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ofensiva deis sedarís

França, després d'aquella

guerra horrible que

ha portat

una

pertorbació

en

pobles de la terra, s'inicia un moviment de reacció contra la política sectaria. Els
religiosos abandonaven la solitud del claustre per a defensar la patria i els sacerdots rno
rien en els camps de batalla al costat deisferits que demanaven els consols de la Reli
gió. Els sectaris no podien titilar d'antipatriotes els religiosos. Aquests, oblidant els grell
ges que havien rebut dels homes representatius deis partits radicals, acudiren als campa
de batalla. Es celebraren grans solemnitats religioses i ádhuc els enemics sempiterns de
l'Església hagueren de reconéixer que els religiosos, que havien estat bandejats de la
França, morien heroicament defensant la llibertat de la patria.
La maçoneria, peró, anava treballant subterráneament. No podia permetre que hi
hagués un ressorgiment religiós arreu de França.
tots els

Ja fa temps que es preparava per a guanyar les eleccions i després d'una lluita persistent
les ha guanyades. Avui la gloriosa nació francesa es troba novament sota el poder abso
lut de la maçoneria.
Ningú no pot negar que la situació económica de França no és gaire falaguera
no obstant en comptes de sanejar la seva economia
i captenir-se d'aquells problenies
solució,
el
futur
govern
radical
no
es
captindrá
de moment d'altra cosa que
d'immediata
del problema religiós.
Ja es parla de la supressió de l'Ambaixada al Vaticá, de l'aplicació de sla llei
de la collaboració amb les organitzacions obreres i de restablir les rels
amb
Rússia.
cions
Amb aquest programa no cal esperar gaire cosa a favor de la Religió. Tornern altra
vegada a aquells tenips de grana persecucions contra l'Església católica. Els protestants,
seraa
els cismátics, els jueus, obtindran la belligeráncia del govern, en canvi els católics
les
que
perseguits aferrissadament. Aixó vol dir que la Religió veritable és la nostra i
altres mereixen el respecte deis sectaris.
Tot el món está desballestat. A Aldnanya els comunistes tenen una
molt nombrosa; a Grécia han estat destronats els reis i s'ha proclamat una república !l'Oil,:
nacio,
gible; a Anglaterra governen els treballistes els quals capgii aran l'economia d'aquellacentral
el dia que obtinguin una forta majoria parlamentaria; als pobles de l'Europa
hi ha una crisi espantosa; al Japó hi ha una gran tivantor ami) els Estats Units, Pr?"
vocada per la nova llei d'emigració; a Rússia governen els homes més despótics del trl°,n
i a Italia no sabem el que passará el dia que En Mussolini desaparegui de rescenari polírlc'
Davant d'un panorama tan poc falaguer, qué fem els católics?
La nostra gent és tan optimista i viu en un món tan irreal, que no-dóna import
als fets que es desenrotllen arreu d'Europa. Ja fa temps que a la nostra terra es
quen diaris que van inoculant al poble el virus revolucionan. Cal únicament una
guspira perqué es produeixi l'incendi. AvUi els nostres obrers viuen una vida
material. Els sindicats i els seus órgans d'expressió han mort l'espiritualitat del i)Ou'os
Evara que únicament fos per instint de conservació, els católics haurlem
per a aturar l'allau comunista que envaeix els pobles d'Europa. No triomfen els dispers
sino els que saben acoblar-se a l'entorn d'una bandera gloriosa.
Avui, dolorós és confessar-ho, els católics es barallen mútuament per coses
digne de millór causa, que obte
res i transitóries. Defensen coses, arnb un entusiasme
guiats
per un ideal noble, sino por
.deixar
rastre.
I
moltes
vegades
fan
sense
no ho
d'aquells que afalaguen alló que no obtindrien amb les seves própies forces.
gran tindrasi
Si algun dia veiem avençar el comunisme, quina responsabilitat mésconcordia,
treballar
a
la
societat
regni
la
pau
i
la
perqué
aquells que en comptes de
tribueixen a l'exaltació de les passions.
Tinguem seny, germans. No ens deixem enlluernar per les coses transito' des.
nos al costat de Déu que es etern.
sitió
s
Aquieteu les passions i donem-nos tots l'abraçada de germanor. No som enernic,
Perrl'
germans. Si treballeu únicament per les coses temporals, Déu no us premiará,
món ja us haurá donat tot alló que volíeu.
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Que ho és de simpátic aquest tema!
Pero
cal que
aquesta natural simpatia que inspiren
aquests nois desgraciats es tradueixi en obra
de
cooperació i de propaganda.
El Tribunal per a
Nois d'aquesta ciutat, a
fi de donar
la major eficacia possible a la "11i

bertat vigilada",

que és la característica d'a
questa classe de Tribunals,
ha procurat of e
rir algun
estímul als nois que estan sota la seva
tutela en aquella situació.
El novembre es f éu una excursió
h la Font
de les
tra al Monges da la Conreria ;i març una al
Turó de Montcada, i el dia primer del
corrent un gran nombre de nois,
degudament
acorn,
ranyats, passaren el cija a Montserrat.
El lloc de reunió per
a tractar d'aquestes ex
cursions i comentar-1es és el mateix local on
está
installat el Tribunal. Allí cada día es desti
na una
hora, "hora deis nois", dedicada a ells
exclusivament.
Allí acuden contents i alegres,
són rebuts
paternalrnent, exposen llurs satis
tristeses, queixes, aspiracions, condi
cions de la vida
de treball i sels procura acon
sellar, dirigir i encarrilar. Amb
aquest contacte
intimitat de tracte són pocs els que reincidei
'ten en
llurs antigues faltes, i el fruit aconse
guit el
temps que han estat sotmesos a regim
asilar, de reformatori o d'edúltori no es mal
inet, sino que es
consolida i es completa.
Veritat que aquest Tribunal, tenint
per base
la justicia
i la misericórdia, fa una obra social
verament cristiana ?
com el de
Barcelonn actuen de semblant
manera els altres
Amb ocasió de d'Espanya.
Consell Superior dela sessió necrológica que el
a la inf áncia ha
celebrat, a Madrid, aProtecció
honor de N'Avelí Mon
tero-Ríos Villegas, autor de la llei de Tribu
nals Per
a Nois,
s'ha posat en evidencia aques
ta bella
actuado, encara que ens atrevim a
afirmar que com el nostre
n'hi ha pocs de tri
mmals.
,

faccions,

aquí caldra donar alguna
idea del f orrnós

discurs

que

aquesta sessió necrológica pro
del Tribunal per a Nois de
Excm. Sr. Ramon Albo, tal com ha
transmés a la premsa informativa de tota

nuncia el

en

President

I3arcelona,
Espanya.

1)eg;lle la Presidencia del solemne acte, que
'eltIsava ell junt
amb el Sots-secretari de Gov.ernació
general Martínez Anido i altres disz
tngides personalitats, comença
dient que trae

tara de l'eficacia i transcendencia social de la
Llei espanyola del Tribunal per a Nois.

