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PASSIÓ

Surten les multituds devotes deis temples parroquials en liarga corma interminable,
salmodiant cants de penitencia. L'hora matinal, pura i de llum esmorteida, dóna visió fan
tástica als flambons la flama deis quals el vent fa llengotejar. El sever Crist de l'Agonia
va

recorrent sobre les

els

seus

La

pacient

espatlles

d'un cenacle fornit

en

fe i

vigoria els

carrers

de la ciutat.

cara del Crist és macilenta. Sua sang encara el seu rostre. I les seves mans
peus i el seu costat regalimen també sang. Pacient sofrí ultratges camí del Gólgota,
sofreix ultratges per les vies ciutadanes.

La indiferencia deis qui

aquella

dormen i no volen adonar-se que Ilurs
cors són més durs que les pedres que feren llagues a les divines plantes de Jesús. La ins
consciéncia deis qui creient-se superiors a les fervors religioses regategen un sacrifici mo
dest. La burla grotesca, imatge de la deis saigs, cada any, cada Divendres Sant, es re
en

hora

peteix.

Jesús, sere, moribund, ultrajat, no obstant vol passejar-se pels nostres carrers, en pie
inri, en plena humiliació, i les seves imatges simbolitzant la seva pietat, en cada movi
ment,

cada vacillació deis portants, beneeix amb les

en

diles

mans.

tothom. Eh, la pietat summa, demana la pietat deis bornes, i en el solc del
carrer, en la carrera estreta, en el passeig fastuós, va mirant d'un costat a l'altre, per tal
d'infondre un sentit de pietat a les gents.
Beneeix

a

Pietat als rics i pietat ais pobres. Pietat per aquells bornes moridors que es creuen im
mortals i que tenen comptats els dies per compareixer a l'augusta presencia, pietat per
aquells infatuats que traeixen els ideals per unes miserioses monedes de coure, pietat per
qui desconeix la veritat per culpa própia o per culpa d'altri, pietat pels febles, pels hu
mils, pels malalts del cos o d'esperit, pietat per les generacions presents i per les futures.

La passió del Crist, es renova cada any. Té un sentit immens l'horrible drama de
la humanitat occidora de la divinitat. Es el símbol del bé i del mal en lluita. Cada
nafra del Salvador 'és una font inexhaurible de misericórdia, pero ai! també un terrible
anatema.

vulgues

que no tota
la força de la majestat qui sofreix, i sense donar-hi importáncia, en mig de la frivolitat
de les mantellines, i deis vestits de gala, o de la lluminária i de les sordines arbitráries,
veiem plens de sang i de dolor els camps i les llars de la humanitat.

En aquests dies sants, els bornes i le

Crist

en

passió,

císsim, dolç anyell

colIectivitats,

senten

és Crist en amor. Crist pie d'espines i de claus i de befa, és Crist dol
portat al sacrifici. Es Crist que tan sois els inconscients poden

menysprear.

Tot l'any hauríem de portar aquest Crist clavat en el cor de la faisó que Sant
Francesc portava les llagues esculpides en la seva carn viva. Quan la ira o l'ultratge
la desidia o la malvolença o l'odi, ens ferissin, trobaríem en aquest Crist en passió, Ufl
escut i una promesa.

Les
Flor de

znuitituds devotes veneren en
Sang perfuma l'ambient deis

la Passió el més excels misten, i cada any la
nostres carrers en les processons piadoses. Tiiî

degut i preparem-nos en les místiques fervors a pressentir en nlig
plens de malenconia, en mig de la dolorosa meditació de la paa"
sió, els goigs de la triomfant resurrecció, salut del nostre esperit
guem el recolliment
deis psalms tristos i
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La pérdua de les fradícíons barcelo
nínes deis díes sanis
L'exagerat i perniciós esperit innovador, tan
característic de la frivolitat materialista de la
gent moderna, deslligat de tot quant porti vin
culat en si. records de temps passats, de la
nostra patriarcal antigor i de tot el que tingui
un caire tradicional, es manifesta en una for
ma d'extermini de
tot el que tals sentiments
evoca,

(

Quin mal han f et a la moderna societat les
anigues coses ? Quina vergonya poden causar
a la
present les passades civilitzacions de la
nostra terra, perque així sigui tractat llur re
cord? No solament crec que devem quasi totes
les coses bones que tenim a les passades gene
racions, sinó que aquestes pretérites époques
só,n les que deurien avergonyir-se que en Ir
civilització per elles engendrada, al costat d'un
sector que treballa pel ver progrés i l'espiritua
litat, n'hi hagi un altrc que sots enlluerna

afalagadors de falses i materialistes doc
trines, aparti la humanitat dels seus fins i ir
ments

condueixi pels camins del vici
El nostre passat

modernes,

és,

no

creuen

les gents

época de conf osos sentiments
incivilitzats, indignes de oecordar

una

barbres

i

entre la

bona societat d'avui ;

presenta

i de la ruina.

com

per

a

tot

el

passat que

esperit progressiu

elements de la manera

un

re

deis

d'ésser actual i la f ona

mentació de la humanitat futura, está avalorat
Per un factor sentimental incomparable. Molt
Poc s'acredita qui en ell no respecta l'esperit
dels seus ascendents als quals tant tenen d'en
vejar bona part deis que avui no volen ser
sus fills.
Hl
Si diem que les
rnostres en qué es manté
latent el record i respecte d'aquest temps en
'

Inig de la

nostra civilització són els actes o
coses dites trdicionals, tot raonament per pro
var la
consideració que es mereixen seria su

perfiu.
Als pobles i ciutats petites, on els sentiments
sán més primitius si voleu, peró més purs i més

reveladors de la fe senzilla d'aquells temps,

segueixen celebrant-se un munt de festes ama
T,acles d'aquest esperit patriarcal de la tradició.
IN0
podem dir

nada ciutat

el mateix de

fluencies, com si
nigrant,
no

cona

fossin

bandejat

cadores

Barcelona, que

tor

cosmopolita i rebudes estranyes in-

son

Pahtigor fos debrillant passat i tradicions
major orgull, ha girat l'esquena

si

tot record de

son

lentament

totes

aquestes

de belles recordances.

