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La immoralitat

en

els

banys

—Quin escándol! Mira la dansarina X quin vestit de bany

bromeja

amb

un

estol de

joyesl

—Peró qu'é dius, desgraciat: Si és la distingida senyoreta X.
—No ho estranyis. Ayui un horn s'equivoca tan fácilrnent!..,

més indecent

porta i

com

riu i
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Del mal que nosalfres
Moltes vegades sentim lamentacions i queixes
deis nostres amics. Aquestes lamentacions tenen
per base la constatació que els católics, que hau
rien de tenir per divisa "cor unum in anima una",

dediquen
tre's els

la
uns

en

el terreny

religiós, com són les preferéncies pseudo-doctri
nals o polítiques.
Realment, als sagrats interessos religiosos, tota
subordinació és poca. I cada dia

es

constata

més,

ja en l'ordre social específic ja en l'ordre religiós
práctic, una tendéncia a superposar-se per damunt
de totes les qüestions opinables i totes les teories
polítiques, per importants i preferents i respecta
bles que aquestes siguin.
Per a un católic d'acció, un católic militant,
cap qüestió no té la importáncia i la transcendén
cia que té el regnat de _Crist en la terra. Aquesta
doctrina, sustentada valerosament per eminents
publicistes i autoritats, fou expressada d'una ma
nera magistral per boca del gran Bisbe de Cata
lunya, Torras i Bages, i les seves paraules, ama
rades de tota la substantivitat de l'esperit cristiá i
racial, no poden ésser suspectes a ningú.
No neguem als católics el dret d'intervenir Iliu
rement en la política, segons la seva consciéncia i
preferéncia personal. Molt al contrari, creiem que
un sagrat respecte s'imposa a totes les opinions
i totes les escoles i totes les reivindicacions políti
ques. No pretenem que els católics siguin tampoc
els menys entusiastes a sostenir tesis polítiques,
ni menys volem treure importáncia a les qües
tions polítiques, car reconeixem la transcendén
cia de moltes d'elles íntimament vinculades a pro
blemes d'ética, *de moral i de justicia collectiva.

En fi,

no sustentem el criteri que un católic hagi
de renunciar a cap ideologia per brava que sigui.
No i mil vegades no.

Peró que els católics donin •més
les

qüestions polítiques que

a

les

preferéncia

réligioses;

a

que

els católics en un rnoment determinat puguin obli
dar-se de la seva ciutadania romana i la posposin
a la ciutadania natural; que els católics es corn
batin els uns als altres, creient-se enemics per sos
tenir tesis opinables, d'aixó sí que ens en dolem
i

ens en

planyem.

CI

AL

fem

En Maragall, que tan bellament es condolia de
l'excessiva anejó del nostre poble a la parbdia, si
visqués ara potser que plorés amargament per
l'excessiva afició a la ironia, d'una banda, i, per
altra, pel cultiu exagerat de l'odi.
Tothom porta l'odi dintre. Podria afirmar-se
que avui hi ha una passa d'odi. Odi deis uns als
altres, d'uns pobles a uns altres pobles, de co•lec
tivitats a co•lectivitats.
Cultivar l'odi és una mala tasca. Tota la gro
llena de la paródia, tata la ridiculesa de la
ironía,
per molts estralls que facin, res no tenen a veure
amb el cultiu de l'odi.
•
I el cas més curiós és que a aquest cultiu de l'odi
correspon per altra banda una propagació de co
vardia. Odi i covardia. Heus aquí els enemics de

majoria deis seus esforços a comba
als altres, agafant peu per a llurs di
més raquítiques concepcions persona

visions les
listes o les qüestions de segon ordre

ens

O

la societat actual.
Tota la viruléncia i pestiléncia d'aquestes lla
vors infecta avui les
organitzacicuis socials. Pillo
les seves són la falta de respecte i cortesia, la man

d'urbanitat, l'excés

ca

de

grolleria,

en

un

mot, el

predomini d'una concepció anarquitzant de la
vida.

Sápiguen

•

els cat6lics bandejar de llurs pits els
odis. Fixin-se ben bé en la responsabilitat
que
contreuen predicant aquesta funesta enemiga de
la caritat i recordin que són seguidors d'una doc

trina d'amor que

perdonar els

ens

nostres

mana,

en

precepte exprés,

enemics.

Ningú

no titlla de covard el
magnánim. Ningú
pot tirar una pedra a cap germá seu pel fet
que aquest perdoni tots els ultratges que se li ha
gin inferit. En católic i cristiá, cap qüestió opi
nable no ha de dividir els germans de la immensa
comunitat.
Crist Déu de l'amor no niava cap odi ni predi
cava cap lluita. Plorá, sí, damunt
Jerusalem, que
tant estimava. Peró el seu plor no portava cap
anatema al poble romá. Roma substituiría amb
no

avantatge el poble prevaricador.
La prevaricació deis pobles és un problema
molt més greu, en l'ordre cristiá, que el matís po
fitic que aquest poble pugui tenir; un poble pre
varicador, per altra banda, és un poble covard,
pie de rancúnies i sadollat de materialisme.
Fan molt més mal al poble els odis deis seus
ciutadans que les més aguerrides hosts deis seus
enemics. 1 aix6 els católics no ho han d'oblidar.
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Lis calólícs francesos.-La Se/mana Social de Lyó
Les setmanes socials franceses constitueixen
laboratori de qüestions socials, una reunió per a

un
es

tudiar els problemes més vius que afecten el món
sencer vist a través de les necessitats socials
del mo
ment de la França.
Ultra els problemes de carácter genéric que en
llur si es debaten i resolen, la sensibilitat francesa
fa que en aquestes reunions es plantegin les qües
tions que en cada insiant poden tenir un interés per
al poble francés que, espill de molts pobles del món,
esdevenen qüestions de carácter universal manta ve
gada. I així com el problema de la reconstitució de
la familia va constituir el sujet de la Setmana de Li
moges (1912), les qüestiones de la reconstitució de
la producció en la post-guerra f oren objecte de la
reunió de Caen (1920), com les de la població de la
Setmana de Grenoble. I avui, que el país francés
es troba sotraquejat pel
moviment comunista (més
f ort del que hom creu a primera vista), i sent com
els principis polítics tradicionals s'esberlen un xic
pel devastament que no poden mai deixar de pro
duir certes propagandes, els católics, amb aquest sen
tit oportunista que tant els- qualifica com a homes
del moment, convoquen la Setmana Social de Lyó
(27 de juliol a 2 d'agost propers) i fixen com a ob
jecte de la dita Setmana l'estudi 'del problema de
"L'autoritat, els fets, la doctrina i les aplicacions de
la doctrina", referents a aquell principi tan vital en
el cos social.
compta, lector, que en establir aquest sujet per
la Setmana de Lyó no creuen pas els católics f ran
cesos haver de proclamar principis de
rancis abso
•

lutisines

com

reacció

contra certes descomposi
cions socials del moment ; sinó que els guía en la
seva

a

actuació d'estudi

l'afany

de portar als

seus

jus

tos límits el concepte cristiá de l'autoritat que abans
que tot ha de trobar-se revestida de l'assistIncia po

pular indispensable i ha d'exercir el comandament
arreglada a les lleis de cada terra i sempre d'acord
amb les lleis naturals que proclamen la necessitat de
l'autoritat precisament en benefici deis sotmesos a
ella.

*

*

*

1VIanifestacions noves de l'autoritat en la vida social
pel desenrotllament d'aquella institució. Autoritat
—

i llibertat

l'educació escolar.

en

l'autoritat política.

—iautortat

Les formes de
la familia.
Les
en les seves rela

—

en

—

llibertats necessáries de l'Església
cions amb -l'Estat.
Educació i vida cívica; com
formar les élites polítiques.
L'autoritat en l'esco
la ; a qui pertany.
L'autoritat en l'Estat ; el Po
der i els seus órgans.
Educad& i vida económica ;
com formar els caps que aquesta
reclama?
L'au
toritat en la regió i en el municipi.
L'autoritat en
la professió.
L'autoritat en l'empresa.
Estat i
associacions.
L'autoritat en les colónies i els pai
sos de protectorat.
Com garantir els drets de la
persona humana contra l'abús d'autoritat.
L'auto
ritat en la vida internacional".
No cal dir com aquest enfilall de temes, encoma
nats a professors de dret, sacerdots cultíssims, ad
vocats i polítics, són del més gran interés. N'hi ha
prou d'enunciar-los per a donar-se compte del se:1
caient d'actualitat.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

*

*

*

I amb motiu de la Setmana social de Lyó, que és
la XVII de les Setmanes franceses, hem d'insistir
un cop més en dues coses que
fa temps venim re
petint des d'aquestes planes estant : primer, en tenir
cura i estimularit en aquesta
activitat cultural deis
católics francesos ; segon, en la necessitat cada cop
més evident que els d'aquí procurem imitar la seva
tasca.

