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La vida ~774.3.172k a

Camí del desastre
Les darreres sessions de Corts han evidenciat una vegada més la incompeténcia i el fás
tic amb que els polítics governants d'Espanya miren les qüestions económiques, que són
avui les qüestions vitals dels pobles. Unes sessions sense concurréncia ; uns discursos pesats
rituaris; un ambient general de fástic, foren el tnedi en qué s'aprová la prórroga de la llei
dita d'autoritzacions aranzeláries.
El resultat desastrós per a l'indústria, i més desastrós enca,ra per a la nostra viticul
tura, del.Tractat amb França (glória del Sr. Bergamín, a qui li valgué la Legió d'Honor
pels beneficis que el
Tractat proporcioná als francesos), no fou prou estímul per a que la
gran majoria deis homes de govern estudiessin amb simpatia aquesta qüestió que tantes mi

lionades
A

costará

a

Espanya.

Madrid esperen quatre comissions de governs estrangers per a negociar tractats de
eomerc. I el nostre Govern no pot ultimar aquests sense poguer negociar (i negociar forta
nlent, sens dubte!) per sota la segona columna de l'aranzel.
Els tractats s'ultimaran, peró, com. será manejada un arma tant formidable com aques
ta: de les autoritzacions aranzelaries (que hade permetre seguir fent rebaixes de més del
Iint per cent sota la segona columna) per homes com en Villanueva, d'una tradició d'un
iiiure-cambisme xorc i fané, i per l'Alba, la solvéncia técnica i moral del qual tots
coneixem?
Darrera del tractat amb Franca, en vindran d'altres tan dolents com aquell i que Por
taran per a la nostra economia el mateix resultat. I les nostres exportacions seguiran dis

inuint i

creixent fortament les importacions; fina a l'extrem que la balança comercial
d'Espanya més de mil cinccents milions de déficit, a hores d'ara.
Mentrestant,
per Madrid la gent es va entretenint amb el joc d'impunistes i partidaris
g
enes responsabilitats que no s'han d'exigir!
I no hi
batirá possibilitat també de cercar ersponsabilitats als que de manera tant in
agea

en contra

versemblant

i amb

ineptitut

1"blemes econ6rnics vitals i
15 can

tant manifesta (i no volem parlar de moralitat) tracten els
acaben d'empobrir aquesta Espanya deis tristos destins?
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS

pedregades, aiguats, inonda
que s'ensorren, terratrémols que els
sacsegen, torbes iurients, collites perdudes, ca
lors agostans.... Aquestes notes corprenedores del
últim lapse hebdornadari, venen suavitzades, per
als barcelonins, grades al fracás de la vaga de
transports i la eficás repressió del terrorisme. La
normalitat, sempre un xic violenta i desconfia
da, de la nostra urbs, torna a imperar, no mer
cés als esforços del Govern, sinó a pesar de la
seva mala política, que ha fet possible per tant
Llamps i
cins, pobles

trons,

de temps el regnat deis soviets sindicalistes a Bar
celona. Les victimes dels pistolers i els cents de
milions perduts per una vaga revolucionária, i
trai
el deshonor de la ciutat així governada
cionada, diriern millor
a quin compte deuen
carregar-se, sino al del Govern?
Ha bastat que les autoritats civils i militars de
Barcelona obressin com a tals, per a posar-se
remei a la situació de Barcelona. Ja ho diguerem
i repetírem, des de'l principi, que el problema
barceloní, en la seva anárquica eXteriorització,
era purament un problema d'autoritat.
El Govern sois pensa ara en tancar les Corts
i posar-se a jeure, i és lo millor que podria fer,
jeure; perqué si la dóna per arranjar Tractats de
Comerç arnb les autoritzacions contra les quals
batallá, tant brava i consciençudament, la minoria
nac'onalísta, fati disbarats de consequéncies in
calculables. El tr-eball i la riquesa d'Espanya, i el
seu pervindre económic, tot quedará
en mans del
Alba una volta signada pel Reí la llei de les alu
dides autoritycions per reventar l'aranzel en pro
fit deis estrangers. Quin horror
Les Corts han escatit encara el procés i el
desenrotllament de la famosa vaga de Correus,
posant-se de manifest, com en totes les discus
sions en que es tracten coses d'administració, les
xacres de l'Estat, el deballestament, els abusos,
els fraus, que patcixen tots els seus serveis....
Al discutir-se la que prompte será Llei sobre
tcnéncia d'armes, els socialistes l'han combatuda,
corn si es tractés de salvar un moviment revolu
cionari irnminent. Per a ells, la tinéncia d'armes
és un dret incontrovertible. Si no fossin tan co
vards, estarien en carácter, els socialistes.
La Comissió de Responsabilitats ha comensat
les seves tasques amb molt de fervor. Com que
fa tanta calor. Ja vindrá prompte l'agost (en
agosto frío en rostro), pera mitigar-la, i alesho
res veurem en qué aniran a parar aquests arres

tos d'ara. I

és que

no

no

hi

hagi responsabilitats,

sino que fora d'uns
a tu, i de
mi".... i que rodi la bola.

i moltíssimes i

greuíssimes,

quants ingenus, els demés... "avui per
má per

a

ESPANYA ENFORA

La crónica estrangera s'ha sobreixit aquest
setmana.

A

Viena,

imflamada reacció católica ho
als audaciosos partits ex
trems que la tenien aclaparada.
A Londres té lloc un important Congrés Cató
lic, i els caps de l'Església Anglicana es com
mouen, i miren i parlen de la próxima represa del
Concili Ecuménic del Vaticá amb una certa es

omplí

una

tot i estamordí

pectació providencial.
La Carta del Papa en favor
na, fa el seu camí, conquerint

d'una pau cristia
els vots de tot el
món assenyat. Cal que Franiça i Alemanya es re
solguin de pie a fer les paus, les condicions de
les quals ja no poden dictar elles per sí soles,
lerque sobre les seves rencúnies, les seves pre
ocupacions, els seus interessos i els seus egoismes,
estan avui dia els drets naturals deis pobles, la
concincia cristiana universal, la tranquilitat deis
esperits i la pau del món definitiva.
A Lausana per fi i després de mil peripécies,
s'ha fet la pau.
Mussolini també la imposa a Italia. En un dis
curs formidable, que a alçat en peVa tot el poble
italiá, Mussolini ha fitat el camí real de la pau
italiana. Dom Sturzo, el gran sacerdot católic
i gran polític del P. P. I., s'ha sacrificat, reti
rant-se de la polítiéa, per aplanar aquest camí.
Portugal acaba d'aixafar amb peu ferm als
qui, anys fa, tenen la nació germana en peu de
guerra civil.
Grécia i Turquia ja han conquistat la pau que
no vblien. Estranya paradoxa!
Busquen afermar la pau els Estats de la Pe
tita Entente.
El mateix fan els pobles de l'América Ilatina,
encara que en alguna republiqueta juguin a fer
revolucions de rnigdiada, com al Paraguay.
Obregón la sosté a Méxic, nació

legendaria

de les

guerres

civils.