coses evo

En aquests dies de Setmana Santa

tots

els

paisos d'esperit netament católic, com el nostre,
celebren un seguit de f estes commemoradores
dels més

grans misteris i f ets de la nostra Re

ligió, f estes que la continuada acció del temps
ha segellat amb tradicions particulars de cada
lloc. Bis dies sants tenen en tots els pobles de
Catalunya un beil esclat de tradició, excepte
Barcelona, cap i casal d'un poble tan espiritual,
devinguda ciutat universal que ha perdut son
carácter netament catalanesc i amb ell tots els
seus abundantíssims costums d'aquests dies
arnarats d'una estranya barreja de sentiments
de tristor, respecte i grandesa.
Tots els que tenen ja cabells blancs i fins
molts que encara serven la virior de la joven
tut, podran contar-vos les famoses processons
que des de la setmana de passió venien cele
brant-se quasi contínuament amb "cucurulles"
els "mals armats" o saigs romans, els severs
misteris i penitents aplanats pel pes de les ca
denes que arrossegaven. 'rota la gent gran re
corda amb vera frnició aquestes processons
que en la nit del Dijous Sant, especialment
omplien l'ambient d'un recolliment que els d'a
vui, per un mal entés modernisme, no podem
sentir. Conten tarnbé l'extraordinari abilla
ment deis ciutadans en aitals dies, ens parlen
d'una rigorosíssima suspensió d'espectacles i
tránsit rodat, diuen en fi un munt de coses que
demostren la gran fe d'aquelles epoques.
On són aquests admirables costums deis
nostres ascendents ? Avui a Barcelona única
ment una limitadíssima suspensió en la circu
lació de certs vehicles i espectacles, i sobretot
extravagants vestits de senyora, és el que in
dica públicament la gran transcendencia que
en la vida de la nostra ciutat creient tenen
aquests dies. Les diverses influéncies estran
geres malsanes que rep contínuament Barcelo
patriarcal i
na han tret insensiblement l'esperit
substituint
nostrada,
creient propi de la ciutat
lo pels corrents materialistes que en altres llocs
del món imperen ; i aquest materíalisme enemic
de l'espiritualitat dels nostres passats és el que
se'ns ha emportat aquelles manifestacions tra
dicionals que mai no tingueren d'oblidar-se.
Per aixó, als pobles, on les influencies estra
nyes són menys directes, continuen amb tot es
clat celebrant-s-e. I convençuts els barcelonins
'del que la trádició deis dies sants (com a tota
tradició) representa, la restauraran després
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d'expurgar aquelles coses incompatibles amb
l'esperit més avengat de l'época; llavors Bar
celona, reviscolada amb l'empelt de la saba que
les noves tendencies regeneradores li hagin
portat, tornará

a

mostrar-se

com

en

altres

temps ordenadora del moviment tradicional de
la nostra terra i será alguna cosa més que
ciutat gran com tantes altres.

A aquesta

tasca

una

católica,, espiritual i patrió

tica, tots devem ajudar tant com puguem, per
qué únicament les tradicions conservades po
den ésser un element exemplar i vivificador en
epoques com aquesta en qué sentiments i idees
extravagants i positivistes s'estenen lliurement,
amenagant de f er trontollar els f onaments de
la nostra terra tan eminentment espiritual i
católica.
JAUME MARXUACH

Les barraques de Barcelona
L'Académia d'Higiene de Catalunya
En aquest dissortat país, on ha entrat l'af any
d'enderrocar sense cap mirament, s'o fereix el
curiós espectacle, al qui endinsi una mica i
contempli el que s'ha edificat a l'ensems que
s'enderrocava i, corpres i astorat, veurá que
són més les runes que no pas les construc
cions.
Veritablement, costa molt menys enderrocar
que construir ; en f er alió primer hi tenim la
rná trencada, i, en canvi, quan es tracta de
construir, restem sense saber qué havem de
fer per véncer tantes i tan grosses dificultats,
tantes resisténcies i tantes contrarietats que
s'oposin als nostres desig, que creiem millor
un cop
feta la primera f eina, que el restant
tot sol s'anirá endegant, sense posar-hi de la
nostra part altra cosa que l'esperit de crítica,
el qual és tan plaent al nostre carácter llatí.
Vivim en mg d'una constant paradoxa, i
no és estrany que tot en aquest món actual
ment sigui paradoxal, i que contínuament es
tiguin en desacord les nostres paraules, el nos
tre sentir i el que diríem el nostre voler, amb
els nostres actes collectius i individuals.
No vull f er esment del que s'ha enderrocat
en tots sentits, a la vista de tothom está; mes
és de doldre que alló que tot el món aquí a
Barcelona clamava i dama perqué s'enderro
qui i que es comengá a enderrocar, no tan
sois s'aturá l'enderroc, sinó que en lloc d'en
derrocar-se es va bastint novament extensa
rnent i constantment sense que cap forga hu
mana no s'oposi a aquesta vergonya ciutada
na : les barraques de Barcelona.
D'un quant temps a aquesta banda l'Acade
mia d'Higiene de Catalunya es preocupa d'a
quest assampte i verament es coneix ben bé
prou que els metges estan en contacte cons
tant amb la realitat vergonyosa i punyent, d'a
quest cranc social, que ja fa anys que corseca
Barcelona i pobles

Ara sembla que es f ará quelcom de profit
sanejar aquesta mena de diem-ne estatgcs
ciutadans, puix si tenirn de confiar en les au
toritats populars i les que no són populars, jo
teniin barraques per estona.
crec que
Ignorem quines són les causes que s'oposen
al sanejament veritable de la ciutat de Barce
lona i pobles veins. Problema de desplagament ?
Problema d'higiene i cultura? Problema eco
nómic i problema social ? Ho ignorem, mes tot
problema té la consegüent solució i amb bona
voluntat i desinterés i alió que avui se'n din
filantropia quan no, amb esperit cristiá i te
nint per norma aquell manament de la Lid de
Déu, escrit i esculpit en el cor de sl'home civ
litzat... Amarás el teu proisme com a tu ma
teix.
Havem visitat l'Exposició de l'Automóbil,
havem contemplat meravelles de l'enginY
humá, les unes per a servir al desenrotlla
ment i l'expansió de les activitats humanes,
aixó és d'aplaudir ; al costat d'aquestes haveni
vist altres manifestacions de l'enginy deis h0
mes, per a posar-se als peus de la vanitat
del luxe humans.
Sortint d'aquells palaus on s'exhibien tan
tes coses útils, f orrnoses i inútils, ens ha col
pres la realitat punyent, oferint-nos el contrast
que rnentre hi ha qui esmerga un centenar de
mils de pessetes per a l'adquisició, no d'una
casa, sinó d'un moble que es_ passa, que be11
al cap de
considerat és un munt de ferro
poc temps, ferro vell,
voltin aquells palaus
les repugnants barraques, on conviuen amur
tegats tants d'éssers, que a aquest pas res n o
els quedará d'humans.
En áltre número de CATALUNYA SOCIAL ana
litzarem els assumptes tractats en les dues ses
sions per la benemérita Academia d'Higierle
de Catalunya.
per

—

—

J. GUILERA VILLARREA1
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EUROPA I TRES ELECCIONS

Endeba des edificareum
Itália acaba de celebrar unes eleccions ge
rierais. En elles s'experimentava un
sistema
electoral nou, potser un xic antidemocrátic.
Elles eren les primeres eleccions d'ençá del
movitnent feixista i de la "muda su Roma"
de la gent
d'En Mussolini, i no cal dir com
eren seguides amb
interés per Europa sencera.
Aquest interés, de totes maneres, ja fa dies
que va decaure en el món.
La massa d'opinió
que sempre ha acompanyat
el Duce i les coac
ciuns tnorals i materials que els feixistes ana
ven exercint
arreu d'Itália ja feien preveure
el resultat
amb la victória mussolinista.
I el
resultat ha vingut a confirmar les pre
visions• El líder ha triomfat,
i una aplanado
ra
majoria de diputats estará ara a les ordres
del cap
feixista que, avui per avui, éš
heme d'Itália
(encara que sigui a costa del
sen prestigi
en el món donada
la brutícia de
les

eleccions).

