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amic, que passem la vida molt avorridal
'No veus que
al món ara no hi tenían feina. Qué vols que fem
allí si hi ha tants cines i tants
"rets i tantes cases
—Te
de joc i
ns

rus, company. Si les les dones van nues pels carrers.
coses segueixen aixi haurem de
declarar-nos

en

vaga.
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La

formado' religiosa

El que desconcerta Inés a la gent simplista, és que un home ikustrat 3. que exéelleix
•determinades disciplines, cleclari• que és inditerent en ma,téria religiosa o be cine n°
és creient. Com és possible, diuen, que lin !tome culi:e no sigui religios?
un
Aixo no ha d'estranyar-nos. Ili ha hoines de taient que no creuen perqué existeix
desequilibri entre la Religió i la ciencia. i-'oes son els bornes que tenen una formació
solidament religiosa.
Trobeu bornes que exceReixen en les arts i en les ciencies i no saben un borrall de
tteligió. En les escoles primáries s'ensenya el catecisme, peró amb aixó no n'hi ha pron.
El catecisme és per als infants. Com .és natural, en el catecisme es fan únicament afirma
cions i no es resolen els ,dubtes i les objeecions deis sectaris. 1.;;Is infants. no .dubten ni.
es
esbrinen les causes que originen els efeCteá. El dubte agullona resperit de l'home quan
veritats
en
el
les
posa
contacte amb el món i amb la; \firta. En
món daurat de la innocéncia
són cregudes fácilment.
L'infant abandona l'escola priniatia'i en els centres d'ensenyament superior no se li
ensenya Religió. I qué succeeix? On?,-.sái) moites matemátiques, mona ciencia, pero desw
neix les veritats de la nostra santa Religló. 1.4 doctrina apresa rutináriament és fáciiment
oblidada, i cris trobem amb un honié cié Cielicia donat a -les investigacions cientítiques que
en materia religiosa diu horribles heretgies.
1-1
I'er •a evitar aquest desequilibri, cal que es doni més importancia a l'estudí de
en

,
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Religió.
Qué té d'estrany que estigui tan.'.1)0(..- arrelada la fe, si hi ha tanta gent ignorailt
en materia de religió?.
1.
Hauriern de courear la teólógia i '1'4,10getica. No hem de discutir mai ami) els sec.'
taris, peró si ens fan una objecció lieni.de saber refutar-la.
L'escriptor francés Vuillermet din que per a ésser campions invencibles de la veritat, per a defensar, la fe contra les teriebres, que voldran ofeg-ar-la, per a servar la llibertat
i no cedir mai als humans resPectes, necessitem valor ; és ,'á dir, una energia indomable
que no reculi davant de cap perill. Si no teniu una ánima forta, será 'Inútil' i perillós cill,e
us presenteu al camp de la lluita
perqué aviat en el vostre roStre hi halará la ru.bor deis
covards, abandonaren la santa causa que varen jurar -defensar, i.,'' el que és pitjor, os
•
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passareu al camp enemic.
diUn borne que no té conviccions religioses será a-viat 'Niencut. Si avui hi ha tanta
convicconviceions.
aquestes
íerencia és perque els bornes no tenen
T. édiii obtindran
'

cions? Estudiant pregonament la
Deia el P. Lacordaire : "Ouan un4,tiiiie té fe, esdevé apóstol".
hi
Es ciar que també hi hauri•en hom eitie abandonarien. el clos de l'Esglésiá, pero no
hauria tanta indiferencia.
dieSón inolts els que es declaren inclependents, perque •els seus actes estan en contra
s'inventa
ció amb les doctrines que professaven. L'home (luan s'aparta de l 'Església,
filosofia acomodaticia que justifiqui la seva actitud. Pocs són els que tenen la franquesa
confessar : M'emancipo de l'Església -ierque
les meves passions són més fortes que la vol
1
tat i la raó.
n°
Din Bacon que els que neguen l'existencia de Déu és perque els convé que Déu
existeixi.
En totes les entitats on hi ha nuclis de joves, haurien de donar-se conferencies
u
getiques. La joventut és perillosa perqüe no té ni la innocencia de l'infant ni el.•,.,5eny
1lorne.
cabelal.
Cal, dones, que ens captinguem .d'aquest alsumpte, que té una importáncia
se
oblidem, que merare la joventut no tingui una formació ben se.)lida no brillara en el
cor la flama roenta deis apóstols
Si coneix les veritats de la nostra santa Religió, resistirá les escomeses deis sOsl'
mies i es mantindrá fermá en mig .de les imites de la vida.
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L'eficacía de la píe/al colledíva
D'un quant temps ençá és molt albiradora la

puixança
'

pietat 'conectiva va prenent en
tre...1s. bons cristians. A ningú no passa des
aperce ut. que llurs actes religosos
tenem una
inajor solemnitat i sobretot una dignitat pia,
d'emoció més viva, més avinent amb la tradi
ció constant de l'Església.
l'úl
titn Romiatge ha .permés deEspecialment
constatar çom és
que la

ciar llur esperit, i considerable el guany de
llur

avençament. Avui en cha ja són un altre testi
moni i apologia vivent d'aquell
inoblidable prin
ciPi de Pius X, que la
participació activa deis
fidels en els 1Vlisteris sagrats i en l'oraci&
i solemne de l'Església és la deu
primera
1
indispensable de l'esperit cristiá.
Cal insistir en la fermesa d'aquesta
Ció• Els estols d'acció cristiana han orienta
esguardat
sovint atnb excessiva preferencia l'aspecte
ex
tern de la seva missió, eren massa enamorats
del
que se'n diu l'acció social,
en un sen
prenent-la
tt
més o tnenys obrerista, o
(le prulja dirig-ent
deis iriteressos generals de la
societat, oblidant, peró, el sentit social intern de
la familia cristiana,
l'espiritualisnie de l'edueació
collectiva del carácter cristiá. Tot ensinistrant

se, en assaigs sociológics, d'efímera consistencia,

ariava afeblint la qualitat personal de la nos
gent, rnentre el desengany .envaia l'anima
tots davant l'esterilitat de
l'aparatós algament
Arnb més integral visió, els .fundadors de
'es
nostres entitats católiques, en llur temps,
tuai no negliúsiren
la substilLncia vital de Ilur ac
'a

c!ó, donant preferencia a aquelles manifesta
d"' Paliques de fe i
pietat, amb qué saberen
a,rborar les multituts cristianes'
gairebé en un

l¦orniatge

inacabable. Si

retornávem a
liquest principi guiador, més
i f onda
bellament
luent realitzat, podríem dir que
les associacions
ara

no

,e,atMiques

se'ns moririen a les mans perdent
de recobrar les joventuts, més difícils
qUd abans
de servar en perseveráncia.
peró, també a la nostra terra es
arribat, i en alguns aspectes millorat, el
Sentit espiritualíssim de
formació collectiva, que
airib santa
eficacia els
cesos han assajat de católics belgues i fran
portar als seus patronats,
ce,t'eles d'estudis i associacions
de joventut ca
Catolicisme no és solament la doc
trina Salvadora, ni amb preferencia un
sistema
cacíssim
Vida deis d'ordenament social, és la veritat ; la
bornes; dels pobles pel culte espiritual
prl,
ctic, que els porta a l'unió sobrenatural amb
u9. 5;11ins la societat de les animes que és l'Es

