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?Solucions jurídiques

o

TELEFON 1114

salvadó moral?

Els darrers atemptats, a la Ilista deis quals, que obria l'editorial
de la setmana passada,
aTegeix l'assassinat del contramestre Jaume Casellas (a. C. s.), el dia ier
del corrent, a Badah, fan
alguns periódics la fórmula de reclamar al Govern, per a acabar d'una
vel'ida reeditar
anal) uns fets tant tristos, solucions jurídiques per al problema social, per
endegar
sPiracions, harmonitzar interessos, etc.
?Perqué demanar fórmules jurídiques, si el mecanisme
ha d'aplicar és espatllat?
,lotn sap que els aternptats s'han desenrotilat i multiplicatqueperlescausa
de
funcionar l'ad
égit:lstraeió de jusiícia, perque la segona pan t deis atemptats, més significativanoque
el fet en sí,
nnpunitat práctica del delicte. Un fenómen oficialment inesplicable, fa que, en arribar.
el
el"'ent
d'aplicar la sanció de la justicia als autors, totes les aeusacions siguin retirades, tots
sis testimonis
de cárrec es tornin de descárree, si és pel jurat la vista tots els
v-zedictes
Clar i neg,atius, i com a resultat universal, surtin absolts tots els processats. Quina voleu més
categórica i radical solueió jurídica que els artieles del Codi, que castiguen l'homil? voluntari
sense marcar excepció per als que s'anomenen socials,
que puneixen la comissió,
tote°1nplicitat
i l'inducció? Qué més just que les Beis de proeediment existents, que
" les
prenen
mesures per a que tota violéncia contra la persona humana sigui punida
dura
amb sanció
exemplar? I no obstant, bé veiem tots la impoténcia i l'esterilitat de
la
Gthom sap, d'altre banda, que es 'Hure i tolerada la propaganda, de la justicia pública.
i escrita, de
pg, léneia, eomprenent des de la exaltació frenética i sistemática deparaula
la rebeldía, fins a
a

a

ru?t,

foiiienaça pública directa

contra persones

determinades.

Tothom sap que aquesta literatura
saberés la preparació psicológica deis atemptats, en la gent
que se la empassa. Tothom pot
aix' dones, que mentres als obrers, mentres als adietes de cada sindicat
s'els parli així,

quai,t.

s'els

electritzi i s'els hi encengui
sibie's"v01 orgue
oficial sindical
en un

!

111-4

causa

Eis rlateixa
elleis,

iS

la sang, (per a saber ho, basta adquirir per deu céntims
kiosk qualsevulla) les solucions jurídiques són impos

dels ateraptats, que és la mateixa causa de la obstrucció de la justicia pública,
de la literatura excitant i violenta, és una
causa espiritual, una revolta d'esperit.
dones, no poden demanar-se sinó en la esfera de l'espera.
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
Estem

sovietic. Els soviets del

pie régimen

eq

Cuerpo de Correos ha declarat la vaga del
Cuerpo. Altres Cuerpos del Estado, com els de
Telégrafs, i d'Hisenda, s'han fet solidaris del
dit Cuerpo.
Vegi's ara ara quan d'encert donárem comp
te del Memorial d'agravis que aquest Cuerpo
aixecá al Govern, i exposavem la trascendencia
del fet en la política d'Espanya. La gravetat

els

galleja

i

vern

i abusos

errors

ts

si fos eh l el triomfador.

com

liquida nt

allí s'estan

comesos

La liquidació contenga, per Annual. Per

ara.

oil

acabará?

l'iniquitat de no lli
complerts, la sang dels qu51s

subsisteix

mentrestant

cenciar els soldats

implacable

caurá
de tal
de la

manera

es

sobre els homes d'Estat que
burlen de les lleis i abus

forea.
er

ventatjoses

El R. D. referent a subsistencies es de tal
que no donará resultats.
Pregunti el Govern al seu representant de Bar

els

celona

del

Memorial

estava

no

tant

en

les

reformes

que demanava el Cuerpo, com en
abusos escandalosos que valentment denun

ciava.

(encara

hagi dimitit)

que

o
pot fer baixar el preu del pa, més car d
Is
lent ara que al temps de la guerra, malgrat
o
esforeos fets per a aconseguir-ho 1._ por el hi
es

El paper del Govern davant d'aquesta suble
vació dels de Correus, amparats pels de Tele
grafs, i d'Hisenda, no pot .ésser més Ilastimós.
I és que, pesant con pesen aquests abusos, sobre
la conciencia del Govern, no hi ha forces mo
el cumpliment de la llei a qui,
rebelió amb la persistencia i croni
citat d'aitals abusos. ! No hi ha Govern! és l'ex
clamació que s'ou per tot arreu aqueixos dies.

irnposar

vals per
ampara

sa

! No tenim Govern!

sobrevingut
aquest conflicte després d'apuntar-se dos lxits
remarcables i que 1. riostra imparcialitat ens
obliga fer constar i aplaudir.
Es el primer la rebuda feta al president electe
San
de la República Argentina, Sr. Alvear,
En

A

Sánchez

Guerra

li

ha

a

sacará el ovillo.

Les

causes

de la

carestía

són més de

Sebastiá;

tander i San

magnífic

i

aconteixement veritable

prometedor

per al

pervenir

La dimissió d'En Martínez Anillo scmbla Pr
moguda per les protestes de determinats eleinerits
al veure novament ensangnantats els carrers de
Barcelona. Nosaltres diríem, mig seriosament
mig en broma, que la culpa de la dimissió la
dei
En Romanones. ! Quina mala pata la Pata
Conde!
A Santander s'ha reunit
que

es

digna, presidir

la. A ella,

l'éxit de les

en

gran

en

a

d'En Sánchez Guerra

gestions governarnentals

en

la

a

presiAnt

Ministre de la ídem ni
del Consell, de la marxa deis

com

a

sumptes del Marroc. Bis cabdills
la pau i

gairebé ja

la

Assentbill

magna

el Rei, la premsa

part,

es

d'Espanya

cap

a

deu

principallpel t

l'abim,

la premsa capag de salvar-la,

espanY'

i

no

creielri

sinó tot el coi

trari...

so

lució de leá grans vagues del Nord.
No pot, en canvi, estar satisfet En Sánchez

Guerra, ni

la davallada

na

cional.

Es l'altre bou succés

caráct

moral que económic.

a

ment

que

el per

com
as

volen
la vol'en

moros

practiquen, peró

a
un preu que dóna bona idea de la baixa que
el prestigi d'Espanya ha sofcrt i está sofrint
encara al R if. Abd-El-Krim tracta de tú al Go

El tractat amb Alemanya va a pas de
tuga. En canvi el d'Anglaterra, tant dolent
el

de‘Eranga,
Aquest

ja

t°'

está firmat.

irnpossible l'explotació 5
t°9
carboncres i mantindrá en
e

tractat fará

moltes mines
les regions carboníferes la protesta i

l'angoi%a

a

Després de l'espantosa hecatombe de 1\111"
n'hern de registrar dues mes: Soria i a Guadal`s,
deixadese
jara. Causes? Abusos, imprudencies,
caStigt
caciqueries.... Déu perdoni als morts
a

1

als vins que s'ho rnereixin 1
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ENFORA

per

guanya

compaginació escapsaren aques
el passat número i en aquest pas
Sa rá
el mateix per la falta d'espai.
Condensem.
ta

crónica

A

o

de

La

cal recordar
canvi de perdre

mes
a

que
en

Estats Units s'ha

vaguistes i als patrons
gues que pertorbaven tota
als

! Aixó

centen.ars.

Conferencia

Erança

El president deis

torná Facta al poder. Els feixistes
egaren 14 vaga general decretada pels socia
tes a cops de
bastó i de trets. Les víctimes
a

Franca;

gada d'aquestes alguns Ilencols...

en

Itália

eompten

a

sempre

cada bu

imposat

acabant amb les va
la cconomia ianqui.

són governants!

