Iles us concluirá insensiblement al coneixement
de les veritats més profundes" (r),
volguem, dones, començar la nostra obra,
vulgarment es diu, pel terrat. Cal que els
fonaments siguin ben sólids. Llegim bé i orde
nadament i no ens penedirem nai d'haver llegit.
No

com

Si tenim
(1)

Lletra

ben

a un

jove sobre

la

educada será niés

manera

d'estUcliar.

•
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difícil que es desvii el nostre esperit. Les des
viacions moltes vegades pervenen de la ignorán
cia, engendradora de l'error.
Siguem espirituals i siguem cultes. Que no
es pugui dir, com
deja despectivament un filó
sof alemany, que la dona és una criatura de
cabells llargs i d'idees curtes.
MARIA BONSH.OMS
41*

Un Prelat Canceller

Derrola deis socialísles
Bls social istes austriacs no poden sofrir que
el Canceller Seipel
que té coses d'alt gover
nant—, governi de debo i guil amb má de ferro,
encara que suaument, la nau d'aquell miserrim
Estat cap a bon port, entremig d'esculls innom
brables i d'espaventables tempestats de tota
—

mena.

La més rescent
d'aquests mateixos dies—,
ha sigut la vaga deis empleats de Comunica
cions, secundada per tots els socialistes i extre-.
mistes austriacs, vaga que l'insigne Canceller
ha fet fracassar als pocs dies d'iniciada.
Aquest triomf de l'humil Prelat ha f et sortir
de cassola als diputats d'aqueixos grups, conju
rats per a desprestigiar-lo, avorrir-lo i obligar
lo a dimitir.
La sesssió de la Cambra austriaca escollida
per a donar la batalla al Canceller, fou un torb
desfet de passions revolucionáries capaç d'arrert
car de soca a arrel els arbres milenaris, quan
més a un tendre plançó polític com Monsenyor
—

Seipel.
Imprecacions, diatribes, calúmnies, injúries,
amenaces, crits esgarri fosos, punys colpidors en
laire... res no va poder contra eh, ni tan sois
fer perdre l'equanimitat ni la serenitat a l'egregi
Prelat Canceller.
L'escándol i les agressions continuaren al ca
rrer, pero val a di r que els diputats afectes a
Monsenyor Seipel, ni a la Cambra ni f ora d'ella
l'abandonaren, ni el poble cristia tampoc, con
testant als socialistes i defensant al Canceller
tal com t. e mereixien i es feia necessari en tot
moment i amb la deguda forma.
Aquest és un fort alliçonament i un alt exem
ple pels governants i pels pobles que sofreixen
l'epidemia socialista.

Mal apendrem a conéixer un l'orne pel fet
de venir eh l a casa nostra; cal que nosaltres
anem a casa d'en, per veure com
está.

ANIVERSARIS

DOS

Julíol de
juliol de

1909
1921

La primera data cris recorda l'aniversari de
la setmana trágica. La segona data l'aniversari
de la desfeta d'Annual.
Han passat tretze anys de la primera, i sí be
els quaranta o cinquanta asils, collegis, convents
temples cremats han sigut oh, mera v ella !
reconstruits i millorats com per art d'encaota
ment, els incendiaris i els assassins i els pro: a
!)
na.dors de cadávers, i els lladres (tots sacr
polítier
aquell
encara "no han
sido habidos", i
emperador d'opereta que es va declarar mes'
tre de tots ells i es vanagloriá d'aquelles Itorroi
'des catástrofes, está en camí d'ésser preside ot
del Congrés espanyol i té lliure plática amb tets
els polítics madrilenys.
Ha passat un any justet d'aquella vergon3
sa
i esgarrif osa hecatombe de la Comandárr
de Melilla, i tot segueix allí com si tal cosa 11°
hagués succeit : els mateixos abusos, les matee
es negligencies, els
mateixos victs, les mateilles
corrupcions... No tenim cura !
Els dos trágics aniversaris estan prenyats d'
ensenyances i alliçonaments, que deurien ésE er
fecundíssims per l'esdevenidor de la patria.
Perque, si no sabem aprofitar-nos d'aquesi e5
lligons i d'aquests ensenyaments, qué hi ha P15sible per a fer-nos reaccionar i salvar-nos sillb
un miracle de
Déu ?
Peró demanar miracles a Déu quan tan ciar
eS
ment i oportuna parla en aquests astigs
les seves característiques, és cosa verament I
—

merária.

