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L'aventura d'un Estal decrépít
Cap a l'Africa surten els soldats, desarmats. En nombrases ciutats d'Espanya les vál
vules de la paciencia popular donen senyals de máxima pressió. Els ministres
es reuneixen
cada clia i en conciliábul providéncien els de stins d'Espanya. L'Espanya
s'esfondra
davant
les terres del Marroc...
Dia darrera dia, any darrera any, els governs nacionals, i els governs
turnants,
elS governs que lliberalegen i els governs que reaccionen,
al pujar al poder, s'enterren
baix la liosa de la impopularitat. El Marroc, trista deixa d'un testament
misteriós, arruina
l'hisenda magra del poble ibéric. Una maledicció pesa i avassalla.
Tothom en les converses privades es m ostra contrari a una
colonial de la que
rEstat que la sosté no en pot treure sinó fruits de ruina. No hi haguerra
ningú que l'aprobi. L'or
d'Espanya i la sang de la joventut es vessen en les terres eixorques de glória i de es

perança.

Fa dos anys, pel Juliol del 1921, totes les palanques de l'Estat, trepidaven per a ai
xecar la moral patriótica. Es despedien les t,ropes expedicionáries en mig d'un
fictici tu
multe entusiástic, hom parlava d'agravis a la dignitat, hom temia el jui de les nacions
veines. Al cap de dos anys, en pie agost del 1923, al cap de dos anys de l'enrunament es
trepitós de tot un aparato militar, el poble, es sent aclaparat per una fatalitat simptomá

tica.

Mentre els governs juguen, l'Espanya davalla. L'immoralitat pública creix en proporcions aterradores i tota la sang que es vessa i tot l'or que es dilapida
són dogals que van
asfixiant paulatina, peró gradualment l'Estat espanyol.
Cal acabar tot aix& Es senzillament f astigós que els diaris puguin parlar de
negocis
fabulosos al entorn de la campanya. La humiliació degradant de tots els ciutadans,
ens

portará fatalment a la ruina.
Cal dir honradament que la guerra del Marroc es una aventura 'd'un Estat
perqné les masses ciutadanes de totes les contrades, en unió sagrada, imposin alsdecrépit,
homes
cle govern una orientació completament di versa de la
d'avui, en el problema del Marroc.
Mentres Espanya davalla... davallen el s súbdits de l'Estat
als abims de la
ruina i de la desesperad& Encara s'hi és a ternps de rectificar, Espanyol
encara la voluniat nacional
Pot irnposar el veto als plans guerrers que es forgen
misteriosament, pe,r15 és precís no per
dre

temps.
Tata la riquesa

15 cluecas

que

es

perd,

tota la

en

ergia que

es

llensa, salvarien Espanya.
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
Ni espai tenim per a enumerar somerament
els fets ocorreguts aqueixos dies, Veiám-los:
La victoria de 7'ifa... Arruit, aon per a fer
entrar un convoi després de una setmana., de siti,
es varen sacrificar molts centenars de homes, i's
va tenir que movilitzar l'exIrcit oriental del Ma
rroc i l'Esquadra de combat. El número de ferits...
Una altra contradansa de Comandants generals
a Melilla (i va per cinquanta en pocs anys).
El conat de dimissió d'En Silvela.
El sagnant chafarrancho de Tetuán, de qual
plaça i capital del Protectorat espanyol, foren
amos uns quants centenars de Moros llargues ho
res, robant i assassinant a pleret.
El bombardeig de les nostres tropes en aquella

pels nostres propis aviadors, equivocats, cos
la feta més de cent baixes. Quin horror !
Els mortífers combats d'aquella zona, fins ara

zona

tant

pacífica.
La gravíssima sedició de Málaga.
Els chispazos de Valladolid, Sevilla, Valéncia...
La vaga general comunista de Bilbao, amb el
seu seguici de lluites, i morts, i ferits.
L'incendi deis depósits de la Aduana de Irún,

tan

que costará molts milions.
La crema deis artillers de Matagorda.
Les Exposicions de les ciutats de Melilla i de
Tetuán contra la folla política del Govern al
Marroc. Els tetuanins demanen que se'ls repatríi
si ha de continuar-se.
L'incendi general de boscos.
L'aixut que anorrea les collites.
Les .precaucions que s'han tingut de pendre a
la placa de Ceuta...
La tornada de Melilla deis alarmats comissio
nats de l'Estat Major Central.
La crida precipitada a En Weyler.
El perillós desconten de "ciertos elementos"...
L'actitud/ de Martínez Anido.
La del general Echagüe.
La derrota de la pesseta.
La Assemblea general deis pares deis burlats
soldats de quota a Madrid.
Els milions dels partits extrems contra la gue
•

•

rra.

L'eixut del Tresor, sois comparable al de la
terra.

Les mortificants declaracions de la premsa ex
trangera sobre la nostra acció marroquí.
El descontent inquietador de tots els estaments
socials.

El embarrancament real i sirnbólic del millor
acorassat que tenim bó:

Espanya.

Pero no s'apurin els nostres lectors per tants
de danys i tan pavorosos problemes. Els Minis
tres estan tranquils. Diuen que no passa res. Al
guns d'ells encara veranegen. Altres s'en

van

a

veranejar.
Ancha es Castilla!
Un acert del Govern: ha
poral cap de la sedició de

sigut indultat
Málaga, per

el

ca

raons

poderosíssimes... Mentres es deixi camí reial a la
propaganda de totes les idees per dolentes que
,siguin, sembla que no tenen dret a castigar els
efectes plástics d'aqueixes propagandes, els qui
les permeten. Aqueixa Ilibertat.de propaganda és
una de les
essbncies lliberais més intangibles...
les conseqüencies de la qual acaba de tocar el
Govern a Málaga, a Bilbao, i a molts altres in
drets d'Espanya. Pero com si tal cosa.
.ES PANYA ENFORA
Ratificat per totes les parts interessades, el
Tractat
pau de Lausana, han comensat els
treballs de normalització del estat de Turquia per
part deis aliats. No tardará el món cristiá de
sentir-ne les conseqüéncies d'aquesta gran vic
toria turca. Per de prompte Espanya ja les toca
en el despertar musulmá del Marroc...
Grécia, lliure, de moment, de les preocupacions
internacionals, torna a debatre's en lluites fratri
cides que acabaran per anorrear-la.
Les minories étniques i religioses de que ha
sembrat els Estats reconstruits pels Tractats de
pau dimanants del de Versalles s'agiten a tot
arreu, constituint altres tants focus de pertorbació
i de guerra. Més de cinc milions d'húngars ampu
tats de la seva pátria, furguen -en les pátries pa
drastes quels hi aiguaren, per a recobrar la per
duda independéncia.
Les respostes de França i de Bélgica a la úl
tima Nota anglesa no diuen rés de nou.
La novetat que ha de registrar-se en aquest
gran plet europeu és la del últim discurs de
Stresemann que obra porta franca a una avinen
tesa entre els aliats i Alemanya.
Poincaré prosegueix, no obstant, fent discur
sos bélics i rancuniosos, i
afirmen que França
no vol anexionar-se el Rhur, pero que no sortirl
d'allí fins que Alemanya hagi pagat l'últim franc
cl'un cleute impagable per la seva monstruositat.
Co que aixó vol dir, si no és una anexió, s'hi as"
sembla molt...
Peró ara veurem un xic més ciar els
de Poincaré devant les clares i definitives Pr°posicions del nou Canceller alemany, digne, cer

propósits

tament, per la seva capacitat i fortitud
amb el patriótic estadista francés.

