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Volem aígua
Heu's aquí

l'aígual

Tots els problemes que la vida pública

ens
va
oferint rápidament, de vegades amb
necessiten una solució.
Peró una solució suposa un camí per arribar-hi, un procediment per a fer cap al
fi, una manera de fer. I avui, que tot esdevé técnic i racional, aixó, junt amb la conti
nuitat de l'esfore, junt amb la constancia, equival a la necessitat d'una política.
I heu's aquí que en els Estats moderns, trobareu una política financiera, una polí
tica forestal, una política hidráulica, etc. Pe-qué tot problema suposa una complicació
una necessitat de resoldrel;
i, en conseqüéncia, un procediment i una continuitat d'es
forl que arriben a constituir el que se'n diu una política en cadascun deis rams de la
una

vertiginositat inconcebible,

cosa

pública.

Pobre Estat el que no té una política en tot alló que les seves peculiars necessitats
li fan necessari, en tot alló que se li presenta com a problema a resoldre! Aquest Estat
haurá de deixar sense encetar les solucionsals problemes, o, pitjor encara, haurá de fer
malbé aquestes solucions esverdegant-les i destrossant-les.
*

* *

Que n'hem parlat a Espanya de pon tica en tots sentits! D'una política forestal.
d'una política hidráulica, d'una política d'economies, etc. N'hem parlat tant perque l'han
tinguda sempre absent. Sembla que el nostre Estat ha tingut sempre el trist privilegi de

la manca de seriqsitat i constancia per a tota empresa necessária. Sembla com Si el
carácter inconstant i velleitós de la mea s'hagués reflectit en les nostres institucions
de dret públic.
Fins de la política hidráulica n'hem fet programa de partit, plataforma electoral; i la
política hidráulica, on és, on es troba, en que s'ha revelat?
Els nostres rius segueixen, com fa mil anys, escolant-se cap a la mar i rendint a
Pocceá la quasi integritat de les aigües que de l'occeá tragueren. I els camps immediats
pateixen l'eixut més horrible, i les seves plantes moren de seca, i els seus arbres deuen
ésser tallats, tenint l'aigua tan a prop!
Es un espectacle que corpr1n. Tota la conca del nostre Ebre, baixa, fonda, i, Per
tant, molt amarada de calor, veu morir aquest any les plantes i els arbres, perdent-se
les collites, que són la seva única den de riquesa, el pa deis seus habitants, el fruit de
resfore deis mateixos. I si passegeu per aq uelles terres torrades pel sol ...de la CatalunYa
meridional, veureu com al vostre costat l'algua va corrent abundosa murmurant la seva
eterna caneó i seenint el seu ritme pesat i fatigós amb una absoluta indiferencia per tot
el que l'envolta. I sentireu també com aquells 'pobres terrassans us conten la seva miseria
i la seva tristor d'ánim peroné aquella aieua no fecunditza les seves terres en 11°c
d'arrosseear la riquesa cap a l'occeá que Ta rep estranvat que els habitants de la terra lí
retorninIlinteera, tal com en mitianeant les bromes els la trameté.
Es un problema tan enorme, de solució imnossible aquest de l'elevació de l'aieua dels
rins per mear? Es una cosa de tan difícil solució aquesta de fer cine aquesta ajena Mo
nótona es definen; un xic tnitiancant una presa i després d'haver distribuit la seva feelln."
ditat seeueixi el seu curs a la mar?
No. seeurament no. No és cap cosa fácil. Per?) tampoc és cap problema de solucto
impoqqible o molt difícil.
Sunoqa tintrilS restildi
n-eneral ele rereadins: dnnir l'orientarió precisa
política fer elesanarlixer els obqtacles per la técnica imitar l'esfore i els mitjans de l'ts"
tat i rIelq particnlars per a sen:Pir el cnrrl eme la ciAncin han-i deshrossat.
Yo és rinet can Problema 4e sol,injeí impossible. Es un problema que, com fnts
problernes mnelerns, exin-eiv nrcrarrit7a('ifi 1 Drnii.
virtiit
'Ara eme si anneqt problema he) és el'orp-anitzaci6
i armosta
esnanvols
semla noc tuPtivs eme nen'ada alq
notser arribarem a la conclusió que el problettic
ho és de cultura._ com quasi tots els problemes de la nostra terra.
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* * *

I

ara

repetim el que fa dies

vam dir ja en aquestes planes
a propósit de la política
els precs a Déu i les oracions; són la
base de tot; sense Déu no hi ha
res, a Ell ho devem tot; la
pregária, doncs, per davant de tot. Peró darrera d'ella, no obli
dem que una bona política hidráulica amb quelcom
més que aquella verbalista
Per En Gasset, al costat d'una bona
preconitzada
política forestal regularitzarien aquest problema
les pluges i podrien convertir
de
els ermots d'Aragó i Castella en terres on la
frescor de l'al
gua cantés la seva cançó
fecundant.
Boscos que cridin l'aigua; aigua que s'aprofiti
portant-la dels seus llits cap els camps
de regadiu; heu's aquí l'ideari d'un
programa de realització difícil, més difícil per la nostra
incultura i la nostra desorganització collectiva que per la seva
mateixa complexitat.

forestal. Molt bé

propósíf del

Congrés Eucarisfic

El Con grés Eucarístic d'Amsterdam ha
un gran ezit. En
aquelles terres on
encara predomina l'error, el Pa Zucarístic
ha blanquejat en les mans
del sacerdot i mi
Lers de católics s'han atansat
a la sagrada
Heu's aquí un espectacle ben encorat
iador. L'Església ha cridat els seus filis d'ar
"u de la terra per a
retre homenatge al San
t,issitn Sagrament, que alabat
sia per
han respost amorosament a la seva sempre,
crida.

obtittgut

.Dissortadament

ltans que

encara

són molts els cris

s'han donat compte del favor
grandíssim que ha fet Jesús a la humanitat
de fer-se immens de petitesa per
tal que l'ho
lae Poquós portar-lo dins
de
la seva anima.
El boli Jesús ens ha
donat el seu cos, la seva
San i la seva divinitat. Que
més podia dar
no

nos'?
Quants

són el: homes que combreguen?
obstant han oblidat el: camins que hi me
fle
els camins de la sensualitat,
del Plaer, de la concuPiscéncia i
desconeixen
el cantí que
acosta l'anima a Jesús.
Qué Podreu donar-li a l'anima que le faci
4;lés felk que el Pa de Vida? On trobareu
aleqria i la dokor que us donara el bon
flO

I

fsús si sabeu acostar-vos
anima asserenada?

al

Sagrari

amb

.Si meditéssim

el misteri sublim de l'Euca
visitar-lo en la soledat del
atnb el mateix entusiasme que les
rhultituds el seguien en la seva vida de pre

rtstia aniríem

Sagrari,
dicació.

a

La contemplació de la naturalesa
us asse
esperit. Camineu dins la quietud dels

rena

camins i sentiu com us penetra cor endins la
pau de les muntanyes. El mateix us passa
quan us trobeu davant del Sagrari. Si aclu
queu els ulls veureu dins de vosaltres el bon
Jesús antb la túnica refulgent com un astre,
i aquella visió us anird espiritualitzant de tal

que ja no sou d'aquest
món.
Per ésser amic de Jesús, cal renunciar a
moltes coses. Per aix3 els que caminen amb
els peus endinsats en la pols de la terra prefe
reixen els goigs passatgers del món que la
pau que dóna Jesús a les animes que l'es
timen.
Moltes ve,qades hetn vist els fidels passar
indiferentment davant de la Ca pella del San
tíssim i en canvi fer grans reveréncies da,
vant d'una imatge. La gent encara es deixa
suggestionar per la tea tralitat d'alguns altars.
Una imatge voltada de llums, de flors i d'an
gels de carió, tindra al seu entorn més devots
que no pa,s aquella que estigui en un recó de
manera que veureu

l'Església.

