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Tingueu present en vostres oracions l'ànima de la senyora

RAMONA GUITÓ SALA
VIDUA DE MARIAN MIRO
que a l'edat de 70 anys, morí a Berga el 20 d'abril de 1.932,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

- A. C. S. Sos afligits fills: M. Marian, Josep i Mercé; filla política, Dolors Alsina; nèts, Trinitat, Marian i Montserrat; germana política, Frascisca Miró; nebots, cosins i demés família, vos ho agraïran verament.
L Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Solsona, Dr. Valentí Comellas, ha concedit
dulgència en la forma acostumada.
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dies d'in -
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un control despòtic sobre llibertat i Ja vida del ciutadà.
ja sabem que social isme significa dictadura, centralis-' "
me i burocràcia, t ot d'una pessa.
Socialisme i capi talisme, aquests dos adversaris
aparentment inconciliables ,_estan d'f!cord sobre un punt
concret, Ja ne;.¿ació, del dret de pr.qpiet?t. L'un el nega
en teoria i l'altre pràticament en fer la propietat exclusiva d'uns quants. No saben que un .dret natwal és un
dret per tothom . justificar Ja propietat d'uns pocs al·legant per tota raó que és un dret de la humanitat equival a contradir-se. Adhuc el desposseÜ té la propietat
originària del seu treball, mitjançant el qual (i apli cant
l es normes cristianes de salari familiar i participació
proporcional de beneficis) vagi fent- se la poma per la
sed, la petita propietat estable que el resguardi de cOntingències. Aquest és el punt central- tesi i solució on convergeixen els dos insübstituïbles documents pontificis que form en el nostre Cod i socia l. El gran desitj,
clarament formulat que «en el po.ble els propietaris si guïn molt nombrossos. perquè així (<la distribució dels
béns estigui més d·'acord amb l'equitat» .
Ací va per coronar airosament aquestes notes mal
girbades, un text, bellíssim, de la «Rerum ·novarum >l:
cSi hom fom enta l'enginy de la multitud amb l'esperança de posseir alguna cosa estable, a poc a poc, l 'una
classe serà aprovada a l'altra i desapareixerà el bui t que
ensisteix entre els que ara són riquíssims i els que són
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pobrissims ».
tractat.

Aquestes paraules

valen
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Berga i abril de 1932.

Noves de Berga
OBITUARI - El dia 20, als 70 anys d'edat, morí a
B erga , la virtu.osa senyora Ramona Gaitò Sala mare
del bon amic i soci Mn. Marian i del nostre molt estimat
President d'Acció Popular, Sr. Josep Miró. Als dos
amics, com a tota la família, expressem el testimoni de
nostre més senti t condol. (a. C. s.)
-Di lluns passat, festa de Sant Marc, es feu el tradi
donat Romi atge al Santuari de Queralt. No minvà gens
dels demés anys, ·J' assistència dels bergadans que om . pl ena ven l'Església durant el solemne ofici que celebrà
la Rda. Comunitat de Berga. Llàstima que aquest any
treballesi n a les fàbriques en t al diada, impedint a molts
devots de la Verge assistir a tan bella festa. Daba bó
de veure la distribució de les tradicionals coques i del
xocolata amb tassa. 10 roves de coques i 2 de xocolata,
ens diuen que es dirtribuiren en aital diada.