Els camins estan ben marcats. La lluin ja
tá feta. Caminem I
En el terreny polític es congria el mal i
la desfeta ? dones anem—al terreny polít
ve

envaim-lo, sanegem-lo. conreuem-lo, dominenl-10
m
Al terreny religiós hi ha els medis i els reeís
renonaveper a aquest sanejament, per aquest
ment

necessari

baix

pena

de

mort

nacionl I'

CS

acudim-hi, saturem-nos deis seus ar
sanitosos, abeurem-nos en ses aigües .saluti fe
res, alimentem-nos deis seus fruits de vida!
Fena-nos ctignes de que no es puguin rePet1
jamai, fets com aquells !
Dones

Esborrem amb
vada fins
versaris.

riostra conducta

el record d'ambdós

pública

Pr

luctuosíssims
J. J. c'

-
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Les mil possetes deis pares de la pátria

Quina carrera voldrás seguir, noi,
quan serás gran?
La de diputat. Amb mil pessetes al
ja és una bona carrera!
---

----

—

1:01311ER
—

jornal,

a

ens

a

nosaltres

ens

obliguen

en

meneen

totseguit les vacacions.

venir al

amb les mil pessetes,
ulls.

Abans

ens

ba

Congrés. Ara,

ens

augmenten el

a treballar més hores. A
canvi, els augmenten el sou i co

vostés,

Senyors diputats:

rallávem per

AL DIPUTAT:

Quan

treurern els

10
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Una bona diada

Al &mal

espanyol

El Senador Sr. González de Echávarri ha tin,
gut la fortuna de parar per primera vegada els
peus als sectaris que, des de la tristament fa
Institución Libre de Ensenanza—que és
un catan de lliure-pensadors d'acció, inconscien
ment ajudats per uns quants católics babaus que
cobren boris sous en dita entitat—, estant orn
plenant de catedrátics i mestres impius tots els
centres d'ensenyament, i descristianitzant la jo
ventut, ajudats pels governs —tan lliberals com
conservadors—, qui, uns per gust i altres per
compromís o per por, han fet de la I. L. E. el
més formidable enemic de la Religió a Espanya.
Es tractava d'adjudicar una partida de 175
mil pessetes a l'anomenada Junta de Ampliación
de Estudios (que és una fillola de la I. L. E., Per
a
que la destinés a pensions d'estudis a l'estran
ger o a qualsevol altra cosa, perque aqueixes en
titats, entre altres privilegis, tenen el de no do
nar comptes de rés a ningú), i el valent i savi
catcdrátic católic (de la Universitat de Valla
dolid), senyor Echávarri, va sortir al pas de la
mala intenció ministerial posant-la de manifest
demostrant que era just que participessin en
aquest repartiment altres entitats amb molts
Inés títols que la J. A. E. per a una equitativa
i encertada distribnció de dita suma.
Per primera vegada al Senat espanyol, va im
provitzar-se un bloc per a fer prevaléixer l'equi
tat i la conveniencia en una qüestió d'ensenya;
ment que portava involucrats (com gairebé to
tes aquestes qüestions), vitals interessos de re
ligió i de justicia distributiva.
I el Govern i la I. I. E. i sa fillola la J. A. E.,
foren obligats a desistir del copo de les 175,000
pessetes, que ara beneficiaran a vares altres as
sociacions o entitats d'ensenyament i illustració
n•osa