La seva eficacia
diu
resulta evident amb
solament fixar-se en la preferencia que reconeix
a l'actuació preventiva fundada en el conegut
axioma que val més prevenir que curar. Peró
el Tribunal no solament exercita la seva acció
preventiva procurant l'esment de l'insumís o
rebel. Seria incompleta aquesta tasca si no evi
tés la permanencia del noi en un ambient cor
ruptor que lluny de despertar en el seu anim
la consciencia del deure embota les seves fa
ctiltats morals i fa que la natural aversió al
vici desaparegui davant la f requerida amb que
s'ofereix als seus ulls.
Demostra a coutinuació com el noi perver
tit és amb freqüéncia fill del medi en que ha
viscut i af egeix que la millor gloria de la llei
sé l'haver suprimit definitivament la preso
per aqueixos tals, quan són menors de auinze
anys, puix per poc temps que allí estiguessin,
sortien amb el cor tacat i l'anima pervertida.
No n'hi ha prou amb suprimir la presó per
als rnenors ; precisen institucions adequades que
la substitueixin i portin a cap l'obra regenera
dora .confiada als Tribunals.
Es el departament d'observad& on el menor
és sotmes a l'estudi del metge i del psicóleg, és
el ref ormatori veritable hospital i casa de con
valescencia d'animes joves ; és l'asil i la casa
familiar on el nen troba qui substitueixi la seva
familia natural.
Traeta a continuació de la individualització
del tractament, individualització que no pot
portar-se a terme sense la determinació de la
Sentencia.
Tracta deis enormes avantatges que la llei de
tribunals reporta a la societat, deduint com a
lógica conseqüencia l'evident eficacia de la ma
—

—

I termina el senyor Albó el

seu

discurs

ex

pressant la seva f ermíssima esperança en que
ha d'ésser altament beneficiosa per a la patria
la llei de tribunals per a nois.
No cal dir si abundem amb la doctrina i els
Sehtiments i aspiracions del nostre iHustre amic
important. Mantes ve
en materia social tan
gades n'hem parlat i pensem parlar-ne perque
esdevingui popular i estimat el Tribunal que
tants de nois ha alliberat de l'esclavitud del
vici i del crim convertint-los en joves cristians,
assenyats 1 treballadors.
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La laxa de la patata
Ens
ralista

agradaria coneixer l'opinió d'algun mo
prudent i aciençat sobre la justícia de

la taxa per part de l'Estat en nom i defensa
del suprem bé públic. Ens agradaria coneixer
la per veure si d'una vegada ens treia de club
tes, tant ref erent a la justicia de la taxa com,
si fos competent, de l'eficácia o ineficácia d'a
questa mida radical.

La salud del poble és la llei suprema, es diu.
nosaltres no gosarem contradir una máxima
tan ráncia i sapient. 1 heu's aquí que aquesta
máxima de recte governament imposa ara que
una classe social se sacrifiqui no per a una al
tra, car encara que podria semblar un acte ex
cels de filantropia cristiana més aviat sembla
ria la imposició o explotació
classe per
l'altra, segons la doctrina sindicalista. I ja hem
convingut tots que els governants que laboren
la nostra terrenal f elicitat no són suspectes de
sindicalisme.
Es per l'esr erit de Cr:st, doncs, que una clas
se s'ha de sacrificar no per a una sola, sin5 per
a totes,
les quals, harmónicament conjuntes,
formen la Societat (amb majúscula). I cada
una, al seu torn i en el que sigui de la s.eva
activitat, per a totes les altres. Així s'acompleix
alió que algun sindicat agrícola nostre ha bro
dat en la seva senyera : "Un per a tots i tots
per a cada u".
I com no havia d'ésser l'estament pagés, de
més puixança de privació i continencia que no
pas cap altre, i, malgrat el que diguin alguns
sociolegs que tot ho han apres en eIs llibres, el
de més consciencia societária, el que donés
exemple ?
quan el governant, amb una insinuació no
més, en nom del bé públic els ha dit que ha
vien de donar la patata al mateix preu, si fa
no fa, qile li costa de produir-la, s'ha f ermat la
llengua, s'ha flectat una mica pudibund i ha
cregut. El bé públic ho mana i prou.
Corn no obeir, si els explotats obrers indus
trials, que guanyen la miséria de quinze, vint
i vint-i-cinc duros setmanals, no poguessin
comprar la patata a trenta céntims el quilo,
se n'haurien d'estar, i llur salut i vigoria fí
sica se'n ressentirien. Si el pages no se sacri
fiqués així, de la diferencia de preu que se li
confisca aquells el diumenge no podrien fumar
"puros" amb anella ni anar al fútbol, ni f er
el "maco" per les nostres muntanyes, ara to
tes enceses de ginesta, ni
per que no, si la
—

joventut ho exigeix ?

per

—

algun music-hall

o

al cinema, o als toros.
és ciar, cm-, si el cos té les seves primeres
necessitats com menjar patates, no tot s'acaba
aquí, o materialistes I puix que el que hi ha
més enllá o dintre del cos també reivindica els
seus furs : ha de divertir-se. I com que a abcó
no arriben les mesquines soldades amb que pa
guen els' nostres industrials coquins i avaricio
sos, el

pages,

per

no

negar la

seva

tradició

secular de sacrificat social i ádhuc per huir un
gest de Iliberalitat social també, s'ho deixa
restar dels seus guanys de la collita de la pa
tata.

pagés que, al
podem negar que

De totes maneres, el nostre

capdavall o al mig de tot, no
és quelcom fatxenda, no cal que bs vanti gaire
d'aquest gest de lliberalitat social, perqué al seu

un
en el seu dia, segons alió de tots per a
i un per a tots, també la societat Ii recompensa
rá. Eh, per no desdir o renegar de la seva se
cular tradició de continencia i privació, ja re
nuncia a priori als descomptes que erl altres
articles puguin f er-li fumar "puros" amb ano"
al
ha a les festes, anar als toros o al cinema, o
music-hall, senzillament, divertir-se.
Peró sap que trobará la seva recompensa
de deixar-se mig confiscar la collita de la pa
tata en ares del bé públic quan vagi a comprar'
considera taur
se unes calces de vellut, que eh l
modestos
bé de primera necessitat, i nosaltres,
raó.el
cronistes, no sabríem discutir-li la
nostre f abricant o eixerit vetes-i-fils també
rebaixará el preu en nom i en bé de l'interés
públic. I quan hagi de comprar amoníac per al9
ara. un
seus esplets el comerciant igualment li f
descompte en norn de l'interés públic, perclu
l'amoníac, encara que el pagés no se'l meng"
se'l mengen de bon grat les patates, exigint-1°
1°5
com
un
article de primera necessitat. I
plantes han d'ésser de cura del bon
ue
so•lícit i de la Societat, perque també ski
dallar
Déu. I quan se li espatlli la máquina de
torn i

governarl,t

de sembrar, el nostre obrer, encara que ja..
sacrifica!
dóna per descomptat que no és tan
Ii fara,
corn eh, no pot dubtar, peró, que també
que de
ignora
rebaixa
de
jornal,
car
no
una
consciencia societária i está sempre a punt
ally
sacrificar-se per la Societat (ara sí que
lletra ben majúscula).
I que vol dir que no li hagi tocat
de irle
torn bo al nostre pages en áquest relleu
o

encara,e,1
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times i de sacrificats que en els temps que
cor
a millor preu, i l'amoníac i la Ilavor deis seus
rem
exigeixen els alts interessos socials i la esplets, i quan se li espatlli la dalladora o la
salut de la patria? No sempre li
ha de tocar
sembradora, o
perdre. Ara som, sortosament, en un temps en també tanmateixseu Ii mori l'animal de treball,
faran un descompte en nom
que es compleixen
les lleis per tothom, costi el de l'interés social.
que costi i caigui el
que caigui. S'han acabat
I el nostre pages que, malgrat diguin certs
els
especuladors i agavelladors deis seus pro
sociólegs que és positivista i tot ho sotja a tra
ductes agrícoles que es folraven d'or amb les vés del paidor, és un
arborat idealista, arnb la
seves suors i les seves angoixes.
Bé ho sap prou mel a la boca d'aquestes rebaixes de preu que
Per
experiencia sortosa o desventurada. Que se li acosten, s'illusiona i somia... Tal vegada
les seves
municipals d'ara no estan somii truites, peró al capdavall és somiar, idea
per orguesautoritats
i puntualment li fan pagar arbitris lisme ben respeetable. Somia que potser és a
consums i tots els endarrerirnents sense cap prop el dia en qué no caldrá el diner, per in
'nena de
consideració, sense que hi valguin pa necesari, per comprar i vendre, cobrar i pagar.
rentius

