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El clam del poble

Volem la paul
Des

de que

PrePonderáncia

en
en

-rnal-hora les potencies que
el

mar

egoístes conveniéncies, en
tat1
Procurant despertar

en

es disputaven el domini, o la
embarcaren, per inconfessables i
aquest afer internacional, afalagant la nostra vani-

Mediterrani,

ens

lo més pregón de l'ánima popular els tradicionals

l'.(,311tirnents que el poble sintetitzava antiguament amh una frase de lluita:
a:(Juerra
al moro!, no ha tingut Espanya ni un moment de tranquilitat, ni de

'era
'ni]; pau.

Qui pot comptar els homes sacrificats al Marróc des d'aleshores i els
--ons malversats allí per una causa que ningú sent ni ningú vol, llevat de
quatre senyors que no saben de qué se les heuen, i d'uns quants vius,—tal
Vnl+
molts,,que ho saben massa.
Afeblit i quasi mort !'ideal religiós que segles enlla arborava el nostre
"ble per a convertir el món al Crist, quina força ens pot ara
empényer a
contra el musulmá?
In
de l'any 1860 sols serveix per a demostrar la rapidesa amb que
e s els
ideals de pátria i d'honor han sofert la influencia de la davallada

guerrejar
•

L'exernple

sPanYola.

Perú aquests nobles
Qué hi fem allí?

•-z "

r,

ni el mateix

sentiments

no

Govern, sap

hi tenien cap intervenció

ara

contestar satisfactóriament

Pregunta.

al Marroc.

aquesta

sen-

Diem malatnent: el poble la contesta d'una manera que no podem transNosaltres tampoc la volea}contestar, peró d'acord amb el sentit del
e
de

tota la 'gent assenyada, hem de
lotlesta guerra
absurda, que prompte passará
s en

cé

dir al Govern que s'ha d'acabar
ésser inmoral, demés de posar

a

mal lloc davant del món civilitzat. Prou guerra. Volem la
.

pau!
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENFORA

ESPANYA ENDINS
Del Marroc arriben noves falagueres. Sembla
que Abd-El-Krim está cangat de guerrejar i de
mana condicionS de patt. Déu faci.que sigui promp
te un fet! N'Iti ha fam de pau. 'remem, pero,
(Piel no sigui més que un rumor sense fonament.
Dé, crisi ja no se'n.parla. Els Ministres fra
cassats, romanen seriosos, com si no hagués pas
sat res,- ni la vaga de Correus, ni les protestes
de les Universitats, ni el desastre deis Tractats
de Comerc, ni el desencant d'En Burguete.
Penó els miners asturians i tot el poble dar
rera seu en imponents manifestazions, han dit
al Goverri que el Tractat amb Anglaterra es la
ruina de la producció hullera nacional i que
per aixó no lii passen ni hi passaran.
•

.

•

El Tractat hispano'-francés está donant uns re
sultats 'desastrosos, per .a l'economia nacional.
•

Les

exportacions de França

a

alarmant,

a

menten d'una

manera

-

Espanya aug
vegada; que

la

rninven les nostres.

ja

tenim 41tra volta la Qüestió d'Orient
nada.
seLa qiiestió de les reparacions ha quedat en
tent
Parlan
gon lloc, i aixó que ara se'n• parla al
ianqui on el diputat Britten propasa la revisió del
)arTractat de Versalles i que els Estatá Unas 1
ticipin en les reparacions que en dit Tractat írn
posen als vençuts.
ell
La qüestió d'Orient ho om.plena tot ara, incl
0.1"
Poincaré no descuida la de les reparacions
:esa
ra obligar a Anglaterre a defensar la tesi frarn
ven

•

Alemanya.
Quina troca més embrollada
aquestes dues qüestions!
contra

la que

f011

oli-

Pero la Gran BretanYa no s'ha deixat 011'
Itál: a
car per Eranga, i al veure que aquesta,
ae.
alguna altra potencia feien, compliments en
rets
ceptar sa inVitació a la comú -defensa deis 5st
deis Dardanels i del Bósfor contra el nou Pr'tgib
•mini turc, s'ho ha ernprés per compte 1)r01)i
un gest dels seus.
-

Menys.•rnal

aquests favors del Tra.ctat ens
els paguen .els francesos maquinant per expulsar
que

Tánger, afavorint als Krims de la nostra
africana, .treballánt per quedar-se les ai
gües del nostre: Segre... qué més volem?
Per distreur?ns d'aquesta Iletania de coses tris
tes pensem en l'exit del ,Congrés d'Estudis Bascs
celebrat Guernica sota l'otnbra -milenaria d l'ar
bre de les seves glorioses i 'efectives ilibertats.
Quan tornaran a florir les terres hispaniques?
nos

de

zona

•

a

•

a

L'obertura deis Tribunals ha donat ocasió al
ministre de la Gracia i .de la Justicia (la gracia
sempre davant de la justíCia: és la característica
del sistema), per a pronuhciar un bon discurs crí
tic respecte a l'estat i a l'administrado de la
justicia oficial: Es un quadro llastimós. Val més
no parlar-ne perque tampoc
hi rerneiariem res.
Pero cal no obstant protestar contra ço que di
gné N'Ordónez respecte els crims del joc i del
desafiament, condemnats pel nostre Códie Penal
i per tots els códics penals del món. Nostre
ministre insinua la idea de no casitgar-los: "les
lleis que els castiguen han caigut en desús, lo més
cómo-de és donar-les per mortes." I que aixo es
pugui insinuar en la solemnial sessió stisdita
davant de tota l'Alta Magistratura!
Él Fiscal del Suprern va treure el mal regust
del discurs del Ministre, fuetejant les causes de
la criminalitat i demanant valentment la supres
sio del Jurar, que és una de les primeres causes.

efecte ha
el d'accedir
No
kemalistes triomfants a les seves imposicion5. 111b
lluitar
s'han vist amb prou forces per a
les
Anglaterra, ni .comptant, com .compten anlb11nón
el
simpaties. deis Soviets 1 amb l'ajut de tot Ira,
musulma, encara que purament romántic Per
Més endavant, ja veurem....
a
Altrament l'antic vesper' deis Balcans tnr5 sat
estar en activitat. La Petita Entente s'Ira Pc
ns'
d'acord per obrar segons aconsellin les cit.° ate
andes. L'altre vesper .creat per la Gran r,i1t9 sia
‘

El primer

sigut

l'Europa central, comença a' remoure's. R1115 jr
parla ja de reconstruir la seva esquadra
Constantinoble com. si governés a Petrogradfu'
vea
t,tc rts'
.difunt tzar. Bulgaria es prepara. Un
Inés
caps
bogeria
riós de
fa trontaliar els
d'Europa.
a

1

Mentrestant el Brasil s'arbora en festes
morant el Centenari de

sa

,119-

independencia que )1.1-

amb sa presencia el President de. la
si
blica de Portugal, com si al món no
riSi
c'
visquessin en
a la veina nació peninsular no
vital perpetua.
tes
Aquest és l'estat del món al escri ure aque
.1111
ratlles.
Estat que atunina sinistrament Esmirna
prevaricadora i cosmopolita,
un braseral de foc.
nora

passés

relre

•

r

convertida

ciutat
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Nosira Senyora de la Mercé
Sein

la tardor i les tulles deis arbres
i rodolen per terra com.
mortes. Han passat els dies roents.
d estitt i els
fruits assaonats, s'han després
de la bronca
i damunt l'ondulació de les mun
tanyes hi llisca la boira com un mantell yo
Damunt deis camps lassos de tan
imitar i tebis encara de la xardor d'estiu,
ni plana
una daca melangia. Pera hett's
que la Mare de Déu de la Mercé arri
,ba glariosanient amb son manten blanc com
la /lea de
les con gestes, i tota la terra s'a
i sentía un perfum de roses i un
frissament d'ales, coi» si tornessin de bell
"ou els dies clars de primavera.
Verge de la Mercé éS el nostre guiatge
ésla Ilion que destria les tenebres del nos'vial. Oh Verye vestida de blanc com
lliYi de les vallS que de lluny estant sent
ateu un
raig de lluna, que teniu els ulls clars
e9a el sol' i les estrelles i eh vostres galtes
floreixen les roses, volgueu redimir els
P'bres capiins que van pel món arrossegant
les cadenes feixugues
del pécat!
dicen la vostra ma feto d'espuma de mar
claror de Huna, i beitelu la ciutat.
a

9devenen daurades

..

ir,'

nostre

poble, Senyora„s'ha allunyat

de Vós. L'homé camina amb els peus
en la pas de la terra i no sap
ol,
ulls al cel. Trenqueu, Senyora, les
11°3tres cadenes: no la velen la nostra ciutat?
hi regua la pan. No és, pera,
aell0 pau que ens aconhorta quan el nosesPerit es
de llum, sinó la pan aclaParadora deispiecementiris.
Els esperits no
vibren. Es la carn la que s'imposa i entenebreiA,. els esperits.

