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Les subsisténcies baixen. El pa, la carn i els articles de primera
Preus módics.
Ai, ja era hora.
No t'entusiasmis, Roseta. Estava Ilegint una noticia d'América.

necessitat

es

vendran
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La

veu

deis Pasfors

La untó deis católícs
Un ideal a realitzar en termini breu hem entes sempre que és el de la unió deis
católics. I per aixó l'hem propugnat a bastament d'aquestes planes estant.
I en dir unió no és que entenguem aquesta paraula en el sentit en qué tal vega< a

s'ha entés en altres ocasions, és a din, en el sentit que tots els católics ens haguéssim d'a
servei
grupar en un feix únic i constituir una mena de força política organitzada per al
constituir
pot
tal
vegada
pública.
Aixó
vida
que
presentés
en
el
de
la
de tot el
es
camp
constitueix, perqué les circumstáncies no ho
un ideal per a alguns; per a nosaltres no ho
fan necessari ni possible, grácies a Déu.
s...
Per qué? Senzillament, perque per actuar en el camp deis partits polítics encara con
tituim legió els católics espanyols i sense detriment deis interessos católics ens podem per
metre d'actuar i de lluitar en un o altre camp polític. Es a dir, som molts encara, som
defensar alló que és
els més perqué ens hágim de reunir en un sol agrupament per a
un
partit únic en país,osr
aquesta
de
la
unió
en
essencial i que no admet més solució que
necessari.
d'elements
ho
fa
en qué l'escassetat
així
No és aquesta la unió que hem propugnat mil vegades. La nostra unió és a base d'es
cada
tablir una comunitat d'ideals en el camp social principalment, comunitat que es fa
d'ensenyament
tenim
problemes
d'educació
i
Avui
vegada rnés necessária i indispensable.
prosperat
que a tots ens interessen per damunt de tot ; problemes de premsa católica, que ha
molt, peró no tot el necessari; problemes de moralització de la vida ciutadana, etc., etc. I
als católics tris interessen tots aquests problemes i com no els podem
no cal dir com
negligir gens absolutament si volem que en ells prosperin les nostres solucions. Són < ls
probl e
problemes d'estructuració de la societat cristiana; són els problemes básics. Són els
banda els católics.
mes que no podem ni havem de deixar de
I per aconseguir la máxima eficacia, cal la unió de totes les forces católiques;
aquesta unió no la confondrá ningú, certament, amb la unió que un partit polític supos a.
Nosaltres creiem que aquesta unió social pot ésser més eficaç que la unió política, ja
al
que aquesta suposaria exclusions doloroses i, en canvi, la ,unió social no en suposa cap;
vegades.
contrari, suposa la vivificació de molts partas polítics, de
No pot ésser que cada u actui pel seu compte. Cal que tots els católics pensem que
comunitat de
hem d'actuar com a tals. I per arribar a aixó és precís establir aquesta
pensament que Vactuació social suposa i requereix.
católics arnb
I aquesta no és difícil. Com pot ésser difícil comptant com comptem els
comuns?
una doctrina comú, amb unes autoritats
*

*

*

Cardenal Dire c
Per aquestes raons ens ha omplert de joia la Pastoral de l'Emm. Sr.
parla
de la necessí
important
document
es
tor de l'Acció Católica d'Espanya. En aquest
derivant
el
camp
social
católics
en
esforços
deis
tat de la coordinació de les obres i deis
at
Carder
Vensenyament de les paraules següents de la carta del Cardenal Gasparri al Sr.
de'
l'obra
contribuir
a
Reig, en dir-li "Així com tot católic ha de sentir la necessitat de
necesSitat i el del: re
l'acció católica, segons les possibilitats de qué disposi, deu sentir la
resulti
exposar al perill que
de coordinar-se amb els órgans d'acció reconeguts si no es vol
estéril la seva obra o tal volta pertorbadora."
proporcions ces
I diu el Cardenal de Toledo : "La nostra forca creixerá en notables
altres,
de
les
del moment en qué les obres, en lloc de viure isolades les unes
hem propugnat i desit:at
entre elles"per a una acció comú." I aquesta acció comú és la que
la
forta. I vindran dies en que
nosaltres un dia i un altre dia... el camp és extens i la feina
fe'
vet
en
món
i
tasca será dura per als cat45lics, ja que la revisió de valors ha començat en el
resignaran facl
la caiguda d'una civilització materialista com la present, els derrotats no es

s'enten01

ment

a

la

caiguda.
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fi día de Sant
Cada festa té la

seva

gracia, i la del dia

de Sant Josep és molt assenyalada. De jo
seps es pot dir que n'hi ha un a cada casa;
així es que Sant Josep ve a ésser el Sant de
les famílies, portant a cada una, amb la

seva festa, l'alegria de la Sagrada familia;
Pero de la Sagrada familia com a familia
humana, és dir, de Jesús, Josep i Maria
vivint com ara el fuster del costat, vivint
en un
veinat de gent i tractant-sli plana
ment.

Ja

l'afigureu aquella botiga del fus
ter. El noi allí, sota el banc, jugant amb els
eneenalls; Maria, a la rebotiga, feinejant ;
i el bo d'En Josep,
treballant pacientment
vos

la fusta al pas de la porta.

Quina

més dolça que és la fusta, que
l'olor del bosc i tota dócil es
deixa trebaliar i tornar-se bonica en les
alans de l'home! El treball de la fusta no té
res d'aquella dura batalla de l'home
ami)
pedra; ni tampoc d'aquella lluita entre
loe i suor amb el ferro, que xiscla vermell
en l'aigua
i fumeja irat, i s'ha de batre a
e°Ps de mall, i després se l'ha de refinar
a.mb !limes esgarrifoses i rodes i estenalles
1
punxons fortíssims i sorollosos. Ni tam
,PPe es aquell
treball moll en la fluixedat
1-1na pasta; ni l'astut entrelligament de la
'rama i l'ordit que fa la tela subtil i esquei
)ladissa. No; la fusta és ferma i suau en
serns, com degué ésser l'anima de Sant jo
P: sólida, peró sense duresa; i a més, sem
Pre serva
l'aroma pura dels camps de Déu
la botiga del fuster, la majestat del
'en infant,
puresa de la Mare i la santedat del Pare,latenen
l'aroma de la divi
Int.at sota el vel detota
la humanitat, que ens
'Xa
acostar-nos-hi sense el terror del miste
diví; ens hi deixa tractar com ens trae
"ajlern amb la bona gent del nostre veinat,
les animes Ilurs la
hi Buen
eles suaument atractiva, divinitat
sense esclatar en
11•1gs enlluernadors i ardents. Es una divi
at
Proporcionada al nostre sentit humá,
confosa amb el tracte pla
que tenim amb la familia
del bon fuster
eostat de casa.
de Nadal, la nostra ánima está
per una alegria sobrehumana: senel gran
1'
de la nit i el fred, amb
a
Ilurn i el contrast
calor divins; hi ha cántics mis

Porta

cosa

encara

1,11

Itl,"e,en

rinsteriosament
ir,citada

josep

teriosos en l'aire i reis i pastors encantats
per Ilunes estranyes, i ales d'angels que ba
ten dins l'ombra. En la Passió i Mort, ens
corprén el terrible encontre de l'humá amb
el diví; la immensitat del sacrifici d'amor

pertorba i anorrea, ens llença a terra
sanglotant. Peró la botiga del Fuster, els
anys de pau entre el naixement i la Passió,
són el diví atemperat a l'humá; és la sere
nor
del repós, la flor entre mig de dos
ens

abims.