ni arnistats ni atencions
personals.
quan va a la tenda, la dona li
diu que de
certes petites manufactures li'n cobren
den
centims Inés pel segell de contribució
que
mana
el
Govern. I si el nostre Govern es
questes minúcies, com no es captindrácapté d'a
d'acabar
arnb els
especuladors de les seves suors i angoi
es; que els seus
sacrificis donant els seus
fruits barats arribin
a l'aprofitament veritable
deis seus
consernblants socials ; que f aci passar
totliorn per l'adreçador de sacrificar-se a son
torn
en
be social son dia pels altres en nom del suprem
i de la salut de la patria?
rie es clar
que arribará aquest torn per a toto], i els
sacrificis
del nostre pagés donant la
Pata t9. a
preu de taxa, seran recompensats amb
e
sereix. I es podrá
comprar les calces de vellut

cI

El
.

La data del

4

Canviará

un

sac

de patates per

unes

calces de

vellut, dues quarteres de blat per- cent quilos
d'amoníac. I quan vagi al café, en pagar pre
guntará al cafeter : Qué necessiteu per la set
mana per fer bullir l'olla ? I li portará vianda i
verdures. Hen's aquí el paradís terrenal esde
vingut com a darrera derivació i conseqüencia
de taxar-se mútuament els productes, manu
factures, fruits i treball, ara un estarnent, adés
l'altre,

en nom i defensa deis snprems interes
socials i la salut de la pátria.
Peró la dona, una mica murriota, u fa: Vols
dir, vols dir ? Dones que ja no te'n recordes
que et cobraren la llavor a quaranta cinc pes
setes ?
sos

ANGEL, GRAU

de juny

juny és histórica. Tin.drá
la história de les relacions
ParlYa. El 4 de junyl'Estat en les terres d'Es
a
de 1923 morí assassinat.
l'Eminentíssim
Arquebisbe Car
d.erial
Soidevila. Recordem-nos-en tots, lectors
i
i
"airiies,
encomanem a Déu una vegada més,
aquest primer
aniversari, la seva ánima de
pastor valerós
d.rets de la que doná la vida en defensa deis
Religió.
ria
temps, i la memó
d'aquest príncep Passará
de
l'Església,
que per son
sacrifiel porta doble
4 de

significació
molta
de
l'Església amb

en

Saragossa,

aquestes _planes, será porpra, com diguérem en
venerada pels fidels com
Pertoca als
que han estat executats
de ilur
per causa
fidelitat a la sobirania del Catolicisme.

Tots recordeu que el doctor Soldevila f ou
el firmant únic de la lletra al President del
Consell de Ministres en protesta del projecte
de reforma de l'article II de la Constitució,
reforma intentada en sentit anticatólic.
Un any ha transcorregut, i l'atemptat infa
me resta impunit. No s'ha pogut descobrir els
autors, encara. En país católic ha pogut ésser
assassinat impunement un Cardenal de la San

Església romana.
aixó, i per altres causes, diem que el 4
de juny és una data de molt contingut histó
ta

Per

ric,

i que la crónica de les relacions de

l'Es

tat espanyol amb l'Església tenen en el dia
quart d'aquest mes una diada ben assenyalada

CATALUNYA SOCIAL

Con grés Nacional d'Obrers Católics
Verament ha estat de positiva i transcen
dental importancia aquest Congrés que acaba
de tenir lloc a Madrid, sota la superior direc
ció del Cardenal Reig.
Hi han assistit representants de tots els Sin
dicats católics prof essionals, havent-se pogut
dir, autoritzadament, que hi eren tots els Sin
dicats obrers católics d'Espanya, la qual cosa
vol dir que els Sindicats que no tenien repre
sentació en dit Congrés, no es comptaven en
el nombre honrosíssim deis Bindicats Católics
professionals. Cal que consti així.
Les sessions del Congrés han estat profito
ses. El director suprem de l'acció social cató
lica a Espanya, Cardenal 'Reig, permeté als
obrers congressistes la máxima llibertat de dis
cussió, dintre, naturalment, deis principis f o
namentals de la sociología cristiana.
Entre molts altres assumptes es tractá de la
Internacional Sindical Cristiana d'Utrecht, de
la qual forma part, i continuará f ormant-ne,
la Confederació Nacional de Sindicats Obrers
Católics, acabada de constituir.
Un deis acords més discutits f ou la petició
del Congrés al Cardenal Primat per tal que,
en el moment que ho consideri oportú, doni les
normes precises de l'organitzaciO patronal cat
tólica.
Un altre punt delicat i molt controvertit fou

El régim capitalista
"L'Osservatore Romano"

El

replica

a

"Avanti!"

régtm capitalista significa preponderancia

d'un deis elements de la producció sobre els
altres ; en canvi, el dret de propietat és un f et
moral, jurídic, históric i es ref ereix solament
al principi en mérits del qual, així con-, el tre-.
ball per un costat, així la propietat per un al
tre, continuen essent les bases incommovibles
i inoblidades del desenrotllament i progrés eco,
nómic.
I si "Avanti !" sostingués seriosarnent que
el régim capitalista i el dret de propietat són
la mateixa cosa, sempre de totes maneres tin

el de l'acció deis Sindicats nostres

en

la

vida

pública.
Tots els que prengueren part en la discus
sió convingueren que si avui dia no és conve
nient intervenir en la política, ho és la inter
venció en els Ajuntaments i Diputacions, i po
drá ésser-ho en la política quan les aspiracions
de l'obrerisme respecte a la representació cor
porativa siguin satisfetes.
Aixó dona peu perqué l'Assemblea renovés
la petició al Govern que les eleccions en les en
titats oficials de carácter social es portin a cap
pel sistema de la representació proporcional.
També es tractá de la vida económla de la
Confederació amb generós i práctic sentit de
la realitat.

La Borsa del Treball en els Sindicats fou
tema que dona lloc a estudiar aquest orga
nisme de vida obrera, del qual no sol treure's
el profit que caldria, i és una gran llástima.
Peró la conf erincia que celebraren els Coa'
siliaris de les nostres entitats sindicals deuda
ésser la més important per moltes raons que
no són del lloc i fácilment s'endevinen. Hi ha
molt a aprendre i molt a esmenar en la vida
sindical obrera católica; car pér a f er-se dig
con.
nes d'aquest mot gloriosíssim cal que la
aspiracions
ducta deis nostres Sindicats i les
llurs siguin exemplars i enlairades.
un

í

el drei de

propicia/

a
dria, eficacia aquella doctrina que l'admet per
asso

ensenyar i inculcar com deu adaptar-se,
ciar-se, promoure el treball i modificar-se ino
tativament sota la pressió deis seus drets

eclui

rals i materials.