eficácia

Afortunadament,

tc)!ica..El

gles11.1\To bastaría, dones, una apologética guia

•

dora i triomfant en les intelligéncies, ni assoli
ria la penetració social de la fe, si no teníem
bornes d'església, cristians práctics, que fossin
en mig del món la visió
real i collectiva de la fa
milia vivent del Crist, a la forma del qual hem
de conformar el nostre carácter, i amb ella vi
vificar tot el cos social. Per fer borts els altres,
primer hem d'ésser bolis nosaltres per a la més
forta i íntima assimilació de la vida de l'Esglé
sia. 1 a aquest resultat no arriba la pietat indi
vidualista, que esllangueix i isola la vida espi
ritual deis cristians ; només pot assolir-lo la po
tencia indefectible de la pietat collectiva, que
ens pervé de la formació cristiana per la Sa
grada Litúrgia. Per ella es feia la conversió
del món barbre a la fe, per ella es formaren
les nacions amb fonament d'eternitat, per ella
es,plaShiá la civilització cristiana, que ara és en
perill. Res d'estrany, dones, que la minva de
potencia espiritual en les societats d'avui i la
general ignorancia religiosa dels mateixos ca
tólics hagi estat atribuida per aquell admirable
capdavanter de la Bélgica cristiana, En Godo
fred .Iturt, a l'abandonament de la pietat litúr

gica.
Aquesta orientació, sólidament establerta pels
miliors estols d'acció cristiana de f ora, i pels
Papes 'promulgada i lloada com a seny vena
ble de la renaixenga espiritual de la més forta
i auténtica tradició católica, és la que entre
nosaltres ha començat d'ésser practicada arnb
fruits visibles i que hem d'intensificar cada dia
més. El nostre primer esforç ha d'ésser aquest,
perqué és el camí més ciar i planer per assolir
una associació robusta d'elements cristians, ben
fOáriats i aptes. L'acció social és una irradiació,
i espontánia, de la vida espiritual de l'Es
glésia, els principis salvadors de la qual no es
copsen amb eficácia, si no es cornença per sen
tir i practicar amb plenitud el seu culte, forma
perenne i sagrada de la seva missió divina. I.,'á
nima, deia Dorn Guéranger, és l'Església en pe
'tit. Vins que cadascú de nosaltres no realitzi
aquest ideal, per la incorporació activa al culte
de l'Església, qué és la vida de la societat uni
versal de les ánimes, debades voldrern portar la
seva influencia al món.
Ens mancará el seu
pols, no en tindrern la potencia sobrenatural,
que no brolla de l'enginy i de l'esforg dels ho
mes, sinó de la infusió del Sant Esperit, vivifi
cador del Cos místic de Jesucrist i unció ínti
ma del moviment de tots els seus membres.
No abandonen, doncs, aquest eamí, que és el
millár per preparar la vostra acció social cris
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tiana. 1 puix que un deis mitjans més fácils i
educadors és .el Cant litúrgic„ canten-1 en l'Es

gléSia tant com puguern, canten a nostre Rei
.Senyor, que per la lloanca es complau en el
semi noble i •Ii envia el rou
fecundant de ses be
nediccions, sense les quals tota obra humana
és fallida. No fa molt, en la Setmana Grego
riana; femenina de Roma, deja Plus XI a les
niestres que hi assiStiren per formar-se en
aquest apostolat, que jesucrist no podia deixar
de considerar cotn a culte especial a Ell,,mateix

l'obra del

tindria

algunes parróquies de Barcelona ha
negada la Sagrada Comunió a les se

nyores que han comes la irreverencia
davant del Sagrari mostrant la nu
ditat del pit i déls braços. Molt ben fet. A
totes les parróquies haurien de fer el maf
teix.

Les senyores que assisteixen als especta
les festes mundanes gairebé nues,
donen rnolt mal exemple, pero encara el do
nen més les que s'atreveixen a traspassar la
porta del temple vestint incorrectament.
eles

r

a

Aixó no pot continuar. Si la dona ha per
din el seny, hem de posar-hi remei els que

grades a Déu, tenim oberts els ulls
la llum de la veritat i de la raó.
La Ileugeresa i frivolitat de moltes noies
es deu l vestit. Quan es perd el pudor to
tes les virtuts trontollen. Que té d'estranv
que sigui Ileugera una donzella que vesteix
encara,
a

dansarina de café concert?
Les dones cristianes haurien de tenir

coin

una

sem

pre present que no ha existit mai una dona
espiritual que hagi vestit indecentment. Déu
ha permés moltes vegades que una donzella

a

aquelles ilustres farien en llurs parróquies,
cant de l'Església als fidels. Ja
veureu després, si en tindrá d'eficacia per tota
que

ensenyant el

la vostra obra social. No oblidem que el Bisbe
Torras i Bages digué en, sentencia ardida que
jesucrist no regnará en la societat fins que can
tará tot el ‘poble cristiá.
IZIJIS

CARRERAS,

Ppre.

llkó

Una bona
estat

poble, i que per aixo el Papa
obsequi a sa própia persona el

cant del

com

fos horriblenient martiritzada per a fer rnés
roenta la llama del sacrifici i de la fe,
quan els enemics del cristianisme han inten
tat profanar el cos de les verges, no hal

aconseguit llurs desigs.
La historia deis mártirs está

plena de fet

que ho corroboren.

.Recordeu-vos de Santa Eulália. Fon martiritzada i Déti va perrnetre que els boocill5
torturessin el

passejar-la

seu

nua

cos,

pels

pero quan intentaren

carrers

de Barcelona,

vl

del cel una neu .molt blanca i va tei
túnica puríssinit. Ho veieu?
que ofen més a Déu és la deshonestitat, per
qué és una profanado del cos que ens
donat perque el poséssitn al servei de les
catire

xir-li

una

grans. Com ofenén a Déu aquestes do
nes
que van pels carrers vestides deshones
tament !
coses

Tingueu tina mica de seny. No vu1guel-1
que us neguin el Pa de Vida perqué no sa
beu vestir honestament.•
Sigueu honestes i bandegeu les nl°des
quan aquestes son contráries a la dignitat
cristiana.

fiquest número ha passai

per

la

censura

militar
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La cíe'ncia de la vida

Qui

dolors, no sap
no visqués, car
ignora el perque del viure. Viu enganyat, i qui
viu en l'engany, no vitt, baldatnent tingui vida.
seu viure és el de les plantes, que creixen,
floreixen, fruiten, moren i en morir ignoren