-'1Parentment

(",en

Senvora, aquests homes, que

que vivint

el millor del mons, perhan deixctt de trepidar les
nt'quines
de llurs fabriques i no es fan man
sorolloses. Quan estan en perill
interessos
terials, criden i gesticulen
i quan
la( nostra espirilitat contemplen impassibles com el poe
es
cecs
que no degrada. Ah! egoistes, sou tan
saben
veure
que
poble
imucioral
un
no sera
mai un gran poble? Quan és que fa
/ii lora
manifestació per a demanar que s
l'onada. de llot que ens ofegara a tots?

(1%e

fa tentps

en

no

ifestarions
"iradament

'hl

-1`la.reu-vos
en'it
'ola

davant d'un qui ose
si encara
mica de sensibilitat, no pudren so

portar la fetor de les publicacions pornográ

fiqites.

Penetren a les sales d'espectacles i veureu
en cada tea tre es ret culte a la sensua
Wat. A cada correr hi ha una timba. El joc
és el' flagell del nostre.poble,,,S'arruinen les
famílies i els hontes de negoci. I encara dieu
que en la nostra ciutat no hi passa res? Ah!
és ben l'obra la vostra ideología. Com els
infusoris no us saben ntoure del vostre
petit món. Sou com aquests petits rie
rols que no reflexen sinó els petits arbris
sons que creixen a la vora i mai entmiralla
ran els arbres seculars
de les altores. Les
caSes que defenseu tenen purament una va
lor material. No és pos el cornerl el que fa
grans els pobles, sinó la foro, ,creadora de
la intebligéncia i la llum de l'esperit. Si no
tenin espiritualitat de res us serviran les ni
(peses. Grécia sera sempre superior a Carta
go. Catalans! aprofiteu la Pirca impulsiva
del cristianisme.
liccordelt-vos que el Dr. Torras i Bages
va din. o Catalunya será cristiana o no sera
res. Miren que el nostre esperit és pie de
sutzures. "fenim les passions desbridades i els
ulls entenebrits. Obrim-los bé per a que es
devinguin clars i reflexin la llom pura del
cel. Esforcem-nos tots per treure'ns del da
muta els nostres pecats i turpituds, i.seguim
penedits el comí dréturer. No sentiu quina
fetor de carn? Ai, pobres de vosIltres els
qui no la sentiu! Es que esteu intoxicats. Si
no ens
treiem de dintre lotes les impureses
no hl ha redempció possible. No sereM lliu
res fins que hagim fermat les passions amb
el cinyell de la continéncia. L'honte pur és
el Inés lluire, can nb es mou per influencia
de cap passió abjecte, sinó per própia Do
/untal.
No estimen la seva terna els que es cap
tenen únicament de les coses materials. Hem
de pastar, certantent, el nostre pa de cada
dio., can el fang de nostre cos necessita no
driment, pera l'home no viu únicament de
pa. L'esperit esta per darttunt de la matbria.
Ja, Verge de la Merce, que tenim els ulls
closos i hem esdevingut gairebé or.bs, volgueu
afressar-nos el comí que ens cal seguir. No
es deixeu que ens perderíem. Caigui damunt
de nosaltres la vostra benedicció con una
pluja benefactora. Així cont els camPs es
com

,
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devenen erms quan l'aigua no cau abundant
del cel, aixi tanibé els pobles porten una vida
esdlanguida quan s'aparten de Déu, que és
el sol i l'aigua fecundant de la vida espiritual.
Mostreu-nos, dones, el vostre fill que por
teu amorosament als braços, per tal que sa
piguem estimar-lo. Sigui Jesús el nostre
guiatge i el nostre mestre. Diu Sant Tomils
que ningu és, nzestre de si niateix, i per
tant, ens cal trobar un ser superior que ens

La

força

del mal

exemple

antb l'exemple de les seves virtu, s
amb la llum de la seva intelliqérzcia. 1
mestre,millor i més perfecte que Jesús'
Verge de la Mercé, desvetlleu la nostra lo
ar
ventut. Que vibri el seu esperit C011-1 les
saf
sclpiguen,PL
des tivantes d'una lira. Que
la seva jovenesa al vostre servei,i treba
per la granclesa espiritual de la nostra pat

guii

J. CIVERA 1

com

un

ventut

velles es restauren per a
Aixi com les
amagar la seva vellúria, les dones es tenyeixen
el cabell per a que ningú hagi esment deis anys
que tenen. Quan passem deis vint-i-cinc anys ja
ens sap greu que ens preguntin l'edat que tenim.
Les cases pintades de nou, poden amagar els
anys que tenen, perqué des de l'exterior no es
veuen les bigues corcades, peró una dona encara
que es tenyeixi de negre els cabells no pot ama
gar que porta al damunt un gavadal d'ariys.
Darrera la joventut se'n va la lluissor deis ulls
i les colors sonrosades de les galtes.
Per qué, doncs, es tenyeixen els cabells? Per
cases

viure d'illusions, per fer creure que la neu deis
anys no ha caigut encara damunt del seu cap?
Peró és que creieu que' la vellesa és un pecat
o una cosa lletja? No és més bonic un roure
centenaii que un plançó? Jo no he comprés,mai
com
una
dona casada, es tenyeixi els cabells.
No és una cosa natural que es vagi envellint?
Ah! com voleu mares de familia, que us res
pectin els fills, si us veuen ami) els cabells te
nyits i moltes vegades amb els llavis pintats?
Oh! quin poc respecte us teniu, dones -que em
matllaveu els encisos de la joventut! Deixeu
que els vostres fills us estimin i respectin amb
els cabells blancs. Una dona que ha perdut els
encisos de la joventut i es pinta', es converteix
en un ser ridícol i grotesc. Oh! quina pena fan
aquestes dones velles amb el rostre solcat d'ar
rugues i els cabells négres! Una dona vella,
amb l cap blanc, es digna de respecte i en can
vi si es tenyeix els cabells, fa riure com—un his
trió. No és a l'exterior que heu de portar la
joventut, sinó que heu de saber portar-la a din
tre. Heu de tenir el cor jove i mantenireben
vius els vostres ideals. 'Cm dona mai és vella
si és espiritual, car l'esperit no envelleix. Una
dona de divuit anys si viu arrapada a la rutina

jo

vella inalgrat la seva

crustaci, será

aparent.