L'Encíclica Rerum Novarum

no

accepta el

capitalisme tal com és en les seves concepcions
étiques i en les seves aplicacions económiquea
conse
socials anti-cristianes, i sempre té, per
qüencia, valor singular per "aquells f ets que,e!
essent
són ef ecte del dit régim" i segueix
unciadocument i la prova de la condemna pron
da sobre aquesta causa.
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Esguardant

ALEMANYA
L,a bandera imperial.— Els populistas
han
Presentat una moció sol•icitant el restabliment
de la

bandera imperial.

I-es mines del Ruhr.—E1 Govern
ha donat

carácter d'obligatória

dictada

el 27 de

rniner del Ruhr.

la

a

l'actual,

senténcia arbitral
referent al conflicte

ANGLATERRA

Comentan i

News".—E1 "Daily
,News", ocupant-se"Daily
de la recent nota de la Con

desarmament,

mentada
nota
d

una manera
Per més

ha de f er

tramesa a Alemanya,
diu que el text de l'es-

compendre a Alemanya

claríssima

que

temps eludint les
materia de
desarmament.
,

no

sayas

pot continuar

obligacions

en

I-;esmentat

diari fa observar que l'esdevenidepén• de la seva actitud so
desarmament. Si els aliats troben bons

rr

d'Alemanya
el

bre

propósits
gurat

Pe'

per part d'Alemanya, quedará asse
el seu
esdevenidor,
si es pronuncia

peió

rnílitarisme, será indefectiblement

destruida.

ESTATS UNITS

ja.1-',a

Protesta del
ha lliurat al Japó.—L'ambaixador del
govern la protesta del seu
País contra
els articles de
Po

les portes

japonesos.

a

la llei d'immigració
la quasi totalitat deis

L:a Conferbncia
d'Ambaixadors.—La
ferencia
d'Ambaixadors ultima
ha

Con
la resposta que
relativa al control.

donar
La nota a Alernanya
de la Conferéncia d'Ambaixadors
al
Govern
eté

del Reich és resposta a la que tra
a principis
d'abril proppassat,
la represa del
control militar inter

Alernanya
relativa

aliat.

a

Sembla
karlois evident que

la Conferéncia d'Ambai
la tesi ale
els cinc punts de l'enquesta de
manada pels aliats,
o sia :
Prirner. Reorganització
de la policía en•
earregada del control.

ha

fabriques de

Tercer. Lliurament del sobrant del material
de guerra no autoritzat per la Comissió de con
trol.
Quart. Lliurament dels documents relatius
al material de guerra existent a Alemanya
arran de l'armistici i producció de les fabriques
alemanyes durant la guerra i després de l'ar
mistici.
Cinqué. Promulgació de les necessáries Beis
de prohibició efectiva de les importacions i ex
portacions de material de guerra i procurar
agermanar els reclutaments i organització de
l'exércit i les cláusules militars contingudes en
el Tractat de pau.

ITALIA
La Conferbncia d'Emigració.—La Confe
réricia Internacional d'Emigració ha acordat
que el Comité de la Direcció de la Conf eréncia
de Roma sigui encarregat deis treballs prepa
ratoris per a la Conf eréncia de 1927, i que el
dit Comité quedi autoritzat per a ampliar el
nombre deis seus membres, de manera que com
prengui els representants de tots els Estats que
han participat en la primera Conferéncia i que
f acin demanda de participar en la segona.

_Per la Pau universal.— El Papa, voltat de
la seva Cort, ha presidit una reunió celebrada
al Saló del tron, a la qual han assistit els dig
nataris pontificis.
En la dita reunió, Sa Santedat ha pronun
ciat un discurs ordenant la promulgació de la
Butlla que estableix la celebrada de l'Any Sant
en 1925.
En la dita Butlla el Sant Pare diu textual
ment :

FRANÇA
de

les

guerra.

del

Teréncia d'ambaixadors
sobre
el

Segon. Transformad& de

el món

rebutjat per unanimitat
rnanté

"El jubileu

ens ofereix l'ocasió de demanar
Déu quelcom especial i particularíssim, que
vosaltres demanareu amb nosaltres.
Sentim parlar constantment de la pau, no
tant de la pau escrita als Tractats com de la
que ha d'estar impresa a les animes i ha de
restaurar-se entre els pobles.
Sigui la que sigui, avui, la pau no pot estar
Ilunyana de nosaltres".
a

XINA
El tractat amb Rússia.—En els acords sig
Xina i els Soviets, els dos paisos es
comprometen a no reconéixer els Tractats sig
nats per qualsevol govern des de la caiguda del
Tsarisme i a no signar cap Tractat ni cap acord
que perjudiqui a una de les dues parts.
nats entre
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Obra del Bon Mof
Italia més de 400 Lligues con
tra la blasfémia i el turpiloqui amb un total
de 70,777 associats. Són remarcables les pa
raules que digué Benet XV, poc abans de
morir, referint-se a aquestes Lligues, en ocasió
de trobar-se reunits en un Congrés de Roma
400 Directors de l'Apostolat de l'Oració i de
la Consagracíó de les famílies al Sagrat Cor,
amb representants de 2,000 entitats ; heu-se'n

Existeixen

a

aquí alguns fragments :
engá f returá
blasfemia, per a

"...Nosaltres de molt temps
vem

algar

la

veu

contra la

lamentar els estralls d'ánimes que fa

en

el

país, sense exceptuar-ne, com en altre
temps, el jovent i el pudor f emení..."
"Si vosaltres ens demaneu una paraula que
nostre

serveixi per a refermar-vos en el vostre pro
pósit de fer cada dia més fecund el vostre
ministeri, la Nostra paraula és aquesta : Tor
nen, oh fillets meus ! al vostre camp d'acció,
feu per manera que altres centres de l'aposto
lat de l'oració s'erigeixin i funcionin conf or-me als seus Estatuts, feu que es multipliqui el
nombre de famílies consagrades al Diví Cor,
peró, a fi que aquests centres siguin porta
dors de salut, a fi que aquestes famílies visquIn
de veritat la seva consagració, no perdeu (:
vista que l'Obra vostra com aquella que es
destina a complir-se a Italia, podria rentar la
taca que més enlletgeix el vostre país".

"Nosaltres desitjaríem que la vostra acció
tots
fos secundada de tots els fidels, perque
han de zelar per la glória de Déu..."
(I un poc abans havia dit): "No és hora
oportuna per baixar a més detalls en tan ifl
portants raons. Volem únicament que els Di
rectors de l'Apostolat de l'Oració i de la Col:sagració de les famílies al Sagrat Cor, en 9.Ilu
nyar-se de Roma se'n duguin, com un deis
fruits del Seu Congrés, la persuasió que 10
afiliades
vincle especial uneix les seves obres
a la més santa de totes les Lligues, AQuELL
tut
CoMBAT LA BLASBÉMIA: "La piú sante fra
te le leghe quella contro la bestemmia".
La seva acció; multiforme i vária, s'esmer
ga

disposicions legals,

en

en

profusió

de car

envaeixen tendes, obradors, trarn
tells,
vies, carrers i ciutats enteres, cpm Verona. A
primer terme, entre els propagandistes del bon
parlar, hi ha homes com Papini i Mussolini,
president avui del Consell de Ministres i cap
de tot el moviment feixista, i el que alSarls
es
s'adheria a manifestacions d'aquesta mena,
igualment
President,
Facta.
sent
que

entre
els tramvies,
cittadioo
altres, aquests consells : Ogni buon
deve volere che non sia con la bestemmia e CO
it turpiloquio off esa e svergognata la sua Pa
loa
tria. Non dall'abito si giudica una persona,
supratutto dal linguaggio.
A Florencia

llegireu

en

III

Conferéndes
"Foment de Pietat Catalana",
nint

ui

centre

va

pe

esdeve

interessantíssim d'alta cul

tura.