popular.
IJalta i respetabilíssima Clerecía que te seient
al Senat, arnb l'Eminentíssirn Cardenal doctor
Vidal i Bartaquer, arquebisbe de la Primacía de
Catalunya, al cap, decidí i completa la victória.
El Senat, commogut, escoltá en aquesta me
morable sessió un magnífic discurs del senyor
Cardenal %en que no hi hagué ni un mot sobren
Amb eloqüencia tan cordial com aclaparadora,
amb una dolcesa d'expressió que donava força
invicta als seus lógics raonaments, defensá l'en
senyança católica i reivindicá els drets sagrats
i constitucionals,
concordatoris, que té l'Esglé
sia, en aqueixa materia.
L'exposició que féu deis serveis deis rectors
i en general de tots els vers fills de l'Església

l'ensenyament
d'aplaudiments.
en

del

poble meresqué

un

esclat

referir-se
Lley
desfent amb aixó i anab SS

De pas, el venerable Cardenal,

l'expedient famós
da, senyoreta Uriz,
a

SOCIAL

va

contra la mestressa de

vies i molt discretes raons, una pensada sectária
per tal de fer fonedís aquell expedient.
El Ministre de I. P. i el mateix Govern 50r
tiren de la jornada del dia 18 al Senat amb les
Ja
rnans al cap i encara pitjor que la I. L. E. i
J. A. E., que és tot el que es pot dir.
I pels interessos católics de la nació fou, a fe,
una gran jornada la del 18 de Juliol.
A. Z.

*0

LA

COMISSIÓ

MIXTA

La renovació biennal
La Junta Administrativa de la Comissió Mix
ta, delegada per preparar la .celebració de les
eleccions per a la renovació bienrial de la meitat
deis vocals que composen els Comités Paritaris,
rebé les candidatures de les Cambres Oficials, As
sociacions de Dependents i Grups de Patrons
de Dependents, equivalents al ro per Ioo del res
pectiu Cens, així com també les propostes d'in"
terventors i suplents per a les meses electorals.
No's reberen sinó dues propostes: una sola Per
part deis dependents, i '-una sola per part dels
patrons.
La candidatura deis patrons havia

estat acor
dada en Assemblea, de totes les entitats patro
nals de Barcelona, convocades per les Carnbres
Oficials de Comerç i Navegació i d'Indústria. La
de la dependencia mercantil, era fruit d'una con
venció de totes les Associacions de dependents.
Aquest resultat tan falaguer va permetre
plicació de l'article 29 de la Ilei electoral, .ia
que les dues candidatures reunien les condicions
lcgals, i els candidats eren igual en nombre als
vocals que respectivament s'havien d'elegir.
I es féu la proclamació sense que per ningú es
formulés la més petita protesta.
El fet—diu amb raó un collega—és en veritat
satisfactori. Ha d'omplir de llegítim orgull al
bornes de "seny" i de bona voluntat—patrons 1
dependents—persones, moltes d'elles, d'alta rePre"
sentació en llurs respectius estaments, que, fidels
llur
a una noble tradició d'aquesta terra, i amb
altruisme i llur desinterés, mai prou
ja que a la Comissió Mixta no hi ha dictes Tu