Aquesta és la dolor ; les altres, per punyents
siguin, són sois aparences de dolor; com
tempestats d'un estanyol, comparades amb l'al

viscut.
La dolor, únicament la dolor, no pas la f ic
ció d'ella, és la doctora que ens
mostra•palesa
ment i clara, per qué hem vingut al rnón.
Quan vulgueu saber el motiu de la vostra
existencia, els qui encara no h.ett passat pel
garbell, pel gresol de les dolors veres, pregun
teu-ho a l'home sacsejat, punyit, llatzerat per la
dolor. Eh l vos ho explicará, sense que us calgui
pregar-li gaire; que la dolor li haurá ense
nYat d'ésser caritatiu i amorós. Per amor i ca
ritat vos será mestre.
Ehl vos dirá la ficció, l'engany de la vida frí
vola i joiosa de joia mundanal, com si tot fos
,aqui ; ehl vos contará com totes les illusions, ádnue aquelles que .semblen més legitimes i ben
s'esvaeixen com fumerola lleu,
que el vent se'n porta ;
Així, en les fulles que se'n van pels aires,
Perdia's la Sentencia de Sibilla.
Perqué la dolor, és, precisament, la destruc
ció deis lligams
més aferrissats, l'esmicolament
de les dolces cadenes;
la fugida per sempre més
,craquest món, d'aquelles ánimes qui eren com
mateixa ánima vostra; aquelles sense la sa
tisfacci6 i goig de les quals, per a vosaltres ni
g°ig ni satisfacció no hi havia. I han fugit, per
a, no tornar ; S'han esvait com un somni dolcis
s'In, del qual desperten a una realitat funeral

nyin

que

que

no ha sofert les grans
cosa és la vida. Viu, com si

hagin

fonamentals,

desolada.

que

ta

sí

maror

desfeta i destructora,

Oh, dolor, mestressa de la vida! Ensenya'ns,
la seva veritat, per tal que no 'ens n'enga

aparences ! Ensenya als bornes el perque
del viure llur, no sia que ignorant-lo, deixin
d'abastar-ne els fruits possibles i desitjables.
F.:nsenyals, sí, i llavors no cauran fáciltnent
en defallenca per contrarietats
senzilles, quoti
(flanes, que no són dolors, sinó senzills entrena
ments per a la dolor, que així no els sobta.
No creuran dolor el menyspreu a les Ilurs
obres sadolles de bona voluntat o, tal volta, de
meras.
No creuran dolor els desenganys de l'amistat.
No creuran dolor les perdues de béns mate-.
rials, ádhuc sensibles; ni les tnalalties, ni els
contratemps, ni les molesties ; que tot són pun
xades doloroses, sí ; mes no dolor.
La dolor vera, és, solament, la produida per
la separació perpetua d'aquells éssers qui són
nosaltres mateixos; essencia i resum de la nos
tra vida; aquells qui, anant-se'n se'n duen com.
si diguéssim l'arrel del nostre viure.
Aquesta, sí que és la dolor; i ho és cotn a
representació de l'apartament nostre de la grá
cia pel pecat ; apartament que, definitiu o tran
sitori, és la mort de ránima ; i que més digne
de dolor que la mort espiritual?
'Déti ens en guardi i sia la dolor per la sepa
ració deis éssers estitnadíssims, purificació i
santificació nostra. Aquest és, en veritat, el de
signi del Senyor.
VFR A X

Coses de lía Vanguardia>

Si aquest periódic

passés

católic,
`tinlenys per anodí,
comentariem les
atzagaiades irreligioses, ni tindrien aquestes
,

no

per

no

o

seves

tanta transcendencia.
Ara fa

poc, el collaborador de "La

dia", senyor Comas,
que

Vanguar

substituía a Déu pel destí,
segurament no sabria definir. El cas era
Prescindir de Déu, o negar-lo, millor clit.
lguns dies després, En Salaverría, en un
rrticle estiuenc sobre els passaports esmentava
1\rostre Senyor Jesucrist, Fill de Déu, d'aques
ta manera
inqualificable : "? Puede nadie creer
que el
hombre
moderno haya superado la moral
'le
Sócrates, de Jesús o de Marco Aurelio?"
Adhuc suposant que no hi ha malicia en la

111111¦-___

forma d'esrnentar

Jesús (com si

es

tractés d'un

personatge qualsevol), el fet d'equiparar el Fill
de Déu i la seva divina moral, a uns homes con,
Sócrates i Marc Aureli i a llur moral, éš una ir
reverencia que únicarnent s'acut... als qui són
capaços de cometre-la,
Perdoni'ns "La Vanguardia". Nosaltres ens
creiern obligats a denunciar les seves errors i
les seves cai,gudes perque afecten una munió de

gent innocent, ignorant, que creu
Vanguardia" és un periódic, católic,
no, inofensiu ; i així poc

que "La
o, si Inés

a poc, .van contatni
de naturalisme, d'escepticisme, que són
les dues característiques diguem-ne doctrinals,
de l'órgan del senyor .Godó.

nant-se
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Una vida social forta

El general Mamá
El general Marvá és un horne que s'ern
porta totes les simpaties deis homes dedicats
a

les

coses

socials.

Fa molts anys que el coneixem, i sempre
rhem mirat amb el respecte i la veneració que
envolta aquestes figures completes de la his
toria. De la seva figura traspua aquella se
riositat i aquella força d'atracció que sois
rodeja als homes extraordinaris.
El senyor Marvá és un home de ciencia,
és una voluntat, una energia vivent, una intel
ligencia plena i cultivada curosament, i una
austeritat virtuosa i cristiana.
Les matemátiques no tenen secrets per
aquest general d'enginyers. Obres seves han
esdevingut clássiques a les escoles técniques,
i la seva tasca educativa i formativa ha estat
tan gran que generacions senceres d'homes
(l'armes en el rain més tecnic Ii deuen robri
ment deis seus ulls a la vida de la ciencia ma
temática d'aplicació en un ram de tantes di
ficultats com aquest.
No és petita la tasca de l'Ilustre General
en la vida militar, a la qual encara molt re
centment ha donat trossos de la seva energia.
Peró no és aquest raspecte que ens interessa
de la vida del Sr. Marvá, sinó la tasca social
intensa a qué ha consagrat la seva existencia
en els darrers vint-i-cinc anys de la seva vida,
molt plens de treball i d'eficácies.
Fou ehl el primer home en les tasques so
cials de l'Estat en aquest ram, quan en el Mi
nisteri de Foment fou cridat per organitzar
l'anomenada Secció del Treball i de la In
dústria. més tard, a l'Institut de Reformes
Socials no cal dir els serveis que portá a cap
per maja de dictámens, opinions, treballs de
preparació, i sobretot en l'organització de la
Inspecció del Treball, inspecció que si no ha
donat els resultats que hauria d'haver donat
no es deu a altra cosa que a la manca de mit
jans en qué el dit ram de l'administració ha
viscut durant molts anys, peró mai als princi
pis de la seva org,anització que sólidament
féu estructurar un dia el senyor Marvá. Vint
anys ha durat el seu concurs a les tasques de
l'Institut de Reformes Socials, tasca nodrida,
forta, intensa com cap més n'hi hagi hagut
en aquell desaparegut centre social de l'Estat.
Peró aquesta tasca, tot i essent tan intensa,

servir al General Inés que de prepara
ció per a la que fou la labor més fonda de sa
vida social; la portada a cap des de la presi
dencia de l'Institut Nacional de Previsió. Du
rant el seu temps resmentada institució ha
mantingut una actuació seriosa arreu apre
ciada, i durant el seu temps ha organitzat el
Régirn de Retir obrer que amb el temps es
reconeixerá com una honra de nostre Estat.
La tasca del senyor narvá ha estat personal,
mitjançant el seu treball en la casa, majan
çant la seva divulgació en diaris, revistes i
conferencies, que el nostre general ha estner
çat sense distinció de partit, ni de cledes so
cials.
El nom de Marvá anirá perpétuament unit
a l'Institut de Previsió i aquesta potse.r será
la tasca Inés fecunda de la seva vida, tan fe
cunda tota ella.
I aquest home és, a més a més, i fonamell
taltnent, un home auster, de carácter senzill,
i deis práctics, caritatiu sense
no va

Per aixó nosaltres, avui que considerem
encert haver portat aquesta figura a la més
alta magistratura técnica del món social oflcial, mitjancant el seu nomenament d'InspecTreball
tor General del Treball i Director del
a les
i Acció Social, volem retre.lomenatge
de
vida
aquesta
seves erninents qualitats i a
apro
vuitanta anys tan i tan cristianament
fitada.

