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Les dilatóríes al subsídí de mafernilat
Es tamnateix digna de tota, lloa la pressa mostrada pel Govern, esperant =lb efi
cacia per l'institut Nacional de Previsió, en afavorir la dona obrera en la seva més alta
,

fundó

social de

mare.
no s'ha volgut
requereix detinguts

esperar a poder implantar difinitivament un régim
estudis actuarials, i tot prometent el complir els
acords internacionals sobre aquesta materia dintre l'any 1925, com un noble avenç s'ha
plantat un subsidi, empíric i tal volta migrat, peró que reflexa una bona voluntat
i
entusiasme per seguir els camins fressats en el camp deis segurs socials, compendi d'un
ideárium de justicia i amor.
Peró, aquest desvetllament dels ciernents directrius i técnics
virtuat pels entrebancs d'imperfeccions d'o rdre práctic, fruit de queda un bon xic desnegligéncies o escassa
comprensió o mal desig.
Així, prou encertadament i per tal de coordinar les diferents branques de les asse
gurances a favor deis obrers, s'exigeix a les mares obreres que vulguin gaudir del sub
sidi de cinquanta pessetes, l'estar inscrites en el kégim del Retir Obrer Obligatori, cotit
zant per elles el patró a quines ordres treballin darrerament.
*Un percentatge extraordinari entre l'e lement obrer femení es troba adscrit en el que
ea diu
treball a preu fet (obreres de l'agulla, a domicili, etc.), i com que per actuacions
Datronals no resoltes a hores d'ara pels organismes superiors la manera de complir els
a!"nos les seveá obligacions no s'ha establert encara, restant, per aquest motiu, les aporta
el"s patronals en suspens, per més que s'aclmetin totes les peticions i denúncies de
les
esruentades obreres "(que ja és fer molt), a la força tarnbé ha de quedar en suspens l'apli
cació de l'esmentat subsidi.
Práeticament, dones, seguint per &lilests viaranys de dilatóries, l'esforç que representa l'ajut
ofert a l'obrera mare, sense esperar l'implantació del segur. técnic, esdevé
111'1, si es té en cornpte d'una banda la calma esborronadora de l'expedienteig
i d'altra
eis
desitjos d'allunyar-los de determinats elernents.
Creiern que per decórurn i per justicia, cal que els benifets han de dur el máxim rencument a favor deis beneficiaris; d'altra banda, és llencar diners i pendre tot un aire de

Per aquest motiu

d'assegurança

que

_

tilofeta.

céntims
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EL QUE PASSA
ha prou amb

ESPANYA ENDINS
El viatge deis Reis d'Espanya a Itália qua
si ha pres les proporcions d'un esdeveniment
mundial. En l'anterior crónica
en que,
per
cert, es passaren per alt paraules substantives,
--parlávem del cristianíssim missatge del Reí
al Papa, contestat pel Vicari de Crist ami) un
discurs de velrement afecte a Espanya.
Els parlatnents canviats en les solemnitats
protocoláries del Quirinal foren també afee
tuosíssims, deixant entrevcure la part política
més transcendent d'aquest viatge.
Cal confessar que Itália ha donat als regis
viatgers una acollida triomfal, com si el poble
italiá estigués en el secret del viatge i tin
gués plena concilncia de les seves conseqüen
cies, cosa que no pot dir-se del nostre poble.
Aquest viatge, fet després d'una discreta
preparació i d'haver resolt encertadament el
vital problema de la estructuráció de la nova
Espanya, de la gran Iberia, en la qual som
nien els vidents de la política i els esperits
selectes, hauria aconseguit aquí un éxit sem
blant al d'Itália.
Aquí l'opinió en general está esperant cada
dia cap a on es decanta el penell dels campa
—

Els poCs, polítics del vell regisme que encara
gosen moure's i obrir la boca, tot seguit s'a
maguen altra volta davant el menyspreu pú
blic que els aclapara.

Aquests homes han caigut molt avall.
Peró, el poble comença a impacientar-se un
poc quan mira el pervindre. Voldria que ço deis
partits vells no en quedés rés. Voldria tornar
tradicionals seients. Voldria
lleis, usos i cos
tuftrs que el feren relativament f eliç.
La por de veure's presoner pels organisrnes
que a aquest fi inventaren els governs dits cons
titucionals del segle xrx, el fa estar concirós,
intranquil. Obri's d'una vegada el període cons
tituient de cara a totes les realitats actuals i a
totes les supervivencies del .passat, dignes d'és
ser ateses ; donant de banda, al mateix temps,
a totes les suspicácies i a totes les rancúnies
promogudes i alenades pels mals governants, i
les inconfessables concupiscencies d'uns quants
'rnalvats que abusen del nom de la pátria per
tal que els serveixi de cobertora i triornfar.
Altrament va seguint la carnpanya inquisi
tiva ,contra les disbauxes del regisme caigut,
amb forts aplaudiments de tots quants es veie
ren vexats i atropellats per ehl ; peró, no n'hi
a

seure

als

setis

governar-se d'acord amb les

aqueixa acció

que, tot i

comprenent-la
bé, podríem dir-ne negativa. Veritat
és que la part positiva de l'acció governamental
es troba com ernbrionária, en estat de gesta
ció. Esperen...