Heu's aquí el bastó florit de Sant Josep:
la fusa que fou viva i sentí els misteris de
la saba i florí i es poblá de fulles, perdé
aviat fulles i flors, i, despullat de ses gales,
fou arrencat i morí en mans de l'home, que
el prengué per sosteniment de sa at4ga.
Peró heu's aquí que un dia floreix en ell la
gracia de l'home que el porta; reviu com si
encara fos a l'arbre i refloreix en mig de
la pau de la casa. Més endavant, cauran
també les noves flors i s'agegantará en for
ma de creu reflorint •d'altra mística manera.
Peró ara, mentrestant, contemplem la vara
florida en les mans de Sant Josep i olorem
hi l'alegria humana i sobrenatural, el diví
humá, la flor entre mig de dos abims.
Fins el temps de l'any en qué ve la festa
de Sant Josep, hi va bé arnb aquests senti
ments. Es el temps d'una claredat primeren
ca, no és un dia de la primavera, il4uminat
pels resplendors d'ella, ocultes encara dar
rera seu. En fi, és un dia d'hivern amb auno
la de la primavera que és molt a prop: és
una alba, una esperança de més
No heu vist alguna vegada, a l'hora en
qué la nit s'esclarissa, com es tinten, tot de
sobte, d'un color de rosa viu, els pics de les
muntanyes? El sol encara no es veu, peró
dalt de les muntanyes ja n'hi ha l'alegria.
Encara no us enlluerna i ja us alegra. Es
gira un ventet frese que no és pas el de la
nit : és un aire de claredat pie d'aromes.
I sentiu en el vostre cor una alegria mati
nera.

Dones,

alegria d'aquesta

es la
bastó
florit. Es l'alegria de l'esperança pacífica, és
la pau esperançada, tan natural, d'e la nos
tra vida en la terra. Que per ventura la vida
humana no és l'albada d'un sol que s'anun
cia sense deixar-se veure?
una

que ens duu

Sant

Josep

mena

amb el

seu
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humá, hi caben,
forts
: pressentiments
també, moments més
aterroritzades
caigudes
i sob
pregons,
molt
tades elevacions amb explosió á cántics.
Peró la justa mesura de la nostra humani
tat,
l'única que molts arriben a aconse
és l'esperan
guir, la normal per tothom,
la pacífica, la vida planera que sap no obs
tant l'altura, el diví ajustat a l'huta, que és
el que representa Sant Josep treballant pací
ficament en la seva botiga de fuster, amb el
Noi al costat, jugant amb els encenalls i
la Dona en la rebotiga fent el dinar.

Es ciar que

en

l'esperit

—

—

Temps

ment.

Convé, per tant, concentrar en el més íntim
revisar escrupolo
de la consciencia l'atenció i

sament les normes que inspiren normalment
els nostres actes.
Dediquem a la causa de Crist tot l'esf org de
gut ? Cooperern en la mida de les nostres f or

el por
les institucions cristianes que són
en allis
Busquem
religió?
taestendard de la
associacions altre fi
tar-nos en tantes i tantes
que l'imperi del regne de Crist?
respongui. Nos
La consciencia de cadascú
glossar una
generalitzant,
volem
altres, peró,
ces a

mica aquests interrogants.
despro
En primer lloc, ressalta una evident
practi
militants
i
els
católics
porció entre els
pri
cent
dels
per
Escassament
un
deu
cants.
un

esforç

personal

a

l'organitza

sempre som
ció social cristiana. Fixem-nos que
llistes
de les
arreu.
En
les
els mateixos per tot
associacions pietoses trobareu una renglera de
.institucions socials.
noms identica a les de les
escoles,
els centres socials,
Els patronats, les
subscripcions, et
les
llistes
de
catequesis,
les
cétera, etc., es podrien f er a priori.
I aixel és culpa de tots plegats. L'esf org per
l'esf org econórnic i l'esf org intellectual

sonal,
es concentricn

en un petit cercle, com una mena
d'elegits. I davant del mateix, tnig
poble cristiá, qué és el que fa? Res o quasi res.
"preocupeu-vos del
La máxima evangélica

de cenacle

regne de

Déu, que la

resta

bastament", qui la practica?

sembla que

en

aixó está la po

Sant, i per aixó hi ha algun
Josep en totes les famílies, i per la seva fes
ta, alegria en totes les cases. Grans i xics
peró homes tots, sentim en Sant Josep E
del

Patró de la nostra humanitat. Per sota deis
nos
nostres adeleraments més grans i de les
les
i
de
més
tempestuoses
ambicions
tres
nostres desesperacions i deis abatiments i de
les contínues batalles, hi ha, en el fons de
pau
tots nosaltres, un Josep que treballa en
i
el
Noi.
per la Dona

JoAN MARAGALL

quaresmals

Cendra
El cicle que s'inicia el dimecres de
antonomasia,
per
és el temps de reflexió per
Crist.
doctrina
de
de
la
a tots els seguidors
Temps de reflexíó i a l'ensems d'arrepenti

porten

em

naillef~lv

131111111151011~~5~1~~1111.I

mers

A mi

pularitat

us

será donada

a

quants i quants busque 11
ostentació o la mis(
la vanaglória, la ridícula
social cril
l'organització
rable cobdícia dintre
1,

davant la realitat,

tiana!
popular
Hom té a flor de llavi aquella dita
ca
d'una
Davant
"Som pocs i mal avinguts".
h(
d'uns
Davant
altra.
pelleta en plantem una
altres, i procuretn, si pot
mes en posem uns
prest
ésser, enemistar-los. Enderroquem elsbastir-n e
gust
de
gis sólids per donar-nos el
Despleguem més "celos" que zel
uns altres.
en

la nostra

actuació.

fem a con:
Cal que ara reflexionem i ho
al pit i con
tots
la
ma
ciencia, que ens posem
miséries, per
fessem en veu alta les nostres
el camí de
emprenguem
plegats
tal que tots
la sincera reconciliació.
dirigit i hai
Tot l'esf org deis católics, ben
Podriern

#monitzat, quines meravelles

produiria!

millors escoles,
tenir la millor prernsa, les
culturals
institucions
les més ben dirigides
socials.
d'imaginació poguéssirn ea9Si per un esf org
milions ce
tenir-nos de les mil pessetes, deis
per a
s'esmercen
l'any
pessetes que al cap de
cultu
tota mena d'obres benefiques, pietoses,
responsa
rals i socials, ens espantaríem_de la
ésser
de
no
bilitat que tots plegats contraiem,
cabals.
d'aquests
administradors
millors
reflexio,
Els temps quaresmals són temps de
aques
en
Meditem tots plegats la serie de temes
traiem-ne la
inicials,
i
tes mal f orjades ratlles
una mai°1
conseqüencia que és precís donar social
cris
l'organització
tota
forga unitiva a
modest
més
tiana, posant-se, si cal, en el lloc
empresa 00per tal de cooperar en aquesta
poble.
nostre
cristianització
del
riosa de la

-
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Els católics de Catalunya no poden digna
plorar les malvestats de la patria si no

ment

saben amb llur esforç injectar un sentit d'es
piritualitat cristiana en el poble, tan materia
litzat i corromput.
El problema heroic de Catalunya no es pot
plantejar n'entre la massa sigui incrédula, re
negui o vengui per unes miserables pessetes
la seva honor.
Nostre plorat doctor máxim, Torras i Bages,
veritable conductor de les hosts cristianes de

111~11321~~4011521031»

"//
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terra, ens digué : Catalunya o sera cris
tiana o no será. I en els accents profétics que
el caracteritzen hem de buscar la salvació, es
forçant-nos tots plegats perque imperi a Ca.
talunya el regnat de Crist, car tenint-lo a Ehl
per capita la victória és segura.
nostra

Temps quaresmals, temps

de

reflexió,

els

iniciats el dimecres de Cendra siguin preludi
de l'eterna hossana i a•leluia que tant vehe
mentment

desitgem.
F. M.