ponderat.,
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cap

mena, ni tant sois per als
de la Corporació, desenrotllen
una actuad()
constant, collaborant en aquesta obra
de pau, i complint, amb aixó, l'elevada missió d'
encarrilar jurídicament, i amb un gran sentit de
la realitat, les discordáncies socials.
La sessió de la Comissió Mixta del Treball va
Presidir-la el president accidental don Josep Cabré, previ anunci en el B. O. de la provincia,
Presentant-se en ella les candidatures per a l'elec
Ci
(le
patrons i ,de vocals dependents,
Ilurs respectius suplents deis Comités Paritaris,
Per a
dita renovad&
Les Cambres Oficials de Comerç i Navegació
i
conjuntament i previament posa
des d'acord amb les Associacions patronals re
Presentants deis grups, presentaren com hem in
-eat, una sola candidatura per a tots els cárrecs
de
vocals efectius i suplents que en concepte de
Patrons havien de formar part deis Comités Pa
rit
'Iris, en representació de totes les esmentacles
els empleats i dependents, en nora i
de l'Associació de la Dependéncia
-ercantil, Centre Autonomista de Dependents del
de la Indústria, Unió Professional de
-ePendents i Empleats del Comerg, Associació
del Corriere i de la Indústria, As
SG ;
d'Agents
d'Assegurances, Associació Pro
e51 onal
d'Empleats d'Assegurances, Sindicat d'
de Banca i Borsa, Centre de Viatjants
del Comerc i de la Indústria,
'entre i
Unió Mútua de Cobradors i Mossos i
Lssodiació de Dependents d'Agents de Duanes,
igualment una sola candidatura, inper elements de totes elles, per a la to-1
—tat deis llocs que corresponien
als dependents
en
-els
estnentats Comités Paritaris.
senyor President, atenent a qué els vocals
suPlents de les candidatures proposades eren
e:
iguals al nombre deis que havien d'e
acord ami) el previngut en el Reial de
e
de constitució de la Comissió Mixta i en
1,o llei
electoral, proclamá com a elegits als pro1a sats, declarant, en conseqüéncia, innecessária
díacelebrado de les eleccions convocades per al
6

de

eIrrecs directius

d'Industria,

entitats;

Viatjants

i'InPleats
Representants

nresentaren
taada

illactatnent
iztet

de l'actual.
osa1 quedat,
per tant, elegits per
formar part
IComités Paritaris, els senyors proposats pels
a

retius
sectors.
ePetini

5s

que aquestá bella armonía entre els
és una mostra palesa del
la terra i de la illustració i altesa
de

socials,
nvrYe estarnents
de
s

dels

seus

bh°rabena

directors.
a

tots.

EW3

La

cris!

de l'habilació

Una sessió consistorial.
CUS

de

Privilegis.

-

L,a barraca.

-

-

El fo

El dret de propietat.
Quan hi hagin cases barates,
-

La ciutat de les

-

-

barraques.

A una de les darreres sessions del Consistori
baceloní es presenta una proposició en la que es
clernanava que les barraques construides no le
g,alitzades per ses condicions de seguretat i hi
giene fossin enderrocades, i que llurs habitadors
tinguessin una preferencia per ocupar les pro
peres cases barates que han de aixecar-se a ar
ree del municipi.
Heu's aquí una parattla, la barraca, que en el
corrent lexic ciutadá senyorestevenc és d'aluvió.
A qui se li acut que a Barcelona hi puguin
l'ayer barraques, cosa propia per l'eixopluc al
camp ?
Puix n'hi lían i semPre n'hi han hagut; amb
la diferencia que abans vivien als barris de les
barraques aquell detritus social que es nega
repugna el viurc honesta i decentment (mate
rialment i psicológicament parlant), i ara es
veuen obligats a cercar el catau infecte i mor
tífer, palau de la tuberculosi i focus epidémic,
gent d'un nivell moral i material prou aprecia
ble.
Tu els fonaments del dret de propietat i les
scves
restriccions s'está operant una veritable
revolució d'idees, moltes d'elles dutes ja a la

práctica.
Pcró mentres es tendeix a castigar al propie
tari de les terres infecundes i a restringir la
renta usurária tant en la propietat urbana com
rústica, uns sers privilegiats que posseeixen so
lars immensos, gairebé al cor de la ciutat, estan
per sobre de les teories i de les lleis.
En aquests solars podrien construir-se infini
tat de cases, que estarien subjectes a les pres
cripcions legals sobre propietat i a la tributa
ció i impostos que graven aqueixa forma de ri
quesa, i els amos (es aquesta la paraula) no yo
lent ser més que amos, hi han trobat la solu
ció : Res d'edificar esmerçant uns cabals deis
quals en treurien un tant per cent d'interés pru
dencial, yes de lligar-se les mans amb els de
crets sobre lloguers. Parcellen les seves heretats,
i les lloguen en condicions usuráries per a cons
truir barraques, a arree del llogater. El negoci
és rodó i sense exposar-se en res.
No arribem a compendre la situació privilegia
da d'aquests ciutadans deis quals sembla no re
cordar-se ningú, en prófit d'ells.
Ens va bé que les barraques siguin suprimides,
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peró cal
profiten