Polónia treballa amb delit per assegurar la
precária pau amb Russia.
I fins la Rússia soviética ha desertat de les.
ConferIncies d'Orient, on la pau perillava, i sera"
bla que descansa deis seus crims...
Ai d'avenes nacions per culpa de les
la pau del món no acabi de restablir-se del tot
seva

quals:
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realííza la ulopía de Luden Deslíníeres

es

El Centre Autonomista de Dependents funda
escoles per a infants SENSE RELIGIÓ
M algrat aquesta neutralitat, és evi
dent que l'atmósfera socialista devindrá
rápidament mortal a les idees religio
ses."—LUCIEN DESLINIÉRES, Comment
42.
se réalisera le Socialisme." Pág.
•"

i cap respecte
del desertor"
cap valor té i
per majoria,

"

L'amic Manuel Alcántara que tant s'és afa
nyat per a fer saber com es realitzará el socia
lisme dedicant cinc articles a Limita per a ex
plicar "la utopia de Luden Desliniéres", deu es
tar ben content de l'obra que deixará record
de la seva presidencia a la Secció d'Instrucció
del Centre Autonomista de Dependents del Co
ruerg, de Barcelona. Un- capítol d'aquella utopia
és realitzat.
Es el capítol més práctic de la uto
pia. Segurament l'únic capítol que es realitza,
en
totes les utopies: la mort de les idees reli
gioses deis utopistes. El Centre Autonomista, en
junta d'aquella Secció, data I." del passat juny,
acordá establir, a partir del próxim octubre, unes
Zscoles primáries per als fills deis socis. Aques
tes escoles
primáries seran neutres, sense religió.
1-a base III aprovada,
diu textualment: "Conte
Ilint-le di ns el criteri de neutralitat religiosa que
al Cc ntre
imposen els seus Estatuts i el respecte
degut a les idees, en aquest ordre diverses, das
scus associats,
no s'incicmyra en el programa en
3cnYament rOligiós, ni anti-religiós de cap mena."

Aquest

aquesta

ésser pres per majoria... I
consideració em porta a referir al lector
acord

va

n'aquell Ilarg fragment d'Acció, reproduit aquí,

fa quatre
setmanes, al núm. 113 (23 de juny),
acempanyant el meu article La pena del desertor.
Deia, entre altres improvisacions, el portaveu del
Centre, que "quan la Iluita s'ha decidit per la vo
luntat deis més [i ho subratllaven ells] l'esquirol
es fa
a les mateixes penes que el deser
tar", acreedor
rnés avall afegia : "Rebutgem les mino
ríes de
traidors que es rebeFlen contra els acords
de la
collectivitat presos en un régim de demo
cracia",i tornaven a subratllar ells mateixos, ço
c.lue prova que
atorguen a la voluntat de les ma
Jories una autoritat
absoluta. Els que porten la
Yeti. del C. A. no saben
que els acords de les maiones estan subjectes a una
Llei moral superior
tots eis homes,
té cap força de dret
que fi:5s per unaturnitat, si vulnera la moral ni
o atropella els funa
ments de la justícia. Aixl és
que cap valor té
un

que

pres per

no

majoria,

rnereix

un

acord

d'aplicar

"la pena

als "esquirols", pres per majoria;
cap respecte mereix un acord pres

de crear escoles primásies sense
religió. Ningú té dret d'aplicar "penes de deser
tor" a cap individu, per "esquirol" o "traidor"
que el judiquin; ningú té dret d'obrir escoles per
a
infants eliminant-ne la ensenyaniga primera
entre totes i

la

fonamental de l'infant i de l'home:

religió.

Tinc la seguretat complerta que cinc anys
o sigui quan no s'havia abandonat el Cen
tre a l'abraçada mortal del socialisme, la inicia
tiva d'establir escoles primáries per als nens deis
socis slauria dut a la práctica sobre una base
igual al menys a la de totes les escoles catalanes
deis Ateneus de Districte: amb ensenyament del
Catecisme. Peró l'atmósfera socialista no es res
pira debades, segons la exacta confessió del re
volucionari francés, que el Sr. Alcántara tant
estima, i el resultat d'aquesta mefitica inhalació
és, ja ho veieu, la rápida mort de les idees reli
gioses en els elements que governen el Centre,
i el barrar la entrada de les idees religioses en
ránima dels infants per als quals el Centre funda

abans,

,

escoles.
L'invocar la tieutralitat religiosa estatutal per

implantar
primária, no

la neutralitat religiosa a una escola
passa de constituir un barroer pre
texte. Des de quan un article deis Estatuts d'una
associació prof essional ha d'ésser norma neces
sária d'una escola per infantsf Ço que pot ésser
prudent disciplina per a una societat, pot resul
im
tar
com
de fet en el cas actual resulta
pimpi per a una escola de primeres lletres. "Que
da terminantment prohibit al Centre ocupar-se
d'assumptes religiosos", diu, en efecte, l'art. 40
deis Estatuts. Dones bé, els capitostos del Cen
tre han de saber que l'ensenyament deis infants
és materia de jurisdicció religiosa, és un assump_
te religiós per se. I, per tant, els calla, o bé fun
dar les escoles primáries amb ensenyança religio
sa, o deixar de fundar escoles primáries.
De les ánimes dels fills deis socis no n'és amo
el Centre. Donar a un infant instrucció no reli
giosa és espatllar l'infant d'avui i l'home de de
má : és fer una injustícia greu al pobre infant
negant-li el coneixement de la veritat religiosa,
primordial base de la formació humana, indis
a

—

—

••
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per a la seva salvació i per a la salva
ció de la societat. Tampoc val l'acomodaticia fór
mula de que, atesa la diversitat d'idees deis so
cis, no s'inclourá "ensenyament religiós ni anti
religiós de cap mena". Aquest enunciat és un
groller sofisma. Pel sol fet de no ésser religiosa
una escola ja s'entén que és anti-religiosa, i ex
pressada aquesta declaració en el primer terme
de la frase, queda definit el carácter de la fun
dació, essent ja després va go que expressa el se
gon terme: que no será antireligiosa. La única
manera de que no sigui anti-religiosa una escola,
sería.., que fós religiosa, i aiXó és el que no
valen.
(;o que passa és que el sectarisme foll, que a
l'escalf de la propaganda socialista i sindicalista
abrusa el Centre, tapa els ulls deis qui detenten
(ho dic usant el llenguatge llur), l'autoritat en
aquella Casa, i havent comengat essent la entitat
un baluart
magnífic d'esperit catalá, acaba per
ésser aliada i addicte dels enemics de Catalunya,
que són també enemics de tota pátria, i de la
humanitat i de Déu, semblant ja la literatura
usual en els escrits que d'allí surten, trogos de
Solidaridad Obrera traduits al catalá. Quan s'ha
arribat a proclamar el dret d'aplicar "la pena del
desertor" als "esquirols", proclamant-se així dei
xebles de la sociologia anarquista, i quan
arribat a publicar articles com el de Jaume Car
dús a Lluita (Núm. 6, 15 juny) fent un elogi
entussiasta de la vaga de transports, dient que és
una "viril lligó que cal aprofitar", "que la ef
cácia de l'organització és evidentíssima com ho
és LA DELS PROCEDIMENTS DE LLUITA
en línies g-enerals" (subratllo jo), desitjant la so
lidarització deis dependents amb els vaguistes, i
dient, molt patrióticament, que "l'element capital
catala és el més abjecte deis coneguts fins ara",
i altres .artithles com el de Pere Olivella, al ma
teix núm., on es diu que la paraula amo té una
"tiránica i odiosa significado", quan s'escriu i
es publica tot aixó,
considereu quin caliu fará
pujar els infants de la nova escola primária, als
quals tota educació religiosa será allí dios ex
pressament prohibida.

