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UN AFER JUDICIAL

liferatura malsana í impía
i en una causa criminal i aquesta convicció nos
la Llei d'enjudiciament criminal. Els tractats juri
dics així ho proclainaven i en la nostra professió de Iletrat sempre ho hem presenciat.
Peró un cas non, un cas de premsa, quasi ens desmenteix. F.,ns referim al suposat segres
tament d'unes nenes a Madrid. Tots els periódics bons i dolents publiquen llargues i deta
Ilades con feréncies telegráfiques, explicant-nos quasi fil per randa, tot el que es va prac
ticant en aquest desgraciat afer, del qual últimament resulten protagonistes una senyo
reta catequista i uns respectables religiosos i religioses, els quals han estat cridats per
l'autoritat judicial, en ús d'un per fecte dret, per tal de mirar d'aclarir l'aSsumpte que Ti
ha estat confiat.
Molt ens temem una glossa gráfica per part d'aquells periódics que aprofiten qualse
vulla contingéncia per tal de tirar llot a la cara deis representants de l'Església. Es una
mena com una .altra d'insidia, per la qual es posen en dubte les virtuts del próxim, escu
dant-se amb una perfecta immunitat. I ja veiem en plana d'honor el retrat de tal o tal
altre religiós, una vista de tal o tal altre convent, dels quals res no s'afirmará sinó que han
estat cridats a declarar.
Protestem, com a periodistes católies, de la poca precaució idk la tnajoria de la
premsa. 1 ens indignem de veure estampats certs 'articles que tendeixen constantment;
1
d'una manera sectária a treure prestigis als representants de la única veritable religió
deis seus venerables representants.
1
Avui s'ataca, encara que no sigui sitió amb suspicácies, a uns benemérits religiosos,
protagonistes
d'un
denla s'atacará amb falsedat a aquests mateixos religiosos fent-los
sentimentals
sórdid drama en qué es barrejaran instints brutals, ridícoles solemnita. ts i

Fins

ara

tra estava

créiem

en

el secret del

d'acord ami) el preceptuat

suman
en

escenes.

criminal, on precisament tota l'eficácia
un suman, on tot és secret; en una causa
encara
de l'habilitat del jutjador i del sigil del sumad, és de doldre que la premsa,
que
la
Ce1,1que només sigui d'una narra Indirecta, el violi. Creiem que l'Autoritat i
casos,
es,
prohibir
tota
curiositat,
tant
més
si
en
aquest,
com
en
altres
sura haurien de
senzillament una curiositat malsana. A cap ciutadá interessa altra cosa sinó que es faci
tota
justíciz. Justicia, paraula sagrada que porta dintre la seva entranya la síntesi demenys.
no
cal
encara
civilització. I per fer justicia
importunar mai a qui deu aplicar-la i
descobrir pistes que de resultar certes, es podrien fácilment anorrear amb l'escándol
En

depén

periodístic.

Mblts periódics es pot dir que tan sois vilien de l'explotació d'aquesta literatura, infecta, que tants odis, tantes aberracions i tants errors propaga. Mblts d'ells, faltats
sana ideologia i sense altra raó d'ésser que l'explotació d'un negoci d'anuncis de tota
busquen en l'episodi trágic, el succés del se i lector. 1 matisen el crim, i el detallen, 1
trobessin gust:
multipliquen amb un vidre óptic, i pinten tota la cruesa del delicte, com si hiintellectualment
S'assemblen talment a les vulgars xafarderes, que tan sois es nodreixen
de la calúmnia i de la insidia.
Per dignitat de la prernsa creiem que ja fóra hora de suprimir tota aquesta literatu.ra:
Perqué el periodisme o és un apostolat, una escola de bons costums, o no té raó d'ésser.
ciutadania imposa gran circumspecció, l'honra del próxim val tant com la própia, i le.s, nles,
preuades valors socials estan molt per damunt del negoci d'uns quants senyors, que
rabejar
pen a un crim, talment com els corbs en la carn putrefacta, per tal d'afartar-se i
en les seves concupiscéncies.

menai

sarrsae
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Mots del dissi-Ibie

Per qué k vaga defineix l'associació
obrera de guerra?

Perqué

la vaga és 'tina arma de guerra so
i l'arma típica i principal de la guerra de
elasses. Perqué tota la filosofia .revolucionária,
tota la doctrina socialista, tota la filbsofia sin
dicalista descansen sobre el principi i la práctica de la vaga. com a instrument
predilecte de
'a
bita social. I una associació católica d'obrers
(Pie faci vaga, fa obra revolucionáriá'? Sí, seti
se Cap
mena de dubte. :I una associació católica
di obre
que sense conrear vagues, sino ocu
Pant-se de la millora i benestar deis seus so
eis Per
mitjans pacífics, compta amb la vaga
corn a raó última o extrema per a la defensa'
deis interessos deis associats,
és una asáociau
ció de
guerra? Sí, amics meus. Peró si la paus sembla musa forta, no diScuPoseu-lii, si voleu, associació obrera de
lluita, radical, o un altre mot per l'estil; o bé
aPliqueu-hi aquell eufemisme equívoc de l'ac
ció directa.
Peró sernpre hi veuré jo, sernpre
s'hi podrá veure, la idea central, de ,guerra, en
el tnateix
sentit que adineten"i proclamen la
guerra els socialistes : la guerra de classes.
JO no tinc avui de clérnOsirar que la vaga
ésUn acte de guerra
social. Per als qui no ha
gin llegit Sorel faré un día un resum
de la
filosofia de la vaga, comparant-la ami)l'experiencia de les vagues de Barcelona. Jo, en el
Present article, només vaig a explicar el per
9Ue
classifico amb les associacions obreres de
"erra, amb els Sindicats exclusivament for
lnats per a
ció obrera la guerra, qualsevol altra associa
que empri altres ,mitjans, si posa la
vaga al seu programa,
encara que sigui en
últitn

triarleina.guerra
l.

•

terma.

Ningú no negará
la 'Vaga
ádhuc prescindint de la crítica que
teóirrCa (que f aré quan pugui)
—

—

un

resulta

en

traumatisrne,

la

práctica

capgirament,

un

pertorbació,

un trontoll
de .la moral deis que hi prenen part.
Tan gros es
aquest desordre intern de l'horne
qUe fa
vaga, i tan turbulentes ses conseqii.éncs