Grecia ha obeit als aliats i desisteix de

de Londres per

ara

con

querir Constantinoble.

bé

va

**

Is veritables productos del joc
/// i últim.

primer d'aquests articles relatava un fet
passat a Barcelona al poc temps d'ésSer
L vigent el pacte entre el Joc i la Beneficencia.
sa

trticle segon, un altre fet sagnant passat fa
Po'" nlés
de quinze dies, que és el darrer sapi
gut a
l'hora en que aquestes 1-afiles són escrites.
19 els dos anys que separen el zo de julio! de
de lo data del primer crim
per causa del joc,
15 de juliol de 1922 data de l'últim suicidi
Per
ba causa del joc, quin feix d'homicidis, suicidis,

In'

deshonors, ruines, perdues, estafes,

pa

fid cris, fallides

i

ro

suspensions

de pagaments, in
;
desgrácies i miseries en altres diverses
,ort„
—es,
dt: s ornple el magatzem deis veritables pro

'litats,i

l'al

del joc a Barcelona!
d'un diari— i no pas moralista
Pocs (bes:
"A

--

de

Espanya, pitjors efectes que
inMisme produeix el joc... Delictes de tota
.0)1.
assassinats, adulteris, corrupció de mes,
estafes, hábits de ganduleria i dissipació,
rel 1aeió
deis deures famíliars, prodigalitats que
Oca
s10
ni

„

la ruina i porten
bel.es innocents,
desplaçament

a

la miseria

a

víc

(subratllo jo) deis
oc
fortuna cap a,ls pitjors elements de la
endeutarnent de la propietat territorial,
greus conseqüencies per al bé públic,
tad en de l'usura
i predomini social deis ex/'loés
(també
subratllo
jo). Tot aixó i més,
ab
Ilei,.ra
fatal del joc. La- estadística, amb ses
ta inductives i experimentals suggercix
agites
errible
visió.”
la productivitat del joc. "Nam in

ten;t1

o

genuit strepitum,

certamen et

irant", digné

citat suara pel
Cardenal Soldevila, Ar15
de )be
de Saragossa,
a

al

capítol

Pastoral sobre educació

dedicat al joc,
cristiana del 3 d'a

bril d'enguany. "Car el joc produeix avalot, dis
puta i ira" i el prelat cesaraugustá recorda que
les Ileis antigues "prohibien els jocs en els quals
es
compromet la fortuna de moltes famílies...
ami) la ruina de imites cases, amb la
dissipa
ció de les persones entregades a aquest
vici."
I diu més avall, anomenant
concretament els

jocs d'etzar, "entre

tots els elements de corrup
ció que més desastroses conseqüencies
produei
xen en el sí de les famílies i de
la societat" "els
més trascendentals i de resultats més funestos,
per qué no sois afecten a la fortuna i compro
meten la pau i la felicitat de les famílies, sinó
que relaxen els costums, perverteixen i extravien
els més nobles sentiments i són el focus irnmon
de d'on surten gran part dels odis i deis crims
tant freqüents... En la memória de
tots está
la serie d'espantosos assassinats que donaren tris
ta 'fama al "Huerto del francls" a
Penyaflor
(Sevilla) donant ocasió oportuna per a fer-vos
prescnt el detestable d'aquest vici i divulgar
co
que ensenya nostra santa moral
católica sobre
els jocs, font nativa de criminalitat." Ja ho
Scnten els llegidors ; no cabia illustració més
clara ni d'autoritat més eminent. Ho repeteixo
i ho subratllo: "EL JOC ÉS VONT NATIVA

DE CRIMINALITAT". Aquí la teniu, la pro
luctivitat del joc.
Em démen la xifra del número de famílies
arruinades pel joc a Barcelona, i és tan grossa
que jo mateix cm resisteixo a
acceptar-la. Me

la reiteren com a verídica, eixida de llocs ofi
cials. No obstant, no pee encara creure-la, tan
enorme
és. Una petita part d'ella, posern mi/
fan-libes
la xifra que ens diuen és moltíssim
més voluminosa—ja seria prou per a llençar
l'anatema damunt d'un sistema que ha permés la
ruina material i moral de mil famílies, per a
poder entregar part de les seves despulles a les

institucions benefiques.
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famílies deshonorades— car el deshonor
de la ruina, quan n'és el joc la
ve en
la necessitat; havent, per
causa
a
tant, de viure del próxim, de la caritat, o del
vici rpateix, com .en alguns casos que coneixem,
terminats empleant-se de croupier més d'un tre
bailador abans honrat que el joc temptá i féu per
dre, més d'un senyor abans opulent que el joc
dugué a la dilapidad() del patrimoni. Mil famí
lies perdudes„ eo és, mil dramcs o mil tragedies;
tres o quatre o cinc mil individus a mantenir,
tres o quatre o cinc mil casos que vénen a com
plicar Pespaventós problema social. Aquí la te
ni.0 la productivitat del joc.
Maleida šigúi, i malcala la hora en que fou
signat el pacte amb el joc. Malea el dia i malea
el moment en que fou concebut un regim de tant
perversa fertilitat.
Considerem només, que segons els comptes, molt
versemblants, i a més, ben documentats, que
aportá al Congrés el diputat senyor Guerra del
endebades, altrament de la
Río, en parlant
situació de Barcelona, cada, mes produeix el joc,
és a, dir, produeix la prevaricació de l'autori
tat —y uitcentes mil pessetes.
Mil

companyía
reduides

—

•

—

—

--

Son)a Pagost de 1922, i en agost de 1920
sol-ti la primera llista oficial de repartanent.

Posen], dones, deixant de banda la epoca

an

terior, dos anys, .vintiquatre mesos de funcionar
regutzugant el pacte. Multipliqueu 24 per 800,000,
tindreu la xifra que representa la productivi
tat del joc en fávor deis seus més immediats
beneficiaris: 19,200,000 pessetes. Més de dinou
milions de pe ss etes„ de les quals la beneficencia
sois n'lla reina, i aquí sí que podem donar

quantitat

exacta:

6.078.995 pessetes.

Bis dinou milions de pessetes i la torna, són
quzunitat pagada pels banquers. Per?) ara fal
la calcular el guany d'aquests que no és de su
diem-ne tril
posar sigui menor que el tribut
Posem, dones, el mínim probable d'a
but
quest gnany, altre tant que la quantitat pagada,
i tindrem 38,00,000 (le pessetes, xuclades pel
joc a la economía de riostra terra solament a la
ciutat de Barcelona. Peró aquella xifra és, de
molt„ insuficient, car slan d'afegir les despeses:
sous
deis croupiers i cmpleats, installació deis
casinos i cases de joc, espectacles que serveixen
de recitan, etc., etc., tot el qual, coM és sabut,
és costosissim. Paci el clicul qui vulgui, la suma
sencera deis capitals absorvits pel vici del joc,
substrets als patrimonis, a la economía familiar,
l'estalvi„ a la productivitat industrial, agrária
mercantil, o qo que és pitjor, al manteniment
o
itnmediat de les famílies pcls sous, jornals i
—

mesades, mutará forçosament

una

xifra

dable.

formi

económic

Sobre aquest aspecte especialment
de la productivitat del joc, ja hi tornarem
delictes
nitre dia. Acabem ara, mencionant tres
caPi
diferentes
de sang, fiorits darrerament a
mortífer
espanyoles,
en
l'arbre
frondós
i
tals
del joc, que el poder públic i la opinió en e00cubinatge, en lloc de destralar, volten de pro
tecció i respecte.
A la_ rectificad() del senyor Guerra del Rle
consecutiva al set' discurs del 13 de juny,
cioná aquest diputat que feia llavors pocs dies
s'havia inaugurat .d'una manera cruenta una 11°va casa
de joc a Saragossa, el "Saturno Park"'
perque abans d'acabar la partida va ésser assas"
sinat ami) cinc trets el caixer de la societat.

maig portaven
to de
kileoetre
de Valencia dieta que al
el
279 de la carretera de Madrid fou trobat
ferides
cadáver de Miguel González Pérez, amb
sig
d'áftna de fue al cap. El móvil del crim
duil
el robatori perque és sab que la víctima
a
una
crescuda suma de ballets de Banc Per
una
casa
de joc establerta al noble de Salit
Antoni.
1 al mes pas,sat mateix, a primers de
ci din 7, es comete a Madrid un homicidi 11011'rl
trobá degollat uiI minyonet,
Rosado, a una carnicería del carrer de la
bertat, i robada una important quantitat de
lintiga. L'individu en el qual recaigtteren de
ta"
e!tida totes les sospítes d'ésser autor de
Bis diaris del día

telegrama

i 1113,4

•

see,

abominables fcts, i que ftiu detingut i
ola

a

Vade,

era

un

etnpres°-

jugador reconegut.