ESPANYA

ENFOBA

Hi ha tanta temença a intervenir en la in
lítica internacional, que pot ben afirmar-se que
sobre aquest fenómen psicológic rau la preca
ria pau que el món disfruta, si aixó és dis
frutar...
L'Entente, virtualment desfeta, encara sos
té l'ombra de la seva existencia per tal (l'evi
tar els remolins que el seu buit causaria
l'atmósfera internacional.
Poiricaré continua cridant fortarnent, a tort
i a dret, corn si es vulgués menjar la Gerrná
nia, i tot i santificant l'intransigencia gala, va
cedint en el conflicte del Kronspick, en la qües'
tió de les prestacions, en els projectes inva
sors, en el control deis armaments...
Anglaterra fa ultimátums cada dissabte
els oblida cada dilluns.
Els ianquis ser-tibia que dormin...
A Alernanya, les crisis mortals, quasi
ries, es re.solen per altres semblants crisis, son
se que acabi de morir-se mai.
La nova Renánia ja sembla més vella que el
mateix Kaiser, i quasi no se'n parla.
Es juga a fer i desfer Estats com si f();
jocs de criatures.
Encara el més serió l i positiu de la política
internacional és, a hores d'ara, el viatge del
Cardenal Benlloch per les Amériques Ilatines,
i el deis! Reis d:Espanya a Itália, del qual
cornençarnent d'aquestes ratlles parlern.
,

Cicle de Conferencies de .íoventiit Social
4." Conferencia:
día 6 de desernbre

Dijous

l'Administració de Justicia»
PER

JULI

VILA ORTIZ

Advocat i

publicista

A dos quarts de vuit, en la Sala de confe
rancies d'«Acció Popular», Baix de Sant
Pare, 1, 3 i 5.
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Una

ITALIA

política internacional

I

fora (cxentple,

I

El viatge regi a Italia significa

una

trajectó

ria cap a una política internacional espanyolaf
Fa anys i anys que aquesta política no la
tenim aquí; i, apart el sentit Nblic de la pa

raula, podem

dir que

sentit modem de la
mal?

aquesta política (en el
paraula) l'hent tinguda

Durant la guerra europea, els polítics de
torn, avui sortosament desbancats, ens .orienta
yen cap a Franca i cap a Anglaterra. I el re
sultat práctic ja l'hent vist; ha culminat en
aquell

famós tractat antb Franca, tristament
signat per En Bergantín, on nosaltres, el país
Pobre i vencut, omplint de generositats al país

ve,í

ESPANY A

nostre.

Ara, la direcció és distinta. En el monicnt en
qUe,Italia s'acosté a la Gran Bretanya tant com
separct de Franca, nosaltres ens acostem a
I un cantic de glaries comuns, i un da
vassall de literatura ntediterrania, i una evo
eació constant de la comú maternitat romana
ha vibrat durant uns dies en nostra anima de
llatins i ita florit en nostres diaris.
Que en vindra d'aquí?
Na Podem oblidar nostra posició en el Mediterrani i els contactes a que ens obliga amb la
Potbncia más mediterrania, Italia. 7'a,mpoc po
oblidar que Anglaterra ens té lligats els
„Pens a l'estret i ens els va lligant más i ntés a
anger. I com que encara que els contactes en
tre <Inglaterra
i Italia no siguin intints, és d'es
perar que s'aniran suavitzant degut a l'aparta
Inent successiu i mútu de Franca; potscr no
ens
semblara comí errat el de cercar amistat,s
aittb un País
renaixent cont Italia.
es

europea), és a base
polítiques interiors (drcta,
germamisme; esquerra, aliadisme).
de partits

,Pera
4ta,

tota

una

tancia.
a

política internacional vol,

actuació

ferma de

govern,

naces

una cons

aquestes no poden aconscguir-se més; que
base d'una opinió ferina i general, (dudada
traduida per la premsa, que aquí no tenint.

El públic espanyol no viu les realitats inter
Fins una mena de peresa fa que les
scccions estrangeres de nostres diaris sriguin
Passades per alt; i les poques vegades en que
el nostre
públic s'apassiona pel movintent de

nacionals.

la guerra

cledes

tampoc els nostres diaris coneixen aques
qüestions i amb prou feines els interessen.
Han vist la gran quantitat d'articles i co
mentaris que als problemes internacionals dedi
I
tes

quen els diaris francesos, italians, i ja no di
guem els anglesos? I ben aviat se'ns 'mitra fet
palesa la diferbncia amb els diaris d'Espanyca
Aquí no tenim opinió internacional, ja que
mai s'ha procurat educar el públic en aquests
afers. I vénen contactes amb Franca, i el pú
blic calla; i aquests són rectificats al poc temps,
i el públic calla. I per aixa en els governs no

domina

un

crite ri ni

es

ven

una

política internacional, i per aixd

direcció
es

en

confón la

senzilla aventura amb la política seriosa i cons
tant, metoditzada (única viable), internacional.

Italia.