Certament que

a

manta

gent

nostra quan sent par

Franca u sembla veure poc menys que un
país en plena descomposició i entregat del tot a ideals
lar de

dissociats deI nostre espiritualisme. Peró la gent
culta, la que segueix el moviment deis treballadors
intellectuals del món, no pot desconéixer que en el
f ons d'aquesta visió superficial del món francés s'In

troba una massa católica ben preparada i sobretot
una élite inte•lectual del nostre camp que
per aquí
voldríem ! Aquesta regularitat en les reunions
de la
Setmana social (ha arribat a la XVII, quan aquí nc,
várem poder passar de la VI) ; aquesta vivesa per
atendre els problemes vius ; aquesta atenció al
mo
ment históric, són prova palesa d'un esperit
molt
despert i d'una cultura poc comú. Si la massa exis
teix viva i sensible en el catolicisme francés, no
cal
dir com el Ilevat de la
intellectualitat ha d'ésser ben

El programa de la reunió de Lyó és complet i
atractiu ; si d'una banda esgota el tema, d'altra ban
da l'acomoda a les circumstáncies de la
vida prác
tica del moment present. La materia será tractada
assaonat.
en els tres aspectes següents : 1,
l'autoritat en la rea
Per aixó aquest agrupament d'uns
litat i la multiplicitat de les seves formes; 2,
quants cente
en les
nars d'intellectuals católics francesos
que durant vuit
doctrines i en els sistemes del pensament contempora
dies estudiaran i fins faran vida en
ni ; i 3, en les aplicacions conforme
comú al Pen
als principis cris
sionat deis Lazaristes, carrer de Sant
tians. Així l'estudi, reunit en el conjunt de lliçons
Bartomeu de
la bella ciutat del Ródan, s'emportaran tota
que constitueixen el tom de la Setmana,
l'admi
constituirá
ració dels católics d'aquí, f returosos d'imitar-los.
un tractat local i
I
especialitzat de la materia.
mentre la vida de la gran urbs
Per a fer-se arree del que acabem de
industrial
segueixi
clir, n'hi escolant-se indifekent per les grans
haurá prou amb recordar els temes següents,
avingudes i rno
encar
numentals edificis de la bella urbs del pont Morand,
regats a especialistes : "La crisi de l'autoritat,
símp
un rusc d'homes de
tomes, causes i remeis.
Qué és l'aútoritat ; el seu de la ciencia social bona voluntat teixirá la bresca
f onament natural.
moderna sota l'esguard benevo
Autoritat i llibertat en l'educa
lent de Nostra Dona de Fourviere, en un dels llocs
ció familiar.
La noció d'autoritat en el naturalis.
de la França que més dolcesa deixen en l'esperit.
me modem.
Les
autoritats ; les relacions llurs.
Y\
JOSEP. M. GICH
-

-

—

—

—

—
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La Internacional í el pacífisme
"La excelsa visió de pau que'ns dona
la nostra Santa Religió és sempre per
a després de la victoria que l'home deu
obtenir en la lluita mondana. Los he
retges antics i moderns s'Un proposat
donar la seva realització en aquest mon,
i la heretgía és, al contrari, la gran per
torbadora de la pau. No hi ha res pit
jcr que prometre lo que no's pot donar,
perqué tals promeses produei.ren la de

minvar ni en una Ilágrima ni en una víctima elf., hor
rors de la guerra franco-alemanya de 1870-71, f o
ren, sí, capaços i aptes per a afegir-hi moltís,;imes
més víctimes, llágrimes i ruines, desfermant la re
volta terrible de la Commune de París, els inccndis,
crims i assassinats de la qual (entre ells l'aftsella
ment de l'Arquebisbe Monsenyor Darboy i nitres
resens) foren aprovats pel Consell General de 1 t In
ternacional, després que moltes seccions nacinnals
s'havien avençat ja a declarar-se solidáries dei; ac

sesperació".

Doctor j'OSE? TORRAS
de la Guerra.

/

L'Enigtna

"Els curanders socials sempre han exista"

BAGES,

tes
—

salvatges (2).

Cal

se

sens

dubte carregar

en

el compte deis inter

nacionalistes, deis qui afirmant la unitat del 1,role

gueix dient el nostre gran Bisbe a seguit de les pa
raules que aixequem com a divisa enfront deis in

tariat per damunt de les fronteres neguen i rene
guen el sentiment de pátria i el dret i el deu, e de
ternacionalistes d'Amsterdam que posen com argu
ment a favor de l'ingrés de la Federació cíe Depen
defensar-la, conseqüéncia directa de les doctrinos de
Caries Marx, les violéncies comeses per la btanca
dents de Catalunya que la Internacional abolirá les
guerres. "Avui la guerra ha estat possible
escriu més esquerrana del moviment, pels qui seguint Ba
el senyor Ráfols i Camí (t)
kunín es separen de Marx dividint la Internacional
peró demá la Inter
nacional obrera... dirá en cada conflicte que entre primera, fundant l'Aliança, etc., pels revolucic naris
que inventaren la teoria, i la práctica!, de la "pro
els pobles es susciti qui té raó i fins on arriba la raó.
paganda pel fet", que després d'haver omplet t de
La Internacional obrera és la Pau i és la Justicia".
sang sobretot les terres d'Itália i de la Península
Paraules contestades deu anys fa pel Doctor má
Ibérica, amb els aixecatnents i motins sagnani s de
xim de la nostra terra quan deia : "Els curanders
la Romagna i d'Andalusia, en els diferents per Iodes
d'ara guanyen en pretensions als antics, puix diuen
que amb la seva recepta n'hi ha prou per a curar des de 1878 a 1883, on sonaren els noms gens pací
fics de Caffiero i de la Mano Negra, pacifisme que
tots els mals de la humanitat... i trobar la pau i la
exportá al Nordamérica aquell Joan Most de qui
felicitat aquí a la terra. I passa ara també lo que
els profetes d'Israel dejen d'aquells homes que il
parlárem en les nostres págines fent l'historial dels
preliminars del Primer de Maig (3), i que emp tima
lusionaven al poble dient-li : pau, pau, i tal pau no
els crims sagnants deis dinamiters de Xicago ainb
existia".
Paz, paz, et non erit paz. La senténcia famosa els de Ravachol i Vaillant a París, i amb la his fória
paorosa de l'anarquisme a casa nostra, tot el qual
de Jeremies, desmentint els falsos pastors, hauria
omple la tulla deis serveis prestats a la causa de la
d'escriure's en Iletra de foc damunt dels programes
pau i de la humanitat, pels adeptes més actiu de
i congressos pacifistes de la Internacional d'Ams
la doctrina enemiga de la pátria i abolidora cle. la
terdatn, i a sobre deis articles deis seus propaga
guerra.
dors, cándids fins a l'extrem de pensar que efecti
vament estan fent l'apologia d'una panacea inédita
Segurament cridará l'atenció saber potser més
i nova. Caldria fer avinent als qui han embarcat
que a ningú al mateix company Ráfols
que la In
amb aquest reclam els nostres dependents en la nau
ternacional mateixa d'Amsterdam en la seva época
de constitució, l'any 1909, acordá, segons Ilegeiy o a
internacional sindicalista que el cartell de l'abolició
de la guerra per una acció solidária del proletariat,
l'Annuaire du Travail (1923, pág. 56), felicitar els
és tan vell com coronat amb el més ressonant deis obrers espanyols que respongueren a una ordr( de
fracassos tantes vegades com l'assaig s'és f et. I amb mobilització amb una vaga general. Es refereix aixó
al tnoviment revolucionani de juliol d'aquell any, que
quelcom més greu que els fracassos.
no tingué per resultat l'impedir
La Internacional primera, que negava la pátria
l'embarc de sol lats
per al Marroc ni estalviá als d'allí baix un molí ni
("Els obrers no tenen pátria", etc., paraules del Ma
nifest Comunista de 1847) tenia escrita també al seu
un ferit, per?) que tingué la virtut de desfogar-se
en
programa la Iluitabcontra la guerra, perqué segons els incendis, saqueigs i assassinats de la Setm.tna
els marxistes la guerra és un afer de burgesos, del
Trágica, afegint a les víctimes de Melilla les de Ca
capitalisme, i els obrers que en són les principals talunya i als horrors d'allí baix la destrucció luí
de cinquanta esglésies i institucions socials noi nés
víctimes no hi han de pendre part, sinó al contrari
oposar-s'hi, fent-la impossible per la negativa con
que a Barcelona, i moltíssimes d'altres en divel:ics
certada a batre's. Quan va esclatar la guerra entre
ciutats de la nostra terra.
Franca i Prússia l'any 1870, els internacionalistes
Més ençá, funcionant ja de fresc la Internacional
mogueren ja alguns actes de protesta, absolutament
d'Amsterdam, que es pot donar per organitzada en
inútils, i aixi) que la primera Associació Interna
1913, i en l'apogeu la Internacional socialista d ta
cional de Treballadors, fundada en 1864, tenia Ila
Segona, es produí a primers d'agost de 1914 el fet
vors tota la puixança, la primera empenta de la
seva
decisiu que havia de posar a prova reficácia de la
virginitat. Per?) els seus adeptes, que no pogueren taumatúrgia resolutiva de la guerra, que ara els : e
—

'

—

(t) Article La guerra, la pau i vis dependfnts de Co
s Limita del mes 4e Iuny,

merf,

(2) Sudre. Histaria del Comunisme.
(3) CATAUJNYA SocIAL, any 1923.

C

A

T

A

I-,

UN

Y

A

ny‘ rs d'Amsterdam
com si ningú tingués me mória nl experiencia personal
deis fets
volen atribui 1-se, l'eficacia d'aquest
específic de la solidani tat
preletária que ara els seus novells comissionistesi
con edurs ens volen vendre com
a garantia absoluta
de t alut.
Tots els lectors que tenien fa onze anys ús de r aó
dira a si evitaren la guerra europea
les organitzacions ni els partits obrers de les nacions en llui ta.
Ced, ixo la paraula a FAnnuaire du Travail que en
diferents indrets explica el fracas enorme de les I ntern cionals, tan sorollós com la guerra
mateixa. "E n
realitat la Internacional sindical ha estat
dissolta per
la guerra perque els líders
sindicals de quasi tots e1s
paises bel•igerants es desentengueren (firent bon
marché) de la solidaritat internacional de la clas se
obret a i s'arrengleraren completament al costat de
la burgesia".
Qe mt a la Internacional Segona, que en diferents
llocs i ocasions, i especialment al Congrés de Bas
lea, IJavia gallejat f ent amenaces als governs burgesos, imperialistes, mílitaristes i
nacionalistes, am b
l'aixecament deis proletaris units el dia que una gue rra eselatés, i
amb l'enfonsada de la dorninació capitalista, vet aquí go que explica l'Anuari esmentat :
,`La guerra porta la fallida de la II Internaciona 1,
i la fórmula : "Proletaris de tots els paisos,
uniu
Vos!" no va ésser més que una frase buida de set 1-tit. La major part deis partits [socialistes] nacionals
com tdmbé
les organitzacions sindicals es colloca
ren en el terreny de la
"defensa nacional". Va ésser alió l'enderroc de la
Internacional Segona" (pa
gina
i més avall critica durament els capitostos
socialistes, i internacionalistes, que lluny d'oposar-s e
a la guerra es posaren
al costat deis governs respec
tius, i ataca els diputats socialistes que als diferent3
parlaments votaren els crecías de defensa nacional
fins pat ticip. aren, com Albert Thomas, Guesde i Sem
—

-

-

-

-

-

bat a 1.¦ranga, Vandervelde a Bélgica, Henderson
Brace i Roberts a Anglaterra, Ilocs en els Minis

•

-

teris

(pág. 16).