La gent vol llum i flors i altar: ben llam
pctnts. En certs altars veureu constantment
un nombre considerable de devots i en canvi
la Capella del San tíssim és completament
buida. I és que al Sagrari no hi veuen res.
Es que els sants no mereixen la veneració
dels cristians? Naturalment que sí. Hem de
venerar els sctnts i imitar les seves virtuts,
pera mai havem de Postergar el bon Jesús.
Si no fos irreverent diríem que als sants
de veqades els explotem una mica massa.
En: ha fet sempre molt mal efecte veure al
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costat de •certs altars una caixeta per a po
sar-hi els papers en els quals els devots de
manen per escrit els favors del sant.
Es evident que moltes vegades obtenim
una gracia per la intercessió d'un sant, pera
quina necessitat teniu d'escriure alld que de
maneut
Quantes vegades hem vist la Capella del
Santíssim completament fosca, amb la flama
de la llántia agonitzant, i en ranvi en altres
altars hi hem vist una gran profusió de ci
ris flarnejantst Cal que en penetrar al temple
la primera salutació sigui per Jesús Sagra
'

menta&

El nostre poble ha tingut sempre una gran
devoció al Santíssim Sagrament. Cal sinó

omple els carrers el dia de Corpus
homenatge. Pa-sa triomfalment
el Pa Eucarístic i damunt l'or de la Custbdia
cau una pluja de roses i clavells.
Procurem, donas, que no minvi aquesta
devoció i que el poble cgnegui el camí del
veure com

per

a

retre-li

Sagrari.

En aquests
els

moments

de lluites i odis,

sions, l'Església mostra a la humánitat la
blancor refulgent del Pa de Vida. L'amor és
más fort que l'odi. La llum esvairá les tene
bres i damunt deis pobles brillará el Sol de la
veritat i de la justicia.
Es endeba,cles que la humanitat cerqui la

els pobles
malestar.
Créiem que un cop acabada la guerra regna
ria novament la pau i la „guerra persisteix en
el cor deis homes. Certament que no es veuen
brillejar les espases ni se sent retrunyir el
canó, pera el pit de l'home és tempestejat com
un mar sota la fúria del vent.
A la ciutat d'Amsterdam, s'han aplegat els
enamorats de Jesús Sagramentat i han allat
damunt de la humanitat trasbalsada el Pa
ronsagrat. La terra s'ha omplert de llum
els ulls d'aquells que l'estimen s'lJan enlluer

s'allunya de Jesús. En tots
'd'Europa s'hi observa un gran,
pau si

nat.

No ens apartem mai del Sagrari. Jesús es
la veritat i és la Vida. Al costat d'EH el nos
tre esperit será refulgent com un sol.

que

pobles són sotrctquejats per fortes pas

Barcelona
Ja fa molts d'anys que Barcelona está en
perill, i molts deis perills per qué ha passat es
devingueren realitats terribles com les de la
Setmana trágica, com les de la tirania sindi
calista.

El perill
mena

altres,

de

a qué ara ens referim és una altra
perill, tal volta més seriós que els

per tal com és més difícil d'evitar i de
més gran abast i duració.
Ens referim al perill de les barraques.
Aquest non perill ho és des del punt de vista
moral-religiós, des del punt de vista social
higiénic, des del punt de vista civil i ciutadá.
L'allau de gent que de totes les bandes d'Es
panya cau diáriament damunt de Barcelona, és
enorme. 1 com que a Barcelona la crisi de l'ha
bitació es va resolent parcialment i a petites
dosis (si s'exceptua en go que fa referencia a
les classes riques, les quals, avui en dia, tenen
habitacions sobrerament amen de l'Eixample),
aquesta enorme allau no té altre remei que bus
car en el camp, com els homes primitius, l'ha

J. crvERA

en

SORMANI

períll

bitació que la ciutat no pot prestar-li, donant
se el cas paradoxal que al voltant d'una urbs
que llueix tots els encants i magnificéncies de
la civilització més radiant, es vagi formant una
altra urbs amb totes les miséries físiques i rno
rals que de segur no conegueren els habitants
de les coves de les edats prehistóriques.
Parlem del perill que suposa aquest fet,
la veritat és que ja estem sof rint molts deis
mals que aquest perill comporta.
Barcelona está assetjada de tots cantons Per
aquestes allaus.
No són els bárbars del Nord els qui l'asset
gen. Són gent vinguda de tots els indrets d'Es'
panya, bona gent quasi tota, perque si no ha
f os, pobres de nosaltres, peró gent que, f or"
gosament, pel medi i les condicions en qué vitl.
es tornará gent perillosa per a la ciutat.
Sense ensenyança ni assisténcia religiosa;
fisiológica;
sense cap mena d'higiene moral ni
esco
sense escoles de cap mena si no són les
les del crim o les escoles comunistes ; sen9e

-.0.111111111111
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cap ordinació urbana ni civil ; vivint
amunte
en barracote
infectes, destartalades, es
quifides, en les quals la promiscuació de sexes
tota classe d'escándols són inevitables... qué
pot esperar-se d'una gent així ?
Pobra Barcelona el dia en qué una pesta
qualsevulla s'ensenyoreixi de la vall ubérrima
en qué floreix tan
altiva i poderosa!
l'obres de nosaltres, pobres de tots, quan el
sindicalisme roig i el diabólic anarquisme tin
guin conquistades aquestes immenses allaus que
vivaquegen a l'entorn de la nostra confiada
urbs ! La invasió de les escóries socials durant
la Setmana trágica será com jocs de nens
en
comparado de la invasió que s'está preparant
a la
nostra vista, als voltants de casa.
Cal veure-ho per a creure-ho.
El cercle va tancant-se... El siti de Barce
lona és ja cosa formidable. Els exércits de pro
letaris sense més llar que quatre fustots mal
clavats per parets i uns bocins d'estores po•

gada

Les
Les

processons,
processons,

,

41 pendonista convida els amics seus, de ve
gades només que els amics polítics, i aquests
s'esforcen perqué el seguici resulti el más nom
i lluit
tró que es
conb el

1

possible, no
festeja, sinó

en
en

obsequi al Sant Pa
obsequi a l'honorat

penó.
pobles dividit,s per la política

o per les
locals el convidar determinats sect°rs vol dir excioure'n els altres, i vol dir con
vertir la processól en
manifestació d'un deternunat caient absolutament contra l'esperit que
deltria informar la manifestació religiosa.
Inés a más, aixd suposo la quasi obligaa
assisténcia a la processó de molts mies
del Personatge
honorat, amics que a la vegada
ha es
distingeixen per llur religiositat, i que,
naturalment, assisteixen a la processó con!
en

qiiestions

COI,I, DE LES SABINES

manífestacíons pía doses?
manífestadons polítíques?

un espectacle lamentable,
que mai no
hent vist amb ulls pietosos, el que es produeix
anyalment, sobretot en certes contrades de Catalun-a
y
respecte a les processons de la festa
major.
donar el penó principal a un personatge
determinat (sigui el qui sigui i tingui el color
que vulgui) es
converteix la processó en se
guiment d'honor d'aquell personatge i perd el
sett veritable cardcter religiós.