En son magnífic estatge es donen poques
conferencies, peró substancials i altament in
teressants. Mentre hi ha tanta g-ent que perd
el temps murmurant i bavejant l'honra del
veí, aquella benemérita institució segueix
fent obra constructiva i desvetllant l'espiri
tualitat del nostre poble.
El P. Voltas ha donat tres conferencies
notabilíssimes. Es el P. Voltas horne de gran
imaginació i d'una gran vivacitat. Feia molts
anys que no havia estat a la seva terra, per?)
malgrat aquesta llarga abséncia, les confe

1 P. Pollas

rencies

va

donar-les

en

un

catalá

correcte

la 10tra llengua una dolcesa molt escaient.
Parlá de les causes de la revolució rtisSa
i va descriure a grans trets i d'una manerl
molt suggestiva la história política d'aquel'
dissortat poble.
Voldríem publicar un extracte de les tres
110
conferencies, peró no ho fem perqué
ha fet llargament la premsa diária.
de
Felicitem coralment els organitzadors tle
(1,1
les dites conferencies i el R. P. Voltas,
ens ha fet coneixer d'una manera tan
tiris
les causes d'una revolució que ha portat
d'Eur°131.
fonda pertorbació en tots els pobles
sonor.

La fonética italiana donava

a
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í

l'heretgía socialista

IV

La supressió de la propietat

privada seria perjudicial fins
Per als mateixos proletaris
Si negueu el dret de
propietat privada,
gueu el dret de
l'estalvi que és

ne

de les se
ves
fonts legitimes, priveu a l'obrer de poder
esmerçar lliurement el salani cercant les seves
comoditats presents o futures. Per aixa diu
S. g. Ideó
XIII que en abolir la propietot pri
vada s'empitjora la sort dels
mateixos prole
despullant-los de la llibertat del lliure es
nierl d'alió guanyat amb el seu treball.
una

L'home té

el deure de procu
rar
posseir alguna cosa.—No
18
Pot donar familia sense

propietat
La propietat no és sois un dret; en certa ma
nera fins és un deure.
L'home que no té res
ha de
procurar
posseir
alguna cosa, ja que té
el

deure de

conservar-se, alimentar-se i ves
de nodrir-se amb el seu, i
passeir-lio. Más encara; l'home

Té el deure
Per aixó
deu
que té

i preveu l'esdevenidor, deu
ProcurarintelliOncia
assegurar la malaltia i la vellesa. La
cfrital pot subvenir als desvalguts caiguts,

Pera aix&

v4quest

o

priva de la diligMcia prdpia.
de une augmenta en el pare de famí
no

4quest deu cuidar deis seus fills i donar
milla
de viure; i com complirá aquests deu
re4
44

sense posseir alguna cosa? Concebeu la fa
milia
la propietat? Els socialistes diuen
que
l'Zstat
tindrá
cura deis fills; pera aixa és
una
monstruositat, ja que els fills no poden
la cura deis pares
en altre medi social.
-14
supressió de la propietat portaria en si la
si'Pressió de la familia. Sois en la comunitat
nualers, com en la República de Plató, es
eoncep la comunitat
de propietat; Perd la fa
milia
propietat
privada. I per al:ce) Be
el, Marx,
Nordau
ataquen
famjiia amb el mateix ven. la propietat i la
lothom sensat i
ha de bastar-li
,n,e-re entre la negacióhonra
de la pro pietat i la nere,i6 de la familia per apartar-se amb horror

tr°,bar

el4

socialisme.

La .p r

•

privada és
sana opietat
per a
la pau i
socials

neces

progrés

necessária la propietat privada

Cletatmateixa.

Ni la pau ni

a

la

so

l'aprofitament deis

béns són compatibles amb la pro pietat comu
nal. Per aixd Sant Tomás diu que la pro pie
tat privada és necessária per a la vida per tres
raons: primera, perqul cadascú és más solli
cit d'ala que a ell afecta que d'alla que afecta
a tots; segons, perqul les coses prbpies es trac
ten amb más sollicitud que les de tots; tercer,
perqub així es conserva la pau millor que en
un sistema en qte tot sigui de tots.

Titols legítims de f ormació del

capital.—Falsedat de les doc
trines marxistes
Els socialistes diuen que els béns produc
tius deurien pertányer a l'Estat qui organitza
la producció segons les necessitats de la collec
tivitat, evitant la sobre producció, distribueix el
treball, i els fruits segons el treball.
Pera, no és cert que aixd suposa una orga
nització que sois en el papen es concepf Es
tasca senzilla la separació deis béns de produc
ció i els de consum quan fins el comerç pro
dueixf Es menys complicat fixar el que hau
ran de produir els individus en alió que sigui
necessari i prou? Es fácil de fer treballar a
tots igual, quan el mateix socialista Lafargue
proclama el dret a la vagancia? No abusaria
el més fort en un sistema aixif
Pera el capital és injust, ja que és sois l'ex

propiació

del

treball de

l'obrer, puix

que és

aquest la única font de valor, diu Marx.
No neguem nosaltres que de vegades s'es
peculi iniquament amb el treball, ja que la Re
ligió cristiana posa aquest entre els pecats que
clamen a Déu. Pera pot admetre's que sois el
treball sigui font de valor? Té valor el treball
que s'esmerça a destruir un objecte preciós?
Admeti's el treball com una font de valor, pera
no única. No tan sois és el títol originan i de
la pro pietat, ja que el treball que s'esmerça en
una
cosa determinada suposa ja la propietat
de la cosa. El titol originani és l'ocupació d'una
cosa que abans no era de ningú, ocu pació que
és legitima- pel domini general concedit per
Déu a l'home sobre els béns de la terna.
Es veritat, almenys, que sois el treball pot
produir superválua? No; ja que tots els pob7es
han reconegut un comerç legítim i just, pro
ductiu pels que l'exerceixen, en el qual no hi
ha transmutació de la mercaderia.
No és també natural que els frícits deis ob
jectes posseits fructifiquin pel seu amo?
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Per una coincidéncia, més que curiosa, sig
nificativa, als cinemes de Barcelona es do
nen dues pe•ícules en les quals es santifica
la prostitució. Santa Isabel de Ceres, de
l'Alfons Vidal i Planas, i La Sin Ventura,
de l'anomenat "Caballero Audaz" reclamen
el palie, i no del Parallel, sinó del carrer
de Casp i de la Rambla de Catalunya. De la
primera n'explicárem els miracles al nostre
editorial "Una santa non sancta", ara fará
dos anys (1), quan la mateixa obra, posada
en drama, fou estrenada al Romea. Els de
la cocotte Ambarina, transformada en una
Santa Margarita de Valdeflores per aquell
senyor que no sap que s'avenen molt mala
ment l'audácia i la cavalleria, consisteixen a
cobrir la seva vida de món amb una falsa
caritat sense peniténcia, a deixar-se així
venerar per un pofile i per un rector, i a sui
cidar-se finalment (com la de Ceres) a la te
mença que la ficció fos descoberta. Oi més
una

la
na

apoteosi religiosa glorifica sacrilegarnent.

desgraciada

ven

justament

la causa, als tribunals de

Madrid, i el senyor Vida! i Planas ha estat
condemnat a dotze anys de presiri. No cal