Peró l'Annuaire

Travail, publicació comunista
les Internacionals d'Amsterdam i
Segona per l'oportunisme, xovinisme, covardia i trai
ció deis seus cabdills en el moment
crític de 1a
gran gu,Tra, canta l'apologia de la Internacional Ter
cera, és a dir, de la creada pels bolxevistes, els qual s
tres anys abans de triomfar a Rússia, i des del pri
mer moment d'esclatar el
conflicte europeu mostra
ren llur intransigencia
amb capitalistes i amb "social-traidors" i anunciaren l'aparició de la Interna
cional nova que no fallaria com l'antiga. Peró sabeu
quina b ndera aixecaren els pacifistes intransigents
que volien abolir la guerra
entre les nacions ? La
bandera de la guerra civil. Lenín escrivia pel novembre de 1914: "La tasca de la III Internacional
será preparar el proletariat a la lluita
revolucionaria cont ra els governs capitalistes,
a la guerra civil
contra la burgesia de tots els paisos". I Zinoviev
escrivia 1)oques setmanes més tard : "Hem d'aixecar
que ataca fort

,

a

-

-

-

-

-

S
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l'estendard de. la guerra civil", i els mateixos paci-

fistes declaraven

en
1915 que les vagues económi«
ques s'havien de transformar en vagues
polítiques,
i formulaven el lema "Guerra civil i no
pau social!"
(págs. 18 i 19). Aquests homes, els maxirnalistes

tristament famosos, conqueriren

el poder
fi, a
Rússia, l'any 1917, i el resultat ja el sabeu per
: els pacifistes enragés han creat un exercit
formidable, un
sistema militarista basat en una inexorable
disciplina, ostentant la potencia de l'exércit i la
marina
roigs amb un cinisme ben pitjor que els

germanó-

fils i els adoradors del Kaiser. Voldria
tenir temps
i espai per a reproduir, i
dedicar-los al company Rafols, fragments de l'article (suculent tot ell) que
Trotsky escriu a l'Annuaire du Travail, sota el títol L'Armée Rouge, i que ocupa les
pagines 199
a 205, on el
capitost bolxevista parla amb menyspreu de la fraseologia humanitaria
pacifista, i excita a la violéncia i al terrorisme
revolucionani els
obrers de tots els paisos.
Ai, camarada Rafols, si voleu que "la violencia
mai més torni a inmiscuir-se en els nostres
plets",
con dieu en la vostra peroració,
quina feina se us
gira! Us caldra enderrocar tot aquest cos de doctrina que s'anomena precisatnent filosofia de la
viollncia obrera, de la qual són doctors el vostre
Sorel
i el vostre Edouard Berth, que
són tot justament
els teoritzadors de la doctrina que inspira
des de
ben abans de la gran guerra els vostres
novells com
panys d'Amsterdam : la C. G. T. francesa, els Jou
haux, Grifuelhes i Pouget. Us caldra convencer tots
els seus partidaris d'aquí, que bo i saturats de so
lidaritat obrera, d'internacionalisme i de pacifisme
distribuien entre els nostres obrers a milers les pis
toles automátiques i els ensenyaven a tirar
contra
els camarades per a aplicar-los aquelles
lleis que es
formulen amb frases no pas d'un léxic pacifista, sinó
més aviat casernari : "pena del desertor", "servel

sindical obligatori"...
Camarada Rafols ; la materia

es immensa per dissort, i la ploma se'n va a omplir-ne planes
sencetes,
peró bé tinc d'acabar avui, i en dos mots ho faré.
Quan es vol guarir una malaltia, la primera condi
ció que un remei requereix és no fer
mal. L'axioma
Primo non nocere d'Hipócrates, és la fórmula de
sentit comú que impedeix donar credit, confiança
ni
adhesió a qualsevol específic que tot seguit
d'aplicat
produeix novells mals i dolors, sense guarir ni min
var els antics; que no
podent ni sabent evitar guer
res produeix violéncies i
atemptats; que no sabent
fer callar els fusells 1 els canons, fa oi més
parlar
les pistoles de butxaca.
Camarada Ráfols ; dieu en el vostre article que
la guerra és mil vegades pitjor que totes
les tonga
des de crims i d'atemptats socials. Con
és,
jo us demano, que qualsevol deis vostres no esdones,
sen
tirá ofes sinó honorat tal volta si li diuen
militant,
guerrer, soldat, 1 sens dubte botaría agreujadíssim
si li diguessin pistolerf
R. RUCABADO
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L'acluació deis católics

Les jornades socíals amerícanes
La iniciativa de les Setmanes socials correspon a
com tantes altres iniciatives profitoses i fe.
cundes.
Calia formar la consciencia social deis católics i
recordar llurs deures que havien de fer respectar.
Obra d'apostolat religiós i de justicia social que pre
nia la forma de l'ensenyament oral. La idea era f e
liç ; tan tost llençada a França f ou de seguida reco
Ilida a l'estranger. Varen celebrar-se setmanes so
cials a Belgica, a Holanda, a Itália i a Espanya, i
al cap d'alguns anys es fundaren les "Catholic Con
ference on Industrial problems" als Estats Units.

França,

Els mateixos problemes socials es troben en tots
pobles moderns, tota vegada que ells pervenen
de l'industrialisme i no són respectats els principis
f onamentals de la moral católica. Determinades qües
tions poden, no obstant, pendre altres caires i l'apli*
els

cació d'aquells principis revestir certes modalitats.
La mentalitat americana és per damunt de tot prác
tica. Per aquests motius les setmanes socials tenen
en terra americana un carácter particular.
Aquestes assemblees tenen lloc tots els anys a data
fixa, els dies 27 i 28 de juny, en un centre indus
trial escollit pel comité organitzador. Aquesta mena
de reunions d'estudi no són sotmeses a cap f ormu
lisme ni tenen la rigidesa d'un acte academic. El
President, després d'haver f et una exposició sinté
tica de les qüestions que figuren a l'ordre del dia,
anuncia els principis que han de menar-les vers el
camí de la solució.
Sovint es cercará en l'encíclica Rerum Novarum
la llum i la solució deis problemes. Després es passa
a la discussió.
L'originalitat de les setmanes socials americanes
rau en els canvis d'impressions, en el curs deis quals
cada u és cridat a donar compte deis resultats de
la seva experiencia personal i a discutir els princi
pis quan sigui hora
Emprem voluntáriament la forma de l'ensenya
ment dogmátic ; el nostre pensament penetra fins a
la profunditat deis problemes i quan havem fixat
els principis, tractem de convencer els nostres oients,
tancant-los dins el cercle d'una argumentació con
tundent i clara, i són aprovades les conclusions.
L'americá sol convencer i donar als oients un ga
vadal d'inf ormacions que els permeti donar als seus
judicis una base sólida. D'aixó se'n diu illustrar
.

l'opinió.

Els articles orgánics de la conf erencia s'oposen a
l'emissió de vots collectius en forma de resolució.
Es compendrá fácilment el motiu ; els congressistes
no pretenen imposar llur criteri particular, ni limi
tar la llibertat d'acció deis individus. D'aquesta ma
nera són posades de relleu les tendéncies d'aquest
poble individualista per temperament i per tradició.
D'una valor doctrinal mitjana, els seus canvis
d'impressions són altament profitosos i de f ecunds
resultats práctics.