Iravíssirn

una

.objectives, que bé.
pot
tasti.of aquest esdeveniment.
Per alguna
es
Predilecta, la vaga, dels enemics de nostra
es

anomenar

ca-

e

cosa

moral cristiana. Doncs bé, comptar amb la
vaga, ni que sigui en últim extrem, és comp

altra, amb la catástrofe.
figura retórica que usem aquest
mot. Perqué rara és la vaga que no arrossegui
víctimes i no sigui causa de violéncies i sang
veásada i sof riments obrers i dejunis i presó
i perjudicis. Dones comptar amb la vaga, si
gui propera sigui llunyana, és comptar arnb
víctimes i sang i sofriments i dejunis i presó
i gravíssims danys.
tar, d'una
no

manera o

és pas per

S'ha dit amb exactitud que la vaga no és
més que un sistema de coacció; hi ha un ter
me que
durant molt temps Ji era sinónim
aquest terme és coalició. La vaga és en si ma
teixa una associació violenta. Se li presenta
a l'iniciador, al capitost, un dilema inexorable.
0 no fer vaga tots, i llavors no tenir força,
o fer-ne tots, i exercir viollncia sobre aquells
quí no vuguin declarar-s'hi. O es produeix un
moviment irrisori, i vençut per endavant, o un
moviment violent, del qual per endavant es
poden descomptar víctimes i greus perjudicis
entre els obrers.
Tota associació que cornpti amb la vaga, s'ha
de posar a si mateixa una qüestió que no és
pas nova per als lectors de la nostra revista
'Quin tracte donara als esquirols? Si vol con
t'estar, o bé li cal representar-se a quin camí
pie de mortals trencacolls es fica, i llavors re
nunciar a la vaga, o bé tirar pel dret, imposant
lá disciplina sindical pel mitjá de la pura coac
ció física. Coacció que engloba tota la fiori
tura

d'amenaces, injúries,

escomeses,

atemp

tats, empresonaments, que massa coneixem. En
resum, si una associació católica d'obrers ins
criu al seu programa de mitjans d'acció, la
vaga, inscriu tots aquells malastres, i declara

acceptar-los.
La vaga católica!

hagut organitzades

Ja sé que vagues hi han
bé seguides d'una ma

o

altra per associacions d'obrers católics.
va el vestit revolucionani als
cossos que no són
fets per a dur-lo ! I si els
va bé, moltíssim pitjor ! Que poca glória ad
quírirá l'Església per aquesta banda! I com
més s'avenci en l'análisi de la vaga (tan mal
definida pels sociólegs) més paradoxal resul
tará la situació deis Sindicats católics vaguistes.
Tornem al símil de l'article anterior. L'home
que, parlant molt de pau i vivint en aparenta
pau, duu una pistola a la butxaca, el podrem
considerar veritablement home de pau? Enca
ra que sapiguern que duu l'arma per defensar
se de malfactors, hi ha sempre el perill que
equivoqui el veritable concepte del dret de le
nera

o

Que rnalament els

••¦,-
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gítima defensa (tantíssims católics l'han equi
que no dugui armes. I si hem de definir l'home
vocat entre nosaltres amb motiu d'aquestes huí
pacífic el definirem sense armes. I sempre cris
tes!); hi ha sempre el perill que amb l'arma mereixeran més respecte i confiança les pa
faci desgrácies irreparables. Aixó a part que
raules i fets d'un cristiá que no tingui la vo
l'experiéncia demostra que la psicología de luntat ni el judici influenciats pel fet de don
l'home portador d'una arma a la butxaca está una pistola a la butxaca, que no pas les d'un
influenciada per l'eina, que imanta la seva in
cristiá amb browning.
telligéncia cona uni f erre magnItic. Sempre,
Si hem d'esperar eficácia, fecunditat, i Pau
sempre l'eina parla a l'orella, com dient-li : "I,
i justicia social i leneficis per a l'obrer,
dones, per que serveixo jo ? Qué hi faig jo d'ésser d'associacions que es prohibeixin a si
aquí ?"
mateixes l'exercici de la vaga. Que no en par
Així mateix la literatura de la vaga, litera
lin ni en consentin parlar. QUE SI LA VAGA ES
tura de lluita i odi social, influeix, tal volta
UN DRET, rACIN COM SI NO HO rOS. La prime
sense
donar-se'n ells compte (i pitjor si se ra condició perque puguem creure en l'esperit
n'adonen), el Ilenguatge de les associacions ca cristia d'una associació obrera, és que prescin
tóliques obreres que tenen inscrita la vaga al deixi en absolut del fer vaga per a la conse
seu

programa.

cució deis fins socials.

Sernpre, sernpre

fiarena més de les in
tencions veritablement pacifiques d'un borne
ens

R. RUCABADO

El que jo vull saber
•

Quin home mossén Joan per fer-nos

en

cervell, al través de la clos
ca! Erem un grapat de xicots a l'entrada de
la rectoria, i mossén Joan ens preguntava
Us agradaria ésser savis?
Sí, sí, sí
responien tots, fent cor.
trar les coses al

—

—

—

Dones, a veure : i qué voldríeu saber?
Jo voldria fer millors torrons que els
de cal Fonso. Jo voldria saber llatí com vos
té. Jo voldria saber qui hi ha allá dalt de les

fer unes espardenyes que du
unes sabates. Jo fer el salt mortal
com els del Circ. Així anávem responent d'un
a un. t.In n'hi havia de més desvergonyit que,
encarant-se amb mossén Joan, li va pregun
tar: I vosté?
Qui jo? Escolteu, dones, i ara us espli

estrelles. I
ressin com

jo

caré un conte.
Una vegada, a Barcelona caminaven Ram
bla avall tres personatges, amb aquella proso
popeia amb qué caminen la gent d'importan
cia. N'hi havia dos que portaven uns levitons
bo i fins les sabates, unes patillasses que els
queien cara avall tres pams de cana i damunt
del cap dues xemeneies més altes que dos
barrets de copa. Vull dir al revés, peró cree
que ja m'enteneu. Semblaven bessons. Al mig
portaven un senyor petit, cara afaitada, amb
ulleres i tarot, que era el més savi de la colla,

és a dir, tots tres eren tres saviassos d'aquells
que fan llibres i tot.
Ouan caminant, caminant, arribaren alla
on ara hi ha el monument de Colomb, i eni

paraularen
sa

que

seig pel

una

barqueta,

una closca
mar.

de

una

mica més gros"

nou, per donar un

pas

,

Ja els tenirn mar endigs amb la barca i el
marinen, tot parlant de les seves cabóries.
L'un havia comptat d'una a una totes les bel.'
betes de Catalunya; l'altre havia midat les
Iluna
canes que hi van de punta a punta de la
quan fa la tallada de meló, i entre el que
deja l'un i el que deja l'altre, el senyor petit
hi clavava uns llatinarions que feien ;renio'
lar la barca. Semblava un canonge. Ja pode•°
badar la boca, que abans no sabreu ni la Iller"
tat del que ells sabien ja us cremareu les
celles.
Vós no en sabeu res d'aquestes coses
digué un al mariner.
--

res
De les vostres coses, no, senyor
pongué el mariner ; peró jo sé nedar.
Cal dir que els tres savis esclafiren ta11
gran rialla que el pobre mariner es torna mes
yermen que un bitxo.
Peró, ah! minyons! veu's aquí que, parj
lant, parlant, no varen adonar-se que el Ce'
s'havia tornat més negre... més /legre— 1va
•

—

ji
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Petar de sobte

tro més fort... i saltaven
enlaire unes muntanyes
SI, els haguessin posat d'aigua, talment com
un

dessota

cartutxos de
dinamita de tirar barrinades. No
va durar
gaire l'angoixa, perqué
remolí de vent va
un

agafar de pie a pie la barca i,
després d'haver
la fet girar
deu vegades com un

deixá tombada
Ja us podeu
tr
agédia.