J. M. G.

nimil-rmal ALMA

A IVA

Publicacions de

«Catalunya Social»

El Hagan de la
PE

Blasfémia

R

Joaquín' Cívera í Sormaní
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FUGOESLAVIA

el món

El tractat .conb Italia

ár,D.‘,MANYA
La importació de grans
El

La.comissió encarregada de concertar el,trac
comercial italo-iugoeslau ha terminat els
seus ,treballs, deixant redactat un tractat que
tat

Senyor Grusmann, presiclent de la Fede

rad& de Sindicats, actuant en nom seu, ha pro
testat en termes violents contra el projecte del
Govern del Reich, referent als drets d'importa.T
Ció sobre els blats 1 altres cereals.
Jl partit socialista ha defensat l'actitud de la
dita Federació en aquest assumpte.

será valedor per tres anys i que entrará en vi
gol"tan aviat hagi estat ratificat pels respectius
Parlaments.
La ddegació italiana romandrá encara alguns
clics a Belgrad, puix ha de terminar l'estudi d'al
guns convenis, entre ells un conveni consular.
RUS SIA

Planys deis pagesos

Les reunions aliades

La Federació

d'Agricultors alernanys ha

Pres una
'he

nova resolució declarant que
l'infor
deis técnics- que han intervingut en l'elabo
ració, del pla Dawes era inacceptable degut
la precária situació d'Alemanya..

ANGtATERRA

IP

d'Europa

[,a prenisa

L'Assemblea

d'Associacions
de
Prentsa
ha celebrat sessió, sota la presidencia
del sertyor Magalhaes Lima, i assistint en re-.
Presentació de la premsa espanyola els senyors
Gómez Carrillo, Blanco i Melgar.
Com a secretani actuá el senyor Taunay, pe
riodista francés i secretani del Comité execu

d'Zuropa

Ininistre de Negocis estrangers, en infor
davant la Comissió del ram del Senat, ha
deglarat,que Polónia no será invitada a la Con
ferénda de Londres, per no haver signat l'a
cord de Spa. Afegí que el ministre de Polónia
a Londres havia rebut del Govern anglés segu
retat,s que se l'informará amb detall de les ne
gociacions de la Conferencia de Londres i en
demés. se Ji facilitará l'ocasió
Dita Comissió ha ratificat el conveni germa
no-polac, relatiu als ferrocarrils d'Alta Silésia.
mar

S UISSA
Ta

,

tiu.

nIs assembleistes 'es reuniren al Cecil Ho
tel, on es donava un banquet a -honor seu.
príncep de Gales es digná presidir aquest
anU
brindant per la prosperitat d'Europa
Per la

Premsa de

tot el món.

Visitaren l'Exposició
°bsequiadíssims.

de

Wembley,

on

foren

ITALIA
L'Ambaixada

al Vatica

Els círcols católics francesos expressen llur
que será mantinguda l'Ambaixada de
;rrança prop del Vaticá, basant-se per a aixó, en
darrera conferéncia celebrada entre Herriot,
l'ambaixador Jonnart i el Nunci Apostólic mon
senYor Ceretti.
Aquest darrer acaba d'ésser rebut pel presi
dent

?nfiança

4

de la

República i arribará aviat a Roma per

trastar atnb la Santa Seu referent la situació
I
tYlatladar les intencions del Govern francés.
a

qüestió deis

arynaments

La Comissió de la Societat de Nacions per
la reducció deis armaments ha acabat els tre
balls de la seva present sessió.
Després d'haver elaborat un projecte de con
verli sobre el control internacional del tráfec
d'armes, la Comissió ha establert ls principis
que podran servir de base per a un convení
internacional sobre el control nacional de la f a
bricació privada d'armes, municiones i mate
rial de guerra.
La Comissió creu que aquest protocol, ádhuc
deixant als governs el dret absolut d'entendre's
amb les empreses privades i a les manufactu
res de l'Estat l'adquirir el material de
guerra
que els és necessari, tindrá per objecte prin
a

cipal:

Primer. Impedir la fabricad& clandestina,
cornpletant així, sobre el dit punt, el conveni
sobre el control del tráfec d'armes, municions
i material de guerra.
segon. Preveure la práctica regular de
qualsevol temptativa en les classificacions rela
tives al material de guerra de l'Estat.
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LA

MORT

DEL

POETA

ANGEL
En Guimerá

era

Catalunya. Quan
caient patriótic, la

es

presencia

provocava

grans aplaudiments. El poble l'estimava. El
trobáveu en totes les festes de carácter popu
lar. El dia de Sant Jordi visitava la Capella
del Sant, en mig de la joventut que l'aclama
va, i se'n tornava a casa amb un pom de roses
a la má. En Guimerá s'ha rnantingut sempre
fide! als seus ideals. En la seva llarga vida
no hi ha ni una sola claudicació. Era un ena
morat de la nostra terra i de la nostra llengua.
En Guimerá obtingué moka popularitat
arnb les seves obres dramátiques, peró creiem
que lo que restara a través del temps és la
seva obra poética. En Guimerá per damunt
de tot era un poeta. Adhuc les coses més vul
gars en passar pel seu esperit es tornaven poe-,
sia. Les poesies d'En Guimerá figuraran en
les futures antologies. El teatre evoluciona i
les obres que ahir triomfaren, avui el públic
les rep amb indiferencia. En canvi la bellesa

és

eterna.

es pot negar, per?,, que En Guimerá
modernitzá l'escena catalana i procluí obres
que han donat la volta al món.
Quan En Guimerá escriví les seves prime

No

obres teatrals, En Pitarra gaudia encara
d'una gran popularitat. Era difícil triomfar
davant d'un públic avesat a les incorreccions
de Ilenguatge i a les concepcions un poc inno
cents de ?'autor de "La Dida". En Guimerá
representava un pran avene en la técnica tea
tral. El públic, pero, reconegué que es troba
va clavant d'un clramaturg formidable i les
seves obres obtingueren una gran ressonán
cía.
Les seves prirneres obres foren trágiques.
/ és que En Guimerá era un poeta trágic. Fins
quan escrivia sainets els personatges que
creava quedaven grossos, desproporcionats.
S'endevinava de seguida la imaginació pode
rosa del trágic. Era també un poeta humá.
Per aixel alguns deis seus personatges com
En Manelic de "Terra baixa," s'han fet po
pulars i han fet bategar fortament el cor del
poble. Perqué una obra sigui trágica, no cal
res