Cal retre homenatge d'admiració al seny deis or
ganitzadors que han sabut mantenir entre els ele
ments que integren aquestes assemblees una certa
equitat entre els diversos interessos i les diverses
professions. No s'ha d'oblidar que les assemblees són
integrades per intellectuals, industrials i delegats
obrers, en una proporció gairebé igual.
Les discussions

tenen

un

carácter eminentment

práctic i els canvis d'impressions serveixen per fer
conéixer les necessitats de les diverses classes so
cials.
Serveixen d'exemple les dades que anem a donar :
La primera sessió va tenir lloc a Milwankee vers
l'any 1923, sota la presidencia del socióleg David
A. McCabe, professor de la Universitat de Prince
ton. Les qüestions a l'ordre del dia eren aquestes
salan i vital (living wage), contracte co•lectiu, orga
nitzacions obreres, etc., etc. Ordináriament, és un
prof essor l'encarregat de dirigir els debats.
Es discuteix, per exemple, la legitimitat del con
tracte collectiu. El Vice-President de la Thcimpson
Starret Company, de Xicago, pren la paraula i diu
"Reconec en principi el dret que tenen els patrons
i els obrers de tractar co•ectivament 'les qüestions
referents als uns i als altres. I de seguida senyala
els perills. El delegat del sindicat de Ferroviaris ex
posa les seves observacions ; altres membres de les
11abor-Unions fan conéixer les opinions deis mem
bres de llurs respectius sindicats, i el ponent es veu
obligat a establir una aproximació entre les orga
nitzacions patronals i obreres.
L'any 1924 el congrés es celebrá a Pittsburg, cen
tre de la producció d'acer. El director de la Vana
dium Company exposa el punt de vista deis patrons
sobre la qüestió deis salaris i l'endemá el president
del sindicat deis vidriers pendrá la paraula i des
prés el representant de la American f ederation of la
bor, en un discurs programa, fará conéixer a l'as
semblea les tendencies i els desigs de la classe obre
ra i els recordará quins són els principis del pro
grama católic-social.
Aquest any la setmana social de Xicago será con
sagrada en gran part a l'estudi d'un assumpte de
gran actualitat. Es tracta de permetre al poder ju
dicial d'intervenir en els conflictes que sorgeixin en
tre els patrons i els obrers, els quals conflictes per
la seva naturalesa puguin causar alguns perjudicis
als béns deis particulars. Els obrers es planyen de
l'arbitrarietat de les decisions que s'han pres i re
clamen la intervenció del legislador per definir cla
rament els drets i els deures respectius.
Els catalics socials no temen d'abordar l'estudi
d'aquests problemes, creient amb molta de rae) que
els elements conservadors no tenen únicament el deu
també tots
re de defensar el dret de propietat, sin&
social.
els drets del cos
CH. MERCIER
-

Professor de Filosofia de la Universitat
de Nostra-Dama (Estats Units)
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ASPECTES

rhome

nou

posat ara de moda tractar la inte•lectualitat era
reconeguda la seva autoritat patriarcal, seguit el
amb aquest títol, de la recerca d'un
estat social nou
seu
consell, respectada
i creiem que també
nosaltres, encara que no s om les viles, pobles i ciutatsla seva influencia. Al qual
acudien perque els repreintellectuals, hem de dir la nostra en un sentit prac- sentés en llurs
demandes,
tic i casolá, sota un
al qual el poble contava
ambient de realitat, que arr ibi les seves angoixes
i dissensions, essent en tot motots els nostres llegidors i cada u es
prengui go ment la providencia deis pobles. D'aquell
que més u convingui,
home recbasant-nos peró en les en se- te, escrupolós, honrat, savi,
sant, fidel a l'Església,
nyances de l'Evangeli i les de la nostra Santa
Mare pródig amb els necessitats, justicier
amb els malfacl'Església de Crist i parlant ciar i catalá.
tors, i
L'home nou, l'home de l'esdevenidor, l'home po n- vell és enel tot apóstol de la bona causa. Aquest home
que avui desapareix de mica en mica,
derat i perfecte, la reforma de l'home, tot aixó deu
si
no ha desaparegut ja no
tan sols d'aquí, sinó també
ésser el que es recerca.
No podem pas donar consells essent tots nos al- del món.
1,'home nou substituí l'home vell en el govern deis
tres fets de fang i la nostra
naturalesa inclinada al pobles, viles i ciutats. Aquest
últim feia nosa a la
mal i sentint la nostra petitesa, que
mantes vegad es
pseudo-democrácia lliberal, convenía que el caciquisalcem l'esperit al cel, demanant a Déu força,
cleme dirigit pel centralisme de la política,
menda i ajut per a complir els seus manaments
pogués rei
partir actes de diputat, cárrecs públics i altres preaquella santa perseveranga per a Iluitar, aquell z
bendes inconfessables, per a anar modernitzant el
Per a encomanar a tothom la veritable
doctrina de país. Ara es troba a faltar l'home
Déu i l'amor al proisme, base i
vell, en el qual
fonament de la pa. u s'emmirallava tota la contrada,
tota la ciutat i tota
benestar deis pobles.
la nació.
L'home nou, per a segons qui, deu voler dir veu re
I ara, on anem a cercar l'home
la manera de emmotllar un
nou ? Certament,
tipus d'home que est
aixó és el que ens preocupa i preocupará a
gui prou ponderat i equilibrat i visqui
tots els
la vida cle qui
en el trasbalsament
actual conservin la
refinada civilització deis temps actuals ; que aque st llum encara
de la raó i una recta intelligéncia.
bine sigui savi en la ciencia del bé i del mal, qu e
Pel que es refereix a Catalunya, aquells
homes
sigui robust, sa i f ort corporalment, que a l'ensem s vells
representatius, han desaparegut sense ésser
que sigui moral, sigui savi, enciclopédic, horirat,
jus t,
actiu, recte, fidel complidor deis deures i que pe? substituits, deixant-nos peró el dolg record i les en
senyances de llurs virtuts publiques i privades.
ciamunt de tot que porti el cor a la ma, que no s
Cada dia el poble recorda Ilur vida, Ilur actuació.
gui hipócrita, ni tantes altres
coses que demanariet
Peró l'home nou no el cercarem en les
Per a f er l'home perfecte.
festes i
bacanals
mundanes que es donaren no fa pas molts
Peró tot aixó són moltes coses les que es dema
anys a Barcelona rnentre l'arma homicida
nen, i totes elles hipotétiques, mancant-ne
estenia
tant sol s
pels seus carrers i places la
una perqué totes aquelles
poguessin ésser factibles, i vessar sang innocent. No el sentencia de mort, f cut
cercarem en els Casinos
aquesta és ben migrada i és la pedra
fonamental ; i cases d'esbarjo munclans, ni en els que de la poli
del que en primer lloc en parlar de
l'home nou so
tica en fan escambell per a aconseguir llocs
vint ningú no es recorda, aquesta qualitat
enlai
per a em
rats, ni 'en els qui prescindint o figurant en les so
motllar l'home nou, és la virtut de la
humilitat.
cietats filantrópiques abusen de remeiar els mals
de
humilitat, aquesta virtut, s'ha f et del món f o la humanitat
que sofreix i plora, amb l'almoina pro
nedissa i endebades es cerca l'home nou. Dins nos
ducte de la disbauxa i la platxeria.
altres portem l'estigma d'aquell non serviam, -la
su
L'home nou cal cercar-lo en altres llocs, on exerplrbia imperant ens ha trastocat per complet, i é s
cint la caritat envers el proisme cerca el
debades que vulguem f er canviar el curs del món Déu,
regne de
sense ostentació de cap mena.
que el vulguem
reformar, que vulguem minorar 1 a
Aquell obrer o menestral que al sant hospital ser
raça humana amb remeis externs.
Podem,
natural
veix
als malalts ; aquell obrer o menestral que te
ment, minorar la raga en un sentit
materialista, per
nint cinc fills encara n'hi afegeix un altre, fill
la formació espiritual
d'un
de l'home
company de treball mort, deixant-lo orfe, i tants i
deis seus manaments i deis seus prescindint de Déu
ensenyaments, ma
tants altres fets avui ignorats.
ho aconseguirem.
Mentre la veritable caritat no torni a regnar al
L'honie nou, que no sigui escéptic, ni immoral món,
mentre l'esperit
ni fariseu, ni
hipócrita, ni jueu, ni llibertí, ni pró- la nostra materialitzadade Sant Francesc no vivifiqui
societat, no cal que cerquem
dig, ni avar, ni luxuriós, ni vanitós, ni
superb, men- l'home nou.
tre ignori
el Decaleg i aquell petit 'libre compendi
de tot i
En el temps de Sant Francesc un company d'a
llei universal rector de nostres actes,
la quest es planyia del mal que hi havia al món i aquell
Doctrina Cristiana, i la tingui per norma deis seus
actes privats
Sant, li respongué : "Si tu i jo comencem per ésser
i públics, és impossible de tot punt
bons hi haura dos pecadors menys al món.
Veritablement aquest és el comengament de l'ho
Millor seria tractar de l'home vell, d'aquell
en
que
me nou.
la ciutat i en el
camp, en el' pla i la
-

-

-
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muntanya,

J. GUILERA VILLARREAL
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es ven ben claramcnt que els catalics d'arreu del
nión són més pretctics que nosaltres.
Digné en certa «asió Unamuno que als cata
lans ens ofega l'estética. Potser té raó l'escriptor
de les estridéncies i les paradoxes. Les nostres
assemblees fan molt bonic, pera no tenen cap efi
cacia.
Voldrieu dir-me quina inflnéncia han tingut en
la vida del treball les setmanes socials celebracles
a la nostra ciutat?
Tots patim de deliri de grandeses. No anem a
cercar l'home que coneix els pro blemes palpitants
de la vida perqué ens orienti i destrii les tenebres
del nostre camí, sinó el personatge Ilustre que de
cori bellament una sala de conferéncies. Aquest
personatge potser no ens dirá res d'interessctnt ni
coneixerá els problemes vius que es plan tegen
arreu, del món, pera ens considerarem honorats
que ens parli un home de representació social.
Quan s'organitza un acte, baldament tingui apa
rences de gran transcendéncia, el primer que es fa
és cercar el nom deis personatges més Ilustres per
a posar-los a la caplalera de la convocatória.
Acaparem tots els Excellentíssims senyors i els
personatges de més prestigi social. La taula pre
sidencial és una parada de persones Ilustres. Ar
renglerats darrera la llarga tctula endomassada de
yermen, damunt la qual hi ha dos canalobres mag
nífics, un tinter urna campaneta argentada, pro
dueixen un efecte extraordinari.
Es pot assistir a aquesta mena d'aetes, única
ntent per a poder esguardar la presidéncia.
Confesso amb tota sinceritat que aquest encar
carament i la rigidesa de les persones que ocupen
la presidéncia, em produeix una werviositat molt
aguda. A mi m'interessen els homes pels fruits de
la intelligéncia i per la llum que porten a l'espe
rit. No em sedueixen les coses externes.
Sempre m'han fet riure els homes que tenen la
pruija de presentar-se dapant els ulls innocents del
poble d'u'na manera massa llampant.
Em plauen, naturctlment, els actes cerimoniosos
on totes les coses es fan amb una gran dignitat i
noblesa. No defenso pas la vulgaritat, sinó la sin
ceritat. El mal nostre és que no sabem compendre,
quan escau la cerimania i l'aparatositat, i quan es
can la senzillesa.%
Per qué es celebren les setrnanes socials? Sera
únicament perqué uns quants senyors ens parlin
tearicament de la vida del treball i pro posin unes
•

fantastiques?