II

o

III

L'any 1912 va Espanya exportar a Italia per
45 milions de pessetes i va importar per 12 mi
lions.
L'any 1913, les exportacions baixaren a 33
milions, i les importacions pujaren a 15 mi
lions.
I encara que algun any entre mig la balanca
ens sigui favorable (per excepció), el desnivell
ha seguit en contra d'Espanya fins arribar a
l'any 1920 les exportacions a 35 milions i les
importacions, a 31. I en els anys posteriors, la
balanca es decideix francantent en contra d'Es
panya,
I en aquest estat de coses, un tractat hispano
italia entrara en vigor el dia lo de desembre
próxim... Es a títol d'ensaig?
.No oblidem tampoc la comunitat d'interes
sos agraris entre Italia i Espanya i la quasi
igualtat de produccions agrícolas; els comuns
interessos a l'Ambrica del Sud; la renaixent i
ben protegida indústria italiana en contra de
la nostra emmagrida i entregada als altrcs en
Writs del tractat francbs...
Indubtablement la direcció pot ésser encar
tada. Pera la continuitat de l'obra supose una
tasca delicadíssima i molt persistent.
Vindra aquesta? En benefici nostre?

I. M. G.
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Els mímeles que

no

Quan el visitant de la Basílica de Sant Pere
vértig, sortir a la pri
mera galeria, folgada abastança, que circunda
per dins el tambor de la cópula, rep tot el pes

gosa, vencent la por del

de la sensació de les dimensions enormes de
l'obra. Es troba a mig aire entre dos abismes :
l'un sota els peus, l'altre invertit, sospés sobre
el seu cap. Del baleó interior al sól de la ba
sílica, té cinquanta tres metres. D'allí, a I'ull
que, endalt, tanca la volta, altres cinquanta
metres més. De l'ull amunt, comença la hin
terna, volta sobre l'altra volta af egint disset
metres a l'alçada. Allí dalt el mosaic del Pare
Etern, a cent vint metres a plom sobre la
Confessió de Sant Pere, domina la immensa
rosa de mosaic i estucs daurats, que en floran
ta set compartiments, a sis rengles de setze,
representen le simatges gegantines d'hermosa
color que l'or fulgurant enqüadra, els Papes
enterrats a l'Església, els Apóstols i Sants, els
Angels, els Qüerubins, els Serafins i altres Es
perits celestials.
Es ben bé el cel en petit, aquella construc
ció prodigiosa de les mans i l'enginy de nome,
aplicats a la glória de Déu. Cap altre lloc del
món sencer, uneix tan gran espai, tanta rique
sa material i artística, proporcions tan nobles
i alhora tan magnes ; i és cert que cap altre
indret del món
com no
sigui el sepulcre
de Jesús
tnereix glorificació tan alta i tan
formosa com el sepulcre del seu ,Vicari, que
la cópula gegant honora i senyala al respecte,
l'amor, la pietat i la santa joia deis cristians.
Diu en sa novíssima guia de Roma Primo
Acciaresi (Protos), que el socialista italiá Ga
lantara u cona que avent sortit a aquella
galeria interna amb el cap deis socialistes bel
gneis Vandervelde, en contemplar com la im
mensa tribuna o baldaqui (que té 30 metres
d'alt) semblava aixafada a terra, l'estatua de
Sant Pere un bibelot, els fidels un poble
putenc i com les línies de la Cópula s'allarga
ven i aixecaven, apareixent llavors molt més
grandioses del qué semblava mirat de baix
estant Vandervelde exclama: "Company, el
socialisme no arribara »Jai a executar miracles
,

•

—

—

con

aquest!".

A guantes reflexions es presta la confessió
arrencacla al capitost socialista, per l'emoció
irresistible de la magnitud i la majestad d'a
quell monument insigne ! El sectari es declara
espontániarnent vençut davant la glória terre
nal máxima de la Religió Católica, implaca
ble adversaria de la doctrina que ell professa!
El socialisrne mai f ara aquests miracles ; ben

fará el socíalísme
cert que

a

miracle

no

arriba,

encara

que ho

sembli, la meravella de l'obra mestra de Mi
guel Angel. Pero, ni com a miracle ni corn a
obra purament humana, el socialistne ja re
nuncia, per boca de Vandervelde, a aconseguir
en cap de ses gestes la grandesa, la beutat,
les proporcions, l'art, l'enginy i la profunda í

altís sima significació d'aquest temple mirabi-,
líssim.
La Cópula de Sant Pere, creació terrena i
temporal del Catolicisme, és una imatge de la
Veritat i la Poténcia de la Religió cristiana, i
de l'Església de Roma. Es, per aikó, una an
títesi del socialisme. I fins diríem que és una
refutació plástica i esplendent dels negres
errors
d'aquella secta, error que comparteix
avui una trista cohort de católics.
Tot el socialisfne descansa en el sentirnent
de la desesperació. L'individu no és res, cap
valor té. A excepció d'alguns privilegiats, tota
la massa humana es composa d'esclaus, deshe
retats, de parles. Tot han sigut tenebres, opres
si ói lluita de classes al món, fins a l'adveni
ment del socialisme. El socialisme "redimirá"
l'individu, donant-li consciéncia, no d'indivi
du, sinó "de massa, de classe".
Tal volta el millor apologeta contra de Car
les Max és Miguel Angel. Es pot considerar
al puonarotti com a l'expressió més alta i la
síntesi més plástica de l'art i de la saviduria
de l'home, exaltats per la religió a la qual
serveixen. Sant Pere de Roma, la basílica més
gran i més majestuosa 'del món, és, com ja
ha estat dit la veritable casa del poble, la casa
pairal de la humanitat. Tanta riquesa, tanta
majestat, tanta glória, és per a tots, és per al
poble, és per als pobres. Cadascú que allí en
tra, cadascú que allí puja, sent que no hi es
estrany ni foraster, que aquell palau no es
tancat, és obert a tots : és a casa seva. Que la
Església no és una entitat vana com les fan
tastiques internacionals, sinó una comunitat
tan viva i tan copiosa, que floreix en aques"
tes obres materials d'una valor humana instr