Neutralitat escolar Poc sabem qué volen "air
aquestes paraules! Quarantatres anys de neutra
litat escolar a Franca ens assabenten prou sobre
la intenció i el contingut de la divisa, i sobre els
seus resultats directes i influéncia social. Aquí va
una
coHecció de judicis formulats precisament
per esquerrans i neutralistes en moments de par
lar ciar. Juli Simon, escrivia CO 1882: "No hi
ha cap escota neutra, perqué no hi ha cap mestre
que

Si

o un

tingui una opinió religiosa o filosófica.
té, está fora de l'humanitat: és un idiota
monstre. Si en té, i la amaga per a defensa.-

no

no

en

sou, és el pitjor deis covards." "Donar a l'in
fants coneixements sense ensenyar-li la fe, escríu
Marcel Sembat,
treure-li. La escola sense Déu
és la escola contra Déu. No s'hi pot fer més."
"La pretesa neutralitat, •diu Henri Maret, és una
ximpleria (une betise). No hi ha neutralitat pos
sible. Des del moment que un mestre no ensenya
la religió, ensenya per aquest fet l'incredulitat.
Tot aixó és tartufferia al més alt grau." "Ens
parlen de neutralitat escolar,—escrivia en 1906
Mr. Viviani, després Ministre del Treball,—peró
ja és hora de dir que la neutralitat escolar no ha
sigut mai altre cosa que una mentida diplomáti
ca i
una tartuf feria d'ocasió. L'invocávem per
fer dormir els escrupulosos i els timorats, peró
ara ja no es tracta
juguem net, dones." (t).
Els iniciadors de la neutralitat escolar al C.
A. de D. del C., no es figuren tal volta en quin
laberinte de problemes escolars es fiquen, ultra
el problema principal de la consciéncia. Proble
mes pedagógics i técnics, que, ben al contrari de
desterrar del Centre els assumptes religiosos se
gons l'article 40 deis Estatuts, renovarán la dis
cussió a cada instant. La religió és, a més d'un
'dogma i un culte, una moral. S'ensenyará moral
o no s'en ensenyará, a la escola primária del Cen
tre? O, es que, diran, tal volta, que essent la mo
ral una part de la religió, la nova escola no
essent ni religiosa ni anti-religiosa, tampoc será
ni moral ni inmoral? Si es dona una instrucció
moral, será aquesta moral o no será, a base reli
giosa? En aquest cas, será vagament teista, tebia
ment cristiana, o concretament católica? En altre
eas, será una moral racionalista, filosófica, lai
ca? I les relacions de la religió amb les ciéncies
naturals, com les resoldran? I no pensen, els pro
motors de la desgraciada iniciativa, que els in
fants educats a la escola del Centre sortiran, no
solsament deficients i moralment torts, sino igno
rants,
comparats amb els deixebles de Pa
totalitat d'escoles publiques i privades de Barce
un

sense
saber res d'una Doctrina ni d'una
História Sagrada, que tots els altres minyons de
la ciutat coneixen?
De tots aquests problemes que cada dia de
l'any suscitaran raonaments i disputes de cara:ter religiós dios del Centre, com es susciten
quaranta tres anys a Franga on el debat religios
mai s'ha estroncat, i encara és viu en aquest
1923, car la recentíssima supressió del
deis "deures envers Déu" en els ja prou sectaris
manuals d'educació moral i cívica ha donat lloc
catn"
noves intervencions parlamentáries i noves
panyes de premsa; de tots aquells problemes, dic
l'educa
el més immediatament frapant, és el de
ció moral. Hi dec insistir perqué
arilb
estem sostenint amb el Centre Autonomista i

lona,

f,a

capa())

totjustatnent
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la Federació de Dependents, creació seva, una
discussió de moral. Es tracta, com he dit tantes

general de Jordi Sorel i deis Iliberta
ris, ensenyada i predicada aquí per En Pestana
(2) n'és oficialment partidari el Centre Autono
mista, tota vegada que ha estat proclamada i
sostinguda pel seu periódic.
I ve't aquí. Contra aquesta moral que és la
deis pistolers i els terroristes; qué és la que ha
de la vaga

vegades,

del punt central de la qüestió sindica
el punt central de la qüestió de les vagues,
el punt central del problema del terrorisme a
Barcelona. Quins tractes té clret de donar el Sin
dicat als obrers que no es volen sindicar, que no

lista,

volen fer vaga?
Zis addictes a la novíssima "moral de classe",

fet

a Barcelona i Cata
ensenyar als nois de la nova
NO MATARAS, ni cap al
tre deis Deu Manaments de la Llei de Déu... per
a no infringir l'article 40 dels Estatuts
del Cen
tre!
R. RUCABADO

el texte més

en

té dret

El Sindicat

amunt citat.

d'aplicar a l'"esquirol
Aixó és,. el Sindicat

"la pena del de
té dret d'agredir,
contra l'obrer refractan. D'aquesta
moral sindicalista, moral de Iluita de classes, mo
ral homicida, barbre, injusta i execrable, que
atorga al Sindicat dret de vida i mort sobre els
obrers de cada ofici, moral filla de la filosofia

no

es

Per la setmana próxima, si Déu vol: Bis ho
de les vagues. Balanç de la vaga de trans

d'aternptar

riors

ports.
(1) Extret de Le Correspondant. 10 Febrer 1910.
(2) Discurs de Madrid, 4 Octubre 1919.

lalle~awrimlmvp"aummineamm~~
v

tantíssima sang

podrá
Escola primaria el

"moral sindical", "moral proletaria", tenen con
testada aquesta pregunta, segons la resposta que
el portaveu del
Centre, Acció, formula el mes de

juay

vessar

lunya,

(SL
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HOMENATGE MERESCUT

Mossén Rexach
Z'abündor d'homenatges indeguts

fa més

tic i saborós
el que acaba de dedicar-se

Pedagog mossén Rexach, en

011 per

la mateixa

a

simpa

gica,

l'humil

com

parróquia

espai de tants anys (més de mig segle) adoc
trina i educa al poble i als nois del poble de Sant
Martí d'011ers, de les clares terres de l'Emporda.
néixer l'any
al pobla de Bell-lloc de San
!a. Cristina d'Aro,1703
prop
de Sant Feliu de Guíxols,
1
morí l'any 1781, a la
susdita parróquia.
Apare del bon
de les seves virtuts sacerd.otals i les seves record
excelléncies pedagógiques, ço que
11 dona,
fama i acaba de posar el seu nom al cos

tat, o per
damunt, de molts noms de mestres i
alestrets consagrats generosament per la fama, fou
(1 seva obra de pedagogia popular, intitolada així :
Vnstruccions pc1. l'ensenyança de minyons, escri
les Pel
reverend Baldiri Rexach, prevere i rector
(75, l'església parroquial de Sant Martí d'011ers,

blsbat

de
ció deis Girona, obra utilíssima per la introducIninTOtts i descans deis mitres, amb irni
tze5
fines
Dén Nostre a apendre d'escriure. Dedicada a
Senyor. Amb llicencia, privilegi (mna,Presa) a Girona: Per Antoni Oliva, al carrer de
les

p.ér

Ballelsteries.

Aquesta
ha
vingut

-

Any 1749."

obra que, de moment, no féu cap tro,
ara a ésser com una revelaci6 peclagb

l'obra d'un gran mestre, peró tan gran
i humil, que ara se'ns ha anunciat i
dcmostrat mestre entre els mestres de la nostra
com

pobre

patria.
En aquesta obra el reverend mossén Rexach,
se'ns presenta com un pedagog genial que s'ade
lanta segles as seus futurs collegues i ensenya al
món doctrines sanitoses, sabies, cristianísgimes,
algun cop diríem audacioses, plenes de sentit prác
tic, aflamat de zel pel mestratge, sadollat d'amor
a la quitxalla, talment com
si el diví Mestre Ii
llagues amarat el cor al seu fidel Ministre deis
seus propis divinals sentiments envers els petits,
i Ii hagués obert de bat a bat les portes de la
intelligéncia de cara a l'esdevenidor...
Per aixó unim nostre fervent homenatge als
que s'han tributat, amb tan d'encert, a l'home
humil, virtuós, savi, treballador, zelosíssim, que
jau tranquil, esperant des del Cel l'hora de la
resurrecció del seu cos, baix una tosca llosa, en
la petita església de Sant Martí d'011ers, fit a fit
de la Seu gironina.
S.
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El Pare Manjón
Ve't aquí una d'aquelles figures que el trans
del temps anirá agegantant fins a conver
tir-la en un patriarcat venerable, en una repre
sentació histórica, en quelcom grandiós, indiscu
tible, llegendari, tal com un Hipócrates en medi
cina, com un Homer en poesia...
Manjon en el camp de la Pedagogia moderna
ha sigut el Precursor d'una nova era, el Legis
lador de les noves generacions.
A un temps teóric claridivent i práctic con
sumat, la Pedagogia no ha tingut secrets pel
P. Manjon, pagant-li ell amb escreix, amb noves
conquestes, ço que ella graciosament l'hi ensenyá
d'antic i cintemporani.
El caire pedagógic de la gran figura del Pare
Manjón, és el predominant, peró en té molts més
i excellentíssims per cert. El P. Manjón ha si
gut un teóleg prestigiós, un fort canonista, un
moralista notable, un s'ocibleg doctíssim, un ho
me de lleis, un perfecte literat, un inspiradíssim
curs

escriptor, un catequista cabdal, un evangelitza
dor, un apóstol, voíem dir-li un profeta...
,