Al

costat

d'En Mussolini han

votat

(de grat

força) católics,
nacionalistes, Ili
berals i conservadors, maçons,
bornes socialistes i grans
Propietaris,
etc., rnalgrat que
cleixen d'és
Ser
per

no

les remarcables les posicions conservades per
rninories amb el
Popular al cap.
Qué vol dir aix6? Partit
Vol dir, senzillament, que
a
Italia ha triomfat no un partit
polític, no
una
ag,rupació social ; vol dir que ha triomfat
fons
fet seu elsentit nacionalista, el mateix que ha
Trentí i que comença ja a sospirar
Per

Niça,l'irredentistne

de la Savoia francesa, de
etc. Ha triomfát
un fons sentit italiá, i
lus els
clergues
han dividit Ilurs f orces i han
restat éxits al
partit popular per a participar
en

aquesta

f

fasci del cap°micra nacionalista i
del Govern actual.
nacionalisme italiá davant

xenófoba deis
de tot.

*

1)iusde

poc

temps, poques setmanes, Ale

-,artYa anirá tarnbé a
cluns en les
quals té.
sencera,

les urnes en unes clec
fixa la mirada Europa

uarnent

per

AlemanVa, va passar

extraordinari, va
ven cuda i
en
anorreada
tinplié consciencia
les
trient

Mentsindeninitzacions
normals
;

en

períodes d'un apla

sentir-se veritable
i durant un temps
plena. Era l'hora en qué

es

Pagaven

qué semblava

per procedíque davant

del món imparcial Alemanya portava una taca
de culpa de la gran guerra; en qué per pro
cediments regulars i normals se li exigien fa
buloses sumes de mares, que anava pagant corn
un deutor normal.
Peró vingué un moment en qué el senti
ment francés s'exaltá novament contra Ale
manya ; i es digué que ella no pagaya tot el
que devia; que podia pagar més ; que, prác
ticament, França era la vençuda; i l'ocupació
del Ruhr en fou la immediat conseqüencia ; i
les vexacions estigueren a l'ordre del dia; i
fins arribaren moments en qué semblava que
una revolució, una guerra nova, un cataclisme
s'havia de produir a Alemanya sencera. I un
nou sentiment nacionalista en fou la derivació
immediata. I una nova modalitat d'aquell sen
timent del "Deutschland über alles..." deriva,
deis dolors i de les humiliacions anteriors...
les eleccions que avui arriben donaran un
exponent formidable d'aquest sentiment nacio
nalista de la desesperació d'un poble que ha
passat per totes les imposicions i que arriba
darrerament a la conseqiilncia que la d'un na
cionalisme foil és rúnica possible...
El nacionalisme alemany, dones, clavant de
tot.

I en el propi mes de maig tindran lloc les
eleccions generals franceses. La Cambra deis
Diputats de la nació veina será també renove
Ilada.
Qué seran aquestes eleccions a Vrança?
No cal dir que l'antítesi del sentiment ale
many ; el nacionalisme francés que des de la
guerra ha adquirit un aire chauviniste com
mal hagués tingut ; l'exaltació, una vegada més,
d'aculen sentiment que féu gran sempre aquel]
poble, peró que pot portar-lo ara a falses po
sicions com moltes de les que d'un quan temps
én aquesta banda adopta.
En Poincaré ha realitzat els máxims esfor
cos en aquest sentit; i prolectes radicalíssims
(com els darrers per a contenir la baixa del
franc) han estat aprovats, i la crisi ha enfortit
la posició gallbmana del cap del Govern fran
cés.
I no cal dir com s'espera que de la bata
lla electoral en surtí una confirmació, un en
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fortitnent
sista. Una

d'aquest sentit f rance
encara!
vegada més l'odi a Alemanya será
—

—

enrobustit i
hores d'ara

nous

vexaments

ningú

no

creu

es

produiran.

equivocar-se

A
en

aquestes prediccions.
En conseqüencia; el nacionalisme frances,
Eran
fort i robust, enfortit una vegada més a
davant
de
tot,
ád
ça. El nacionalisme frances
i
com
europea,
com
l'alemany
huc de la pau
l'italiá...
* * *

Quina és la conseqüencia de

tot aixó?
La visió de la pau i de la reconstitució del
món es va allunyant un xic a base d'aquesta
xenofóbia que en les principals nacions co
menga a renáixer, si és que mai havia mort.
El nacionalisme pot ésser un sentiment sá a
mida de la raó. Peró exaltat així, que en cap

esperar?
Que lluny se'ns apareixen aquelles confe
rencies de la pau de La Haya! Que Iluny aquell
aquella
museu Joan de Block! Que lluny fins
generosi
aquella
Societat de les Nacions amb

tat que la va concebre En Wilson i que avui
resta recluida a una oficina més, a un altre
centre burocrátic que allá en pie llac de Gine

Mots del díssabk
flii...~.....~~110~1~~11_,~711¦O~,!!..

