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DRETES 1 ESQUERRES

Vensopegada

del

feíxísme

diputat socialista Matteotti ha produit sensació en el món sencei
general a Europa. Diaris i polítics estan aquests dies esgotant el terna
i fantasejar sobre les seves conseqiiéncies.
En Matteotti era un deis líders socialistes en la Cambra deis Diputats; i darrera
ment havia pronunciat discursos d'una oposició rabiosa a En Mussolini i al feixisme en
general. I es diu que ob aven en el seu poder dades molt importants i documents
transcendentals que pensava exposar al públic en un altre discurs en preparació a Mon
L'assassinat del

un

trasbalsament

tecitorio.
Pero no ha tingut temps. Els feixistes, en un d'apiells moviments habituals en ells
al principi de la seva actuació, actuaren en l'obscuritat i En Matteotti un dia desaparegué
socia
en les ombres de la mort i del crim. I ara és la policia italiana, la instigació deis
listes i el crit d'altres paisos els que han obligat els més alts poders del feixisme a
descobrir un teixit de vergonyes en les altes esferes del Mlnisteri Viminale (de l'Interior)
i en un deis principals órgans del Duce "Il Corriere d'Italia".
*

*

*

dubta que el cop Matteotti ha produit un esboranc moral en el feixisme italiá?
Qui no té consciéncia clara, comeneant pel mateix Mussolini, que de l'assassinat del
tat italiá n'ha de patir fortament l'organització de les camises negres? I si l'organitzal
n'ha de patir, que direm del que en pot patir l'ideari feixista?
Peró parlem clarament; el fet Matteotti, en altres temps, hauria produit l'aldarull
que ha produit en el moment present ? S'hauria avalotat el món polític europeu en la for
ma aguda en que ara s'ha avalotat ?
No, certament; amb En Poincaré a Franca i amb En Bonnar Law a Angatel ra
'enrariment pel fet d'Italia no hauria obtirigut les proporcions d'ara. Es el triomf esquerrá
a Franca i
la vinguda deis socialistes a Anglatera el que ha fet que En Mussolini Pa"
diputats
tís un xic més del que hauria pata en condicions normals. El telegrama deis
laboristes anglesos, que són els diputats de la majoria que aguanta el Govern angles, Pr°"
ha
testant del fet Matteotti i de la intervenció feixista, és prou significatiu. Prou ho
interven
demostrat el mateix Duce en el discurs del Senat en insinuar una protesta per la
afers
interiors
d'Itália!
ció estrangera en els
la
Es cosa indubtable, doncs, que l'orientació francesa i anglesa va encaminada a
sof
protesta
per
la
destrucció del feixisme, al triomf de la democrácia a Europa, a la
motiu
cació del sufragi (sofisticació que ha arribat als limas més extraordinaris amb
les darreres eleccions italianes).

Qui

clip%

*

*

*

que
Peró és possible que el sentit polític de certes dretes hagi arribat tan avall
que
pensar
enderrocament
?
Qui
pot
cregui wer molts que aixó pot significar el seu
veritat de
corrents cap a la democrácia, cap a la puresa del sufragi, cap a una representació
dretana?
les forces socials, sigui cosa que ni per un moment pugui contrariar l'acció
democracia
El mal deriva que molts elements de dreta tenen una petita visió de la
a
i de la grandiositat del nostre ideani i creuen senzillament que aquest no pot vinre
Pe'
implantació
plena llum i pie sol i s'ha d'emparar en regims extraordinaris com la
feixisme a Itália.
fet
no ha
Prou dar i categóric en el sentit dretá és l'ideari del Partit Popular italiá i
se"
dels
mal conxorxa amb el feixisme! Prott definit en el sentit católic és el programa
cOn
lluitat
;uidors del partit de Dom Sturzo (aquest no l'ha deixat pas, no, el partit) i ha
tra eh l i els seus procediments en les darreres eleccions italianes!
migrada del ett
Per que tants i tants homes de dreta han de tenir una opinió tan
ic91.'deari que creguin que no pot viure més que en l'aire enrarit d'un sistema artificios
ruptor del sufragi com el sistema hala del Duce?
es
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cedent, apoia l'autor francés ša negativa, en
les encícliques Quod apostolici, Humanum
genus, Rerum novarum„ Graves de communi,
en el Motu Proprio de Pius X i en la lletra

Mots del
4~01(1~~.

sobre el
411.9.1.1111•¦

Exigetx

el dref nalural com a oblí
gatóría l'associació professional?
Dé u

sigui lloat,

que hi ha qui conserva el
gosa avençar en el terreny re
lliscós i trencat de les 'discussions socials si
116 posant
els peus en pedra ferma. Razón
3),Fe, del mes d'abril passat, porta un article
del P. Narcís Noguer, i el seu títol
teix que poso al davant deis mots és el ma
d'aquest
dissabte. A una qüestió que és qüestió
central, com tantes vegades m'ho haveu sen
tit a dir
tan clarament formulada, respon
l'autor en el mateix sentit que des d'aquestes
Planes els lectors pels meus escrits coneixen,
Pero amb autoritat més alta i
plena que la
nieva. La resposta que el P. Noguer, fona
tnentat sobre l'autoritat deis Papes, dóna i
raona, éS NWATIVA.
,^1s partidaris de la solució afirmativa
volgut conciliar les doctrines revolucio
nu.ries amb la doctrina católica; han imagi
nat una
autoritat nova; hm suposat que la
Professió, el conjunt de treballadors units per
uns mateixos
interessos, constituia una ins
tittició
de dret natural com la ciutat i la fa-.
i que, com la chitat i la familia, tenia
"la autoritat
legítima sobre totes les perso
nes que
exerceixen el mateix ofici. Familia,
Pr°fessió, ciutat: trilogia que ha arribat a

seny ciar, i

no

—

—

“,nan

„rtnua,

ésser trivial".

b°nes be,

Per la
enal

aquesta doctrina és reprovada
en la lletra del Car

Santa Seu. Ho és

del Val .en nom de Pius X al
en 3 de gener de 1913, glosper Josep Lucien-Brun, director de la
Catholique des Institutions et du.
.Ljr°it, el 3 de febrer següent, i pel P. Desbuquois,
S. J., director de 1/Action populaire;
el
25 del mateix mes. Ho havia estat ja pel
tra Cardenal en nom del mateix Papa, en
aProvatória al discurs de Louis Durand.
ei III
Congrés
"rigut a Sarlat, en diocesá d'obres católiques
1912. En aquest discurs,
pontífex
aplaudí
amb satisfacció especia.' 1 al
qual pertany l'exposició de la tesi
afirmativa que he Copiat en el parágraf pre

kmrnte de

"Ida

Mun,

S'ilion,

oi més
des

papes predecessors,

l'autoritat deis
de Pius VII a

en

Pius IX.
Un motu proprio de Pius VII que l'any
18oi va suprimir els gremis a koma, i un
altre de Pius IX rtconstituint-los en 1852,
confirmen l'expressada posició de l'Església,
i la referma Lleó XIII en sa Encíclica prin
cipal, amb termes de precisió suficient.
Aquestes són les fonts doctrinals que el
P. Noguer retreu i resumpix, la conclusió de
les quals, vera "suma de la doctrina ponti
ficia" és la següent : "Clarament es ven que
l'associació professional és de dret natural
coneessiu, no preceptiu. Que és per si, socie
tat privada i no pública, 1.,I.JuRE, i no obli

gatória (*). Propensió natural, peró llibertat
de formació i de régim: protecció, peró no

intromissió de l'Estat : ve't aquí els principis
de Lleó XIII."
"Privatas enim societates mire concessum

pontífex a la
Rerum Novarum (cap. X) i fa remarcar l'ar
ticulista de Razón y Pe, que diu concessum,
i no pra,eceptum. La traducció castellana cor
rent de l'Encíclica diu: "Porque el derecho
de formar tales sociedades privadas es dere
cho natural al hombre." Aquesta traducció
resulta, doncs, equívoca, i molt bé ha fet el
P. Noguer cridant l'atenció sobre el texte
auténtic. Dir que l'associació professional és
de dret natural, ço que es pot entendre (i
molts sindicalitzants li han volgut entendre)
preCeptuada ppl dret natural, no és el mateix
que dir que és perntesa.
Qüestió de matisos, distinció secundária,
dirá encara algú? Ai, no! Entre el judicar
obligatori el sindicat obrer, o solament reco
manable, hi ha un espai tan vast, que dins
d'ell hi caben els centenars d'obrers ,morts
assassinats i els milers d'amenaçats de .mort
en norn del fals principi 'de la sindicació obli
est homini jure naturae" diu el

gatória.