brós

drides per teulada, ocupen ja tots els punts es
tratégics deis voltants. A la vora de la mar,
al llarg de les vies férries, a la muntanya de
Montjuich, a les rodalies de les barriades obre
res, als vessants de les serralades que volten
d'orient a ponent la gran ciutat, ádhuc en els
pobles veins, dins de la ciutat mateixa, belluga
i fumeja un eixam incomptable de famílies
d'obrers i de desarrelats que volen viure i arre
lar-se aquí, costi el que costi.
Palaus, i torres, i vergers, que són orgull i
formosor dels afores barcelonins, es veuen ara
encerclats d'aquestes barraques on totes les mi
séries tenen estada ; d'on un dia o altre sor
tirá la pesta ; on es congria la tempesta social
que des de Rússia i Alemanya amenaça de
mort i destrucció la civilització *europea.
I mentrestant la ciutat, rica i confiada, don,
dorm...

aquell qui assisteix a un espectacle profd qual
sevol, a una fasta profana. 1 no cal dir com

respectacle pietós de l'acte desapareix amb ele
ments així, i com la manifestació es conver

teix en un espectacle i prou.
Si nosaltres haguéssim de tro bar-nos algun
dio en el lloc dels senyors Rectors res pectius

comencaríem per suprimir aquests penons,
en

cas

de

no

oferissin (com

fer-ho perqué les tradicions hi
en moltes coses de poble) una

resisténcia que només damunt el mateix ter
reny pot sospesar-se, aleshores el penó no ani
ría mai a mans d'un polític pel sol fet d'ésser
ho o d'un home que pogués convertir racte en
una ntanifestació ostentosa de les
seves forces
amb l'allunyament deis contraris, de vegades

persones

certament pietoses.
1 així obtindriem la pietat

per damunt l'es
pectacle, la religió per damunt la política mi
scriosa i patita.
Potser haurá arribat

ja l'hora d'esmenar els
defectes d'aquesta pietat malaltissa que tantes
coses fa malbé en aquesta terra, entre altres
les processons en qua tot s'honora menys el
Sant Patró.

Quan considerarem, els católics, arribada
l'horct de les sinceritats i de la purificacióf
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tegen en la vida práctica aquestes dues qües
tions, que no ragi la sang de seguida i que els
morts no cobreixin els carrers i que l'amenaça

¦Woomononmeem.

LMois del díssabfe

de la fam
xos

ami~mcm,

perniosa

tampoc

La feílla de quan fa sol
Sabeu

quina és la més útil i saludable

tasca

quan fa sol ? La humil i previsora confecció
de paraigües per quan plogui. No tingueu dub
te, lectors, que hi tornará, a ploure, i a bots i

barrals. Llavors es trobaran buides les boti
gues i els magatzems de paraigües i d'imper
meables, perqué durant l'época de la sequedat
ningu no es preocupava de fabricar-los. No ju
dicaríeu insensat l'amo del taller d'aquests mo
destos atuells casolans que en acabant la gote
llada tanqués la fábrica i acomiadés els opera
ris, dient : Oh, de paraigües ja no se'n necessi
ten ; tothom els plega, ja no plou ? Dones aques
ta insensatesa és la deis elements que es diuen
a
si mateixos conservadors quan les circums
táncies externes i pássatgeres asseguren de mo
ment un ordre que és també passatger i cx
tern, superficial. Fatalment vindrá dia en qué
pel retorn de la llei del péndol esclataran les •
f úries contingudes durant l'época de la quietud
f orgada, i llavors es posará en evidencia la im
mensitat de la malura interna que no es gua
reix pas amb metállics aparells ortopédics, així
com no es curen amb f riccions ni massatges
per 'violents que siguin, els crancs que devoren
les fibres i vísceres del cos.
Les agitaciohs revolucionáries que hem pa
tit són proves visibles de grossos vicis de cons
titució, d'enormes tares o fallides collectives ;
aixó com a causa profunda. Oi més enclouen
les manifestacions concretes de l'obrerisme uns
problemes d'extremada agudesa, que són els
motius o luan no els pretextos immediats de la
deflagració. Les causes profundes de l'agita
ció social rauen, en considerable part, en l'es
fera de la voluntat humana : tractant-se de ta
res o fallides collectives, revelen a l'engrós la
quantitat de tares o fallides individuals. Aquí
s'estableix, dones, el contacte de la qüestió so
cial amb la moral, amb els problemes de reli
gió, de moralitat i de costums.
Els problemes concrets : les vagues, la sindi
cació, enclouen veritables incógnites que cal
descobrir ; són enigmes que no estan pas re
solts encara. I la prova que les solucions són
encara
incógnites, malgrat tantes f órmules
tanta ciencia de llibre, está en qué no es plan
•

no

sorgeixi

que empren

a

escometre els mato
de defensa, de tan

unes armes

Ni es poden piantejar
la collectivitat en resulti

mampulació.
sense

que

greument perjudicada en moltíssims aspectes.
1 qué es fa, durant les époques de calma, per
restaurar la salut del cos social anémic o ma..
lalt, causa primária deis trontolls ? Qué es fa
per estudiar i resoldre als problemes immediats
que han encés la lluita i causat l'estrall? Aques
tes etapes de pau f orçosa que alternen amb els
disturbis, sembla que la mateixa Providencia

les

disposi,

sures

com

dient :—Ara,

mitjangant

me

excepcionals i violentes tindreu calma

quietud durant uns mesos : aprofiteu, doncs,
temporada per estudiar amb major serenor els origens deis desastres i
per implantar
els reineis que convinguin en totes les esf eres.
Peró quin és el profit que se'n treu d'aquestes providencials llacunes o parades en la 111.11ta feresta ? Cap. Perque els elements més inte
aquesta

ressats, segons ells mateixos diuen, en l'ordre
social, quan vénen les époques de l'artificial
protecció que dona la violencia, s'hi ajeuen
es
descongestionen, encantats de la vida. Ni
surt del

seu

cor

la

menor

esmena de

conducta

els terrenys f onamentals de la religió i els
costums, ni el menor estímul ni voluntat es vell
per a l'análisi de les qüestions concretes Per,
les quals s'obria el foc i per les quals tornara
demá a obrir-se. Encantats de la vida, els con'
servadors sois dernanen que duri, que duri l'a
parell ortopédic, baldament faci tanta angúnia
de veure com les cametes d'una criatura raquí
tica que riu i corre i menja i fins salta, arrlb
el xerricar ingrat de les peces metálliques que
sostenen els membres sense consistencia del
pobre id ant malalt.
Que duri, que duri, l'anar amb crosses .1
amb cuirasses de guix, i amb embenaments de
goma i amb articulacions de metall! Ells ja se
n'acontenten, perque aixó no priva, ans al con
trari afavoreix, tots els esplais de l'orgia, tota
la ufana del joc. Qué hi fa si la persistenc.la
deis factors dissolvents corea encara una nuca,
més i una mica més endintre l'organisme ! Que
hi fa si en aquesta societat gastada, viciada,
corcada, l'incendi de la rebellió hi pot pendre
amb més violencia i amb més destructora ex
pansió ! Qué hi fa si els problemes del dret
vaga i del dret de sindicació continuen en soll
estat de fruits de discórdia, de fulminants
botaf ocs que arboraran, mentre ningú no els reen
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solgui, el combustible acumulat en tant més
grossa pila com més llarga hagi estat l'aparen

Ja es passaran comptes, el seu dia, de tots
aquests silencis, de totes aquestes omissions,
com
de totes aquelles dormicions i de totes
aquelles orgies. D'ad Déu almenys que no si
gui trobada amb culpa la ploma del que aixo
escriu.