-Una
La vellesa disfressada

soRMAN

runará

casa

que

encara

tingui les bigues corcades
pinteu bellament la fagIna'i-

que

Procuren, dones, ésser fortes interiormeu det
de rexeu la,.part externa. Es l'esperit que heu
serea
'

jovenir.

dintre vostre hi ha força llum
joves. La joventut no consisteix 1:45
i la gaita encesa, 5
en tenir la pell
en tenir ideals i aspiracions nobles.
Si
Deixeu les pintures pels histrions. No di
tl
=len la vostra vellesa. Si Déu us ha al-arg
la vida, per qué us en donen
tu,
comptes de mostrar-vos agraides, us disfress
perqué la gent cregui que eneara sou ioves jiti
com
que ningú ho creu, l'únic que aconseg
és posar de relleu la vostras frivolitat.
Tot el que passa és degut a la força del
es
exemple. Perque veiem que la nostra velos o,
pinta, creiem que nosaltres també podern fer
Si

a

eternarnent

tivrta

vergonya?

es

accions, goal
coses ridícoles deixaríem de
fer ! El nostre
és que no tenim voluntat i en canvi tenira

Áh!

si meditessim les

nostres

imaginació

exaltada.
Posen-vos davant del mirall, dones que as P
ten, i si us treieu deis ulls l'apassionament, "11'
reu que en comptes de fer goig feu pietat
tima.

n
115-
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Les escoles católíques
que cobren del joç
%unes

persones que volen defensar en privat
fins ara ha gosat defensar-ho)
cacio deis diners del joc a fins
benéfics, expli
caven que
l'acord tácit pres a les esferes a les
lais radia el
consentiment o la prohibició, sem
ola ésser
de que aquesteis diners vagin als pobres,
Derá en cap
manera a atencions de evite i pietat.
Aixi ha arribat a mes orelles un
intent de justifi
eaci6
d'aquegrt modus vivendi que millar s'en
Poclria dir modus mole vivendi.
beixern avui de banda el farisaYSme de l'argu
més ben dit el ponci-pilatisme). Ara sois
per a referir-nos a la qüestio de fet,
leeeptem per un moment la hipótesi de la licitud
cabals del ,joc a socorrer les primeres

(en públic ningú

(?)

mlat,

resnientem
d'aldicar

necessitais deis pobres: alirnents, Ilits, medicines,
hospitals. Admetem amb carácter pro

•vi'seri la tesi

:13teldre

de que la

urgencia

i

premiositat

de

grandíssim nombre de desvalguts sense
sostre, de inalalts, de criatures, fez tancar
'15 ulls
sobre la procedencia deis diners que s'hi
a

esmercessin.

''1\eeeptada

'

sem-

que quan no hi ha aquesta
quan no es tracta de socónecessitats, ni de proporcionar ali

premiositat,

-'er

Primeres.

2',11,,ts, 'lit
La
b•I''
arel

o

medicina,

cessa

aquella licitud.

un escrúpol tal, que és prou fort per
el permis d'admissió als fins de eulte i
i el limita a
l'almoina en son sentit mes

negar

1),eró Ilavors, demano jo: perqué cobren del joc

toles

de cultura

es

d'arts oficis,

religiosa: escoles obreres,
escoles de

patronats,

ea(61i
e""rers collegis religiosos
"Pul
li
ars.(també

es-

centres

de barriades
n'hi han de barriades aristocrci
normalistes, centres instruetiu-morals, esdominicals, escoles professionals-sindicals
cercles católies, gremis de profedsors
católics, escotes parroquials, i fins obres
'

eate,s
04eliques,
dertienlars
,,e,

t6(),nes lectures?És

evident que la ensenyança
el carácter
d'extrerna urgencia que poden
9udicar els asils
consagrats a

rei,..e

45segur
Ibldie

'principalment

sis pobres
menjar,
i assisténcia
.1, que si es parteix habitació
del criteri de deixar
lel(mor amb cabals del vid sois les atencions
ar

subv:

mena, llavors han de quedar excloses
del permís les altres finalitats. Coméš, dones, que
alió es eonsent?
Potser dirán que la ensenyança, és també una
necessitat primera, que la formació de ránima és
tant o més important que la nodrició del cos, i qué
hi ha un ensényament que és més urgent que la
mateixa subsistencia corporal: el de la doctrina
cristiana. Molt bé. Pero Ilavors jo demano: no
haviem quedat que les obres de pietat no tocarien
els diners eontaminats? 1 no és per ventura obra
de pietat la ensenyança de la Doctrina?
La eatequesi cristiana i la educació moral reli
giosa son la base i la porta de tata obra o insti
tució de culte i de pietat. Si no es vol que aquestes
es maculin amb el contacte impur, no s'ha de vol
guer que es taquin també les funcions sagrades de

•

l'evangelització i l'apostolat.
De debó declarem que anuest espectacle de
cobrar del joc moltes institucions culturals católi
ques, repetit cada mes, ja fa més de dos anys (al

Boletín Oficial

del 14 d'aquest mes de setembre
llista distributoria, de ptes. 240.280,
publicada pel Comité d'Obra Social i Benéfica) el
trobem molt poe edificant, el trobem subversiu, el
trobem dificilment coordinable amb la moral cris
sortia

una nova

tiana que aquelis establiments professen i amb la
doctrina cristiana que ensenyen.
Tornaren) encara altre din sobre la qüestio.

No és

pseudo-explicació del modus vivendi (?)
confirma aqiiesta posició, tota vegada

expressa

a

'p

aquesta teoria, itnplícitament

Bes reconegui

d'aquesta

La liuda

a

Tarragona

A darrera hora publiquen els diaris,
que el Sr. Zurita, de qui parlávem en el

article

(que meresqué

noves

de

penültim
reproduc

els honors de la
favorable, al diari La Cruz, l'esti
mat confrare d'aquella capital), ha sigut per últim
sacrificat a les concupiscencies caciquistes i ha
sigut trasiladat de Tarragona, havent-se per aix6
rima justament indignat els veYns honorables de la
ciutat imperial, els quals, amb la Premsa al davant,
estan treballant per a que sigui conservada en el seu
cárrec aquella digna persona, que havia lograt
exterminar el joc al territori de la .seva jurisdicció
ció i comentar;

administrativa.
Des d'aquí encoratgem als bons tarragonins,
desitjant•los bons resultats en ses gestions, peró
recordant-los també una vegada més, encara.que
han demostrat prou bé no necessitar lliçons ni

encoratjaments, que, sigui qui sz'gui el successor del
Sr. Zurita, si ells no volen, no es jugará, perqué

o

si
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molta foro té un representant del poder executiu
que disposa deis elements de coacció de la llei i
dels elements clandestins de la política inconfessa
ble, peró més poden, molt més, la voluntat i la
fermesa d'un poble amb autoritats morals que sá
piguen cumplir llur deure, estimar de debi, la jus

El radícalísme blanc

tícia, i avorrir i fer avorrir els vicis,
Tota

Catalunya

té els ulls fits

a

Tarragona.

•

R. RUCABADO.

UNA ERRADA
A Particle Jordi Sorel, de R. Rucabado, publi
passada, va passar, entre altres'cle
menor importancia, una errada que convé rectificar
perqué alterava el pensament de l'escrit.
Allá on deia que Sorel havia cultivat en la filo
sofia de la intuició de Bergson la doctrina del so
cialisme i de la vaga general com a intuició prole
taria, la paraula socialisme era en realitat sindica
lisme. Així esperem que ho donarán per entés els
cat la setmana

llegidors

4¦•

Assernblea ímporiani
Acords
Ola

reunit

l'Associació Nacional
de Propagandistes Católics, després de preparar
se una setmana fent exercicis espirituals al San
tuari cíe Loyola.
Entre les conclusions que cal registrar hi ha
les següents :
Secundar Pacció deis Prelats per la.. constittt
'ció de Joventuts Católiques segons els desigs de
la Santa Seu.
Mirar amb simpatia el nou partit de dretes en
gestació, si s'inspira en el dret palie crista i
procura coordinar la seva acció ami) la deis
partits católics existents.
Ireballar coratjosament contra el sectarisme en
A

-

Arpeibia

princlpals

l'ensenyament.
es

Fer catnpanya per a que per tots els mitjans
reprirneixi la immoralitat pública, estesa a tot