Mois del dissabie
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vista tot

que la gent i el pastor mira
encarnació de la santa patro
del poble, sense que tan impia mort- des
com una

encanti els adoradors.
El senyor Vidal i Planas (catalá de cog
noins, peró que viu a Madrid), pare de "la
Isabel", bordellera del carrer de Ceres de
la Vila i Cort, cometé l'any passat l'acció,
que no sabem si és també santa, de matar a
un altre escriptor, al senyor ',luís Anton del
Olmet, amic i collaborador seu en altres dies.
Si es troben raons per a santificar el suicidi,
no han ge rnancar-ne per a santificar l'ho
micidi, sobretot en la present época, en qué
no hi ha setmana que no llegeixi hom una
nova apologia de Caín (2). Aquests dies s'és
(I) C. T A LT 1NY SOCIAL*. núm. 61, 24 juny 1922.
(21 Al número nassat retr/lem les de la Saz'. Ara éR fyy,Sti
cla Social que ha puhlleat la darrera, nl número del 31 de rnalg.
Un conte de l'escritor hongarb; Kosztolanyt és tota una reha
bilitació del personatge híblic patró dels terroristes.

dir que aixó ha acabat de fer el reclam a la
pe•lícula. Les persones que hagin vist un car
tell on una dona jove, d'innocent aspecte,
resa una Avemaria, segons diu
el lletrer:
Dios te salve, María, llena eres de gracia.—
poc pensaran que l'obra així anunciada sigui
la história ultravergonyosa •d'una tneretriu
de rebuig que 'es desenrotlla tota en el sal
horrible medi natural. Així és que la propa
ganda d'una producció, on la infárnia és tan
plástica, usa els elements del cinisme tant
com éls de la hipocresia.
De l'altra santa voldria retreure la seva
histórica aparició a Barcelona en els dies his
tórics de novembre de l'any passat. Peró es
una tasca que... val més que la deixi als bis
toriadors. Per a guia d'ells advertiré només
que trobaran les dades a El Correo Cata
lán d'aquell mes i any, i també a La Pro
testa. I afegiré tan sois que esiic conforme
amb les campanyes que els dos periódics fe
ren quan l'aparició primera de la santa cli
el Kursaal, ara repetida davant de l'aparició
segona en el mateix cinema.
La "santa" Isabel resa l'Avemaria (una
oració "fingida", segons l'autor descriu) en
l'hospital on está per curar-se un cop de na
vaja que el seu `pinxo" antic Ii clavá ei
ven !anca d'haver-lo deixat per un "pinxo

La "santa" Ambarina es suicida a un
clínica, resant el Parenostre...
Tot aixó, com he dit en començar, és rpolt

nou.

llit de

significatiu. Aquesta barreja de paraules
coses de pietat amb la matéria horda del

crim i del vici irnpenitents indica fins a qtiír;
punt s'és perduda la noció -del bé i del mal
a les esferes on aqueixa literatura es pro
dueix i circula. El fet de la duplicitat simul
tánia del cas, diu el de pressa que avença_e)
cranc que la gent d'aquelles esferes porta en
castat al cor. Es cert que tant l'un cotn
tre dels dos cronistes de bordell fan una in'
dústria d'aquesta explotació combinada dels
tópics sensuals i deis tópics místics. Pea) la
tal combinació es designa en moral amb tui
terme clássic, i esgarrifa pensar que es Pos'
de moda. Se'n diu Satanisme.,,

fiquest número ha passat

R.

per

la

RUCABADO

censura

militar
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L'eíxuf
Fa moltes

no plou. Un cel ge
lleugerament cobert de
boirines, que el ventijol s'encarrega d'escam
Par en atansar-se les deu del matí, per a tor

setmanes que

neralment blau,

i sin

nar

a planar
damunt la urbs en f er-se f osc;
seguit de dies tranquils, temperáts, delicio
sos, está corsecant les terres, migrant els blats,
atuint les vinentes collites de tota mena.
del terrassans ploren ; es planyen, amb raó,

seu

present i

encara

més del

seu

esdeveni-

d°r. Déu vulg-ui apiadar-se'n en aquesta pu
nYenta necessitat, i ens atorgui el benefici de

abundant, suau, penetradora!
ciutat, peró, l'eixut no es veu ni, menys
rneara,
és sentit de les gentades. De bon matí
tes
rnánegues
deis regadors escampen arreu els
do lis
cristallins i ref rigerants, que deixen les
11, estres grans avingudes com. un mirall. Sovint
t°I' per tal de fer als ciutadans la illusió de
la
distretament o intencionada, algun
aqueixos prínceps de les aigües, de brusa bla
i
A

calces de pana, enlaira el doll als arbres,
les fulles regalimen leS gotetes sobre el vianánt, qui sent, així, l'esgarrifanga subtilíssima
ri

tírnid ploure primaveral,

L'any
leverna
l'Església
1

i911'

-rrna

eixut moral que esparvera. Una
esglaia l'ánima. Bé en sentireu
de tendreses a les bogues deis homes ; bé en
podreu escoltar de lloances a la germanor en
tre les famílies ; poseu-ho en quarantena. Es
pereu a veure la realitat, el fet, que sembla
conseqii?ncia lógica de les paraules ; i, per dis
sort, manta vegada descobrireu, dolorosament
per cert, que tots aquells himnes a la Caritat
i mutual correspondéncia, velaven cautelosa
ment la ira, quan no l'odi i la rancúnia.
Hi ha un eixut als cors que esborrona!
Si és necessari que del Cel dav,alli la pluja
benefactora a assadollar les nostres terres se
ques, enes per l'eixut, cal, encara més, que
Déu arrosi d'amor, de Caritat, les ánimes !
un

que

VERAX

Püraules del ande .Alheri
de Mun

providen'cialment

Católica amb tant d'encert
ha proclamat l'Any Sant
del gran pórtic del primer temple de la
i en les históriques basíliques de
anta Maria
la Major i Sant Joan de Letran.
Butlla Pontificia raona sobiranament els
tP,otius d'aquesta solenmial
proclamació i els
altíssims que el Papa es proposa, els quals
la pau
ans, i la del mán, la unió de tots els crisreivindicació deis Liocs Sants.
p PiliS XI
desitja que els que puguin visitin
durant aquest sant lapse de temps per
i lucrar les grácies
que els concedeix
obtenir de Déu lesinefables
que proposa com a f ins
Prineipals del Jubileu.
'

Hi ha

sequedat

per pocs segons.

sarrl

Zl Sant Pare
Pius XI, que

No; a ciutat, hom no sent l'eixut.
parlar, sí, conl d'una cosa que no ens afecta
gaire ; els més sensibles experimenten aquella
contrarietat que causa l'explicació de llunyanes
malaurances d'altri..., peró l'eixut hi és ; és a
ciutat, potser més aspre i dolorós, encara, que
a les terres de conreu que no s'irriguen.

La Revolució existia ja sota l'Antic Ré
per la filosofia racionalista que

gim existia

formar els lliurepensadors; existia per
l'oblit deis deures socials, que há fet l'anta
gonisme de les classes; existia per la inva
sió de l'Estat en el domini de l'Esg-lésia...
per l'esperit deis legistes que penetrava la
nació. Doncs bé, nosaltres no volem ni An
tic Régim ni Revolució. Co que volem és la
societat cristiana, que és el regne de la Ili
bertat veritable, el regne de la llibertat esta
blerta en la tradició i garantida per l'abne
gació deis forts envers els febles.
va

(Discursos parlamentaris, 1878)
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El que passa
ESPANYA ENDINS
En Bergamín s'ha retirat de la política. Si
ho hagués f et dos any abans, quants milions de
més tindria Espanya! El seu pas pel poder dei
xá mal rastre. Déu no li tingui en retret.
En canvi En Romanones espera de nou el
poder. Deu ésser bon jugador de caramboles
el Comte de Romanones perqué donant un cop
en direcció a París, ha donat contra Madrid
al mig de la bola...

a

trascantó. Calia reformar 1,1. R. S.

per go mateix que era de reformes, peró, abo
lir-lo ? Ara concentraran les seves funcions en
el Ministeri del Treball, s'haurá acabat amb la
seva eficácia. L'autonomia que fruía era tot
secret dels seus éxits mél• efectius. On anew
a parar per aquests camins ? Ho fati tot el se
nyor Aunós de Lleyda?