Principi revolucionad, injust, inhumá,

rteix

en son origen remot i anarquista en
propaganda i aplicació práctica, i malgrat
aixó aprovat i praeticat també per certs cató
lics en certs sindicats, i no fas condemnat

quee.1

per altres católics en altres sindicats. Reco
manem la lectura de l'article del P. Noguer
(del qual cm dol no poder fer un extracte
més ample), no já als heterodoxes, que gens

marxista
sa
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cas no

en

farien, sino als ortodox-es parti-

4NrilAkAls"4grygi,oblígotori dels óbrers en els
atf,-;1141409 partidaris d'aplicar,
'

.

cffigraxstilplügly)ssql.te

ús del seu lliure dret
la pena del desertor,
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snilDiDna

a

se/mana social

ingiDana 611')9.1(4
30!) pir111.'

i

(le la XVI Settnana Sotial francessa.
dels Pirineus
Els nostres
segu.eixen amb una cdtiltáncia que per a,
nosaltres resulta un xic',desconcertant C011.1 a.
ebt:Implaritat, la tasca-de les reunions durara
klit dies cada any per, á Parlar, estudiar i do
nar a coneixer solucions en els problemes so
cialS que cada dia més la realitat fecunda va
derint a laebnsideració deis estudiosos.
els catolics francesos, sempre enamorats
deis furs de la inteRigéncia i pensant que no
més el.s soldats equipats amb les armes de la
mateixa poden tenir un lloc en les lluites de
la vida moderna, d"una banda, i volent de
mostrar, de l'altra, que la noStra religió for
neix els fonaments, l'espera director i les li
nees generals de la sociologia veritable, i que
sois una sociologia procedent de la mateixa
pot respondre plenament a les exigencies de
l'ordre social, treballen amb una serenitat
ami) una insisténcia veritablement lloables i
dignes d'imitado.
Encara ressonen en les nostres oides les
veus autoritzades i plenes
de cultura deis
nostres pro fessors de la Setmana Social de
Grenoblep, i ja el programa de la de Rennes
en.s indica el nou curs en plena Bretanya, tan
seri.osa i tan bella

partir

*

*

de la cinquena Setmana francesa,
de les mateixes ha esdevingut mono
gráfica. I cada reunió ve dedicada solament
a un sol assumpte, a un sol tema.
mentre la darrera de Grenoble estudiava
el problema de la poblado, l'actual. de Reunes
es dedicaráAnicament al problema de la terra
en feconorma nacional. I entre les llicons i
les con feries populars i les sessions (loen
A

la

tasca

francesa

(Rennes, del 28 dejulio! al 3„4'pgost)

Els clarrers dieSide juliol, durant &s matei
x641(dieli de costum, tindrá lloc
la ciutat
de' Refines, centre de la Bretanya, la reunió

*

AVÍS
Voldria fer avinent al Sr. loan 'forrent,
cm si hagués publicat a La Veu de l'Em
;horda de Figueresi altres articles de resposta
a més deis dos que sortiren als números de
i 8 (le deseinbre de 1923, fos servit de fer
mels a mans, c:ar no han arribat a coneixença
nieva sinó els (los esmentats.

mpntals el. prohletua:de la terra i la seva in
fluencia clnlVecogonajl, nacional francesa será

emels,ada.ren..tots els caires

interessants.

algims deis

temes:

dAII,intigrdgpIndencia económica

en

"El fet
el

domi

ni,iinterinapi,on4l," ; "Necessitat d'una regla de
dret per a. coordipar-les interpendencies eco
nomiques en,erl„dornini.internaci.onal" ; "Co
quq,podrá ésser„rep ses,,grans linees, la polí
tica económica de Vrançal');;"L'escola del pa

gés"

;

"La J'unció

histórioade l'agricultura

de l'Evangeli" ; "La fundó
en
de la clerecia en la restaurado de la vida ru
ral" ; "El problema de les ciutats i el camp" ;
"Com es plante ja a Franea el problema agra
ri i amb quin esperit cal abordar-lo?" ; "Des
equilibri actual entre l'economia agrícola
feconomia industrial a Franca i en .altres
paisos" ; "Impotencia del lliberalisme i del
socialisme .per a coordinar les activitats na
cionals" ; "La deserció agrícola" ; "El pro
blema deis sistemes de producció" ; "El pro".
blema de la má d'obra agrícola" ; "La cris'
agrária i el problema de la colonització inte
rior de Franea" ; "El problema dels interme
diaris entre el productor agrícola i el consumidor" ; L'organització professional de l'ala propagado

gricultura",

etc.

Tot aixo combinat amb les conferencies
populars sobre la part de vulgarització neces

sária d'aquests temes, ami) les sessions docu"
mentals sobre obres realitzades i tasques por'
tades a cap, constitueixen un acabat estudi
del tema.
* *

*

dquesta
'

a
I nosaltres, els católics socials
terra, no tindrem la iniciativa d'imitar aques"
raons
ta tasca un cop l'hem deixat perdre per
inassequibles
que sempre se'ns han fet
potser hem de preferir no conéixer mai?;
'

GAsToN

GERA'1,1)
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Rondalla q-ué
Ve't aquí que una vegada hi havia una lasa
de Pagés humil, senzilleta, on vivien, treballank
amb grácia de Déu, una colleta de gent d'a:quena tan de hé ! Una noieta, tan xamosa com
angelical, n'eixia cada matí, amb un ramadet
de xais, muntanyes enllá, així, a la bona'de

Dén. Pasturant el ramadet, fent mitges PaMés

magas, i guaitant el cel, les muntanyes,
Plans, els arbres i les estimadas ovelletes, arriba-,
"hora de tornar a caseta xano-xano.
clava de dir que mai no es descuidava de fer
va

una visiteta

a una valla itnatge de la Mara de
Dén que es venerava en una antiquíssima ertnit
ta. Passava llarga estona en dolç colloqui amb
la Santa
Verga, amb el cor a la boca, demanant
li sempre
que la guardés de tot perill.