Anal
havi,;

pre fereneia a la "Casa de Galicia" on
perdut feia pues dies una regular suma.,
d'Ilaver-ne perdudes més altres vegades,
1111bilinent interrogat, confessá
dl
at ei x

desPr,ies

5er-,1

,

jutge.

d'aquests les ‘51'1''
respectives de con seqiihci es personal s, falflt
socials, econ?-mi iques„ espirittwls, religioses cfcrí
Ara, dedui u

a

cada

c

rim

si n'és d'abundosament
social la darrera collita deis veritables
del ioc!
nes,

i

venreu

R.

beitefi

producte-

RUCAB'AP()
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La

força

mata el dret

El fascísme

nals rojos, que no tenen altre llei que la deis
tirans de totes les Rússies.
•

(víoléncía)

Iflía

a

Les vialencies deis lascistes pertorben
la trariq•ilitat a itália i obliguen a tothom a fixar un
motnent l'atenció
l'aspecte que en la nova
Política del molí por assenyalar la
violencia.
en

Sobretot

els darrers ternps les gestes audade Mussolini han sobrepassat
previsió i fins han determinat viaranys a
Política de l'Estat italiá. I a tant ha arribat
seva influencia, que per un
moment han sos
I''S la
vida política d'Itália i provocat una
erisi,
la de solució (?) més llarga i •més treba
"1)m de
'les deis clarrers temps a Europa..
faseisme deixará rastre neg-re i record onu
ell
l'história
La violencia de l'Itália moderna.
és funesta com a norma de polit!ca.
en

ci08es deis adeptes
teta

IP,°tser

Jl comunismo

(violbncia)

a

Rússia.

,Iússia

fa molt temps que no és governada
In". que
per la força. Les lleis ,que als
prirners

temps del

seu

ru)

g-overn

promulgaren

els

Sdbiets,

hi signifiquen res. I veiem, en
canse
com
organitzacions socialistes del
7,1"11 sencer es les
veuen obligades a aixecar la veu
tant en tant demanant
justicia per als des

„11ü,Incia,
graciats

que han

caigut

baix el pes deis tribu

DE DALT A BAIX

En els seus començaments tots els partits
i
els llames del _món que s'interessen per les qües
tions socials dirigiren els ulls a Rússia, envia
ren
missions i embaixades per a estudiar el
Comunisme.

Avui, ningú no
a dirigir-li

preocupa de Rússia més
ulls de misericordia, per
a enviar-11i diners en forma de
caritat que por
tin pa a le.s baques deis sens famolencs.
L'estudi de les lleis, de les noves organitza
cions socials, aixó ha finit ja; tothom ha po
gut convence's, a hores d'ara, que a Rússia
nö
Iii ha llei, ni dret, ni justicia.
La viob:incia per única norma.
que per

Los vagues

de

es

uns

serveis

públics (violbncia)

a

Espanya.
S'anuncia la vaga de correus„
Es ,din que la vaga ha començat.
Es prediu que la 'vaga tindrá aquestes

1 les

o

aque

conseqüencies.
malgrat d'aixo,

ritzi les vagues
La

en

no hi ha cap llei que auto
els serveis públics a Espanya.

violencia, dones, segueix manifestant-se.

La Si:imana Social de

Strásbourg

i la violencia.

Ara mateix els católics francesas han acabat
les tasques de la Setmana Social, a la ciutat
de Strasbourg.
I la mateixa ha sigut integrada per temes in
el primer- deis quals ha .estat el
de l'estudi deis actes de força i les seves con
seqüéncie,s- en ordre a l'Estat i la societat.
Les conclusions del terna no cal ni anomenar
les. Des del punt de mira de la doctrina cató
lica tots ens les sabem de memoria com no pot
ésser altra cosa.

teresantíssims,

Pm.> ara, el més interessant, és que no ens
cal remoure la doctrina per a sapig,uer aixo.
Ara, el més interessant són les conseqiiencies,
els resultats de l'aplicació en la vida práctica de
la 'violencia com a norma de govern.

d'aquests resultats,

els

brots

al)untats, s'a prou •loqüents per

seg-ueixi

només que

a

mitjanament

que

deixem

tot home que
el moviment

del molí.
h

ltots els

,

saP: la

hutnes

i

rao de la

ard

guais

en

totl

«repartidora»

J. M. G.
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Al voliani del parid

popular„.
iv i darrcr.

En l'article anterior s'hi escorrien només que
miscellánies de l'anomenada política menuda, i
deixávem de banda, ben intencionadament, les
gratis afirmacions de caient més o menys social
que aquí com a l'estranger, deuen donar contin
gut programátic a tots els sectors cristians, les
quals ene que sigui sense comentaris, devem
anomenar

lització de les
de baixes concupiscencies.
es
Veu's aquí una corma d'afirmacions que
asser
yat
rieren un organisme prou treballador i
cada
que les faci iriornfar. En nostre país en qué
s eva
la
té
barret;
que
cada
borne
en
'cap té el seu
cita
capelleta, ?pot creine ningú que no val la p les
de
de que es creí una institució defensora
afirrnacions transcrites?

* * *
ara.

tothom

sufragi

en sentit cada dia més
programa mínim, gaire bé
acceptat, de la representació pro

La reforma del

corporativista,
per

pa
Einalment, i sáltant per alt lo molt que
peniten
dríem dir parlant de beneficencia,
ra
ria, milicia, judicatura, espectacles, etz., rrn
ves
escla
avui
costums publiques,

o

el

porcional, n'entres no s'aconsegueixi plenament
el regisme representatiu.
La llibertat d'ensenyament, o al menys la se
paració administrativa i académica de les es
coles pagant-se, peró també dirigint-se, els ca
tólics les seves, amb tots els visuraments ecle
siástics que calguin.
Llibertat a l'Església per a el seu lliure ex
pandiment i nomenament deis seus ministres
ingeréncies, sempre .entrebancadores, del
sense
poder civil.
Llibertat i protecció a tots .els orgalnismes
vius sig,uin de mena territorial (municipi, comar
ca, regló, nació), siguin d'aspecte més propia
(gremi, mutualitat, universitat),
ment social
inclús els que a hores d'ara tenen la fesomia des
figurada pel rovell.
Enfortiment de l'esperit familiar, ami) l'afir
mació plena i categórica de la substantivitat de
la familia, .element social essencialíssim i pri
mordial a les altres tnanifestacions més amples
de la vida collectiva, i qual indestructibilitat de
vem
posar per dessobre de totes les critiques,
vinguin del cantó que es vulgui. A favor d'a
quest espera familiar és fácil obirar un exten
sissim horitz6 •d'actuacions: institució del patri
moni familiar inalienable, cases a bon preu, sa
lan i suficient en sentit positiu; i en sentit llega
tiu, persecució implacable deis dos enemics sis
tembics de la familia: joc i prostitució. Ea pena
que tol i el que tant abundantment han blasmat
de la prostitució els teoritzants de totes les
escotes, indias les positivistes d'última hora, no
hagin tingut els polítics católics un programa
g,asetable que pugui empetitir els terribles efec
tes de la mateixa, cada dia més extesos.
Colonització interior baldament s'hagi
de
llegislar contra els latifundis poc productius
com acaba de fer el parlament italiá.
•
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]rgUCS
Concretant una mica més i donant
de
programa,
del
terna, ara ens escauria parlar
oprlar
l'estructura interna de l'anomenat partit p
el
i de l'home providencial capaç de moure ad e
I
máxim rendiment aital máquina política,
‘-,e Sí
materia,
perque
renunciem a fer-ho
la
del dil p0rnassa delicada, requeriria mes espai
ales
actuals els
sat i no són pas els moments

Arb

oportuns.
preferible
A més, tenim nostres dubtes. ?Es
alirner
inspiri,
una escola social católica que
con
unifiqui les activitats deis partits actuals
1
disciplina
vant aquests Ilur organització i
tidista?

u0
?Es millor, al contrari, un partit gran atllb els
tots el
programa máxim, comú denominador de
ual
sectors

.