d'aureoles
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evísia de <Revistes>
En l'article anterior senyalávem entre els .molts
dominis que a casa nostra té la Potestat de la
Immundícia, el truc de les revues, o sigui el ne
goci de la bacanal organitzada. I justgment aques
tos dies apareix damunt les parets deis carrers
el cartel! d'una Revista nova, el títol de la qual
és significatiu abastança. Tenim dones en imme
diata perspectiva la represa deis espectacles d'es
balotada orgía, veritables enciclopédies de l'es
cándol, deis quals ,s'ha arrivat a escriure publicar
ment que son una nota, típica, gaire bé una insti
tució i ádhuc "una tradició" de la vida barcelonina.
Que em perdonin Déu i els lectors, perqué el
present article ja fa dos anys que havia d'ésser
escrit. A cada una de les etapes de la succesiva
explaisió d'aqueixa greu novetat escénica, vo
liem intervenir per a recordar quatre coses que
ningú deja, i per a assabentar a molts, d'alises
quatre coses d'interés. Peró fins avui no s'em
presenta el moment, i encara curt i precari.
Tata la suggestió de les revistes consisteix en
l'exhibició, cada vegada menys velada, cada ve
gacla mes íntegra i crúa, de la nuditat. La nuditat
femenina, és el motiu principal i el clon, de l'éxit ;
i tota la, tramoia escenográfica, el ponderat cos
tosíssim vestuari (?), la llum, l'argument i la mú
sica, no són més que l'amaniment d'aquell plat.
Com de costúni, i en aquest cas amb més en
carnirament que enlloc, el rnantell de l'art ampara
i defensa espectadors, espectacle i empressaris,
de tota fiscalització policial o moralista.
Es un cás més de superstició artística. Si l'art
hagués d'ésser respectat a ultranço, no sois la
moral sine) les lleis mateixes haurien de retroce
dir. Quina manifestació hi ha, sortida de la ma
de l'home que no sigui artística en un o altre
grau? Són del domlni de l'art desde les obres
'llagues deis genis immortals fins als graffiti, als
ninots que amb guix o carbó qualsevol marrec
deixa a les parets desertes i a les portes tancades.
Per ventura dirá algú que no hi ha dret a es
borrar-los ? Productes del art literari són tots els
tots els articles periodístics, els que
signen els rnestres, els editorials anónims, i els
trémuls manuscrits deis aprenents. Seria cosa se
riosa que hom pretengués defugir la responsabi
litat, moral, política i civil deis articles que hom
esoriu, sota l'escut de que són creacions d'art?
Una obra escénica pot ésser, dones, perfecta
ment artística i al matdx temps Iperfectament im
moral i perfectament acreedora a la interdici6
deis magistrats. AqueSt és el cas de les revues

discursos,

de que

parlém.

Ni els fabulosos costs,

aquells

mil,s francs o pessetes (rnalaguanyats! ro
bats que són aquestos capitals als esmerços del
bé públic) que es fan váldrer a titol de seclárn,
ni la fantasmagórica mise en sane, ni els cente
nars de persones llogades, ni els interessos de
cents

capitalistes

i empressaris (absolutament indignes
de respecte quan s'apliquen a la ,corrupció social)
haurien de parar la: justa acció prohibitiva per
part de l'autoritat, que ha de posar el veto a la
excitado pública (oi més comercial) deis vicis i
males passions.
Si la nuditat artística, és a dir,
en obres d'art: pintura, escultura, etc., és i ha
sigut sempre objecte de censura moral (fora deis
cassos de singular mérit intrínsec o interés
ar
queológic, i encara dins de limitacions i de re
serves) que no será la nuditat de persones
vives! I precisament l'argument artístic és discu
tible per altre contó: Artística és la obra d'art.,
peró no el model. Hem arrivat a oblidar que l'ar
tístic es el retrat, no la cara retratada! Si per
antonomásia, per excelllncia, anomeném artística
una obra .mestra del Museu, no per aixó son ar
tístics l'home o dona vivents que posaren al taller
de l'artista. En un mot: una cosa es l'art, altre
cosa la natura. Si l'espectacle de que's tracta no's
pot defensas moral ni civilment adhuc partint
de l'hipotesi artística, com es podrá consentir si
és exhibit in puribus naturalibus
El gran Louis Veuillot dona en son llibre te
rrible Les odeurs de Paris el ludid d'una de les
revues que
ja llavors s'explotaven, (pdcs anys
avans de la caiguda de l'Imperi, pees anys avans
de la Commune). S'en dejen febries (escenes de
fades) i també l'éxit demanava les repeticions
per centenars de vegades. "J'ai assisté a la quatre
cent unieme representation d'une féerie." Trans
criuré en francés mateix un dels parágrafs de la
seva crítica, a la vega& moral i estética, i em
dol no tenir lloc per a copiar el capítol sencer,
d'actualitat insigne, tant per la viva lliçó, com
per la sátira cremanta contra els negociants de
la escena i contra l'espectador, el burgés, habi
tual, el "senyor Esteve" que diríem, que per uns
quants francs es permet el luxe d'ésser 9rand
Turc per mitja hora i embrutir-se contemplant
"el paradís de Mahoma", un paradís molt rebregat,
peró. Subratllem nosaltres.
"Mais ce qui touche â l'epouvantable, c'est rol).
jet méme que l'on emploie pour attirer la foule,
c'est la femme nue. fe ne parlé pas de l'horreur de

malriaiitzada
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?'ame devant cc!te prostitution, je parle de la sim
ple horreur de ?'oil. Le spectacle est plus affreux
que malhonnéte. Les ramassées que ion y produit
ne se contentent pas d'étre laides de visage, la plu
part jusqu'a l'abjection; elles sont par dessus le
marché generalement et diversement fort mal bá
ties: des cagneuses, des mafflues, des pansues, des
voütées, des osseuses, impudentes et gauches, ne
sa.chant ni marcher ni se tenir. O effroyables de
formations de la grue déplumée! O grouillement
abominable d'oil s'echappent des odeurs de soupen
te !" Rés, un espectacle enterament artístic
Veuillot era un tendenciós reaccionaí-i, dirán els
parroquians del Principal Palace. Pero succeeix
que iguals paraules en catalá, les he sentides jo
de persones que no tenen pretensions ni de mo
rals, explicant la impresió de la darrera gran
revista, reviistada també centenars de nits i tar
des al la Plaga del Teatre. "Carn i mes carn fins
Com s'explica dones l'éxit? Per
a la náusea".
aixó, per la carniceria. "II est a peine besoin de
vous faire remar quer que tous ces tableaux s'a
dressent phitot aux sens qu'a l'intelligence." Ai
xç ja no es de Veuillot ni de 1864. Es la crítica
d'un periódic parisienc de 3920, absolutament des

compromisos. étics, (Le Film) parlant
d'una revue del Folies-Bergére llavors estrenada,
(és sabut i adhuc convé que es sápiga rnés encaral
que les revues del Folies-Bergére de Paris, són
el patró i original de les que es fan a Barce
lona).
I die que ,convé que es sapiga, per qué s'esti
gui alerta, car encara que molts pensin que no
és possible arrivar a graóns de cinisme més alts
lligat

de

que els que s'han vist, a Barcelona, a Paris que
da per exportar una reserva de gosadies molt
més alarmants i sinistres. Hi serem ja, en la
nova Revista que es comença a anunciar aques
tos dies? El seu títol s'assembla d'una manera
estranya al tito! de la que es va estrenar a Paris
en 3920, de la qual en tine fatalíssimes referén
cies.
Primerarnit (aixó Veuillot no podia sospitar
ho, l'any 1865) ja no és sois la nuditat femenina
la que serveix de ressort d'atraceió, sinó també
la masculina. Corrém depressa al paganisme!
Tampoc es para la novetat en la simple exhibició
plástica i dances, sinó que es devana, ja cap a les
obscenitats contra natura. I l'espeetaele sensual
no satista ja la concupiscéncia estragada del pú
blic avilit : Ii serveixen els plats carnals amanits
amb l'infernal mostaça del torment. Aném cap

sadisme, norn modern d'aquell sentiment infa
que omplia d'un poble assedegat de sang els
colisseus de l'época romana. I un cop entrats en
aquest terren abominable, no s'ha tingut repar
en
oferir als ulls térbols i impius, escenes ja
decididament satániques, parodia lúbrica i sa
crílega alhora, deis martiris que els Emperadors
del inón infligien
les dones cristianes.
Convé, dones, que s'estigui previngut. I no
acaben pas aquí les prevencions contra aquesta
forma de teatre, perqué no es sols el problema
moral el que suscita, sinó un problema social que
molts no sospiten (social en el sentit que con
cretament es dona avui al tenue).
me

a

Les dones contractades per a la vergonyosa
exhibició, pel mateix que son dones vives, són
persones humanes, alnb deures i drets, que adhuc
dins de l'abjecció a que són arrivades, no sembla
que
cent,

prescriguin.