Avui tots els polítics'són sociólegs. Es ven que
rhome que obté la representació popular té
les
domini absolut sobre totes les matéries. Si
nicieses que es ditten en els mítins i al Parla"
les
inent, no tinguessin cap trascértdencia i no
combatre-les,
Peró
copsés el poble, no caldría
90
com que el món és pie de gent crédula que
deg
sap pensar deslliurant-se de la influéncia
que dominen l'art de la paraula, cal impuguar
les doctrines algunes d'elles considerades lai
rabé dogmátiques.
•
Abans els que volien solucionar el proble
social a base de solucions irrealitzables eren bo
rnes
d'esquerra, •peró avui les estridéncies liar
passat al camp de la dreta. Existeix un
nucli que té la déria d'accentuar la nota
Es molt lloable que es combatin les
socials, car defensant sistemáticament el
aconseguirem mai que els obrers s'emanci PU'
no
ca.
de la tutela dels bornes radicals,
sabent
P°9prometre mal una cosa que nosaltres
tivament que és irrealitzable.
Es natural que si diem als" obrers que abas'
;‹in.
taran la lluna amb les mans, que ens segue.'
Aixó també ho fan els radicals.
Els bornes de responsabilitat no poden
irreflexivament. Supusem que un dia
els que diuen que és injust el régim del
s'atrevirán a suprimir-lo? Si el
M'Ira°a
donaran que és un régim insubstituible
de tornar-lo a implantar, i sinó s'atreveil'el
dirámtiv
decretar la seva abolició, el poble els
que
les seves estridéncies—nd eren ultra
la
una plataforma política. Combatem totes
l'alegria
ses injustes i portem el benestar i
1
llar obrera, peró perqué la gent s'adoni deAp la
altres no traápassem el camí del seny
prudéncia. Abans de Ilençar una idea, medit(obra
la bé perqué mal se'ns pugui dir que feul, 51
negativa. F,n1luernar la gent és molt
gaç
qué costa és fer obra sólida. No volem r Pe'
la bona fe deis que tenen la pruija de Passa.
tric nof

.Petit
radical'
injusticies

cap'no
penó

,

Parlar

goverrli°

salari'

suprimeixensts-

cosaco-

les,.

,

terribles revolucionariS, preconitzant
immediat d'unes innovacions enlluernadores,
e'
c‘,o111
ró creiem és convenient dir-los-hi que
indicat
no
és
el
més
de l'estridéncia
el millorament social del poble. Els que Ca'-a-rricoratge Per lOt
a poc a poc són els que tenen
de la re re
s'aparten
bar més lluny. Els que
terra
fan obra perturbadora. Cal trepitjar
fao
que
ambiciosos
utopies pels
-

arrett.

Estudiar bé la Encíclica Inmortaii Dei de Lleó
XII
referent a la constitució cristiana deis
Estats.
.Formació acurada deis propagandistes católics,
especialment en la part d'estudis económics i en

qüestions agráries,
cientment

en

per

a

que

puguin

actuar

cons

aquestes importants matéries.

L'Assemblea fou integrada per representacions
de totes totes les terres d'F,spanya, regnant en
tots els actes i •totes les discussions un enlairat
esperit de propaganda i de cristiana germanor.

,Pe:
peraF-isinen

í deixar les
servir e.1 poble d'escambell.
ma

O*
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El desfi de la Federadó Paironal
La persisténcia deis rumors de que la Federació Patronal es desintegra, i l'estat en que
segons veu pública, comentada als diaris, es troba l'Associació de Crédit Mutual, fillola seva,
ens porten a
la memória aquells dies del lockout de 1919-1920, quan aquell organisme en el
icirt de sa puixanga, gosava recordar als obrers «el
cumpliment deis fins que el Destí (amb

rnajúscula) els senyala», professió d'ateVsme que, si bé part desvirtuada amb acte públic
religiós d'acció de grácies pel guariment de les ferides del Sr. Graupera,
plena de signi
ficacions i harmonitzava amb tota la literatura de la Federació i arnb el fet mateix del lockout.
en

un

era

Ata els

dirigents poden

demanar-se quin és el desti de la Federació mateixa.
una de les poques que s'aixecaren llavors contra el
história del qual és tota la história i tot el motiu d'ésser de la Federació. Peró
com ara, féu constar que li donava dret a discutir el lockout la seva posició discu
gdera de la vaga. Perqué acceptar el dret de vaga i negar el dret al lockout, és un
enntrasentit i una mala lógica.
,Ens separen de la Federació Patronal les mateixes raons que ens separen deis sindicats
c'brers. No és ella 'altre cosa que un sindicat patronal, que una associació patronal de
guerra,
Ideológicament, es nodreix de la mateixa doctrina del sindicalisme obrer. És un
de violéncia, que entra de ple en les defenses i reaccions de la burgesia que Jordi
manaVa. Es un instrument de divisió de classes, de lluita de classes (és debades que
negni el secretad Sr. Benet en sa conferéncia del 28 de juny), I per abre> nosaltres que no
ni la Iluita de classes, ni l'esperit de classe ni la consciéncia de classe, que respoO a
sentiments illícits de supérbia corporativa i engendren un estat morbós de cisma, de
scus

La má

;rekout,la

que escriu

comengar

aquestes ratlles

a

és

ni deistne

renetern

seetarisme social, podem acceptar-lo.
La ideologia de la Federació Patronal caldria sotrnetre-la
no

a una crítica severa. No sabent
000ide qué defensar-se, no s'amdinen a cercar la raó i el dret natural que basats en el
són els fonaments de la jerarquia i autoritat patronal. No; ells accepten les crea
revolucionáries que serveixen de bandera als seus adversaris, aquests tópics que hem

cristianisme,

eti ,°ns

eonsciéncia de classe, solidaritat de classe, esperit de combat, etc., i aixó val

sentir-se
ÉS

tant

com

moralment vengut.
la unió deis patrons que

no saben ésser patrons ni saben per qué són patrons. Cosa
els obrers d'ánima cristiana han sigut els més refractaris al sindicalisme,
els patrons que tenien una noció més cristiana de llurs deures envers els obrers de casa
'ya han
estat els més refractaris a federar-se. Podriem citar exemples.
La sindicació patronal ha produR el mal immens d'acabar de fer oblidar als patrons els
s
deures de patronat, acabar de fer-los desinteressar de la sort deis obrers de casa seva,
obrers deis quals han de respondre davant de Déu.
af L'espera de federació patronal ha mort l'esperit de casa, ha acabat de rompre el vincle
de cada amo amb els eus treballadors. En una paraula, ha arrodonit i consolidat la

així
et:rit_°":
1

com

de,"

jetin
'ra

revolucionária.

ni

(te

avui d'un cop, que ja ho desenrotllarem un altre dia: ni la federació patronal,
obrers (ni les comissions mistes), tenen res que veure amb els Gremis clássics
cristiana. Lluny, molt lluny d'ésser els vehicles d'una possible restauració adapnecessitats de l'época present, són l'obstacle definitiu que en barra el camí:A la base

sindicats

ta:eeonomia
les
a a

reern

ten

uns certs

deures

nous

de solidaritat de classe,

okrigiusns,
únics que valen per
ers
i

a

patrons, senyala.— R. R.

cumplir els

fins que

incompatibles amb els deures naturals

DÉU,

no

pas el

Destí, a tots els homes,
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COMENTARIS