fer més; cal anar contra els que s'a
de la trista situació que el problema
de l'habitació ha creat en famílies i famílies
que a vegades ni oferint preus excessius no tro
ben un pis decent, i cal reintegrar a aquestes
en
la possessió d'un hostatge digne, sense el
qual són páries de la vida social contemporánia.
A Barcelona on cada dia augmenta la pobla
ció, les cases no es sembren ni creixen així com
així, i veritablement que el pomctre als avui
ocupants deis barris de barraques, que un dia
o altre, quan hi hagin cases barates per tothom,

podran

hi

anar

a

viure,

és pas

no

un

SOCIAL
consol

en

vej able.

de
De moment podrem anomenar el cap i casal
la ciutat de les barraques.

Catalunya,

JULI VILA
Si
Cóm poi un hom apendre a conéixer-se a
mateix? Mai per la reflexió, sinó per l'acció'
Procura fer ton deure, i sabrás alió que hí
ha en tú.

•41

Calólícs1,. Porfem l'Imaige
de Moniserrai

Lourdes

a

sibles les seves grácies al poble cristiá, hi vagi
investida amb la plenitud de poders de la nostra
terra, i per aixó, ningú den deixar de posar el

subscripció que ia
estan obertes, per modesta que sigui la °frena*
Tots .els estaments de nostra pátria, des de la
clerecia
l'artesa, des del potentat al treballa'
dor, unificats per
mateix ideal, deuen vetllar
seu

La Comissió

Organitzadora

de la

Montserratina, celebrada enguany

talunya
seva

tre

amb

esplendor,

notable

la iniciativa tan bellatnent

poble

creient

pel

I

arreu

Diada
de Ca

fent-se ben be

exposada

com

un

nos

Rvdm. P. Abat de Montse

secular devoció a nostra excelsa Re
catalans de França, i alhora sigui

monument de la

Halla de nostra terra,

convergeixen

en

pregona tradició
el cercle universal

ma
on

Celestial
Senyora, totes les géneres cristianes, es dirigeix
avui als seus germans en fe i pátria per
re
comanar que secundin la iniciativa gloriosa del
Prelat de les Hosts Moutserratines, aportant,
per modest que sigui, un óbol, que contribueixi
fer l'ofrena conectiva del nostre poble.
Es precís que ningú, si volem que l'acte tingui
tota la importancia que requereix, deixi de con
tribuir a aixecar aquest testimoni de nostra pie
tat; és indispensable que la Imatge que allí
porti, amtbaixadora de nostres anhels i aspira
cions, prop del Diví Senyor,
el lloc on avui
es complau d'una manera especial en fer osten
en

la seva devoció

a

a

un

a

rrat, de portar solemnialment la Imatge de la
Verge Bruna, a la Parroquial de Lourdes, que

vivifiqui la
gina deis

les llistes de la

en

nom

la

a

es

en

Certs llibres semblen escrits no per a que la
gent hi aprengui, sinó per a que sápiguen que
l'autor havia aprés alguna cosa.

per

que l'iniciativa del

dueixi

en

un

solemne

livdm.

veuran

a sufragar
reportará.
Barcelona, Juliol de

t'a'

sens

Per l'honor de Catalunya cristiana, per
tament de la més viva i fonda devoció
contribuin

es

dubte, re
traduit llur óbol en abun

Vis que així ho facin seran,

cornpensats, i
dants grácies.