¦I

.1/
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L'ETERNA PARADOXA

Admínístradó local
ja la "Gaceta" ha inserit en les seves pa
gines el nou Decret promulgatori de la llei mu

d'ara no ens atrevim a formular judici
sobre la mateixa. I així coro de primer antuvi
nicipal nova ; i diem municipal i no de régim ens semblen encertades moltes de les reformes
local, ja que en la ciéncia administrativa
que hem indicat, ens apareixen fortament dis
d'avui
Per administració local s'entén no
solament lo
sortades altres re-f orines, sobretot per a Ca
municipal, sinó tota administració d'organis
talunya, coro la famosa del Concejo abierto
mes inf ra-sobirans.
que aquí no té tradició i que entenem que por
ens hem pogut fer arree de l'obra. Es
tará fonda pertorbació als pobles petits, la im
aquesta extensíssima (uns sis cents articles) i precisió de certs extrems com el de la mateixa
cal examinar-la un
xic a fons. La premsa tarn
delimitació deis municipis, etc., i sobretot la
Poc se n'ha fet prou cárrec,
ja
que els diaris
manca de línies generals.
de Madrid
no entren en el fons del Decret i
Aixó fa que tot i donant-nos la llei una bona
els de Barcelona
hi dediquen petits comentaris.
impressió de conjunt, no puguem pas cantar
Sembla, peró, que es tracta d'una obra au ne les excelléncies fins haver escatit una mica
tonomista municipal. Són suprimits els Alcal fondament el que moltec
reformes poden és
de Reial Ordre ; és eixamplada l'esfera
ser en la realitat de la nostra vida.
u'aceió de la competencia municipal; són esA més a més, a Catalunya no ens entusias
els recursos d'alçada ; la necessitat de
men' per les lleis bones ni ens afligim massa
I
aprovació deis comptes municipals pel Go
per les dolentes. Sabem que tot depén de si
vernador, etc.
s'apliquen o no, i de la manera d'aplicar-les.
No dubtem que la llei será una bona llei La llei municipal fins
avui vigent no era pas
des del punt de
mira técnic, encara que potser obra dolenta. I, en canvi, els resultats de la
rnancant-li una mica de pla i orientació ge seva aplicació tots els tenim a la vista.
neral.
Si la nova llei hagués vingut en un ambient
'renim
la rnateixa,la seguretat que els joves autors de més normal, podríem tal volta examinar-la amh
especialment el senyor Calvo So- un xic d'optimisme. Peró ara, en el moment
telo, han procurat espigolar
el millor que han
actual, no arribem a comprendre com pot res
trobat
arreu, sobretot els últims assaigs de le
pirar confiança qui es faci cárrec de l'esperít
estrangeres. I, en aquest sentit, sig
d'autonomia de la nova disposició i pensi que
la Ilei un pas donat en la reforma de
al costat d'ella hi ha uns delegats governatius
1:ida municipal espanyola que tan avall ha amb atribucions omnímodes
i que la primera
arnbat en tot ordre de consideracions allí on aplicació de la llei
será
a base d'Ajuntaments
1,11 espera de llibertat no ha alenat f ort i po- de Reial Ordre.
'ent,

,des
b,orrats

llueará

con'

s

Irosaltres, Catalunya.
sobretot, tenim

un cert motiu de
moltes de les reformes
breurnent hem apuntat en aquestes planes
trobat lloc a la llei.
eanvi, és tan extensa l'obra, que a ho

'atisfacció,
2tle
ha

a

i és que

res

CATALUNYA SOCIA

L'Accíci Social Católica
la Carta Pastoral de
l'Etninentíssim i Reverendíssim senyor Carde
nal Reig i Casanova, Arquebisbe de Toledo,

Aquest és el títol de

escrita amb motiu d'haver-li estat encarregada
la direcció general de l'Acció Social Católica
per Sa
a Espanya, la qual li ha estat conferida
Santedat el Papa Pius XI; Carta que el nos
tre inoblidable antic Prelat ens fa l'honor

d'adregar-nos.
La

suprema que aquest docu
el camp católic social, ultra la seva

importáncia

ment té

en

intrínseca válua general com a orientador i de
finidor de doctrines i práctiques socials, obli
guen a extractar-lo curosament, ja que no per
met altra cosa el curt espai de que disposem.
*

*

*

la Pastoral inserint la Carta del
Secretani
d'Estat de S. S. Pius XI,
Cardenal
la qual, solemnialment, i amb termes en
en
comiástics, se li fa al Cardenal Reig l'altíssim
encárrec esmentat, el qual acull amb palie i
reverencial acatament, donant-ne la deguda pu
blicitat el nou Director de l'A. S. C. d'Es

Contenga

panya.

El Cardenal Reig f ja en Déu el bon exit
d'aquest difícil encárrec i després de Déu en
la collaboració deis seus gerrnans en l'Episco
pat, del zel i competencia dels quals n'espera
molt.

El Cardenal Reig diu que l'estat de l'Acció
Católica és flórid i el terreny está ben preparat.
*

*

*

Després defineix go que és aquesta Acció
Católica i l'interes que té en els seus diferents
aspectes l'Acció Social: "cultural, benefic, po
lític, femení, agrari, obrer i fins purament eco
nómic".
Estudia rápidament peró lluminosa les dues
unitats : la merament mecánica, apta per a en
lluernadors efectes i formosos gráfics, i la uni
tat orgánica, que no consisteix com l'altra en
la juxtaposició d'homes o entitats, sinó "en la
compenetració, en l'esperit, en la unió de les
ánimes, en,, la base religiosa comú, en la reci
procitat i puresa de sentiments, tot el qual es
dóna quan l'Acció és verament católica".
Pondera la importáncia de l'Acció Católica
recordant go que en digueren els Pontífexs deis
nostres dies, esmentant a l'efecte oportuna

rnent, unes
referents a
lica mereix

Espanya

a

paraules de Monsenyor Pizzardo
l'apreci que aquesta Acció Cató
a

l'actual Papa Pius XI.
*

*

*

El punt cabdalíssim de la confessionalitat de
les Obres (especialment les de carácter obro.)
socials católiques, el tracta tnagistralment
enérgica l'eminentíssim Cardenal. Diu que el
contristá "profundament la campanya de lai
cisme i neutralitat religiosa de la sindicació
obrera empresa fa algun temps, i més encara
que al davant d'ella hi figuressin algun saccr
dot secular i algun religiós". Fa constar 0 ls
estralls que aquesta campanya comengava de
f er en les organitzacions católiques i l'alarma
que despertá i com acudiren a dl per tal que
intervingués, cosa que féu el reverendíssim e
nyor Cardenal ami) la ja coneguda Circular (
c
29 de gener de l'any passat. Agraeix les
i
consols
que
rebé
deis
principals
agtu
sions
paments obrers, alguns deis quals han ton at
or
a restablir el dictat de católics en les seves
can
aquesta
ganitzacions. Mes com sigui que
panya, afeblida, encara segueix, el doctor lb ig
torna a condemnar-la i preven la nécessitat de
prendre mides severes i fins de la publica ló
dels noms dels més recalcitrants laicistes, si
romanen en la seva lamentable obstinació.
Recalca els dos punts cabdals que es desta
quen en les ensenyances del gran Papa de les
qüestions socials, respecte a les corporacicns
obreres : el seu carácter pacífic, i el carácter
religiós llur, recordant go que declará sobre
el
el fi de les mateixes, que no és altre que
perfeccionarnent religiós i moral de llurs metn
bres. "Es aquest fi sobretot, diu el Papa
Lleó XIII, el que den regular tota l'economia
d'aquestes societats".
Ataca, fins posar-la f ora de combat, la ni ll
tralitat religiosa en elles, que és, segons el
P. Vermeersch, "un esforg contra la natura
lesa, una afectació d'indiferencia, un exclq
sivisrne perjudicial a la religió, i, des del POI
de vista social, perillós i estéril".
*