ESPANYA

ENFORA

El conflicte ianqui-nipó, ocasionat per la ne
gativa deis EE. UU. a permetre la immigra
ció japonesa, que fa dies venim indicant, ha
esclatat, peró mesuradament. S'han romput les
relacions diplomátiques. Tothom té por a la
guerra per a quan la fruita estigui madura...
Aquest horne públic calla, peró obra. Ehl
La retirada de Sturzo, l'atemptat contra
está, a estil del famós Ruiz Zorrilla en temps Seipel, la caiguda de Poincaré,
el trontolla
d'Alfons XII, voluntariament exiliat a París, ment d'En Millerand,
el desconhortament de
peró els seus amics governen en bona part d'Es
Marx, els esforgos de Mac Donald, les auda
panya, especialment a Catalunya.
cies d'En Mussolini, són símptomes esfereídors
de l'estat en qué va caient la política europea,
que es decanta sobre dos abisrhes iguijment
espantosos : l'anarquia i el despotisme.
En Sánchez Guerra sembla que per ara está
La Ilastimosa política interior de Franga
quiet, peró se sap que treballa de ferm per re
d'Alcmanya fa dubtar que arribin els dos graos
comptar els seus i ensinistrar-los de nou. Tas
pobles a un arranjament definitiu i estable de
ca fatigosa, veritat?
les ingents qüestions que els divideixen. La
L'acte de Medina del Campo ha deixat ple
decadencia del sistema parlamentani i la seva.
nament satisfet al Directori....
corrupció treu forga als governs i esquerda
esmicola els blocs nacionals més forts. Qué P°t
construir-s'hi sobre una base política tan hl'
certa i catastrófica?
Fins el govern rus se sent insegur, rnalgrat
l'ajuda de pretorians assassins i de tallar els
caps deis sospitosos de desafecció. Rikoff v°1dria assentar el poder soviétic sobre roca f el'
peró no hi ha res ferm a Rússia. Compta
el govern soviétic amb 200,000 obrers
dicionals, peró, qué representa aquest escaToi
d'homes davant la immensitat de totes les Ros
sies? Els camperols seguiran de lluny el g°En PrimoWe Rivera va protnetre moltes co
vern rus o el deixaran fer mentre no els r°:
ses a l'aplec de Medina del Campo;
qui .un fil de roba. Ai d'ell el dia que
w
posar a prova els sentiments comunistes de's
pagesos !
El perill rus no rau tant en el poder
tic com en el fet d'haver-se concentrat a RtisEl cens electoral es porta a cap, per part sia totes les desferres de tots els partits ex:
deis electors, amb poc entusiasme. Ningú creu
trems de tot el món per a viure lliuremeI
amb l'eficácia d'aquest cens, i s'hi ha de creure, des d'allí, com d'un focus imtnens, expandir la
vulgues que no.
e
propaganda comunista als quatre vents.
L'abolició de l'Institut de Reformes Socials
Els efectes d'aquesta propaganda prPll (111.
un
deis pocs organismes socials-polítics que,
els estetn veient fa temps, peró, d'un any ença:
ádhuc amb les seves imperfeccions, conservava són verament aclaparadors. Que vagin dormin'
un prestigi envejable, i, quan volia, sabia tre
les dretes!
ballar de debó, ens ha fet l'efecte d'un cop
...

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

.

.

5ov,i1-

CATA',U NYA

?'ad

SOCIAL

.13
Ara que fa

í d'allá

que

vulgui

tanta

calor és difícil trobar gent

amagar-se dins deis gegants per

a

fer-los bailar.

El Governador

es planyia, amb rnolta raó,
deis periodistes, de les noticies tenden
cluses que han circulat durant aquests ches.
}jan fet córrer unes mentidés que esborro
nen• 1 que estan desvagats
aquesta gent que
S
entreté escampant arreu de la ciutat noticies
sensacionals ?

dayant

•••

•••

•••

*

Veient

com

*

*

*

*

el gust de saludar els periodis
que han vingut amb motiu del viat
ge deis
Reis d'Itália.
Primer que ens varen presentar es diu
el segon, Sequi. Ja veieu si és casuadrat.
Aquest darrer cercava un tinter per a escritire i nosaltres Ii anavem a dir
col que hi havia damunt de la taulamostrant-li
: Senyor

italians

l'eró

sum

suqui.
no

ho várem dir perqué no creiés que
d'En Mufioz Seca.

admiradors

*

18
al

una

*

*

delicia la cultura de

certa gent.

trarnvia

Pujá

una senyora grossa *com un paqui
es va asseure al
costat d'una senyora

errn i

senyora revinguda portava als dits uns
grossos i enlluernadors con un fa
Per tal sereno. Es passava la tná per la cara
que els passatgers s'adonessin
que
anells de preu i que era de casa porbona.
algrat,
',..una peró, la lluentor de les joies es veia
°

flilants

nal de

11a
'

llora lluny que abans
cantat moltes vegades el d'enriquir-se haHay que ver bo

ensabonant
I-,

la roba de la

amiga Ji diu

bugacia.

tine

I

uns

grossa com
mans enjoiades

s. --""I Per aixó
Sitar per un

un

paquiderm

Ii din

qué

fa vi-

:

? Per
bon oculista ?

•••

vesteixen la

majoria de les noies,

completament el pudor.
No sabem perqué es publiquen figurins, si
hi ha noies que tenen el cinisme de passejar
pels carrers gairebé nues?
Amb un pam de roba ja en tenen prou.
*

*

}leni vist pels carrers uns grans cartells
anunciant un campeonat de boxa entre En Ma
ciste, artista de pellícules, i no sabem quin al
tre senyor

d'igual prestigi.

En el cartell

En Maciste,

home
rival.
Els braços li fan uns saesons i té un tou de
carn al pit que
pobre d'ell que es trobés da
vant d'un antropófag. Alió sí que és vianda
de la bona.
El més graciós és veure la importáncia que
es donen aquests senyors que tenen el cop de
es

veu

que amb el puny dos és

puny

temible,

un

i el

seu

privat.

Una vegada ens varen presentar un atleta
que acabava d'arribar de Floréncia. Era alt, ce
pat, amb uns bíceps que quan s'inflaven us
feien tremolar.
Venia precedit d'una gran fama. N'havia es
tirat molts a terra d'un cop de puny.
En dir-nos el nom, nosaltres várem excla
mar:

.—No el coneixem.
--Com !
digué, mostrant una gran estra
nyesa l'amic que ens l'havia presentat.
Si és
molt conegut a FlorIneia i arreu del món
Nosaltres de Floréncia coneixem un senyor
que no tenia tanta força que es diu Dant Ali
—

—

no

es

*

*

*

ha obert
gegants.

un

concurs

Per

a

*

*

La setmana vinent tindrá lloc

a

Toledo el

Congrés Nacional de la Premsa Católica.