,

Indult
indults
Deixeu-me també a mi •demanar
per
demaneu
Vosaltres
el
de pena de mort.
el
jo
passats.
per
actes
ja
clelictes ja fets,
es
que
delictes
endavant
:
per
gestiono per
cometran, per actes futurs.
de
Demano que siguin indultats de pena
els
futures;
mort els esquirols de les vagues
resis
obrers que vulguin treballar ; els qui es
Demano
plegar.
de
teixin a complir l'ordre
de
que no els sigui aplicada "la pena del
sertor".
de
que siguin indultats de pena
no
es
dependents
que
mort els obrers i els
car
tenir
rebutgin
vulguin sindicar ; els que
vul
net, els qui refusin cotitzar, o pagar no

Dema.no

guin les multes o penyores sindicals.
bra sosté uns quants esperits afanyats en pe
Demano indult previ de pena de mort per
titetes coses !
addic
Tot, tot aix6 está lluny. La pau es separa als refractaris, per als grocs, pe,r als
Per
burgés.
tes a l'amo. Per als amics del
de tiosaltres. La pau i la comprensió mútua
fugen rápidament, se'ns allunyen en pro
als encarregats i contramestres Per als amos
ens
patro
na
insospitades.
El
porcions fa un quan temps
i patrons i presidents de federacions
tot.
ho
mata
cionalisme exaltat, foil,
aixb
I és que la guerra Dora una nova lluita
Ja sé que aquells són delinqüents, que
sindical.
d'eloismes, i no una efusió cristiana de fra
són delictes, segons el vostre codi
ternitat. I és que no podia produir-se aquesta
Peró jo faig des d'ara apellació a la huma
efusió de fraternitat mentre els nobles es pa-,
i reivindico també a favor d'a
ganitzin cada vegacla més, mentre el materia nitat vostra,
quests reus el dret a vida.
lisme més groller els ompli l'Anima.
aquest
de
la
vida
Ja fa anys que faig passos per
Es inútil pensar en pau si el fons
misericor
internacional no és cristiá. Es inútil somniar gran indult. Tota la pietat, tota la
dia, tot el respecte, tota la indulgencia, jo els
en fraternitat humana mentre aquesta no de
invoco a favor d'aquests insotmesos q l'or
rivi d'un mateix sentiment de paternitat.
e5
En Mac Donalcl, En Poincaré, En Musso
dre sindical i sociológic l'obrer que no
pobles
fer
lini, tots, tots els bornes directors de
vol sindicar, el treballador- que no vol
Iluiten a base cl'emismes fantástics ; i res més vaga.
botxins,
s'endevina en el fons de la seva exaltació que
Cal arrencar de les grapes deisculpables.
l'egoisme d'un propi poble (egoisme al cap i
'deis botxins futurs, aquells futurs
a la fi) a qui res no importa la pau del món a
sentew
Cal perdonar per endavant aquells
canvi del seu sentiment nacionalista satisfet.
fills
ciats. En nom de les mares, esposes i
Es entebades ; endebades voldreu edificar la
disciplina
deis futurs infractors de la
sense el Senvor ; en va treballareu en
casa
vessada
demano que no sigui més
dicalista,
romangui
acinesia obra mentre el Senyor en
sang
és,
i tal si ho
llur sang, perqué és
absent. I les paraules del salmista que ho són
inhocenta!
del Llibre -Sant, no passaran...
R.. RUCABADO
GAsTorr GnRARD
--

—
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Joven/uf Social
Heu's aquí les conferencies

que ha donat

aquesta agrupació:

J. CIVERA x SORMANI. Al Circo! d'obrers
Católics de Sant Josep. Tema : Els catblics
davant deis moments actuals.
J. SoLER JANZR. A la Joventut Católica de
Ripollet. Tema : L'ideal cristid en la joven
—

—

tut.

Passada la Setimana Santa, Joventut So
cial" seguirá donant conferencies arreu
de Ca
"

talunya.
ha

adreçada

estat

católiques

una

circular

A LA

les

entitats

una

acció

a

guerra.
Ve a estimular la
joventut per tal que ofre
ni son
esforç generós a les obres religioses i
socials gairebé mortes per
l'indef erentisme
esteril i la passivitat infecunda.
Ve a empeltar la saba
redemptora de l'espi
ritualisme cristiá a les intelligencies de la jo
ventut catalana, els
homes de demá.
Ve a donar

unitat, mitjançant l'ideari del
catolicisme social, a les activitats disperses i
a les
iniciatives escampades que es corsequen i
perden en molts indrets de
la
Ve a agermanar,
a

nostra terra.

reduir les

distáncies, que

motius d'ordre material separen la joven
tut
católica, malversant les energies i esmor
teint els

entusiasmes.

sou

son

cos.

Aquesta

tasca poc

plaenta per als que

no

llur ánima el crit del deure en l'hora
present, aquesta tasca que reclama, exigeix l'a
portació de voluntats, la cooperació eficient,
energica de les activitats verges, és la que es
proposa realitzar Joventut Social, en la seva
actuació, intensa, ferma i decidida.
A continuació es donen instruccions sobre la
senten

en

manera

com

s'ha d'actuar i

es

defineix l'ideari

PARAULES DE 11E6 XIII

un

enf ortir la idealitat del nostre poble,
afeblida pel desconcert i la desorientació que
han originat els
problemes vius de la post

Ja

pent

JOVENTUT CATOLICA

Programa i

Per

abjecte que com furienta rivada ofega el
nostre poble, adormint son esperit i corrom

me

de Joven tut

"Joventut Social" és
Ve

a

que diu així :

Ve a predicar en croada generosa la concep
ció cristiana de la vida enfront del materialis

subscriptors

No condemna tampoc l'Església el desig que
nació no serveixi a cap estrany ni a cap
senyor, amb tal que aixó es pugui f er quedant
la justicia incólume. Ni repren, per últim, als
qui procuren que les ciutats visquin amb lleis
própies i els ciutadans gaudeixin de més ámplia
f acultat d'augmentar els llurs profits. Sempre
una

va ésser
llibertats

El

l'Església fidelíssima fautora de les
cíviques temperades.
(Encíclica Libertas, 1888)

texte llatí diu aix1:

"Neque

illud Ecclesia damnat, velle gentem
nomine servire nec externo, nec domino,
si modo fieri, incolumi iustitia, queat. Denique
suam

nec eos reprehendit qui efficere volunt, ut ci
vitates suis legibus vivant, cives que opon ma
xima augendorum commodorunt facultate do
nentur. Civicarum sine intemperantia liberta

tum

semper

esse

Ecclesia fautrix fidelissima

consuevit".

de CATALUNYA SOCIAL?

CATALUNYA SOCIAL

DIJOUS SANT
Senyor, la

Damunt el món eixut,
s'és tornada rosada.

vostra

Sang

Canta el gall com en l'auba primera, i Vós, com
en el començament, passegeu en l'oreig del matí.

DIVENDRES SANT

tá,
Quan

canta el

gall, Senyor,

a

cada nota sentiin

la fiblada d'una de Vostres Espines. 1 en el cel,
cada estrella és corn una gota de sang.
II

Quina profunditat vibranta,
del cel aqueixa nit!
No diríem que la Huna

de campana, la

el

en

pie,

és el batall

plata?

de
I que

en

sentim el

so en

el mateix silenci?
5

Feu, Senyor, que sempre
acosti

a

una

mica de set

ens

Vós.

DISSABTE DE GLÓRIA
Jesús
braços

és ressuscitat i
a

no

sap desacostumar els

la llei de la Creu.