perable.
Aquesta Església existeix per

a la salvació
la salvació de cadascú.
I no sois la ofereix i la demana, sinó que ji
exigeix aquesta salvació. I que la salvació 11°
és sois d'ultratomba, sinó que comença a cada
instant, creant dins de l'individu la
la Veritat, que és la llibertat i la dignitat
interna. Els pobres no són desheretats, en rlla,
ni en el Cel ni en la terra.
El qui es creia abandonat, allí sap que té

deis individus, per

a

noblede

1
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Que del Cel devalla, com des del Pare
del qual és la clau de la volta,
tota una jerarquia paternal, providencial, que
Pare.

I l'individu
que els socialistes calumnien
dient-li esclau i pária i desheretat
pot arri
bar pels camins de la santedat, a la glória del
Cel i a la glória máxima en la terra, i que,
ádhuc, pels simples i humans camins de l'art,
camins que oberts han estat tots els segles,
més des del Cristianisme, té al davant l'horit
zó descobert que espera sois l'esforg de cadas
cú per l'ideal que estimi.
—

Etern, la efigie
omple la

terra. De l'individu no es demana sinó
el gest natural de l'acceptar-la.
El Papa, rei i pare deis fidels, defensa tots
els pobres del món contra tots els poders del
trión, per damunt de tots els quals la seva au
toritat, en nom de Déu, s'aixeca. Tot l'or, els
marbres i el mosaic són per honor del humil
creient, i per a fer-li justícia és que funciona
tota la poténcia de l'E'sglésia.

R. RUCABADO

mozamsaummazwzywzmamatt~
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Planquen braços al camp,
Se'n parla poc de l'éxode deis pagesos cap a
Viles i ciutats a Catalunya, i aix6 és un fet. No
es tan greu
encara com en altres regions d'Es

panya, per') van totes pelS mateixos camins.
La primera causa d'aquest fet, com en tots
els, grans problemes de la vida, és una causa
moral. El decaiment de la fe religiosa augmen
ta e l'home el desig de disfrutar. Ço que no
espera del Cel, ho cerca a la terra : la f elicitat.
Tot el problema de la vida és un problema de
felicitat. Tant és així, que per a resoldre'l f a
vorablernent envers l'home caigut, Déu es féu
borne en la persona del Crist i resolgué el pro

blema

cabdal de la Hurnanitat sacrificant-se.
nostres pagesos vénen a la ciutat a fer
i a disfrutar de la vida. A pagés s'hi

Els

diners

avorreixen.

Aquells que no poden venir a ciutat, fan de
Manera de portar als pobles els divertiments
i els vicis
de ciutat : teatres, ballS, cines, cases
joc,

i cases més

El canvi

perilloses

encara.

en
els costums de pagés, ja es
Pnt dir que és radical. Tots quants ens interes
sern per la salut i el pervindre de Catalunya,

tots quants visiten les

temporalment

seves

encontrades

o

viuen

elles,

constatem i constaten
veritat talment molt amarga. El luxe
en

aquesta
fa fer bogeries

hornes

a

les noies i el vici

treu

als

pollaguera. Pocs són els vilatges
els poblets a on es conserven les antigues vir
tutsl racials incontaminades. Hi ha pobles en
que a principis de segle la gent anava a Missa
el
diumenge, al matí, i al Sant Rosari a la
tarda, omplint l'església parroquial, i ara la
deixen estar buida, fins en les grans diades de

l'any.

de

Les

processons no són més que un re
cord de go que
foren. N'hi ha que estan f or
!nades! només que pel senyor rector, l'escolá
i un
parell de vellets. I go que és més sensible

L,

-

--

a

la dula' n'hí ha de sobrers
és que fins les dones

es

van

divorciant de les

práctiques piadoses. Ja són elles les

que atien
els homes per anar a les diversions deixant de
banda les funcionetes parroquials. Per aix6
són tant d'alabar i favoréixer les institucions
per medi de les quals es busca a radice el re
mei per a aquests mals que, a la llarga, deixa
ran despoblats els camps i provocaran a les
ciutats vertaders conflictes insolubles.
Perqué, val a dir-ho, i no cal sorprendre.
La construcció de cases barates, per activa i
grandiosa que sigui, no resoldrá el problema
de l'habitació obrera. Com més es f aciliti
aquesta habitació, més pagesos immigraran a

ciptat.
No hem vist que sense adonar-nos-en s'han
construit a Barcelona unes vint mil torretes i
barraques que encabeixen So o tal volta ioo
mil persones, i el vital problema segueix en
peu i agreujat encara?
Qué prova aixó? Que la solució no és aques
ta, si bé és un factor indispensable, de moment,
per arribar-hl.
Falten pagesos i sobren vilatans. Sobren,
perqué a pagés les costums van corrompent-se
i els pagesos volen ésser senyors, especialment
les pagesetes...
Cal que enst convencem d'aquestes veritats,
i que ben serenament estudiem el vital pro
blema que lleugerament acabem 'd'indicar.

COLL DE LES SABINES.