No volem negar que

interessants, pera

no
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íneficácía deis nos/res ades

Llegint l'article "Jornades socials" que signa el
pro fessor Ch. Mercier, inserit en aquestes planes,

solucions

Y

es

llegeixen

tenen

treballs molt

cap eficacia. Mentre

nosaltres escrivim treballs académics i fem subtils
disquisicions sobre les teories de Marx, els direc
tors de les organitzacions obreres actuen a base de
realitats.
No seria preferible que anéssim als tallers i a
les fabriques i diguéssim als obrers: veniu i ex
pliqueu-nos les vostres angoixes i digueu-nos qui
nes són les •ziostres reivindicacions?

Després

que els obrers ens haurien transportas
món de lluita i de dolor, i ens haurien ex
plicat coses vives que mai no sabran explicar-nos
els homes rígids i encarcarats, cridaríem els patrons
i els diriem: digueu-nos quin és el vostre pensa
ment sobre les aspiracions obreres. Són certs els
planys deis obrers? No podríeu fer més del que
feu a favor seu? Es veritat que amb la soldada
que els doneu no poden viure? Qué penseu fer deis
obrers vells que han consagrat la vida al treball
i ara perqué no tenen forla al bral„ ni llum ctls
ulls, els voleu foragitar de la fábrica com desfer
res inútils? Qué penseu, patrons, de l'educació deis
fills deis obrers? Digueu-nos, patrons vidriers: és
humá que poseu vora la xardor horrible del foc
infants de dotze a tretze anys? Es veritat que al
guns d'aquests infants tenen les nines deis ulls cre
mades? Expliquen-nos les dalors de les pobres
obreres de l'agulla. Digueu-nos qué guanyen i qué
podrien guanyar si l'explotació fos castigada. Que
ens diguin certes companyies navileres quin tracte
donen als enuigrants?
Parlen-nos dels tallers antihigiénics, sense llunt
i sense aire, on els obrers moren lentament. Ui
plan yen que els obrers no tenen espiritualitat; per
qué, dones, els feu treballar en diumenge i en les
diades més solemnes? Quina necessitat teníeu de
fer trepidar les maquines el Dijous Sant? No us
va acusar la consciéncia de retenir els obrers dins
de la fábrica, en una diada tan gran i tan so
al

seu

lemne?
No creieu, catalics, que si les assemblees les fés
siu a base de realitats, tindrien molta més transcen
déncia en la vida social? Ah! si aconseguíssim fer
"desfilar obrers i patrons, com podrien esmenar-se
algunes de les injustícies que de vegades originen
grans convulsions socials!
Si el poble veiés que nosaltres coneixem la vida
del treball, que nosaltres som enemics craquell.,
que obliden sovint que els obrers són germans
nostres, segurarnent s'incorporaria al nostre mo
viment.
No hern d'afalagar els patrons, pera tompoc
hem d'afalagar els obrers. Els dos estaments te
men punts vulnerables. Uns i altres es poden dir
aquelles paraules evangéliques: qui estigui net de
culpa que llenci la primera pedra.
Ni els patrons estimen els obrers, ni els obrers
estimen els patrons.
Nosaltres tenim el deure d'agermanar aquestes
dues f orces que avui es consideren antagóniques.
Perqué s'estimin no hi ha d'haver vencedors ni
vencuts, ni dominats ni dominadors.
Hem d'acostar els obrers als patrons, pera de
cap manera els hem de lligar les mans. En aquells
dies de lluita i apassionament un.patró exclama
va, estranyat, davant l'actitud enérgica deis seus
obrers: em creia que els obrers catalics eren més

resignats!
Que n'ha fet de mal aquesta concepció equivo
cada de l'obrer catalic! Es que creieu que un obrer
perqué és creient no té dret d'exigir allo que és de
justicia? Ah! no; els obrers catalics poden imitar,

r
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dins de la legalitat, waturalment, i demanar les
millores que consideren fustes. Es que els patroms
catalics no defensen llurs interessos? Per gaQ no

poden defensar també els obrers católics?
Que s'uneixin patrons i obrers i que s'estimin,
pera que es respectin mútuament. Sense respecte
no hi ha amor. Per abracar-se cal tenir
els braços
els

so

c

deslligats.

A un esclau no u podeu exigir respecte
i cordialitat.
Si voleu, patrons, que sigui un fet la pau so
cial, heu d'abolir totes les inju,stícies i tractar els
obrers tal com voldríeu que us tractessin a vos

altres.
J. CIVERA I SORMANI
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Salvem els ínfants
D'aquestes planes

estant hem combatut els em
consciencia que exploten la innocen
cia deis inf ants. La doctora Quadras ha aconseguit
que sigui prohibida la presencia deis grooms en els
cabarets i altres llocs on els homes quan hi entren
deixen la dignitat darrera la porta. Felicitem coral
ment la doctora Quadras per l'éxit assolit, per?) li
diem amb tota sinceritat que rnentre no es promul
gui una llei castigant els empresaris que consideren
lícits tots els mitjans per a enriquir-se i posen els
infants al servei d'aquells als quals les passions han
entenebrit els ulls, no tindran eficacia les disposi
cions que es prenguin a favor deis infants.
Si aquestes coses tan transcendentals es deixen
al bon criteri de les autoritats, no trigarem gaire a
veure altra vegada els infants sota el jou deis em
presaris innobles.
Avui el governador creu que tenen raó els que
no volen que siguin explotats els infants, peró qui
ens assegura que demá hi haurá una altra autoritat
que creura el contrari o no donará importancia a

presaris

sense

aquestes coses?
No heu vist grooms de vuit o nou anys que han
perdut ja l'encís de la infantesa i parlen amb una
despreocupació i un desvergonyiment com si fossin
homes avesats a xipollejar dins les aigües de la con
cupiscencia? Si aquests infants tenen ja l'anima en
tenebrida i coneixen ja totes les abjeccions de l'home
innoble, qué en pot esperar la patria i la societat?
Els inf ants, respirant l'aire corromput del caba
ret, han d'esdevenir fatalment homes degradats.
Si entristeix veure un jove que no porta a din
tre ni una guspira de noblesa, la tristesa augmenta
quan en comptes d'un jove és un infant el que porta
la mort a les entranyes.
I quin bé més gran f aria a la societat el que s'atre
vis a cloure la porta d'aquests cataus que són la
mort espiritual de tantes i tantes animes! Protesta
rien, naturalment, els lascius i els innobles ; per&
quina importancia tindrien aquestes protestes?
Hauríem de mostrar-nos inexorables amb les pu
blicacions pornográfiques i amb els espectacles im
morals.
El que sembla increible és que hi hagi pares tan
inconscientsl Certament que hi ha pares molt bons
que tenen fills dolents, peró no són responsables de
Ilurs desviacions, perqué quan són majors d'edat
s'emancipen de la tutela paternal i segueixen el camí
que més els plau.
El que no s'explica i costa de creure és que els
pares, enllaminits per una bona soldada, posin els
seus fills a la disposició deis empresaris sense cons

ciencia.

Com pot permetre una mare que el seu fill, que
hauria de romandre en el món daurat de la
innocencia, es posi en contacte amb els homes cor
romputs que f reqüenten els cabarets infectes? Aques
ta inconsciencia no s'explica.
No ignorem que imites vegades els pares s'han
de despendre de Ilurs fills per a poder satisfer les
necessitats de la vida, peró mai, absolutament mai.
s'ha de permetre que el pa que nodreix el nostre
cos mesquí sigui pastat amb deshonor.
Es que aquests grooms que porten vestits Ilam
pants, no podrien ocupar-se en treballs més dignes
i més nobles ? Aquests dissortats infants no han tin
gut temps ni d'educar-se a l'escola.
No haurien d'ésser, doncs, les autoritats les que
condemnessin aquesta explotació iniqua, sinó els pa
res deis infants.
Dissortadament els pares ignorants no es capte
nen de l'educació de llurs fills. Perqué ells són, per
exemple, manobres, creuen que no cal una forma
ció per a triomfar en les lluites per la vida.
—Jo no sé escriure deja un día un pare igno
rant al seu fill
i m'he f et ric. A l'escola t'ompli
ran el cap de cabóries, peró no t'ensenyaran a amun
encara

—

—

tegar riqueses.
Són molts els que pensen com aquest pare. No
saben que també cal una formació intellectual per a
actuar en el món deis negocis. Perque ells s'han fet
rics casualment, com aquell que treu la rifa, creuen
que la cultura és un destorb per a triomfar.
Si els pares deis grooms tinguessin un. concepte
més enlairat de la f ormació intellectual i moral de
la joventut, tolerarien que s'embrutissin submergint
se en el llot deis cabarets? Es dolorós que
s'hagi
de dir als pares : No podeu explotar els vostres fills.
Per aconseguir que la disposició del governador
tingui eficacia, cal empendre una croada de saneja
ment social, i demanar als poders públics que pro
mulguin lleis protectores deis infants. No podan
permetre que siguin explotats ignominiosament pels
empresaris d'espectacles immorals.
Perseguim també els que posen a les seves mans
llibres obscens. Tinguem el valor de denunciar-los
a les autoritats. Siguem enérgics i els nostres ene
mies seran vençuts. No guanyen les batalles els que
romanen amb els braços creuats, sinó els que lluiten.
Havem de lluitar per a salvar els nostres infants.
Si aquells que els exploten i els arrabassen llur in
nocéncia, no senten les fiblades de la nostra pluma
i es bef en deis nostres planys, combatem-los amb el
fuet a la ma i foragitem-los del temple de la digni
tat i de l'honor.
MARIA BONSHOMS
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El Boerenbond
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Jornada