ta calma?
Mes ai ! No

culpem massa els elements dits
conservadors, que s'adormen sota la música
deis cops de tralla que tomben sobre els rebels,
encara que aquest adormir-se no sigui la son
honesta de qui vol descansar, sinó la peresa del
in de disbauxa. No els culpern massa a pa
trons, a capitalistes, a rendistes, a propietaris

als interesats tots en la pau externa del món.
Més obligació que no pas ells hi tenen els in
tellectuals conservadors : els savis, els périts,
els técnics en matéria d'ordre i de
dret i de
social justicia. I aquests, en sa rnajor part, com
contribueixen a la causa de l'ordre fonamen
tal i permanent durant aquestes temporades
aptes al seré estudi, a l'organització tranquila ?
Quan és vist i provat que els vicis pertor
ben i desorganitzen la societat d'una manera
molt més certa i positiva i funesta que no pas
la dubtosa o incerta
res ponsabilitat d'aquesta
entitat vaga que en diuen el Capitalisme, quines
eatnpanyes serioses i perrnanents s'organitzen
Inantenen contra els• vicis, contra llur formi
dable explotació industrial, i contra el joc, sin
tesi i resum de tots els mals públics, que de
tantes de catástrofes socials i económiques és
causa? Quan el socialisme doctrinal envaeix les
ánimes deis obrers i dependents i el sindicalis
me alhora filosófic i práctic acapara les ánimes
i els cossos, quina
és l'aedó de propaganda
de la veritat contra l'error,
que es planeja i
desenrotlla en vistes a oposar, contra el triomf
deis errors religiosos i socials en el camp obrer
la lluita en pro
deis principis eterns del Cris
tianisme ?
1 quan s'experimenta fins a la
saturació la
terrible nocivitat de les f órmules sociológiques
que durant quaranta anys han estat preconitza
des com a universals panacees : l'organització,
societária, el dret de sindicació, el dret de vaga ;
(luan s'han palpat les dificultats gravíssimes,
teóriques i práctiques, inherents a la tan pre
l•naturament glorificada "sindicació cristiana"
qué fan els intellectuals de dreta,
els sociólegs
católics, els qui haurien de tenir, com a pos.
seidors de la doctrina veritable de la justicia
i del
dret, estímul major i
del prompte restabliment denecessitat més viva,
la pau cristiana en
el món,
o almenys a la terra que és
Ilur casa ?
Ah, aquests intellectuals conservadors,
aquests
sociólegs
quan és vinguda l'etapa de
la quietudcristians,
fan el mateix que f eien durant les
darreres etapes de la convulsió : callen
amb
tota
•

sa

boca.

R. RUCABADO
nuarmaisummoirmiswykaawavickyiaaria

Actualliats
Els diaris publiquen aquests dies, dintre de
les severíssimes restriccions imposades per la
censura, gasetilles relatives al succés esdevin
gut a Girona, del qual ha estat protagonista
un digníssim sacerdot,
el Rey. doctor Joan
Fuster, beneficiat de la Parróquia del Carme i
director de la Confraria de la Verge del ma
teix títol, que a conseqüéncia d'haver refusat
en f unció del seu ministeri, ús del seu dret i
compliment del seu deure, la imposició de l'Es
capulari a una senyora i una senyoreta insufi
cientment vestides, i que resultaren ésser de la
familia d'alguna persona que ocupa cárrec pú
blic, f ou objecte de diferents mesures cOac
tives, entre elles algunes de molt enérgiques i
contundents, hayent estat, oi més, penyorat pel
governador civil amb soo pessetes. Amb
aquests motiu llegim a un diari del 27 de ju
liol que nombroses i distingides personalitats
acudeixen diáriament a les oficines de la Se
cretaria del Palau episcopal d'aquella diócesi,
per tal de signar un document d'adhesió i es
tímul a l'autoritat eclesiástica.
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Escrites les ratlles anteriors trobem als dia
ris del dimarts la nova que ha estat processat
un altre excellent amic nostre, el Rey. Dr. don
Manuel Mestres, Pvre., Rector de la Parró
quia deis Angels i Director de la Fulla Dorni
nical de l'Associació d'Eclesiástics per a l'A
postolat Popular. No cal dir que desitgem de
tot cor que surti amb bé d'aquest contratemps.
•
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La donz ella
La Isabel tenia molts admiradors. El

seu

és pas un home d'esperit refinat, peró
d'ença que ha aconseguit amb els negocis
amuntegar or, que fingía estimar l'art i la
música. Certament que diu mortes vulgari
tats, peró les diu amb un posat tan serios i
amb una veu tan profunda que els seus atnics
!'admiren i el respecten.
La Isabel ha viscut sempre en un món
irreal. En el fons és una dona honesta, peró
sentit-la parlar amb els joves galants que vo
len a l'entorn de les seves grácies, hom creu
ria que el seu cor és agitat per fortes pas
sions. En els seus ulls brilla la flama de la
pare

no

joia. La

seva veu

d'argent. Quan

dringa

com una

campaneta

somriu us mostra, amb una
gran coqueteria, una restellera de dents blan
ques com un enfilall de penes. Us parla mi
rant-vos fixament com si amb els ulls us
volgués fer coneixer els seus pensaments més

recóndits.
Si una dona formosa troba admiradors
que branden davant d'ella l'encenser deis elo
gis, qué té d'estrany que la Isabel, que és,
bella i rica, sigui cobejada per la joventut que
creu que el matrimoni és un negoci?
A la tardor, quan les fulles deis arbres ro
dolaven pels camins solitaris del jardí, re
unien els amics i celebraven grans festes. La
Isabel rebia els seus admiradors amb un som
rís als llavis. Quan u dejen una paraula ama
ble, o bé ponderaven les seves g-rácies, els
ulls u guspirejaven. Si s'hagués atrevit hau
ria besat els llavis que sabien elogiar-la amb
tanta

gentilesa.

tots els balls, va portar-la al jardí. El sol
s'estimbava darrera les muntanyes posant una
mica d'or darrtunt de totes les coses. Damunt
del jardí planava un gran silenci. Els camins

encatifats de fulles esgrogueicles que
el vent havia arrabassat de les branques.
gua del brollador queia feta polsim damunt
deis nenúfars. En la gran planura del cel una
estrella va descloure els ulls i esguardá la
terra que anava a poc a poc entenebrint-se.
Les ombres envairen el jardí. La Isabel i
l'Eduard caminaven lentament sota la lluni
tremoladissa deis estels.
L'Eduard, agafant-li la má, li va dir, fin
gint una gran emoció
Isabel, cree que ha
arribat ja el moment de fer-li conéixer l'amor
que em va consumint lentaments Jo l'estimo.
I,i confesso sincerament que sense vosté la
vida se'm faria impossible. Es pot dir que
mai no havia estimat fins ara.
La Isabel escoltava aquestes paraules arnb
embadaliment, peró no s'atrevía a descloure
els llavis. Després d'un petit silenci l'Eduard
seguí dient :
Ja sé que són molts els seus
admiradors, peró cap d'ells l'estima tant corn
jo. Puc esperar, Isabel, que algun dia m'es
timi ?
No ho
La Isabel respongué enamorada :
eren

—

—

—

sé, Eduard. Qui sap?
Quan l'Eduard es disposava a besar la seo
má, va sentir-se una remor en el jardí. Era
l'Emília, la millor amiga que tenia la Isabel.
Tement que l'Eduard abusés de la frivolitar
de la seva amiga, davallá al jardí.
La Isabel, en veure-la, va córrer vers ella
li va dir :
No em trobava gaire bé i he
—

atapeits d'invitats que
conversaven alegrement fent petites rotlla
nes.
Quan vibraven els violins, omplint els
aires de planyívoles sonoritats, la joventut es
Els salons

frívola

eren

donava a la follia de la dansa. Les donzelles
tenien les galtes roges i els ulls plens de Huís
sors. Parla ven a poc a poc amb una mica
d'insomni. Els joves, amb el pit gonflat
d'impures cobejances, estrenyien la má de les
donzelles que, amb una gran inconsciéncia,
gairebé decantaven el cap damunt el seu pit.
Quan els instruments emmudien conversaven
amablement, blasmant les donzelles que no
eren partidáries de la dansa.
Un dels joves que amb més insistencia as
setjava la Isabel, era l'Eduard.
Un dia, que havia dansat amb ella gairebé

pregat

a

l'Eduard que

m'acompanyés

en un

passeig pel jardí.