Esdevingué

un dia, que arriba a l'humil ca
tia que vivia a Barcelona, cssent re
buda ami) franca alegría de tots. La tia va
fixar-se tot seguit en la pastoreta, que es deja
quedá sorpresa de tan senzilla bellesa.
que ella vivia sola, va pensar que fóra
/loa de son grat tenir-la en la seva
companyia.
Piza la idea en el cervell, no va parar amb
Prees i raons, fins obtenir deis pares la com
PanYia del tresoret estimat.
Va arribar el dia de la rnarxa. La nena, que
tenia quinze anys acabadets de complir, eixí de
Casa matinet, soleta i
trista, per despedir-se
de la
saya. Mare de Déu, i ala, en la solitária
her,mita, al/lb llágrimes i més llágrimes, no sau,ia qué dir-li. De sobte, li va semblar que l'estimada imatge movia el cap i movía els llavis;
i les
boca. paraules més dolces eixiren de la seva

seta

una

Pilla
\ras en

meya —Ii

va

dir

—

tu te'n vas,

i te'n

'loe de molt perill per a la teva ánima.
Paraules, i el teu cor perd la pau, mira al dar
rera del qui
et parli. Si el dimoni és el que

,el que

hi entrará són les intencions deis qui
tens complaença a sentir les bellas
Paraules, "i el ten cor perd la pan, mira al da
,rrera del qui et parli. Si el dirnoni és el que
'es
inspira, veurás que aquell que et parla portá
c_tla eom si fos una bestiola, i aleshores
fuig
i trenca tot
tracte amb aquella persona.
aptes aquestes
paraules somrigué tristament i
S
aeomiadá de la nena.
Paró els dies varen anar passant,
i com que la
tot ho oblida i de tot fa plat, la ciu
at
amb sos atractius ana
agradant a la Núria,
esvaint-li el record i l'enyorament deis bos
'es

no

diuen. Si

tJeventut

cos, de les,Imintanyes i del ramadet; sois per
volar de Déu restava encara viaa en son cor el

record de.lá'.dplça'ermiteta..
La tia portá la floja a una modista conegu
Ila„speaque aprengués i alsaanyés a l'ensems al
ma coseta. A.nant i ven!Wpetlacarrer aviat va
començar a sentir coses. peaaella desconegudes,
i no trigá a posar-se-li galant al costat, com per
dissort de les noies és mal costum de la ciutat.

Sentint

tan bellas

paratíles,

el

seu

cor comen

l'á d'entendrir-se;
venir
la
rnemória
rá raules de la Santa imatge i luirá' tímida
m- ''ék galapt.,',I 4ui. ,ho diria, bou Jesús' La
van

a

aoll'Vá\-vitirS`'ulai'dba estranya

seva

aquell

hode diabla.
no dorna li refeia
en la
recdHl `de les dolces paraules
i a1es1.5.árá. ho enyorava.
VOt áttal.ept, tin dia que estava Inés entregadN
a aquestaSratalralla va donar un mal pas i
daltabffixofulaí marga prou alt per quedat \al
fonsusenle ,sbltito, tinataaador se'n va ?adonarl
1:11(,34 o.?Itttobluiva portar-la a una font .propera,

ltin-S'it
portés
'Pe? '117:dirnoni, quet'tnai
c.oin

si

en

una cua

imaginad&
debstáénts"tiSarcintat

caigt11

eaa

aralaralgua\ fresca renta la, ferida del capet,

XIItorakanti-la del desmai. 1,a ajegaióirnodestainent
eft) Aevol i en obrir els gllawlakaWiria es trobá
davaila del eaçador eapat..i ferreray que l'havia
auxiliada. Va regraciar-lo dolaament i un bou
xic confosa. En fi preguntá glikibera ellílikgo,
brinda a acompayar-la, i anarIrkicorninant len
tarnent f ins a 1'entr,a4a,(1:14n,1?o,s,.,esp?s. Ales,
llores ehl li va dir : aa-,..0
aa-ayEncara que faci un xil.,Ae t-narracla volta
re4v\el4osq,.perquk no és de ..1?olu veure el sor
tir qua,Anoia.i un borne d'un bose.espes.
La bsma noia se"I mira estranyada i agraí del
fons
la delicadesa del thome ferestee.
Prop e la rnasia s'acónnadaren. Ell amb la
seva má ampla i forta agafá la ala petitona que
li allargá la floja i aleshores ell li va dir :
—No podré tornar a veure-la?
Ella, paró, esverada encara pchs records de
la ciutat, no s'atreví a respondre.
No va dir rés.
En, amb mirada irista i actitud resignada, es
el cor commogut també es girá.

dell(y

,

,

.

.

—Caçador,

bon

caçador

---

digné aleshores,

veniu quan vulgueu a parlar amb els Plires.
Perqua en mirar aquel! boina, no va '5210ték
l'estranya senyal, que la Verga li havia conee
dit veure en els bornes de males intencions. No
portava cua.
JOAN T,T,TMONA
---
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Convendonalísmes socials
Els convencionalismes socials segueixen i
L'home sincer no pot

seguiran imposant-se.

dir la veritat. Per viure

tranquilament, cal

mentir.
L'home que
cor

ala

no sap fingir i parla amb el
má, será combatut per aquells que són

partidaris

de l'error i la mentida i ádhuc per

aquells que voldrien que al món triomfés la
veritat, peró no fan res perqué triomfi.

Si parleu de les excebléncies de la castedat,
la gent es riu de vosaltres. Tenir una amiga,
és una cosa de bort to. A l'esposa honesta se
nega moltes vegades alió que demana.
en canvi l'amiga viu esplktdidament, cor quJ
vols tor qué desitges. Si perd els diners i la
salut, ja sap que a casa té una dona resignada
que no es mourá del capcal del llit i que sabrá
aconhortar-lo en les hores de tristesa i de

dolor.
Per aixó veiem que són poc nombrosos els
La majoria deis joves van al matrimoni
homes sincers. Els homes volen ésser afala
completament
corromputs. I qtQ succeeix?
gats. Si parleu amb un home intellectualment
Que
al
cap
de
poc temps ja s'han divorciat
i
voleu
insignificant
obtenir
un favor o
espiritualment. Seria horrible saber guantes
una gracia, cal que li digueu que és un gran
home. Si l'afalagueu, li brillaran els ulls, i us dones viuen divorciades espiritualment del
seu marit.
donará tot alió que u demaneu.
Creieu, germans, que no ha Oribat l'hora
En general, l'home prefereix ?'adulador
que u fa moixaines i no diu el que sent, que
de cridar ben fort, perqué ens sentin fins
aquells que no volen sentir-nos? Es que hon
l'home noble que diu sempre la veritat.
de restar impassibles davant d'aquesta onada
Han aconseguit arrelar-se tan profunda
de sensualisme que va matant espiritualment
ment els convencionalismes socials, que »ten
la notra joventut?
tre no ens en emancipem, és endebades espe
Ja heu pensat, mares, si vosaltres també en
rar que es regeneri la societat. No s'ha de
confondre, naturalment, la sinceritat amb la sou responsables d'aquest cranc que va rose
franquesa barroera, peró cal que en mig de' gant les entranyes de la societatt
tanta corrupció i-tant convencionalisme se
Es decorós que una mare cristiana permeti
que les seves filies mostrin, sense averga
senti una veu pura que parli clarament als
homes i ens orienti a tots.
nyir-se, la nuditat del pit i deis bracos? Es
Tenim fam de veritat i de noblesa. Dins que us heu admat com vesteixen les vostres
del nostre dos hi ha homes que no hi hatt
filies? Aneu pel carrer i no sabeu on Posar
rien de ser. Qué en treiem de tenir aparent
els ulls. A tot arreu veieu triomfar la carn•
mera al nostre costat uns homes que pública
On tenenl'esperit aquestes donzelles que Pqs
ment observen una vida desordenada? Per
segen gairebé nues pels carrers? Oh! sers
qué fan caritat i sostenen les nostres obres els conscients, wines de porceklana, que voleu es
hem de donar el nom de católics? Creiem
ser voluntáriament joguines de l'horne, per
que s'acosten dies de prova i de dolor. Si els q4.4 no obriu els ulls i us veiett tal com son
homes d'esperit no fan un vaitot per a atu
en realitat? Creieu que per triomfar ja
rar la ccrupció que destrueix el nostre po
ha prou esgrimint l'arma trencadissa de la
ble, estem perduts.
coquetería? I l'esperit? I la intekligéncia? Es
Parlem deis defectes i deis vicis deis de una cosa trista veure com es va materialitzant
baix, i deis de dalt qui en parla? No és cap la dona. Com voleu que una dona material
sigui l'alegria de la llar?
secret que estan corromputs aquells que hau
rien de donar bon exemple al poble. La mo
Veient certes donzelles, creieu veure aque
ral és pell pobres i la Religió per les dones.
lles dansarines que amb la túnica humidct da
Veureu homes socialment conservadors munt el cos es vinclaven com una palma g4"
partidaris deis bons costums, que en privat cil i lleugera, davant del sultd que les esquar:
practiquen l'amor lliure. Vivim en un poble va amb els ulls guspirejants i el pit gonfla'
cristiá, per() de fet es practica la poligdmia d'impures cobejances.
com en els pobles mahometans. En Públic tot
La dona es capté únicament de la seva be:
hom és cristid, peró privadament Mahoma té Ilesa física, perqué sap que ja en té prou Per
nava
olts partidaris.
triomfar amb uns ulls brillants iuns
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bellament arquejetts.