Aquest número

de CATALU

NYA SOCIAL ha passat per
la prévia

censura
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El problema de l'habliack3
En el número anterior de CATALUNYA SO
éiern la crítica de la Llei i Reglament
de Cases Barates i posavem al descobert les
naf res de l'Estat espanyol centralitzant totes
les coses a Madrid, on la burocracia f eia els
impossibles per a justificar els seus sous, ads
crits ja a l'Institut de Reformes Socials.
El ministeri del Treball i a altres ministeris,
venint a pagar els plats trencats de tot aquest
engranatge, a l'enserns que tots els ciutadans
en general, els mateixos a qui la Llei i l'Estat
tractava d'afavorir. Venint a representar l'Es
tat una mena de tutor, amatent sempre a in
tervenir en els cabals deis que solliciten la
seva tutela si volen atendre als 450 articles
del Reglament i gaudir deis avantatges que ho
f oren, si tot aixó es pogués fer rapidament
sense
entorpiments, sense omplenar els 140
documents. Sense tants informes ni tantes
anades i ving,udes, és a dir, arnb una radical
transformació .de tot lo estatuit i Reglamen
tat, amb una complerta autonomía, puix avui
no
diré a Catalunya, sinó arreu d'Espanya,
som ja majors d'edat i per a resoldre no sois
aquest, sinó altres problemes, no preciset la
tutela de l'Estat, que en comptes de facilitar
la resolució, el qué sembla té especial interés
és a entrebancar-la, i si no, vegi's practicament
el qué passa i han passat i el calvari que han
tingut de pujar un estol entusiasta d'obrers
i modestos empleats, qui (no diré) enlluernats
amb la llavors flamant Llei de cases barates,
es constituiren en societat cooperativa de cons
trucció i estalvi, fent-se la illusió que amb llur
esforç secundat per la Llei, podrien tot segui't
empendre la construcció de llurs hostatges i
trobar-se amb les realitats cruentes que arreu
els barraven el pas, era precís o embestir de
front o deixar-ho córrer i esperar o deixar
ho en tnans d'altri qui més afortunat que
ells, pogués resoldre el munt d'entrebancs,
contratemps, suspicacies, per manca de co-,
neixements, per a portar a cap llur beneficiosa
CIAL f

empresa.

Ern refercixo a la cooperativa de construc
ció i estalvi "La Constructora Obrera", com
podría referir-me a les altres cooperatives que
suposo que hauran passat el calvari igual o
pitjor que els de "La Constructora", i així
havem d'admirar com han pogut arribar a
constituir-se i a actuar a Barcelona 26 coope
ratives de construcció. Alguna cooperativa fou

a

Barcelona

absorbida per una altra entitat qui contava, a
Inés de la protecció oficial de Madrid, amb ca
bals per a fer qualque negoci amb mires a les
cases
barates.
I ara, tornant a "La Constructora Obrera",
f aré la história d'aquesta societat nascuda a
l'escalf del qué s'havia escrit i publicat a Ca
talunya, comparant el qué es féu a Bélgica, a
Italia, a Alemanya (Alsacia i Lorena) i altres
paisos europeas.
Amb unes guantes poques pessetes, que no
arribaren a 12, es constituí la societat. Aquest
ou el capital inicial l'any 1910 cada mes, i amb
constancia llurs estalvis anaven a parar a mans
d'un deis companys. Es feren els estatuts, es
portaren al Govern Civil a fi d'obtenir l'apro
vació, després els portaren ála Junta local de
cases
barates, segons manava la Llei, peró,
aleshores no s'havia constituit ni nomenat la
dita Junta, i així passaren més d'un any sense
poder constituir-se. Per fi pogueren aprovar
els Estatuts. La Junta local era incomplerta
aquesta continua llarg temps, peró comptava
amb President i Secretani i amb aquests ja
n'hi havia prou. Els socis anaven recaptant
cabals i aleshores tractaren de comprar els
llibres de comptabilitat i f er-los segellar i le
galitzar, i aquí ve la segona ensopegada. Ultra
les despeses deis llibres de comptabilitat, ve el
Sr. Delegat d'Hisenda i els aplica la Llei
comú considerant la Cooperativa "La Cons
tructora Obrera" com una Societat Anónima,
i com aital havia de tributar reintegrant els
fulls deis llibres amb el corresponent segell. En
total i paper de pagaments a l'Estat sels de
manava no res menys que prop d'un tnilenar de
pessetes. No hi havia mitja de convence'l al
Sr. Delegat d'Hisenda. Ni amb la Llei a les
rnans, ni invocant l'aprovació deis Estatuts.
L'únic que va contestar a les reclamacions
del President i Secretani de la Constructora
era que paguessin i després que elevessin una
instancia al Ministre d'Hisenda, que aquesta
fes el seu curs i quan estigués resolta ja els
tornarien els diners pagats. Es perderen tnolts
jornals, imites gestions, moltes recomana
cions, moltes esperances, moltes visites 1 res
aconseguiren, fins que pogueren trobar una
ánima coneixedora qui entusiasmada amb ro
bra els facilita la tasca de segellar-los els lli
bres de comptabilitat.
Una Societat que tot lo més podia comptal

'
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ami) sis pessetes i mitja de capital aleshores,
convertir-la en Societat Anónima suposant-li
un capital de
rnés de cinc centes mil pessetes !
Veritablement, la Llei de cases barates te

nia' la culpa de

que el Fisc clavés en el cor
de la riaixenta societat cooperativa el glavi de
la mort.