Abat

plebiscit.

les

despeses

que

1'ex.51‘
ilostra/

aque5ta

iniciativa

1922.

brganitzadora

La Cornissió

de la,

Dial°

Montserratina.

sublbripció obertes
s'admeten dónatius,
la Lliga Espiritual de Nestra Senyora de Montserrat, Académia de la .10A

mes

de les llistes de
a

la

Católica, Comissió Organitzadora de
Diada Montserratina, i Administració deCA1'r
domiciliados
LuNyn SOCIAL, totes les quals estan
al carrer Baix de Sant Pere, I, 3 i 5, pral'
ventut

CATALUNYA SOCIAL
Propaganda

13
si no altre, n'és una excellent prova, els atacs
de que els enemics de Déu el fan víctima volent
los presentar adés com institucions inútils o
eixorques, adés cont institucions enemigues de
la regeneració obrera.
Acaba el seu parlament glossant el conte de
l'Enric de ruentes, de la Papallona de les ales
d'or, per a recomanar a la benemérita junta de
Dames, que mai no desmán en el camí emprés,
i prestin tota la seva amorosa tutela a les noies,
(luan més humils i desgraciades, millor.
L'orador, que al començar i terminar el seu
parlament fou objecte de llargs aplaudiments
per part de la nombrosíssima
concorréncia, rebé
moltes felicitacions de la Junta, personalitats
i Autoritats que assistiren a l'acte.

social

D. Francesc Manich
a Badalona
Amb motiu de celebrar solemnement la
festa

el

"Patronat

de Sant

Camil,

per

a

Obreres",

de
Vis
d'A.
passat diu
en el qual

Badalona, el Secretani d'Acció Popular i
President de Joventut Social, don Francesc
Manich Ylla,

hi pronuncia el próxim
23, un important discurs,
estudia la idea de Patronat Católic,
presentant
Cli tota la
seva bella
significació i importan
cia, afirmant que els
Patronats a la faisó del
que
celebrava
la festa, eren el més ferm baluart
de la
religió a l'ensems que centres
riarnent de les més distanciades classes d'agerma
socials.
El
digué, porta la noble prosapia de
la més
secular institució jurídica, i és com un
de la tutela patriarcal, fent resar
la importancia que tenen
els patronats
intre la
organització social católica, de la qual

inenge, dia

la.

La Joventut Social, fent-se seu aquest éxit,
aprofita l'ocasió per
recordar
totes les en
titats católiques i en especial als Srs.
Rectors
forans, que la seva organització, está principal

Patronat,

a

Perliongarnent

destinada

ment

s,,9tu

forces

a

católiques,

a

la propaganda i a.uxili de les
les quals fnai no nega el seu

a

concurs.

-••

D'ad í d'allá

admetem dues escoles: o Wagner o el Jazz
Band; i els públics ja es van fent carree de la
força educativa del cop de bombo.
Ja hem advertit, en començar, que només yo
més

PcbleJa sale

rn que el teatre ha
d'ésser l'escola del
i que
avui dia s'ha espatllat de tal ma
ra que
val més que el poble faci campana.
vet'aqui que merces el progrés del bon
ha deixat
de banda la senvora Thalía (s'
amb h) el mestratge de
es
les costums
a
plantar
estudi
de
música.
4tls
referim a aquesta serie de revistes i re
'stetes que s'estan
exhibint a Barcelona, amb
"triment de la moral,
el sentit comú i l'es-

Peró,
:list
n

,dedica

.

,Peró
no
ent
.,t

It),arla

no
en

ltjornú,
Qletn

de

la

e

parlem d'aquestes coses, que veratenen una gran trascendencia. Ves, qui
Pie segle vint de moral, oh! i
de senen

d'estetica.

parlar,

només

filarmónica.
l'actualitat

,8 Presenten
:',eara

en

com

ja

em

tres teatres

e

anunciat

diferents

on

també tres disbarats diferents,—
que tot scmbli el mateix— en
entrar el
li entreguen un flabiol, uns
'''aterets i un
martell respectivament, amb la
fer força soroil quan bé ii plagui.
aquest procediment el públic es va
velia. a la música moderna que és una acosmera

°Insignade

en

els

temps

que

corren

nosaltres

•

*

no

* *

A la població de Casetas, provincia de Sara
gossa, s'ha disolt el Sindicat Unic d'obrers su
crers.

Ja

sabem

com:

en
*

aigua.
*

*

Vostés ja trobaran estrany que no els parlem
noves dictes deis pares de la
patria.
Dones no cal; perqué que volen que facin uns

de les

senyors que sempre estan
*

—

4.