Paracipadó

en

els

beneflds

Es aquest el

.,

tema de moda.
Parlar del "dret" dels obrers a aquesta par
ticipad& és enganyar-los. No hl ha tal dret.
Primerament, perqué aquel' que no está sub
jecté a les pérdues, no té intervenció en els be
neficis. Es principi de sentit comú i de dret na
tural.
Segonament, perque els beneficis liquidats
anyalment en els llibres de comerç ho són amb
carácter provisional, puix ,en tota empresa o ne
goci solament al liquidar-se se sap si hi ha hagut
o no no beneficis. Quants empressaris han tingut'
de cobrir les pérdues experimentades a les darre
ries del negoci amb els beneficis obtinguts abans,
quants altres negocis, bona llargs anys, han
acabat maIament ?
Danés, entre els elements de tot salani equita
tiu hi figura com una espácie ,de participaci6, no
els beneficis, peró sí en el negoci, com a
en
estimació del treball i estímul del treballador. El
bon salani solidaritza per aquest maja l'obrer
amb l'empressari, ami) el patró.
Má d'obra ben`pagada, tractant-se d'obretts
cristians, és garantia d'obra ben feta. I al con
trari. Aixó ho saben prou bé els homes de ne

goci.
*

*

*

Peró no solament no bi ha dret als beneficis
per part de qui no té part ni responsabilitat en
les pérdues que puguin ocórrer, sinó que
"dret", una volta aplicat, resulta illusori del
tot. Un senzil cálcul ho 'demostrará.
Suposem una fábrica en la qual treballin cent
obrers. Suposem que el balanç d'un any dongui
a un comerciant un vint per cent de benefici net,
comptant amb un capital de cent mil duros. Son
vint mil duros, veritat? Ara bé: fem-ne párts
iguals, i tiridrem per a distribuir entre els ce.
obrers den mil duros, corresponent a cada u cent
duros per any.
El cálcul és extraordináriament optimista, i
la liquidació generosa. I que?
Cent, duros a l'any, tenint en compte els sous
que es guanyen i les despeses dela vida obrera
en qué la minoren ? Quina garantia per al per
vindre suposen cent duros anyals?
Es pot iniciar una fortuna ami) aquest gua—ny
ex traordinari ?

aqtlest

11 1

*

*

*
•

L'organització

de la producció
econóir.:c actual és la següent:
L'amo, el patró, el capitalista

\miguen), hi posa el diner, la intelligéncia,
el nom, l'honra, la tranquilitat, la seva PrbPia
familia, la seva vida mateixa. S'ha de preocupar
de les despeses„ deis perills, de les
de la conqueSta de nous mercats, de l'estudi eco'
tinu que el negoci éxigeixi, i en premi de tot
'aixó, es reserva els beneficis, si n'hi ha.
el seu tre
L'obrer hi posa, en la
de la
preocupar-se
sense
hall metódic, mesurat,
a
prosperitat del negoci. Cobra un salani fix
com

en

el

sistenia

(anomenem-lo

propagandes,

producció,

dio
canvi d'aquest treball quotidiá i, tácitament,
a
renuncio
al patró: assegura'm aquest salan, i
Part
quant podria tocar-me de. Inés si prengués
elt
els teus maldecaps, en els teus esforços,
en
pro.
les teves responsabilitats. Si et fas ric, bou
fit. Si et tornes pobre, sofreix tu les c0nseqii1"cies. Jo ja estic content ami} el meu salad asse.
gurat i la meya tranquilitat impertorbable. Qt'i
vulgui més, que s'ho guanyi!
*

*

L'experiencia de la viáa ens ensenya que 11°
són pas més feliços els patrons que els obrers'
denlos'
Podríem estnentar mil exernples que ho
fóru
inla
tren. L'atirea inediocritas és encara la
de la vida feliç.
el'
Més, altrament, hi ha inolts spatrons que fa"
fruir als seus obrers de la participació en
beneficis, ja directament, ja per majá,
de tota mena a ells i a les seves famílies: eso:4s'
retirs, assistencia en les malalties,
els contratemps, etc.
El dret en la participació deis beneficis Portaria lógicament al dret deis ,obrerá en lainspece
al
ció deis llibres i de la comptabilitat, el dret
control del negoci, el dret a veu i vot
deliberacions, etc., cosa totalment en pugna
l'actual sistema de producció, que si bé ha d'O°
lloc a grans injustícies que clamen al
'
estat la força impulsiva del progrés
1"5"
comercial que han transformat el món d'una
nera meravellosa.

d'ato:ni'

proteccib

lehs

industrial

*

*

Els obrers poden no solarnent tenir partieiPa"
P'er
ció' en els beneficis, sinó obtenir-los tots.

altres mitjans més naturals i escaients.
Quan la sindicaci6 es perfeccioni, i els
es

deixin de sonmiar

coses

obrert'.

illusóries i

seus explotadors obreristes, podran
cooperatives de producció ben organit0.
fruir de tots s productes de llur treball. Ja
d'aixó en.
meneen
a dar-se casos práctics
Sindicats cristians, especialment en els Sil,
cats agrícoles; i, per damunt de tot,
da secular de les comunitats religioses wellt1)
grades a l'oració i al treball, no ens deixarA

als

A. Z.
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COMENTANT UN

DISCURS

alió del robad, matad, el velo de las
dels registres de la propietat?
No siguis innocent. Alió ho deja per a calar incautes. Ara que
rn'he fet ric, vaig a provar si pesco alguna cosa per les altures.
I ceim
novicias i la

queda, Sr. Lerroux,

-

crema

—

Per la moral

pública

alcalde es repetirla, segurament,
les autoritats fessin el matefx.
ID ha farn i sed de justicia i de regeneració.
Un govern que es proposés valerosament fer
justicia i combatre la immoralitat tindria al sen
costar tots els estaments socials.
Aquelles dues mil dones de Dénia serien den
g,est del

a

CÓ177
'

respon el

pob iel

Poes die s publicaven els diaris
1111 que
deia així :

"bénia.

un

telegra

A.qtlest matí
organitzat una
manifestació pública amb tancament de ca
,se,s (le comerg. interroció d'industries, durant
'111t.ia bona en qué els industrials
es dirigiren
—

atnb el

propósit

de felicitar a l'al
nmalitat que ha iniciat,
cinc cafés cantants i prohibint el.'funde diverses cases de joc
alcalde va sortir al .1.ialcó entre les aelama
.10118 de la
multitud.
A
mes de 2,000
Del"

la•carápánya de

ee,a,tNirtitt

•

11°nes."dnfestacfiguraven
r

L'entusiasme

del poble

a

Dénia per aquest

seu

•

arreu

on

•

gran

l'ajuntarnent

tot

no

milions.
Totes les persones dignes aplaudirien i ajuda
rien al Govern que tanques les cases de joc, pro
castigant-la, la blasf?inia, acabes amb la
prenisa pornográfica, revises les fortunes inexpli
cables d'alguns deis seus funcinaris, fes impossi
ble les malifetes de l'adrninistració, assegurés la
Ilibertat cid treball, ordenes i purifiques .1'ensenya
inent, reduís l'escalafó militar a limas raonables,
acabes ami) la guerra inqualificable del Marroc, i
donés a tothorn la sensació de rectitud, d'honora
bilitat'i de respecte a les lleis.
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Esguardant

el infird

APO

ameiicana d'enginyers mecánics
(American Society of Mechinal Engineers), que

el builleti 'oficial de la Pederació sindical
internacional, l'obrer japonés M. Osbatsumoto,
ha publicat un estudi sobre el sindicalisine a
les terres del Japó.
El moviment sindicalista va náixer a les dar
leries del segle XIX. Els treballs de propaganda
els va fer l'Associació de sindicats professionals
fundada l'any 1897. Aquesta associació l'any 1900
representava
oo membres. En aquella data fou
promtlgat el non reglament de policia, segons
el qual eren severament castigadés les coaccions
i les incitacions a la vaga.
Devers l'any 1912, un madi' escollit d'obrers
.fundá l'Associació anornenada Yuai .Kai, amb la
qual començá una era nova de prosperitat Du
rant el primer any de la' seva existéncia, s'ocu
pá únicament de posar els seris membres al col-rent de les reformes socials. Vány 1917 havia
ja aconseguit reunir 27 mil obrers.
El seu moviment ascencional fou aturat per l'o
posició violenta de la classe patronal. L'any
1920 s'observa una tendencia favorable a la
sindicad& Es creada una :Federad& en la qual
entren a formar part tots els sindicats. Els mi
naires varen formar una federació exclusivament
iu

,

seva.