L. GUILERA VILLARRF,AL.
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La sagnía de
Cada any emigren cap a l'estranger un nom
bre considerable de families obreres. El nou
continent atrau els obrers. Cansats de imitar
i
sofrir fam i miséria, abandonen el poble
nadiu i se'n van potser a sofrir penalitats més

l'emígracíó

dures. No tots els que van a América retornen
amb diners. Peró, al capdavall, és natural que

En total, han sortit de totes les terres d'Es
panya en sis mesos 7.742 emigrants. Entre
aquests emigrants, hi ha 349 famílies, o sigui,
que emigren al mateix temps els pares i els
fills. De Logrono han emigrat 37 famílies. El
número total d'emigrants es divideixen en
5.528 bornes i 2.214 dones.

PI-torne que no pot pastar arnb
front el nostre pa de cada dia,

Heu.'s aquí els ports deis quals han sortit
més emigrants en un semestre :

la suor del seu
se'n vagi a cer
potser el rebran

car

fortuna terres enllá on
braços oberts.
F,s trist que l'obrer vulgui treballar a prop
deis seus i no trobi una má amiga que l'ajudi.
Les regions que donen més contingent d'e
rnigrants són les del nord, especialment Gali
cia. Peró els fiels d'aquelles terres tenen rayen
tatge que senten la nostálgia de la pátria i tor
antb els

nen. A Galicia és costum d'anar a América a
fer una mica de fortuna, i quan han aconseguit
aniuntegar diners retornen al poble nadiu i
eninpren un petit camp i unes guantes vaques
ronianen fidels a la terra, fins a la mort.
Galicia té bells paisatges i muntanyes de
graciosa ondulació, i aquestes belleses naturals
atraue._o els
fills d'aquelles terres.
Per tal que es vegi l'importáncia que a Es
Panya té l'emigració, publiquem una petita es

tadística de les províncies
contingent d'emigrants
en

que han donat més
un semestre.

Corunya

968

Oviedo
Orense

888

855

Pontevedra
Almeria

813

en

un semestre

cosa
demostra que
enin la gent
creu.

no

han sortit úni

emigrants, la qual
emigren tants obrers

Io6

2.918
1.858
887

Barcelona
Santander

742

Naturalment que

no

emigren en un
d'emigrants. Peró,

sempre

semestre el mateix nombre

donen aquestes dades que es refereixen al dar
rer semestre de 1922, que són les que darre
rament s'han publicat.
Cada any es calcula que emigren quinze o
setze mil obrers. Si Espanya f os un poble
pletóric de vida i tingués excés de braços,
aquesta sanguina li fóra beneficiosa, peró ara,
si aviat no s'Id posa remei, s'aguditzará més
la miséria que s'inicia en alguns pobles d'Es
vida própia.
Cal intensificar el treball i que cada
visqui ,amb les seves própies f orces.

panya que

no

tenen

poble

LLIBRE NOU
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Enyoro la solefat de les munfanyes
En pocs anys han passat coses extraor
dindries. D'ençá de la guerra .'europea el
món no viu tranquil. Bis homes que vindran
darrera de nosaltres no sabran compendre
com hem pogut viure en mig de tantes an
goixes i dolors. Hem presenciat una de les
imites más sangnants que hi han hagut a la
terra. En aquells dies trágics que les pas
sions i els odis entenebrien els ulls deis ha
i tempestejaven el pit de les multituds,
la terra era zopa de sang i damunt deis
camps de batalla hí aletejava sinistrament
la mart. La joventut moria a les trinxeres
enyorant la pau de la llar. Brillejaven les
espases, retrunyia el canó i la destral feri
dora abatia els arbres seculars deis boscos.
Bis esquitxos de la sang arribaren lluny dels
camps de batalla i els homes amb el cor ado
lorit blasmaven les horrors de la guerra.
mes

La

mort

insaciable

no

estava encara

sa

bles i poders que semblaven indestructibles.
Les malvertats encara no han acabat. Gai
rebé en cap poble de la terra hi regna 1410
pau absoluta. Esguardeu el món i ádhuc ett
els llocs més allunyats hi sentireu algtio

plany

o alguna queixa. A tot arreu els h0
Iluiten aferrissadament. Es diría que
tornem al paganisme. El govern per als
bles pagans era la força. Avui són pocs els
que tenen un concepte crista de l'autoritat.
Davant de tantes desviacions i tanta incons

mes

cQncia,

hom enyora la pau deis camins
i la quietud de les muntanyes. Mai com ara
he desitjat el repós de l'esperit. En mig de
tanta cridória i de tanta gent que gesticula
irada contra els seus germans, és gairebé
impossible que la inquietud i els neguits na
perturbin la nostra tau. Certament que 10
hom pot cloure els ulls al món exterior
un

recollir-se

en el santuari de la seva ánima,
humans i les coses humanes fas
sangnar el mostré pit. Quan obro la finestra
de la meya cambra i veig que el sol daura

tisfeta

pera

delmies varen fer grans estralls. Bis homes
abandonaven sobtadament la terra i les llars
eren buides i desolades.
Després vingueren les revolucions a per

muntanyes que es retallen sota del cei
blau, voldria allunyar-me de la ciutat. Ara,
clic amb una mica de somnoléncia, l'herba

i estengué les seves negres ales da
munt de tots els pobles de la terra. Les epi

turbar la vida normal deis pobles. A Rús
sia, els homes que sotjaven en les tenebres
feren irrupció a la llum i el poble va age
nollar-se als seus peus. Bus, que havien pre

dicat la llibertat, esdevingueren els tirans
más odiables de la terra. Perseguiren impla
cablement els seus adversaris i en les pre
sons

la

llabregues

seva

i tenebroses

sort i enyoraven la

planyien de
dolca llibertat

es

aquells que no volien sotmetre's al seu om
nímode poder. La fam anib el manten es
parracat, el

rostre

petklid

i els ulls

enfonsats

seguía els pobles desolats de Rússia i
mentava els

homes. Bis camps

calcigats
nues

eren

i els arbres estenien les
sota la gran planura del cel.