CATALUNYA

DE

GUIMERÁ

el poeta més popular de
celebrava una festa de

seva

SOCIAL

pas que els personatges que intervenen en la
fábula siguin grans i heroics. Adhuc en la
vida de l'home més vulgar podern descobrir
moments trágics. Aixó és el que feia Sha
kespeare. El gran trágic anglés copsava els
moments trágics de l'home, i per aixb les se
ves
obres vibren, i lluiten les passions i els
odis, el bé i el mal.
El Guimerá de les fortes tragédies es un
home que imposa, peró vist de 'prop era un
infant. Parlava amb una ingentfitat que

cal)tivava.
havia
En els

crit

unes

dament.

moments de recolliment
que commouen

es

poesies tendres

Quan

emmudia l'horne de teatre

parlava el poeta, :deia

coses

exquisides.

colteu el poeta :
El record que més me plau
de la dolca mare mía
es el de les nits d'hivern
en qué en sa falda'rn dormia.
La cambia estava en repbs ;
gran qu'esporuguia;
tan sois davant d'un Sant
era

una

Velou

Ilántia
una

Crist

resplendia.

visió més tendra deis

de la infantesa? I acaba dient

records

:

I si plorava no ha sé,
o si tot m'estrerniria
que la mare amb un petó

bracos m'estrenyia.
I damunt son pit mon cap
quina calor l'endolcia!
i el va-i-ve del seu respir,
bon Jesús, com rn'adormia!
tui
En Guimerá no és, doncs, únicanient
Poeta cantellut sinó dole i suau.
L'autor de L'aviv mil, de Poblet i de ta2:
tes poesies d'una gran forca descriptiva,
en

sos

escrit delicadeses

Té

com

aquesta :

els Ilavis davells
que'l besar no mustia ;
petxinetes als ulls;
si la mar les tenia.
en

CATALUNYA SOCIAL

En
lana i
triota
passés

U

Guimerá ha g-lorificat la llengua cata
l'ha feta estimar. Eh l que era tan pa

A
de

ha aconseguit que la 'lengua nostrada
les fronteres i que els poetes ,d'altres
terres Ii fessin acatament. Enllá deis mars
saben que Catalunya tenia un poeta gloriós
que enaltia i omplia de glória el verb del seu

poble.
No

vora

d'ella la

mon

germanet

jo m'asseuré
com

en

a

temps

penseu, deja

us

En Maragall,

que

En Guimerá ha mort cristianarnent.
Així

podem dir

que és

un

tiostre. Ha mort amb el nom de Déu
als llavis. Si en alguns moments va allunyar
se d'Ell, a l'hora de la mort ha sabut retro
Poeta

bar-lo.

Descansi

la pau del

en

Senyor,

el gran

patriota que Catalunya acaba

Poeta i el gran

de perdre.

j. C.
NIT

DE

cremat hi ha

quan la mare

•

prop de la llar fumosa
baix del sostte revellit.

Sols vós i jo, la serventa,
tornem al casal antic;
tots els altres se n'anaren

i mai més han de venir.

Guarniu la taula ben llarga
que hi cápiguen grans i xics,
que ha nascut el Fill de.l'Home,
i és nit de goigs esta nit.

I

en

FaItra

1 la de la

-cap de taula

padrí,

dos amics.

la paret els filferros
mos ulls enrogits
com els barrots d'unes reixes
que passen sens mai finir.
en

veuran

En

tant sentiré per fora
tresca la gent feliç
sonant ferrets i guitarres,
que'l goig per tot sobreix.
com

als vidres de la finestra
escoltaré dolç brogit,

I, ai,

un

com

I. per sobre de ma testa
la remor haig de sentir
de la gábia trista i sola
que mou'l vent d'esta nit.

qu'era feliç.

temps

en

;

La ventada en les escletxes
fará l'udol del mastí
amb qui en l'escó m'adormia

igual

Posen

pi

Ami) mos gemecs d'enyorança
la taula faré estremir;
millor que dringuin les copes
com si m'estés entrels

Traieu la vaixella fina,
les estovalles de bri,
ompliu els pitxers de roses

la cadira del

va

tronc de
encendre
morir.
un

va

jo'l rostre damunt la taula
posaré ben abscondit
entre'ls braços que no troben
ningú qu'estrényer ací.

abraçats

a

en

fugir.

I aneu-se'n lluny, la serventa,
que m'ofeguen els sospirs,
i vull que s'abeuri l'ánima
amb els records d'aquí dins.

NADAL

jo vull la taula parada
com al temps en qu'era nin,

com

van

un

lar-la.

Alegrem-nos-en.

;

Enceneu la llar deis avis;

mig

que un

home que fa versos;
sinó que és un home que troba la seva llen
gua tan bonica que no sap parlar que no la
canti; i amb aixó fa adonar a l'altra gent
de la seva boniquesa, de manera que tothom
comenca a estimar-la i a pendre gust a par

petit

l'altra banda

l'últim dia que's

Poeta sia només que

trona

que si fos la

mare

trucant amb el cap deis dits.
que la mare no ha d'ésser
sinó'l palmó que hl deixí;
tan airós quan jo'l portava
i ara trencat i ennegrit.

cap la del pare,
mare

al

mig.

ANGEL GUIMERA
WilM1111¦1141,A
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LA

QüESTIÓ

SOCIAL

Aquests periódics

i aquesta gent que els es
que quan volen fer triomfar el regne de
la justicia social i reparar les desgracies i so

crin,

fritnents del nión comencen fent l'apologia de
Caín i blasfemant deis miracles i del Déu que
els atorga (t) em. fan pensar 'en l'escena que
vaig presenciar una vegada, i que cm va apa
réixer com el resum plástic de la qüestió social
de la nostra época.
Estava aturat un tramvia eléctric, i anava
pujant gent. Quan sois mancava entrar una
dona, el cotxer, impacient, va engegar la ma
neta. El tramvia es mogué, i la pobra dona,
ja vella i grossa i ppc ágil i carregada amb
paquets, roda per terra, fent una aparatosa
caiguda. Entre els que s'hi atansaren hi havia
un home que s'atribuí de seguida el paper de
vindicador.
Encarant-se amb el cotxer, obrí la boca, i
(le fea sobre el sant Nom de Déu, i sobre el
Nom de la Mare de Déu i sobre l'Hóstia con
sagrada (que alabada sia). 1 vomita, alternats
amb aquestes i altres noves o repetides blasfé
mies, els in.sults més vils i esgarrifosos damunt
del tranviari. Aquest, ja no es recordava de
la víctima que per sa imprudencia havia cau
sat