Sort

1

ne va

molinet, la
de carcanada enlaire.
pensar com va acabar aquella

tenir de saber nadar el mariner.
en van treure de

aquells tres
tota la seva saviassos, qué
saviesa ? Si

mentre

bracejaven

contra l'aigua
l'haguessin pogut baratar tota
la seva
ciéncia per la de saber nedar ! No
se 'n
reien, no, Ilavors del pobre
que
resultava ésser molt més savi quemariner,
ells, perqué
sabia el
que

'aquell cas havia de menester.
el que jo voldria saber : saber
que vinguérem al món que anem
en

Veu's aquí

nedar. Des

Congrés

El

li quart
Congrés Internacional católic
la Pau, reunit
a Stüssa (i no a Itália
causa de les
4

auteriors

circumstáncies)

en

importáncia.

d'empreses católiques,
diferents
nacionalitats,

linauirnitat president
esP,a1Y01 D. Ildefons
„.

ha superat els tres

han pres part més de dos

gats

-Les

cents dele

pertanyents

essen

del

per
per

a

nornenat

Congrés

el

vint
per

delegat

Montero, de Sevilla.

de més relleu han estat dues
'f Informenotes
de dit president,
qué proposá la
nu„nclació, Roma, d'una Universitat
mundial

:

en

í;`1.

a

la

a

formació

establert

cliants,
es,
r

periodistes católics, i

viure bé.
Veu's aquí, fills

única saviesa.

assajat

meus, la gran

saviesa,

la

Fins aquí, rnossén Joan. Fa trenta allys
i de llavors ençá, se
m'han posat molts cabells blancs al cap, i se
m'han esclarit les celles, i he llegit llibres, i he

d'aquelles paraules,

vist coses i he passat casos, i cada dia
se'm
presenta rnés gran la ciéncia de saber
viure
i de saber morir, que solen ignorar
molts
nois i solen saber tots els htunils.

JAumz RAVENTÓS

de

Lugano

endarrera ja clonárem compte d'un propósit
semblant ; i és bo de recordar ara que al Con
grés Eucarístic d'Amsterdam f ou discutit
aquest mateix projecte i aprovat per
l'arque
bisbe de París, Cardenal Dubois.
El Congrés de Lugano aplaudí fervorosa
ment el propósit deis estudiants,
havent-se pro
nunciat en lloança seva entusiastes
parlaments.
Ni els acords diplomátics, ni els lligams fi
nanciers, ni tota la gendarmeria de la Socie
tat de les Nacions tornaran la pau a Europa
si l'esperit crista no uneix els cors amb vi
cies de sobrenatural caritat.
C.

a

francesos,
kagnífic

tnlb

a

francesos

els uns i alemanys els al
la celebració mensual d'un
Dijous
ucarístic consagrat, pels estudiant
a les
diants
necessitats de França ; i pels estu
a les
necessitats d'Alemanya.
acord, certatnent !
lalli havern dit
alguna vegada que tots els
ns de
uí que la pau passen per Roma, i aquest
han
els estudiants católics
dós paisosemprés
fins avui enemics, és un
deis
"°rs, el millor
NI(
tal volta, deis camins de la
N.° és
pas nou aquet
generós intent. Temps
Pe

,

de

entre dos agrupaments d'es

una barca, i tots sabem bé
prou que ha
de venir una tamborinada, la de la
mort, que
ens ha de clavar a l'aigua.
Felil qui sabrá na
dar bé, és a dir, qui sabrá morir bé. Sois
sa
bran morir bé els qui vivint s'hagin
en

Publicacions de «Catalunya Social»

El

Flagell dela Blasfémia
E

»aliaba" Cívera í Sormaní
50

céntims
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No hí es/cm
Sovint,

en

repassar

senyor que demani contptes
fenli literariament i que els

la premsa, trobem veri

tables blasf émies en diaris que la gent consi
dera ajustats al criteri d'ordre social cristiá.
Molts d'aquests diaris exploten, ádhuc, aques
ta opinió i molts se'n gaudeixen per tal d'ar
remetre contínuament i en forma covarcla els
sentiments més cars. Hem hagut de denunciar

vegades

Déu,

seus

que Has

renecs

siguin

inte
els millors de la literatura' alemanya,
per
natural,
gaire
ressa molt poc. Que no és
s'ern
lectors
escrigui
que
ell
i
els
seus
exemple,
passin que naturalment Déu té altra fama i sort
que

no

ent.4 l'aleniany (vosté l'entén, senyor

Pla?) Perquéj del que estem segurs és que ell
podrá tenir, en els seus escrits més o menys
valor literária (avui, la literatura insana esta
está man
una mica desprestigiada), peró que
borren
quan
profereix
tan
cat de sentit comú
misericórdia
Déit
no
té
blasfemies.
Car
si
des
la
d'ell (corn nosaltres u desitgem i preguern)
d'escarment.
seva traducció li servirá

a

assíduament collabora que estem certs, que
molts deis seus suscriptors, eminentment cató
lics, tampoc hi estan conformes, i, encara 'més,
els fem present que han vingut a la nóstra
redacció perqué donéssim un toc de clari, To
leren que aquest intellectual jove, en grácia
deis seus anys, tingui alguna que altra feble
sa cerebral i fa7ci apologies sectáries en altres
periódics, peró que en primera plana del seu
diari trobin una blaslémia tot parlant, per
exetnple, de Fritz von Unruh com podria yar.lar de Fritz von Pokasholta, els subleva.
Sápiga el senyor Pla que, a Catalunya, un

a

ens

escriptors que, passant-Se
per moderats, enverinen l'esperit paulatina
inent. Avui li toca el torn a un jove escriPtor
anomenat Josep Pla.
No estem conformes amb ell i pensi el diarí
mantes

con °unes

on

,

No estem conformes amb el senyor Pla iii
tampoc amb la Direcció del diari que, segura
ment, per negligéneia de la seva direcció, to
lera aquests escrits, sense tenir en compte 11
pregona fe deis seus més fidels subscriptors.
Sigui aquest toc un crit d'alerta. Car, de se
guir aquesta ruta, ens veurem en el dolor de
denunciar-lo, públicament, ami) totes les se;
,Iletres, a la consciencia católica de CatnIttu,
consti que en sentirem un veritable dolor.

Sobre el Con grés Lítúrgic de PitlhiC»
Contestant

a

"El Debate"

los trabajos de don
obrero inteligente e infatigable
llevando
a la restauración litúrgica que se está
para con
a cabo en medio del pueblo catalán
Y
ducirlo a la inteligencia de los ritos sagrados
miste'
divinos
a la participación activa de los
que
nos.
Pero nos ha chocado sobremanera rente
f
cuyo
catalavç,
a
de
congressistes
l'estol
Bél"
iba el Dr. Carreras, se haya presentado en
donlA''
los
gica como grupo; étnico aparte de
espanoles que asistían, al Congreso. Tampoce
intervención ball
nos dice Critálunya Sócial qué
tenido en las reuniones y trabajos del
sabernos
gres° los espanoles no catalanes, ni
porque aparecen en las relaciones del Congre
divididos
la Prensa belga
so publicadas por
es1)11nuestros paisanos enAnissió catalana Y
fía y

en

toda

Carreras,
•

•

El diari de Madrid d'aquest títol publica,
amb !lata del 20 d'aquest mes, un article sig
nat per Manuel Grafía, dedicat al Congrés Li
túrgic de Malines, i en el qual s'alludeix a
CATALUNYA SOCIAL, i al benvolgut mestre doc
tor Lluís Carreras, en forma que agrairn en
go que té d'honorífic l'elogi per al nostreil
lustre amic i companys seus que prenguei-en
part a l'Assemblea, peró que exigeix immediata
resposta per la delicadíssima qiiestió que sus
cita. Comenga així l'escrit de referencia:
"Una revista catalana nos da cuenta del se
nalado triunfo conseguido en el Congreso Li
túrgico de Malinas por el ilustre sacerdote
Dr. Carreras, organizador del Congreso Litúr
gico de Montserrat. Conocidos son en Catailu

Espana

como

floles.'edistinciones l
"Sea lo que fuere de estas
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gionales,

nos felicitamos de que hayan figurado
honra en un Congreso Litúrgico internacional los espanoles, sean de Cataluna, sean de
con

cualquier parte de Espana. Y ahora digamos
por nuestra cuenta algo del
Congreso."