Les seves exímies virtuts traslluiren enlluer
nadores a .despit de la seva profundíssima humi
litat, i des deis menuts gitanets granadins a qui
allionava paternalment el canonge del Sacro
Monte, fins la majestat reial passen pels milers
de deixtbles que tenia escampats per tot Europa,
el tenien poc menys que per un sant, i no es neces
sita ésser profeta per augurar al P. Manjón, al
fundador de les Escoles dites de l'Ave-María,
els suprems honors del cristiá quan a Déu Nostre

Senyor plagui...
*

*

*

El 3o de novembre de l'any de grácia de 1846
P. Manjón al poble de Sargentes (Bur

nasqué el
gos), de

Triomfá, obrint-se pas pels seus merits a
Auxiliaria de la Universitat de Salamanca i
querint,

en

renyides oposicions,

la cátedra de Dret canónic

en

un

any

una
con

després,

la Universitat de

Santiago.

E'any 1880 fou traslladat a la de Granada,
per a explicar la mateixa assignatura, de la que
n'era mestre, havent-ho demostrat amb l'obra que
doná a llum titulada "Derecho Eclesiástico."
En arribar als 40 anys opositá amb exit una
canongia del Sacro Monte, teatre des de llavors
de la seva activitat prodigiosa i des d'on irradiá
per totes les terres d'Espanya i més enllá de
les fronteres les seves doctrines pedagógiques
eis sens metodes d'educació, pasmant al món doc
te per la seva excelsa sabiduria i edificant a
guatas reberen les llums de la seva preclara in
tel-hgencia i de les seves virtuts, que foren en grau
heróic.
Les obres que escrigué el P. Andreu Manjón
allargarien massa aquest article. Totes són dig
Pies de
la seva fama, peró les dedicades a l'en
senyament deis nois, formen una vera Enciclo
pedia pedagógica talment incomparable.
*

*

*

Cada dia de l'any, el P. Manjón, rnontat pa
triarcalment sobre una pollina blanca com la neu,
feia el viatge del Sacro Monte a la Universitat
de Granada per mor d'explicar en ella l'assig
natura de Dret canónic.
En tornar una vegada del seu poble de Sar
gentes, el veieren els seus deixebles vestit de
capellá. Era que Déu havia premiat al savi
ervent catequista amb l'altíssba dignitat sa
cerdotal, bavent cantat la seva primera missa al
poble dels seus amors, acompanyat de la seva fa
.,.

milia.
La

pobres com cristians, i ha
mort al Sacro Monte de Granada, el dia ro del
present mes de juliol, rodejat deis seus nebots
i deis canonges del famós sagrat lloc, que per
ell ha sigut com un cel anticipat.
Un oncle seu, sacerdot, zelosíssim, llucá en el

vocació de mestre de minyons té un
Monte
en baixar del Sacro
cavaller de sa blanca pollina, es deturá davant
d'un eixam de nens a qui una pobra dona, per
una petita almoina, explicava, entre contes i jocs,
la doctrina cristiana, ensenyant-los a resar les

nebodet les excellencies de la seva ánima,
i Ii facilitá els estudis que féu, amb gran Hui
tnent, en el Seminari de Burgos. Terminats que
foren, Manjón no es cregué digne de rebre les
ordres sacres i féu cap a Valladolit, on cursá
fa carrera de Dret, i després, a Madrid, on es
doctorá en la mateixa. A tot aixó l'aplicadíssim
estudiant tenia de guanyar-se la vida donant
lliçons en mig d'una pobresa quasi bé miserable
alegrement soferta, mes eh l sortí de tot i tromfá.

oracions cabdals.

seu

pares

tan i

seva

caire bíblic. Un dia,

Aquell senzill i hermós espec
tacle, aquella escola rudimentária popular ferí
la ment i el cor del mestre i li va suscitar la
idea de les seves admirables Escoles que ell ba
tejá amb el merescut títol de l'"Ave María", avtli
día esteses per totes les terres d'Espanya 1 en
molts llocs de l'estranger ; Escoles que són l'úl
tima paraula de la ciencia pedagógica i de l'art
de reducació.
Ço que sobre aquestes matéries ha escrit

en

fu-
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lles volanderes i en periódics i revistes l'eminen
tíssim pedagog ompliria una biblioteca. Ha estat
un convençut i gran periodista el P. Manjón.
No tenia res seu, ho donava tot. A tothom

adoctrinava

segons la capacitat llur; peró val a
di r que on el P. Manjón tenia totes les seves
complacéncies era en la catequistica popular. A
ella consagrá la major part de la seva santa i
llarga vida. D'ell s'ha dit que era el redemptor
deis gitanos, a molts dels quals convertí en bo
rnes de profit i ciutadans exemplars.
* *

La

mort del P.

*

Manjón

ha commogut

a

tot

A Granada el dol ha sigut cosa mai vista.
Les autoritats han rendit al gran mort tota clas
mateix Govern, que
se d'honors, ajudades pel
s'ha fet cárrec que es tractava d'un dol nacional.
Entre altres coses sla acordat per totes les au
toritats i tot el poble, demanar reverentment a
Roma que es comenci a incoar el procés de bea
tificació del P. Manjón ara mateix. Si la veu
del poble és la ven de Déu, no trigarem en veure
al P. Manjón als altars. Per de prompte Grana
da en pie s'ha agenollat davant del seu cadáver
en recórrer els carrers endolats de la ciutat. "Pa
sa el santo!..."
Preciosa in conspectu Domini mors sancto
rum

ejus.

hom.

A.
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El pedí! económic

Les

*res parlen

Mentre les altres nacions, alliçonades i espe
ronades per la Guerra Gran, acudien a defensar
les econornies llurs amb tota mena de mitjans i
presaindint de tot llinatge d'ideologies polítiques
econórniques, ádhuc trencant compromisos que
semblaven infrangibles, els governs espanyols es
dedicaven a la fácil i per alguns ben fructífera
tasca d'airar •confeccionant tractats de comerç
en
profit deis estrangers, tan favorables que no
se'n
sz:,bien avenir.
Quan un gran borne d'Estat i financier compe
tentíssim volgué deslliurar Espanya de la ruinosa
competencia de les nacions fortes per la seva
Producció o perilloses per la depreciació de llur
moneda, caigué el Gabinet del qual formava part,
Déu sap com i per qué, i, degut a aix'ó, la sávia
i
formidable máquina económica que havia de
Portar al país a un grau de floreixement mai
vist, restá sense motor ni guia, passant a rnans
barrores que la malmeteren i la reduiren a la
més completa nullitat.
Un home representatiu, un financier mediocre,
Bergamín, fou qui sintetitzá i encarná aques
ta clavallada
económica que en poc temps ha retornat Espanya a l'época aquella de la moneda
de les indústries arruinades, de les
tancades, de l'agricultura vexada, deis
c'brers a la miseria, de l'emigració en corrua...
procés d'aquesta gran ruina está format i
aclarit pels números, més eloqüents que les pa

depreciada,
fábriques

raules. Examinem-los:

L'any

1920 la

balança

mercantil don&

una

di
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feréncia de 400 milions de pessetes contra Es
panya. 1;any següent, d'aquesta diferencia, els
400 es convertiren en 1,300 milions, quantitat
verament esfereidora. L'any 1922 pujá aquesta
suma a 1,500 milions. Homes experts en aquest
llinatge de problemes estimen que en dits tres
anys la reculada traspasa l'enorme xifra de 5,000
milions de pessetes, baixa efectiva que ha sofert
la riquesa pública espanyola en mans deis Berga
mins que la menen cap al desastre.
Una altra dada ve a dir el mateix d'una ma
nera més eloqüent: el valor de la pesseta ha per
dut la meitat en els mercats estrangers regula
dors, de manera que ara hem de pagar el doble
els innombrables objectes que comprem a l'es
tranger, grácies als Bergamins i Pedregals.
Ells diuen que tot ço que han fet, i els atro
pells a l'aranzel que han comes, obeiren al desig
de protegir l'agricultura.
Volem creure que aquest noble intent ha sigut
el móbil de la seva illegal i ruinosa actuació fi
nanciera, peró, l'agricultura no els pot agrair més
que el bon intent perqué els productes agrícoles
estan depreciats com mai, i els pagesos diuen
que no poden viure i organitzen mítings i con
gressos per a defensar-se.
1 és que, en el fons, tots els rams de la riquesa
estan solidalritzats i no es pot lesionar-ne un
sense que de retop es lesionin tots proporcional
ment. I aixó és el que ignoren els polítics in
competents que ens governen.
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Pro fecció

a

les

II

S'ha dit que el treball amb la máquina de
cosir es nociu per a la dona grávida i no
obstant moltes obreres malgrat el seu estat
de salut segueixen fent-ne un us continuat.
La trepidació i ractitud encorbada del cos
pot tenir conseqüencies dolentes. El doctor
alemany Gutzmann compara les lesions i
malálties genitals de les dones que treballen
a la máquina i les que es dediquen a altres
treballs, per a treure'n la conseqüencia que
les primeres en són molt més perjudicades,
Existeix, peró, un grup d'indústries que
són les que fan més estralls. Aquestes són
les de plom, mercuri, arsénic i fosfor.
El Dr. Carreras fa un acurat estudi deis
perills de les dites indústries. Son tóxiques,
diu, per l'absoyció de petites partícules en
forma de pols i deglutides, les quals son en
últim terme recollides per la sang i limfá
tics; o bé absorbides per la pell, absorció
afavorida per la suor. Aquestes indústries
én molts paisos estan en absolut prohibides
a les dones
i sois s'han permés duyant la
guerra. El p'om metá•ic es absorba donant
lloc a la coneguda malaltia del plom. Es,
prcidueix tan fácilment la intoxicació que
el Dr. Keller per tal de posar de relleu els
seus perdis, diu que a Roma es varen into
xicar algunes obreyes quie comptaven els
plecs de segells de correus els quals conte
nien un colorant a base de plom. Un So %
deis treballadors d'algunes d'aquestes indús
tries son víctimes de la malaltia del plom.
La intoxicacié pot provocar l'avortament i
lesionar l'aparen digestiu.
Demés porta com a conseqüéncia la dis
minució de la fecunditat i tyastorns en l'epo
ca més crítica de la dona.
El Dr. Carreras esmenta les investigacions
portades a cap per Frongia entre les obre
res de Sardenya que treballen en _les indús
tries de plom, en les quals un 20 % deis
matyimonis va ésser estéril; de 23 dones
que deslliuraven per primera vegada, sois va
náixer un fill viu i un 20 % deis embarah
sos varen sofrir
interrumpció. Bailad din
que de 82 embarassos, 24 arribaren a ter
me, 48 prematurs i lo avortaments,; Lewin
en 123 embarassos en obreres del plom : 64
avortaments, 4 Idesiliuraments prematurs i
•

5 nascuts morts. Deis 50 nascuts vius, mo
riren 20 el primer any; al següent 8; al

mares

obreres

tercer 7 i en el quart, restaren únicament
vius 14 infants.
La legislació espanyola prohibeix l'ocu
pació de les dones més joves de 21 anys en

algunes indústries nocives, peró

resten

en

llibertat les obreres que passen de la dita
edat que són precisament les que es troben
en el perióde de més activitat reproductiva.
Segurament el legislador no va tenir en
compte aquest fet, que té una gran trascen
dencia.
La indústria del mercuri és també molt
perillosa. La que origina més estralls és la
labricació de miralls. Amb l'aplicáció de
les sals de plata han disminuit les intoxi
cacions.
Liarsénic produeix intoxicacions cróni
ques que van acompanyades de trastorns

digestius.

La intoxicació pel fosfor és molt perillosa.
En la fabricació de cerilles el fosfor blanc,
ha estat substituit
evitant d'aquesta

Existeixen

un

químiques

pel fosfor yermen amoyf,
les intoxicacions.
gran nombre d'indústries
manera

que són extraordináriament no
perilloses totes aquelles que es
desprenen vapors nocius. Les dones que
treballeln en aquestes, ind(istries són totes
gaiyebé estérils. Si arriben a concebre l'avor
tament és freqüent. Els vapors•de la benzi
na poden arribar a provocar trastorns
im
cives. Son

portants.
Existeixen treballs d'altres menes que són
perillos,os simplement per l'actitud i per l'es
cassa quantitat d'aire a respirar. Les caixe
res,
ques,

te'egrafistes, telefonistes, dactiloqráfi

bibliotecáries, etc., estant exposades a
lesionar el seu organisme.
En l'article vinent parlarem de les influen
cies d'oydre psiquic i deis accidents del tre
ball.

Amb els dos articles que portern publicats
sobre aquesta materia, es veu ben clarament
que la dona

grávida está gairebé clesempa

l nostre pa de cada dia
treballar en moltes indús
fries que la van matant lentament.
No us sembla que seria convenient que
els nostres legisladors protegissin la dona
obrera en estat de gestació? Es aquest un
afer importantíssim que cal meditar.

rada. Per
es veu

a

pastar

obligada

a

MARIA

BONS1TOMS
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La solució de la vaga

—Tzlints esforços
altres

el

°brers

no

que volíeu

que l'avíen] fet tots per a lligar-la i la vaga ja s'ha desfet. Els obrers hem estat vençuts.
han estat vençuts, sinn els que fan servir el sindicat per viure amb resquena.dreta. Vos
era eseitnyar aquesta dona i ella ha estat Inés torta que vosaltresl...

