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Confessem ingènuament qu'hcrn
viat sempre amb vera repugnància
.i» inscripció qu'es líegeig a la entrada de moltes poblicions: Se pro
híbe la mendh·idad en ente termino
vwrJapa!; i qüe'ï? r·.'·s"·!·"=i a^r-ulaems so rebeien contra les disposicions gt-beniativeü encircinadea
a perseguir a n'els pobres captaires; disposicions quo no s'han ocorregut durant dinou aiglea de cristianisme a cap poble civilitzat.
Avui quo s'afirma la igualtat de
iota els ciutadans devant de l·i llei,
se persegueix en nom d'aqueata
llei a la ind'geneia, a Ja que les
ordenanaes comunals d'alguaa pobles arriben # a'considerar cem a
ÇertorbadciM da la tianquiiitat pú
blica.
Paro la llei no pet prohibir sinó allò qu'és criminal ea sí, o que,
sense ari ibar a ser-ho, pot perjudicar al be públic; la llei no pot
atentar a la llibertat de cap classe
social per més humil i desheretada
que sia, prohibint li el trànsit per
les piaases i carrers, aont s'hi tole
ra la presencia de les bèsties però
no la deia mendicants, a n'eia que
*vui se tracta d'allunyar dels pobles i recloure'ls en depósits que no
podran ser sinó verdaderés presons.
Lo que hi ha, es que'ls qui go
seu dels plaers de la vida moderna,

Bona Llevor. Núm. 32, 18/8/1918. Pàgina 1

MALGRAT, 18 Agost de 1918
No's retornen els originals

Subscripció:

Un a n y
5'00 p e s s e t e s
Un trlmeslre . . . .
1*23 »
N O M B R E S O L T . . . O'IO

duída al llenguatje vulgar vol dir
instrucció anticristiana, engendradora del vici coiruptor i del llíbertiitatje deaer.frenat que avui irnpe*
ra, sense que'l sigle protesti dels
estragos de la instrucció perni
cioea.
Avui va posant se de moda en
els pobles la organitsació de la camiren a n'els pobres com a paries; ritat administrativa: l'altruisme so
no'ls volen veure; fan amb ells pit- cialista fa e9forsos titànics per a
jor qu'tïl mal ric del Evangeli, que segar l'herba sota'ls peus a la casi no socorria a Llàtzer, al menys ritat evangèlica. Qu'estableixin la
no'l foragitava de les grades de! reforma i ben prompte veuréna que
d'íg'ut principi!fT?ent H !a_permcio
sa
influencia do la política, reina i
r;I quins motius aípgi la socieseayora
de la noatra edat, cual
tat actua' par a Ser la guerra a la
funcionament
del nou organisme hi
rnend.erai? Els principals son: Que
apareixen
abusos
tant odiosos, que
hi h-'tn p; brt s qu'a&Msrn: que lo que
suscitaran
generals
i jubtifi adés
recullen s'ho gasten nnits d'ella a
la tabf-rn-'i: que fins n'hi han alguns protestes. Perquè la caritat es una
que s'maolenten coiitra els qui no tior taassa delicada per a ésser cul"Ja fan almoina. No pot negar-se tivada en el terrer administratiu i
que hi han captaires que cometen abonada amb els fondos recuüics
abusos, però molta culpa da la con- en siiscripciona públiques, en festes
ducta d'aitals pobres recau sobre esbarjoses i en tributs imposats &
la societat quo'ls tracta amb irri nel vici,
JOAN DOTRAS.
tant despreci, sine affectione, úm
(Acabarà).
misericòrdia.
Però es evident que obren molt
a la lleugera els qui tracten de suprimir les coses en que s'hi han introduït abusos. Procedint amb
aquest criteri, no quedaria en el
mon res que no hagués de supri- UNA CONFERENCIA
mir se. Hi ha qui abusa de la ciència; qui fa mal us de les riqueses; ( En l'espaióa local del teatre «Tifins la relügió hauria d'esser abo voli Malgratenc» tingué lloc diulida, perquè també hi hà qui n'à-* menge passat una familiar confebusa; f,la pietat no té desgraciada- rencia a càrrec del molt competent
ment els seus hipòcrites? Diuen i il·lustre enginyer agrònom don
que la mendicitat produeix caràc- Josep Maria Valls.
ters vila; be'ls produeix en major
El primer que feu us de la panònabré i de major calibre la ins- raula fou nostre volgut amic i Battrucció integral, paraula que tra- lle don Ignasi Viladevall qui amb