cateiics,

conservant

aquests

en

Vac

supósit, no l'organització partidista renunciada aC
cal
profit del partit gran, sinó tant sois les
terístiques doctrinals i peculiars?
ela
CSI
En poques paraules: „:. es millor una
ran
un parta g
gran consellera de varis partits,
inspirat en váries escoles?
círclinlso

O bé: ?val més una unió merament
tancial establerta de cara als problemes del
ment ?
ante'
Adverteixi's que, conseglents amb cl
riors interrogants, ens hem abstingut exP'- r
ment d'anomenar pel nostre compte
altra ett.
pu/ar a ractuació .que en una forma o
tenern que els temps reclamen.
; tes
i
Ni tan sols hem volg,ut alludir als 110,e
at"'"1,i. abcl
que
saragoçana,
de la benemerita escola
ose
i fe treballa per fer cristaHitzar
p
te'
que fins ara no passa de desig de
la
g,aire fe en la seva eficácia immediata,
més amaterIts
mem que els partits actuals
firla
respectiva conservació que a l'obligada its d'a'
ropós
puguinelsp
entrebancaran tan t
ea'
desitgem hcin r 11
quest estol d'apóstols, els hi
consego
plet d'éxits, amb la seguretat que els

:

partít

car,
`,itat
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Si

lid avui, den, si

táncia

i

van

acompanyats de fe,

7
cons

desinteres.

Sobre tot, desinteres i moralitat. Per surar en
espanyola entenem que no cal gran
talent; basta, donada la corrupció
dorninant, te
nir
bonradesa.. Reduiríem tot el problema d'ac
tuacio dretana un problema de sal i oh.
Pro
euri's l'oli que es dir,
selecció, virtut, supera
la política

La riquesa de la ciutat s'ha vessat i es vessa
als camps; hom dina que sou un exércit des
tinat a expandir la influéncia de la ciutat i els
seus

neguits.

Ara bé. Vosaltres aneu als pobles en busca
de la pau. Jo us dic: Enhorabona. Contagieu
a
vos d'aquesta pau,
per?) de cap manera enter
boliu llur vida amb vostres turbuléncies.
n',era; busqui's la sal que tant vol austeritat,
aquí está el perill. I per aixó us escric.
i lo demés devindrá per afegidura.
Recordeu-Vos sempre de vostra qualitat d'em
baixadors de la ciutat, de vostre senyoratge (no
J. BASTONS
oblideu que sempre i en tots els pobles de nos
tra terra sou els senyors) de tal manera que
4)*
vostre pas, pot marcar una forta emprenta en
ránima pura i senzilla de nostres camperols i
mariners, davant els ulls deis quals generahnent
Epístola d'estiu
sereu considerats
com
uns superiors i deis ulls
deis quals no podreu trobar-vos mai absents.
Excelliu allí en totes les virtuts cristianes,
pagant així Ilur hospitalitat. El bé que fareu
Aniics meus: Fa uns dies, en Capdevila, des será
l'un
immIns. Absteniu-vos i sigueu forts en
(han i d'aquí descobria a la calor una
do
combatre les disbauxes d'altres que no pensen
virtut, la de dilatar els cossos, i la d'es com nosaltres i
ca,
que van a fora per a ostentar
.-11Par arbitráriament als amics.
insanament una posició, les més de les vegades
aixO és cert. La febre estiuejadora
aparta
ridícola. Lluiteu a sang i a foc contra la immo
'e'
sol de la ciutat i de sa calor
per a recollirralitat deis que estan apartats de nosaltres. No
sota el
sol gel camp i sa calor, a una gran
tolereu que barregin vostres noms en llurs fes
III
deis nostres conciutadans, que es disper
tes, presumptuoses i irnmorals. Blasmeu de l'es
ell la
rnajoria per nostres viles i poblets.
pectacle que donen aquests sobrevinguts de la
ne lío critico,
ans
ho
riquesa, que per tal d'épater no miren ni repa
cc°11ce que és altament trobo bé i em plau.
convenient canviar
ren en cap cánon de la religió ni
de la moral.
e lir's1
trencar la monotonía de nostre viure Convenceu als humils
habitants deis llogarrets
que no sigui sinó
canviant d'horitzó i de
on us trobeu que els veritables
senyors de Bar
L'espera i els nervis troben un se
celona, estimen tant sa dignitat i
en
respecten
aquesta mutad&
tant les normes de Crist, com el
més
exemplar
aquest fenomen d'emigració ciutadana
vilatá.
s'ha de reconéixer que és degut un
No us parlo contra aquest
'"°rament rural. Nostra gent amb llur tracte, qué penso fer-ho amb una bastardejament per
altra carta dirigida
Ilur cultura, amb Ilur ideal comú de flo
als qui en tenen necessitat.
de totes les virtuts cíviques i la grá
Sóc vostre devot,
(k llurs
aires ciutadans, han estimulat als
en
son
millorament material.
EL BAR() DE TEYA

mcorrupció,

A.Is esiíuejants annics

v11,e
th'sualitat.

eil)(ernent

ilogarrets

lrn-4.questa setrnaqa s'ha parlat novarnent de la dimissió d'una alta autoritat go
de 3arcelona. lIna corporaciá popular,
ae
la Teaeració de Filats i Weixits
e:cm ,aralunya,
uq ex-ministre 1/ibera l'haq combatut, i la persona que
osteqta
c&rrec goverqatiu s'ha apressat a dimitir.
„c,..lrosaltres
qo som polítics ni volem entrar en el fans d'aquesta
Link,
qiiestió.
Cosa' que hem notat amb pena i dolor, és que tots els
de
diaria de dreta
al fer el h
co,,, éxits, haq obliaatlanp de la gestia de dita autoritat al costat de les virtuts
la lliberlat obscena en els espectacles públics que ara
tgnt
co-rornp _parcelona, l'immoralitat asquerosa en el joc sobre la
que
e ern clit en aquestes planes, les publicacions
fastigoses, etc.
hib
PoYern
els elements de areta que per damunt a'uq orare
wiciees07 ordre moral sense
material
el qua/ no pot subsistir? Cant és el nostre
rehaixameni

ectiii•I'cl
"

a97rcelona
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nefeja de la cíufai
El resultat de la subscripció pública de les
Obligacions municipals, és una demostració pa
lesa de que la nostra ciutat desitja que es ce
lebri l'E,xposició que donar Barcelona una gran
empenta en el seu,carní ascensional.
Pero cal que el nostre Ajuntament tingui en
.

a

compte

que .els estrangers vindran a visitar-nos
i que seria sensible i ádhuc Vergonyós, que ex
teriorment la nostra ciutat no tingués un bon
aspecte. Sla de resoldre el problema de la llurn
pública i especialment el de les escombraries. S'
han imposat multes als veins que no saben res
pectar la via pública, pero aquesta no és la so
lució. A les tardes passen els escombriaires i
cada escala fan sonar la trompeta. Baixen les
serventes i l'operació es fa rápidament. Peral i
els que no tenen serventa ? Sabut és que actual.ment les minyones de servei escassegen molt i
les poques que hi ha s'ho fan pagar. Com ho han
de fer, dones, les famílies que no en tenen o bé
no en poden tenir ?
llem d'obligar a la senyora de la casa que
baixi al carrer amb la galleda a la tná? Jo sé
que el partidaris de les solucions simplistes cm
diran, que s'arreglin. Quan els escombriaires pu
javen a les cases els carrers estaven més nets.
Aixo és poc higienic. Ja ho sé. Pero podrien evi
tar-se els perills de la infecció restant l'escom
briaire al replá de cada pis. A les barriades aris
tocrátiques bé está que les serventes baixin al
carrer, pero en les que hi viu la classe mitja
té un gros inconvenient, perqué són moltes les
famílies que no en terien.
Per aixo veiem els carrers picos de sutzures,
i si passeu a les deu de la nit i no vigileu us
catira'. damunt .del cap un explosiu d'eScombraries
Ilençat des d'un baleó. Quan a mi 1/l'ha passat,
aixo m'ha indignat i he sentit vergonya que
hi hagi gent tan incivil, pero després he refle
xionat i he compres que passin aquestes coses

pels motiuS
Cal dones,

SOCIAL

procediflleflt

bruts. Si velen' que aquest
ha donat mal resultat, perque no en cerquen'
altre ?
Aquest problema té molta trascendencia, Per"
que de la seva solució en depén el bou non' de
la ciutat. Cal que sapiguern presentar-nos be"
polits als ulls deis estrangers. Altrament no se'
rá Barcelona una gran ciutat, sinó sirnpleml
una ciutat gran.
taran

**

El km de Lleída í el dre
de propíefal
L'altre dia, en parlar del trist afer de la vercil
del tern dit de Sant Valen, recornanávem
ciencia en els judicis i comentaris perqa
havia involucrat en aquest assumpte
més que la válua artística deis objectes veritts'
Hit ha, entremig, el respecte i acatament de"
p,rtits a les superiors jerarquies
complint a tot abastament les disposicions del
Dret Callen-1k, permeteren i aprovaren la ver°
deis malhaurats tresors.
FIi ha, entremig, el prestigi de molt altel 5t
aque
sacres autoritats, de sobres compromes en
afer.
IIi ha, entremig, el dret de propietat,
itat
ment negat en disputar a l'Església la facg"

velo°

eclesiástiquesque'

virtt1111.