* *

hl
En el capítol V tracta Sa Eminencia de é5
"base necessária de l'Acció Católica", "que
vertader apostolat" essent necessari ole
un
aquell que s'hi consagri "no vagi darrera
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de la glória o d'avantatges personals,
qui satisfaccions d'amor propi, sinó
de prendre per guiatge
la llei que promulgá

bles,

go

la Creu i

Jesucrist, i practicar

a

per

és, renunciar

ni cer
que ha

a
a

tots

si

els

seus

deixe

mateix, prendre

seguir-lo".
Aquest capítol és tan substanciós que es fa
impossible d'extractar-lo. Cal llegir-lo bé i me
ditar-lo. EH sol demana imperativament una
copiosa edició popular de la magna Pastoral
per tal que arribi a tots els indrets i illumini
els enteniments deis nostres

tot, deis

obrers

i, sobre

nostres homes d'acció.

També resulta interessantíssim el capítol

giient,

cessitat ara més urgent de totes, la d'organit
zar les forces católiques per a donar a aquesta
acció tota l'eficácia possible.

se

que tracta de les "Actuacions deféctuo

ses", al cap de les quals posa la deis que com
baten la confessionalitat o en prescindeixen ;
als quals condemna durament,
com
es merei
x,co, recordant aquelles vibrants paraules de
dos X: "No és lleial, ni digne, dissimular,
sota una bandera equívoca, la qualitat de ca
tólic..." Condemna la Prujia d'importar teo
ries i procediments de l'estranger, i ordena
que
no es doni
carácter polític o personalitat a
les obres socials.
,Sobr
Sobre "la preparació i competéncia" per a
Social, diu coses molt f ormose3 i
niolt sávies el Cardenal Reig en el
capítol
de la seva Pastoral. El següent
capítol el de
dica a I"organització i coordinació de les obres
soeials", ponderant eloqüentment, com la ne

*

*

*

El darrer capítol de la Pastoral és un crit
de pare, un impuls d'apóstol "a l'oració i a
l'acció units i disciplinats!" que no es pot lle
gir sense encomanar-se el daler, el fervor, l'em
penta de l'egregi Cardenal.
Peró no hi ha solament aquestes excellén
cies en aquesta crida. Hi ha també instruccions

magnifiques, verament sávies, per a promoure
aquesta acció, per a associar-hi a molts que no
vénen amb nosaltres perqué no hi ha qui es
preocupi d'invitar-los, de preparar-los, d'in
corporar-los a l'obra, a l'acció, al sacrifici.
"Cundeix providencialment, diu el Cardenal,
la convicció que en la present hora tots els f
deis deuen prestar a les obres socials católi
ques un concurs personal i efectiu en tot quant

puguin".

L'Acció Católica Social no té altra finali
sinó la glória de Déu, la salvació de les
ánimes i la pau possible entre els halles".
Aquest és el pensament f onamental amb qué
tanca la seva magna Pastoral l'eminentíssim i
reverendíssim Cardenal doctor Reig i Casa
tat

nova.

Vulla Déu que
tica a tot arreu.

es

propagui

i

es
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Contra les
L'Ajuntament

concessió

a

publica

ha pres l'acord d'anullar la
quioscos que segueixin

tots els

considerablement que avui

digna

quinse.

no

es

L'Ajuntament

Protestes

podia
si

no

una

aturar davant

perso
d'un

s'atura davant de les

provocará l'esmentat acord,
1:c°Iseguirá sanejar el quiosc i deslliurar la
rventut d'un perill gravíssim. En l'ordre
"ral, l'acord que ha pres l'Ajuntament, té
que

Ilria gran
transcendéncia.

Certament

que els venedors ambulants sevenent premsa pornográfica, peró
Podrá exhibir-se. Entenem, peró, que el
seria que el Governador suspengués

luirán
11)

Publicació deis periódics immorals. Si

Plantegen
blitat,

la

qiiestió

en

les publicacions

el terreny de la le

pornográfiques

es

en

prác

~MIMO

cions pornográfiques

venent publicacions pornográfiques.
Ileu's aquí una mida radical que pot fer
tIn gran
bé. La pornografia s'havia estés
tan
na

posi

poden vendre,

car són empreses legalitzades.
amb la deguda autorització i
passen com tota mena de publicacions per
la prévia censura. Ara, doncs, es
donará el
cas que l'Ajuntament no deixará
vendre en
els quioscos de la seva propietat aquelles pu
blicacions autoritzades per altres autoritats.
Per tal que no es doni aquesta anomalía,
ens permetem pregar al senyor Governador
que suspengui totes les publicacions immun
des que embruteixen la joventut.
Per motius que no volem ara escaiir,
s'han suspés periódics al davant deis quals
hi havien persones honrades. Si s'ha apli
cat tot el rigor de la llei per les alludides pu
blicacions, molt més inexorables han d'és
ser aquells que exerceixen autoritat amb la
premsa que no defensa cap ideal noble.
Ara és el moment de donar una llangada
a la pornografia, per tal que caigui
retuda
i no pugui algar mai més el cap.

Es

publiquen
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JOVENTUT SOCIAL
Aquesta agrupació ha donal í donará ímporíanís
conferéndes en díverses entliats cafólíques.
Heu's aquí el nom deis conferenciants í els

CONFERENCIES DfiNADES DIUMENGE DARE
IOSEP It Gin,

al

Centre,Moral

temes

JOSEP

del Po

1 socialisme

el

SORMANI, al Centre Catblic

d'Igualada.

Tema: La Joventut Católica davant
deis moments actuals.
R. MUNIESA ANDREU, al Casal Popular
de Rubí.
Tema: Les

orientacions socials.

Conferencies que es donaran
FRANCESC MANICH,

en dies

successius:

al Centre Catblic de

Vilanova 1 Geltrú I al Centre Catblic

d'Igualada.
Tema: La unió deis católics.

JOAN PONT,

al Casal Catala de Rubí.
Tema: Necessitat d'establir una col' la
boració entre els elements católics.

en

els

mo

ments actuals.

J. CIMERA 1 SORMANI,

al Casal

Catan'

Rubí, a l'obra del Son Mol
d'Arenyt de Mar, al Centre Moral del
Poble Nou, a Obres Social' de Sarria.
Temes: Lis estralls de la blasfemia.
Actuació de la dona en la familia 1
de

la vida

en
noves

Centre Cataltc

al

Tema: Les forces socials
en

moment actual de la civilització.

J. CIVERA

Pl. GICH,

conferéndes:

d'Igualada.

ble Nou.

Tema:;Cristianisme

de les

joventut

collectiva.

católica.

Missió de la

Elevació social de

l'home.