Segueix aquí un resum deis treballs i en
l'últint parágraf, en ressenyar la sessió de clau
sura, acaba diem, a continuació de l'extracte
(lel cliscurs del
Cardenal Mercier : "El jefe de
la misión catalana"
(entre cometes, així ma
teix) dirigió un elocuente saludo
al Cardenal,
testimoniándole
la alta estima en que le tienen
en
Cataluna. Creemos que en toda Espana dis

fruta el eminentísimo prelado de Bélgica de las
mismas simpatías y veneración, como creemos
también que los trabajos del Congreso Litúr
gico han de producir sus saludables efectos no
sólo en los clérigos y fieles de la provincia

eclesiástica

tarraconense sino también en todas
las provincias
eclesiásticas de la Península, in

cluso las de Portugal,

lucida representación
Tant

que han tenido también
en

Malinas."

l'articulista d'El Debate", ens
estranya i sorprén llegir que "l'estol de con
gressistes catalans„ al front deis quals anava
el Dr.
Carreras", es presentes a Bélgica en
gruP étnic a part deis altres espanyols que
assistien al Congrés. Els nostres atnics cata

lans,
blea,

com

a

dotze, assistents a tota l'Assem
asseguren que no hi havia cap altre
esPanYol més que ells. I, per tant, poc els ca
talans podien presentar-se en grup a part si no
havien altres espanyols deis quals distingir
se. I el
fet que les relacions del Congrés i
de la
premsa belga parlin de congressistes es
PanYols,
és la prova més fidel que els nos
tres
unlics no defugiren sinó que acceptaren
acluesta designació, que a ningú més que a ells
odia referir-se. Així és que no signifiquen cap
divisió els termes missió catalana i espanyols
usats per la premsa
belga, sinó al contrari
essent els dos temes allí usats com a sind
nints, de la mateixa manera que si a un Con
gres celebrat
a Espanya vinguessin dotze bel
gues i
les s'escaigués que tots procedissin de Flan
parlariem nosaltres indiferentment deis
congressistes belgues o deis congressistes fla
ni"nes per a designar a un mateix grup de
per
que

eren

ens

portugués sí

que el conegueren), peró aixó no
vol dir sinó que ells no en tingueren coneixen
ça ; si algun n'hi havia d'altres regions d'Espa
nya, els catalans no tingueren ocasió de saber
ho, ben al contrari sempre que per part d'ele
ments directors del Congrés fou saludada
Es
nya i el grup espanyol, entengueren que la sa
lutació anava per ells. Per tant, si l'articu
lista d'El Debate" coneix els noms d'aquests
congressistes espanyols, no catalans, amb molt
de gust u oferim des d'ara el publicar-los en
holocauste a la veritat.
En canvi, el senyor Grafía podia perfecta
ment fer-nos el favor de rectificar un error
aparegut en les nostres planes i en altres pe
riódics catalans, en el qual, en lloc d'advertir
lo i esmenar-nos, cau el propi senyor Grafía.
El norn de l'abadia de Maredsous que sortí en
el nostre editorial del 16 i també en altres dia
ris barcelonins i repetit al collega madrileny,
no té res que veure ami) el Congrés Litúrgic ;
es deu a un error de transmissió l'haver circu
lat. El Congrés es celebrá a Malines a l'edifiici
del Petit Séminaire, els dies 4, 5, 6 i 7 d'aquest
mes ; aquest darrer (lía tingué lloc la sessió de
clausura, amb el discurs del Cardenal Mercier
i el del Dr. Carreras, congressista únic que tin
gué aquest honor entre tots els representants
de nacions altres que Bélgica. I el dia 8 cele
brit la diada litúrgica a l'Abadia benedictina
de Mont Cassar (Lovaina), essent Maredsous
lluny d'ambdós punts i no havent-s'hi efectuat
cap acte del Congrés.

SOneS.
O

COrn diern, els nostres amics, asseguren
que
hi havia cap
altre espanyol (un congressista

Aquest

número ha

passat

SÉRIE

DE DIGGIONItRIS MANUALS
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Diccionari Catalá

Preu: 7

Diccionari Catalá

g,

Castellá
pezseles

Castellá
Preu: 7

pesadez

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

J. CIVERA I SORMANI
Es

venen

a

lotes les bones Ilibreries. Di

pósit: Impremta Ráfols, Portaferrissa, 51

per la

censura

militar

-
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NOSTRES CONFERENCIANTS

Crisfíanísme í Socialísme
dilluns, al "Patronat Social"
població de la costa, Vilassar de

El proppassat
de la riallera

Mar, el nostre car amic i Secretan i d'Acció
Popular, En Francesc Manich Ylla, doná una
conferencia amb el títol que encapçala aques
ratlles.
Veu's aquí el teman i que desenrotllá el con
ferenciant : Petit próleg.—L'avantguarda so
cial cristiana.—Les dues f orces ideológiques.
—Cal evitar confusions.—Qué és el socialis
me.—El socialisme com a doctrina económica.
—La part negativa.—L'edifici socialista.—La
forga de les idees.
Panorama universal.
La crisi de les idees
La crisi de la hu
manitat.
El catolicisme.
El socialisme
és un odi.
La lluita entre el bé i el mal.
L'esf org del mal.
L'esforg del bé.
La
Doctrina Cristiana .únic Codi Social del món.
—La llibertat.—La igualtat.—La f raternitat.—
El socialisme és el pitjor enemic de la socie
tat.—El cristianisme no és una religió monta.
cristianisme és la civilització.—El cato-a
licisme no és conservadurisme.,----Que devein
fer els católics tnilitants.—La veu de Lleó XIII.
En parlar de la crisi de les idees, digué el
nostre amic: "Una allau de materialisme ho
ofcga avui tot. Fa malbé la societat en les se
ves
arrels bastardejant tots els conceptes bá
sics. Gojar i fruir. Veu's aquí el mot d'or
dre. La pertorbació és completa des de la rnent
de l'individu fins a les regles emanades de les
més altes autoritats. Es dóna a la forga la va
lor d'una categoria absoluta i es proclama coni
a única mestressa deis actes la cómoda llei del
mínim esforg. Aixó es tradueix en un abandó
total del Itentit de responsabilitat. La llar cada
dia perd l'encís de cosa sagrada i fonamental.
La indústria, el comerg i ádhuc les professions
més nobilíssimes són corrompudes per una
mena d'etica maquiavélica. El patró amuntega
l'or, no per impulsar nobles activitats, sinó per
platxeriosament poder infringir tots els pre
ceptes del decáleg. L'obrer, perduda la veri
table nociá de la seva dignitat humana, es ra
beja en l'odi i la destrucció. El goig del tre
ball desaparegut, la noció de noblesa esborra
da, és molt natural i molt lógic que es vagi
formant en el cel una tempesta amenagadora
i que una allau de desgrácies s'acumuli damunt
tots els pobles. Que el panteixar fatigós deis
apocalíptics cavalls es percebi cada día més i
tes