Perqu

lcm per avui parlar del teatre com a conser
vatori de música, car alió del sentit comú, l'es
tética, i obre tot la moral, no cal ni esmentar-ho.

*

a

dieta?

*

L'únic que sí volem din, —pregant als lle
amics que s'ho prenguin a broma
és
que aquest afer de les mil de l'ala es constitueix
en
una de
les rnoltes vergonyes tolerades per
nosaltres pecadors. I prou I

gidors

—

*

Llegim

a

*

*

la premsa:

"Per ordre del ministre-president, el secretani
general„ del Consell Superior de pretecció
la
Infáncizt
dirigit a les Juntes provincial i
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li ha concedit pels seus serveis heróics als infe
liços habitants de les Hurdes, ha demanat als
subscriptors que deltinin integre l'import reco
hurclans.
llit a aquest fi, als obrers i als nens
tantissinis
un
de
Aquest acte tan generós, és
diocessans
el senYcir
deis
seus
com fa en benefici
bisbe de Cória (i de les Hurdes).

locals, sollicitant l'auxili económic per a millo
Hurtles.
rar la situació deis nens de Les
De l'entusiasme amb que s'ha asd1 la crida
r'és bona prova el fet que s'han remés les quan
,titats següents:
soo pessetes: Badajoz, 1.000; Barcelo
na, L000; Burgos, 200; Cuenca, 1.000; Hu Hva,

Guadalajara, 250; L,ogronyo,
guillos del Cerro, 25.
soo;

—A Extremadura es va plantejar el Reti
s'h
Obrer Obligatori. Als pocs dies d'iniciat
CO
un
patronals
amb
entitats
van afiliar 508
ls
tingent de 5.00o obrers apróximadament. e 1
gana
Ajuntaments hi presten de molt bona
seu concurs a la obra del R. O. O.

500; i Bur

Constantement reb el secretan i general noti
cia de les quantitats acordades per les restants
que aviat es faran efectives.
Don Ramon Albó ha remes 200 pessetes i
donya Concepció Aumatell i don Sebastia Sola
han ofert ingressar en la subscripció l'import
deis prernis que meresqueren en el X Concurs
de premis per a mestres nacionals i concedits
pel Consell Superior."
Ens cal només fer una pregunta:
1 l'Estat, existeix encara? Perqué aviat hau
deis aspirants a
rem de _pagar ádhuc els sods
escrivents auxiliars d'oficial quint. per subscrip

juntes,

popular.

ció

,

—A l'Ateneu E. P. de Barcelona es reunirel
B
les entitats que constitueixen el Comité pro
sobre
recarrec
O. O., felicitant-se del consabut
les heréncies, i acordant que pel retir deis obrer
vclls contribueixin aquests amb una pesseta me"
sual, i que la pensió mínima sigui de mil pose

l'any

tes

i l'edat del retir als 6o anys.

—S'ha fixat el dia 23 d'octubre de l'any vhie^
Técnica de

inauguració de l'Exposició de
•l'Edificació, que tindrá lloc en els palaus
Exposició de Montjuic.

per la

Noticiad

T
—La

ESPANYA
--Els alcaldes del parta judicial de Manresa
han fixat un ban. a les parets de les escoles, en
recorda als nois i als pares llurs la obli
d'assistir a les mateixes; els cástics de que's
faran mereixedors els pares deis nois que hi
faltin, i altres coses per l'estil. Está ben penstt.

que

es

gació

—Els pagesos es queixen del temps núvol i
humit que fa tot aquest mes.
Sens dubte •es recorden, esfereits, de que "qui
no bat al juliol, no,bat quan vol."
-El Sindicat de la Construcció, veient que
molts "casers" fan obres a les seves cases per
tal d'apujar els lloguers, ha determinat negar-se
en absolut a contribuir a aital abús.
Saragossa.
Aixó pa:ssa a
...