L'haver

d'exhibir

sa

nuditat

doscentes, trescentes, einecentel vegades
daVant d'un públic, no és pas per al plaer de
les pobres desgracia:des, sinó que es' per a la
industria de l'empressari que les explota. El se
nador católic Mr. de Lamarzelle va denunciar
una interpelació reportada per la Documenta
tion Catholique del 5 Febrer 1921, que moltes
dones eren obligades per força i amb frau en el
contracte a pendrer part nues en les representa
cions, baix penyora imposada per monstres hu
Inans de l'ofici d'empressari de teatres.
Acabo cridant l'atenció d'alguns direetors de
diaris catalans per a que s'eviti el complement
tristíssim de la obra de corrupció i destrucció
moral deis barcelonins i deis forasters, i en es
pecial deis joves, per obra de ço que en diuen ja,
tant sois: "la revista" en l'argot de les redac
eions. Per amor de Déu i per amor de Catalunya,
que no és repeteixi el cas de que coneguts pe
riódics, oblidant els uns els deures i tradicions
de la dreta i altres la dignitat d'una wusteritat
esquerrana (allunyant-se aquestos de l'actitut en
aquest cas exemplar, de l'esquerraníssim Progrés
Civique de Paris, que ataca amb furia a la revue
aludida i al rotatiu que la propagava) (I), i obli
dant també que la "revista" barcelonina serveix
oi més de reclám a un mercat de vici i a una timba
de joc, li dedicaren uns elogis que significaven
un oblid dels ideals que aquells diaris defensen.
en

R. RUCABADO
(1) N.°

del 17

d'abril de 192.0
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Venus

í

5

Quan

Esparfac

Volíem

escriurer quelcom contra el creixent
vestit de la dona i les seves desastroses
conseqüéncies socials, peró ensopegárem amb el
roenr títol que ericapsala aquestes ratlles i Ilegi
rern les
següents radies tan roentes com el títol
i fortament alliçonadores. El autor ens perdona
rá que sense permís seu les traspassem de
"La

fastigós

Revista" a CATALUNYA SOCIAL i'ls nostres lectors
tindran que agrahir-nos-hu. Diuen aixís:

Cada dia més,

nostra vida social

va

essent

Inés influida per aquestes dues figures : la
nua meretriu, l'esclau que romp la Ilei.
Ho vaig es,criure ja : "Pell nua, odi nu.
Signe deis temps, la desfermada de cinyells.
Mai pels carrers tanta carn nostres ulls vist

havien.

Mai tanta sang,

tampoc".

Hi ha un abús, ara, del nu, que produeix
quelcom més que l'escándol : el pánic. La
Venus és més que una imatge: devé un Sím
bol.

Senyala

l'abolició de la continencia.

La

llibertat venIria és sinónim de la llibertat
espartaquista. El vestit és urea disciplina.

va fora el vestit, van fora també l'or
dre i l'obediencia. A la nuditat del cos se
gueix la nuditat de la cólera.
La mobilització de les passions ensenya de
quina intensa manera són elles solidáries.
La voluptat del cor evoca la voluptatde la
venjanw. Epoca carnal, época cruel.
Així és l'edat nostra. A poca roba, poca
paciéncia. El vestit obert és ja una iniciació
al collectivisme. Els atemptats, pels carrers
són concomitants amb les modes subversi
ves. L'anarquia per a l'home és la insurrec
ció contra l'autoritat. Per a la dona és la
insurrecció contra la pudícia.
Sí, sí; és la cursa al paganisme. Peró re
cordeu que quan hom adoyava la Venus, era
la mort d'homes, en lluita i en turment, un
espectacle al Circ.
Ja gaire bé és un espectacle, també, el
quotidiá homicidi per nostres vies urbanes.
L'episodi ,típic de la Barcelona de 19221923 és el sortir de veure les increíbles or
gies del Parafiel i el Palace, i trobar-se amb
els trets d'un atemptat carnés pel terrorisme
genuí, pel terrorisme espartaquista.

R. RUCABADO.
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Foc contra foc
massa estridents, ei
ploma pecadora, deia jo, l'altre dia
a un deis meus mellors amics, (qui per cert es
crin a voltes amb estilet i és quan mellar ho fa,
sempre ho fa bé), que, contra ço que el món
suposa, el cor deis •homes es va tornant jove a
mesura que la carn Ii envelleix; peró aixó passa
quan el cor s'abranda en el fóc de la Veritat; i

Amb motiu d'uns escrits

xits de

ma

la causa m'atrevésc a creure que no sia pas altra
que el sentir aqueixa Veritat tant més propera
emant l'agombolament de dies ja passats, ii diu
que ja no poden pas ésser molts els que de la
Veritat el separen. Sia com sia, el fet és cert;
O, almenys, així em passa a mi No pretenc qué,
Precisament, aquest fenómen sia convenient per
a la
causa que es defensa; que molt sovint a só
de tabals no s'agafen liebres, i la estridencia
sernpre és atabaladora; peró tal van posant-se
les corrents de
putrefacció del món modern, que
a só de
tabls caldrá, al cap d'avall protestar-ne,
mai sia sinó pre a fer constar que encara viu
qui diu al pa pa, i al vi ví, pesi a qui pesi
1
baldament resti la seva veu isolada en el desert

"Igú

d'iniquitat

en qué les presents generacions dan
la sardana folla de la mort de les animes.
I cree que a la nostra terra, •més que no en
cap altra del món, s'imposará aquest clarn esga
rrifós i estrident de protesta contra la iniquitat
en tots sos aspectes, perqué enlloc més
del món
no hi han aquestes multituds grises, indiferentes;
agenes a tot quant no sia que directarnent ataqui
llur benestar material.
El qui encara que sia de lluny, segueixi amb
l'esguard, el moviment religiós, social, moral,
d'altres terres, arreu podrá observar que són
munió els qui per la Veritat combaten, a des
grat de tata mena d'obstacles. Per tot, en la
premsa diaria mateixa, trobareu legió de escrip
tors qui propugnen per la regeneració espiritual
de les gents; la publicació de enormes tirades
(de que aquí no hi ha ni llunyana idea), de lli
bres declaradament ortodoxes, o quant menys, so
bre assumptes relacionats arnb els més enlairats
interessos de l'esperit, obres de gent que, si no
són dins la Veritat s'hi interessen; i un gros,
cen

grossíssim públic

que

adquireix aqueixes publi
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no s'hi interessés, ja no's tiraqu'aquí, en tot endarrerits, encara.
els intellectuals, en sa majoria, s'escarracen can
tant com noves les estultes utopies deis cervells
emmalaltits del dinové; i, amb els dits, es comp
ten es pocs qui, alta la visera, sense eufemismes
ni distingos, escriuen, lluiten, treballen per la di
fusió de la Veritat, i l'anorreament, •la sepultura
de la Mentida, nom dins el qual hi van compreses
les iniquitaits de tota mena.
Fins baix el punt de mira patriotic, estic cert
de que si aquí, des de que comenga el moviment
renaixentista, haguéssim treballat per a fer-nos
bons; si la meitat de la feina feta per a catalana
zar-nos haguéssim emprat en catolitzar-nos (que
ésser oatólic significa ésser just, pietós, humil,
caritatiu, noble de cor, altruista, actiu, treballa
dor ; heme de bé, en una paraula), la munió que
tindríem avui de famílies honrades, on els pares
curarien amb amor deis fills; aquests, arnb amor
correspondrien al deis pares; els patrons serien

cacions,
rien...;

•

obrers i aquests

com

uns

ritat i

llurs;

en

destrucció de la Mentida

en

malts; que com més avencem més serem, car ja
labut és que, el qui guanya, té seguidors.
Hem de fer foc, contra foc; que el Foc de
la Veritat, que és el de la Justicia, de la Hu
militat, de la Amor entre els homes, per a portar
les animes a Déu, apagui el foc fumós, asfixiant
de la iniquitat, que ens ofega i que acabará per
destruir, no solament la societat humana, fins la
raca deis homes i tot, si no scuitem a extingir-lo
amb les flames del foc de la Veritat.'