Una dona escultura té
baldament sigui bui

l'esdevenidor assegurat,

da per dintre.
Si la dona no reacciona contra la immora
litat, trontollará cada día més la societat i la
família. L'honestcdat no és incompatible amb
la bellesa. Una
dona pot ésser bella i agen
lar-se graciosament i ésser profundament pia
dosa. No volem pas que les dones vesteixin
ridículament. Peró creieu que és elegant mos
trar la nuditat dels bralos i del pit? No és
més gentil una donzella espiritual que no
PaS una donzella materialitzada? La bellesa
más gran és la puresa de l'anima. Miren els
ulls d'una donzella pura, i recordaren les
aigües tranquiles deis llacs i la llum blava que
davalla del cel quan arriba el »latí i les estre
lles s'allunyen aclucant els ulls...

Tuf í
Ja horn

en

en

caure

.411

trides,

com si res no hagués passat.
per les nostres llars properes al f ocus

qui

ta tufa,
interessant-nos-hi més i més,
leahat per cornprendre que no són les hem
clavegueres

(rnalgrat llurs deficiéncies ben conela causa del malestar. En algunes indúss'ernpren carbons, que, carregats de gasos
Pestilents,
són la causa de la fetor. Hem respirat car
malgrat ésser la mateixa, la molestia,
esperit es tranquilitza sabent que no
prové de
sinó de combustió ; i encara que.

rerieS

Putrefaeeió,

No és la carn sonrosada del pit que ens
hen de mostrar, sinó la bellesa del vostre es
perit. Si no son res més que carn, qué podem
esperar de vosaltres?

Ai, dones; per qué obeiu cegament les or
us dóna l'esperit maligne?
Prenen exemple d'aquella Verge, pura com
els lliris deis camps, que l'angel li va dir amb
les ales esteses: Déu vos salve, Maria, plena
sou de grácial...
dres que

J. CIVERA I SORMANI

mentid:2

sentia les molesties l'estiu i tardor
el dia, molt sovint, una
'lada pestilent feia arrufar les narines i bra
cloure
els
llavis. Qué será? Les clavegueres ? Peró
celn explicar
que en dies serens, sense boires
Pesadesa atmosférica, llencin aqueix tuf in
suPortable ?
Tots els barris de l'antic Portal' Nou,
amunt, gairebé fins a la Diagonal, i
ers l'esquerra quasi
fins Aribau, hom no po't'a
respirar. Entre dia, poques vegades succeii
fet estrany i fastigós, sinó al caient de la tar,``a i a primeres hores de la nit. Vingué l'hivern
tal volta
perque hom viu més reclós, s'arribá
1,1 Perdre el record (fins a cert punt) d'aquelles
uravades pestilents... peró en tornar la primavera, enguany,
han tornat les emanacions pú-

Passada;

Deixeu de retre culte a la carn. El nostre
no necessita excitants, sinó ales que l'a
llunyin de la pols de la terra.
cos

tal volta,

químicament, els gasos siguin iguals,
per a la salut, cal suposar que els
efectes no poden ésser tan perniciosos. En un
tanmateix,

: que era mentida que el tuf fos de les da
vegueres, malgrat ésser, per a l'olfacte, exac
ment igual que si d'elles s'exhalés.

mot

Pensant-ho bé, aqueixa mentida, diguem-ne
tuf osa per antonomásia, ja que totes les men
tides fan tuf, tal vegada és la mostra de la fira
de mentides en mig de la qual vivim.
Perque no heu observat que avui dia tot ho
és, de mentida ? No cal descendir a detalls ni
pormenors. Agafeu el caire que millor us pla
gui. Aixi com l'amic Rucabado, en un recent
article, f erm com tots els seus, esmentava la
iniqua mentida de dir santes a dues meretrius
repugnants i esqueixades, que per les taules i
les teles de teatres i cinemes, exhibeixen Ilurs
malastrugues vides i pitjors morts, així po
dríem fer veure la mentida de tot en la trista,
deplorable, pobríssima realitat actual.
Com sigui que tot el qui no és orb ni sord
de naixement pot fer-ho avinent, no cal, com
déiem abans, descendir a detalls.
I com, Senyor, com ens fan desitjar la Vida
de la Veritat!

VERAX
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La

legíslació

socíal de Polónía

Reconeguda que fou la personalitat de Po
lónia, aquesta es troba davant d'un gran treball
d'organitzaciá; tot s'havia de fer de cap i de
nou i fou necessari un esf org intensiu per po
institucions a l'altura del temps.
En aquesta situació també s'estava en materia
de legislació social. En efecte, en la major part
de territori polonés que pertanyia a l'imperi
sar

totes les

rus no es

coneixia, quasi podem dir,

la

SOCIAL

legisla

ció del treball, i el poc que hi havia, les lleis
de 1912 sobre el segur f orçós d'accidents i
malalties—oh com la realitat es complau a de
mostrar en tot els aspectes, els inconvenients de
voler governar amb un inateix patró diverses
nacionalitats
era totalment inaplicable a les
terres poloneses. No hi havia, doncs, temps per
perdre i com que res tenien en una visió de con
junt treballaren per -posar-se al corrent de les
nacions més avençades i reeixiren ; sense cap
classe de dubte es pot afirmar que Polónia és
un deis paisos que va més endavanf en materia
de legislació social. Es ciar, peró, que no po
gueren descendir a detalls d'aplicació, ni de
circumstáncies modificatives, precisarnent una
de les característiques d'aquesta legislació és
l'estar integrada per principis generals, carae
terística fácil de compendre si es té en compte
la rapidesa amb qué s'executá l'obra durant els
dos anys 1918 i 1919.
—

En els posteriors no s'ha pas fet obra f ona
mental ; s'ha dedicat la majar part del temps a
completar, perfeccionar i especificar les mesu
res preses anteriorment.
I és que Polónia, que es trobava entre la
Rússia deis soviets i l'Alemanya socialista, que
tenia un partit socialista fort de gran preponde
rancia en el primer govern nacional—circums
táncies que influiren en la legislació de qué
•
tractem—,
que a conseqüéncia de la guerra te
nia la indústria arruinada i que en aquell mo
ment caótic que la succeí afluien en el seu ter
ritori gran contingent de. desmobilitzats, de re
fugiats de Rússia, dé' presoners de guerra d'Ale-manya, si volia af ermar la seva personalitat,
•sobrevivint ,a aquells rnoments d'inestabilitat,
Iluita i confusió, no podia menys que dirigir
totes les seves activitats, que posar tots els seus
cinc sentits com vulgarment es din, perque el
camí era pie de dificultats i trenca colls, a la
regulació de la vida social, peró rápidament,
qualsevol perdua de temps hauria pógut ésser
fatal per a la vida del non Estat i així ho féu,

i amb dos anys l'obra
tava

era

aixecada, bé que fal

acabar-la.