COMENTANT ELS CENT•

DISCLIRS()c‘

esmentats.

solucionar aquest problema. A Pa
rís les escornbraries es recullen de nit i els veins
les deixen al peu de la porta. A Itália en la ata
jaría de les cases hi ha un dipósit comú en el
qual van a parar totes les sutzures deis veins
i són récollides fácilment sense molestar a ningú.
Es aquest un .tema poc agradable, peró cal
parlar-ne per veure si algú pot solucionar-lo.
Els carrers han d'estar nets i per aconseguir-ho
no n'hi ha prou amb
multes. Cal donar
mitjans als veins per a .que puguin desfer-se de
les sutzures, sense ferir la seva dignitat. Mentre
els encarregáts de la neteja pública no facin al
tra cosa que, sonar la trompeta, els carrers es

imposar

olS

Ja ho has suitit: en Burguete din que esPanY
110
marroquins som germans de raga.
114
—Si, home; i lo pitjor del cas és que fins
se n'ha adonat.

CATALUNYA SOCIAL
le vendre els

objectes

at

9

pietat

que la

i

generosi

deis fidels li donaren en altres temps.
1li ha en aquests judicis i comentaris

referirn,

a

qué

propaganda

inconscientment
erata perque s'ha arribat a dir en lletra de
per un diari del Trust, que la propietat
Laquesta classe d'objectes era de tothom i que
(!)lament l'Estat era qui podia fer aquestes ven
una

es.

Hi ha,

en
aixó mateix, virtualment negada
personalitat jurídica de l'Església.
Fi ha, per fi,
per darnunt de tot, el pecat d'es
`-11`-",ci descristianament del poble, i
fal
greu a Aquel! que digué: No toqueu a mos
t

c

conservació i enaltiment de tanta cosa preciosa
cm encara
tenim escampada en nostra terra;
i fem quelcom més que aixó: fomentar aquest
gloriós patrimoni i ajudar prácticament, pecti
niariament, a salvar-lo i acreixentar-lo.
Podem protestar contra aquestes lamentables
enajenacions
i ningú protestará amb més
fermesa i condol que nosaltres,
peró sapi
guiri fer-nos cárrec deis alts interessos religio
sos i morals que hi ha
involucrats en aquesta
classe d'afers.
—

—

J. J. C.

una

!ristos!

* *

*

S'en
--)'e;

COMENTARIS

parlar d'aquest afer; es pot lamen
pot demanar bonament que, si és pos
desfaci el fet i tornin les coses a son

pot

tar;es

es

lloc

*0

diti de gran deses

primitiu.
Mes no es

pot donar motiu d'escándol; no es
tiesconeixer
la .personalitat jurídica de l'Esg1si
110 es pot posar
en dubte el principi de
ni cap de ses lógiques i naturals cons új;A
!'"`-ncles; no es pot faltar al respecte i ver(
deguts. a les persones i coses eclesiás``es ni
menys a ses més altes gerarquies, ni

1-a;
Dropietat,
.

iració
,

le.s seves legals disposicions.
SI
als béns

l'Església tothom hi
l'orgue del Trust, per qué
x' aplica aquest princip.i de dret, diguem-ho al
rnatelx Trust
als grats capitalistes poli
"
a qui defensa ,V,Heraldof
,

t(_

'ret,

I]

com

o

ve

tresors de

a

dir

lí'

Es saludable

que es renovellin les coses, peró
perdre la seva essencia. Molts pobles per
el seu encís, perqué fan esforços per
per
la séva fesomia própia. Es preferible ésser

sense

den
dre

a

.poble modest, que una caricatura de cintat.
La gent té avui un deliri de grandeses que no
un

sap respectar la tradició. Més s'est:men cons
truir un carrer non amb cases arrenglerades,
que servar edificis que tenen una historia i una
-tradició. Així veiem en molts pol:les destruir
les seves cases més típiques, i aixecar cases de
ciment armat amb una ornamentació carrinclo

o

*

*

*

eAquesta.
1,

doctrina estatófila i populatxera és,
°11s, la rnateixa que,.posá en obra Mendizátots els desamortitzadors del món al robar
béns a l'Església, als Municipis,
Unís,lisitats, a la Beneficencia, per tal aquelesl'Estat

61ll11
ei i
l

v(s.
ri

'ngrandís

a

i amb ell tots els
que

s'enriquiren

estatófils,

per

un

i secta

tres i

no res

del passat segle.
vaia, que l'Estat no es pot dir conservador del
1-1-iinc)n1 artístic nacional, que en part Ora ve.

te,)'l1.1!t' ha cleixat
ha

PaSSa

cremar

o

enrunar

(com

ara

ma-

rnolts temples per l'exigua consig
o
que hi 'ha
per la reparació dels mateixos)
sa e eblidat
en museus i
arxius mal cuidats i
gleiats ,tot sovint l

'eti,6

c,r;

•
.

*

guern
1*teats
Prudencia
corn

aquest;

'

* *

en

parlar de negocis

vetllem

tan

fervorosos per la

El Venedor de diaris cridant:
--«El socialista» arnb els exits deis facistes
Itália.
•

a
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que recorda l'arquitectura de Sant Gervasi.
Han de tenir en compte aquests pobles que te
nen la prulja, de
fer-se gratis, que moltes de
les coses que es fan a la ciufat és perqué les
necessitats ho exigeixen. No valem pas dir que
els pobles no poden engrandir-se i que han de re
signar-se a viure humilment. No; peró és ne
cessari que no s'apartin de la seva órbita.
Si és bonica la vida de ciutat, també ho és
la vida rural si sap conservar els seus encisos
naturals.
Han de compendre les noies humils que no
és cursi la que vests:x humilment, sine) la que
vesteix amb elegáncia afectada. Una pagesa amb
el seu vestit típic no será mal cursi, i en canvi
ho será si es vesteix imitant les senyores. La
elegáncia consisteix en saber portar dignament
el vestit propi i no el deis altres. Es natural
que la joventut vulgui agençat-se pesó sernpre
amb seny i prudencia. Ens preocupem única
ment de les coses externes.
Una noia mentre sigui bella exteriorment ja
n'hi ha prou. De l'edifici femení lo rnés essen
cial és la façana. No hi fa res que les dones
de dintre siguin buides com una campana, el
cas és que facin goig que per aix6 són dones.
Així veiem tantes noies que quan desclouen
els Ilavis us mostren de seguida el seu esperit

El síndícalísTrie domina ni

na

vulgaríssim.
Ja que els bornes han de terrejar més que nos
altres pesque estan continuament en contacte amb
la realitat de la, vida, jo voldria que la dona
fos ben espiritual i culta. Si veiem que la ma
joria deis homes segueixen mals viaranys i s'es
timen més el camí del plaer que el camí del
dolor i del sacrifici, almenys sapiguem nosalttes
accentuar la nostra espiritualitat per a restablir
l'equilibri. No volguem ésser nines boniques i
trencadisses, sinó dones fortes que sapiguen por

l'Estal
El conflicte de
rnoment
saques

de

que

correus segueix en peu
escrivim aquestes ratlles.