L'Emília, agafant-la del braç, se l'emportá
dient :
Ja t'acompanyaré jo; hi ha compa
nyies que són perilloses.
—

L'Eduard

Comprengué

s'atreví

de

seguida la intenció de les Pa"

a

descloure els

llavis.

no

raules de l'Emília.
Les dues amigues es perderen dins la fosca
de la nit i l'Eduard s'allunyá amb els purlYs
closos d'ira.
les
En el silenci de la nit varen sentir-se
sonoritats planyívoles deis violins i el cant

joiós d'unes rialles...
•

MARIA

(Seguirá.)

BONSHOMS
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El régím
El dia

legal de

complí el tercer aniversari de
Régitn de Retirs Obrers a
Espanya. Es precís de confessar que aquest
la

24

es

implantació

Régim
ment

del

de segur ha arribat a arrelar virtual
la consciencia social havent-se acon

en

seguit una proporcionalitat d'afiliacions en la
regió catalano-balear de més d'un vuitanta per
cent deis elements

patronals, molt superior al
altres nacions en igual
tat de temps; i amb la
falaguera circumstán
La visió, d'aqueixa realitat ha estat consa
grada pel Directori en incloure en
els recents
Pressupostos de l'Estat les partides suficients
Per "quotes de l'Estat o bonificacions
ja ge
nerals com infantils, d'invalidesa i
maternita
(l'acord amb les disposicions própies d'aquest
serveis", revelant-se amb aixó un ample sentií
Protnig aconseguit

en

social de conformitat amb els acords
interna
cionals sobre assegurances, adoptats en la Con
En dos aspectes s'han manifestat els ele
lnents interessats en el régim de retirs,
l'efica
cia ensems que la flexibilitat
deis seus princi
Pis tecnics, que són : En l'aplicació
amb mi
res a l'immediat auxili a la
vellesa treballadora,
comptes deis assalariats inscrits en el se
gort grup que vagin
arribant a l'edat regla
lt,lentária de les quantitats obtingudes rnit
Jatlçant el recárrec deis drets reials en les
transmissions hereditáries a favor de parents
de cinqué grau i
estranys, establert per la Ilei
(le 26 de
juliol de 1922 i confirmat per la de
Pressupostos del primer de l'actual. L'altre as
pecte és la percepció per part de les obreres
M.scrites en el propi régim de retirs del sub
sldi legal a la
maternitat creat per R. D. de
21 d'agost
de 1923 amb tan falaguers resul
,tats que des del 13 d'octubre últirn, data de
seva irnplantació, fins l'actualitat,
han
lexpressat subsidi en aquesta regió duesrebut
mil
set centes noranta cinc
mares assalariades.
La rnarxa ascendent en l'aplicació del dit re
de segurs obrers, que coincideix amb l'ac
—

•

tlyitat cl'alguns
cló
a

gur

Estats

en

l'aplicació

i

amplia

les classes obreres deis beneficis del

social, fa

rnentades,

Patria, pels

en

se

preveure fundades esperances ali
el que es refereix a la nostra

resultats de la

recent

Caixes Collaboradores regionals
:la
per

Assemblea de
que, convoca

l'Institut Nacional de Previsió, tingué
amb °casi&
la
Caixa Regional de Castella d'inaugurar-se
la Vella, en les
doc

a

Burgos

cluals reunions

es

presentaren i discutiren els

refirs obrers

assaigs i procediments d'aplicació en les diver
ses regions, amb ample respecte a les seves
ca
racterístiques modalitats, del segur obrer obli
gatori en l'agricultura ; així com els avanga
ments en l'ampla esfera de les aportacions
yo

luttáries

deis obrers assegurats per a. millo
pensió de retirs, anticipar l'edat de
.sobrar-la, o constituir un capital herencia jun
tament amb els beneficis inherents al régim
subsidiari d'invalidesa.
El nou Estatut Municipal de marg últim,
consagra en el seu interessant apartat "Aten
cions d'indole social" de l'Ajuntam.ent, l'apli
cació del Regim vigent de retirs a tots els seus
obrers i empleats que hi són compresos, així
coin la prestació de máxims auxilis aIs fun
cionaris de la Inspecció.
Es veritablement 'loable l'acció deis Jutjats,
en la tramitació dels
procediments d'apremi per
incompliment del (lit régim de Retirs, essent
la imparcialitat i l'eficag respecte als Tribu
nals de justicia, les més ferrnes garanties per
a l'efectivitat de l'Obra de
Segurs Socials.
rara

la

seva
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La

higíene deis socíalisfes

Justicia Social dedica el darrer número
(nú
39, díssabte, 26 juliol) al doctor del so
cialistne, jean jaures, per escaure's aquests
dies el ro.1 aniversari del seu assassinat. El
senyor Cristófor de Domenech, ateneista i li
terat, i socialista diletant, hi posa dos mots per
dir que en elogi de jaures no ernprará
"aquell
encens i aquells estils de
Iloanga que confonen
un socialista o un
home assedegat de justicia
d'avenir amb un cristiá. ..PARTICULARMENT
afegeix, i subratllem nosaltres
PER x
alero

—

—

GIENE MENTAL ENS REPUGNA TOT EL QUE
'FUE DE CRISTIÁ I POSTURES CRISTIANES".

FA

Ens creiem amb el deure de fer conéixer
aquestes exigencies de la higiene del Sr. de
Domenech. Val la pena d'evitar a tota costa
que el redactor de la fulla socialista catalana
no hagi de sofrir més tantes repugnáncies. El
senyor Cristófor de Domenech escriu a molts
diaris i revistes de Catalunya, alguns d'ells de
la dreta. Tot aquell que es senti a si mateix
tuf de cristict, tot aquell a qui siguin freqüents
les positures cristianes haurá d'apartar-se de la
vora d'un socialista tan delicat i tan...
higienie.

CATALUNYA SOCIAL

lo

Campanya

a

favor ael descans dominical

liern sabut amb gran satisfacció que s'inte
a les autoritats de l'alta jerarquia ecle
siástica per tal que es posin davant d'una gran
carnpanya a favor del Descans Dominical.
Si s'exceptuen les grans capitals i alguna que
altra ciutat de segon ordre, la Llei divina i hu
mana del Descans Dominical es veu arreu tre
ressa

pitjada en terres d'Espanya. Nosaltres, que
hem tingut ocasió de visitar gairebé totes les
principals ciutats de Catalunya, hem quedat es
fereits

quasi

en

en

moviment comercial que
elles hi ha els matins dels dies

veure el

totes

de f esta.
D'excuses per a conculcar la Llei del Decá
leg
que és també Llei del regne
mai els
en manquen als pesseteros; sentint-los, us arri
barlett a creure que, si volen tenir obert els
diumenges i festes, és per motius de nobilís
sima i desinteressada caritat. Pobres pagesos !
Com ho farien, si no puguessin comprar els
dies de f esta ? En -altres poblacions hi ha co
merciants molt zelosos del bon norn de la ciu
tat, i no volen que els dies de f esta els carrers
—