—

--

—

—

—

—

—

--

polseguera que les seves potes aixequen
s'apropi cada cija a casa nostra".
en parlar del catolicisme, manifestá que:

que la

"El gran error de molts és creure que el cato
licisme empara i beneeix tot el regim actual
de la societat. A la sagrada paraula d'ordre,
creuen molts que no hi ha resistencia possible.
aquest és l'error. El catolicsme no és con
servadurisme, sinó, al revés, és progrés i és
civilització. El catolicisme és lluita continuada
cap a un ideal mai assolit. El catolicisme no
interessos
es deu ni es pot confondre amb els
creats. Erren els que cerquen en la religió una
cuirassa de vanitats ; erren els qué cerquen en
la religier empar deis seus interessos materials ;
empata
erren tots quants creuen que la religió
l'existent.
No cal dir que,

tot

en

acabar la

seva

intercs

sos

intellectual, els aplaudiments inten
nos
coronaren la seva dissertacio, essent el

tre

amic molt felicitat.

sant tasca

Yri~10,
11.1111101•

RESPONSABILITAT RELIGIOSA
IMPOSA AL BISBE L'ACCIÓ SOCIAL

LA

"No

es

tracta

d'un

apostolat potestatiu

voluntari; és la mateixa responsabilitat reli

giosa la que imposa al Bisbe la responsabilí

el deure de l'acció
L'home té una ánima unida al cos i viu en
Entre
un medí familiar, professional i social.
el sen
el seu cos i la seva ánima, entre ehl
depen
medi hi ha una acció i una reacció, una
dencia constant de tots els dies i de tots els
moments. Per consegüent, el Bisbe que es tro
ba encarregat de la santificació de les ánimes,
materials
no pot desentendre's de les condicions
que fan pressions tan sensibles i reals sobre
la vida espiritual. En aportar als seus diocesans
l'element espiritual i 'moral, el Bisbe es troba
necessáriament en contacte amb la seva vida
social i económica i es troba al/lb problemes,
desordres, da
casos de consciencia, necessitats,
a
vant els quals no pot romandre, sens faltar
responsábilitat
la seva nfissió, callat. La. seva
religiosa li imposa, dones, ipso facto una res
ponsabilitat social que. el Bisbe no té dret a
defugir ni a escamotejar de cap manera".
tat i

J. IRASTORZA, Bisbe d'Oriola.

.

•
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El régím de reiír obrer
pot qualificar d'éxit la
irnplantació del
retir obrer a
Espanya. Són ja moltes les re

gions (a Catalunya especialment) on la
incor
Poració del mateix a la vida
social patronal
obrera és' ja cosa real, i no hi ha qui a hores

'11,ara

pugui somiar

desarrelar

institu
a constituir
hábit entre
nostres classes productores.
Sense un excés de propaganda, sense gratis
Ció que

en

ja comenga

discursos

ni

quietament,
Un
tant

per

una

sorolls, el retir es va implantant
tnodestament, peró amb eficacia.
cent de la nostra població obrera

está ja
ció pot afiliada al mateix, i aquesta institu
considerar-se salvada a Espanya.
indústria hi ha ofert poca resistencia. Els
rnetodes utilitzats per a la implantació en la
mateixa han estat suaus, i no es pot dir que
Cal) oposició seriosa
s'hagi aixecat contra el
retir amb
tot i la manca de propaganda i
po
Pularització de la institució.
PerO la llei del retir obrer el
declara .obli
gatori per a
tots els assalariats, industrials i
agricoles.1 si es cert que la població indus
trial ha
arribat en poc temps a obtenir un tant
Per
ceut rnolt
cenes regions, respectable d'afiliats, sobretot en
tambe ho és que l'afiliaciá agrí
cola está
quasi intacta encara.
n

!AixO

obeeix

a dues raons molt
serioses ; la
que les dificultats són majors
per a
CIÓ 1 la
cotització en la població agrícola
que en
d
la industrial; i
la segona,
havent
Procedir a totes dues, una regla que,
de bou
aconsellava procedir per parts i donar pre
a
aquella que mes facilitats presentes
La rnajor com la industrial.
fixesa de la població obrera indus
els majors
rendiments, en general, de la
i'stria;
el trobar-se més
s
educats socialment
e. rnedis
que els agrícols ; i la ma°r unitat industrials
de
de treball i de categoria
°,1)rers en la classe
població
industrial, feien molt
es
tr planera la tasca d'agrupar entorn del re
dita població que
la del camp. I per
«lx?1 va
-

eTrnornetit,
in.1;

1d

comengar-se per aquella.
ei,PerOha
arribat
moment
en

en qué l'afiliael tnón de
la indústria ha estat un fet
"ngut, i per cent d'obrers inscrits que s'ha ob
ha arribat, per tant,
gul s'ha
un moment en
.nd
Pensat que tant l'éxit
obtingut en la
ustria coni el
deure social exigien que el
de
un

„

tant

Pr°blerna

l'afiliació de l'obrer del camp

es

en

plantegés, i és
en

el que

ens

l'agrículfura
en camí
trobem.
*

*

d'aquest plantejamen
*

L'Institut Nacional de PrevisiO ha
procedit
aquest problema amb la cura i la delicade
sa que la complexitat del mateix
exigeix. No
s'ha de deixar de banda la disseminació
de
la població agrícola; les distintes
classes
d'obrers que en el camp treballen i que en ato
dalitats distintes participen de 'la propietat, o
.no en participen; la crisi agrícola que és, en
general,. i quasi bé sempre, molt superior a la
industrial; la manea d'esperit i d'educació so
cial en els medis pagesos. I, per tot
aixó, no
cal dir com les dificultats de tota mena es
mul
tipliquen i fan temer, lógicament, que go que
en el inón industrial ha
costat dos o tres anys
d'es forg, ha de costar-ne molts i molts en
la
vida del camp.
I l'Institut ha tingut present aixó. I n'ha
tret la conseqüéncia que calia
abans consul
tar, provar, fer experiéncies en regions on
la vida agraria fos quasi la única vida de tre
ball, i donar esperit ben autónorn a les diver
ses Caixes conabora.dores
a fi que
del resul
tat de l'estudi i de l'experiencia de totes,
s'arribes a una implantació normal i sense ex
torsions deis sistemes millors i mes adequats
a la diversa realitat
agrícola de la Península.
I per' aquests modus comenga aquella
cor
en

•

poració per una petita investigació repartint
qüestionari de setembre de 1923, en el qual

el
es

f cien a les diferents .Caixes collaboradores
pre
guntes molt interessants sobre filiació i cotit
zaciá. I de les Memóries reunides va encarre
gar-ne la síntesi al distinguit assessor social de
l'Institut, nostre bon amic don Severí Aznar,
qui en la darrera Assemblea de Burgos (juny
de 1924) resuuneix el sentit, i les opinions, i
experiéncies de tots ; i després d'un viatge d'es
tudi a Italia i a Franga, a part el canvi d'itn
pressions amb l'Oficina de treball de la Socie
tat de les Nacions, a Ginebra, pogué fer una
ponencia acabada que l'assemblea de tecnics
de Burgos aprová resumint-la en unes conclu
sions encertadíssimes, que foren aprovades per
unanimitat.
*