Tenim noticies que s'han presentat inemó
ries rilolt interessants.
Déu faci que es prenguin acords favorables
a
la bona premsa i que siguin estudiats els
seus

1.Ajuntament
Purtar
els

•••

ghieri.

haig de pujar al tramvia
ulls de poll que no em deixen

senyora

"Icvent les

•"

:

„,-"C‘onstantment
"'que
ealuinar,

•••

i les que no són noies, un hom es pregunta si
és que la roba va molt cara i no poden fer-se
un vestit complet ç
bé si é'š que han perdut

*

Hern tingut
tes

•••

*

defectes.

En representacióf de la Junta Diocesana as
sistirá al dit Congrés el nostre company Ci
vera i Sormani.
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Natíciari

Caixa d'Estalvis Municipal de Bilbao
ha acordat la construcció d'alguns centenars
de cases barates. Les obres començaran tot se

guit.
ESPANYA

Les Agencies telegráfiques han donat comp
des de Madrid d'aquesta interessant Conf e
rencia donada pel senyor Moragas, qui coneix
a f ons el problema de l'educació integral d'a
quests éssers, tan dignes de commiseració i de
protecció, i també el problema de llur valorit
zació social, que té caires sorprenents.
Assistiren a la Conf erencia moltíssims d'ells
i també nombroses i distingides personalitats
tecniques en la materia i del camp social
benéfic.
"El senyor Moragas,
diu una de les al
ludides inf orrnacions
entrant en l'análisi de
la incapacitat física de l'orb i en l'estudi deis
factors de capacitat físics i morals que a part
de la vista posseeix l'orb, sostingué que aquest
és potencialment una valor real i positiva.
Feto, aquesta afirmació, entra en l'examen
del problema que. titulá de "valorització deis
orbs", exposant les funcions que en la seva so
lució corresponen separadament a l'acció bene
fica i a l'acció social.
El senyor Moragas crída l'atenció sobre lá
conveniencia de crear una ensenyança nova,
o sigui,
reducació metódica i científica deis
sentits de l'oída, tacte, olfacte i gust ; de l'instint
d'orientació i del pressentiment a distáncia deis
objectes, que seria admirable gimnástica per
a les capacitats físiques deis orbs.
Constituí una part important de la conf eren
cia del senyor Moragas, l'estudi deis deures
que té la societat per a def ensar, protegir i
desenrotllar la valor social deis orbs, prenent
per base la seva psicologia o psiquisme espe
cial.
El senyor Moragas es dolgué del desconei
xement Ihn qué s'está del que és l'orb i les er
rónies idees que el vulgus en té, ignorant llurs
grans capacitats i el seu exquisit i potent psi
ta

—

quisme.

I terminá advocant

en

favor de la propa

ganda i difusió del que és l'orb perqué tothom
pugui cooperar a la defensa de la seva valor
social.
Fou molt aplaudit i felicitat.”
—A Barcelona s'ha inaugurat amb molt
d'exit la V Fira de Mostres a l'históric saló
de Sant Jordi gloriós. La Pira ocupa els dos
grans Palaus de l'Exposició i el vast espai in
termig, guanyant-hi un cent per cent els des
patxos i els objectes exposats.

exemple per imitar...
pie de rInstitut de Reformes Socials
aprová la Memória anyal ref erent a la labor
Bon
—El

de l'Institut)i s'assabentá d'una Reial oi dre
quaY s'encarrega a l'Institut l'estudi
ample projecte d'habitacions econ5miques, de
contingut més extens que l'actual Ilei de. Cases
barates, car els desitjos del Govern són que
gaudeixin de tals beneficis major nombre de
persones que al present.
Es sollicitá que s'activés també el referent a
la Legislació sobre Cooperatives, per la neces
sitat en qué está Espanya de disposicions re
latives a aquella importantíssima materia.
—S'ha disposat que en el termini improt ro
gable de vint dies tots els casincks, círcols d'es
bargiment, teatres, cafés, bars, fondes, CC ses
de menjars, i altres establiments o locals de
reunió de públic, es trobaran provelts de c0
munes inodores, ventilades i
fletes,' així c 001
d'escupideres higiéniques en el nombre que les
necessitats de la concurrencia demandin.
Que tots els establiments esmentats dispc sa
ran de filtres que assegurin la major pur esa
de l'aigua de beguda que es serveixi.
Que totes les perruqueries estiguin dotades
d'aparells de desinfecció de l'instrumental (111
prat en els serveis, desinf ecció que es realit
zará sense excusa ni pretext en cada servel
Que els inspectors municipals de sanitat realitzaran, als seus districtes corresponents,
sites d'inspecció per a comprovar el cornPliment del disposat, imposant- als contraventors
les sancions a qué hi hagués lloc.
per la

EsTRANGIO
de
A París s'ha constitult, sota els auspicis
is
la Missió espanyola, la Joventut Católica 11
tat
es
pano-Americana. La primera reunió ha
un éxit.
lo
—La Conferencia internacional d'emigra
ha aprovat la proposició italiana per a sol°
tre els emigrants, abans de,yrtir, a les Pre
la
caucions sanitáries que allunYM tot perill a
salut. Demés s'acordá que els governs prePses
rin locals per a rebre els emigrants, 1 clne
donin informes sobre el mercat de treball 01"
tuament tots els paisos.
es
—El Govern angles proposa a les Cambi
esterlines
una subvenció anyal de nou
lliures
per cada casa barata que es construeixi
rant la subvenció 40 anys.
-

o
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DE LA COMPANYIA

TBASATLÁNTICA

Linia de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de
Santander el 19, de
Gijón el 20 1 de Corunya
el 21, per a Havana i
Sortides de Veracruz el 16 i de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, GijonVeracruz.
1 Santander.
Linfa de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de
Barcelona el 4, de
de Cádiz el
el 5 1
7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; Málaga
emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires
el dia 2 i de Montevideo el 3.
Linia 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.
Retorn

de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb
escala a New-York.
de Venezuela Colombia. —Servei mensual, sortint de
biela el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Barcelona el 10, de Va
Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de
la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12
per a
Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linfa 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 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
P°rts del Mediterrani a New-York,Cornpanvia Trasatlántica té establerts els especials dels
dels ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bar
infla a Filipines, les sortides de les quals
no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada
viatge,

Línia

Sabanilla,

Aquests

vapors admeten

cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
Companyia
dóna allotjament moll cómode i tracte esmerat, com té acreditat
ervei
en son &alai
Tots els vapors porten telegrafia

sense

fils.
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Llegíu

EL

í propagueu

Ca t'a lunya Social

Es el periódíc de més
trculacíó de Catalunya

GARATGE SPORT
TÁRREGA

1

Té posat a la disposició dels visitants
del Pirineu Catalá un esplendid ser
vei de turismes i ómnibus de

PRELIS

D

SUBSCRIPCIÓ

Un any

Semestre

pessetes
4

a

preus

per faci

litar excursións per conéixer les for
moses

comarques de les

Capdella
Sura els dissabies

reduidíssims, sois

lloguer

Centrals de

i Sant Antoni i la

Viena

xamosa
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cataiunya Social
ADMINISTRACIÓ
Hores de caixa:

Matí, d'onze

a

una.-Tarda, de quatre

a

Si

Per reclamacions i encárrecs:

De vuit

a

una, i de tres a vuit.

Es molt convenient per a la bona marxa de CATAL LIN YA SOCIAL que els
subscriptors es posin al corrent de pagament. El mitjá és el giro postal.—

setill?rrs.

L'Administra°

CONCERTADO

1

Atenes A. G.

Prove"/'

1