En altres

atur

erms

i

branques

pobles d'Europa esclataven

pobles.

Varen

caure

les

deu ésser &mida de rou i els ocells que fa
poc s'arraulien dins del brancatge deuen
estendre les ales sota la llum triomfant.
la quietud deis camins que menen al din de
les altes muntanyes! Potser ara travessa el
bosc

pastor que desconeix les lluites
i viu feliç sota la teulada de la seva
cabana! Vibra la campana d'una petita er
mita que blanqueja en mig de la verdor deis
pins, i les seves vibracions sonares s'esteneo
terres enlia, damunt deis camps amarats de
un

manes

serenitat.

refioa
cultura, pera deixeu somnier
meu esperit. En aquests

Estimo la ciutat i
ments de la
una

miela

el

cm

plauen

inents que el món és trasbalsat
lam

be revolucions. Les corones rodolaren per
terra i les multituds udolaven darrera deis
hornos gosats que anaven a trasbalsar la vida

deis

som

imperis formida

els

per

forte

la vida plácida de l'holle
humil que viu en la soletat de les Inunia
nyes. Sota la Ilum pura de les altures, res

passions, envejo

perit reposa dolçament.
J. CIVERA 1 SORMANI.
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La revifalla del sindicalisme

—1
—

perque ha

Per dir-nos

tornat

3

sortir <Solidaridad Obrera»?
fugit, sinó que s'ha

que En Pestana no ha

En Casanellas segueix

a

Rússia fent d'aviador.

allunyat per prucléncia

i que

CATAWNYA SOCIAL

ZO

Les conferéncies de Joventut Social

Laéfica í la efícácía

en

"La ética i la eficacia deis sistemes tributa
ris" fou el tema que explana en erudita di
sertació, Don Francesc Manich Ylla, Secreta
ri d'Acció Popular, davant molt distingida
concurréncia, constituida per nombrosos estu
diants i bornes de lletres.
Regulada, en tots temps, la tributació, digué,
s'ha adaptat sempre a les característiques es
pecials de cada poble i de cada civilització, es
sent aquesta la causa per la qual la noció de
l'impost no ha sigut sempre la mateixa, sinó
que ha variat, pregonament, d'época en época,
i de poble a poble. I aixó no ha d'estranyar,
perqué Pimpost, lluny de representar una ca
tegoria absoluta, un concepte merament doctri
nal, és, abans que tot, un producte del mitjá so
cial, una veritable categoria histórica.
La constitució política del país, el régim ju
rídic dominantles costums, idees, lluita de clas
ses i d'interessos, grau de desenrotllament eco
nómic, etc., condicionen el dret d'imposar.
Com relació social que és l'impost, es reilec
teixen en ell amb tota exactitud, el sentit ju
rídic, l'estat de la riquesa i el desenrotllament
de la cultura en cada temps i país.
La prestació obligatória feta en benefici de
la comunitat, és necessitat de tots temps sen
tida, i es troba en les organitzacions socials
més rudimentáries.
Passa el conferenciant tot seguit a estudiar
les civilitzacions més antigues, assenyalant
d'una manera especial els régims tributaris de
Roma i Grécia, recordant go que escrigué Pas
sy, que atribueix la decadéncia i ruina de l'im
peri Roma als abusos comesos en la tributació,
on e
cometien tota classe d'atropells.
Analitza la classificació del Professor Selig
man, deis pobles mig-evals, en ordre al régim
tributan, retrobant el veritable aspecte de cada
un deis seus períodes.
Cita, l'orador, a Santamaria de Paredes, ji
lustre tractadista de Dret Administratiu, expli
cant, d'acord amb ell, els impostos com a mit
já únic que té l'Estat per a formar la seva pro
pietat, essent la raó de l'impost la despesa a
que s'aplica, i la de la despesa la necessitat del
fi al qual aquella es refereix.
Els carácters essencials deis' irnpostos, el f o
nament doctrinal de les teories que major re
lleu han adquirit i les errors professades, el
conferenciant les analitza minuciosament, com
obligat prolegómen de la seva disertació.

els sis/emes tributaris
Estudia les orientacions de la escola social

católica, recordant les bases d'organització
programa doctrinal i

d'acció del sindicalisme
obrer católic, aprovades pel Congrés Nacional
obrer celebrat l'any 1919, sota la direcció del
Sr. Cardenal, Director General de l'Acció so- e
cial Católica d'Espanya, Emm. Guisasola, que
estableixen una série de tesis orientades en la
proporcionalitat i en la progressivitat deis im
postos, així com a instrument de reforma so
cial, establint un parallel entre aquesta escola
i la del socialisme d'Estat pregonada per Wag
ner.