Segons
sernblea

*

*

el senyor Aznar, a aquella docta As
li pregunta
"Sense modificar el

se
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regim actual de retir obrer, será possible apli
car-lo als obrers del camp?"
1 després de la reunió pot contestar-se així
la pregunta : "Es un problema de paciencia i
de bona voluntat, peró que compta ja amb so
lucions viables".
No és poc, per. tant, l'obtingut després de
l'assemblea. Pot ara escatir-se quina mena de
sistema reeixirá millor ; si el de concerts amb
Ajuntaments, associacions agrícoles o patrons ;
si el de sucursals o agencies comarcals ; si ,el
de segells aplicat amb tant d'exit per la Caixa
de l'Andalusia oriental i amb menys exit per
la d'Aragó. Peró el que no caldrá dubtar és
que el sistenia establert pot seguir amb les se
ves bases i f onaments, i que sols cal escatir a
base de l'experiencia d'uns i altres, si un sis
tema és millor o dóna en tal part més bon re
sultat que en altra.
*

No podem, és dar,

*

*

en

aquestes

curtes rat

Iles parlar de sistemes ni d'experiencies ni de
resultats obtinguts amb les mateixes ací i allá.
Un altre dia potser dedicarem al problema l'es
pai que necessiten la seva complexitat i la seva
per avui, tan sols dues
conclusions volem f er resaltar de l'assemblea
de Burgos, i són les següents : primera, que
l'espera d'autonomia de les regions que sem
pre ha estat la característica de la tasca de
l'Institut (i potser el secret dels seus exits) es
continua servant i potser engrandint en aques

transcendencia. Avui

El CRS D'HIRMA

-

assemblea de Burgos amb una conclusió
que diu: "Essent distintes les característiques
de les regions i províncies, no convé imposar
a totes elles el mateix sistema d'afiliació i re
caudació per als obrerl del camp. Podent és
ser
distintes les modalitats fins en diverses
províncies o comarques del mateix territori
d'una Caixa, es confirma la seva autonomia
flexibilitat per adaptar les normes essencials
del régim legal del retir obligatori a les dife
rents modalitats de l'agricultura en el seu ter
ritori" ; i segona, que la base de tot el pro
blema (com de tots els problemes socials) ra
dica en l'educació de patrons i obrers a fi
que els primers comprenguin el deure moral
i legal de contribuir amb les seves quotes a les
pensions deis assalariats i els legons prengui"
interbs per aquell compliment i el propi.
erents
Atnb aquesta flexibilitat de les dif
regions
i fas
collaboradores,
les
Caixes
segons
d'educa-.
segons les comarques» amb la base
1
ció social de les classes patronal i obrera,
rnodel
algun
sobretot tenint j aper endavant
Caixa
a imitar en les seves experiencies com la
d'Andalusia oriental, no cal dir que pot eo
inençar-se ami) tota tranquilitat, sense por de
f racassos, la lluita pel retir de l'obrer del camp.
Al cap i a la fi, un deure de justicia ,distri
de
butiva ho reclama un cop assegurat l'obrer
la indústria.
ta

JOSEP M. GICH

Lif EfILLIDR DE LII

Es 4indubtable que En Mussolini va prestar
un immens servei a la seva terra. El f eixisme,
tnoviment civil per excellencia, va arribar com
a salvador de la seva pátria, i potser sí que la
va salvar en un moment crític. Aquest tnerit
ningú Ii treurá mai a la gent deis fasci ita
lians.
Peró aquest servei del f eixistne no vol dir
que l'estabilitat sigui cosa anexa al f eixisme.
El f eixisme es serví pref erentment de la
violencia per arribar al Poder, amb tot i el
formidable estat d'opinió amb que comptava a
Itália. I el f eixisme prestá un bell servei a la

pátria.

Peró aixó no vol dir que la violencia que
.facilitá aquest servei a Italia, hagi consolidat
per un sol moment el f eixisme en el Poder.

VIOLENCIII

Mussolini arriba al Poder amb la violencia.
Es mantingué amb la violencia. Va f er clec:
fracas5,1
cions generals a base de violencia. I
irles
(ha fracassat ja) degut a la violencia deis
fanátics deis seus paftidaris i amics.
L'Osservatore Romano, amb motiu del fra"
violen"
cás del f eixisme, he recordat el "Nihil
comentaril
barceloní
durabile".
I
un
diari
tum
pokles
el f et diu : "Tots els homes i tots els
defiinti:
lligó
del món l'han d'apendre aquesta
el
i tots,
va. Cal que tots els partits polítics
histor!s
bornes públics se n'aprofitin, que si la
contempora.
és mestra de la vida, la história
110
constitueix
nia, la história que tots vivim,
experiencia definitiva i quotidiana, una exPe:
riencia de la qual cap de nosaltres no pot Pres
cindir".
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Esguardant

11

el món

Berlín les

negociacions

per

a

concertar

vivendi" germano-belga.

"modus

un

ESTATS-UNITS

A-LEMANYA
Declaracions de
Per

Es confirma que el Gabinet de l'Imperi ha

aprovat el

tectores

a

projecte creant tarifes duaneres pro
favor de l'agricultura.
Ingressos

a

les Duanes

ingressos del Reich pel concepte de

nea

Dua

durant el mes de juliol proppassat, ha
arribat a 583.140,00o mares or,
qual cosa

representa 'ul-1 augment de 100.850,000
arnb respecte al que

Ines de

es

va

recaptar

mares
en

El President de la República senyor. Coo
lidge ha declarat que el problema de les repa
racions és essencial per al progrés del filón.

La convocatória d'una Conferencia relativa
als armaments és inoportuna, abans de posar
en execució definitiva el pla Dawes.
El president creu que la discussió amb les
nacions estrangeres relativa als deutes que te
nen als, Estats Units, ha d'ésser ajornada fins
el reglament coMplet de les reparacions.
FR A NÇ"A

el

Fi d'una vaga

junv.
C afra

Coolidge

l'Agricultura

10.01

MCSItra

altyleSti

industrials de Saxónia han elevat al

P1s mariners que estaven en vaga des de fa
adunes samanes, han représ el treball havem
oblingut algunes millores.

.

una pn)posta per tal que protesti prop
;overn angles contra el restabliment de la
".1xa del 26 per mo que grava les mercade
es

alemanves importades
(

a

Anglaterra.

\ TER R

.í/actitud respecte al Sudan

Govern británic ha consignat davant del
del Govern egipci la seva res
Posta relativa a la protesta
presentada contra
la rePressió
deis desordres esdevinguts
Karturn, i confirma el seu dret, de mantenir Por

'ePreseutant

dre

al

Sudan.

El-reingrés
la

(le

a

reingrés

Nacions.

franco-rus

Eis periódics de Londres diuen• que Herriot
declará a un redactor del "Daily Express" qUe
si els russos es rnostren raonables i s'aveneri.
a pagar els seus deutes, és possible que pugui
arribar-se a la signatura del tractat franco
rus.