Una magna ínsíííució agrícola
Mantes vegades hem parlat damunt d'aquestes pla
del famós Boerenbond de Bélgica, per a fer co
néixer aquesta sorprenent institució agrícola i esti
mular amb el seu radiant exemple l'acció social eco
nómica de la nostra gent del camp.
Aquests dies el Boerenl2ond ha celebrat la seva
assemblea anyal reglamentaria.
Hi assistiren més de dos mil delegats d'altres tan
tes ',ligues pagesívoles i entitats germanes, presi
dint l'assemblea el canonge Lluitgaerens.
Poques reunions més serioses i fecundes que les
del Boerenbond. Aquells pagesos belgues tenen quel
com del seny catalá, peró, demés,
són molt illustrats.
Cal reconéixer-ho.
Presentat el nou president, Víctor Parein, es Ilegí
la Memória, document rublert de dades interessan
tíssimes, de f ets admirables, de projectes magnífics.
Unes cent mil famílies pageses formen part del
Boerenbond i en viuen.
El moviment de compres i vendes passa de cent
vuit milions de f rancs.
Compta amb 912 Caixes de Crédit i Estalvi, apro
pant-se a sis cents milions el valor deis dipósits que
guarden. Una Caixa general acobla les dites Caixes
en un sólid organisme de
coordinació i crédit.
Les seccions d'assegurances reberen en un any
més de deu milions.
Els treballs de roturació comprengueren en l'in
dicat període unes 1.200 hectáries.
Posem aquestes dades, entre cent d'altres, per a
donar als nostres llegidors una idea d'aquesta f or
midable institució agrícola.
Peró al costat de la part económica hi ha la part
técnica, que no té rival al món ; i la part cultural,
que és vasta, assenyada, i de resultats tangibles, in
sospitables ; i la part de relacions, que abracen totes
les que poden constribuir al progrés i benestar del
Boerenbond.
aquesta fi-mensa obra está tota ella amara&
d'esperit cristiá vertader, efectiu, f ecundíssim.
Els nostres homes d'acció social haurien de saber
de cor tot go que fa a Bélgica el Boerenbond. Aques
ta institució és un deis nervis morals i
económics
que mantenen el petit regne a una altura envejable
en tots els ordres de la vida humana.
Ella explica el misteni que una tan recluida peró
pobladíssirna nació es basti ella mateixa per a sos
tenir els seus habitants ; com també explica la per
manencia del bon sentit cristiá i de les virtuts racials
en un poble tan
combatut per totes bandes i per tots
els mitjans antisocials que pródigament hi aboquen
allí els seus veins.
Ara mateix l'acció comunista sovietica, que tants
avengos fa arreu del món, comengant per Franga,
a Bélgica s'estrella contra el bloc cristia
agrícola.
Cal fixar-se bé en aquest fet eloqüentíssim i en
go que acabem de manifestar.
nes
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Per tractar-se d'un entitat que reuneix d'una ma
admirable el carácter económic, el carácter so
cial i el carácter benéfic, sobresortint els tres bri
llantment i profitosament en la seva respectiva es
fera, i harmonitzant-se de tal manera que formen un
tot compacte, homogeni, solidíssim, demés de mag
nífic pel seu espléndid desenrotllament i la manera
seriosa i atinada amb que és governada l'entitat, yo
lem que constin en les planes de CATALUNYA SOCIAL
els principals conceptes que en la Jornada Social del
Centre Moral de Gracia, una de les més antigues i
prestigioses entitats católiques socials de Barcelona,
explica exposant les finalitats básiques de la Cai
xa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis
el seu
fundador i Director general, don Francesc Mora
gues i Barret.
"La Caixa de Pensions reuneix
digué alguns
centenars de milers d'imponents que formen la gran
familia de la previsió en la nostra terra. En la Cai
xa
de Pensions es Miguen per fectament l'element
material amb l'element moral ; el primer l'integren
els no milions de pessetes a que puja l'estalvi i les
assegurances socials que té en custódia i gestió la
Caixa de Pensions, quals milions, en invertir-se en
immobles, préstecs i valors com els grans edificis
socials de la Institució en la Via Layetana de Bar
celona i en les principals ciutats de Catalunya, els
edificis de renda i els edificis escolars, obtenen l'ade
quat rendiment dins de la máxima garantia. Cons
titueixen l'ekment moral, que ha anat intensificant
se proporcionalment al progrés
material de la Ins
titució, la seva acció directiva que, mitjangant la
collaboració d'un competent i exce•lent personal, la
bora fermament per a complir les finalitats de la
Caixa de Pensions ; la seva acció social benéfica que,
impulsada per ideals nobilíssims de sana espiritua
litat,,protegeix i Boa els vellets en els populars actes
d'Homenatge a la Vellesa, auxilia els tuberculosos
en el Sanatori de Terrassa, empara
la dona obrera
en l'Institut de la Dona que
Treballa i protegeix i
dóna amorosa assistencia i educació a les cegues a
l'Asil Empar de Santa Llúcia.
Aquesta fusió económico-social de la Caixa de
Pensions s'ha vist avalada per les conclusions del
Congrés de l'Estalvi de Mila, al qual concorregue
ren representants dels Governs i
de les Caixes d'Es
talvis de la totalitat de nacions europees i amen
nera

—

—

—

—

canes.

La Caixa de Pensions, amb l'asseguranga obrera
de vellesa, la gestió de la qual li ha confiat l'Estat,
i amb el subsidi de maternitat i el régim de Mutua
litats Escolars, estés per mitjá de més de 1.600 agru
pacions per tot Catalunya i Balears, realitza així ma
teix una obra positiva que ha aconseguit que arreli
en les classes populars de
la nostra terra l'assegu
ranga social.
Aquesta obra integral de la Caixa de Pensions per
a la Vellesa i d'Estalvis, en obtenir l'ajut de
l'Es
tat i la confianga popular, constitueix en la nostra
terra una obra transcendental d'amor, de prosperi
tat i de pau".

El

senyor

Moragas,

el

qual havia estat aplaudit
seva conferéncia, fou

diferents paragraf s de la
ovacionat en finalitzar.
en
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CURS DE SEGUR OBRER
Explicat pel Conseller Delegat de l'Institut Nacional de Previsió
-

Don
a

Josep Maluquer

la Medra de l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera

TEMA
es

parlá

ESPECIAL

Hamburg de les Caixes, sense
es van desenrotllar regular
tnent arribant a 61 l'any 1834; i també floriren a
Franga, podent-se observar en aquest país la influen
cia moral de l'estalvi amb la disminució proporcional
deis ingressos de loteries.
Mesonero Romanos, el cronista observador de Ma
drid, portá deis seus viatges per Anglaterra i Fran
ça la idea de la Caixa, i l'any 1838 s'obria la Caixa
En 18o6

a

eficácia. A Anglaterra

de Madrid.
En establir Mataró la seva Caixa d'Estalvis, fun
dada per don Josep Garcia Oliver, deja aquest se
nyor : "La Caixa d'Estalvis, que dins de breus ins
tants va a installar-se, es combinará un dia amb un
altre establitnent que fomenti el benestar, el crédit
o la riquesa del país. Vosaltres, senyors fundadors,
veureu en el seu dia si aquesta combinació podria
Portar-se a cap amb una Caixa d'Estalvis per a la
Vellesa, destinada, com diu el seu notn, a assegurar
la sort material del proletari en el dia en qué, debi
litats els seus membres per la vellesa, hagi de dei

pugui

xar el treball per

a

anys de la vida".

Ço és, la Caixa de Pensions,

passar

Barcelona, prevista quaranta

corn

els darrers
de

anys abans de la

seva

creació !
Altres

manifestacions

Mentrestant, sorgia Marx amb el seu llibre con
capital, es constituía amb motiu de l'Exposició
de Londres de 1862 una poderosa força que fou l'As
sociació Internacional cl'Obrers, i d'aquesta actuació
internacional en sortia la inspiració de les forces so
cialistes i la seva manifestació com a partit obrer
en el nostre país.
Amb tot, en l'esfera doctrinal seguien discutint-se
solucions. Schaffle, el socialista de cátedra, fa una
famosa defensa del Segur obrer obligatori, dient
"L'assistencia pública obra d'una manera antieconó
mica ja que pertorba el mercat del treball ; és injus
ta en eis seus efectes, ja que els repartiments que
fa són desiguals i sovint arbitraris en relació amb les
Persones que podrien pel seu treball proporcionar-se
el sosteniment diari ; és desmoralitzadora, ja que ata
tra el

el treball, el deure de cuidar la fami
l'esperit de previsió, mentre seria tan fácil crear
una institució legal de segurs per a individus i fa.
mílies que posaria fi a tots aquests mals. Per aixó
ca el

lia i

plaer

i Salvador

en

caldria establir el deure legal del segur".
Tal vegada com a estudi collectiu del problema
social n'hi ha pocs de tan interessants com el de
l'Ateneu de Madrid en el Curs 1877-78, curs que
resumí D. Gumersind Azcltrate, un deis homse a qui
s'ha de citar en parlar deis antecedents socials del

obrer, la tasca del qual en el si de la primi
tiva Comissió de Reformes Socials feia endevinar
un futur ministre del Treball. Els oradors que pren
gueren part en el Senat, eren de tots els camps : el
P. Sánchez, Moreno Nieto, Rodríguez Sampedro,
Pedregal, Romero Girón, i altres. El punt de mira
de l'Azcárate era que per resoldre el problema so
cial cal que s'inspiri l'individu en la solució cristia
na; la societat, en la socialista ; l'Estat, en la indivi
dualista.
Aquests treballs, ben coneguts, del senyor Azcá
rate, i altres com els de la Sra. Arenal, pot dir-se que
segur