La durada del treball.
russa i austríaca assenyalaven
máximum de treball onze hores i mitja
i onze hores respectiva,ment; en la práctica es
treballava de non a den hores. En aquesta sí
tuació s'estava quan el govern provisional, en
un deis seus
primers actes establi pel Decret
de 23 de novembre de 1918 la jornada de vnir
hores per dia i de 46 per setmana ja que re
seu
dueix el treball del dissabte a sis hores. El
camp d'aplicació és molt ample ja que s'estén
Comerç, sinó
no solament a la Indústria i al
també a la major part d'establiments privats
públics com f armácies, 'serveis d'utilitat públimunicipals, etc., en una paraula, sois resten
treball
f ora de l'abast d'aquesta disposició el
agrícola i el deis funcionaris. Entre les excep
cions que es poden donar per causa de f orça
majar s'assenyala particularment en el matei%
nacio
decret el cas d'una necessitat de carácter
nal, essent llavors permés augmentar la jor
nada del treball durant tres mesos el máxi
ministres
mum, mitjançant acord del consell de
mida
per certs establiments i treballs. Aquesta
permetre
excepcional sois s'ha portat a cap per
cdl els
a les sucreres de funcionar en dos torns
impos'
períodes de treball intensiu que els era
sible orgapitzar un tercer torn i quan la
Les
vasi& bolxevista per la fabricació d'armes.
amb
hores suplementáries són retribuides
cinquanta per cent d'augment si no passen de,
trebali
dues ; en cas contrari, com també en el
cent
d'un
en dia festiu o de nit, l'augment és

La

com

legislació

a

ca,

Per

cent.

A Polónia fou establert el descans dominical
ex
per la llei del 18 de desembre de 1919, f cut
considerars
cepció, com es natural, als treballs
indispensables per les necessitats de la
Amb insistencia ha estat demanada l'abobo°
d'aquesta llei per la població jueva ; el g°ver5
ha examinat la qüestió sois pel cas
d'establiments de personal israelita.
t
Per la mateixa Ilei es prohibí el treball
des de les nou de la nit a les cinc del matí.
castigades
Les infraccions a la llei son
multes i empresonaments, mes heu's aquí
cosa
nota ben interessant deis obrers,
u
indústria,
petita
sembla molt freqüent en la
multa.
cástic és recluit a una insignificant

població.:

particular
ama
t1115
seg°11,,i
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En l'any 1922 es dona una disposició perme
tent que els magatzems tinguessin obert durant
den hores peró endegant-ho de manera que el
personal de la casa no treballés més de vuit ho
res. Aquesta disposició fou motivada per les
confirmes queixes de la població.
COM podeu veure, no s'havia establert res so
bre les anomenades vacances o descans anual i
a
remeiar aquest defecte acabant de completar
la legislació sobre el treball vingué la Ilei del 16
de maig de 1922 per la qual tot empleat en una
casa que tingui més de quatre dependents té
dret a un descans anual cobrant íntegra la seva
retribució, descans que és de vuit dies quan
sols fa un any que es treballa a la casa i de
quinze després de tres. Tot empleat pot benefi
ciar-se d'aquest descans des del mes de maig al
setembre, establint-se els torns amb una ben
entesa entre la clirecció i els dependents. El
deis treballadors intellectuals és d'un mes.

podem veure

que el govern no sois no ha posat
sinó que ho ha vist amb bons ulls. Prova
ben palesa del que estem dient són les facilitats
donades (fins al present és ben insignificant el
nombre d'apellacions) en la constitució i el pa
per important que dóna al govern als sindicats
en certes ocasions com en la legislació agraria
que més tard veurem.
Fruit d'aquesta política és la tendencia ge
neral a l'organització professional que les esta
dístiques del ministeri del treball constaten. Se
gons elles el nombre d'associats en el mes de se
tembre de 1919 era de 964,644 i en octubre
de 1922 pujava a 1.784,913. Hem de fer obser
var, peró, que en aquesta última xifra s'hi com
prenen els sindicats de l'alta Silesia ; peró mal
grat aixó l'augment no és pas inferior a un
cinquanta per cent. No tots els sindicats són de
treballadors manuals, n'hi ha bon nombre d'ar
tistes, técnics, etc., de treballa-dors intel•ectuals
en una paraula. En aquesta intensitat del movi
ment sindical—lamentable i font de tota mena
de confusions seria confondre'l amb el deno
minat sindicalista
rau l'explioació de la seva
gran influencia, ja més amunt insinuada, sobre
les condicions del treball cooperant, podríem
dir, en l'obra de la legislació social. En aquesta
rápida visió, o millor simple exposició de la le
gislació social polonesa falta tractar del proble
traves

inovinient associacionista i la llibertat de

sindicació.

Totes les restriccions i mesures legals que im
Possibilitaven el moviment sindical l'oren supri

—

inides pel decret del 8 de febrer de 1919. Per
01 es dóna completa personalitat jurídica a
clualsevol sindicat que tingui aprobats els seus
reglatnents en la inspecció de treball. Aquesta
aPrcrvaei?I és negada a aquells estatuts de fins
eontraris a les Ileis. Sempre, peró, té el sindi
cat el dret
d'apellar als tribunals. En general

LA
Si

ma

enrera ens haguessin dit
que el dia
del Santíssim Cos de Jesús estarien
obertes les tendes i es treballaria en molts ofi
els
com. en dia f einer, ens hauríem astorat,
semblant-nos cosa totalment impossible.
La Llei del Descans Dominical, que no ha
'ervit per a
fer-lo respectar, serveix per a do
r
una especie de sanció legal, encara que in
'ilrecra, a les transgressions illegals que es co
1;eren en les altres festes de precepte cotn les
de Nadal,
la de l'Ascensió, la del Corpus. 1
diem transgressions
illegals perque el treball
servil en tals diades está prohibit, directa
Ment o indirecta, en la Constitució de l'Estat,
que
declara que la Religió de l'Estat es la Re
agio Católica ;
el Concordat, que és llei del
regne; en els enSagrats
Canons, que són llei
Per a
tot bon cristia.
r):alguns anys ença aquesta profanació, fins
mig dia, es va generalitzant, i si els bons ca

que

poden

ENRIc FERRAN ROGER

PROFANACIÓ

nris quants anys

agrícola, assegurances socials,
objecte d'un próxim article.

ésser

DEL «CORPUS»

tólics

van

prenent amb indiferencia aquesta in

comprensible profanació, el costum sacríleg es
sobrerósárá a la llei, i aquestes festes tindran
el mateix caire de f estes particulars que tenen
als paisos infidels o bé indiferents. Per aquest
camí de concessions, de renunciaments, de fre
dors, d'escepticisrnes, els católics arribarern a
ésser solament consentits ; d'amos passarem a
MOSSOS, i de mossos f acilment a esclaus, que és
el terme lógic i merescut deis homes que no
saben complir degudament amb Déu ni amb la
patria Ilur ; d'homes que no saben defensar els
drets de Déu ni els propis drets.
Almenys, si altra cosa no és possible, pro
testem