Jo
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La morí d 'En Baltasar
Teníem damunt de la taula el fascicle "El Sin
la Banca y la futura revolución so
cial", por Baltasar Domínguez Ramos, Presi
dente del Sindicato Libre Profesional de Em
plc`ados de Banca y Bolsa de Barcelona, (amb
una síntesi ideológica del Sr. Laguia
Lliteras),
esperavem el moment de poder dedicar un ar
ticle a la vaga anomenada deis quatre Bancs, per
a
la qual aquell opuscle ens servia d'important
element de judici, i vet aquí que arriva, diven
dres, la nova de l'assessinat, a Valencia, del se
nyor Domínguez i del seu acompanyant el se
nyor Padró, secretani del Sindicat Lliure de Ban
ca i Borsa. Déu els hagi perdonat, i Déu perdoní
i converteixi als assessins.
Protestem amb tota ránima de l'infame atemp
tat. Protestem amb tot nostre cor, contra l'acte
vandálic que ha llevat la vida al president i al
secretan i del Lliure de Banca i Borsa, tal com
protestavem des d'aquestes columnes contra els
actes vandálics que llevaren la vida, el dia 27 de
febrer, al Sr. Martí Arbonés, empleat del Banc
Hispano Americá, i el 28 d'abril al Sr. Josep M.
Foix, pertanyent al Sindicat tibie del mateix
ram, com també contra l'intent d'assessinat del
cobrador Cariellas, del Banc Espanyol del Río
de la Plata, agredit a trets el 12 del passat mes
de juny, en aplicació de la "pena del desertor"
per no haver pres part a la vaga deis quatre
Bancs de que parlávem. De tots aquests crims,
com de tots els altres atemptats
socials, SENSE
CAP EXCEPCIó, protesta nostra ploma, pro
dicalisnzo

CAMAYIL

testant també de les teoríes que els fan possibles
i deis sistemes que compten amb ells com a res
sorts d'organització.

en
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Domínguez

Diferentes persones

que

coneixíen al Sr. Do

mínguez, ens en han parlat amb termes de sincer
elogi. Segons del fascicle citat es despren, aquest
senyor era creient i católic, com católic és l'autor
de la síntesi, Sr. Laguia i molts deis capitostos
i concellers del Sindicat Lliure. I, no obstant, ca
tólics ells, i católics nosaltres, ens separa un es
pai immens... Ni el llenguatge, ni els procedi
inents, ni les finalitats, ni els punts de partida del
Sindicat Lliure, poden mereixer la nostra con
formitat, o al menys la del qui escriu aquestes
atlles. La vaga deis quatre Bancs, epilogada per
l'intent d'assassinat d'un "desertor", i l'actual agi
7

tació

en

els establiments bancaris de Madrid i de

Espanya, amb les ordres de boicot a dreta
i esquerra, procediments de genuina alcúrnia anar
quista, indiquen que entre la manera de concebir
tota

l'ordre moral els expressats senyors, i la mane
ra com
el sent el qui signa aquesta brevíssirna
nota, s'obre la profunda negror d'un abirn.
El Sr. Domínguez
Déu l'hagi perdonat
des de l'altre món posseix ja la revelació de la
veritat certa : ell sab ara si el camí en el qual es
—

—

rnerozá

ses energies era recte
o equivocat.
Déu
judicat. Déu ens ha de indicar a nosaltres.
Que la Seva 11= mal deixi d'assistir-nos, en

l'ha

aquest món de prova i d'exercici.
R. Rucabado.

Juklayaymwarvario~yamsesuw

ALaya *

AVALIWZKUVW1011~~~1~~0

La crisi del partit popular italiá

Desapareix

un

home eminent de la

No es únicament a Catalunya on son
inutilitzats els homes eminents. A Itália pas
sa

el mateix.

Don Lluís

pular italiá,

Sturzo,

poble. Dones, no ha estat així.
de l'adveniment del felxisme al po
der, s'ha fet una campanya violent contra
i donant proves d'un gran patriotis
me s'ha eliminitat
espontáneament. No ha
volgut que ningú pogués sospitap que de
del

D'ençá,

fensava interessos

mesquins.

italiana

Els feixistes van creure que el partit po
es deixaria absorbir per ells, com ha

pular

succeit amb els altres

Partit Po
ha presentat la dimissió. Sem
home tan eminent que ha estat
secretani del

bkt que un
ránima i el propulsor del Partit Popular,
havia de meréixer el respecte i la considera
ció

república

partits, llevat deis

so

cialistes i comunistes. Per? Don Sturzo,
apoiat per altres elements valuosos del par
ta, va sostenir ami) tenacitat, que la col
laboració deis populars no s'havia d'enten.dre com a subordinació als desitjos del fel
xisme.
Veient que no era possible assolir la tran
sigéncia de Don Stwzo, els feixistes pro
curaren provocar una dissidencia en el par
tit, aprofitant els elements de dreta que cer
caven una intelligéncia absoluta amb el Go
vern de Mussolini. Aleshores Don Sturzo,
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convocá el Congrés de Torí, i hom recoy
da com la seva política fou aprovada de ma
nera entusiasta.

La dissidéncia havia fallat, i sois alguns
es separaren o foren expulsats
del partit popular. En Mussolini acceptá la
dimissió deis ministres populars, en virtut
dels acords del Congrés de Torí, i des d'a
leshores continua més forta que mai la
Pocs homes

Campanya

contra Don

Sturzo, per tal de

provocar la seva dimissió.
Ha vingut la presentació del projecte
electoral d'En Mussolini, instruint un sis

tema complicadíssim, i donant la majoyia

la Cambra del partit que sols
vot més" que un altre. El par
tit popular i els socialistes, han restat els
únles impugnadors del proljecte, sostenint
que calia continuar aplicant la representa
do proporcional. Alguns elements católics,
apoiats pels feixistes, proclamaren que l'ac
titud intransigent de Don Sturzo, menaça
va les bones
relacions existents entre el Go
vern i l'Església. Arribada en aquest punt
la Campan, Don Lluís Sturzo, sacerdot
no ha volgut aparéixer un ele
Ment díscol, i ha decidit eliminar-se volun
táriament, comptant amb la confiança ab

absoluta

a

obtingués

un

discipIinat,

soluta del parta.
Heu's aquí com explica

Consell

un comunicat del
nacional del P. P. I., la dimissió

de Don Sturzo:

"Declara

divergéncia,

vers el grup

que
ni

l'ha mogut cap raó de
el Consell mateix, ni

no
vers

parlamentan, sinó que sempre
s'ha sentit satisfet, i ara rnés que mai, de
la constant i
afectuosa confiança de la quasi

totalitat

del partit. No obstant ha cregut
convenient pendre semblant decisió per no
donar Inés als adversaris de tota mena el
Pretext del tot injustificat i fracassat, d'e

quivocar-se

sobre les relacions del !Parta

Popular italiá amb l'Església.
"El meu acte
afegí servirá inclós
—

—

a. desvirtuar
pública, enganyada per
les recents l'opinió
polémiques,
de la personificació
del partit en la
meya figura, com si ni ho
irles

d'autoritat,

ni organs

directors, ni

as

aemblees solemnes, no tinguessin una volun
tat pre.pia i
una responsabilitat conscient,
sitió instruments orbs del secretani polític.
moment actual,

en

qué

a

la

Carribra deis

diputats s'ha obert la disparitat entre
crec que

Consell

havia de trigar més,
nacional és convocat, per
no

ja

el grup
que el

no

deixar

que l'ofensiva contra l'Església, iniciada en
ocasió de l'actitud dels populars contra la
reforma electoral política, en les insídies i
en les amenaces, yagi més enllá. Pel demés,
el grup popular ha prés ja amb plena cons
ciéncia les seves posicions davant els inte
ressos reals de la vida del País, i no és ne
cessária certament la meya preséncia a la
Secretaria política del partit, perqué aques
ta continui fins a la fi la batalla en defensa
de la proporcional. Aquesta será la millor
prova de la vitalitat del partit, que no s'i
dentifica ceytament amb la simple voluntat
d'un home, sinó amb una base ideal que
cap contrast pot suprimir, i una t'unció no
table en la vida del País en la reivindicació
de la llibertat i en l'educado de les classes
treballadores. Avui, el partit popular italiá,
és el més mal vist deis partas, i confia més
en Dé que no pas en els homes."
El Consell nacional féu constar el dolor
que li causava la decisió de Don Sturzo, i
expressá el sentiment de la més viva i
completa solidaritat enveys la seva persona
i la seva obra, i acardk nomenar un trium
virat del qual n'és president el senyor Ro
dinó, secretan i el senyor Gronchi i vice-se
cretari Rud Spayato.
El "Corriere della Sera", parlant de les
causes de la dimissió de Don Sturzo, diu
que, "segons veus de font popular, el Va
fortament impressionat per al
tica
guns episodis de violéncia, en virtut deis
quals foren atyopellats alguns rectors i al

organitzacions catbliques. Sondejant
•gunes

oportunament el Govern, aquest havia 4e

fer_ saber que no es trobava en situació de
contenir les masses feixistes, les quals apa
reixien irritades a causa de l'actitud de Don
Sturzo. El Vaticá havia de preveuye que
podien esclatar nous actes de violéncia con
tra les Associacions católiques i la clerecía,
i havia de fer conéixer a Don Sturzo el seu
desig que fos evitada una ofensiva contra
l'Església".
S'ha obligat

a dimitir a Don Sturzo del
arree per les idees de llibertat que de
fensava. Peró el Partit Popular continuará
la seva obra, inspirant-se de les magnifiques
idees polítiques de l'eminent sacerdot siciliá,
les quals, en moments menys apassionats i
dictatorials que els d'ara, seran considera
des per lana en el gran valor que tenen per
a organitzar el país sota una base justa con
forme als destins moderns de les nacions.

seu

2
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Esguardant el

món

El govern entén que la publicació de les dites
noticies és una ofensa contra la pátria i contra
les institucions nacionals.