correspondencia

van

omplenant-:

damunt les altres formani
menses muntanyes de papes, es porten al
i tancades i lacrades surten cap a Madrid
que allí les guardin i reservin per a
ja no siguin necessáries a la major part
ciutadans.
I d'aquelles muntanyes de paper formen Pari
documents importantíssims de tot genere,
sives de fills que lluiten en terres inhospita árie'
c1(
per a les seves famílies, notícies de dolor i
joia, de mort i de naixement... I els empleP
manera
de correus, tan tranqnils, perjudicant de
tan evident els interessos de tots els ciutadans'
Pobra terra, la nostra! Miserable país on
ta autoritat ha finit i on tot s'arranja a base
°11
de transaccions vilipendiases per al Poder i ed
fins els mateixos elements que s'anornene"
dretes ja no tenen fe 'Inés que en les
que la força pot prestar!
Ningú protesta, ningú din res, ningú Prell
cap mida. La vaga en_ els serveis públics es
legal, no hi ha cap llei que l'autoritzi; i a Pesar
d'aix6, el Govern es creua de bragas, ne 01)15
la boca, no pren cap mida.
Franca, on ens dinen els eterns
que és un país on tot fre ntoral és relasat,
Afilies r,
ha tolerat mai les vagues de serveis
els seus Tribunals han arribat a disoldre la
G. T. per haver admes en el sí de la
CO I.
Sindicats de mestres públics i d'empleats de

dipositen

unes

„

so1lici05

impugnad°r5
'

rnatei'',.5

i telegrafs.
aquí un dia

tar a la nostra llar una mica de claror. No si
guem figures de proccHana que excitin la curio

reus

sitat de la gent, sinó dones fetes de Ilum, que
facin admirar per les seves virtuts i la seva
espirit ualitat.
Deixern de banda l'arma ridícula de la coque
teria. No .és fent postures i omplint-nos de cin
tes i essencies com hem d'enlluernar la gent,
sinó amb l'exemple de les nostres virtuts i amb
la Ilum de la nostra

correus

es

en

I

els que
lars de classe

són els
en

nom

altra

telegrafistes,

d'uns intetessos

e

5

de

Partiew

(molt respectables per trs bao"
da) interrompen la continultat de la vida i

cional i acaben amb la normalitat deis se
més importants i que ja d'ordinari prou
cientment es presten en aquest país.
la
e
Quasque fondera?... Tinguem present qu:io11'
llei de la forea no ens concluirá mai a solu`
racionals. I mentre aquesta llei sigui la Arco,
que invoquin i respectin els elements de
so
especialment en la seva premsa, no esPere";
anh.
lucions a cap dels conflictes pendents.
d'Itália ens está reservat; peró camí d's
sense els homes que Itália té en el
del seu Estat.
s

-

MARIA BONSHOMS

governaraev'

ANTONI M.
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i collaborador de CATALUNYA SOCIAL, recomanem
la seva adquisició i lectura a nostres lectors.

Lis llíbres

1,

Preguem

ale

nous
Meditacions per

l'aparició

de

vifiguin

1 ale editors que

aumrs

doliera eompte
acluesta seedó,

que

ens

en

de llurs

remetin

un

que fan el quart
d'hora d'oració, per l'Abbé Michaud.
Tra
ducció catalana de Maria del Carme Tobella.

que

llibres

en

les noies

a

-

exemplar.

Fomcnt de Pietat Catalana
i Bas,

1<us Qulnze
Roses, pel Marqubs de Balanzó.
Tipografia Catalica Casals. Casp, lo8. Bar
-

celona,

.J"

1922.

he tractat d'exposar

a la teva considera
al lector, en l'epileg d'aquest
libre, les senzilles reflexions que l'antiga,
vene
santa i patriarcal devoció del Rosari m'ha
i el procurar la glória de Déu per mit
de la salvació de les animes m'ha mogut,
("u rnés
aval!, a oferir-te la present obreta per
avinentar-te i posar-te al ten encalç més fa
01tlij i d'una manera planera les considera
que es deriven d'aquella pietosa práctica.

e16, diu l'Autor

1:able,
i'sPirat;
',`.`

Davant d'aquesta
111

motivado del

llibre,

deu regatejar l'elogi i lloança

dissortadament
que

l'rç

a

un

una

tan poc

comú,

benernérit patrici consagri
tan pura idealitat.

I en el
gest i

hom

no

un

gest

avui

dia,

a

son

es

la devoció del senyor Mar
última no
en
cada página, sino ádhuc diríem en cada
Fi, vejan un retorn cap a la dignificadora
Leratura cristiana de nostra terra.
en
mig de
avassa
ad°l'a de paper impres, laen torrentada
la heterogenia i
struosa filiada intellectual deis cervells moque converteixen nostres biblioteques en
sells
vanitat i incompeténcia (sal
excepcions) ; en aquest temps 'on
tota escola, tota secreció intellec'd, té eis seus
propugnadors i ádhuc els seus
") \.°1s, és de
doldre que les essencies cristianes
una més abundant literatura, i per
)
ha
trésser rebut amb els braços oberts el

(1'18 de

(?118

d'estulticia,
honorables
sistema,

inspirin

bibliografiat.

té el merit d'ésser un fruit madur
traduida en un llenguatge
tes
endolcidor,
esponjós,
que vessa en toles seves
ril',
pagines una suau odor eremítica
la Ilum de nostre cel, el paisatge de
muntanyes
i l'olor de nostres herbes rei 'res,
presidides
'

s'neera religiositat

110;trree°rda
rni_es
riallera.
bre
ver

per

Una imatge policromada

eo

ngratular-nos

de l'aparició d'aquest
la seva intrínseca valor i
-sser un
fruit de la ploma d'un bon amic

d°blernent

Barcelona,

-

Carrer de Duran

1921.

llibre destinat a les donzélles; pie de
serioses i consideracions práctiques,
exposades amb claretat i métode, seguint un pla
senzill apropiat al públic a que va destinat.
L'autor tracta en la primera part: 1. deis
déures en general o sia del vici i de la virtut, i
2,
dels deures particulars envers Déu, envers
el próxim i envers un mateix o sia del vici i
de la virtut en particular. En la segona part
parla deis medis que té la joVentut femenina
per a cumplir els seus deures, o sia de fugir
del vici i de practicar la virtut.
La valua intellectual de l'autor, la impecable
i gentil traducció catalana i la pulcritud de l'e
dició, són qualitats, que, a part llur preu d'adquisi
ció, que com totes les publicacions del roment
de la Pietat Catalana, és limitadíssim, fan re
comanable el llibre com un excaent llibre de
meditacions per a les noies.

És

un

reflexions

en

Balanzó, transpuada aquesta

Certament,

,

u.

-

per

Diari i Pensaments de cada dia., d'Elisabet Le
seur, precedits duna carta del R. P. Janvier
O. P. Foment de Pietat Catalana, Carrer de
Aíran i Ba.s, II.
Barcelona, 1922.
L'exactitud del pensament, la profunditat de
l'enlodó i la grácia del llenguatge s'hi troben
harmoniosament combinades en aquest llibre.
L'esperit s'lli nodrirá de veritats i el cor de
sentiments que es disputen l'energia i la dol
cesa.
Tals són les paraules definitives d'aquest
llibre.
-

-

Aquest recull, ofereix un aliment sa, una be
guda Ora a la gran massa dels cristians i a
les condéneles assedegades de perfecció i re
signació.
Tothom treura profit d'aquestes meditacions en
qué barregen Ilurs accents el penediment, la sú
plica, l'adoració i l'agraiment; en que s'escor
l'esperit cristia, en que vibren les virtuts
re

més

enlairades.