VERAX

sa

25 agost 1923.

sas
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Cooperaliva Popular

tots els

aspectes. Cal que els qui sentim la flama
del Ver, si som pocs, malauradament, siguém
seus

fills deis

ni hauria germinat, morint en
sernent, l'arbre malea del sindicalisme i tots
amos

derivats, ni a hores d'ara la nostra Terra deixa
ria de posseir bona part de quant, per dret natu
ral i históric, u pertoca); car la nostra honradesa,
la rectitud nostra, s'haurien imposat, amb fatiga
incontrastable, que mai, per si sois, poden tenir
els moviments polítics, d'ella no avalats.
Posant, dones, sordina, mentre poguém; o sen
se posar-n'hi si ens manca aquesta traga, convé
qu'alcem la veu; les veus; en defensa de la Ve

i que si

mentre

pares deis

SOCIA1,,

El

Congrés

de Cons lanza

de Barcelona
Aqueixa prestigiosa

entitat económida-social
va tindre el diumenge la Junta general de regla
ment, presidida pel seu actiu i intelligent presi
dent senyor Sastre. El local-social va veure's amb
tal motiu pie de socis que's complagueren al veu
re palesament demostrada la poixanta vida pró
pia de que gaudeix la C. P. B., segons resulta
del exercici social del primer semestre d'aquest
any, satisfactori del tot, ateses les contrarietats
que la Cooperativa ha tingut que véncer
cam
vi que han fet els mercats en la post-guerra, gens
favorable an aquesta classe d'entitats.
,Peró go que fou més satisfactori en dita Junta
va ésser l'esperit de cooperatisme i de germanor
que va reflexar-se en tot i l'empenta que la en
titat porta en son sí, que no tardará en veure's
traduída en noves filials a poc que hi ajudin els
hornes i les associacions cridades pel seu fi i pels
seus medis a la protecció i difusió de obres so
cials católiques de tanta eficacia i de tanta vo
lada com la Cooperativa Popular de Barcelona,
que ja molts obli?len, per desgracia que va néi
xer i ha prospeart baix l'advocació de San Josep
i continua estant-hi...
Rebi la simpática entitat católica-social-econó
mica nostres sinceres felicitadons i'ls nostres
mes vius encoratjaments.

•

Lliga Internacional Católica
En la impossibilitat de donar compte detallat
d'aquesta classe de actes, per importants que si
guin, com aquest del Congrés de Constanza, se
nyalarem solament les principals característiques.
El Prelat de Mila va fixar els deures deis
czlólics en l'actuació internacional.
Es va acordar que es fés a tot el món una for

propaganda a favor de la pau;
Que es constituís una Lliga Internacional d'As
sociacions católiques arnb residencia oficial a
Madrid, baix la presidéncia del canonge doctor
Hughes.
Que s'organitzi una Junta Internacional de
protecció a la premsa católica presidida pel se
nyor Arquebisbe de Sevilla, qui, per cert, presenta
al Congrés un magnífic treball sobre l'actual si
ta

tuació mondial de la premsa católica.

La 1,1iga I. A. C. extendra
totes les nacions del

católiques.
Al telegrama

món,

encara

seva

que

acció per
no

siguin

de ferina adhesió enviat al Papa,
Plus
XI
amb un altre afectuosíssinl
contesta
que va ésser rebut entusiasticament.
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La ~sitió deis queviures
Com és natural, aquesta qüestió ens ha pre
ocupat sempre; penó, al tractar-la, hem atés d'un

viment,

modo especial a un sector del que ningú es
recorda: de les llegums i de les fruites. Ens
ha costat de fer-hi fixar en ehl l'atenció del
Governador i de la Junta de Subsisténcies, peró,
a la fi
ens han atés i han dictat sobre aquests
articles de consum, disposicions acertades... en
part.
La fixació del 40 i del so % de recárrec o
benefici, (segons es marca), que els revenedors

necessitat,

Poden,

com

a

máxim, adjudicar-se

ara

legalment

al oferir al públic la mereaderia, está molt hé,
mes quasi bé mai radica l'abús deis preus en els
revenedors. Són els acaparadors confabulats con
tra, els productors i'ls consumidors qui imposen
els tipus de cotització de llegums i fruites, cotit
zació baixa per als primers i alta per als se
gons, fent improductiva i ádhuc ruinosa l'ex
plotació •de la terra als pagesos i inasequibles
els seus saborosos i 'saludables fruits als corn

pradors.
El Mercat del Born de llegums i fruites que
tantíssim costa conseguir del Ajuntament, i que
estava •destinat a l'abaratiment deis productes del
camp lliuránt-los deis acaparadors bawcelonins,
ha resultat un remei pitjor que la malaltia.
Aquest Mercat, concentrador i regulador del

génere i deis preus,

te

ara

l'exclusiva del

mo

Barcelona importantíssim, d'aquests

a

consum que,
si no són de primera
són de necessitat imprescindible en

articles de
totes

les famílies.

Ara, naturalment,

els acaparadors están en
de la vida. Sels ha bastit un Mercat
colossal, magnífie, per al seu negoci; tenen allí,
de tort o de dret,
i fan i desfan, al
seu gust, en el comprá i en el vendre...
I aquest no era l'objecte a que's volia dedicar
el gran Mercat del Born, ni per a reventar a
productors i consumidors es gastá l'Ajuntament
de Barcelona centes de mils pessetes.
Ara, allí bri de acudir els venedors de frui
tes i de verdures de totes.parts, i han de vén
dré-les a qualsevol preu baix pena de perdre
les perqué, o han de tornar-se'n a casa seva amb
els carros carregats fent-sels malbé el recapte,
o llansar-lo a qualsevol banda.
La contractació aixís es fa, lliurement, impos
sible. No hi ha manera de defensar-se.
Nosaltres complim el que estimem nostre deu
re ciutadá denunciant-ho. Són les autoritats les
cridades a posar-hi remei.
Es molt de doldre que mentres a les grans
hartes de Catalunya es podreixen les fruites i
les verdures per manca de cornpradors, a Barce
lona cap i casal de Catalunya, tinguem que men
jar-les caríssimes, o mirar-les solament.
cantats
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meammur

feina més aviat obscura!

sa
era

Pere Buxareu
Es mort un periodista catalá i cristianíssim.
L'ha perdut "T.,a Veu de Catalunya", l'han per
dut altres diaris, i encara que amb eh l nostre
setmanari cap relació professional hi tingués,
l'hern perdut també nosaltres, perqué era dins la
triple cornunió deis católics, els catalan i els es

criptors,

dels

un

deis nostres, i ádhuc

un

deis mellors

nostres.