plantej aren

a

Espanya, ja plenament,

el

problema

social.
La

practica de la Previsió

práctica de la Previsió anava seguint i s'orien
Segur, produint-se, en aquesta orienta
ció, una marcada tendencia cap a l'empíric. Moltes
entitats f racassaren, implicant aixó grans dificultats
La

tava cap al

l'establiment del segur científic. El dany f ou
en bona part d'Eurdpa, i el perill de pres
cindir del cálcul técnic del segur ha aparegut nova
ment en la nostra centúria, donant lloc a rectifica
cions importants. Respecte al Segur de vida, hi ha
gué a Espanya un desconeixement general. En un
manual de Mr. Reboul, Cinquante moyens pour ob
tenir les assurances, arriba a dir que es coneix el
nom d'aquell segur, peró no l'objecte. I aixó a Pa
rís, l'any 1885. Qué havia de passar a Espanya?
A França, l'Imperi, en 1850, creá una Caixa de
Retirs, i en 1868, Napoleó III establí una Caixa Ofi
cial de Segur de vida i una altra d'accidents atril)
arreglament a bases tecniques.
I Bélgica, l'any 1850, creava la Caixa de Retirs,
la Comissió administrativa de la qual estudiava
creava més tard el Govern, que es convertí després
en la "Caisse Générale d'Epargne et de Retraite",
de molta importáncia per Espanya, puix que fou
l'alma mater de la nostra Previsió social.
per

a

general

cop

d'un

a

Italia

Hem parlat poc d'aquest país, i aixó que és ben
mereixedor d'atenció. En el segon terç del segle XIX.
Rossi indicava com la vida civil no podia regir-se ja
pels codis civils de llavors.
Més tard venia l'empenta del gran Cimbali, mort
als 31 anys, mitjançant la seva obra f onamental, La
nova fase del dret civil, de la qual hem recordat l'es
tudi de l'expansió del dret civil en els seus tres grans
períodes histórics i el dret social com a darrer.

(Continuará)
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D'ad í d'allá
Ha arribat a Barcelona la banda particular del
Rei de Bélgica composta de vuitanta dos professors.
Es veu que el Rei Albert és home de gust. Nosal
tres si poguéssim també sostindríem una banda per
que ens donés una mica d'alegria i ens fe oblidar
les coses desagradables de la vida. Heus aquí uns
músics que deuen tenir a palau una gran influencia.
Ben mirat aixó no és cap mal. La música és har
monia.
El que seria sensible és que la influencia l'exer
cissin únicament els irompes.

S

A

*

d'aquestes trampes són unes caixetes damunt
quals hi ha uns rétols que diuen que, depositant

Una

moneda de deu centims, es veuen a l'interior
de les caixes unes coses que no podem reproduir per
la seva cruesa.
No sabem fins ara que el propietari d'aquest es
pectacle hagi estat denunciat a les autoritats.
Es lícit aquest negoci ? Es pot impunement embru
tir el poble amb la visió d'escenes impúdiques ?
Ah! que en fa de mal aquesta impunitat per les
coses dolentes I
Algun dia sofrirem les conseqüencies de la immo
ralitat que exerceix una Influencia en tots els ordres
de la vida.
una

Una senyoreta es presentá a la "Jefatura de po
licia" a protestar energicament de l'actitud d'un
guárdia que li digué que portava un vestit de bany
atemptatori al bon gust i a la moral.
Ja veieu fins on hem arribat. En comptes d'ayer
gonyir-se perque un guardia de seguretat els dóna
una lligó de moral, s'insolenten i protesten.
Quanta raó tenia aquell porter d'una casa de boigs
que cada nit, quan tancava la porta, exclamava :
—Més en tanco a f ora que a dintre.
*

La
Un

*

A

jada. I qué?
Que construeixi unes grans escales i
tira guanyant la propietat.

encara

sor

Unes escales de marbre blanc com la deis palaus
de les operetes vieneses, amb unes guantes palmeres
vi ncladisses.
Será una novetat tan gran que els veins hagin
de pujar escales per entrar a l'escala, que el propie
tari fins podrá apujar el lloguer deis pisos.
Ni ha gent que no sap per que protesta.
*

*

*

A l'interior d'aquell monument on hi ha un se
nyor dalt d'un ciri que allarga la ma com si volgués
saber si plou, hi ha unes guantes trampes per apo
derar-se legalment deis diners d'aquells que són do
nats a la badoqueria.
les

I

urbanitzada la plaga respectant íntegrament el pro
jecte del senyor Nebot ?
Diu l'al•udit propietari que les voreres seran re
baixades un metre i mig i que la porta restará pen

*
*

C

0

aquell personatge d'un sainet
ni amb les creencies, ha dit
que els miracles .de Lourdes obeeixen al poder de
suggestió de la fe. "Ara no sabem les causes ha
dit
peró algun dia la ciencia les coneixerá".
Si és el poder de suggestió, per que els ídols no
fan miracles ? Es, per ventura, que no tenen també
Un metge que,
d'En Rusifiol, no

com

creu

—

fe els idólatres ?
Són tan sectaris que no creuen ni amb els mira
cles objectius.
Els espanta la realitat deis f ets.
Per aixó exclamava Rousseau : "Si jo presenciés
un miracle, en comptes de creure em tornaria boig".
*

* *

En un teatre de Barcelona es projecten unes pel
lícules d'operacions quirúrgiques.
Aquestes projeccions serien inofensives davant un
estol d'estudiants de medicina, peró fan un gran mal
als profans que són els únics que acuden al teatre,
car els metges disposen de clíniques i hospitals per
adquirir els coneixements que necessiten.
*L'empresari esmenta als cartells les operacions
que podrá veure el públic, i ho fa en una forma que
pugui atraure no als homes de ciencia, sinó als ho

abjectes.
qué protestar, si no serem escoltats ?
Segueix avengant l'onada de llot que ens ofegará

mes

Per
a

tots,

*

plaga de Catalunya cada dia fa més goig.
propietari d'una de les cases de la dita plaga

ha protestat perque" considera lesionats els seus in
teressos, peró ha estat refusada la seva protesta.
Es natural. Ara dieu si un projecte tan meditat,
que ha estat admirablement pintat a l'aquarella, amb
uns edificis magnífics a l'entorn de la plaga, lesio
nara els interessos deis propietaris !
1 suposant que un propietari resultés lesionat, qui
na importáncia té aixó? No és preferible que sigui

Aquest número ha passat

Als subscriptors de "MALORA SOCIAL"
Com de
als

costum trametem

"Catalunya Social"

subscriptors que accidentalment canviin d'es

tatge amb motiu de l'estiueig, tan aviat com avi
sin. La nova adreça ha d'ésser ben llegidora.
Aprofitant l'avinentesa, aquesta Administració
prega els

subscriptors

pagament que
tiva

ens

subscripció.

que no estan al corrent de
trametin l'import de la respec

L'ADMINISTRADOR

per

la

censura

governativa
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la Conferencia de Madrid sois ha
d'arranjar detalls de les respectives actuacions en
els afers comuns del Marroc. Peró una cosa sura a
Espanya i a França per damunt de tot. Es la set
de pau. Es la fam de tranquilitat. Tothom está tip
que

de guerra.

Demés, la del Rif té, sobretot per a Espanya, un
defecte de proporció que la fa profundament anti
pática. Els fins i els mitjans no guarden paritat d'im
portáncia. Es com si anéssim pagant una finca pel

céntuple

del seu valor real.
Per qué tan llargs i tan grans i dolorosos sacrifi
cis ? pregunta el poble. Es compren que a Melilla,
ciutat que es fa d'or, sigui simpática la guerra, peró
aquí, que ens desagna í ens arruina?
Per aix6 són rebudes amb aplaudiments les decla
racions de pau amb ,que sovint ens acarona el Pre
sident del Directori. Es l'optimisrne en persona el
senyor Primo de Rivera. Ara mateix a Algeciras,
de pas cap a Madrid, i a Madrid mateix, ha tornat
a contar-nos coses falagueres del Marroc, que Déu

faci bones.
Altrament el Marqués d'Estella torna a embocar
la política pel nou partit en gestació, no pas fácil,
per

ara.

té d'esperar per a normalitzar la seva
política que el P. U. P. substitueixi al Direc
tori, cal que s'ho prengui tranquilament. N'hi ha

Espanya

Si
vida

per anys.

ja que de savis és mutare can
prevaldrá aquesta cançonera orientació,
força semblant, en cert sentit, a l'expectació messiá
nica deis jueus.
Hern de creure que,

silium,

no

Confiem també que el món dóna tombs i la for
tuna és folla com un molí de vent.
De tant en tant, per?), passen coses que

ajuden

temps alegrement.
figura d'En Sagasta (Déu l'hagi ben perdo
nat!) ja ha donat quant del seu alegroi record podia
esperar-se. L'ha substituit en l'escenari polític el
a

matar el

La

representant de l'element socialista en el Consell
d'Estat, on ha def ensat seriosament les essencies
constitucionals com si es tractés d'un Maura o d'un
Romanones. Aquest senyor ajudá a Largo Caballe
ro en la
defensa de la Constitució vigent... anys
enrera.

solament el representant socialista ens ha ale
aquests dies, sinó que fins el senyor
Lerroux s'ha dignat deixar-se veure un parell d'ho
res en el camp polític. Peró aquest ex-gran home es
querrá més que riure fa plorar. Diguem-ho en llati
no

grat la vida

perqué

no

ens

entegui : Quantum

mutatus ab

1
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França está trista. Va guanyar la guerra, peri) ha
perdut la pau. Els francs continuen baixant. Els
ianquis volen cobrar. Els diners que Caillaux pren a

ESPANYA ENDINS

ara

OC

ESPANYA ENFORA

Cl que passa
Sembla

S

A

illol

bestreta per anar tirant, resulten a un interés one
rosíssim. Anglaterra s'hi diverteix diplomáticament
com si es gaudís de les seves nafres. La nova guerra
del Marroc té a França aclaparada. Les derrotes
sofertes no sap com pair-les ; demana l'ajut d'Es
panya : dos coixos de bracet !
Déu pega sense bastó ! França, millor dit, el go

francés, reincidí en el seu pecat d'apostasia.
Sortosament, França reacciona.

vern

Ara s'anuncia la condemnació oficial i la

conse

güent persecució de les doctrines comunistes.
Per aquest camí de lógics renunciarnents i de con
demnes lógiques podria arrlar-se molt amunt, camí
d'una regeneració que portaría la gloriosa nació fran
cesa al cimall de la eva história. Ara, peres França
está trista...
Deia un humorista castellá del passat segle que el
sistema parlamentani (deuria referir-se als pobles
mediterranis), solament necessitava cinc cents anys
d'aprenentatge. El que está ocorrent a Grécia i a Por
tugal fa bo l'acudit de l'humorista castellá.