(mentrestant

la

pobra dona, ajudada pels

transeünts i no pas per son defensor, ja s'ai
xecava) i aguantava amb ira muda i creixent
la pluja d'injúries que li Ilengava aquel! sub
jecte, qui ty, sois a dl ofenia, sinó també a la
seva mare. Les mans del cotxer es crispaven
damunt de la maneta i anava a contestar i
abraonar-s'hi... Els passatgers el dissuadiren,
la dona era ja recollida, i el tramvia arrencá,
conduit per aquell home indignat pel greuge,
cec de revenja, i disposat, en l'estat d'esperit en
qué es trobava, a fer, en la maniobra del coixe,
més imprudéncies i Inés desgracies. I el justi
cier es queda a l'acera, proferint encara més
blasfémies, amb escandol i fastic deis passants.
I el món queda, després d'aquesta escena,
molt més injust i més dolent que abans. El
tramviaire, ences, sens parar cura en el maneig
del vehicle, disposat per tant a produir més
caigudes. El vindex revolucionan, h.avent co

una

,pila d'insults Muntaris i expressos

contra Déu i les coses s'agrades, forga més
greus que el mal que sense ciar esment havia
causat el cotxer. I el blasf cm rabiós devia pen

haver restablert amb son Ilenguatge viO
l'imperi de la justicia! Deis pas
satgers, dels transeünts, disgustats tots pel
succés que havent comengat per desgracia sim
ple va estar a punt d'ocasionar una baralla sag
nant ami) pluralitat de víctimes, ningú no go
sá advertir aI tramviaire que tingués més comp
te en arredcar. 1 el perill d'arrencar sense
cOmpte Subsistí cm abans.
Aquest episodi de carrer ens va donar una
idea sintética de go que passa amb el socialis
rirnents
me. Sobre les desgracies, sobre elS 'sof
causats .per la indústria moderna, els socialis
tes aixequen llur protesta revolucionaria, vin
guda no pas per compassió veritable a' les víc
times, sinó per l'odi a Déu, que inspira les
blasfémies inicials i finals de sa literatura, i
per rancúnia als homes : als de dalt del tram
via, que llurs insults colloquen en situació de
defensa, i als de baix, que ,no és pas de sos
emancipadors de qui poden esperar' positius
i que segueixen patint igual o ':tés que
abans les dolors i els perills de l'economia con
itemporánia. I el món resta més injust i més els
treballadors sofreixen després del socialisme
que abans.
R. RUCABADO
sar-se

lent i satanic

(I) Oi tués blasfewant de les institucions folla
El
mentals de la societat humana i deis sagraments.bar
vil
darrer número de Justicia Social 'ataca ambNlatritno
roeria el Matrimoni (Article Pararioxa. El
ni. Signat J. Barmona).
•
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OBRA NOVA

R. Rucabado

LA DEFENSA DE LA FAMILIA
ConferIncla

Opuscle de 32 págines amb
coberül

en

paper de

color

Preu: 0'50
Poi demanar-se

a

Pies*

l'administració de

CATALUNYA SOCIAL
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Els !libres

tuals i recíprocs deures i drets, quincs garanties 'dona
que respectará i no infringirá els altres contractes
tota mena, de serveis, de compra-venda, socials i de
treball que batirá. de signar durant la vida? Si de
tan bon cor i bona gana l'home es dóna a la des
Ileialtat a casa seva, i trepitja la santedat de la'
propia llar, on començará aquella constant
seva
perPtua voluntat de donar a caclascú ço que sigui
seu, si ja ho nega a la muller própia?

nous

Preguem als autors 1 ala editora que vulguin que
compte de Paparició de Ilurs llibres en
aquesta acedó, que ene en remeda un exemplar.
donem

Con.' un patró que és infidel a la .seva esposa, podrá
ésser fidel a l'obrer? Cotn un obrer que traeix la
muller seva sabrá clefugir la temptació de trair l'a
mo? Com es tindran consideració l'un per Nitre, si
no en
saben guardar a les seves consorts respecti
.

Tu defensa de la
Confel-encía.

fanillia,

—

Ed.

per I:. Rucabac10.--

Montserta't.

Preu

:

O'50 ptes.,

ves?
r,

Les conferencies d'En Rucabado só sem
ha conferenciants que
ditten coses molt boniques, molt ben dites, per?
en el fons ben garbellat no s'hi troba ni una
idea aprofitable. En canvi els treballs del nos
tre estimat company són tot substáncia. En
Rucabado és un deis esperits més integres de
Catalunya. La via que segueix és recta, sense
cap giragonsa. Per aix6 la seva veu ressona
Pura 9 mig dels clams de la societat corrom
Duda. bis home d'una gran tenacitat. Quan em
Pren una carnpanya no l'abandona fins que ha
esgotat la materia. Pocs són els escriptors tan
beri documentats.
La conferencia que acaba de publicar és
magnífica. Es una defensa brillant de la fa
milia. Avui que hi ha tanta immoralitat i els
Pares i els fills obliden els seus deures, cal lle
gir i meditar les paraules del nostre illustre
arnic.
El nostre clesig seria reproduir-la íntegra
Ment. Per6 ja que aix6 no és possible, per tal
que els nostres lectors puguin coneixer algu
rles de les moltes veritats que conté el dit opus
'le, en transcrivim alguns fragments :
pre substancioses. Hi

L'home entrenat en l'atropellament i en la manca
de respecte a les dones, l'home que les ha fetes ro
dolar pel fang, quines garanties podrá oferir, en ge
neral, de respecte a la dignitat de la dona própia?
ecnn Podrá, dic jo, donar a la seva esposa tracte de
justicia? Comença, senyors, la injusticia en la unió
MátrimoniFil, en la major part deis casos, per la des
ProPorció commutativa entre els dos contractants :
en la
desequilibrada aportació de l'home i de la dona.
La dona hi aporta la virginitat: l'home una virior
Sonada per toteiTépltostitucions, Es aix5 una base
de

Les causes de la decadéncia de farnílies
i és
fácil comprovar-ho per l'experiéncia,
són en la
major part deis casos, les mateixes causes de deca
dencia social: els vicis, l'oci, el neomalthusianisme
Quan la familia no funciona com a escola de jus
ticia és quan decau rápidament. Quan és. escola de
treball i bonegtedat és quan té més garantia de per
—

petuació.
Arnb aquests

culte de la

I

una

conseqülncia és,

fidelitat,

matrimoni, arriba
geix. I jo demano:
trimonial, el qui no

a

en

l'home,

SÉRIE
h

a

DE DICCIONARIS N1ANUALS

Diccionari Catalá

Castellá
Preu: 7

Diccionari Cataiá

pessefes

Castellá
Preu: 7 pessetes

d'acord amb les normes de
l'Institut d'Estudis Catalans
per

que el

que és un culte essencial del
ésser per vanitat que s'infrinel qui infringeix el Vincle ma
respecta els contractes i els mu

•
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aquesta literatura deis mal casáts dóna els

fruits.

ben clara

veu

CIVF,RA

."

Tota

es

En Rucabado defensa admirablernent la ne
cessitat que la joventut es mantingui honesta
per tal que vagi pura al matrimoni. Aquesta
és una de les nostres preocupacions. Quan
desapareix la virtut de la castedat, desaparei
xen totes les virtuts. Mentre la joventut no
sigui honesta, seguiran existint tots eL inals
que són el flagell de la societat.
Recomanem l'obra del nostre estimat atnic
als nostres lectors. Llegiu-la i propagueu-la.

justicia?

sens

frag-ments

ment que es tracta d'un treball molt interessant
i d'una gran oportunitat.