Li'estimávem,

i estimarém sempre sa mernória
viva, perqué ultra qualitats diverses i de molt
preu, tenia virtuts que nostra época no pot cotit
zar perqué no
són a les fulles del mercat coliec

tivista. Era

un silenciós, un trehallador, un humil.
Era un home que no havia volgut avençar en
sa situació: maridat sois .arnb sa modesta tasca
de reporter, refusá tot ascens en el diari. Un
amant de son ofici, un silenciós obstinat fidel a

Ah, aquest

home

no

d'aquesta época.

home de missa i sagraments i
les esglésies... i diarista en
semps ! Honor del periodisme que, com la llengua,
que la premsa multiplica, és la més noble cosa
del món o la més roína.
Sembla que l'haver-li una contingIncia domés
tica truncat la vocació clerical, no feu apagar
d'us de son cor la perseveráncia, al mig d'un
ofici muna, en un sacerdoci íntim i secret, com
el de qui va pels carrers duent al pit, abscóndit,

També

oració

un

era

un

vesperal

a

reliquiari.

En Pere Buxareu havia renunciat a tantes co
ses de la vida, ádhuc rnerescudes
No podrá re
nunciar a l'honor que per sempre voltará el seu
norn, de la reveréncia cordial, la estimuló senti
da, i la gratitud pel seu edificant exemple.

Preguém

per

ell,

i al Cel

ens

poguém

veurer

R. R.
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La baíxa de la pesseta
Per fi,..
Per fi'l Govern s'ita adonat de la baixa que
temps ha va sofrint la nostra moneda i deis pe
rills que aquest fet porta aparellats.
Perills, diem?

ja no són perills, són danys evidents i remar
cables els que está causant aquesta baixa, segons
demostra ,amb tata claretat la notable Exposició
que acaba d'enviar al Govern la Cámara Indus
trial de Barcelona.
Amb un cincuanta per cent encareix la vida a
Espanya la depreciació de la pesseta, i ,aixis s'ex
plica que a hores d'ara encara tinguem de pa
gar els principals queviures als preus del temps
de la Guerra Gran, i també molts altres anides.
El Ministre de Finances s'ha cregut en el cas
de donar satisfacció als clams deis qui fa dies
criden l'atenció del Govern respecte aquest fet
llastimés i ruinós a la vegada, i al afecte ha pu
blicat una Nota oficiosa en la cual, com 24 caigut
del cel i com si es tractés d'un país foraster,
explica a la seva manera aquest fenómen eco
i en busca les .causes, i ens diu que'! Go
vern realitza... Peró valdrá més publica la Nota
que és, en veritat, fortament curiosa:
"Avui tinc de manifestar quelcom que és d'in
terés nacional, com tot el .que es refereix a la
cotització de la nostra pesseta.
Es avui una de les nostres preocupacions for
tes i vives del Govern 1a baixa de la pesseta en
la seva relació amb les monedes sanes, la lliura
i el dólar, estudiant els mitjans més adequats
per a contenir la desconceptuació que avui so
frim, mitj2ais que per molts no es consideren
eficaços ni estan exemptes d'altres inconvenients
mentre no s'esborrin i facin desaparéixer els olí
gens i fonts d'on el mal procedeix.
Som, en efecte, l'única potancia, que fou neu
tral en la guerra i que avui té la moneda depre
ciada, per el també som l'única que en lloc de
reorganitzar i economitzar les despeses, hem tin
gut la desgrácia je continuar-les i augmentar-les,
enormement i impremeditadament.
Fenómens económics com aquest no es pro
dueixen en els pOlsos sense causa que els creí,
sense la deguda reflexPió.
Mentre una nació no aconsegueix anivellar els
seus pressupostos, acabar ses guerres, normalit
zar sa producció i son comerg exterior, en una
,paraula, sanejar sa vida económica i financiera,
posant fi a les seves apellacions al crédit, és im
possible que tingui una moneda sana, perqué és

el barórnetre inflexible i despiadat que acusa sern
pre tata anormalitat en l'economia nacional i les
seves finances.

Sabut és el ferm, resolt i'decídit propósit del
Govern d'acabar i posar fi a aquest origen de la
baixa de la moneda, tornant al nostre crédit
aquelles condicions que el seu normal •desenrot
Ilament exigeix.
Per si en aquest descens en la cotització influís,
que fos accidentalment, algun altre mo
tiu diferent deis indicats, alentat per l'agiotament
o el lucre i en tot cas per a evitar que s'agreugi
ei mal, el Govern—
riegan, en
aquests moments totes les gestions que estan al
seu
abast per a evitar-les, no perdonant majá,
perqué aquest mal no perduri."
Tot aixó de que el Govern estudia, i treballa,
realitza, per a defensar la' cotització normal de
la pesseta, són falarnies. La veritat s que'! Go
vern no'n sabia res d'aix6, ni ha
fet res, ni,
probablement, fará res de profit en pro de la
pesseta. Altres cabories te'l Govern.
I en fer-ho constar no voldrietn pas agraviar
al senyor Villanueva, que'l creiem pie de bones
intencions i treballant, més del que perrneten les
seves forces, en buscar diners per
a cubrir les
disbauxes de la política albista i de la guerra
del Marroc.
encara

Ço

que voldriem, fora que'! Govern dongués
aquest problema tata rimportáncia vital que té.
A les causes ja sabudes de la derrota de la pes
seta (la majar part de les quals radiquen en la
política arancelária que s'está seguint i en les
mentades disbauxes), hi ha que afegir Pescomesa
que sofreix el nostre signe moriétari de part del
grop capitalista francés i afrancesat posat al

an

servei deis patriotes verament admirables que
regeixen la veina nació.
Aquesta escomesa fa temps que dura, i, mer
cés an ella, la pesseta segueix, encara que de
lluny, al franc en les seves caigudes, quan per
vares

raons

deuri,a, d'estar més per sobre

en

cara.
va preveuree el cas de la necessitat
defensa extraordinária de nostre signe
rnonetari, i En Villanneva fará bé en aprofitar-se
d'aquella previssió i deis medís que'l gran
procura, legalment per a quan fos necessária

En Combó

d'una

financier
aquesta defensa.
E.

CATALUNYA SOCIAL;

joventut

El fossar de la

kk5.

t,

•

''' ''''

101.
II

I

'''''

1111111111V

Y

111.

'''''

II.1111•111111111111,.
U:PUM

1'''''' I
1• 111111.11•1111111
.....•111211

,,,,g

.....

ahuma.....
egatimareme
lest

II

á—lemale
millemna
111111.11•11ffie

•Imp.
g•alliam
ung

•vouimo 1•1114,44.
ig•I•
"
.
..eta'

wat

~MI

4111,W: 4

—No s'ha fixat que moren pocs joves?
—No ho estranyi. Es que ara els enterren allá.
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Els estralls de l'immoraiitat
Vora
No fa gaires dies que, aturáts davant d'un
quiosc, vegérem dirigir-se vers eh l a una noietal
que aparentava uns quinze anys, i u sentirern de
dos deis setmanaris més llords i obscens
publiquen a Barcelona. No poluérem
menys de fer un moviment de sorpresa, que el
venedor de periódics s'afanyá a esvair, dient:
"Ui, n'hi ha moltes de noies que mels compren."
De manera que hi ha moltes noies que s'intoxi
quen amb aqueixes publicacions fetes exprofés
per embrutar, per llevar el pudor i arrossegar
pel fang l'honestedat! A on anein a palrar ?
Fa relativament poc temps es nodrien d'aquei
xes pestilents publicacions, els joves llibertins,
els viciats, els freturosos de plaers prohibits que
ofeguen el seu esperit ,amb cobejances impures,
i cerquen en elles un aperitiu per les seves bai
xes passions. Aviat fou també aqueixa pastura
infecte, assaborida per la jovenalla inexperta que,
sotmesa constantment a una atmósfera de sensua
litat, sent despertar punyentes un esclat de nove
lles passions que els fan córrer adelerats darrera
les falagueres redaccions del vici. Ens constava
així mateix que havia envalt ja la infantesa, que
-corría en mans de nens de pocs anys; peró que
es delectessin ami)
aqueixes lectures inmundes
donzelles anab prou feines arribades a la puber
tat, i que constitueixen jar un nombre considera
ble, veritablement no ho sospitávem; és un nou
avene de la corrupció que, no tenint-ne prou
atnb corcar els fruits madurs i matar els brots
tendres, es llenga a xuclar la saba en les mateixes
arrels; és un símptoma que revesteix una greu
getat extraorcrinária; és arribar en la rápida da
vallada al últim graó de la degeneració i deca
déncia social.
El pud% l'honestedat, és un sentiment imprés
en les profunditats del cor i forma part de l'ins
tint mateix, siguent la salvaguarda de la digni
tat humana. Lar naturalesa ens ha dotat d'ell
de tal faisó, que es troba en tots els pobles, ad
huc en els més selvatges i de més rudimentaria
civilització. Fins els irnbécils, els idiotes i els
alienats, segons ha observat el doctor Sollier, els
més preat de l'home, la intel
qui han perdut
ligéncia í la raó, conserven, no obstant, el sen
timent del pudor, com element essencial, com a
quelcom inseparable de la naturalesa humanay que
la distingeix radicalment de les bésties.
En la dona, que es distingeix per una major
manar