Actualment existeixen al Japó 273 sindicats
amb un total de rro,688 membres.
obrer Osbatsumoto creu•que el mi
grat desenrotllo deis sindicats es deu a la promul
gació de .l'esmentat reglament de policia que di
ficulta la propaganda; al fet de que él 6o% 'deis
obrers són ocupats en treballs agrícoles; al pre
domini de les petites industries i a l'existéncia
d'un gran nucli de dones que són ocupades en
les industries textils.

(Mouvement syndical international)
INDIA
Una

federació

d'obrers de transport

El comité executiu del congrés sindical de la
India (Ah l India Trade Union Congress), ha pres
l'acord de constituir una Federació d'obrers de
transports de la India. (Áll India Transport
Workers Federation).
Aquesta nova organització compendrá els fer
roviaris, es empleats de tramvies i els obrers de
transport.

(The

UNITS

Els mecanics i els problemes industrials
La

E,Is sindicats japonesos

•

ESTATS

societat

és integrada per 16,000 membres, ha pres l'acord
de fundar una secció encarregada d'ocupar-se
de la unificado deis mérodes de treball usafs
les iinprernes.
Ha creat també dotze seccions integrades Per
8,694 membres, les quals es captindran de lies
tudi cieirtífic deis problemes industrials.

(New York Evening Post)
FRANÇA
Els prfes i les vídues deis

funcionaris

Alguns diputats es prOposen presentar una Pr°posició al parlament demanant que als orfes
les vídues deis funcionaris els sigui donada "la
pensió. Segons la Ilei de juny de 1853, unicarneut
tenen dret
la pensió les vídues deis fu11ei0115ris que hagin prestat servei 25 anys. Excepci°a

a

nalment
quan el

esineutat

es concedida' abans del
temps
funcionan i ha mort as causa d'un

acci-

dent
treball.
Alguns diputats
del

creuen

que

no

cue

just

és
els

les vídues i els orfes necessitats,
desarnParl
-/
l'Estat perqué els funcionaris morts no h-1
prestat servei 25 anys. Per aixó proposen que
s
els que hagin treballat un mínimum de 15 a-'nv,
a
les vídues Ilurs sels doni una pensió.

(Journai

Offjciel)

B.ELGICA
Un pro jecte dé llei

a

favor' deis invaljds

M. Franz Fischer, diputat socialista de
selles, ha presentat un projecte de Ilei creant elS

organisme

i

un

fons

especial

per

inválids.
L'autor del projécte recorda qu

afavorir

l:e

gons

a

tadística publicada pel secretan dee
Iii
ció del partit obrer, per cada mil habitants enha a Bélgica un cec, un sord-mut, dotze tuber Is.
lsos, vint neur6tics, 6o sifilítics i deu
ell

institucions (1t1~ ats
„

Tots aquests malalts'

tenen

recullen i en. canvi els inválids són abonbri:i
mna la seva sort. Per aquest motiu és neces
dar als que no tenen mitjans de
asa
Per a recluir. les despeses de l'F.;stat

vida.sar,

que

es

doni

una

ocupació lleugera als

,tJS

Chamble
(Documents partementaires,
Représentants)
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Sha dit al poble que per ésser gran i 'Hure
passat, desfer l'obra deis
pares i eraancipar-se del poder de la
trgdició. Molt Ola treballat per fer avorrir la
tradició, peró afortunadament la majoria deis ho
mes ii han restat fidels.
era
aostres
necessari oblidar el

Pascal ha dit:
L'afecte als

els •ostums són la nostra na
nostres avantpassats és un fet
que es repeteix en tots els temps, el qual demos
tra una llei general de la vida humana.
L'hale no treballa únicament per dl i pels
seus coetanis, sinó també pels bornes que vindran
lieru de sentir-nos lligats amb tots els homes
que han posat la seva petja damunt de la terra.
Si el fi de l'home fOs purament ,individual i
l'ogués viure i desenrotllar-se amb les seves pró
Pies forces, no seria naturalment necessari par
lar de la
tradició. Pero com que l'home ha estat
ereat per a conviure amb altres bornes, establint
se. a4xl la llei de solidaritat, i estant incorporat
Iticliviclu a la societat, a la familia i a la nació,
defensar la tradició i la continuitat de la vida
L'horne és lliure, peró Déu el mena. La
divina, immutable, inalterable, dóna continui
al s elements essencials de l'ordre social i fixa
es
earacterístiques i els trets essencials, de l'exis
deis pobles. Aquests igual que els indi
"Ilus, tenen una personalitat própia: febles, forts,
o petits, tenen un lloc
determinat i han
t'e
cumplir una missió. Matar, dones, la tradició
d'un noble és matar la seva personalitat._,
Quan l'honre creu que té el dret de fer les
segons el seu propio- criteri,, comenga a dear la guerra a tot go que no es deriva imme"'Atament d'ell i volent regnar, destrueix. Per
)(?) diu un autor, que en temps de revolució
S'11 hostils
totes les coses antigues.
1-,es doctrines engendrades per la Revolució, to
s.es tendeixen a combatre les coses tradicionals,
Pateixen del mal de la innovació. Pobres de
losaltres que poséssim en práctica totes les inlu'vaeions
dels bornes que pomposament s'anornelie

tura.
.

itat

té,tleia
1,1aus

eel)ses

avertgats

11," deis
-4.18

errors cabdals deis

bornes

revolucio

és voler que els pobles siguin sotmesos a
Ileis arbitráries que consideren l'home com
tia ser
abstracte. L'horne no és tal com' voldrie "
que fos els legisladors revolucionaris, sin()
corn es en realitat. Es denla molta imporancia
les lleis
i poca als costuins. Cal regular, na
__Irabnent, la vida deis pobles peró tenint en
'clupte la psicologia llur.

t it les
at

"'

.Poble
t

respecta instintivament les coses ve
els vells costums són considerats cotn els

millors. Quan un vell presencia un fet desagra
dable o itranoral, exclama: aixó en els meus
temps no passava. La qual cosa vol dir que l'ho
me se sent aferrat a la tradició i que no vol
desfer-se deis costums antics. No s'ha de con
fondre la tradició amb la rutina, Les coses do
lentes s'han de combatre encara que ens pervin
guin deis antics. Generalment els vells costums
són bons, car del contrari no s'haurien conservat
a
través del ternps. Les coses contráries a la
uostra natúralesa, deixen aviat de subsistir. Mon
tesquieu ha dit: "Es mOlt convenient conservar
els costums antics. Com que els nobles corrom
puts no tenen gestes beroiques, no han crlat gratis
toses; I com que els pobles senzills i austers han
fet les coses més grans, en recomanar els bornes
que imitin els antics no fem altra cosa que re
~lanar l'exemple de les grans virtuts" (e).
Sl el govern de Roma, deja Cicerk és millor
que el deis altres pobles, és perqué aquests han
tingut bornes gratis peró isolats, que han donat
cada un d'ells una constitució a la própia pátria,
d'acord amb llurs particulars principis. En canvi
la nostra constitució, no és obra d'un home, sinó
de wolts i ha estat consolidada no pels bornes
d'uná época determinada, sinó per la forga deis
segles. Tot l'enginy del món, reunit en un sol
borne, no podria en una sola época abragar i
tenir cura de totes les coses, sense el concurs
de l'experiéncia i la tradició" (2).
Aquesta fou una de les causes de la força prin.
cipal i de la sorprenent poténcia de la ciutat
imrnortal: Sic rerum facta est pulcherrima Ro
ma.