JELI DE FERRER 1 ENRIC 1FERRAN,
Centre Obrer de Notira

Senyora

al
del

Carme.

frivolítat de la joventut.
pública i privada de l'home.

Temes: La
La vida

J. RECASENS,
net

al Centre Catblic de Ca.

de Mar.
¦¦••

NÓTULES
La baiza de la pesseta
Davant el fet innegable i tristíssim de la des
valorització de la pesseta, el Directori ha do
nat un Decret dificultant extraordináriament el
comerç amb divises estrangeres.
Molt encertat. Ara, que davant les múlti
ples i fortes causes d'aquell fenomen monetari
aquest remei posat ami) aquest R. D.
..De totes ma
neres, molt encertat.

que ara l'Institut nomenará una
i aquesta una ponéncia, i vindrá a
Catalunya, i anira al Nord, i començara l'es

Es de

creure

comissió,

tudi consabut.
Pero no caldria perdre tant de temps, cer
tament. Fent anar a Madrid una cornissió de
contramestres, es sabria el que aquí ningú no
ignora sobre aquesta crisi industrial. I f ent in
formar a un secretan i de sindicat agrícola es
sabria el que aquí ningú no ignora sobre la
crisi agraria.

La crisi económica
Es forta i profunda. Sobretot és intensa ja
que compra la industria i l'agricultura per
igual, i va avençant a pas de gegant en la nos
tra terra.

Per a estudiar-la s'ha encarregat una ponen
cia a l'Institut de Reformes Socials, aquest
organisme mig parlamentan, mig burocratic del
qual surt tan poca cosa bona.

El poder de

l'organització

Hi ha católics que tot ho fien a l'organitza
ció. I un cop han constituit una junta, i tra5.
comités f unes altres juntes, resten tranqu: 1s
i satisfets creient que han fet quelcom.
No, el problema no és tant d'organitzac io
com de formació de consciéncies. I, sense a.131
será inútil alió primer.
,
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Esguardanielmón

Es creu que l'Administració alemanya es
pronunciará igualment pel restabliment d'a

quests

ANGL,ATERRA
Anglaterra

Fracás de socialistes i dentbcrates
a

favor de Franca

El Comité executiu de la societat "Els Amics
de

França",

de la

qual són president

i vice

president Douglas Haig i Rudyard Kipling,
ha votat una resolució acordant felicitar Mac

Donald per la visible modificació del seu cri
teri envers França des de que ha pujat al po
der, així com també per haver desautoritzat
les declaracions del
ministre Henderson. La
dita resolució acaba afirmant que la majoria
del poble británic está al costat de França en
ço que es refereix a l'obtenció de
les restitu
cions, reparacions i garanties que es reclamen

a

trens.

Alemanya.

Les eleccions municipals efectuades en el
territori d'Hamburg, han constituit un nou i
greu fracás per al partit socialista, el qual ha
perdut 127 llocs, i també per als demócrates.
Els comunistes han guanyat sis llocs més i
els partits de la dreta 18.
Germánia perdé la batalla del Ruhr. La
tica ha de substituir les armes

polí

En el discurs pronunciat davant del Con
grés del partit, pel senyor Stressemann, el
ministre de Negocis estrangers ha declarat que
Alemanya perdé la batalla del Ruhr. Els f ran
cesos
digué
tenen en son poder, com a
garanties, la regió més rica d'Alemanya i les
—

Peticions deis obrers anglesos

seves

La societat de calderers de Mersey ha con
ferenciat amb l'Associació de patrons del port
de Liverpool i amb
la Federació de carenadors,
Per a demanar un augment en
els sous d'una

Iliura

esterlina per setmana.

Per altra part, la Federació de mecánics de
mana als seus patrons un augment de sou de
deu xelins per setmana.
Els jornals

a

en aquests moments els econo
mistes internacionals intenten salvar Alemanya,
per?)
digué
cal témer que l'imperialisme
s'amagui darrera d'ells.
Repudiar les obligacions de pagar les repa
racions és impossible. No podem utilitzar la
política de força perqué som un Estat sense
armes, peró podem oposar una resistencia po
lítica per a reemplaçar les armes.
—

—

Anglaterra

A la Cambra deis Comuns ha estat apro
vada una moció incitant el govern que

GRECIA
El plebiscit

presentí

en el

termini més curt possible un projecte
Ilei relatiu a la constitució d'una comissió d'ende
questa per a fixar, mitjançant una llei, el jor
nal

millors mines.

Afegí que

máxim.
Els treballistes

,Segons

el

es

preparen

"Star", les organitzacions obre

rlstes es preparen per a l'eventualitat d'unes
1.1°.ves eleccions en el próxim mes de juny.

ALEMANYA

grec

El ministre de l'Interior ha presentat al Con
sell de ministres un projecte de decret relatiu
al plebiscit sobre el régim i la caducitat de la
dinastia, plebiscit que se celebrará probable
ment el segon diumenge d'abril.
En sortir del Consell el ministre declará que
el govern no vol allunyar-se del seu programa
i que no tolerará, pel que es refereix al ple
biscit, pressions de cap classe, per la qual cosa
obrará atnb tota l'energia de la llei.

FRANÇA

Els trens del Rhin
Les

L'Administració

franco-belga acaba d'infor
l'Administració alemanya que de confor
nlitat amb els acords de Magúncia, está dis
a

Posada

a

restablir els trens internacionals i a
representants a la conf eren
que haurá de solucionar la

tr,arnetre els seus
cla. internacional
gnestió.

finances alemanyes

La sub-Comissió de Pressupost ha estudiat
els mitjans possibles per a obtenir que Ale
manya pagui en materials per compte de les
reparacions, durant el temps en que el Reich
no pugui efectuar regularment llurs pagaments
en

moneda.
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La Doctrina Social Cafólíca
El católic instruit que s'interessa per les

questions socials, deu estudiar la incomparable
síntesi doctrinal que es conté en l'Encíclica
"Rerum Novarum". Peró l'especialista den
profunditzar més : deu seguir tot el desenrot
llament del catolicisme social del qual la pu
blicació de l'Encíclica f ou, des del punt de
vista de l'acció popular, el punt culminant.
Segons molt bé ha dit Max Turmann l'En
cíclica "Rerum Novarum" és a l'ensems una
conclusió i una introducció. Conclusió doctri
nal del moviment d'idees i d'obres que des de
la meitat del segle passat, amb dif erent inten
sitat, segons les nacions i les circumstáncies,
s'han desenrotllat en tota la cristiandat ; al
propi temps és introducció d'aquest moviment,
de dia en nia més poderós.
L'Encíclica és l'aprovació solemne de l'i
deal corporatiu preconitzat en els escrits de
Ketteler, de Mun, de la Tour du Fin i en els
raports de la Unió de Friburg, reunió interna
cional i católica dels estudis socials que al prin
cipi celebra les seves sessions a Roma i des

prés

a

Friburg.

Si desitgem de veres conéixer tota la gene
si de les doctrines socials actuals, cal remun
tar-se més en la história.
En l'Encíclica "Immortale Dei", Lleó XIII
que infor
ens manifestá que en els principis
men el protestantisme deu buscar-se el germen
fatal que produí suceessivament i lógicament,
el liberalisme filosófic i científic, el liberalisme
polític i el liberalisme económic que ha provo
cat la reacció violenta del socialisme.
Els futurs especialistes trobaran sobre aques
ta qüestió primordial del desenrotllament de
les idees socials católiques quasi totes les in
dicacions necessáries en el llibre de Max Tur
mann "El desenrotllament del catolicisme so

cial des de l'Encíclica "Rerum Novarum" ; en
les excellents "Pagines de Sociologia Cristia
na" de l'Abat 'Six; en l'obra de M. Leon Gre
goire titulada "Le pape, les catholiques et la
question sociale" i en els dos petits volums de
Víctor de Clercq "Les doctrines sociales catho

ligues

en

France".