que

es

delicadesa en llurs sentiments, el pudor, que és
el més íntim d'ells, hi resplandeix d'una faisó
especial i constitueix per ella una aureola que la
fa objecte de respecte i veneració. Esdevé així
mateix, una defensa de la seva feblesa, allunyant
la instintivament del perill on podría naufragar
baix les escomeses de la violéncia. Es a tota
hora un guarda fidel i segú de la virginitat, que
és la seva més preada joia, la pérdua de la qual
és irreparable.
Pel mateix que la naturalesa ha
ornarnent

especial del

senyalat

,com

feble el pudor, res
salta més el contrast (luan aquest distintiu u man
ca. Un home immoral, dissolut, és un ser des
a

sexe

equilibrat, anómal,
dona ,corrompuda

nociu a la societat; peró una
és una deformitat moral, és
.un monstre en la naturalesa. No exIsteix, certa
ment, cap excepció en la llei moral a favor de
la quarpugui atorgar-se a l'home una més ampla
llibertat; regeix exactament arnb la mateixa se
veritat per ambdós sexes; per6, atenent-nos a
les conseqüéncies de Ilur manament, sí que re
sulten imponderablernent més funestes en la dona
que en l'home.
Per Ilei de la naturalesa incumbeix a la dona
la fundó educadora deis fills, amb molta més
intimitat, asidultat i infiuéncia afectiva que no
a l'home, allunyat per les exligéncies de la vida,
de l'escalf .de la llar. La mare és, en la vida,
el primer sacerdot, el primer legislador i el pri
mer mestre. Abans de que arribi el nou vásteg a
l'ús independent de Iturs facultats, la mare ja
ha plasmat la seva estructura que,li marcará sera
pre més la seva fesomia moral.

D'aquí que la forrnació de fa dona, la seva
d'ésser, esdevingui de capdal importan
cia, fins al punt de •determinar aquesta el grau
d'elevació espiritual o d'enviliment i abjecció que
s'ha de manifestar en les generacions futures.
Tanta en té d'importancia, que les sectes ene
migues del Catolicisme, ver-leudes i anorreades
en el terreny doctrinal, no s'han pas descoratjar,
i han confiat a la corrupció de la dona l'eficacia
manera

destructora que

filosófiques.
Heu's aquí,

no

pogueren assolir

en

les dispu

tes

com,

fa vint anys,

aquest programa la masonería
la

ert

el

sintetitzava
seu

portaveli

"Traslogia Suprema":

"La que ein emprés és una corrupció en grain
escala. Diuen que per enderrocar al Catolicisine,
seria precís abans suprimir la dona. Sigui aixl,

CATALUNYA SOCIAL
Peró

II

podent suprimir-la, corrompem-la

no

Corrompre
diabólica

per

la dona! Heu's aquí la consigna

imposat la maldat organitzada
persegueix a(mb una activitat i una tenacitat
que estem lluny de posseir nosaltres per defensar
la de les seves escomeses. Com si no fos així,
Si no
es miressin ami
aquesta apatia i indiferen
cia els problemes d'ordre moral, hauria arribat
rnai la, indecencia a adquirir carta de ciutadania,
les indústries de la corrupció i del vici—a crear
interessos tan poderosos que ja no hi ha qui s'atre
veixi

a

que s''ha

enderrocar-los?

Tot conspira
Piritualitat en

ofegar

les últimes espumes d'es
joventut, i sobretot en
les donzelles Tot es conjura, per arrencar-los-hi
el prent tresor de la innocencia i llençar al fang
el seu pudor ! La moda, les acostuma a exhibir-se
en públic, en forma que les avergonyiria a no
existir aquell pretext que justifica els majors
atreviments. El cine, el teatre, el ball... qupints
incentius per al mal ! guantes escenes de lubri
citat ! guantes seduccions en una edat tan crítica
perillosa! Tot regalima sensw4lisme tot des
perta tempestes de desitjos i huracans de pas
sions que sovint rendeixen als febles i desman
telats baluarts on s'hi refugia la virtut. Una li
teratura erótica i unes publicacions quin desver
gonyiment i procacitat arriba a lo inconcebible,
obren de bat a bat les portes a les inclinacions
de la concupiscencia, als plaers de la materia!
I aqueixes publicacions, el nombre de les quals
augmenta de día en dia, tenen abassegadal ja
a

la nostra
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No
i

vos fiéu deis que parlen s1mpre d'educació,
parlen mai de Rehligió.
No vos fiéu deis que excelleixen la cultura, i

no

tenen de la moral cura.
vos fiéu deis que enlairen a la c?ibncia, i
no tenen
ch,N Déu concilncia.
No vos fiéu deis humanitaris que no són hos
fO

No

Pitlalaris.

No vos fiéu deis que fassin el pobre, que solen
rics de sobre.
No vos fiéu deis que alardeizen de rics, que
solen ésser llares de dits.
No vos fiéu del que sois conta penes, que VOS
oinplira el cap de quimeres.
No vos fiéu del patriotero, que no mes bus
que candelero...
No vos fiéu de qui fa veu de malalt, poguent
Parlar fort i alt.
ser

part ben considerable de la joventut feme
nina!
Qui no veu obert als nostres peus un abim
per on van precipitant-se totes les valors morals
de la societat?
Si la dona, que guarda com a sagrat relicari
la puresa deis costums en el reces de la llar, si
la( qui ha d'infondre les primeres guspires d'es
piritualitat i preservar de la corrupció als tendres
rebrots de la familia es prostitueix, si s'estron
quen en la seva mateixa naixenga les artéries
que fan circular la vida moral; si resta corsecada
i mahnesa aquesta
principi i sosté de tot
l'ordre social, qué restará per aixecar el que es
soterra ? per on podrá renovar-se la humanitat
caiguda en l'abim de la degeneració ?
Vallan devastadora de la immoralitat ha anat
avenrant constantment, obrint bretxa en tots els
is
valors humans, que han anat sotmetent-se al seu
esclavatge. L'unic baluart que restava ferm, com
i aquest
una esperança salvadora, era la donab
també trontolla, amenassa esfonsar-se, s'está mi
una

nant...

Cal que aquests símptomes no passin desaper
cebuts per els elements que tenen la consciencia i
responsabilitat de Ilurs deures socials. Cal que
les persones honrades, les persones de seny, es
captinguin de la greugetat, de la importáncia i de
la transcendencia del problema de la moralitat, i
que entri de pie dintre l'esfera, de la seva activitat,
com a un deis perills socials que urgeix rápida
ment

conjurar.
JOSEP M. COMAS

.fi¦A 15Ji5. J5.1,51515.

No
té pas

1

I ROCA

A lit

fiéu del virtuós malhumorat,

que no
bondat.
No vos fiéu del que parla molt de Religió,
i no'n practica un botó...
No vos fiéu del que fa'l generós, i no és bo
per da pa a un gos.
No vos fiéu deis exagerats, que'n sortiréu es
calabrats.
No vos fiéu de qui sa concilncia, alega semi.
pro amb vehernMcia.