—

Els

funerals de

11. R. S.

I lan estat uns funerals de tercera classe, i
fe que els mereixia millors. Més ben dit : no
mereixia la mort el ja quasi venerable Insti
tut de Reformes Socials, i menys ara que co
mençava de f er bondat de la bona.
El Consell de Treball, que substitueix
R. S., en ofici de marmessor legal (que no tes
tamentari), organitzá els funerals en qué pren
gueren part els principals elements que integra
ven l'esméntat Institut.
L'element obrer f ou el qui protesta més de
f ort contra la dissolució d'aquest organisme so
cial que els obrers miraven amb bons ulls per
qué, en certa manera, el dominaven.
L'element patronal no en féu l'elogi, peró
tampoc no aprová la seva dissolució,.
El nostre amic En Marín Lázaro, que per
si sol val un partit en el terreny social madri
leny, digué que no estava conforme amb l'es
devingut i que ho estimava altament equivocat,
a

urbans semblin un cementiri. (Paraules textuals
d'un gran amic de la pesseta).
aixó, arnics meus, no pot continuar d'a
questa manera!
La conculcació del Repós del Diumenge es
un atemptat : A) Contra la vida moral. B) Con
tra la vida corporal. C) Contra la vida de la
familia.
En una gran part, aquesta ignoráncia deis
deures religiosos que hom pot constatar en les
masses obreres, es deu al treball de les festes.
El treballador no pot cinnodameni complir ami)
les seves obligacions de crista; se li roba el
ternps deis matins en qué hauria d'anar al tem
ple a escoltar la paraula del Sant Evangeli.
tant i tant se l'ofega amb el treball material,
que arriba ell a materialitzar-se. Peró aixó
els primers que s'exposen a pagar-ne les con
seqüencies d'aquest embrutiment del poblc, són
cls adoradors de l'or.
Nostre Senyor els obri els ulls...
•

TEÓFIL

fent Constar que la seva presencia en aquells
funerals solarnent significava el seu clesig d'a
judar els poders públics en les seves tasques
socials.
CATALUNYA SOCIAL també en protesta d'a"
questa mort, peró, com a bon.1 cristians, direnl
com a mot de la fin: R. I. P. A.
G.
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Esquardant

món

e

AL.EMANYA

seguretat possible al món sense un acord
ge
neral sobre el desarmament.
Creu que el projecte d'assistencia
elaborat
per la Societat de Nacions no conté
cap ga
rantia per a la reducció definitiva deis
arma
ents.

.4ls comunistes al

Reichstag

En la sessió d'apertura del' Reichstag els
comunistes reclamaren la llibertat deis detin.
guts per delictes

Lord Balfour creu que les nacions
haurien
de signar Tractats particulars de
protecció
níútua.

polítics.

El President contesta que

era impossible tor
alguns documents comunistes recollits en
el registre als escons
del Reichstag, remarcant
la importancia d'aquest
particular.
L'extrema esquerra protesta violentment
tractant el President de bandit i d'assassí po
litie.
El Reichstag ha rebutjat una moció comu
nista de desconfiança al president de l'assem
blea. Han votat contra la rnoció 196 diputats i
99 a favor. S'hi han abstingut 33 diputats.

nar

ERAN ÇA

.L'explotació deis pins
El representant nordamerica encarregat
d'es
tudiar en el terreny els metodes que s'empren
per l'explotació deis pins resiners i la
fabri
cació de productes derivats de la reina, re
corre actualment grans
pinedes i boscos de

França.

Aviat

es

traslladara.

seguir l'estudi

que

se

ELy dernocrates i l'aranzel

La Junta directiva del partit demócrata s'ha
negat a donar la seva aprovació al projeCte de
llei del Govern ref erent a un aranzel

El Govern ha protestat prop del Reich con
tra la presentaciól al Reichstag
del projecte
tendint a la revisió del procés contra els di
rectors del nacionalisme baveres.

l'impost per
A

estancia

rebaixar

d'estrangers.

NGLATERRA

Cambra deis Lords ha discutit la qües
tlo del
desarmament.

Lord Grey, creient

que la Societat de Na
ofereix actualment una seguretat super a impedir als governs que fomentin
I.angment d'armaments, proposa que les na
clons es
cornprometin mútuament a actuar con
tra els
Estats que infringeixin el pacte de la
Societat de Nacions, relatiu a aquest assumpte.
Lord Parmoor ha declarat que no hi ha cap

eions

fi,cient

no

pros

de

polonesos

Els Soviets han ordenat l'execució de cinc

súbdits

polonesos

acusats

d'espionatge.

SUISSA
L'Institut de

A la Cambra deis Lords

_La

a

RUSSIA

Execució
a

per

El nombre deis vaguistes a l'Alta Silesia po
lonesa arriba a 34,000. La meitat deis que
treballen en els alts forns han repres el treball.

Impost als estrangers
El eonsell municipal s'ha negat

Espanya

La vaga de l'Alta Silbsia

protector.

Protesta de Baviera

a

li ha confiat.

cooperació

En la Comissió intellectual de la Societat de

Nacions, el senyor Bergson, President de dita
Comissió, llegí una lletra del Ministre francés
d'Instrucció Pública, oferint de part del go
francés els diners i els locals necessaris
a París d'un Institut interna
cional de cooperació intellectual.
La Comissió acollí amb entusiasme l'oferi
ment; desitjant que els altres governs imitin
dit exernple i ha telegrafiat al ministre fran
cés, agraint-li l'oferiment i felicitant-lo.
vern

per la fundació
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Bé ditien els bons castellans de Castella que
no s'acontenta és perqué no vol.

fi que passa

qui

ESPANYA ENDINS

ESPANYA ENFORA

Continua ornplenant la política el president
del Directori. No para un moment. Les de
claracions es lliguen amb els discursos, i els
discursos amb les declaracions; les rebudes
triomfals, amb els mítings entusiastes, i aquests
amb els brindis afectuosos, i els brindis amb
les conferencies intimes.
Que el mateix diem a propósit del seu viat
ge al Marroc ? Perqué és la veritat.
Des de que arribá a la 'península, la seva
activitat ha crescut encara, i les explicacions
que ha f et del dit viatge són notables per la
seva sinceritat i la transcendencia llur.
Cal re
collir-les.
El projecte que havia madurat per a donar
solució al problema cabdal d'Espanya, ha so
fert un canvi quasi radical, encara que poc
definit i subjecte 4 no previstes modificacions.
El problema del Marroc ha de plantejar-se bé
si es vol resoldre bé. Res més natural. Ens
trobem, per tant i de nou, en els prolegómens
d'aqueixa assignatura marroquina. El Goverd
procurará, mentresta.nt, suavitzar, alleugerir la
tremenda cárrega. Els melillencs estan con
tents.

En Primo de Rivera trobá allí un estat de
poc f alaguer, que els tribunals militars
s'encarregaran, segons digué, de posar en ciar.
Confessá també que en arribar a la Penín
sula notá alguns núvols en el cel aturbonat de
la política, que, a Déu grácies, van esvaint-se.
Tot aixó ha donat lloc a llargs comentaris
í que aixequessin el cap alguns polítics encar
tronats, peró la nuvolada política ha corres
post perf ectament a la nuvolada que de fa al
gun tempt ens amenaga des del Tibidabo sense
dar-nos més que set...
En Primo de Rivera, per fi, veu cada dia
més lluny el per ehl sospirat dia en qué pugui
deixar les brides del poder a mans civils aptes
per a dirigir bé el carro polític.
Mentrestant, paciencia. Qui dies passa, anys
empeny. Si la qüestió del Marroc perdura, en
canvi tenim pau als carrers. Si el preu del pa,
puja, baixa el preu del peix. Si el sindicalisme
es reorganitza, els socialistes es governamen
talitzen, esperant que el poder no tardará a
passar a llurs mans, com a Franga, com a An
glaterra. Si les fábriques es tanquen, altres
portes són obertes.
coses