J. M. LÓPEZ-PICÓ
1

11".•"\\.(451
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Encara la pornografía
Quan l'Ajuntament

va

pendre l'acord de

Prohibir la venda de les publicacions porno

gráfiques

en els quioscos de la seva propietat,
várem fer voleiar les =panes en senyal de

festa.

Aquell acord tenia tanta transcendencia que
el várem lloar amb gran entusiasme. Per?) l'ale
gria dura poc a la casa del pobre. Avui veiem
arnb pena que els periódics pornográfics són
exhibits novament en tots els quioscos.
No solarnent és exposada al públic, com una
mercadería, innoble, la premsa infecta, sinó
també tota mena de novelles i publicacions im
inundes.
Es sensible que s'abandonin de seguida les
campanyes de sanejament. Es mana recollir les
obres pornográfiques i l'endemá són exposa
des novament. Nosaltres no ens cansarem d'in
sistir en a.quest assumpte, car té una cabdal

importáncia.

Havem dit i ho repetirem, si cal, mil vega
que a Barcelona es dóna més imporancia
la petita anecdota política
que no pas a aque

des,
a

Iles

coses que afecten directament al nostre es
perit. Deis diaris no en saben sinó copsar l'in
tenció política i aixó és una grossa equivo
cad&

Pan molt més mal els periódics pornográfics
aquells que defensen les idees po
litigues o socials més exaltades.
A un borne que professi una determinada
idea política, si és noble i segueix un camí equi
vncat, podreu convencer-lo i obrir-li els ulls
a la
llum de la raó, peró a l'home embrutit per
la
que no pas

premsa

pornográfica és endebades

sermonegeu,
COn a
Vencer

car

que

és molt difícil que l'arribeu

el

les

aigiíes impures de la lascivia?
combatre totes aquelles publica
e'c'rls que
matin l'esoiritualitat de la nostra jo
ventut. Tots els vicis tenen
per origen la sen
'ualitat. Un home sensual es dóna
a
fácilment
tota mena
cl'excessos. I és natural ciue sigui

Cal, dones,

Aquest

nostre

es-

seu.

Nosaltres fem aquestes campanyes portats
un desig noble. No es vegi, dones, un intent malevol de mortificar als que avui tenen
a les seves tnans el govern de la ciutat. No;
aquest assumpte té una gran transcendencia i
per aixó demanem la collaboració de tothom.
Peró no ens fem illusions : mentre la premsa pornográfica pugui publicar-se dins
de la
legalitat com els altres diaris, els nostres esforços seran estérils.
Si un periódic demana autorització per pu.
blicar-se i se li concedeix, és natural que es
pugui vendre. Si s'autoritzés, per exemple, el
funcionament d'una fábrica de moneda falsa,
seria ridícul que es perseguís aquells que la
fessin circular.
Tenen o no tenen autorització per publicarse aquests periódics immunds que
infecten la
ciutat? Si la tenen, dins l'ordre legal, poden
vendre's.
Per aix5 hem dit, i ara repetim, que per
evitar l'embrutiment de la joventut no hi ha
altra solució que prohibir no la venda, sinó la
publicació deis periadics pornografics.
Si no es prohibeixen perderem el temps. No
cal tenir contemplació amb les empreses editorials que ens prenen la joventut i la maten
per

espiritualment.
J. C.

Publicacions de

«Catalunya Social»

a

La pornografia
els sentirnents més
n,°hles de l'home i atrofia
entenebreix la seva
Que podeu esperar d'un jove submer
gir
en

car quan s'apaga la llum del
perit, les tenebres davallen damunt

així,

El

Flagell

de, la

Joaquím Cívera

número ha passat per la

Blasfémia

í Sormani

50 cinthrts

censura

militar
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A l'enforn d'un artícle
Els esports de

neu

Damunt les planes d'un diari local, i en
la secció d'esports, havem llegit un article
en defensa deis esports de neu. En aquest
article se'ns alludeix i es pretén refutar les
afirmacions que várem fer en parlar deis dits

esports.
L'articulista defensa amb una gran vehe
mencia els esports de neu. No li neguern
pas aquest dret. A nosaltres aixó no ens in
teressa. El que sí ens interessa és el que diu
referent al nostre article. Afirma l'alludit
articulista que nosaltres sotn enemics deis
esports de neu. Aix6 no és veritat. Mai lu
yen.' fet aquesta afirmació. Del que som ene
mies és de les escenes poc edificants que
s'havien donat en determinats indrets de Ca
talunya. Que ara no es donen? Millor. No
negará el nostre contradictor que amb
ens
el pretext de jugar damunt la neu els joves
eixerits es divertien molt. L'articulista ens
parla de La Molina i defensa les senyoretes

que prengueren part als esports de neu. No
sabem perque defensa unes senyoretes que
ningú no ha atacat i de l'honestedat de les
quals ningú no dubta. No és a La Molina
on s'han comes actes dignes de blasme, sinó
en altres llocs.
Es aquest assumpte molt delicat i és pre
ferible no insistir.
Es verament ridícul que es protesti quan

parla en general. Si jo hagués particula
ritzat, l'articulista obraria molt santament
defensant-se, peró com que jo no alludia a
ningú, no veig la necessitat que es defensi.
es

Podem dir
rnes

perfectament :

al món hi ha bo
no han de

dolents i els que són bons

sentir-se ofesos.
Per acabar ens permetem 'donar un con
sell a l'articulista: no vulgui mai defensar
assumpte d'ordre moral amb petites
un
anecdotes.
Aquestes coses s'han de discutir des d'un

pla més enlairat.

MARIA

BONSHOMS

Rellíscades sensíbles
La premsa que en diuen neutra rellisca tot
sovint al caminar per terrenys que no coneix
bé, com si fos per terreny propi. Tenirn una
pila de relliscades anotades en diaris que van
a les confiades mans deis católics que no mi
ren prim, com sol dir-se.
Un escriptor conegut, en el més caracterit
zat deis periódics a que aliudim, escriu en un
article editorial que "al cabo de su invierno
se desvanece el hombre y, en cambio, la tie
rra, tras

su

aletargamiento anual,

renace".
Aixe, voldrien els que

eternamente

Déu
mana: que desapareguéssim, que ens anorreés
sim, al finir, amb la mort del cos, l'hivern de
nostra vida.
Peró no és així, sortosament. Aquesta eter
nitat de renaixença que l'autor de les ratlles
transcrites adjudica graciosarnent a la terra,
pot aplicar-se, en certa manera, a la nostra
vida, que és de fe que renaixerá al seu temps
i es perllougará per eternitat d'eternitats en
el lloc que per la nostra conducta aquí en la
terra, durant aquesta vida mortal, haurem me
rescut.
L'ánima no desapareix amb la mor: per
dura, és immortal.
no

vitten

com

Es el cos qui es corromp i es di,ssol; peró
tampoc pot dir-se amb tota propietat que des

apareguin.