vivament

contra

aquests sacrílegs

con

personal exemple, i
nostra influencia, donem glória es

trafurs, i amb el

nostre

amb tota la
pecial a Déu en aquestes grans diades de la
Fe i procurern que tothom li'n dongui.
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Aposfolaf social
Fa uns quants anys que amb motiu de la
"II Setmana Social" que tingué lloc a Valencia
aprofitant el temps que les lliçons de la ma
teixa deixaven lliure visitárem institucions i
obres relacionades amb el que s'havia tractat
en el curs de la Setmana Social. Aprenent so
bre el terreny les conseqüencies práctiques del
que allí s'havia f et i que pels resultats donats,
bo seria donar a coneixer en altres llocs, per
ésser d'aquesta manera profitosa la nostra ana
da i la delegació que se'ns féu, per a escam
par arreu la bona llavor de la doctrina rebuda,
a fi que
aquesta donés f ruits esponerosos.
No res menys, desitjávem que algun dia po
guéssim recordar amb joia, que la nostra in
tervenció hagués servit per a eixamplar el
regne de Crist servant de la corrupció del món
a ánimes germanes nostres, i en presentar-nos
davant del Judici de Déu poder mostrar quel
com que
pesés en nostre favor.
No és aquesta la primera volta que he do
nat compte del que vaig apendre recorrent
el món, mes crea oportú recordar-ho per a
esperonament de ta-nts i tants bons patricis
com
hi ha a Catalunya que sens dubte cor
presos del que es pot f er en bé del poble,,
aprofitaran aquest modest treball i un dia o
altre donará el seu fruit.
Vivía a Valencia un obrer, a l'ensems que
obrer, una d'aquestes ánimes escollides que
de tant en tant Déu nostre Senyor envia al
món. Aquest bon home, complint tota la set
mana guanyant el pa amb la suor del seu f ront,
arribava el diumenge i després de les prácti
ques de tot bon cristiá, li sobrava encara temps
per a exercir les obres de misericórdia en hos
,

pitals,

bon

patrici durava,

perant,

essent

en

anant-se

tan gran

engrandint i pros-

nombre els adoles

que adonant-se algunes
ánimes selectes de Valencia del bé immens que
a la joventut es podía f er, tant moral com ma
terial, que volgueren cooperar a la seva tasca,
donant-li forma i estabilitat perqué el dia
que se n'anés d'aquest món el fundador
d'aquesta obra, fos continuada i engrandida,
cents que el

seguien,

perfeccionada.

Deu f er uns quaranta anys coneguí a aquest
baró anomenat Gregori Gea, fundador
del Patronat de la Joventut Obrera de Valen
cia.
Aquest nom no ha traspassat les fronteres,
mes no hl ha cap valenciá que
no senti ye
neració per a qui fou un dels educadors sense
estudis ni carrera de tants homes i famílies
que de no haver estat eh, s'haurien malmes en
l'ambient de corrupció j vici com es respira
i respirava ja aleshores en la capital de Va
lencia.
Feta aquesta digressió, aniré contant el que.
várem veure i admirar de l'obra de Gregoll
Gea a Valencia, durant la "II Setmana So
cial".
sant

1
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OBRA NOVA

R. Rucabado

LA DEFENSA DE 'LA

FAMILIA

presons, etc.

Voltant per la capital i adonant-se que po
dia aixamplar el seu camp d'acció recollint la
mainadabque s'embrutia amb el llot del carrer,
concebé la idea d'acoblar-los cada diumenge
per la tarda i sortir voltat d'adolescents al
camp, i allí, sota l'ombra deis arbres o al mig
de l'horta, explicar-los les lliçons de la Doc
trina cristiana, així com altres ensenyances
que f ossin de profit per al dia de demá, i f er
los de pare, ja que ehl no tenint familia, es
considerava joiós de poder portar la llum de
la veritat a tantes ánimes tendres, abandona
des moralment deis pares llurs, retornant al
vespre a ciutat, tots contents i satisfets, no
sense haver repartit part del seu jornal en ob
sequis a tan aprofitats deixebles.
Feia ja un quant temps que la tasca d'aquest
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Esguardan/

II

el món

ALEMANYA
Alemanys alliberats
Els súbdits alemanys condemnats pels Tribu
nals francesos
constatas en els territoris ocu
Pats

el Govern deis Estats Units al de Xina, es de
clara que el recent acord russoxinés, referent
al ferrocarril oriental de Xina, no perjudicava
els drets de les altres poténcies que hi estan in
teressades.

FRANÇA

detinguts a França, han estat traslladats
a.presons situades en territoris ocupats, essent

L'abast de l'amnistia

1

v,isitats

lAnhaixada
Per la

denat

Nancy, pel

en passar per

alemanya

posar

detinguts

part, el

seva
a

a

secretan de

París.

alemany ha orllibertat els súbdits f rancesos

en

govern

Alemanya.

Concentracions clandestines
El partit comunista ha fet saber al govern ba
ver?s per

El preimbul del decret d'amnistia diu que el
Govern es proposa concedir l'amnistia no sola
rnent als detinguts per delictes militars o polí
tics, sinó també a aquells, els actes dels quals
f oren castigats per senténcia de l'Alt Tribu
nal, o sigui del Senat constata en Sala le Jus
ticia.
HONGRIA

majá. d'una demanda d'interpe•lació
Presentada al "Landstag", que está assabentat

re en les casernes i edificis militars de l'Alta
aviera
d bornes s'estan reconcentrant alguns milers
armats, pertanyents
a

Associacions baes fan a

vereses i que aquestes concentracions
cOstes
,

elj

de l'Estat.
que no diuen els comunistes és el que fan

en

les organitzacions

secretes.

ANGLATERRA
Els deutes

russos

b.Esnnereu probable que aquesta setmana s'aca
acord entre els

els

representants soviétics

russos. Sembla que aquests últims
un

pagament

parcial, preferible

—an.lament total, problemátic,

i

en

accep
a

Davant l'Assemblea Nacional ha declarat el
ministre d'Hisenda que han estat fetes ja les
condicions preliminars del projecte de saneja
ment de l'Hisenda, i que per tant pot conside
rar-se ja com
a superflu l'anticip exterior a
compte de l'empréstit internacional.
Ha afegit que, com sigui que l'empréstit es
troba assegurat, ha quedat ja restablert el cré
dit internacional d'Hongria.

JAMAICA
Aldarulls

i

ereditors británics sobre la qüestió dels deu
'es

tarli

El sanejament de la Hisenda

un

tot cas,

SfrrATS-UNITS
La contesta al Japó
La contesta
Hughes a la protesta
jf,°nesa contradellasenyor
llei d'immigració, és molt
feria

a

la Jamaica

Els obrers que estaven treballant
rega de plátans a Puerto Antonio,

la descár
declaren
una manif estació
promovent des
a

es

de sobte en vaga, organitzant
que recorregué els carrers
ordres.
La policia que acudí a reprimir els obrers,
f éu ús de les armes, ferint a alguns deis avalo
tadors.

;

i conté

obstant,

a

més arguments molt forts. No

l'estil és bastant amable.

senyor Hughes declara que el Congrés ha
"etuat plenament
dintre dels seus drets i votá
Itua llej
m.

ticies.Per

e

a

no

JAPO

deixa

posar

en

al Poder

Executiu cap
execució els diferents

Boicot anti-americd

míting

es celebrá recentment. Els
l'acte aprovaren per unanimitat
el boicot de totes les mercaderies americanes.