Diuen els partidaris de les doctrines avenga
des que la tradició impossibilita el progrés i l'en
grandiment deis pobles i condemna els hotnes a
la immobilitat. Si el progrés arribés a modificau
l'esséncia de la naturalesa de l'home, l'amor a
la tradició seria un obstacle; peró com que el
perfeccionament de l'home i de la societat no la
modifiquen en la seva part essencial, és injust
combatre la tradició.
El progrés consisteix en fer desaparéixer des
prés d'una lluita heroica i persistent, les imper
feccions de la naturalesa humana. Aquesta és
la missió del progrés. Cal, doncs, per seguir el
canal de la virtut, renegar de les virtuts deis
•

avantpassats?
Adhuc el racionalisme revolucionan, que creu
amb Hegel en la mobilitat eterna de totes les
coses, trencant la cadena de la tradició, no fa
altra cosa que seguir la lógica de les seves idees.
Pels que no s'han allunyat del camí dretitrer i
(I)

Esprit

des loi
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fer-la desaparéixer. 'En canvi quan la Ilibertat
és una práctica con.stant i és basada en la tra.
dició, esdevé forta i inilestructible.
L'Església católica vio .de les tradicions i s'II'L
captingut seMpre de conservar-les pures en MI
de les passions i deis .capricis deis homes. rol,
constrtIda 'damtnit de la sang deis mártirs i aviii
aquella sang encara vermelleja com. si acabes de
xarbotar de les ferides obertes deis
cristians. FAS cristians estimern les virtuts lleoi"
qües deis postres avantpassats, i admirem la vida
exernplar deis gratis hornel que han
petjades de Jesús. El éristiá no és un borne !so'

la immutabilitat de Déu i saben veu
coses creades que es succeeixen a
través deis segles, la perfecció infinita del Crea
dor, la Iradició és nécessária al progrés i una
necessitat per la conservado de la societat. En
la vida moral i. en la vida física, hi ha coses
que resten i altres que passen ; i l'home no obté
el seu perfeccionament ami) les coses *que canvien
i passen, sinó romanent aferrat a les grans lleis
que domien tota la nostra existencia.
Quan és exclosa la tradició, la Ilibertat és
molt poc sólida, ja que la llibertat que es de
riva únicament de les lleis és frágil com el
paper sobre les quals han estat escrites.
Si la llibertat no está vinculada en els antics
costums i no forma part de les tradicions na
cionals, bastará un petit caprici del poder per
creuen
re

en

en

totes les

primitias

seguitles

lat, sinó

que dintre d'ell bi ha totes les
del cristianisme.

gestes

*.

SOBRE SINDICAD-SME

LA JOVENTI1T CATÓLICA

Conferéncía oportuna

Pamules
del Pare San'

.Nostre benvolgut collega La Comarca, d'Olot,
dóna compte d'Irna Conferencia del nostre re
dactor en cap i cornpany estirnadíssim, Fti Civera
i Sormani„ referent al palpitant tema que encap
Cala aquestes ratlles.
Si no tinguéssim por
primendes, quan torni

les seves carínyoses
ocupar son lloc, prou
dirlem go que es mereix el treball del nostre bou
ámic i illustrat sociolóleg; pero ara restará per no
(lit, no sense fer constar, que el tema fou ,desen
rotilat amb tota clarividéncia en, sa part histó
rica-filosófica, peró tendint• sempre a lçs seves
més práctiques i oportunes aplicacions a la roa
vivent.
a
a

.,

De l'actuado del Sindicalisme en el camp po
lític i inéS concretament, a 'riostra infortunada

cintat, digné coses punyents i curioses, tenint
fines ironies per 1"‘home providencial" del qual
'parlen •cls que no coneixen el ver estat del vici
a ,Barcelona (l'uns anys ençá..

Ir,

Pius X.-1 va dignar-se donar audiencia a
munió de joves catolics reunits a Roma O'
motiu del Congrés de .les Joventuts Católiques
italianes i, entre altres coses, va dir-los que elle5
són l'avantguárdia deis denles católics en el ea.
mí de la perfecció cristiana, en la mes alta
generosa professió de fe, en la més clara i Pel"
fumada puresá de 'vida cristiana.
"No és, va afegir, lo primer la política, ni re"
I"
conomia social, ni la cultura : lo primer és
formació cristiana Per a la vida social."
Va posar fi a les seves paules d'eterna vida
amb aquestes altres que varen causar
enlodé): En la santa missa he pregat a Déu Pels
joves, per la puresa de les scves costurns, Per
a que tinguessin alegría en la seva ánima i

.1

Preg°19`.

en

,el

cor.

-

Combaté

de pas al Comunisme, peró també als
ríes i poderosos que fan mal ús del seu poder
i de llur riquesa, recordánt-los-hi la terrible fin
preeació• de Déu.
a

Féu

una

que.

oposi

jovent catará Per
sá espiritualism.e al devassall de

xardorosa crida al
un

materialisme que ho innonda. i ho corromp tot.

Hen's aquí, joves católics, tot
acció individual, social i religiosa.

un

programa

Nosaltres
ens atrevim a fer cap
aquestes paraules,. que semblen burilades

sobre•bronze brunyit.
rellegir-les, meditar-les i, sobre
tar-les sincerament, coratjosament, a
or

Cal

tica.

tot
la PrSe"
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D'ad

De la desastrosa i de la

podrida intervencio
administració, n'ha dita co
ses estupendes;
pero no han vingut de non
ningú. Tothom ho áap.
Peró ara vagi en compte el senyor Ordónez
que, quan, es tregui de sobre el "Gran collar de
la justicia", no el denunciin per injúria i calum
nia al "Cuerpo", davant deis Tribunals.
de la

política

en

dita

a

.

esgarrifat

món está

1,111irna. Les

i atónit per l'incendi
la premsa po

publica

'que

noves

els cabells de punta. Es
la destrucció de
Pero. al fer memória.

'lile evoca

un

quadro espantós,

Jerusalem.

Cai fer memoria i llecordar go que
d'Esmirna
•uutaren a son temps els corresponsals de la

*

*

*

•

Guerra Gran.
Esmirna esdevenia
)ts cis

la cloaca

í coliectora

vicis i corrupcions de l'Orient i de l'Oc

('Ident junts. Alió era una nova Pentapolis.
El foc .és
purificador...
Preguem per la desgraciada ciutat bo i .prenent
ne

—La
mena

Den qué és la mateixa

un

justicia.

la pobrissalla deis petits
der viure.

creu

hi ha montada una "Colonia d
base deis diners del joc, de la pros

cl'altres fonts

fletes i betQfiques

tan

com

eixoplugnen els- trinxerai
lo bo i millor de cada casa. finen
ara anava tan bé.

dita colónia s'hi

r's de
per
(ilie tris

allí,

PcItO -vet'aqui

et;otaut-se.

que

les fonts

ara

Les clavegueres

i\lgú aprofita s'es aigiies
Coln Pilat.

d'ingressos

van

nc oorren...

per rentar-se les

mans.

Prerlguin-ne
Per
aquí

---n1

trenca-terrossos guanya més que el
de la ploma, per molt dret

La veritat és, peró,

que

obertura'

lePl°1'able

a

benófiques-socials
semblaus aigües.

beg,nin

'de

e'lfenlisrnes

ni

* *

*

*

de Gracia i justicia, a la so
deis Tribunals, ha prontniciat

l'administració

circtunloquis

de

justicia,

ciar i net.

l'estat
sense

a

*

----A Callarles lii ha canaris, és natural.
El que no és tan natural és que hi hagi En
Lerroux, perqué de callari no en té res. Pere;
ha can'tat com un canari Es tot un callad, clic,

borne, En Lerroux I
Cantant, cantant, diuen que ha pescat
per a les próximes eleccions.
—Qué ha cantat ? preguntaran vostés.
tot

un

un

acta

—La

seva persona, les seves gestes; peró dei
recó les de la Setmana Trágica, de que
tant abans es vantava. Es coneix que ara li fan

Vol

a

aquelles pagines cabdals. de
pujar al poder i pesen. massa...

Pero, qui deslliura
sang i

discurs, valentíssim, assenyalant
de

disper

part deis friáis
aquests intellectuals.

que bona

que el món sofreix es deuen
just és que els paghin.

nosa

Ministre

an

patir fam,

nota les entitats

*

t.

de

cotnenca

per tal de po

que llauri.

xant

I

la
,nr.se. colonia

Estats),

més destre llamador

Madrid
a

una

sert.

que ens con
tradiu, quan no fa més que repetir
seva opinió sonse atendre per
res a la nostra.