Els polítics

grecs

no

estan

quiets. Juguen a
pilota. Els portugue

mai

cotn si juguessin a
constituits en crisi permanent. Es divertit
el cas de Portugal, peró també trágic a voltes. Els
grecs s'ho prenen amb més calma. El nou dictador
grec ara tramet salutacions als polítics per ell derrotats, perque Ii legalitzin la situació ; que és com si el
Marqués d'Estella pregués al Marqués d'Alhucemas
que el nomenés President del Consell de Ministres.
El Japó está ref orçant la seva marina de guerra
rápidament. Anglaterra segueix trametent vaixells
als ports xinesos. La situació de Xina no millora

cops d'Estat

sos

estan

pas.

La política italiana, tampoc. El Pare Sant s'ha
vist precisat a queixar-se de les violencies feixistes.
La ressonant entrevista melodramática de Mussolini
i D'Annunzio ha assegurat la posició del Duce, pero
no ha tingut les conseqüéncies que s'anunciaven. Els
polítics de l'Aventí baixaren del tossal per a saludar
el rei Víctor Manuel amb motiu del conegut aniver
sari, pero se'n tornaren allí amb les mans buides.
Mussolini, per ara...
Peró vegi's per quins més ignots camins la pro
vidacia de Déu acudí oportunament a facilitar les
visites del món católic a Roma, i com s'ha valgut
d'un ex-socialista d'acció i d'un poeta sectari per a
posar en pau la Itália, escombrant-la de garibaldins,
de maçons i carbonaris durant aquest període de

l'Any Sant que, per cert, está omplint de joia

tota

la cristiandat.

J.
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—Diumenge tingué lloc l'acte de clausura de curs
repartiment de premis a les alumnes que cursaren

els estudis 1924-25 a l'Institut de Cultura i Biblio
Popular de la Dona, aquseta gran institució or
gull de Barcelona.
El acte revestí gran solemnitat dintre un ambient
de familia que encisava. Foren repartits molts i va
luosos premis.
teca

PANYA

La

Cooperativa

"Previsión y

lona, ha sortejat la primera

Hogar", de Barce

entre els seus sociq
recaient la sort al número 201, corresponent a l'obrer
de la fundició Girona, En Florenci Tarrameda.
—Vet aquí un cas curiós :
El Círcol de la Unió Mercantil i Industrial, d'Al
meria, acordá donar als socis i als seus fills classes
d'anglés, comptabilitat i taquigrafia, habilitant per a
aules la que fou sala de joc, i construint amb les
taules de "monte" i ruleta, pupitres per als alumnes.
Bona pensada!
—A. la famosa població de Banyoles, aprofitant la
D'esta eucarística de les Espigues, que és f ormosís
sima, es dota una Conferéncia sindical agraria al
teatre de la vila, a arree dels respectables homes
d'acció social senyors Iglésias i Rosich, la qual reeixí
de debó. No s'acontentaren els dos apóstols socials
cantant les glóries del Sindicat banyolí, encara que
s'ho mereix, sinó que cridaren alerta contra el pe
rill del socialisme i del comunisme, que amenaça de
mort totes les empreses obreres católiques. Foren
casa

ESTRANGER

justament aplaudits.

—A l'Associació d'Agricultors d'Espanya pronun
ciá una conf eréncia l'enginyer agrónom don Marcelí
Arana sobre l'interessant tema en el qual está espe
cialitzat "El sistema del conreu cereal en línies dis
tanciades".
El seu métode de cultiu és poder sembrar tots els
anys i la collita será almenys el doble.
Aquests procediments no requeriran augmentar
les quantitats de les Caixes Agrícoles ni augment
d'altres despeses.
La maquinária tampoc pot ésser inconvenient per
qué tota evolucionaria d'acord als nous procediments.
A més, l'arada podria portar-se amb una sola cava
lleria, i el terreny seria més rernogut, absorbint el
terreny de secá amb més facilitat la humitat que ha
d'afavorir-lo.
El conferenciant exposá, per últim, altres exern
ples sobre la virtut deis esmentats procediments en
altres modalitats de conreu, com les vinyes, i ter
mita confiant haver demostrat la transcendéncia i
eficácia del nou sistema.
—L'onada de calor que, travessant l'Atlántic ha
envalt la Península, está "aflamant" els blats i pre
cipitant llur gra,pació. Llástima de calor !
—.Per la respectable quantitat de set centes mil
pessetes ha estat adquirit el palau que a Oviedo ocu
pava el Círcol Mercantil, per tal d'installar-hi el
"Círcol d'Acció Católica" amb totes les entitats que
sosté.
Aquest avenç de l'acció católica asturiana ha d'es
timular a totes les regions a imitar-la.
—La Junta provincial de Protecció a la Infbeta
ha aprovat el pressupost per al próxim exercici. Es
interessantíssim i fa enternir la relació deis casos
en els quals diáriament ha d'intervenir per a salvar
nens i nenes deis perills
i desempars de qué són
víctimes. Poques obres tan simpátiques i de positius
resultats com aquesta.

•

El govern deis Soviets reorganitza les escoles d'a
cord amb els escolars i amb la seva cooperació. Les
escoles tindran plena autonomia, governant-les un
petit soviet format per alumnes de nou a catorze
anys... sota la vigiláncia d'alg-uns soldats rojos.
Res de Religió ni res que recordi els principis
básics socials. Donaran bo de veure els resultats de
semblant reorganització.
—La reina Guillermina d'Holanda, tot i ésser pro
testant, imposa a les clames de la seva cort i a les
senyores que la visiten, la més severa honestedat en,
el vestit, .clonant ella l'exemple.
-El Consell Federal Suís ha creat una censura
prévia per a posar remei als llibertinatges deis cines.
Es d'esperar que cundeixi a tot arreu aquest bon
acord.
—En la reunió anyal de la Joventut Católica angle
sa s'ha estudiat el Comunisme sota tots els seus as
pectes. "El Comunisme és oficialment i prácticament
ateu". "Solament l'Església pot alliberar el món del
Comunisme". Aquestes dues veritats quedaren elo
qüentment demostrades.
—La Conferéncia Internacional del Treball ha
votat, després de moltes discussions, la supressió del
treball nocturn a les fleques. Els anglesos volien ex
ceptuar els patrons forners d'aquesta prohibició, per?)
tothom sels tirá 'a sobre i perderen el plet.
—La primera hereva d'Holanda, Juliana, de 16
anys d'edat, començará la carrera de dret en la Uni
versitat de Leyden. Vet aquí una carrera encertada
pels que estan en camí de governar.
—El Govern francés ha pres mides severes con
tra la propaganda comunista. I alló de la llibertat
absoluta del pensament, de la impremta?
—Amb motiu de l'impost del 8o per too sobre el
joc fixat pel Govern f rancés,' aquest any no es ju
gará a Biarritz.
Aplaudim la resolució, peró valdría més supri
mir-lo.
—La Cambra francesa creá una Comissió per a
la modificació de la Ilei electoral, que proposa l'adop
ció del sistema proporcional íntegre.
—La Conferéncia Internacional del Treball apro
vá per 62 vots contra 25 les bases que regulen el
treball de nit a les fleques.
-El Govern francés s'adona ara deis estralls que
va ocasionant la campanya antimilitarista i pren mi
des draconianes per a contrarestar-la.
—El president de la República mexicana, que és
una mena de mona de Lenín, no vol pas que els So
viets russos u facin la competéncia en la seva própia
casa, i ha prohibit totes les propagandes a les quals
es dedicaven amb molt de fruit. Vet aquí un home
inconseqüent ben absurd. Tan bé que l'ajudarien els
Soviets russos !
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SERVEIS DE LA COMPANTIA TRASATLÁNTICA
Linfa de Cuba MéxIc.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 1P, de
el 20 1 de Corunya el 21, per a Havana 1 Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 1 de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.
Linfa de Buenos-Alres.—Servel mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Linfa de New-York, Cuba, Méxie.—Servel mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 1 de Cádiz el 30, per a New-York, Havana 1 Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 1 de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Linia de Venezuela Colombia.--Serveí mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia 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 1 Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linfa de Fernando Poo.—Servef 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 part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries 1 de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyla Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, deis ports del Cantábric a New-York 1 la Unia de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

Gijón

viatge.

Aquests vapors admeten cárrega en les condicions més favorables i passatgers, als quals
Companyla dóna allotjament molt cbrnode 1 tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
servel. Tots els vapors porten telegrafia sense fils.
a
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