ANGLA'I'ERRA
Els treballadors

La

anglesos

i la

qüestió

del Ruhr.

En la conferencia que anualment celebra la So
cietat "Transports and Workers Union" alguns
oradors feren ús de la paraula per a criticar l'o
cupació del Ruhr.
Un deis delegats s'aixeca després i féu constar
la scva simpatía envers Eranga, de la qual digué
que en 1870 havia pagat amb la tnajor Ileialtat
la indemnització de guerra que li havia estat im

posada.
Expressá

la

opini6

que era una
cl'honorabilitat per als financiers alemanys
plir les obligacions que els incumbeixen i
anglesos haurien de prestar tot el seu apoi
ga en aquest assumpte.
Acaba expressant el seu desig que el
francés obtingui l'éxit que mereix en la
conducta que s'ha marcat.
seva

qüestió
el

com

que els
a

Fran

govern

El Comité del partit laborista ha celebrat una
reunió a la Cambra deis Comuns. El Comité adop
tá una dcclaració aprovant enterament la decla
ració del Govern reativa a les reparacions, rebut
jant tot intent de crear un estat d'enemistat entre
Anglaterra i Franga i preconitzant la necessitat
d'una operació homónica entre ambdós palsos.

de

7',Inger

Els diaris publiquen

una nota oficiosa en la
declara que Itália no intervé en les reu
nions relatives a Tánger, perqué en virtut del
conveni de 1912 es desinteressá del Marroc.

qual

es

La presencia deis périts italians en aquesta con
ferencia que s'está celebrant a Londres equival
dria a exigir que Tánger no pertany políticament
al Marroc.
Italia considera que Tánger ha de conservar de
finitivament el régim internacional, peró que la
manca d'un estatut
regulador colloca la ciutat en
una situació precária.
La

censura a

Dificultats financieres

ment

pel qual queda prihibida

ticies falses

la

un

Xina

El senyor Wang K o Ming ha estat designat
a exercir el •cárrec de ministre de Finances en

per

substitució de Chang Yung Lua, el qual ha re
ines la seva dimissió al
del Gabinet, f o
namentant-la en qué li és impossible trobar cabals
per atendre a les necessitats de l'Estat.

presiáent

ALEMANYA
A la

DicIta

baveresa

En la Dieta baveresa un diputat ha pronunciat
'un díscurs sobre la mala administració als ferro
carrils aemanys. L'orador demaná la restitució
a
Baviera de les línies bavereses com única ma
nera de normalitzar l'administració.
Amb l'objecte de combatre el mercantilisme la
Dieta ha aprovat una moció incitant al govern ha
vares a suprimir temporalment tot secret en les
comunicacions telegráfiques i telefóniques.
marc

or

Les comissions económica i financiera del Con
sell de l'Imperi han dirigit una nota al govern,
aconsellant l'establiment de la base del marc or
per a l'administració de la hisenda pública, espe
cialment en go que es refereix a la percepció d'im
postos i a l'emisió d'empréstits que es faci l'o
briment de comptes del Deichsbank.

Vaga a Hamburg
S'han declarat en vaga els empleats de les SO
cictats de navegació que treballen al port.
Demanen que Ilurs salaris corresponguin a la
baixa del marc.

publicació

El descompte

regla
de

no

tendencioses que dificultin les rela
cions diplomátiques entre Itália i els altres paisos.
o

a

SUISSA

Italia

El Consell de ministres ha promulgat

Italia

XINA

El

qüestió

a

dústries.

ITALIA
Italia i la

del treball

S'ha promulgat oficialment la convenció de Wás
hington limitant la durada del treball en les in

unja de

Els laboristes anglesos i les reparacions

jornada

a

Sluissa

Els tipus de descompte ha estat augmentat de
a quatre per cent i el denominat tipus lom
bard de quatre a cinc per cent.
tres
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D'ad° í'
dallá
El sub-secretari d'Hisenda contestant el discurs
del senyor Rahola, va dir : "Nuestra agricultura
Y vuestra industria."
Així no és estrany que els Governs que haurien
defensar la riquesa de tot él país, concertin trae
tats de comerç favorables als... estrangers.
Si la industria és únicament nostrci, com voleu
que la protegeixin?
* * *

Ja

fa

quants ches que els atracadors

uns

no ac

tUen
Ara que els

bé el

anava

de

Plegar.
Segurament
algun barber.

negoci

hagut

han

esperen que el Govern

regisme de Cónclave, tancant-los pero!)
a pa i aigua— fins que discuteixin o bé votin a
consciencia els projectes de llei que interessin
al país.
No ens sembla pas mal aquest regisme
qui

envii

en

un

—

* * *

Com pogueren veure nostres lectors en l'últim
número de CATALUNYA SOCIAL, el partit Laborista
anglés projecta presentar al próxim Congrés de
les T. N. una proposició demanant que la jor
nada legal del treball sois duri sis hores.
Algunes de les associacions obreres a les que
sels ha demanat llur opinió, han insinuat la idea
de que junt amb aquesta millora ha d'exigir-se
l'aument de sous corresponent...
Ara sois faltará aquells senyors obrers inven
tin el medi de viure sense menjar i sense vestir.
Encara que aquest segon problema ja el tenen
quasi resolt les dones que vesteixen diguem-ho
aixl— a la moda parisenca...
—

* *

*

*

Aquells bolets
han tingut

rio

que varen repartir-se al Senat
les conseqüéncies que tothom es

perava.

Més

val aixi.
Els que més ho deuen haver lamentat són els

ProPietaris

SemPre

deis hotels.
que els polítics

aeostumen
ver'

a

parada,

van

reconciliar-se

a

al campo del honor,
l'entorn d'una taula

* * *

Diuen

que el

governador

es

proposa fer

reco

Iiir els
periódics pornográfics que s'exhibeixen im

Purlement 'en

tots els

*

*

Un bon escriptor i pedagog notable, dóna sa
vies normes per a la creació d'escoles, i al dir
es poden vestir les parets nues, escriu:
com
"No tingueu tampoc les parets enterament nues.
Un dispositiu per a exposar •els treballs millors
deis nois a mesura que es produeixen, us será
útil. Demés, podeu triar reproduccions d'art, pos
tals, etc. emmarcades a l'anglesa i variar-les so
vint. Unes carteletes amb gerros de terrisser i
flors fresques, sempre fan bonic."
No hi estaria bé, al bell mig d'una paret nua,
la imatge de Jesús Crucificat ?

quioscos.