I
:

J. CIVERA I SORMANI
Es venen a totes les bones bitireries. Di
Impremta Ráfols, Portaferrissa,15
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•á fins abolirles
está tancant les escoles ca
desterra les persones que li fan nosa,
dispersa els religiosos, atropella tots els seus
clrets i es disposa a desterrar del dominis Ilurs
fins la llengua francesa, tan popular i florei
xent fins ara allí. A aquestes maniobres i go
sadies del govern d'Angora no hi són pas es
tranys els maçons francesos, que per tal de
combatre l'Església son capaços de trair la

fi que passa

—

tóliques,

ESPANYA ENDINS
El Presiclent del Directori desplega una gran
activitat. En el seu viatge al Marroc
mo
gut molt. Els discursos, les arengues, les vi
sites, els convits, les inspeccions, les conf eren
cies militars, les conferencies diplomátiques,
etcétera...
En Primo de Rivera sembla resolt a donar
una solució a la qüestió marroquina, pero nin
gú sap quina será. El cert és que tots els ca
mins a seguir estan plens de dificultats, i de
dificultats dificilíssimes. No cal més que dir :
"Aixó s'ha de acabar". Com? De quina ma
nera?
I si a aixó s'afegeix els disgustos que li do
nen certs prohoms
de la U. M. N. de Cata

seva

les obres i institucions europees que florien en
els seus dominis mercés, principalment, als es
forgos mai prou alabats deis católics f rance
sos, emparats en aquelles famoses Capitula
cions que el govern de la nova Turquia no pa

obstant,

la seva

prevalebunt...
Aixo fa sortir de pollaguera els ssectaris que
totes les cancelleries del món treballen sem
pre ardidarnent per desprestigiar l'Església
fer minvar la seva influencia.
Aquest formós espectacle ens recorda el que
ha donat aquests dies el govern de l'Africa
del Sud
aquest gran Dominion de l'ini
mens imperi anglés
decretant pregáries p1:1bliques per a demanar a Déu que lliuri del
fiagell de la llagosta als seus Estats.
Quina lligó per als nostres pobles !
Mussolini va aconseguint la normalització
de la política italiana. Els perills de tota me"
que l'assetjaven, van esvaint-se. I no és Pas
perque els seus enemics no trobin en el secta
risme mondial ajudes i empenta...
La Conferencia de Londres prosegueix les
en

cent

aprofitant-se de l'estat de coses
Turquía
gravíssim de la política internacional, escomet

no

tes que el menen. Rumania, tan apartada de
Roma fins ara, ha concorclat ainh la Santa Seo
un Concordat satisfactori. La
crisi diplomática
vaticana-argentina, acaba d'arranjar-se. Non

Nosaltres prou voldríem parlar-ne deis pa
ranys deis polítics i relacionar-los amb el re
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l'Església segueix,

triomfadora a través del temps i de l'es
pai. L'ambaixada de Franga al Vaticá persis
teix a despit del govern esquerrá i deis laicis
marxa

lunya.

discurs, eminetitment polític, d'En Mar
tínez Anido, en el qual preconitzava la forma
ció d'un segon partit de govern, pero, franca
ment, és inútil que en parlem. Sonen els noms
d'alguns generals per a capitostos del nou-nat
partit. Es veu que en el joc polític actual el
"trumfo" encara és espases. Alló del poder
civil, ara per ara...
La gran preocupació deis bornes que estan a
l'aguait de l'esdevenidor economic, és aquella
nuvolada de mils de milions forasters per a
regenerar Espanya, de qué parlaven no fa pas
gaire. Sembla que la proposició s'ha pres se
riosatnent i s'examina per compte del Govern.
Nosaltres ja fa dies insinuárem el nostre pa
rer.
Més encara. Nosaltres volem creure que
no és capaç cap govern espanyol d'entregar el
futur econtmic del país a rnans de financiers
exótics, molt menys havent-hi qui ofereix un
projecte semblant per la regeneració d'Espa
nya amb cabals propis.

patria.

Pero

—

*

tasques, més feixugues del que es creu.
Bon estiueig pels diplomátics cabdals d'Eur°Pa! Veritat és que regna a la Conferencia un
esperit de concordia i unes ganes d'arribar a
una solució práctica, que fan esperar un éxit
positiu. Pero hi ha dues o tres qüestions que
ara
no gosen a tocar-se perqué no s'hi ven pet
solució. Herriot, baldament no vulgui, es Pre
soner de la política internacional de Poincaré,
i hallará a Londres al so que vulgui el gran
patriota francés. Sort té Herriot que Mac 9°nald vol per darnunt de tot endegar el proble
ma de les reparaciens servint-se d'Herriot Per
aconseguir-ho, perqué sino, a hores d'ara ia
tornaría al seu estatge de Lió, d'on no havia
d'haver-se mogut. Ja várem dir que a Herri°t
li venia molt ampla la casa de primer minis
tre francés.
seves

J.
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"Es En Guimerá", deien, rnirant
cha en la penombra del claustre...

D'ad í dallá

com es

per

* * *

ja és sabut, l'Alcalde Alvarez de la
ha dimitit.
A nosaltres no ens sorprén el que ha passat.
Alla on hi ha homes hi ha passions, i es
inú
til que ens vulguin fer creure que van
única
ment als organismes populars' a •ier adminis
Com

Campa

tració.
Més administració i

menys 'política és bo per
(ir.
Si únicament restessin desacreditats els
poli
tics restaríem indiferents.
El que ens sap tnés greu és que arnb aquestes
lluites hi perd la ciutat.
A l'Ajuntament no es fa res. ,Els
problemes
cabdals están per resoldre.
ititcó no pot ésser.
Barcelona no té res a veure atub les habili
tats d'uns quants ambiciosos que arrossegant-se
volen arribar allá on no arribarien arnb les se
ves própies forces.

El senyor Sala, de seguida que va saber que
havia mort En Guimerá, aná a ofrenar el seu
condol a la familia.
Volia que la Mancomunitat Ii fes un gran
enterrament.

La familia d'En Guimerá

rencia, peró

no

El mateix

Ja ha plogut. Lloat sigui
fet Ilagrimejar els núvóls.

el

Senyor

que ha

Que tornin altra vegada a ressorgir les
i que les Plantes assedegules es redrecin.

fonts,

* * *

dia de l'enterrament del gran poeta catalá
fins la gent més humil del poble es
Planyia de la seva mort.
Es ben curiós veure que un poeta que ha so
lornat sempre a les.regions més altes de la poe
sia, bagi aconseguit l'admiració del poble.
I\Tosaltres l'havíem vist Imites vegades asse
gut vora el cor de
la Catedral, davant de la
cripta de Santa Eulália.
Quan els canonges abandonaven el cor, es
dirigia als claustres i caminava a poc a poc,
an-lb el cos lleugerament
inclinat.
Quan vibraven les campanes, alçava el cap
esguardava l'altissim cloquer.
I fins els captaires
que es posen sota els claus
tres el
coneixien.

agrai molt

la defe

acceptar.

va fer amb l'Ajuntarnent.
No volem comentar l'actitud d'ambdues
poracions perqué ens dirien tendenciosos,
Bis comentaris que els faci el lector.

cor

* * *

Ha

estat

tret de l'urna el

cos

de •la beata

Mariana de jesús, i malgrat fer 300 anys que
va morir,
s'ha vist que serva íntegrament la
seva

harmonia

rupció.

corporal,

sense

cap indici de

BIs metges han examinat el cadáver
un cas extraordinari.

clarat que és
* * *

va

cor

i han de

Ja sabem, peró, el que diran els incréduls
els sectaris : Aquest fet no té cap importáncia;
és una casualitat.
Miren, que és estrany, que sempre passin
aquestes casualitats arnb les persones que han
mort en olor de santedat.
Per qué no desenterren el cos de les perso
nes que han mort.allunyades de Déu, a
veure si
les troben també incorruptes?
Amb els miracies diuen el mateix : Aixó és
casualitat.
Si els encintes de l'Església aconsegueixen
que invocant un idol de fang, un cec recobri la
vista i que un coix camini, nosaltres serern els
primers de meravellar-nos del •seu poder.
Per qué no ho fan?
Tan bonic que faria que un sectari f es mira
eles rneravellosos!
A veure si s'animen i en fan un de ben gros
perqué els seus prosélits segueixin tenint fe en
les seves doctrines!