El sectarisme universal ha comengat la carn
panya d'insídies i mentides cpntra la celebra
ció de l'Any Sant. La primera ha estat massa
grossa : "La Cúpula de Miguel Angel amenaga
ensorrar-se". Es com si ens diguessin que les
Pirámides d'Egipte estan ballant un tango.
que prova aixó és que l'Any Sant comenga a
preparar-se sota bons auspicis.
No són tampoc dolents els que avui dia reg
nen
respecte als resultats de la Conferencia
de Londres. Anglaterra s'ha proposat arralijar
el problema de les reparacions i és possible
que ho aconsegueixi. A part deis seus argn
ments diplomátics, n'ha exposat un d'argument
que és d'aquells que no toleren réplica : arree
glerar en la badia de Spithead dues centes
dues naus de guerra, quasi totes noves de
trinca, i les féu passejar per davant dels ulla
astorats de tots els diplomátics conf erenciants.
No cal dir com quedaren tots convenguts de
la raó cl'Anglaterra. I alió del desarmarnenr
naval del Tractat de Washington ? Aqueixos
tractats sois valen per a les petites potencies.
Altrament, amb aquest i altres pareguts argu
ments. (com els deis- banquers ianquis, que no
daran un dólar sense que Franga accepti llurs
condicions), la Conferencia de Londres, que
és un calvari pels nostres bons germans frall"
cesos, va vencent la carrera d'obstacles que
constitueix el seu cami, al fi del qual no sabern
pas veure la sospirada pau. Ja ho hem dit al
guna vegada : tots els camins de la pau passen
ker Roma...
La política italiana sofreix, a la veritat, una
crisi semblant a un carreró sense sortida.
Mussolini haurá de fer miracles per evitar a
Itália una guerra civil. El f eixisme no pot des"
aparéixer així cdm així. Es una f orga, té la
seva raó de vida, acompleix un alt miiliSte
t
Com anuliar-se ? Qui pot substituir-lo? Ve
ara,
per
un
aquí
parell d'interrogants que, ara
articles
no
tenen resposta satisfactória. Els
d'En Cambó, sobre el f eixisme fan meditar
aclareixen el problema, peró no fan albirai
cap solució.
Els nacionalistes filipins es mouen molt 1 es"
tan molt confiats,
go que és millor, conserestimen.
ven la seva fe i la nostra cultura. Ens

J.
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dallá

No es pot tractar l'Església com si f os un
casino o un partit polític.
Cal tenir en compte que arnb les coses de
Déu no s'hi juga.

D'ALTA

*

*

*

*

*

*

Segueix plantejada

la crisi de l'Ajuntament.
pendre posisessió del
carrec varen declarar que farien únicament
adrninistració, han fet més política que els ho
mes deis anteriors Ajuntaments. Amb l'agra
vant que aquests la feien a base d'ideals bons
O
clolents i aquells l'han feta únicament a base
de personalismes.
La censura ha fet molt ben fet d'autoritzar
la publicació deis forts comentaris que
aquests
dies s'han fet sobre l'actitud deis regidors que
han motivat la dimissió del senyor Alvarez de

D'As regidors

la

que

en

Campa.

L'amor a la patria és un amor nobilíssim,
Per?) quan aquest amor es posa al servei d'am
'bicions i personalismes es converteix en una
Passió execrable.
Una ciutat d'un milió d'habitants no pot
estar governada per un partit polític que en
ternPs normals el cos electoral demostrá man
tes vegades que no era partidari
ni del seu
kleari ni. deis seus procediments polítics.
*

*

*

Diuen que l'amo d'un bar de Terrassa va re.
bre ordre de no tocar a la piampla el "Don
Joan de Serrallonga".
No sabíem que aquesta música fos delictiva.
No es podria estendre la prohibició a totes
les pianoles ?
Perqué miren que els pobres veíns que tenen
un bar a la vora no poden dormir.
Us fiqueu al llit i la pianola vinga tocar.
En alguns bars hi ha pianola tan perfeccio
nades que fins toquen violins, panderetes i cas

tanyoles.
Si aquesta perfecció segueix accentuant-se
arribaran a introduir a les pianoles una banda
de cornetes.
Decididament els avenços de la música són
admirables. Abans els que volien tocar havien
d'estudiar moltes hores, ara n'hi ha prou amb
posar un rotllo a la pianola per a tocar la pega
més difícil.
Hl ha homes que s'assemblen a les pianoles :
parlen, parlen i no saben el que diuen.

•••

*

*

Sembla

*

*

que el governador de Girona ha
castigaria severament a un comis
sari de policia
si es comprovava que s'havia
exceda en les seves atribucions.
Així ho esperem tots els católics.
Si es poguessin
bufetejar impunement els
Irlinistres de Déu, quin prestigi i quina dignitat
tirldria la nostra Santa Religió ?

Pr°11.1s

que

*

*

Els que eseriuen al periódic "Justicia So
cial" no saben com fer-ho perqué el públic s'a
doni que són uns tremendos.
En cada número hi ha unes guantes heret

gies.
Alguns deis escriptors que han publicat arti
eles damunt les planes de l'a•ludit periódic, fins
fa poc passaven per creients, peró ara es veu
que s'han convertít al socialismé.
I és que abans els convenia passar per ho•
mes d'orclre, 1 ara s'ha'n tret la careta.
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Noticiad
ESPANYA
La Junta de Protecció a la Infáncia, de Se
tracta d'establir un Tribunal per a Nois.
--Les entitats d'obreres católiques de Va
léncia treballen de ferm perqué no en quedi
cap sense el dret electoral.
—A Extremadura i Andalusia es registren
incendis en els camps com cada istiu, deguts,
principalment, /a les campanyes sindicalistes.
Un deis incendis ha causat més de set centes
mil pessetes de danys.
—S'ha constituit a Valéncia una forta enti
tat de pares de familia per a protegir llurs
fills contra l'ensenyança oficial secaría.
El primer acord fou la redacció d'un escrit
adreçat al Directori, que és un ver programa
de defensa contra les males doctrines, i una
base ferma de reconstitució católica de l'ense
nyança oficial i particular.
—En molts centres católics d'obreres s'han
organitzat tandes d'estiueig. Fóra bo que es

villa,

canees, la

duració de les quals no podrá ésser
inferior a quinze dies consecutius, proposant
al patró la forma de substituir-se solicariament
en el treball en forma que
no pugui perjudi
car-se la bona marxa de la casa.
En el cas que
la forma proposada per la dependéncia per al
régim de vacances no convingui al patró aquest
proposará a la vegada a la dependéncia la que
consideri compatible amb els interessos del ne

goci.

De
un

no

estar establert per

régim de

vacances

iniciativa del

el dia

patró

primer de juny

de cada any, o de no haver-se arribat a un
acord entre la dependéncia i el patró respecte
a la forma de substituir-se en el treball, haurá
d'acudir-se a una Ponlncia especial de Va
carices, la qual, en emetre el seu informe, con
cretará la forma d'efectuar-les, tenint en coxnP
te les característiques del negocis i les possibi
litats de treball.
La Ponéncia especial de Vacances estará
tegrada per un representant patró i un altre
dependent de cada un deis comités Paritaris
i nomenats per

aquests.

propagués

tan lloable costum.
—El Casino Mercantil de Zaragoza regala

Biblioteca ben nodrida al poble de Jarque
de Val (Teruel) pel fet gojós de no haver-hi
cap analfabet.
—L'Unió de Dames espanyoles recomana a
fotes les seves associades i a totes les dones en
general que vagin decentment vestides sobre
tot en les esglésies.
—La crisi fabril va estenent-se per les con
ques deis nostres rius industrials. Agraexin
la els obrers a la política aranzelária contra la
qual ja estem cansats d'escriure. Bon hivern

ESTRANGER

una

•

A l'Alta Silésia, després de llargues neg°'
ciacions, s'ha restablert la jornada de treball
de deu hores.