Un

concurrents

monstre

a

ar

Reducció d'un
El

ferrocarril oriental

En contestació

a

una nota

que

va

tratnetre

emprIstit

El nou Govern japonés ha reduit a 295 mi
lions la quantitat de l'empréstit de 437 milions
de iens acordat per l'anterior Govern.
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El que passa
ESPANYA ENDINS

procés deis generals Berenguer i Navar
aconseguí darrerament interessar a l'opinió
pública. La censura, que mantes vegades peca
i perdoni,
d'escrupolosa, en aquest pro
cés ho ha deixat publicar quasi tot, assaben
El

ro

—

—

tant-se així la gent de moltes coses que sos
no gosava creure. Nosaltres aplau

pitava, peró

'49

dim aquesta actitud de la censura militar apli
cada a aquest procés, que esdevindrá históric.
No val més el coratge de confessar els pecats
que la covarda hipocresia de callar-los ?
Altrament les conctusions del Fiscal del
T. S. han estat dures, peró valentes. Així es
deu parlar al públic i castigar amb la pública
vindicta les deficiencies i transgressions que es
notin, siguin de qui sigui i per alt que sigui...
Quant a la sentencia, ens acollim al dret
romá que la tenia poc menys que per res sacra.
Allá cadascú amb la seva consciencia.
Un bon grapát de polítics espanyols s'han
trobat casualment a París i, naturalment, han
parlat de política.
Aneu a saber el que han dit els polítics re
units a París ! En Lerroux, no obstant, ha de
clarat quelcom. Ell está disposat a ésser pre
sident de la república, que estima necessária,
quan arribi el cas. Ja fa molts d'anys que En
Lerroux sof reix aquest deliri de grandeses.
Així va matant els anys i f ent-se vell.
Per la seva part el Directori tampoc perd
el temps. Fomenta les propagandes de la
U. P. N.; organitza actes com el de Sevilla,
on els
andalusos han exhaurit la hiperbole;
publica notes polítiques def ensant els seus ac
tes i omplint d'optimismes els seus amics ; va
portant a cap reformes burocrátiques impor
tants ; iprepara a corre-cuita els Pressupostos ;
anuncia economies i prepara la solució del pro
blema del Marroc a base d'un mínim de sacri
ficis en homes i en cliners, encara que s'enf adi
el "Caballero de la Triste Figura". Més trista
que la d'En Berenguer, pesi a les seves bones
qualitats !
Del problema de les subsistencies el Govern
no acaba d'eixir-ne.
La vida va encarint-se,
i tots els bons desigs deis governants no acon
les bledes, po
segueixen que un sol article
sem per cas
es posin a un preu raonablc.
—

—

ESPANYA

ENFOBA

El programa d'Herriot ha tingut la virtut
de commoure els diputats conservadors de la
provocat
Cambra francesa. El primer avalot
per la presentadó d'aquest programa fou for
midable i dóna idea del que sera en l'ordre
parlamentani la nova política sectária de les es
querres triornfants. Ara es donen pressa per
endegar la qüestió de les reparacions, rendirit
angIeses que
se servilment a les imposicions
Poincaré combat encara energicarnent atub
discursos d'un ences patriotisme. Herriot Pas
sará per tot amb tal de restar lliure de rnaus
i poder aplicar-se a la descatolització de Fran
ga, que és el gran problema esquerrá. Les dre
xie
tes franceses compendran a la fi, peró un
onamentaltnent
tard, que sois n'hi ha una de f
previa de qüestió : la qüestió religiosa. Allí'
com

a

tot

arreu.

En Mussolini tindria avui dia
concitades contra eh, per l'inqualificable aten1P
Penseu que

estat víctima el diputat socia
del
lista Mateotti, totes les ires esquerranes
ram
el
comptes
de
governar
en
món, si en
tat de

que ha

lués
d'ensenyament amb sentit cristiá hi
proclamat i aplicat una política combista?
que hi

la desorientació
go que es ref ereix ala
política internacional. En aquest cas concret.
l'u
de Franga, bona part de la nostra gent no
les
de
reconciliació
veuen més que la probable
cota
dues nacions rivals d'Europa. No cal dir
ens
plauria a nosaltres semblant f ct. Terfl?
ca9ha que hi somiem. Peró la importancia
11
rau
dal del triomf esquerrá de Franga
victória de l'esperit sectari sobre el bon seuY
que des de la Guerra Gran imperava allí.
fatalment preLa pau amb Alemanya será
have°
vegades
aria, per raons que mutes
ole
catolici
el
'cxposat, peró la guerra contra
sumirá f atalment els nostres germans de rrari;
confiictes,
ga en una mar d'amargures i de
as.
omplirá al Papa de tristesa i de preocilP
cions.
Altrament Itália está passant una crisi
goseni.
rament greu. El dilema, que no
iins.
plantejar, está pie d'interrogants gravss
Vulgui Déu que no en pateixi
creT1111
tra mare ni els nostres bons germans
de la mar llatina...
Fa llástima

en

veure

el nostre camps

en

l'Esglésiaos
J.
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que un hom de seguida pensava amb els
miracles de l'aigua oxigenada, va dir amb veu
enternidora : Apartase un poco Ricardito, que
con la silla me hace "pessigüellas".
Hi ha gent que diu que els arbres del pas
seig es moren de set. No ho creieu.
Es que es trenquen de tant riure.
rossa

í d'allá

El nostre estimat collega El Correo Cata
laj
estat suspes vuit dies i li ha estat im
Posada una multa de cinc centes pessetes.
No cal dir que sentim el contratemps.

*
*

len-

*

Ilegit

els diaris d'Itália per
són els autors de l'assassinat del
Matteotti i no hem pogut treure'n

a

saber

diputat
l'aigua

:ra.

Agafetn

llegim : Uns

varen segrestar Matteotti tancant-lodesconeguts
dins d'un
auto. Com
que cridava Tou assassinat.
altre diari diu : Bis seus segrestadors no
un

diari i

v°1ien matar-lo. Com

iriegrament els

gegar-li

que

dir que mantenía

va

ideals

seus

polítics,

varen en

quatre trets.

ha diaris

que diuen que el cadáver de

atteotti fou
Ilac altres submergit dins les aigües d'un
que f
brQui té raóasseguren
? Unicament Déu ho

cremat.

ou

d4a yklua ha reclamat amb gran

sap. La po

emoció el ca
marit.
Zis feixistes fan protestes
se
d'innocencia. Als
clirectors els direm aquelles paraules de
'vangeli : Qui sine peccato est...

del

ver

seu

* *

esJa.ha arribat
de

Gracia.

ainent

diPs

caP
11-1

aquell temps

tan

rnolt concorregut.
senyoretes elegants

Passeig

a

la tarda fan

cohnos

a

assegudes plá-

l'ombra hospitalária deis arbres.

diumenges

rotllanes, i

i xistos d'aquells que fan ef ecte
de vuit dies i
fins les més divertides ju

penyores. Oh! és

una

us
deu centimets que
cei f en la illusió
que

delicia.

costa la cadira,
trobeu lluny de Baren un
d'aquests balnearis on hi acostu"Vals haver senyoretes
que encara toquen el
lis
en
de las olas" i
canten posant els ulls
bianc COln un anyell escorxat, el "Vorrei
la "Estrella confidente".
I
tre aitre dia una senyoreta que teníem al nosc°Stat, alta, prima i amb la cabellera tan

tu:na,

Ara l'han tornada a obrir. Tot el passeig
central está pie de cables i d'eines.
Per qué les companyies han de disposar
dels nostres carrers ?

Aquests abusos únicament es
celona.
Les companyies d'electricitat
vies fan el que volen.
Posen barraques al costat de
obrers hi fan foc per coure el

toleren

a

Bar

i la deis tran
les obres, i els
dinar i fins hi

planten tomaqueres.
No creu l'Ajuntament

que ja ha arribat l'ho
d'evitar aquests abusos i de dir a les com
panyies que Barcelona no és un aduar, sino
una ciutat civilitzada ?
ra

deliciós que

escenes tan interessants al

sota

vegades.