Diuen que ara anirern tan bé amb l'afer de
les subsisténcies, i que hi haun't carn per a tot
hom que en vulgui menjar.
Prou que n'hi ha de carn.
Cal únicament passar pels carrers per a con
vencer-se que precisament el que sobra és carn.
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França ata*

motu --de

la verema,

es notifica que el.Govern francés ha posat grans.
restriccions a la immigració, Als treballadors
sels facilitará una carta d'identitat, i per ad

inetrels als treballs será requisit indispensable
tenir un contracte de treball, segons model que
Aquest
es donará, signat pel patró i l'obrer.
collocacions
cOntracte será visat per l'oficina de
de Montp491)9iii, sois será concedit quan els
interessos de P-ança ho aconsellin.
A més,
tanvi de patró implica fer un
...non contract
latenir un nou visat a Mont

ESPANYA
va professar al noviciat de les Ger
Franciscanes, la germana del nostre es
timat company En J. Civera i Sormani. L'a
padrinaren els seus pares. Fou celebrant el
Dr. Cagigos, visitador general de monges,

Dimarts

manes

t3i)

l'orador sagrat el R. P. Antoni Maria de Bar

penen

celona.
l'acte hi varen assistir distingides famí
lies. D'oía una festa verament emocionant.
---E1 senyor Salas Anton demana una sub
venció per a poder comengar l'execució. del mo
nuinent a Pi i Margall, del qual fa un xardo
rós elogi i din que és d'oportunitat perqué en
eis relleus del basament hi ha una representa
ció de la cordialitat de Catalunya arnb Espa
n\ a en general i en particular amb totes les re

aixó als esjo
ols que va
s'exposen a nd Itenir ni la
carta d'identitat, ni el visat, i per tant a per
che les despeses de viatge i sofrir grans pena

Es fa present

gin

peró poc per ara.
--Degudament inforrnats podem

dir que és
Lis que l'eixut es deixi sentir a Montserrat,
fins el punt de fer-se molestosa l'estança en et
famós Monasteri, que fa dies está pie de vi.sitants; havent-se hagut d'intensificar el servei
de trens per dar abast al tráfec extraordinari
d'aquest istiu.
Ens complau molt poder donar aquestes bo
nes noves als aimants de la Verge bruna.
governador ha rehut un telegrama
circular que diu:
Per evitar perjudicis als treballadors que vul

tot

que

Delegació del Ministeri del Yreball, Co
a Catalunya recorda que

merc; i Indústria

installat les seves oficines al carrer de Pelai, nú
mero 9, on rebrá al públic de non a una, con
tinuant al seu servei l'estació telefónica núme
ro

Din que la subvenció es podria treure de la
transferencia de 7,500.000 pessetes que es va
aprovar ahir per a urbanitzar la Granvia Dia

nió de la Unió local dels Sindicats Lliures de
l'estnentada ciutat i la seva comarca, per a trac
tar de la crisi actual de la Indústria fabril i
tIxtil. A l'esmentada reunió hi assistiren el pre
.sident i vice-president de la Confederació Re
gional de Sindicats Lliures de Catalunya.
l'incendi d'uns boscos vora de França,
prop de Port-Bou, dos ramats de bens amb
els seus pactors es veieren sitiats per les flames,
morint tots cremats.
—Ha plogut en alguns indrets de Catalunya,

França

litats.
--La

gions.

gonal.
El president (senyor Ponsá) diu que la Co
missió admira Pi i Margall, que és una de les
figures més grans de Catalunya i procurará
resoldre l'assumpte.
—Diumenge es celebrá a Manresa una reu

.a

.1

.
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conflicte plantejat pel Sindicat"5Lliure
-Professional de doradors a la casa Rius del car
compro
rer de Rosselló, ha qUedat solucionat,
rnetent-se el patró a satisfer als obrers el sou
mínim d'acord amb el contracte collectiu de tre
ball, la infracció del qual havia motivat l'atur.
--Molt aviat se celebrará eh un ample teatre
d'aquesta capital una assemblea magna organit
del
zada pels Sindicats Lliures Téxtil i Fabril i
:Ram de l'aigua i Confederació Regional de Sin
dicats Lliures de Catalunya, a la qual.s'invitara
totes les organitzacions obreré-1 d'aquesta Re
gí& amb l'objecte de recabar la implantació del
segur d'atur forçós, amb'carácter d'urgéncia,
donar compte deis treballs efectuats fins ara.
--L'Institut Agrícola Catalá de Sant isid
Llaurador, ha sollicitat el concurs de les autori
la
tats contra els malfactors que es dediquen a
crema de hoscos. L'alarma i la indignado que
justificada.
causen aquests incendis és general i
--Una de les institucions socials benéfiques
més simpátiques i feentes de Barcelona, el "Ba
moltes Co
zar de l'obrer”, (on es proveeixen de
celebrat
ses indispensables les llarsívülnes), ha
la seva festa anyal en honor de sa patrona, San
ta Elisabet d'Hongria, a la basílica de la I.Ver6'.
amb un solemnial Ofici d'acció de grácies.
l'espaiós local social tingué lloc a la tarda una
formosa f esta, repartint-se robes i viandes
les vienes escolars. La presidenta, senyoreta ba
bel d'Alvarez, doná gentilment mercés a rnt
hom.

CATAL,UNYA SOCIAL

15

SEI1VEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Linia de Cuba Méxice—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de.
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el
16 i de
'Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
Urda de Buenos-Aires.---Servel mensual sortint de Barcelona el 4, de
el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; Málaga
emprenent ei
viatge de tornada des de Buenos-Aires el din 2 i de Montevideo el 3.
Liarla de New-York, Cuba, Méxic.••Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Vaiéncia 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.
Uflift de. Venezuela Colembia.----Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia 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 1-Jayana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Unja de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia
el 3,
d'Alacant el 4 1 de Cádiz €1 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i .part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
Ports del Iviediterrani a New-York, dels.ports del Cantábric a Ne,w-York i la Línia de
Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

Gijón

viatge,...
AqUests vapors admeten cárrega en les condicions Inés favorables i passalge:ç, als quals
Companyia dóna allotjament molt cómode i frute estnerat, com té acreditat en son dilaiat

servei. Tots eis vapors

porten telegrafia

sense

fils.
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ADMINISTRACIÓ
Hores de caixa:

Matí, d'onze

a

una.-Tarda, de quatre

a

Per redamacions i encárrecs:

Es molt convenient per a la bona marxa de C ATA L UN YA SOCIAL que els senyors
subscriptors es posin al corrent de pagarnent. El rniija és el giro postal.— L'Administrador.
Kienes

A. G.
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