—Monsenyor Seipel,

completament
restablert
de les
ferides, ha celebrat solem
seves

nialment les noces de plata—sacerdotals. Tots
els bons austríacs s'han associat coralment
la festa del "salvador de la pátria".
---En un cine de Veracruz han mort trepifjats vint nois, degut a un alarmament infun
es prepara!
clat. Els ferits són molts més.
—Legbactuals delegacions régies del treball
—Sa Santedat Pius XI ha rebut sis 111
a Catalunva i Balears es converteixen
ara en
persones interessades en l'obra dels Retirs
una sola delegació regional del
treball depen
Obrers que l'aclamaren entusiásticament. 511
dent de dita direcció general, la jurisdicció de les beneí i les
encoratjá perqué aquesta obra'
la oual es limitará a Catalunya.
sycial tingui tot l'éxit que es mereix.
D'ella, constituirá una sota-delegació, la de
—El Congrés Rucarístic d'Amsterdam, Prelegació d'estadística, la qual existeix a la ma
sidit pel legat pontifici el Cardenal Van
teixa regió, dependent de l'Institut de refor
sum, ha congregat a la gran ciutat comercla
mes socials.
holandesa a gent de totes les parts del n165
Aquesta sota-delegació de Catalunya i les De Catalunva hi aná una prestigiosa repre
altres deleeacions reeionals continuaran des
sentació. El Cardenal doctor Reie oficiá
empenvades pchs mateixos funcionaris.
nialment él día de l'apertura. El Conerés
—En la sessió extraordinAria celebrada per carístic d'Amsterdam ha superat en eficácia 3
la Cornissió Mixta del Treball s'acordá que
totes les esperances.
els dependents i mossos d'una casa de comerç 9blat puja de preu a l'estranger i e ten1
o entitat mercantil, fruiilan d'un
régim de va
que l'alga será prompte general.
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SERVEIS DE LA COMPANYIA
Unja de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17,

Santander el 19, de
Gijón el 201 de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides dedeVeracruz
el 16 i de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
Unja de Buenos-Aires.—Servei.mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo
1 Buenos-Aires; emprenent el
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
New York, Havana i Veracruz.

Valéncia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes,

amb escala a New-York.
Unja de Venezuela Colombia.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de
Va
iéncia 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.
de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Sortida
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 el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa
Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les
escales
Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més dels indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té
Ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a establerts els especials dels
New-York 1 la Línia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran
oportunament a cada
-

viatge.
Aquests
a

vapors admeten

cárrega

Coinpanyia dóna allotjament molt

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

servei. Tots els vapors porten telegrafia

sense
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TÁR7---jE CA
Es el periódic de més
trculació de Cololunya

Té posat

a

la

disposició

del Pirineu Catalá

esplendid ser
vei de turismes i ómnibus de Iloguer
a
preus reduidíssims, sols per faci

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
Un any

Semestre
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8 pessetes
4

1
1
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BIBLIOTECA

rACCIÓ POPULAR

DE

LLIBRES

50 exemplars, ptes. 8;
La ciencia

Tratado elemental de Sociología cristiana, pel Re
verend Dr. D. Josep M. Llovera. Quarta edi
ció reformada. Ptes. 7, en rústega; 9 en tela.
Sindicatos y Cajas rurales, pel R. P. Lluís Chal
baud, S. J. Quarta edició. Ptes. 8.
Régimen legal de las Asociaciones en Espana,
pel Dr. D. Josep M. Boix. Ptes. 4.

vera..Ptes.

El

setes

baratas,

J.

1912 (exhaurit), 1913, 1914, 1915,
1916, 1917 i 1918. Ptes. i l'exemplar.
Anuario Social de Espana. Any I, 1915-1916.
Pes
setes 5.
Anuario Social de Espana. Any II, 1916-1917.

El nuevo censo electoral social. Registro de Aso
ciaciones profesionales y entidades económico
sociales. Ptes. 0'20.
Elección de vocales de representación social en
las junitts de Reformas sociales. Ptes. 0'20.
?Ladrones los socialistas?' Qüestió discutida Per
C. A., revolucionani social. Un exemplar, Pese

Ptes. 5.
Anuario Social de Espana. Ptes. 5.

FASCICLES

1

venda

a

o'ro; 50 exemplars, ptes. 4'50; zoo exem
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
/Habrá siempre clases sociales? Un exemPlar,
ptes. o'Io; so exemplars, ptes. 4'50; Ioo exenl
plars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
El partido obrero segons C. Alvarez. Un exenl
plar, Ptes, o'io; 50 exemplars, ptes. 4'50; 1°°
exemplars, ptes. 8; L000 exemplars, ptes. 75.
Lecturas sociales: "Entre costureras", ptes. o'o5;
"La ensenanza técnica", ptes. o'o5;
o'os; "Del lujo", ptes. o'os; "Habitacio
setes

"Lecturasptes.
nes

1

obreras", ptes.

El Flagell

de la Blasfémia. Ptes. o'5o.
El sindicat i el casino. Ptes. o'5o.
Models d'Estaluts i Reglaments per a obres

so

cials.

Fulles, Himnes, Carteas, etc.,

ACCIÓ POPULAR

FRANQUEO CONCERTADO

0'50.

Un apóstol de las uniones profesionales, per Mo
dest H. Villaescusa. Ptes. o'15.
Tú serás Rey per Darío. Ptes. 0'50.

•

De

o'5o.

Ptes. o'15.

(exhaurit),

ptes. o'Io; loo exemplars, ptes. 9.
Sobre los estudios sociales. AHocució del
Nunci
de Sa Santedat a Espanya, Monsenyor Rago
nessi. Un exemplar, pts. 0'2o; 50 exemplars,
ptes. 8; Ioo exemplars, ptes. 15.
El Dr. Torras y Bages, Obispo de Vich, y la Ac
ción Social Popular. Un exemplar, ptes. 0'20 ;

exemPlars, ptes. 15.
Josep M. Llo

Dr. D.

Acción social del Sacerdote, pel Rnd. P. Gabriel
Parau, S. J. Un exemplar, ptes. 0'20.
Las Ligas de Compradores-, pel Dr. Max Tur
mann. Ptes. o'15.
?Qué se puede hacer por el pueblo? Ptes. o'15.
Sindicato de empleados de Comercio y de la ro
dustria de París, per Modest H. Villaescusa.

Ptes. o'5o.
Semana social de Espana. Cinqué curs celebrat a
Barcelona. Un tom de 700 planes. Ptes. 8.
Almanaque ilustrado de "El Social". Anys 1911

Justicia y caridad en la organización cristiana
del Trabajo, per l'Emm. i Rdm. Cardenal
Gui
sasola, Arquebisbe de Toledo. Un exetnplar,

Ioo

Acción, pel

Deberes del momento presente, per 1'nm-ti. i 'Hm.
Dr. D. Enric Reig, Bisbe de Barcelona. Un
exemplar, ptes. o'os; 'o° exemplars, ptes. 3;
1.090 exemplars, ptes. 25.

museo

Encíclica Rerum Novarwm, de S. S. Lleó XIII.
Un exemplar, o'Io ptes.; 25 exemplars, 2 ptes.;
so exemplars, ptes. 3; zoo exemplars, ptes.
5.
El peligro del laicismo y los deberes de los ca
tólicos, per l'Emm. i Rdm. Cardenal Guisasola,
Arquebisbe de Toledo. Un exemplar, ptes. o'2o;
50 exen¦plars, ptes. 8; ioo exemplars, ptes.
15.

la

Deberes sociales de la mujer en las cuestiones
obreras, pel Rnd. P. Gabriel Palau, S. J. Pes"

per D. Josep M. Puyol. Ptes. 3.
Juan de Bloch y el movimiento paci
fista, per D. Pere Sangro i Ros de Olano. Pes
setes 3.
La mutualidad escolar, pel R. P. Lizardi, S.

Las casas

en

-

etc.

Carrer Cameros

3, Pral'