*

,

es

*

Sembla que ja és un f et l'urbanització de
les Rambles. Ja era hora!
Peró mireu que les companyies d'electrici
tat en fan un gra massa. D'e/1ça de les obres
del metro han obert les Rambles set o vuit

*

nostre primer passeig, durant aquest

Let„n

*

*

A la

*

*

Plaça de Catalunya han tallat uns
per a construir la via provisio
permeti fer a cel obert les obres del

quants arbres

nal que
metro transversal.
Només faltava aixó ! Qui s'atrevirá a atra
vessar la plaga quan el sol d'agost estavelli les

pedres?
Per qué la companyia no estableix un ser
vei de para-sois per als pobres transeünts que
s'exposen en atravessar la plaga que el sol
els fongui com un manyoc de cera?

us

*

us

*

*

la processó de Corpus, el públic
aplaudir amb gran entusiasme... el gegant
i la gegantessa que ballaven graciosament.
El públic vinga aplaudir i ells vinga
Peró no tot f oren alegriesi
La processá atava per dintre.

El dia de

va
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Noticiad
Ha

mort

víctima d'un accident el conegut

negocis Vicens Ferrer. Amb el seu
talent i la seva competencia havia aconseguit
un lloc preeminent en el món deis negocis.
El seu nom era una garantia d'honradesa i
home de

de solvencia.
Era home d'empenta i de grans iniciatives.
Trametem el nostre condol a la seva distin
gida f amília, particularment al nostre illustre
amic D. Ramon Albó, al qual en aquests mo
ments, u testimoniem el nostr eafecte, parti
cipant en el dolor que li ha produit la mort
d'una persona per ell tan estimada. Descansi
en pau Vánima de
finat.
—El naviler senyor Bueno ha f et construir
a Cádiz un mganífic grup escolar, amb tots els
requisits higiénics 1 pedagógics, capaç per a
600 nois, a cárrec deis Gerrnans de la Doctrina
Cristiana.
—El governador civil de Saragossa, senyor
Semprún, porta a cap amb molta constáncia i
severament, una .campanya moralitzadora que
li val moltes felicitacions i valuoses coopera
cions, que és millor.
—S'ha encarregat a clon Josep Marvá la
Direcció general del Treball i Acció Social: i
Eduard Sanz Escartín la presidencia
a don
del Consell del Treball.
—A Madrid s'ha inaugurat solemnialment
la nova Casa de l'Institut de Reeducació dels
inválids del treball. Es magnífica. Fou palau
del f amós milionari Marqués de Salamanca.
La installació és f eta amb tota cura i sense

perdonar despeses.
—A la zona minera d'Astúries
esmerçar dos milions de pessetes

es
en

projecta
la

cons

trucció de cases barates per als obrers.
—La Unió Professional de Dependents i
Emplests de Comerç (Ciutat, 5) recorda a tota
la dependencia de Barcelona que, segons les
disposicions de la Comissió Mixta del Treball
al comerç de Barcelona, els seus respectius
patrons tenen el deure d'assignar-los alguna
dies de vacances, durant els mesos d'istiu. Per
tant, els dependents als qui no hagin estat re
conegudes les vacances, poden reclamar-les
mitjançant la dita Comissió Mixta.
Les denúncies per infracció del régirn de va
canees les tramita gratuitament la Unió
Pro
fessional, amb el ben entes que als denunciants
els emparen les disposicions del dit organisme
sobre represálies.

—A Venecia tindrá lloc el proper mes d'agcst
el Congrés Internacional d'Acció Católica que
tindrá positiva transcendencia.
—La Conf erencia Internacional d'Emigracio'
ha acordat que el Comité de la Direcció de la
Conf erencia de Roma sigui encarregat deis tre
balls preparatoria per a la Conf eréncia de 1927
i que el dit Comité quedi autoritzat per a am
pliar el nombre dels seus membres de manera
que comprengui els representants de tots <ls
Estats que han participat en la primera Conie
réncia i que facin demanda de participar en la
segona.
La primera Comissió de la Conferencia ha
aprovat les proposicions italianes que tendeixen
a fixar les mesures sanitáries a les quals hauran
de sotmetre's els emigrants en tots els paisos
abans d'emprendre el viatge.
La segona Comissió ha aprovat una proposl
ció, italiana també, relativa a l'obligació en VI
estaran d'aquí endavant els Governs de prepa
rar locals, per tal de rebre-hi els emigrats.
La tercera Comissió ha áprovat una propn
el
sició referent a l'intercanvi d'informes sobre
mercat del treball als paisos d'emigració

migració.
—El

senat ianqui ha

aprovat

una

esmena

a

la

a
Constitució autoritzant el Govern per a reg]
s.
mentar el treball deis nois menors de 18 a113
a
Intern
—S'ha obert la sisena Conferencia
ta
cional del Treball a Ginebra. Ve't aquí els plo

principals
Segon.

tractar :

a

Primer.
obrers.

—

Utilització del temps lliure

la
a

Igualtat de tracte deis obrera el
nacionals víctimes d'accidents

—

trangers i
treball.
ea
Tercer.
Atur setmanal de 24 hores e1I
fábriques de vidre.
Quart. Treball nocturn a les fleques. e
rr
Es donará compte al mateix ternps d'una t
i
s'anal
mória de l'Oficina en la qual figuren
qüestional
zen les respostes dels governs als
ta
que els {oren remesos sobre els quatre pul
de l'ordre del dia.
reti
—La Joventut Católica francesa s'ha
Assemblea
a Estrasburg en magna
2.500 delegats. Avui dia integren aquesta gra b
-1:
diosa entitat católica més de 4.000 gruP°
Predonn D,
un total de més •de cent mil socis.
orientacions Pely
en l'Assemblea, seguint les
tifícies, el criteri que la Joventut Católica
individual,
més que una obra d'educació
resta hl
gran empresa social religiosa per a
l'ordre social cristiá.
19 5El senyor Bisbe de Estrasburg tancá
semblea amb un eloqüent discurs.
—

—

élisa'

4
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DE LA COMPANY1A

TRASATLÁNTICA

Unta de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de

Gijón el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides
Havana el 20 de cada mes per Corunya, Gijon 1 Santander.

de Veracruz el 16 i de

a

Unía de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el

de Cádiz

vlatge de tornada des

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

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

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 Barcelona el 10, de Vailricia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma,
Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Línia de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d Alacant
el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials
deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del
Cantábric a New-York i la Línia de Bar
lona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

Unja

Sabanilla,
,

AF>alma

vlatge,

1

Aquests

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatget s, als quals
dóna allotjarnent tnolt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
'Fots els vapors porten telegrafia sense fils.

ompanyia

"ervei.

Illztztectsesstsr!zmtaztezz=sewszg>
Llegiu

EL

í propagueu

Calalunya Social

GARAT6E SPORT
TÁRREGA

Es el periódic de més
(11-culadó de Calalunya

PREUS DE SUBSCR1PCIÓ
On ony

Seniestre

8

pessetes

4
Sur, els dissables

11111~gzssnzz~spszezz~szse~

Té posat

disposició deis visitants
del Pirineu Catalá un esplendid ser
vei de turismes i ómnibus de lloguer
a preus reduidíssims, sois per faci
a

la

litar excursións per coneixer les for
moses comarques de les Centrals de

Capdella

i Sant Antoni i la

xamosa

Viena
Ittan~WiZa115WIDIZCZI5Z7+:~15
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LEGIA
CA SAM!
,

LiQuet,

•

61'

CA SAM. 11.3ANA

-717
,9-5\)

,

/
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SAMITJANA
•

Catalunya Social
ADMINISTRACIO
Hores de caixa:

Matí, d'onze

a

una.-Tarda, de quatre

a

sis.

Per reclamacions i encárrecs:

De vuit 4 una, i de tres
es

posin

vuit.

senY°r_s,
L'Administrador

a la bonp marxa de CAT AL LIN YA SOCIAL que els
al corrent de pagament. El mitjá /s el giro postal.—

Es molt convenient per

subacriptors

a

CONCERTADO

1

Ateneo A.

GT-Provença,

lhara25=2:t.