d'aquest aspecte doctrinal, religiós, de
la qüestió, és cosa graciosa que s'adjudiqui a
Fora

una excellencia que es nega a l'home.
si l'home fos de pitjor condició que la
terra de qué está format.

la

terra

com

* *

*

En el mateix diari en que trobem aquesta
relliscada, i en la mateixa plana, i en un ar
ticle dedicat a "Planes de Enseilanza", enso
peguem amb judicis i opinions tan divorciats
del criteri católic en aqueixa transcendental
materia, que bé podem dir que tot l'article és
una corrua de relliscades o una relliscada so
lemnial de cap a peus.
Cal solament fixar-se en el parágraf final
de l'article per veure com pensa el seu astro
nómic autor i com adoctrina els seus llegidors
en materia tan greu com aquesta. Acaba així
l'article:
"El porvenir de las grandes civilizaciones
radica en el conocimiento y en la utilización
de las leyes naturales".
Naturalisme, Positivisme i Materialisme
purs.

ÇATALUNYA
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.".squardanf

el món

AT,EATANYA
En

certs

franc
L'Echo de Paris" Dreveu que molt aviat
La guerra al

la cotització de 7o francs per Iliu
que hi ha grans probabili
tats que importants empreses estrangeres aban
donin definitivatnent les seves posicions actuals
i es vegin en la impossibilitat d'emprendre una
nova ofensiva contra el franc.
Per altra part, diu que la política del senyor
Poincaré s'esforçará fins el límit possible en
evitar-ho.
s'arribará

L'informe deis tUnics
centres aletnanys es creu, malgrat

de certes declaracions del canceller Marx, i so
bretot, del ministre de Negocis Estrangers,
senvor Stressemann, que l'informe de la Co
missió de tIcnics próxim a ésser conegut ofi
cialment será, sinó acceptat de pla, alrnenys
acceptat en reserves. Sense la imminencia de
les eleccions, certs círcols governamentals se
rien molt mehys esquívols que ara a avenir-se
a les conclusions del dit informe.
Setnbla ésser tnolt dubtós que el Govern ac
tual, davant la Iluita electoral alemanya, i da
vant la proximitat de les eleccions franceses,
es comprometi a un pla complet de reparacions,
especialment en el punt de la capacitat de pa
gament d'Alemanya. El més probable és que
es limiti a estudiar la qüestió de la moratória
dels emprestits internacionals.

L'impost

FRANÇA

als que surten

El president de l'Imperi ha signat una ordre
qual s'obliga als alemanvs que vulguin
marxar a l'estranger al pagament d'un impost

a

esterlina, afegint

ra

Pets- obrers de l'Estat
La Cambra ha adoptat per unanimitat, la to
talitat d'un projecte de llei encaminat a con
ceclir als obrers de l'Estat, així com a les seves
vidries i órfans, un regim de pensions sem
blant al de tots els funcionaris.

Els drets

d'exportació

El ministre d'Agricultura suprimirá imme
diatament el s drets de sortida sobre els cavalls
de raça, ferratges, fustes, grans, fruites i plan
ters de patata.
Per altra part recluirá en un ro per roo els
drets sobre les conserves de carn.
,

per la

de

POLONIA

oo mares or.

Els estrangers residents

a

Alemanya, els

causat

a

tot

arreu una

emoció considerable.

El ministre de rinances ha declarat
aquesta mesura ha
gir el marc renda.

sigut dictada per

a

Collisió d'obrers i policies

ma

lalts, els ernigrants, els emnleats o corredors de
crInerc, els religiosos i els periodistes, están
lliures riel pagament .d'aquesta suma.
L'ordre relativa al pagatnent al qual s'obliga
a
tots els alemanys que vulguin nassar a l'es
tranger entrará en vigor immediatarnent i ha

Els minaires de la mina Czelads, veient que
se'ls negava un anticip sobre llurs salaris, han
atacat tes forces que guardaven la mina, re
sultant 14 obrers i 19 policies ferits, i greus
obrer i

un

El jornal 'das ferroviaris
I-Tan fmenssaf les negociscions entaulades
entre el ministre de Transnoris i els renresen
thnts
Sinclicats, relatives a augrnent deis
sous deis ferroviaris.

"ESTATS UNHITS
Els crMits alemanys
El Govern nord-americá sembla, que de cap
'llanera está disposat a obrir crldits a Ale
"lanya, ni amb mires al restablirnent de la seva
situació comercial,

oficial de

policia.

RO MANTA

El

que

prote

un

conflicte

amb Rússia

La noticia de la ruptura de les negociacions
ha provocat a la Cambra de
claracions deis caps de tots els partits, afirmant
el desig de Romania d'empendre negociacions
amb la República deis soviets, peró sois sota
la condició expressa del respecte de la fron
tera actual de Romania.
russo-romaneses

RUSSIA

Projecte d'emprbstit
El Govern deis Soviets está disposat a
un emprestit "a lot". El Govern rús

Ilençar
fa

els

majors esforgos pérque tingui lxit

aquest empréstit, el
Alddana".

qual

es

denomina "Rifa

.
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El que passa
ESPANYA ENDINS
la

La Setmana Santa hauria de fer emmudir
política, peró no és pas així.
El poble la celebra la Setmana Santa, peró

els polítics...
Cabalment en aquesta santa setmana havem
de recollir notes polítiques verament transcen
dents. En Primo de Rivera s'ha sentit pro

gressista.

Govern espanyol Ii asseguri l'éxit del seu ne
goci i que tots els immensos materials neces
saris per a les seves gratis empreses siguin
fets i portats pels mateixos empresaris. A Es
panya li reserven el treball manual...
Davant d'aquesta amenaça s'ha f ormat una
poderosa entitat espanyola que ha ofert al Go
vern fer tot quant sigui necessari realitzar en
aquest ordre de coses, per empenyer el pro
grés del país amb capitals propis.
Quina de les dues empreses guanyará?

ESPANYA ENFOR A

.