El programa de reforma social acceptat per
la immensa majoria deis sociólegs católics, f0/,
exposat amb gran precisió i concisió pel
Comte de Mun en el célebre discurs pronr n
ciat a Saint-Etienne, el 18 de desembre de 1892.
"Al meu entendre—digué l'il•ustre comte
el conjunt de les nostres reivindicacions deti
tendir a assegurar al poble la possessió deis
seus
drets essencials, desconeguts pel regim
individualista : la representació legal dels seus
interessos i necessitats en lloc d'una represe n
tació purament numérica ; la conservació de
la llar i de la vida de familia ; la possibilitat
per a cadascú de viure i de sostenir els seus
amb el producte del seu treball, amb garantia
suficient contra la inseguretat que resulta deis
accidents, de la malaltia, de la vellesa i de
l'atur f orçós, prevenint la miséria inevitable;
la facultat per a l'obrer de participar en els
beneficis i ádhuc, per la corporació de la pro
pietat de les empreses a les quals concorre
amb el seu treball ; en fi, la protecció contra els
agiotatges i l'especulació que cebant-se en els
estalvis del poble, el condemna a la indigéncia,
mentre que segons les paraules de l'Encíclica,
una fracció, mestressa absoluta del comerç
de la indústria, canvia el curs de la riquesa
'fa afluir-hi tots els recursos".
Del llibre "Manual dEstudis Socials”, Pel
P. Rutten, traduit per Joaquim de Barnola,
Publicació d'Acció Social Popular.

AVÍS
Els directors d'Acció Popular acordaren ce
lebrar la inauguració del nou estatge el dia de
Sant Josep, malgrat l'immens esforç que re
presentava cabar les obres en un termini tan
breu.
Com que no ha estat possible acabar les ins

tallacions de les noves dependéncies i desitja
la direcció que el dia de la inauguració els i
vitats es facin arree de la seva importánc
ha estat ajornada.
El dia de la inauguració s'anunciará opc r
tunament.
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Gran peregrínadó d'Exercilanís
í Perseverándes a Moniserral
La grandiosa obra deis Exercicis Parro
quials prepara per als dies 22, 23, 24 1 25 de
març una Solemne Peregrinació que faran a

Montserrat
gues

els Exercitants i socis de les Lli

Parroquials de Perseveráncia.
estat aconseguides per la Junta orga
nitzadora grans concessions del Pare Sant :
Missa solemne a mitja nit, del 24 al 25, diada
Han

Comunions Generals, Misses de gran Ponti
fical, Vetlla d'Exercitants en memória de la
que en la nit del 24 al 25 féu als peus de la
Moreneta l'autor deis Exercicis, el Cavaller

Ignasi, l'any 1522.
Rosari cantat peregrinant

Així mateix, la Companyia del Nord ha

a la Coya; so
lemníssima Assemblea i Miting d'Exercii
tants ami) eloqüents parlaments de distingits
oradors apassionats per l'obra; excursions
per la muntanya, etc.
La sortida de les respectives poblacions
será el dissabte dia 22, a primeres hores de
la tarda, i la tornada el dimarts, dia 25, a les
mateixes hores.
Els llocs d'inscripció per Barcelona són :
Foment de Pietat Catalana, Durán i Bas,
número u, tele fon Ii7I-A,

conceda dos trens especials d'anada a Monis
troi, "un des de Barcelona, l'altre des de ni.-

Congregació Mariana, Secció d'Exercicis,
Llúria, 15, principal, de sis a vuit tarda.

rega, i altres dos de tornada.
Els Ferrocarrils Catalans un altre tren
especial de Berga a Manresa, amb el corres

Els preus verament reduits per Barcelona
i Sant Andreu (anada, tornada i cella deis
tres dies) són :

de l'Anunciació o Mare de Déu de març, en
eommemoració de Sant Ignasi, la qual po
dran celebrar tots els Sacerdots assistents,

d'acord

Junta; Indulgéncia Plenária
Benedicció Papal
amb altra Indulgéncia Plenária a tots els Pe
regrins que la rebin en les condicions acostu
als

amb la

Peregrins Exercitants,

mades.

Ponent de tornada.
Zis Ferrocarrils de Cremallera, dotze trens
Per pujar i altres tants per tornar. Totes les

companyies
A

fan grans rebaixes de preus.
es celebraran grans festivals,

Montserrat

115192earammiwzrzonzinnremalim~r~te

Els estudíanis católícs
La "Federació Catalana d'Estudiants Cató

des", que forma part de la poderosa "Unió
Internacional d'Estudiants Católics", entitat

reconeguda oficialment per la "Societat de les
Nacions" i que compta avui dia amb rnés de
d°seents mil associats de totes les nacions del
inón,
L'u ha nascut

amb

deis primers

una

empenta formidable.

actes que ha realitzat tin

gué per
marc la industrial ciutat de

ts"

la

Tarrassa,

Escola Industrial ha donat a la F. C.
un contingent nodrit i
selecte.
A Tarrassa loren,
demés
de
la Junta directiva,. d'aquesta
entitat, importants nuclis d'es-

tAlicilants de la Federació que,
'rarrassa, constituiren legió

reunits amb els
omplint de goig
festa la feinera ciutat, designada per la
C. E. C. a l'efecte de celebrar-hi la
diada
estudiantil de Sant Tomás d'Aquino.

i?(Ie

L

: 25'5o pessetes per persona.
classe : 18'5o pessetes per persona.
3.' classe : 12'50 pessetes per persona.
El nombre de Peregrins és reduit.

1.0 classe

2.
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Començaren els actes arnb una lluidissima i
fervorosa Cornunió general en l'església del
Sant Esperit, en la qual el P. Coll, de l'Ordre
Dominicana, recomaná l'amor a Déu i l'amor
a la ciencia per Déu, f ecundat per la práctica
de les excelses virtuts de l'Aquinatenc.
L'acte de. propaganda tingué lloc més tard
al teatre del Centre Social, pie de gom a gom.
Parlaren el Catedrátic de l'Escola Industrial,
N'Eugeni Ferrer, el President de la Federació
En joaquim de Dalrnases, el Secretani de la
secció d'Acció i propaganda N'Anton Cardo
na i el P. Roger, Sch. P., els parlaments deis
quals f oren assadollats d'emoció i vibrants de
fe i entusiasme en els destins de la Federa
ció Catalana d'Estudiants Católics.
Fou aprovat el Reglament, s'elegí la Junta
Directiva interior de l'Associació terrassenca
presidida per En Vicens Galceran, cloent dig
nament l'acte l'il•ustre Prior del temple del
Sant Esperit.
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El que passa
ESPANYA END1NS
Perdonin els nostres llegidors els blancs que
en
aquesta secció deguts a la cen
sura que
s'exerceix amb molt de zel sobre
aquestes inofensives cróniques ; i perdoni el
censor si ens planyem respectuosament d'aquest
zel, del qual es lliuren altres collegues que
frueixen d'una llibertat envejable, .els de Ma

apareixen

drid

especialment.