.

és

savis mendi

La C. 1. din que l'ofici de savi ha anat tan
menys que prompte„ a aquest pas, restará de

Qualsevol

Un contradictor

que

cants, demana caritat al Consell de la Societat
de les Nacions (que solament pren seriosamettt

a

ha

"Cooperació Intellectital",
pobres

de comfraria laica de

d'aquells

a

En

la sevá vida.

Lerroux

sacrilegis ?

d'aquella

*

—La fantasia

periodística

va

Len correr que

l'Escorial s'enfonzava.
Ara bé: lii ha In refrá que diu que "que qui
adoba la gotera adobará la casa entera
Mirin que per adobar tot l'Escorial !

no

-

-
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--La Cambra Agrícola oficial de kleyda delna"
decimal a tot°
na que s'apliqui el sistema métric
classe de transaccions.

!Volicíarí

ESTRANCIEn

ESPANYA
Sindicat ferroviari católic de Miranda
d'Ebre tingué Missa de campanya per a cele
brar la solemnial benedicció de sa bandera, que
efectuá el venerable Bisbe de Calahorra, el qual
pronunciá seguidament una xardorosa allocució.
El mitin allí improvitzat resulta imponent.
En el final es demaná al Govern la llibertat
del benemérit propagandista católico-social Fe
deis
lip Pereira, pres injustament per la
socialistes, a, qui té indignats Deis gratis éXits
de la 'seva propaganda.
Aquesta iniquitat ja fa massa tempS que dura.
Vieti-vos dels governs anomenats conserva
(10V 5,.

press'ió

--L'Associació de fabricants de teixits d'Igua
lada, acOrdá entregar den i cinc 'pessetes setma
nals respectivament, a cada u dels contramestres

ajudants d'aquella cintat; quals quantitats es
destinen
formar un capital de garantia de se
gur contra l'atur frçós.
—A Sant Pedor (Catalunya) sita collocat amb
molta solemnitat la primera pedra d'un celler
cooperatiu,
ple Consell Superior de Protecció a la
infáncia ha resolt acabar prompte les obres del
a

•

Reformatori per infants a Carabanchel i 'que el
proxim any funcioni el Tribunal per a nois a
Madrid.
Ea seria hora!
—Una prestigiosa entitat obrera de Barcelona
demana al •Govern que siguin fets efectius els
veredictes de la Comissió Mixta desobeits i bur
lats pels poderosos.

organitzadora

de la catnpanya
en el Co
inerç de Barcelona acordá celebrar una. assemblea
-magna .en un deis principals teatres d'aquesta
ciutat, el
dia primer d'octubre, a les
den del matí. Aspira a adaptar la jornada mer
cantil a les costums i necessitats de la plaga,
sens
dany de ningú..
—La Comissió

contra la Comissió Mixta del Treball

diumetige,

•

regions alemanyes de- Westfáliade
suplementária.
de la Renánia &aplica l'hora
hores.
non
durant
la
jornada
de
treball,
certes

--El Ministre de Cory.eus de França

una causa rica

si donessin

d'espiritualftat

es

cops de martell

a una' brasa: en

com

fan
calar foc

saltar guspires que van a
allá on mal hauria arribat.

el

al Col).permís als seus empleats per assistir Berlín.
gres internacional de ComunicacionS de

Aprenguin

els

d'aquí.
ad'

convingut
--Els miners txec-eslovacs han
cent e"
.els patrons la rebaixa de un nou per
que s'estl
els salaris. En un contracte collectiu
moles
elaborant la rebaixa va en augment, i en
industries d'aquell país arriba fins al 20 Per
Aquest movirnent pot dir-se que és n'ttlildia'

11'

—La gran .vaga hullera deis Estats .Únits
colega
acabat per un arbitratge. 1 pregunta un
ocaferits
i
d'allí: De .qué han servit els rnorts
sionats per aquest atur i els milions
(19e
bles perduts, si al cap i a la fi s'ha
de
O"
es.
recorrer al arbitratge? Per qué no

incalcula"
tingut'

boli

principi?

1 té raó ralludit diari.
caps de

París per

a

a

l'Episcopat francés
tractar de

principalment flagellen

a

les tres

es

.1-0110/1

plagues

aquella nació: L'esc°-

laica, el mal humanisme, i l'immoralitat
inaportants
prenent sobre totes tres plagues
cisions.

Católica
-El Congrés de la Joventut
00111
amorosament
Roma,
que, ha tingut lloc a
carácélel
pel Pare Sant, ha confirmat el seu

Peló 5:3:-

estrany als moviments polítics,
joves se
mant la necessitat de que els
exernplars
ciutadans
tin per actuar com a
quant afecta al bé públic.
corporatiu
'rambé. declarâ el carácter
l'Escola
de la J. C,. segons els principis de socis
sens
tiana, i el delire de tots els
sev
en les
de quatre cents mil), d'inscriure's

piritual

crio

(Passe.:

respectives organitzacions sindicals.
Ambdós acords són

portuguesos
Els que combaten

negá

importantíssims.
camí Líe fer-se
poden tirar

van

endavailt:p)

en

lionaris. Veient que no
de
falta de reis (i tants que en tenien
a l'est:
Banc,
han acordat circular ballets de

R.ússia, d'Alemanya,
sobre
pot

gá

tot a Rússia,
menjar.

&tes
d'Aus'tria." Enmilionari
tothom

es

nael°,1',
'
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de gran interés:

Los Tribunales
EL TRIBUNAL PARA
Y SU

ACTUACIÓN
DE

para ninos

NINOS EN BARCELONA

EN EL PRIMER SEMESTRE

FUNCIONAMIENTO
PER

Ramon Allbó í Martí
President de dit Tribunal

anda

un

próleg

de

Avelí Montero Rios i

Villegas

Autor de la Ilei de Tribunals per

a nens

PREU: 10 Pessetes
EL PRODUCTE ES DESTINA A INS11TUCIONS PROTECTORES DE
LA INFANCIA

rzx

'ERVEIS

DE LA COMPANYIA TRASATLANTICA

de Cuba Méxic.--Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
Hii,ónl'hila
el 20 i de Corunya el 21, per Habana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16
i de
ei

aDana el 20 de cada

(11Lini

a

mes

per

a

Corunya, Gijon i Santander.

de

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

atie de tornada des de Buenos-Aires el día 2 i de Montevideo el 3.
v Unja de New-York, Cuba, Méxic.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Reta el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana i Veracruz.

Rlibcia

de Veracruz el 27 i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
sortint de Barcelona el 10, de Va
11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana.
de Colón el 12 per a
anula, Curasao, Puerto-Cabe/lo, La Guaira, Puerto-Rico, Sortida
,9nilla,
Canaries, Cádiz i Barcelona.
cp Unia de Fernando Póo.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 2,
Valéncia el 3,
klacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, de
Santa Creu de la
part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent les escales
k-anarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
Do A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials
deis
del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bara Filipines, les
sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

Linia de Venezuela Colombia.—Servei mensual,
el

delcia

ceirots

viátgena

„Acluests

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat

ipanyia dona allojament
1Pf-q.

Tots els vapors porten telegrafia

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

Nueva)

CENTRO DE ENSENANZA ESENCIAL
MENTE PRÁCTICA, DE COMERCIO
Reforma de letra.—Ortografía.—Correspondencia
partida
de escritorio.—Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de Libros por
aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa.—E1 Título de
Libros, previos exámenes por péritos y profesores mercantiles.1—C1ases espeiaiel por
senoritas.—Practical of Sebo' Languages (Lenguas vivas) por profesores extranjeros
métodos modernos puramente prácticos.-Taquigrafía. Geografía comercial.--Lenguáf°11

dowere
Tenedorma
yos.
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