Els delegats deis Soviets que tiranitzen Rús

Aquesta declaració

agrairan al general
Primo de Rivera els partits d'esquerra, i ha
no

Ii

motivat en els de la dreta un cert desencant.
Per aquest viatge, vénen a dir...
Peró no s'aturen aquí les declaracions trans
cendentals del President del Directori. El Pre
sident del Directori ha fet testament aquesta
Setmana Santa. I l'ha fet solemnialment, co
ral« populo. L'hereu d'En Primo de Rivera és
la "Unión Patriótica Nacional", aquest nou
partit que s'está formant a base de les desfer
res de tots els partits, deis polítics prof essio
nals embolats, deis ambiciosos impacients de
governar, dels necessitats d'empleo y sueldo,
i d'una munió de gent de bé, desesperada, que
cerca mitjans per a salvar-se i salvar el país
d'una nova fallida que f óra pitjor que les pas
sacies. El P. S. P. tarnbé forma part de la
U. P. N. encara que sense perdre la seva per
sonalitat. Es una provatura que fa per a veure
si sura. No judiquem de les intencions, que
suposem bones en tothom, pero no será un
erro de les dretes destriar les seves f orces i
ádhlic anullar-les dintre un partit d'ocasió, sen
se ideología
coneguda, purament circumstan
cial i de formació oficiosa? El que costa poc...
Per aquest viatge, tornarem a dir... no calia
que certes dretes treballessin tan.
De política positiva cal registrar el R. D.
per a la formació del Cens electoral, que ja
veurem qué donará de si, i, de política econó
mica, l'arnenaca d'una invasió de tres mil mi
lions de pessetes estrangeres portades, és un
dir, per financiers anglesos i ianquis, a fi d'em
plenar-nos d ferrocarrils i d'obres públiques ;
pessetes que ja es cuidaran, si el cas arriba,
de treure de les nostres butxaques i de pas
sar-les molt finament a les butxaques Ilurs,
amb tata legalitat, cona se suposa. Aquest grup
invasor de jueus financiers sois demana que el

sia arribaren

a

Londres correctament,

com

uns

diplomátics ; i com a tals els tracta el Go
vern anglés, esplendidament. Peró a la prime
ra avinentesa ja han ensenyat les dents els de
legats sovietics. Volen la revisió del Tractat
vers

de Versalles i de tots els Tractats fillols que
afecten a Rússia. Volen la Bessarábia. Volen
credits, molts credits. Peró els banquers angle
sos, per si el Govern no fos prou prudent,
han fet sabedors als dits delegats les condicions
absolutatnent necessáries per a concedir els
credits que amb tan d'interés demanen. Volen
fer-los passar per l'adreçador els banquers an
glesos als Soviets russos. Ben fet qtje fan.
Mac Donald, que és un tros de pa, sembla
disposat a donar bon acollirnent a quasi totes
les pretensions del Govern, rus, peró els ban
quers...
El dictamen deis tIcnics sobre la capacitat
económica d'Alemanya ha obert camp a la Co
missió de reparacions per a cercar la solució
del magne problema. Bis técnics han trobat el
aesllorigador en el femps, que és or. "El temps
i jo contra tots", que deia aquell. I vinga mul
tiplicar anualitats de pagaments. Es un capi
tal, aquest del temps, que no té fi ni compte.
I als alemanys els fa poca grácia el constituir
la seva nació en etern esclavatge económic. I
als francesos no els fa profit tan llarga demo
ra. De totes maneres, el dictamen ha estat aco
Hit amb respecte pels palsos m—és interessats,
i amb goig per íots els altres perqué sembla
allunyar, ara per ara, nous i paorosos con
filetes.
Mac Donald está resolt a anar prompte
París per tal de convencer Poincaré (cada día
rnés suau) que es deu acceptar el dictamen i
no sabem si Mac Donald será capa c de passar
el Rhin per fer el mateix amb el Govern del
Reich.

J.
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D'ad í
Quan

públic conegué la catástrofe del

el

Metro Transversal, envaí rápidament

el lloc
s'havia produit el sinistre.
Si la policia no hagués aturat els més exal
:ats, haurien trossejat les tanques i les cines
lel treball.
Sempre passa el mateix. El poble demanava
1 cap deis enginyers.
Nosaltres no volem def ensar-los, car igno
'em les causes que han motivat l'ensulsiada,
)eró és de creure que aquells que els comba
len també les ignoraven.
Certament que és molt de doldre que els
ibrers hagin trobat la mort treballant en aque
les obres, pero creiem que són els técnics i
ió el poble
els que han de dir si són o no
esponsables de la catástrofe els enginyers.
Alguns periódics llengaven f ortes acusa
10n5• Heu's aquí el def ecte cabdal de certa
iremsa: exacerbar els odis i les passions del
Dn

oble.

Deixem actuar lliurement els tecnics i les
utoritats per tal que es faci justicia i
eixin responsabilitats a l'empresa si realment
S
responsable de l'ensulciada.
*

*

*

Els sindicalistes i comunistes

varen celebrar
Bosc" per a de
lanar l'inclult del sindicalista Acher (a)
El
n

rníting

al teatre

'oeta.
Es molt humanitari
,

un reu

sentenciat

a

que

mort

allin per aconseguir-ho.
El que és graciós és que
la pena de

ació.

mort

liots coneixem els procediments deis revo
lcionaris. No cal sinó esguardar Rússia, on
an
estat sentenciats a mort milers de
ciuta
mts per no
voler sotmetre's a la tirania roja.
que si els revolucionaris
arribessin a
loMfar, derogarien la pena de mort
? Tenitn
completa seguretat que no.
Aquests senyors que ara es disfressen d'huanitaris, si governessin, farien funcionar una
tillotina a cada cantonada.
•

burant
Lst

*

*

aquests dies de Setmana Santa herrz
que f cien goig de debó.

algunes senyores

*

11,1s

*

*

Jocs Florals d'enguany

es

celebraran

en

aquests

a

la ciutat de Tolosa.

La

poesía fuig de nosaltres,

mo

és tan necessária.
Estetn condemnats a prosa eterna.

ments que

ens

*

*

*

Els partidaris de la destrucció de les Ram
bles han tingut un fracás sorollós.
Totes les entitats s'han declarat contráries
a la transformació.
Ja que tots els partidaris de Rambles han
donat la cara, no podrien també donar-la els
seus enemics i avui sabríem qui són ?
Desitjartem saber qui és aquest senyor que
aprofita totes les oportunitats per a f er servir
una de les vies més importants de la ciutat per
a les seves própies conveniencies.

es demani l'indult
i que els amics tre

es declarin contraris
i que detnanin la seva dero

*

Per aixó s'ha engrescat. la premsa partidaria
de les coses típiques, i ha parlat amb elogi,
com de consuetud, de la clásica mantilla i del
tomillo que perfumaba el aire.
Nosaltres desitgem, naturalment, que es
commemori la Passió i mort del bon Jesús
d'una manera ben solemne, peró no creiem que
hi hagi necessitat de disfressar-se.
Tan bonica i escaient que és la mantellina
quan la porten les donzelles amb humilitat
recolliment !

*

* *

Ha donat sis representacions al teatre de
13arcelona l'autor i actor francés Jean Sar
ment.

Aquest
fama i, la

senyor ha

veritat,

no

vingut precedit de molta
ens

ha convengut pas.