El Decret-Llei del Régim local ha sortit a
Ilum contenint més de 600 articles. Més aviat
és un codi que una llei. Resumeix tot quant
de bo i dolent s'ha projectat modernament a
Espanya en aquest ordre polític, i s'hi han
adaptat algunes coses bones de l'estranger. El
conjunt fa l'efecte de quelcom monstruós, in
dexifrabie, peró llegint l'extracte detinguda
ment s'hi troben moltes coses bones i de pro
fit, entre mig d'altres que són més discutibles i,
per a molts, inacceptables. Ara bé, feta la llei,
f eta la trampa. I abans que la veiem posada en
vigor... Demés, a Espanya totes les Ileis tenen
el consegüent Reglament per a la seva aplica
ció, que sol ésser una carta blanca per a inter
pretar-les malament i falsejar-les a gust del
governant.
Diguem a honor del Govern que la Comissió
que ha nomenat per a l'estudi i redacció del
Reglarnent d'aquesta nova Ilei té capacitats per
a fer-ho bé.
Del Marroc sois direm que la sagnia ober
ta de nou, raja massa.-Peró ni massa ni poc ha
de rajar si el Govern vol fer-se intérpret fidel
del sentit del poble. Cregui'ns tanqui per sem
pre més aquesta sagnia per on s'escola la vida
del país sense profit per a ningú.
Cosa sernblant hem de dir respecte a l'altre
problema vital que ens flagella l'encariment
de la vida.
La baixa de la pesseta, persistent i aclapara
dora, és la puja d'aquest encariment. Bé está
que el Govern procuri, seguint les petjades del
de França, evitar i castigar les especulacions
bancáries i bursátils de les quals pot ésser víc
tima la pesseta, encara que a França aquestes
mides no tenen l'eflcácia de deturar l'estim
bament del franc ; peró no rau aquí el mal,
sinó en l'equivocada política aranzelária que
encara voltio extremar els Iflure-canvistes.
Fixi's bé el Govern en aquests dos proble
mes del Marroc i de la fam, i no esperi que
arribi l'estiu, que és mal conseller per als ene
mies de l'ordre públic. Intelligenti pauca.
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El representant espanyol a la Conferéncia
naval de Roma obrá molt santament abatido
nant-la ve-ient que els peixos grossos volien
menjar-se els petits reduint-los abans a una in
defensió marítima completa i humiliant. Aixó
féu fracassar la Conferéncia.
L'augment de la marina de guerra espanyola
va d'acord amb la d'Itália, segons veiem. No
calen pas comentaris.
El moviment católic-social dóna marge a
bons auguris. Fixem-nos-hi Congrés Nacio
nal d'Educació Católica. Reorganització i As
sernblea de Joventuts Católiques, Assemblea
de la Premsa Católica Nacional. Posem tots
el nostre esforç en aquestes magnes empre
ses.
Pensem en l'éxit esclatant obtingut per
les Associacions d'Estudiants Católics en la
diada de Sant Tomás arreu d'Espanya. Es
hora d'acció i d'oració.

ESPANYA ENFORA
a punt de presenciar
Jugoeslávia i Bulgária,
poden arborar-se novament

Aquests dies hem
un

casus

qualsevol

estat

belli entre
moment

els Ballcans. Els tractats fillols del de Versa
Iles no són més que destrals per a destralejar
pobles. Ja es parla de revisar-los. Quin renaei
hi ha?
El que es féu per ensorrar Turquia ha ser
vit per a reaccionar-la fins el punt d'imposar
se a l'Entente Gran i posar por a' la Petita.
Les victóries turques han despertat del s.;eu
somni secular el món musulmá, i sois calia la
suplantació del vertader Califa, destituit pels
inflats governants de la rediviva Turquia a
Angora, per tal que aquest món musulmá, que
tothom donava per mort i enterrat, torni a
donar feina als homes d'Estat i vingui a com
'plicar de nou el ritme diplornátic del món,
prou desballestat fa temps. Ara, aquest perill,
donada la facilitat de relacions i atesa la dis
córdia que corseca les poténcies cristianes, será
cada dia més gros, i per a Anglaterra motiu
de serioses preocupacions des d'ara.
Venizelos ha tingut d'anar-se'n de Grécia
on la república está tustant a la porta...
Les vagues obreres tenen molt capficat a
Mac Donald. Veurem qué passará.
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D'ad
Ha

I

í d'allá

estat tancada l'Escola de

d'administració
Hem llegit

funcionaris

local.

considerandos que figu
s'ha facilitat a la prernsa,
i, la veritat, no n'hem sabut treure l'aigua clara.
Deuen ésser molt grossos els defectes, quan
no es permet que els alumnes que assisteixen
a
aquella Escola, no acabin el curs.
Es per raó d'economies ? D'aquesta manera
será molt fácil millorar la situació económica
de la Mancomunitat.
Aquest procediment també el va adoptar una
veina nostra. El seo marit li va dir : cal que
facis economies Ella ho va fer tan bé que
cada dia u donava per dinar un plat de sopes.
Varen estalviar, peró al cap de poc temps el
tnarit es moria de miseria.
Ens morirem també intel•ectualment de mi
seria ?
ren

en

la

tots els

nota que

*

Segons

*

*

Papa.
No seria preferible que es donés una dispo
sició general per a tots els delegats governa
tius ?
Nosaltres som respectuosos amb les autori
tats, i si aquestes prenen un acord el respec
tarem.

que ha publicat l'alcaldia,
Ja malaltia de la rabia está molt
estesa a la
nostra ciutat.
,T-/any passat varen ser mossegades més de
1nd persones.
una

Han estat suspeses unes conferencies que
havien de donar benvolguts amics nostres.
No hem pogut esbrinar el motiu. Sembla,
peró, que en té la culpa la Ilengua deis con
ferenciants.
No volem dir pas que siguin Ilenguts, sinó
que tenen el costum de donar les conferencies
en llengua catalana.
Es una cosa ben graciosa el que passa a
Cata' unya.
El general Lossada permet que es donin a
Barcelona conferencies en catalá, que es can
tin couplets en la nostra llengua i que es ba
llin sardanes a la plaga de Catalunya. Sem
bla que la seva actitud tolerant hauria d'ésser
imitada pels seus subalterns. Doncs no és així.
Hi ha gent que vol ser més papista que el

nota

Ara comprenem per que hi ha tanta gent
que porta la rabia al cos i treu brumera per

Creiem que en bé de tots, cal que es donin
ordres concretes, i d'aquesta manera no ens
exposarem que un conferenciant es traslladi a
una localitat determinada i es trobi que allí no
s'hi pot donar una conferencia en catalá, i en
canvi es pugui donar en el poble del costat.

la boca!

*
*

*

Alguns

diaris de Madrid han publicat una
n°tieia sensacional.
El senyor Lerroux ha fet seixanta anys.
Així, dones, quan va sortir advocat per l'arti
29, tenia ja cinquanta nou anys.
Caram ! quin deixeble més aprofitat.
*

*

*

A Les Planes s'ha trobat
;

pi.
No se sap si s'ha stficidat

un

o

alguns malfactors després

tliners.

Ileu's aquí

etectiu

un

afer ben

home

penjat

bé si l'han pende robar-li els

important

per

un

que

d'un pi.
Is diaris han dit que la víctima no saben
és, peró
que es creu que és estranger.
, h és ben curiós que
a un home penjat l'ha
sin
conegut amb l'asiento.
(III

*

Diuen que els artistes que varen decorar
l'infern del teatre de Novetats, arnb motiu del
ball que hi va donar el Círcol Artístic, han
estat molt felicitats.
No volem discutir el seu merit, peró cal
confessar que han tingut una idea ben poc

original.