* * *

Si és així, preguem a la Mancomunitat que no
uisolgui les brigades sanitáries que va crear pro
visionalment,
car és tanta la brutícia que hi ha en
els
quioscos, que seria necessari que aprofitessin
els camions
de les escombraries per a Ilençar al
,

mar tota la
premsa

pornográfica.

han sigut despedits 45.000 em
que no hi felen falta per a la bona ad
ministració de l'Estat.
Quants se'n tindrien de despedir a Espanya
que estar' en el mateix cas?
A

Hongria

pleats

* * *

Els diputats

conseguiren

que

de

intentaren i
les altres
Corts (amb en Lerroux al davant), les

famoses dietes,
inentar-les.
Per

a

la

cárrega per

Peró, després, vagin
aconseguiran.

ara...

glier si ho

han tornat

vostés

a

a

aug

sapi

Un confrare proposa en vista de tanta frescor
del tetnps que els
diputats maten al Congrés
sense dir ni fes res
de substáncia, que se'ls apli
I

El Sindicat i el Casino
Conferéncia per fi RUCABADO
Publicado de ACCIÓ POPULAR
Fascicle de 24 pagines anb coberta a dues tintes
Preu ptes. 0'50
Pot demanar-se a aquesta administració,
Carrer Més Baix de St. Pere, 1, 3 i 5, pral.
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tan; Antoni Font ',aporte, tresorer; Rafel Cam
palans, vocal.
Secció de relacions exteriors: Josep Comapo
sada, Cristófor de Doménec, Alfons Maseras.
Secció de Propaganda: Joan Froujusá, Josep
Maria Pou i Sabater, Manuel Escorsa, Vicens
Sales.
Secció de Cultura: Feliu Elías, Caries Fages,
Emili Mira, Cosme Rofes.
Secció d'Administració: Víctor Mora.
—La Secció d'Siricultura de la Mancomunitat
de Catalunya, anuncia la tramesa de 2oo bocois
d'insecticida una camioneta automóbil i els apa
rells necessaris per a continuar la campanya con
tra la llagosta, que amb tant d'éxit ha fet en les

Noticiad
ESPANYA

—Sota la presidencia del senyor Pou de Bas
tingué lloc Junta general extraordinária de
Federació de Cooperatives de Cases Barates
de Catalunya i Balears, assistint les representa
ros

,

cions de les entitats federades.
Llegida i aprovada l'acta de la sessió ante
rior, es doná compte per les delegacions que
assistiren a la Conferencia Nacional de l'Edi
ficació últimarnent celebrada a Madrid de la la
bor practicada en la mateixa, deis resultats fa
vorables obtinguts amb Hurs gestions.
S'aprová el proposat pel Consell directiu sobre
la creació de les seccions d'Estadística, Informa
ció i Tramitació Financiera i Técnica que es
crea han d'ésser de gran utilitat per a les coope
ratives federades.
El senyor García Pujol exposá un interessant
projecte que ha de donar un positiu impuls a
les construccions de les entitats federades i que
s'acordá passará a estudi de la comissió finan
ciera composta pels senyorg Kirchner, García
Pujol, Pulgar, Pons i Ricord.
El projecte fou acollit amb gran entusiasme.
—Ha mort a Madrid el periodista católic don
Manan Tirado Rojas, a la ratlla de So anys, al
peu del canó, com sol dir-se.
Durant molt de terrips es dedicá heróicament a
desenmascarar a la Masoneria i als masons, so
frint crudels persecusions per part d'ella, i bé
es pot dir que En Tirado la ferí de mort. A. C. S.
—En váries comarques andaluses s'han repro
duit aquest estiu les vagues deis obrers del camp,
que tants de perjudicis ocasionen a la riquesa
agrícola i tIn mala intenció porten.
—En son temps ens oblidárem de dar la nova
d'haver sigut elegit president de l'Institut In
ternacional de Sociologia, el president de l'I. de
R. S., senyor Comte de Lizárraga.
—Entre els cursets interessants que aquest any
ofereix l'Escola d'Estiu, hi ha l'estudi de la
Rítmica aplicada a l'Escola, que donará En Joan
Llongueras, director de l'Institut Catalá de Rít
mica i Plástica, amb la cooperació d'algunes de
les seves millors deixebles.
---Diumenge se celebrá al local social l'assem
blea de constitució de la Unió Socialista de Ca
talunya, en la qual van assistir-hi prop d'un cen
tenar de simpatitzants amb el socialisme catalá.
La Junta directiva i els membres de les distin
tes seccions, són els següents:
Directori: Gabriel Alomar, president; Manuel

Serra Moret, vice-president; Josep Roure,

secre

nostres terres.

—La Comissió d'Educació General, -de la Man
comunitat de Catalunya, per tal de premiar la
dignificació deis Jocs Florals, obre, per primera
vegada,
concurs entre les poesies que hagin
obtingut la Flor Natural, durant l'any, en el Jocs
•

un

Florals i certámens literaris celebrats en terres
llengua catalana. Se n'exceptuen els Jocs Flo
,

rals del Consistori de Barcelona.
—La nova Junta de govern de l'Acció Popu
lar ha quedat constituida així :
Director, don Ramon Albó; vice-president pri
mer, don Narcís Pla i Deniel; vice-president se
gon, don jóaquim M. Nadal; tresorer, don R. J.
Roig Pufied; vice-tresorer, don Joan Alandí;
comptador, don Ramon Blanco; secretan, don
Francesc Manich; vice-secretari, don J. B. Ro
ca; vocals: reverend doctor don J. Alemany, don
Dionís Cabot, don Desideri Canal, don Francesc
Moragues, don Gervasi Puiggros, don Enric Sag
nier, don J. Vidal Barraquer, don Ignasi Ven
tós, don Ignasi Llansa, reverend don Eudald

Serra.

ESTRANGER
—A propósit de les grans ahnoines que tan
sovint fa Pius XI, es recorda oportunament la
cessió que fa poc temps féu del scu palau de
Cartelgandolfo a les Germanes Armeneis de la

Puríssima Concepció,

a

l'objecte d'allotjar-hi 400

orfcnetes d'aquella devastada regió.
No hi ha diners més ben empleats que els que
s'envien al Pare Sant.
—El govern italia projecta suprimir l'impost
sobre heréncies de primer grau i rebaixar els
que pesen sobre els demés graus.
Al revés d'Espanya.
—Segons projecte del govern de la república
votar
del Perú, les dones tindran prompte dret de
en tota classe d'eleccions.
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D EXCURSIONISME
Res més

interesant, certament, que les excursions al Pirineu Catalá,

aquest Pirineu

tan

sublim i

tan immensament bell que

fou cantat

un

dia

pel geni immortal de Verdaguer. Diem "res més interessant" pel fet de les

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

més,

certament.
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SER VEIS• DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA
Linia de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de

Uiión el 20 i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides
Habana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
A

‘-le

de Veracruz el

16 i de

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

Cádiz

viatie

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

Unja de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.

,

Retorn de Veracruz

el 27 i de Habana el 30 de cada raes, amb escala a New-York.
de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
r Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona..
Linia de Fernando Póo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
ue
Canarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
del Mediterrani a New-York, deis ports dei Cantábric a New-York i la Linia de Bara Filipines, les sortides de les quals
són fixes i s'anunciaran oportunarnent a cada
ge.

Linia

1,1nci1

civiationa
pe°,rts

Aquests

se

vapors adineten

rvei. Tots els vapors

en les condicions més favorables i passatgers, ais quals
molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat

cárrega

C"IPanyia dona allojament

porten telegrafia

sense

fils.
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ENRIQUECER

PARA

la sangre, aumentar el apetito y fortificar el sistema
nervioso, es un medicamento sin rival el jarabe

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

I

con

no se

lee

en

su

etiqueta exterior,

frecuencia y por mayor lucro

FRANQUEO CONCERTADO

1

en

con

la venta

roja, HIPOFOSFITOS
ofrecen similares

tinta
se

SALUP

Atenes A. G. Provença,
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