—Importants
campanya

a

societats obreres
fi i afecte de que el

de

católiques

fan

propagandista

católic,Felip Pereira, encartat en un procés pu
rament caciquista a Múrias (Castella), sigui alli
berat de les urpes del cacic i retornat
com Déu mana.

a

casa

seva,

—El senyor bisbe de aria, agraint molt la

Federado

de Mestres
CO
d'aver obtingut la igualtat de
mestres
clicions deis mestres lliures i els
tots els
amb éxit per a fer l'unió de
de
mestres lliures disidents, havent-la aconsegnit
tots els de Liege.

gica, després

oficiatreballa

—A Franca el ministre del Treball excita
Pssalariats que guanyen menys de dotze
francs anyals, a qué es beneficiin del segur
gatori i també del potestatiu organitzat Per

ohl;

Estat.
I

1/1

—La Conferincia internacional de la

Amsterdar°'

sindicalista internacional, reunida a
acorda protegir a la república alemanya
CO
curar la revisió del Tractar de Versalles
pogui perjudicar a la mas ya obrera.

cl—fr

—Anglaterra destina tres milions de
csterlines per ajudar l'emigració de la
Eis angles
'cap als seus dominis d'ultramar.
sempre tan practics
Apc ra
—El president deis Estats Units ha

"—loso.

empleará les forces de l'exércit
tegir el treball de les mines i, si no poder'de
plotar-les els seus amos, ho fará el goveril'

que

subscripció

compte de l'Estat.
Veu's aquí un president

la

dreta

feta per a regalar-li les 'insignies de
Gran Creu d'Isabel la Cotólica que el Rei

al

l'esquerra.

que sap

a

011

ré la

1111
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de gran interés:

Los Tribunales

para

ninos

TRIBUNAL PARA NINOS EN BARCELONA
Y SU ACTUACIÓN EN EL PRÍMER SEMESTRE
EL

------

DE FUNCIONAMIENTO

-----

PER

Ramon Albó í Martí
President de dit Tribunal

amb

un

próleg

de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la llei de Tribunals per

a nens

PREU: 10 Pessetes

?

EL PRODUCTE ES DESTINA A INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA
c'lik...:,c-.......1

5

•

DE LA

199nea

de

de Cuba

?

COMPANÍA

Méjico.—Servicio

mensual saliendo de Bilbao el

17, de Santander el

Gijón el 20 y de Coruna el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y
Habana el 20 de cada mes, para Coruna, Gijón y Santander.
Unes. de Buenos Aires.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el
ue

dy
cite Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien(5,

Viaj
viaje de regreso desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3.
de New-York,Cuba, Méjlco.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25,
valencia
R"' leso de el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz.
Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes con escala en New-York.
de Venezuela Colombia.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11
de
el

1.

deVLinea

alencia,

el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para las Palmas, Santa Cruz
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para
;lima, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.
de Fernando No.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia
del de Alicante
el 4 y de Cádiz el 7, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
Palma y puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2,
lendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida.
de los indicados servicios, la Companía Trasatlántica tiene establecidos los
y
de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York
la
de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportuna-

u;1411ea

hae.11

es„Arnás
Les
ine»flea
Lite
en

cada

viaje.

vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quiedilat-ompafifa
da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, corno ha acreditadoen •sti
1()
servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos.
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Aca, emia Cots
FUNDADA EN

1137SI

Calle Archs, n.° 7, pral. (Travesía de Plazas Sta. Ana y

Nueva)

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO
Refoilma de
de

r,

letra.—Ortografía.—Correspondencia

escritorio.—Mecanografía.—Cálculo

comercial.—Documentación.—r
mercantil y Teneduría de Libros por partida

áft'cos

d°'de

Tenelgrara

de
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa.—E1 Título especiales
Pnor
y
profesores
mercantiles.—Clases
Libros, previos exámenes por péritos
serioritas.—Practical of School Languages (Lenguas vivas) por profesores
comercial.--Lengua''
métodos modernos puramente prácticos.-Taquigrafía.--Geografía

extranjer°5,1nres,

FRANQUEO CONCERTADO

1
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A. G.
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