ITALIA
Socors del Sant Pare

a

Xina

El Sant Pare ha fet tramesa (l'una quanti
important, en concepte de donatiu, per a
socórrer. les víctimes de les recents inundacions
registrades en territori xines.
LACIA

la S. de N.

president Alvear, ha trames un missatge
Cambra demanant que es pronuncii a fa

vor del

tractat

tal:.

RGENTI NA

a

Rl

de

l'Argentina

a

la Societat

Itti‹GicA
Tractat

auch

Alenwnya

“L'Etoile Bege" diu que el Reich ha ProPosat comencar
el (Ea primer de setembre a

El preu del Corrcu
El Congrés postal universal ha
queig internacional a 25 céntims,

fixat el fran
or, per a les
cartes de 20 grams; en 15 céntims per a les
targes postals i en Cinc céntims per als 50
grams d'impresos.

Els paisos respectius tenen dret a introduir
modificacions per a augmentar el dit fran
queig en un 6o per too eom a máxim, i per
un 20 per
mo COm a mí't
a rebaixar-lo en
xim.
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fi que passa
ESPANYA ENDINS
•

•

•

religiosos de totes les Ordres, en la Guerra
Gran, hagin quedat subsistents les odiosíssi
mes lleis d'excepci4 que els convertiren en pá
ries dintre llur própia pátria, havent d'aban
donar-la moltíssims d'ells pel delicte d'ésser
católics i dedicar-se a la práctica fervent de
la caritat en totes les seves manifestacions, ád
huc les més admirables.
Així es prepara ara el govern d'Herriot per
pagar als més selectes deis fills de França el
sacrifici incomparable, verament propi de sants,
que feren els nostres germans f rancesos tor
nant bé per mal i venint corrents de totes les
parts del món per def ensar la mateixa pátria
que els despullá deis seus drets i deis seus
béns, i els desterrá pel terrible crim d'ense
nyar al que no sap de guarir als malalts, de
dar consell al qui l'ha de menester, de vestir
al despullat, i totes les altres obres cristianes
de misericórdia.

Altrament Anglaterra aconseguí apropar-se
pactar ainb ells, pero
l'alta banca anglesa no está convençuda que
a

la Rússia deis Soviets i

sigui possible
Estat que

un

ESPANYA ENFORA
Si no s'espatlla res, ara per ara podem dir
que la Conferéncia de Londres ha reeixit del
tot. El raport Dawes pot donar-se ja com la
llei económico-financiera que ha de regular la
vida del poble alemany i les seves relacions
amb els seus vencedors, no tan implacables
com molts es pensen.
Ara Herriot es podrá dedicar amb més tran
eficacia a la política sectaria que
proclama en pujar al poder. Les mides prepa
ratóries d'aquesta política fa temps que van
prenent-se i practicant-se sense f er soroll, que
dament, insidiosament. Els petits tirans que
dominen la França des dels Consells departa
mentals, van prenen nota de les Congregacions
que es dediquen a l'ensenyament per si no es
tan en regla ; de les associacions católiques que
treballen pel mateix fi ; de les Ordres religio
ses que discrepen en Ilur actuació de la legis
lació laica encara vigent a França per a ver
gonya deis católics i deis seus homes dirigents.
Sembla impossible que després de les immen
ses tragédies
perqué ha passat França i del
procedir més que heroic sobrehumá deis cató
lics francesos, especialment deis sacerdots i

cap bon negoci amb una gent
tenen de l'ética un coneepte sem

blant al d'un bandoler qualsevol.
En els Estats Units bull el nión polític amb
motiu de la propera elecció presidencial. En
tre els dos grans partits histórics que es dis
puten la presidéncia de la república en surt
gaudet
un altre que tal volta será el tertius
del conegut af orisme llatí.
Val a dir que, guanyi qui vulgui, la polí
tica internacional ianqui no canviará pas de
quadrant. La santa continuitat, allí com a la

Bretanya, és la característica d'aquesta
Política decididament decantada a la interven
ció deis EE. ULT. en l'alta política europea.
I bon goig en tenim.
Gran

J.
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í d'allá

A Huelva ha nascut un porc, el cap
del qual
té les
característiques de les d'una persona, i
el cos les
d'animal de la seva classe.
Diuen que té els ulls, celles i llavis iguals
als d'un nen.

No

es

pot demanar

un

Seria Ilástima que matessin

traordinari.

prodigi més
un

Fa

poc

temps que

es va

gran.

animal tan ex
de persona pot

Un porc amb cara
arribar a exercir arrees importants.
Ja veureu com amb el temps arribará
rector d'alguna revista pornográfica.

sició,

celebrar

una

a

di

inuninent

la

expo

sogra), han anunciat la celebració

d'una exposició de gats.
Com és sabut, aquestes caricatures de tigre,

salten molt i és molt fácil que s'escapin de la
54bia• No obstant, segons ens han dit, no hi

vigiláncia, car, suposant que
algun, a Espanya són molts els

naurá

pés

a

Sembla
un

que

tijuntament
Es

*

alguns individus que pertanyen

determinat partit polític

baixa perque
una

o a

no

la

es volen donar
els han ofert un lloc a

Un guárdia de seguretat trobá dormint en
deis bancs d'un passeig de Madrid, una
nena de vuit anys abandonada.
Peró qué passa ara amb els infants ? Els
uns els roben, altres els abandonen i fins
hi
ha pares tan desnaturalitzats que sels venen.
Es curiós que mentre es recullen diners per
les missions d'Asia, destinats a redimir els in
fants abandonats, hi hagi entre nosaltres sal
vatges amb un vernís de civilització que no
tenen compassió deis infants. Per que no es
posen un anell al nas i un vestit de pell de

tigre?

Per cert que, a propósit d'aixó, un diari bil
bai tradueix go que diu un deis principals dia
ris de França :
"Al Estado las funciones que le correspon
den, pero las menos posibles : el Ejército, la
Marina, el orden social. El resto, a la región.
al Municipio, a la familia".
Escriuen bé els francesos quan volen !

Diputació.

Ilástima que

no slagin tingut en
d'aquests senyors.
1\70 podría
l'Ajuntament crear un nou cár
rec de
farolero honorari ?

coMpte

*

els merits

Coses de la

Canáries

es varen

suicidar dues germa
bessones de 17 anys. En la carta que se'ls
trobar (els suicides
sempre una
carta), declaren que s'hanescriuen
llençat al riu per
clué
estaven
No és un eansades de viure.
cas simptotnátic que una noia de
17 anYs
declari
que está cansada de viure?
A
Barcelona
fa poc temps intentá suicidar
se un
noi de 15
anys.
Aquesta és l'obra de la societat
moderna.
`-'0n1 ha de
sentir la joventut el goig
si
viure
porta ja la Imrt les
4
entranyes ?

*

*

"gran premsa".

"El Sol", de Madrid, escriu
tura

A
les

*

n'esca
que tenen

es seu.

*

*

se

la rná
trencada en agafar el gat.
rins n'hi ha que, després d'agafar-lo, patei
xen deliri
de grancleses i creuen que tot el món
*

*

un

canina.
Ara els amics deis anirnals domestics (en
tre
aquests animals no s'hi ha de comptar, na-

turalment,

En un diari francés, un entinent home, de
ciencia ha publicat un article molt interessant
posant de relleu l'obra rneritíssirna que ha rea
Iitzat l'Institut d'Estudis Catalans.
Ens plauria que haguessin llega aquest ar
ticl.e els hotnes que integren el Consell de la
Mancomunitat.

contra la incul
i posa per exemple a Molleda,
de la muntanya de Santander, pintant
com
un deis més analfabets d'Es

d'Espanya

població
el poble

panya.
Peró "El Sol" es creia, en sa ignorancia,
que Moneda era un poblet i que ningú sabia
res de Moneda.
I resulta que Molleda és una de les pobla
cions més illustrades d'Espanya, on l'index de
l'analfabetisme és baix i molt alt el de la cul
tura.