El P. Janvier, de qui són totes aquestes pa
raules, encertadament ha fet la crítica del lli
bre que ens ocupa i tota paraula nostra hij
fóra sobrera.
Solament, direm nosaltres, que és un llíbre
que no deuria faltar en cap llibreria femenina.
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Manual de Cerantica y fabricación de toda clase
de objetos de tierra cocida, por don M. Gar
cía Eópez.
Casa Editorial Luis Santos.
Madrid.
-

Aquest

manual comprén l'estudi de les pri
materies empleades en aquestes indústries;
la fabricad() del malló compacte i buid i prem
sat, rajoles, tcules de totes classes, tuberies, etc.
i recopila totes les dades més importants de les
millors publicacions nacionals i estrangeres,
anant illustrada amb,200 gravats.
És un bou manual per a tots els que per llur
ofici necessiten aquests coneixements .especials.
meres
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AVENIOS

DEL

SECTADISME

aill VíU, católics!

i pedants que aniran acaparant els lloes
de més influencia en el Ministeri
Pública.
El sol fet de veure
Ll. E. favorescuda P.eb
que es diuen conservadors, i .católics adelnés,
conting
ens deuda tenir als católics socials amb
peus
a 11.
neguiteig fins a aconseguir parar els
ell
amparats
E. i treure la careta als que,
equívocs grollers i valent-se de despreciables lii
pocresies,, estan descristianitzant Pensenyança
preparant a Espanya el triomf del laicisme.
El mateix Reial decret abolint l'incipient regis"
me
autonómic de les Universitats no és mes
que una vil pressió de l'I. Ll. E. a aqucixa
jania universitária que reg,eix avui els tristes
destins de l'ensenyament oficial.
.Vet'aqui una bandera a alçar per a unir al
redors d'ella a tots els católics militants esPa

pius

"Abaix l'Institut Lliure d'F,nsenyança!
Visca la católica llibertat

d'ensenyarnent!”
A.

partit conservador-lliberal ha anat de
vallant lógicanient, palesament, .cap al camp lli
beral laic.
De conservador solament li'n queda l'eti
queta.
Les Iligons que els católics espanyols acabem.
de reine en el pressupost d'Instrucció Pública,
deurien fer-nos obrir
Esteni badant!
La derrota que l'Institució Lliure 'd'Ensenyan
ça. robé en el Senat (ja ho recordaran els llegi
dors (le CATALUNYA SOCIAL), fou convertida en
victória per art de la Comissió mixta, en la
qual liilo. tenia el Govern majoria.
L'augment de son als professors de Religió,
que per lo migrat no podem qualificar de
iust
també fou rebutjat per l'esperit sectari
dels que tenien obligad() de mantenir-lo.
La I. Ll. E. té quasi .a la má, per extendre i
completar els tentáculs sectaris sobre el carnp
de Pensenyament oficial, un Institut de Biolo
logia que será una altra fornal de catedrátics im
•

,

Paro>

<Caller de

El "Sindicato Femenio de la Aguja de Nues'

A confessió de part...

séctari.

z.

.4>

nyança.

d'humoral.
És evident que el Govern Sánchez Guerra go
venia
lliberalment, és, a dir, amb fraile sentit

d'Instrucció

nyols:

Un diari deis del torn, que es precia de ea
tólic i conservador tot d'una peça, acaba de de
nunciar noblement que el, Ministre d'Instrucció
Pública, sonyor Montejo, té "una debilitat mal
clissitnulada", per l'Institució Lliure d'Ense

En Romanones, quasi al mateix temps, acu
saya
l'actual Ministeri de suplantar els princi
pis conservadors pels principis lliberals en la
governació de l'E.stat, qualificant aquesta política

SOCIAL

esta,

del Pilar", de Saragossa, ha
blert un Taller de paro, mi totes les obreros de'
Sindicat que per qualsevol motiu no tenen
poden trobar-la allí, no solament guanyarit
salani de costum, sitió a voltes més alt, 1x°
que es tracta d'una obra social de
Des que s'establí, plouen al Taller de Par°
cárrecs, recursos, coadjuvacions, de tota
tra Senora

protecció..

mercés, dones,
aquesta institució,
no hi ha temporades dolentes per
a

a

Sanagds-

les Obretallers
res, sinó que a tot temps tenen
A111h
on treballar
i guanyar-se bé la vida.
els respectes ens permetem cridar sobre aques–
de
profitosa obra de protectorat fetnení Patenció
Postres, zelosíssimes dames_socials.—S.
sa

a

obert:
tot g.

awkimmoiseriatomemomomonompass.~..
ACABA DE
PER

SORTDR

LA MORAL DE

corm-rRA

CATALUNYA
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PACTE A M E3 ELper R.
Volum de 212

a

J°C

RUCABADO

págines

Pot demanar-se

°

EL

l'Adminislració d

Prou:

350

Pesse

t,3
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D'ac í d'allá

en

Encara
aa

no ha nascut el partit demócrata
cris
que ja es parla del' partido nacional de las
que no ha de .tenir altra finalitat, se-,

44'ç1las.1
gcms

sembla,

.els lliberals pugin
dir baixin?) al poder.
Nosaltres certament creiem que tant si pugen
mis coM si
baixen els altres, Espanya con
11a igual, ami) la sola
diferéncia que en
'te
tardes pujades i baixades, el cántir de l'Es
tat
fatalment sla de trencar. A guilles mans
Pecadores
li
avtat. cabrá aquesta desgrácia? La so
que evitar que

(no seria
més

a.propiat

"!s

*

A

Berlin

lames,
'urja

*

produit,

múltiples procediments coneguts amb el nom de
timos, el delatareu i l'agafará la policia.
Si us topeu amb una arcabota
pie negoci
de tracta de blanques, les hi fareu passar ne

*

segons diuen els tele-

gres.
us esgarrifeu si en pie carrer trobeu
senyo
dubtoses que s'exhibeixen.
I en canvi, Ilegiu els diaris assenyats i gairebé
de les "derechas", on a la plana d'anuncis us
criden .clesvergonyidament:
"A qui aporti 10,000 pessetes en un negoci
fácil i acreditat...." (timo segur).
"Es necessita noia jove i agraciada per a tre
ball fácil..." (scnyora tercerola).

I

res

"Senyora vídua..." (lío o paquet).
Vet'aquí una premsa que és seriosa„ honesta
recatada a la redacció, i en canvi tot el con

i
trari

a l'administració.
És alió que deia fa molts anys Erasme:
"L'espera és católic, peró l'estómac és lu

un

aconteixement memorable en la bis93Ta. Per l'administració de la Justicia alema
primera vegada el dia 4 prop passat
una
de

(lona Iletrada ha desempenyat
clavant els Tribunals.

terá."

*

*

*

les funcions

Senyors,

senyors ! les coses que hom ha de
R.ecordeu que fa uns dies parlávem de
l'art musical altíssim de les revistes teatrals?
Dones ara han volgut unir-lo al de la pintura i en
un dels
teatrets conreadors del génere cómico
Iírico-ballable-cultural van organitzar una fun
dó a profit de la subscripció pública per pagar
l'adquisició del quadre "La Vicaria", conviclant
veure:

*

*

*

nombre de católics de

totes les contrades
dia 3^ d'agost a la
de l'Abadia de Buckfast (DevonShire ) la qual
ha sigut reconstruida únicament
benedictins sobre els mateixos fo
IUe
d'abans de la
Superjor de I'Abadia relataReforma.,
com
fa vint
comengá la reconstrucció de l'Abadia amb
ec'neurs
cavall vell i un carretó i sense
1?sseir Inésd'un
diners que una rnorieda d'or de

assistiren.

Illauguració

el

xelins.

F.Ajuntament
i també

de la ciutat i a la Junta de Mu
a
l'entrar els van repartir un

labial per cap.
Ja estern veient
11:1-lat al darrera am
gran

als, regidors
un

Barcelona!

IN e el

general Burguete, en llargs parha esforçat en convéncer als moros

s(1.1"le

lluita d'Espanya

ceornel

n

ells, es podía concivil, car moros i esde raça. Espléndid coamb

una guerra
germans

la• frase
de que

Pt. 5itien
es

de

*

que el

l'Africa comença als
*

*

cuiraçat Espana aná sense ave
a Sant Sebastiá.n, portant al
la República Argentina.

residentSantander
electe de

*

que

.1

altres

prou

lién a'

qji
.

gent tingui
ela, i res.
(11

Ple

PrettIll

ens
una

*

barcelonins
Qué és

flabiol sonant.

Oh, el poder de l'art ! ! !