Convertir en infern una sala en la qual s'ha
de donar un ball de disfresses és una cosa molt
natural.
A nosaltres se'tis hauria ocorregut el

ma

teix.

Creiem, peró, que aquelles senyores que va
disf ressar-se i aquells senyor que també es
varen disf ressar malgrat els anys que portaven
al damunt, en comptes d'anar a l'infern hauria
estat millor que haguessin anat als llims.
ren

vulgui demostrar les seves quali
tats
deductives.
t, Ara només ens faltaría que els
Iladres adopessul aquest procediment.
En comptes d'engegar-nos un tret, que ens

Pengessin

*

*

*

*

*

Un diari que ha sortit recentment amb el
mateix nom d'un altre diari que ja fa temps
deixá de publicar,se, es plany de la seva poca
circulació.
Peró com volen que circuli si és sevillano?

-
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Noticiarí
ESPANYA
—Les Assemblees de les Federacions agrí
coles católiques que s'estan celebrant demos
tren la fermesa i els progresos d'aquestes en
titats. A Santander la F. C. A. Muntanyesa
congrega sota la presidencia del senyor Bisbe
120 representants d'altres tants Sindicats, el
qual queda sumament complagut de la tasca
moral i económica per ells realitzada.
La festa deis Estudiants Católics organit
zada per la F. E. C. E. pel dia de Sant Tomás
d'Aquino, ha estat un exit sota tots conceptes
en tots els centres d'estudiants d'Espanya.
A Madrid assistiren a l'acte academic els
Reis, el Govern i una infinitat de professors
i gent de lletres, com també la flor de l'aris
tocracia. Fou lluidíssim.
—Els Círcols d'Estudis que van constituint
en les principals capitals d'Espanya els estu
diants católics prenen una gran volada. En
aquestes reunions es formen sólidament els ho
mes socials de demá.
—A Sevilla ha comengat la construcció de
cases barates per als periodistes.
—A la Comissaria de Croades, on resideix
el Cardenal Reig quan és a Madrid, i sota la
per
seva presidéncia, s'ha celebrat una junta
tercera
As
reglament
de
la
l'aprovació
del
a
semblea Nacional de la Premsa Católica.
Hi assistiren els senyors Aguilera, director
de "El Defensor", de Granada ; D. Ramon
Albo, del "Diario de Barcelona" ; P. Ayala,
de la "Estrella del Mar" ; Rufí Blanco, de "El
Universo" ; Osset, de la Comissió de custodia
del capital de l'Agéncia Católica d'inf orma
cions, de Saragossa ; P. Dueso, de la Confra
ria de Legionaris de la Bona Premsa ; Herrera,
de "El Debate" ; Montero, de la Institució
Ora et Labora, de Sevilla ; Gómez Benito,
degá de la catedral de Toledo ; Maria de Pe
rales, de "La Unión", revista de dames espa
nyoles del Sagrat Cor ; Iles Faura, secretani
de la Germandat de Periodistes de Sant Fran
cesc de Sales, de Madrid; Saenz de Barés, de
la Premsa Associada de Madrid ; Senante, de
"El Siglo Futuro" ; P. Urbano, de "Rosas y
Espinas", de Valencia, i alguns altres.
El cardenal Reig exposa el pla de campanya
amb gran entusiasme.
Don Ruf í Blanco donáules grácies al carde
nal per haver demostrat pref erent atenció a la
premsa católica i als periodistes.
El secretan i de l'Assemblea, don Ildefons
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Montero, prevere, doná lectura al reglarnent,
que f ou aprovat, i anuncia que la próxima re
unió tindra lloc la setmana de Pasqua de Re
surrecció, i distribuí el qüestionari que han
d'estudiar els membres de la junta general.
Abarca quatre punts : Periodistes, Publicacions,
Unions practiques i Comissió Permanent ; i din
tre de tots i cada un deis mitjans morals, tec
nics i económics que convé utilitzar per a la
f orinado dels futurs periodistes católics, per
f eccionament de publicacions católiques i for
mes de cooperado en interés deis periodistes
de les

publieacions.

—El passat mes de f ebrer la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvis ha rebut per
imposicions la quantitat de 16.374.013 pesse
tes, i ha pagat per reintegres d'estalvi, termes
mensuals de pensió i capitals diferits reservats
14.150.881 pessetes, resultant, per tant, una
dif erIncia a favor de les imposicions de pes
setes 2.223.132 pessetes, havent-se oberr 3.500
llibretes

noves.

ESTRANGEB
—Els estudiants católics d'Alemanya s'han
separat de la Unió General d'Estudiants, cons
tituint-se eni entitat a part per tal de no f er-se
solidaris de l'orientació sectaria i violenta
ment nacionalista deis directors de la Unió
dita. En allo que sigui comú i necessari ac
tuaran d'acord les dues entitats.
—A Portugal s'ha resolt harmónicament la
vaga de bragas caiguts promoguda pels fun
cionaris de l'Estat en demanda d'augment ele
sous.

—La Santa Seu va convertint en institució
permanent la seva admirable acció caritativa
internacional, que a Rússia ha f et una obra es
tupenda i ara l'está f ent a Alemanya, on la fafli
pobres.
cansa estralls, sobre tot entre els
municipals
recents
eleccions
—En les
d'Hamburg els socialistes han sof ert una greu
derrota. Una de tantes...
—Els Prelats de Nova Gales (América del
Sud) han publicat una Pastoral estudiant els
mitjans d'ajudar els estudiants catolics que es'
tudien en les Universitats australianes
la
i economicament ; a tal fi proposen
fundació de collegis-residénciI; cosa vella
Universitats.
molt próspera en nostres f amoses
l'ano
(alguns
treballista
anglés
partit
castigs
prohibir
prometé
els
socialista),
menen
personals que aplica la policia despietadament,
peró una, cosa és predicar... La majoria deis
magistrats demanen que es pegui més f ort en
s

moralment

cara.

—A

Anglaterra s'ampliará el

quatre milions de dones.

vot f emení

a
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SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
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 Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de

Gijón

liavana el

20 de cada

mes

per

a

Corunya, Gijon

i Santander.

Unja de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
vlatge de tornada des de Buenos-Aires el día 2 i de Montevideo el 3.
Unja de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.

de Cádiz el 7,

Retorn

de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala

a

New-York.

Línia de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
biela 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 Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Línia de Fernando Poo.—Servei 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 Canáries

de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
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, deis 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

viatge.
a

Aquests

vapors admeten

servei. Tots els vapors porten

Llegiu

en les condicions més favorables i passatgers, als quals
molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
telegrafia sense fils.

cárrega

Companyia dóna allotjament

í propagueu
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Es el pedem& de més
círculació de
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PRELIS DE SUBSCRIPCIÓ
Un ony

8

Semestre

4

pessetes

Surt eh dissabies
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PER

A

EWRIQUIR

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

Hipofosfitos Salud
També es recepta a les criatures delicades i malaltisses. Favoreix en ello el desenrotllament de
sistema ossi. Totjust començat a pendre'l, la rosada color de llurs galtetes proclama le°
excellencies del preparat. Aprovat per la Real Académia de Medicina
i Cirurgia
: :
29 ANYS D'EXITS
EN
CREIXENÇA.
Avís:

Rebutgrs el pot si
s'hi llegeix
l'etiqueta exterior, amb tinta vermella, «HIPOFOSFITOS SALUI»
perque amb freqiiéncia i per major lucre
la venda, hom n'ofereix de similars
no

en

a

CONCERTADO

I

en

Atenes A. G.

Prov—e-nça,I1