No

vos

sana

vos

perdent.
No

fiéu de qui fea valent, que'n

surtircht

fiéu de qui pressum d'honrat, i a,vos
s'ha ficat.
No vos fiéu del vanitós, que vos posará galdós.

tra

vos

casa

No vos

fiétt

de

l'amistat,

que demana i

donat.
No vos fiéu tampoc de mí, si
dono a di.

en

no

ha

quelcom jo
EL JAIET

CATALUNYA SOCIAL.

12

-----------

dret anteriorment reconegut a les obreres emba
rassades.
Les dones que tinguin fills en el període de
l'alletament, tindran dret a una hora de cíescans,
que podrá subdividir-se en dues mitges hores
diáries d'entre les de treball per a donar el pit
24 llurs fills.
Aquestes mitges hores seran aprofitades per
les mares quan ho jutgin convenient, sense més
requisit que participar al director del treball
l'hora que hagin escollit.
No els seran de cap manera descomptades del
j ornad.
Durant el temps que estiguessin absents del
treball, les obreres tindran dret a l'assisténcia
gratuita d'un metge i d'una llevadora per part del
patró i d'una indemnització diaria suficient per a
mantenir-se amb la criatura.
Amb carácter provissional, i fins a la implanta
ció de la Caixa d'Assegurança obligatória de
maternitat, s'estableix un régirn de subsidi tute
lar a l'obrera que doni a lltun. El subsidi consis
tirá en 50 pessetes que pagará l'Estbt.

El freball de la dona
Disposició

ímoortant

La "Gaceta" publica un R. D. rnodificant els
articles 2 i 3 de la Ilei de juny de 1922 sobre el
treball de la dona).
Heu's aquí algunes de les modificacions més
interessants:
No es permetrá el treball a les dones durant
un període de sis setmanes posteriors al part.
La dona que hagi entrat al vuité més de l'em
barás tindrá dret a abandonar el treball, sempre
que presenti certificació médica que declari que
el deslliurament sobrevindrá probablement en el
termini de sis setmanes.
En els casos anteriors, el patró reservará el
lloc de la treballadora durant el temps que aques
ta trigui a tornar.
L'obligació del patró subsistirá per un temps
máxim de 20 setmanes.
Les errors del metge o de la llevadora en els
cálculs de la dala del part no perjudicaran el
115Elini^
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disposició

en virtut de la qual quedaran en po
der de les poténcies ocupants tots els "stocks"
presents i futurs de carbons del Ruhr.

el món

Lis conflícies
a

WITVV/

'

Bis tramvies de Berlín.

Alemanya'

El Consell Municipal, veient-se impotent per
sobreportar el déficit de 6o mil milions que
pesa damunt l'explotació de les línies tramvia
ries, ha mordat cessar temporalment en llur ex
a

Vagues al Ruhr.
Els obrers minaires, en vista d'haver-los estat
denegats pels propietaris de les mines els aug
ments que demanaven en els sous, i amb l'objecte
d'aconseguir-los, han représ a tot arreu les anome
nades vagues "perlades."
Els directors de moltes mines d'Essen, Gesel
kirchen, Bottrdp i Mulheim han acomiadat tot
llur personal, arribant a afectar la mesura dos
cents mil obrers.
A Werden els obrers de l'art téxtil han aban
donat el treball' havent-se registrat alguns inci•

dents.

•

L'augment del preu
Sembla que l'augment en el
amb paralitzar
i deis tramvies.
naça

preu del carbó ame
el ti-afee deis ferrocarrils

Els industrials alemanys
demandes de carbó

a

del carbó.

han

fet

importants

Anglaterra.

El carbó del Rulo'.

conseqüéncia

de l'incompliment per part d'A
deis lliuraments a efectuar en concepte
de reparacions, el general Degoutte ha dictat una
A

lemanya

plotació.
En conseqüéncia d'aixek, acomidiará el perso
nal tramviari.

Más mines ocupekdes.
Les autoritats aliades han ocupat unes mines
Sielenplanchen i Bruchstrasse.
També han ocupat les fabriques de Hoech.
Durant aquests actes d'ocupació, no es regis
traren incidents.
Les impremtes

d'Alernanya.

conseqüéncia del preu de cost i de les difi
cultats d'impressió, tretze periódics de Munic han
deixat de publicar-se.
El personal de la impremta del Banc de l'Itn
peri amenaça amb declarar-se en vaga si no es
novament admés un tipógraf que havia estat aco
miadat en la Ultima vaga.
La direcció del Banc de l'Imperi ha encarre
gat a les autoritats judicials que decideixin la
sort del tipógraf esmentat.
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Veritablement, sembla un símbol sinistre aquest
sinistre naval....
L'acuirassat "Espana" fou construit a Espanya
amb un pressupost d'uns vint milions de pesse
tes i amb un cost efectiu de més de seixanta
milions de pessetes.
Aixó ja no és un símbol, sinó una "tomadura
de pelo", que diuen els castellans. També solen
dir : "No me toques la marina", i la veritat és

Tota la
ocorreguts

premsa de Madrid condemna els fets
a Málaga i es plany que els soldats
es deixin
influir per les doctrines cornunistes.
La majoria d'aquells diaris quan a Barcelona
eS
prediquen doctrines anárquiques i es fan cam
Panyes revolucionáries no diuen ni una paraula
contra els elements que pertorben la pau ciu

taIdana.
Quina

autoritat pot tenir una premsa que calla
rnoltes vegades acull amb simpatia els capda
vanters revolucionaris.
Qui sembral vents recull tempestats.
* *

*

Algú proposa
Marroc que es
Aquesta és una
no hi

hagi

Després
que tenen

per acabar amb la guerra del
talli el cap a tots els moros.
gran pensada. Quan al Marroc
ni un sol home, la pau será completa.
diran que a Espanya no hi ha homes

pensades genials.
*

*

*

Llegint

els comunicats de la guerra del Mar
hom recorda els comunicats sobris que
publicaven els alemanys donant compte de les se
ves victóries. Ja está bé que ens entusiasmem
quan l'exércit obtingui una victória, peró potser
en fem un gra massa. De vegades es publiquen
uns comunicats que en comptes d'entusiasmar
roe

un

fan tristesa.
Pa pocs dies que el ministre de la Guerra fa
cilitá una nota enternidora ala periodistes, en la
qual entre altres coses es deja que s'havia sot
rnés un moro amb la seva dona i els seus fills
i que s'havia després de dos fusells.
No us sembla que per dos fusells i un moro no
val la pena de fer tants elogis?
Una mica Inés de sobrietat i... de sentit comú.
*

* *

Sembia que obtindrá un ékit esclatant l'Ex
posició internacional del moble.
seran representades moltes nacions. Unica
nlent de França hi concorren dos cents cinquanta
expositors.

Diuen que la comissió organitzadora
tots els detalls. Creiem, peréo, que

ha ultirnat ja
en

d'important.
Ea demanat permís a En Pestana
manca

gurar

un

per

a

inau

que

no

pot tocar-se...
* *

Els

d'indisciplina recentment ocorreguts
forçós les sancions lega,ls corres
ponents, encara que tindrien que mitigar-se tot
quant fos possible per moltes raons que se li
ocurriran al lector, a poc enterat que estigui
tenen

actes
com

en

* *

ha encallat i está

aigües d'Africa.

punt

es

tenen
ac

d'indicisplina?
Per qué no es tenen de castigar als que ata
quen el principi d'autoritat, de paraula i per
esctrit, i corrompen al jovent per iota classIe
de medis?
Per qué no als governapts que aix6 declaren
lícit i ho permeten com una de tantes "essén
cies intangibles deis principis lliberals"?
* *

*

La llei de tenéncia d'armes sois resulta bona

pels

que

en

fal mal ús.

la., gent honrada, aquesta, llei és desastrosa.
Cumplint-la, queda hom a l'arbitri deis pistolers.
Per

No estaria millor capgirar aquesta llei de forma
que obligués a portar armes curtes a tota la
gent decent?
Ve't aquí un medi per acabar radicalment arnb
els pistolers.
*

*

*

Un diari maurista de Madrid calcula que la
del Marroc ens ha costat, els dos se
mestres últims, vuit cents milions de pessetes i
deu mil vides.Encara que rebaixem el cálcul a la meitat sem
pre queda un marge horrorós de responsabilitats
guerra

a

exigir.