Quan ens varen dir que era un escriptor
n'oh original, ja várem suposar que es tracta
d'un

atrevit.
el que passa ami) els escrip
tiors que no reconeixen la moral cristiana.
Creen uns personatges arbitraris, i solucionen
els conflictes capriciosarnent. L'originalitat mol
tes vegades no és altre cosa que desequilibri i
desviació.
Es natural que un escriptor sigui original
tenint un concepte fals de la vida.
Déu ens doni els homes equilibrats i de
va

autor

Es ben graciós

seny,

encara

que

no

passin

per

originals.
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Noiklarí
ESPANYA
Casal
A Lloret de Mar s'ha, inaugurat "El
a les noies que saben
l'Obrera",
dedicat
de
treballar i saben pregar.
Tan noble i gran empresa s'ha portat a cap
grácies a un moviment social que honora de
debó al poble de Lloret, promogut per un es
ervents
tol de senyores que rnereixen els més f
aplaudiments. L'edificí és magnífic sota tots
conceptes i, com f et a posta, reuneix tota mena
de comoditats i moltes excellencies.
L'acte de la benedicció i inauguració d'a
quest "palau de l'Obrera" f ou solemnial
emocionant, prenent-hi part el benetnerit fun
dador de l'Ateneu Social de Sant Feliu de
Guíxols, mossén Santos Boada.
Clogué la f esta el Vicari General de Girona,
doctor Homar, en mig d'un entusiasme corpre
tacions.
nedor. A tots les nostres més corals felici
—Una reial ordre d'Instrucció sobre En
senyament técnic disposa que davant la pro
posta de la comissió técnica s'obre una infor
mació pública per un període de 15 dies, a par
tir de la publicació d'aquesta Reial ordre, amb
robjecte que puguin aportar llur concurs totes
les persones o entitats que ho creguin conve
nient, al qual fi podran dirigir-se els escrits al
secretan i de la comissió d'ensenyament tecnic
al ministeri del Treball, Comerg i Indústria,
invitant d'una manera especial el professorat
tIcnic i les empreses industrials, a les quals
pugui interessar el problema.
—La Junta Directiva de l'Associació d'Es
tudiants Católics de Batxillerat" vetllant per
al bé dels associats i a l'objecte de proporcio
nar-los una jornada d'illustració i d'expandi
ment alhora, organitza una excursió collectiva
per al dissabte de glória dia 19 d'abril, a Sant
Cugat del Valles i a Terrassa, "poblacions
que serven com un tresor sagrat uns monu
ments honra de la Religió i de l'Art, i dignes
que llur válua sigui més coneguda i més esti
mada de nosaltres".
—Per a facilitar a la dona el compliment del
deure queb el nou regim municipal li imposa
per la concessió del vot f emení, l'Acció Cató
lica de la Dona ha creat a Madrid la secció
d'Acció municipal femenina, que és un centre
de documents, estudis i inf ormacions sobre
qüestions municipals i la dona.

_

Al Círcol d'Estudis es celebrará sessió tots
els dilluns a dos quarts de dotze del matí.
S'ha començat ja l'estudi del nou regim mu
nicipal i l'elaboració del programa que es por
tará a les primeres eleccions municipals.
les
La Junta Nadonal es dirigeix tambe a
nova
serveis
de
la
erint-los
els
diocesanes, of
secció i demanant-los informacions de tot el
feme
que f acin en aquest non camp d'acció
nina.

—En el Basar de l'Obrer ha donat una Con
ferencia sobre "l'esperit social en les obres so
cials" el doctor don Josep Maria Boix, cate
dra:tic de la Universitat de Barcelona i un dels
més aprofitats deixebles de l'inoblidable P. Pa
lau, socióleg eminent, fundador de l'Acció
Social Popular". Fou molt aplaudit.

ESTRANGER

pre
—A Alemanya es va perfeccionant la
de
tal
via censura dels films del cinema per
Comissió
eficag.
La
f er-la ben completa i ben
precakicions a
de censura pren tota mena de
s'estudien
discrepancia
de
cas
aquest fi. En
reso
s'adopten
bé els punts en qué n'hi ha, i
primor
responguin
al
fi
lucions conjuntes que
ensats
dial del debat, que és deixar bel," def
poble.
higienics
del
i
interessos
moral
tls
dispo
A Espanya darrerament s'han dictat
que
témer
peró
és
de
aquest
sentit,
sicions en
tindran poca eficacia.
abandonar
Les persones prudents opten per
estralls causa als seus
una diversió que tants
aficionats.

d'Albl
—La Vidrieria francesa sindicalista
sorollo
f
racassat
Tarn),
ha
(Departament del
d'aqueixa
sament, com tantes altres entitats
doctrines collecti
mena fundada a base de les
intencionats
vistes i per obrers tal volta ben
d'industrials
er
per
a
f
peró mal preparats
prescindir de les normes ordináries del tre
ball.
a liqui
Els obrers incendiaren la frica per
somniadors
dar-la millor... Quina lligó per als
del collectivisme !

inmoralidad",
—La "Liga contra la pública
l'Alcalde
de Barcelona
felicitat
de Madrid, ha
pornogra
per les seves disposicions contra la
Perb
fia deis quioscos principalment. Está bé. caba
cines,
teatres,
i a l'altra pornografia deis
efectiva,
rets, etc., no menys pública 1 més
quan li arribará el torn?
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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 201 de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el
16 i de

Gijón

Havana el

20 de cada

mes

per

a

Corunya, Gijon i Santander.

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

viatge

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

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

IRetorn

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
el 10, de Va
lencia el 11, de Málaga el 131 de Cádiz el 15 de cada mes, per a Barcelona
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.
',búa de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valencia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa
Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les
escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més dels 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

viatge.

Aquests

a

vapors admeten

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

servei. Tots els vapors porten telegrafia

sense
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PRELIS DE SUBSCRIPCIÓ
Un any

8 pessetes

Semestre

4

0

Surf els dissabtes

'In*II.vtstsews~tects,smegnsrzttes

Provenga,

157

Teléf. 216 G.
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augmentar la gana i fortificar el sistema
nerviós, és un medicament sense rival l'aixarop
la sang,

Hipofosfitos Salud
desenrotIlament
les criatures delicades i malaltisses. Favoreix en ells el
proclama 1 e9
galtetes
sistema ossi. Totjust començat a pendre'l, la rosada color de Ilurs
excelléncies del preparat. Aprovat per la Reial Académia de Medicina
CREIXENÇA.
29 ANYS D'EXITS EN
i Cirurgia
tinta vermella, «HIPOFOSFITOS SALIJ
Avís: Rebutgi's el pot si no s'hi Ilegeix en l'etiqueta exterior, amb
perqul amb freqiiIncia i per a major lucre en la venda, hom n'ofereix de similars
e

També es recepta

a

.

.

Atenes A. G.

CONCERTADO

Provenga,

I