*

I

a

*

esgargamellem demanant
mica de

lógica

1

conse-

carrer lis trobeu amb un
individu
engatussar algun ambiciós badoc pels

*

*

*

Aquests

senyors funcionaris de Correus són
tots mis homes : Que no els ateneo en
alló que
ells creuen de justicia? dones ja está, planteja
ment de vaga, i tothom s'espaordeix.
Per que?
Cap vaga tinclria trascendéncia si el servei
afectat per ella seg,ueix .efectuant-se amb nor
malitat.
aquí esta el truc : Que .els empleats de Cor
reas no treballen? Tant li fa,
duem-nos nosal
tres mateixos les cartes que escrivim i ja está.
resol t.
Tant mateix també ara arriben prou tard.
•

*

* *

Persona arribada novellament del Nord d'A
frica i que ens mereix una confiança complea,
ens assegura que avui les coses estan el
mateix
que el día del desastre d'Annual, amb
la diferen

-
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cosa
cia que havent-hi més homes, omplen
natural
més terreny.
A Melilla, la mateixa manca de moral; al
camp, la rnateixa desorganització.
A nosaltres ens plan el gran guignol amb
trucs al cap d'avall dels actes, peró aquestes
tragedies vives i endemiques dintre un marc de
—

—

pantomima
Es

ens indignen.
poder públic és molt

melodrama,

i

que el

veu

del teatre. Dones a nosaltres que
ral, que no volem més comedia.
*

*

ens

aimant
tornir el

ensopit.
Diguin-me

tant

cocaina,

etc., etc.,

a

a

Instru e

—La Secció Permanent d'Educació i
ció de l'Institut de Cultura i Biblioteca
cola Dona recorda a les assoCiades que hall
Gramática
castellsmençat les classes d'estiu de
Dactilogra
na, Aritmética, Reforma de Lletra,
fia i Coneixement de la moneda.

Pop'rle

-

si coneixen a algú que davant el
destarotament de les coses de la nostra terra
pren

cesi de Toledo s'ha reunit en assemblea per
económica.
enterar als seus socis de la marxa
i moral de la entitat. Resulta que segons
porta
tim balanç ha guanyat 65,000 péssetcs,
les
tancar
obligat
a
fundats cent sindicats i ha
Pueblo.
a
28
Casas
del
portes
A més ha montat una fioreixent
de consum a Toledo, etc., etc.
Sigui enhorabona.

cooperativa

*

S'ha descobert una Farmácia on venien co
caina sense recepta. Vostes no han pres mai
cocaina? Dones mirin, ara está de moda, i ens
atrevim a assegurar que la venda de narcótics
deu ésser enorme perqué trobem a tothom bas

no

corne
catedrátic doctor Parpal. Entre els crims
que"
principal
de
tant digne senyor i el
sos per
l'orga
d'intervenir
en
se l'acusava, hi havia el
nització d'Exercicis Espirituals.
dib
—La Federació Católica-Agrária de la

morfina, estricnina, benzina,

cullaradas.
¦••

Noticiad

--La Secció Permanent d'Economia i Provei
que, 91ments posa en coneixement de les sócies
tra el Restaurant que funcionará durant
está oberta la secció de banys i dutxes, que
podran utilitzar tots els dies feiners, de cille
íesta
a vuit de la tarda, i els diurnenges i dies de
tot el día.

ESTRANOEg

=1.1.11~11•11011¦

ESPANYA

a

—Protegit pel .Rei d'Espanya s'ha inaugurat
París, el barri obrer de Saint-Dénis, baix el

patronal de Santa Teresa.
L'acte de la benedicció fou emocionant, assis
tin-t'hi més de tres Mil treballadors que victo
rejaven al Rei d'Espanya.

Superio-r

Consell
d'Emigració publica es
del primer semestre força interes
tants. D'elles es desprén que l'immigració sobre
passa a la emigració considerablement.
La diferencia és de 9,76o, fenómen molt at
rios que es presta a bons comentaris.

tadístiques

—Ja conmencen els regidors a dernanar tam
bé dictes.- A Jerque (Almería) l'Ajuntament ha
acorclat fixar-les a cinquanta pessetes anyals.
Sindicats católics madrilenys estrenen
un est4tge ami) el nom de Casa Social Católica,
que costa prop d'un milió de pessetes. °ida, I
--1-Ja

sigut

nomenat President

de nois, de Madrid, el
García Molina.

senador

del Tribunal
don Francesc

—S'ha sobresseit l'expedient format contra
l'inspector de Primera ensenyança de Girona, don
Josep Montserrat, segons Iluminós informe del

veient que els premis i Ore°
aventatges, oferts als matrimonis fecunds,
donen el resultat que s'esperava,
campánya rural per tal que les dones
una
quireixin els coneixements necessaris
mia i d'agricultura que els facin
1111
bona la :vida del camp. A Lyó ha començat
dels cursets d'aquesta classe.
lit
—A Londres els obrers del port han
acabar'
salan,
per fi, la rebaixa prudencial del
la vaga.
—S'ha reunit a Luxernburg un Cogrés
nacional de católics, on hi ha
que ei
nacions.
d'Itália fa constar
si
riat italiá torna a veles desplegacles al
—A

Erança,

elliPrA`'s

d'ec011°;
agradable

accePt'

lOvilit

representacles

proletda;

l'Església.
--Els feixistes, durant la vaga

a-:

general Prs
uests die

cada per socialistes i comunistes q
han destruit 30 círcols polítics
18 Cambres del Treball.
aiuntatn ots
A mes han desfet innombrables
socialistes i han fet fracassar la vagaatur
—A Anglaterra, l'indemnització pera
Os pagada als obrers ascencleix en dos anYs „es
de
fabulosa xifra de setanta set milions
0911r
segurs
del,s
esterlines. L'AdMinistració
lliures.
aquest risc
costat 7.692.000

revolticionaris

gene_ror.
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de gran interés:

Los Tribunales

para

ninos

EL TRIBUNAL
Y SU

PARA NINOS EN BARCELONA
ACTUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE
DE FUNCIONAMIENTO

--------

PER

Ramon Altivó í Martí
President de dit Tribunal

amb

un

próleg de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la Ilei de Tribunals per

a nena

PREU: 10
_

.

EL PRODUCTE ES
DESTINA

A

Pessetes

INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA

DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA

„;;Lirliade
Cuba MéXie.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el
el 20 i de
lia)11
Corunya el 21, per Habana i Veracruz. Sortida de Veracruz el 1619,i de
de
a

lana el 20 de cada mes

per

a

Corunya, Gijon i Santander.

dede Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de
viat's'aaiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; Málaga el 5 i
'le de
emprenent el
tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.

Vail'inia de New-York, Cuba,

Méxic.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de

el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el
Retnncia
30, per a New York,
1-1-11 de Veracruz el 27' i de Habana
el 30 de cada mes, amb escala

Habana i Veracruz.

New-York.
Ihj:dnia de Venezuela Colombia. ---Servei mensual, sortint de Barcelona
el 10, de Va

de

a

pel 9. dç Málaga el

13 i de Cádiz el 15 de cada mes. per a La
Palma, Santa Creu
de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de
Colón el 12 per a
Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canarias, Cádiz i

Sab enerue, Santa Creu
„anilla, Curasao,

Barcelona.
d'palinc,allt
ALlihila el 4Fernando
ViSo.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
i de
de

Cádiz el

7, per a La Palma, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
e" Part de la costa occidental
de Africa. Retorn de Fernando PO el 2, fent les escales
A'anarias i de la Península indicades
en el viatge d'anada.

poni; més dels indicats serveis, la Companyia

Trasatlántica té estableats els especials deis
deis ports del Cantábric a New-York i la Linfa de Bar
les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a
cada

ceion del Mediterrani a New-York,
viati: a

Filipinas,

la col, -sts vapors
adtneten cárrega
,

en les condicions més favorables i passatjers, als quals
serveinPranYia dona alojament molt cómodo
i tracte esmarat, cotn té acredifat en son

'°ts els
vapors porten

Telegrafia sense

fils.

dilatat
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Calle Archs, II.' 7, pral. (Travesía de Plazas Sta. ..Z.sina y

Nueva)

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO
ticgs

'Reforma de letra.—Ortografía.—Correspondencia comercial.—Documentación.—Prac
partida d°
de escritorio.—Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de Libros por
de
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa.—El Título especialeor
mercantiles—Clases
péritos
y
profesores
exámenes
por
Libros, previos
.as 'Tivas) por profesores
serbritas.—Practical. of School Languages O..emit
métodos modernos puramente prácticos.-Taquigrafía. -Geografía
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