Aquesta "gran premsa" de "gran informa
ció", sol errar així com "El Sol".

gnins eclipses sofreixen,

bon Déu!

CATALUNYA SOCIAL

14

oífrían
ESPANYA

La Caixa d'E,stalvis de Bilbao ha obert un
Concur amb valuosos premis per uns cartells
en qué es mostrin els mitjans
per defensar-se
de la usura.
la Casa de la 1VEsericórdia de Lleyda
s'estableix una Classe per a l'eclucació deis ce
gucts a fi que apreriguin a guanyar-se la vida.
—El Govern ianqui ha fixat les condicions
que han de reunir els immigrants i el nombre
d'ells que n'admetrit. D'Espanya, solament 65
cada any. Poca cosa és. ValcIria més que tan
qués la porta.
—La junta Central de Proveiments ha or
denat la formació d'una estadística general del
blat existent a Espanya amb dades minucioses.
Mentre es compleixi com .Déu mana...
--Una R. O: disposa que per tots els cen
tres ministerials es faciliti a les delegacions i
comissions centrals per a la repressió de la
tracta de dones i noies, o persones que les ,re
presentin, les dades o antecedents que creguin
necessaris per a la redacció de la memória
a

nyal.

—Les Societats agráries de Galicia han pre
unes bases raonables per a l'harmónica
reclempció deis "foros".
—A Madrid s'está muntant un edifici-alberg
per a dones que hagin complert condemna per
causa criminal a fi i efecte que no quedin des
emparades i tornin a caure en mancatnent. Es
una escola de regeneració i un redós económic
al mateix temps. Es, en resum, una bona obra
que desitjariem veure imitada a tot arreu on
sentat

convisgui.
—La Confederació Nacional Católica-Agrá
que celebra la seva festa religiosa-social el
cija de la Mare de Déu de Seternbre, demana
a tots els organismes de la grandiosa associa
ció i als seus socis, com també a tots els ca
tólics que simpatitzen amb ella, que prenguin
part a la f esta, es serveixen informar-se de
l'extensió i funcionament de l'obra, i Ii dedi
quin en dit día (vuit de setembre) alguna ora
ció perqué Déu Nostre Senyor es digni
prosperar en tots sentits.
--La Federació Valenciana de Sindicats
Agrícoles Católics ha aconsellat als seus sociS
l'ingrés en el partit de la "Unión Patriótica
Nacional".
Amb tots els deguts respectes ens permetem

ria,

advertir

la F, V. S. A. C. que els seus
resen res de política, i que aquest
acte constitueix una equivocaci6 molt lamenta
ble. Per .aquest camí es va dret al fracás i a
la dissolució de la "Confederación Nacional
Católico-Agraria". Fins ara aquest escull de la
política s'havia sortejat bé.
----Els treballadors que temporalment emi
gren a França al temps de veremar é,s bo que
sápiguen que als departaments de l'Herault
Gard és inútil que hi vagin perqué no hi
ha pas feina. Els atres departaments vitícoles
encara necessiten braços.
—111 nostre illustre compatriota P. Vitoria
está donant notables conf eréncies, a Buenos
tatuts

a

no en

ires, sobre Ciéncies Exactes.

delegat governatiu del poble de Can
jayar (Almería) ha disposat ,que siguin
crament sanejades les escoles abatís de reo
brir-les al setembre. Recomana, demés, als so
metenistes que enviin a les escoles els nois que
vagabundegin pels carrers a l'hora en que es
tiguin obertes.
ESTRANGER
El ministre d'Hisenda de la República Ar
gentina ha declarat que la implantació de
post sobre la renda fara desaparéixer
al
la contribució territorial i mols d

paulatinament
impostos.
tres

rancesos
--Un quants milers de mestres f
oficials, reunits a Lyó, s'han declarat enernics
de l'ensenyament de la História en les escoles:
oficials. Les raons que elS-Mouen a opinar aixl

que la
són clues: que la História és clerical;
História és nacionalista. Son dues raons
la
guem-ho així, que posen ben de manifestsec
esperit
ideologia d'aquests mestres i el seu
tari. Pobra França!
—El Govern argentí vol colonitzar la Pr°víncia d'Entre-Rios amb bones condicions, Pre"
es"
ferint per a colonitzadors els agricultors

panyols.
que el5
—A Bélgica el Govern ha disposat
necessitat
explotadors dels articles de primera
siguin multats fins a cent mil francs i castigal
atnb presó, que pot arribar a cinc anys. rort:

importailtS vagues que d,e1:
l'adveniment
del
Partit
del Treball al poael.
de
resolta aquests
va sofrint Anglaterra, ha estat
afectava
ches la del ram de construcció que
sens fi d'indústries.
é5
de batalla
En totes les vagues el cavall
coge
l'augment de sous en termes verament
—De les imites i

rats,

e
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SER VEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Linla de Cuba IVIéxic. —Servel mensual, sortint de Bilbao el 17, de. Santander el 19, de

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

de Veracruz el 16 1 de
•

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

vlatge

de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 1 de Montevideo el 3.

tilda de New-York, Cuba, Méxle.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valencia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.

Retorn de Veracruz el 27

1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala

a

New-York.

Linfa de Venezuela Colombla.•-Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
lencia el 11, de Málaga el 13 1 de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de

Tenerife,

Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linla de Fernando Poo.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 í de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma 1 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 mes deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
Ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bar
celona a Pilipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunatnent a cada

Sabanilla, Curaçao,

vlatge.
Aquests

vapors admeten

cárrega

en

les condicions més favorables i passatgers,als quals
com té acreditat en son dilatat

Companyia dóna allotjament molt cómodeftracte esmerat,
"rvel.

1

Tots els vapors porten telegrafía

sense

.

fils.

.

Tots els subscriptors i lectors de

Catalunya
cris

Social

encoratgen

dacció les

constantment a prosseguir nostres campanyes. Plouen damunt la re
cartes de nostres amics, amb efusives paraules d'adhesió. Grans mercés.

CATALUNYA SOCIAL
és una escola i és un apostolat, on tothom és deixeble
ha d'ésser apóstol deis grans mestres socials cristians.
subscripció de CATALUNYA SOCIAL costa vuit pesantes a l'any.

a

El iuillor elogi de la nostra obra
és propagar-la i la millor pro
paganda, és augmentar la !lista

ALTA:
En

deis

que viu al carrer
de

Pob
CS

subscriu al setmanari CATALUNYA SOCIAL
de

de
El

subscriptors.

No creiu en l'eficacia deis pe
ribdics que viuen de rantinci,
sinó en aquells que vluen de
la subscripció. Per aixb deina
nem als nostres amics que s'hl
subscriguin i facin subscriure
als seus andes.

subscriptor,

•••••,....,.1,-‘11,-ua-ul...-UW.-

\11.-VOL-\111.-¦11.-

\11.-\11eN11.-
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