Mes, qui són els responsables d'aquest devas
sall de vides i milions sacrificades i ensorrats
al Marroc per homes deis partits turnants?
Dit queda: Aquests partits.
I mentre aquests

Aquests

a

no

d'aquests

tes

partits perdurin....
* *

L'acuirassat "Espana"

de perdre's

a

de les coses d'Espanya.
Pero la gent pregunta: Per qué
de castigar igualment als inductors

l'exposició...?
*

*

*

dies donaven un milió de mares per
deu rals. I deia un chusco fent una grácia:
Qui no vol ésser milionari per den rals?
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Els nostres lectors ja sabran ço que són els
"Cotos Socials," constituits per a ser treballats
en comú i en profit deis treballadors necessitats
—

Nolicíari
ESPANYA

Ens diuen amics vinguts de la comarca del
Cinca que aquest caudalós riu, un deis principals
de la Península Ibérica, ara es pot atravesar ca
si a peu aixut. Unes petites paseres de pedra
faciliten el pas en el terme de Four.

diguem

No

res

pérdues

del davassall de

que

aquesta sequera comporta.
Les
alarmant.
—

cremes

L'altre dia

de boscos continuen d'un modo

en crernaven

Més que la pena de

sis

o

set

a

l'hora.

desapareix

La
atormenta, l'indif e
réricia amb que utoritats i propietaris, gent de
la terra i persones illustrades, contemplen aquest
nostra

riquesa forestal,

flagell palie
col de

tan

veurer

com

ens

perjudicial pel pervindre agrí

Catalunya.

bre

El dia primer de setembre s'obrirá el

—

nou

económiques .diürnes en sos
nocturnes, i especials de francés i

curs

de les escoles

tres

graus,

dibuix, que sosté el Centre Moral Instructiu de
Grácia, havent-se obert ja l'oficina de matrícula
a l'estatge social (carrer de Ros d'Olano, 7 i 9.)
L'esmentada Societat e'sta fent i
¦

proposa fe?

necessari perque des del próxim curs as
soleixin les seves escoles el major gran possible
de perfecció. S'ha renovat el professorat amb
distingits sacerclots de reconeguda competencia,
com així mateix es posaran els locals i el material
al nivell que requereix la moderna ciéncia peda

gógica.
es

faran

en

catalá.

ta generosa obra.

qui

Ha mort don Avelí Montero

tan deu

Villegas,

a

institució simpatiquíssima i al
tament social: el Tribunal pels Nois.
una

Al seu enterrament hi assistiren alguns presi
dents d'aquests Tribunals entre altres el del Tri
bunal per. a Nois de Barcelona. Excm. don Ra

Albó.
Descansi

a

a les persones que volen emigrar a
l'Argentina assabentar-se avans de les noves dis
posicions oficials que reclamenten la emigració
i ha fet publiques el Consulat general de dita

nació.
La Confederació Nacional de Sindicats ea'
tólics d'Obrers projecta tina Pelegrinació obre
ra al Santuari de Loyola la propera tardor.
Han retornat a Barcelona plenes de
i alegria les nombroses colónies escolars
___

mon

pau el benefic

socióleg.

salud
amb

d'acert organitzades pel Ajuntament.

tan

L'Ateneu Obrer de Barcelona seguint la
tasa', començará el dia primer de seternbre,
el curs 1923-1924.
En aquest curs ofereix als obrers les ense
nyances que els ha proporcionat fins ara, cada
vegada més perfeccionades i més adaptades a les
—

necessitats actuals.
En les Classes de dia, es procura ensenyar als
nens, seguint els métodes pedagógics més
derns i reconeguts com a més práctics per les
leves intelligencias. Les classes nocturnes
guiran en aquest curs les mateixes que en l'O'
tenor, seguint els procediments que tan excellent
resultat han donat fins ara.
—

a

La sequera ha destruit

totes les

tardanies

Catalunya.
Les collites de vi i oh i

perdudes.
en

Barcelona.

Convé

seva

Vetaqui un fet formós i exemplar de debó.
Le senyora donya Remei Seguí, vídua d'En
Baltasar Estanya, de Castelló de Rugat, que viu
modestament en sa casa pairal, ha distribuit les
seves tesies, que valen més d'un miFlió de pes
setes a 49 famílies del poble a quines ha impossat
solament un petit canon anyal.
El poblé de Castelló no sab com agrair aques
—

tot

—

es

tot el

Els ensenyaments

deis associats en general.
A Miraflores de la Sierra sla constituit un
Coto per a la explotació de la mel de les abelles,
per medi d'ames cientificament posades i explota
des, que ha donat bons resultats.
Ço que és més curiós és que aquest Coto social
(en catalá podriem dime Tancat o Fitat social)
el tenen els nois de Escola de la població, a qui
per aquest medi .se'ls ensenya a conreá una ri
quesa agrícola interessant i productiva, i se'ls
auxilia amb els seus productes.
La nova Junta de Protecció a, la Infancia
la presideik don Prancesc Bartrina, sent-ne Se
cretari don Ramon Albó, reelegits per aclamació
els dos.
Aquesta entitat no necesita elogis.
Tots quants s'en fessin resultarien insuficients.
Ço que cal és que la gent de be la protegeixin
amb més dalé que fins ara, perqué el seu camp
d'acció és vastíssim i de valor imponderable, so

es

donen

també Per
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D'EXCURSIONISME
Res més interesant, certament, que les excursions al Piritieu Catalá,
aquest Pirineu tan sublim i tan immensament bell que fou cantat un dia
p_el geni immortal de Verdaguer. Diem "res més interescant" 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
Lleida. Un cop a Tárrega, la simpática éiutat frontera de l'Urgell i la Se
garra, una casa 'important per demés, el Garatge Sport, d'En Jaume Castells,
situat al carrer de Ponent, us facilitará automóbils equipats amb tot el
luxe que permeten les carreteres de l'estat espanyol, go que equival a dir
que permeten viatjar amb la máxima comoditat. Disposa cre turismes de
dos a sis seients i d'ómáibus propis per a collectivitats. Els preus són su
mament económics, 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 voldiran, ja que comoditats i facilitats no poden ha
ver-n'hi

mes,

=SeZell

certament.
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SERVEIS DE LA COMPANYIA TBASATLANTICA
Línia de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16'1 de
Habana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
Línia de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatje de tornada des de Buenos-Aires el día 2 1 de Montevideo el 3.
Urda de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New.York, Habana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de Habana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Línia de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona.
Línia de Fernando Póo.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
de Canarias i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials 'deis
ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

Gijón

viatge.

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
la Companyia dona allojament molt cómo& i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servei. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
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PER

ENRIQUIR

A

la sang, augmentar la gana i fortificar el sistema
nerviós, és un medicament sens rival l'aixarop

Hipofosfitos

Salud 1

es recepta a les criatures delicades i malaltices. Favoreix a ells el desenrrotllament del
sistema óssi. Totjust començat a pendre'l, la rosada color de llurs galtctes proclama les
excelléncies del preparat, Aprobat per la Reial Académia de Medicina
Cirugía
i
29 ANYS DE EXITS EN
CREIXENÇA.

També

.

Avis:

.

s'iii Ilegeix
Rebutgi's el pot si
perque amb freqüencia i
no

CONCERTADO

en

l'etiqueta exterior, amb tinta vermella, HIPOFOSFITOS SALL11)
major lucre en la venda, hom n'ofereix de similars

per a

1

Atenes A. G.

Provenea, 157