Recorda les paraules de Bastable, de que les
qüestions plantejades pels sistemes tributaris
són qüestions d'ética refinada, i les d'Atilio
dell'Oro Maini, observant en els régims tribu
taris moderns la tendéncia a pesar marcada
ment els impostos sobre els articles de pri
mera necessitat, gravant amb excés les classes
menesteroses de la població, sense exigir a les
demés un concurs equivalent a la seva capa
citat contributiva.
La equitat entre la tributació del capital i del
treball, és f er contribuir a cada un d'aquests
elements d'una manera raonable, a l'esforg que
representa en la vida nacional.
Explica, el disertant, com la eficacia de tot
sistema tributani descansa sobre dos bases : la
declaració del contribuient i el control sever
del Fisc, explicant-ho detalladament i amb cites
d'eminents economistes, com Wagner, Schmo

ller,

etc.

La eficacia deis sistemes tributaris, termina,
és un producte de collaboració social : infiltrar
en els súbdits de qualsevulga estat la idea de
la responsabilitat moral i de la collaboració per
sonal será, sempre, una tasca ingrata, peró la
única que pot assenyalar per a un poble la nor
ma del seu progrés.
Xardorosos aplaudiments coronaren la labor
del Sr. Manich, qui rebé moltes felicitacions.
CATAIXNYA SOCIAL, f ent-se seu l'éxit del
conferenciant i de Joventut Social, qui ha tin
gut la felig iniciativa d'organitzar tan esplen
did cicle, recomana als seus lectors l'assisténcia
a les conferéncies que
successivament s'ani
ran donant cada dijous a la sala d'actes d'Acció
Popular, honorant-se, amb aquesta recomana
ció, de collaborar a la labor cultural empresa
per aquesta avant-guarda de l'escola social cris
tiana de Catalunya.

1
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Esguardant

II

el món

diran a la socialització de les fabriques i de les
mines.
A totes les mines Ola repres l'extracció de
mineral.

A NGLATF,RRA

Acords amb els industrials

Manifest deis comunistes
Els comunistes han publicat

electoral,
el

el

en

capitalisme,

fabriques
no es

on

un

manif est

la lluita contra
i la confiscació de ,totes les

qual sol•iciten

no

es

terres que
manera collo

treballi i les

cultivin, donant d'aquesta

eacló a tots els que estan en atur f orçós. Tam
bé pretenen la jornada de sis hores.
La majoria deis obrers anglesos estan dis
tanciats d'aquests elements.

RANÇA
E,/s treballadors estrangers

a

Prança.

Reglamentació
El ministre de l'Interior ha exposat davant
del Consell de ministres el projecte de regla
rnentació de l'estada a França dels treballadors

estrangers.

S'han concertat nombrosos acords en els
territoris ocupats d'antic.
Un deis acords que ha estat concertat entre
la missió interaliada de control de fabriques
i mines i el consorci alemany de materies co
lorants, garantitza la represa de les remeses
en naturalesa en un conjunt de fabriques en
les quals treballen més de 52.000 homes.
El senyor Krupp, abandonant la seva acti
tud de solidaritat amb Hugo Stinnes en el que
es refereix al manteniment de la jornada de
.to hores de treball, ha instaurat en totes les
seves fabriques una jornada de treball de 8
hores, amb hores extraordináries, que seran
f acultatives i que es pagaran segons una taxa

especial.

S'han registrat alguns saqtieigs en els dipó
sits de carbó de la mina Godfried Wilhem
de Recklinghausen. La patrulla francesa po
o-ué restablir l'ordre sense dificultat.

Els industrials

Al-,EMANYA
La represa del treball al Ruhr
La “Kriegslastenkomission" ha dirigit una
nota a la Comissió de Reparacions inforrnant
la que entre els aliats i els representants de
les indústries de materies colorants del Ruhr
es
signa un acord el dia io del corrent. L'es
mentada nota dóna compte, també, de les de
liberacions que han tingut lloc entre la Comis
Sit5 interaliada de control sobre fabriques i
mines, i els industrials del Ruhr.
Ei

Reichstag rebutja les

pro posicions deis
comunistes

El Reichstag ha rebutjat, amb el vot en
Contra deis socialistes i deis comunistes, al
gimes mocions relatives a l'estat de siti. Així
rnatelx ha rebutjat, per 193 vots contra i6o,
Una n'oció
presentada pels comunistes
que s'instruís u nprocés d'alta traició con
tra els autors del
cop d'Estat de Munich, in
eles von
Kahr i von Lossow.
Les mines del Ruhr

lía quedat restablerta la calma al Ruhr.
De persistir els pafrons en llur actitud de
declarar el locaut general, els obrers proce

del Ruhr

A conseqüencia d'haver-se signat un acord,
els industrials han renunciat a la pretensió de
fer inscriure en l'acord l'import de les incau
tacions i lliuraments f ets a compte de les re
paracions, sense f er deducció de les despeses
ocasionades a França i a Bélgica, per l'ocu

pació.

Emprbstit baveres

en

pro jacte

El ministeri de Finances de l'Estat baveres,
proposa emetre bons dei Tresor, els quals
estarien garantits per dólars, amb l'objecte d'a
tendre les necessitats de l'Estat.
es

Les

fabriques de Krupp

La Direcció de les fabriques Krupp anun
cia que suspendra els treballs en la mina
"Amelia". i acomiadará el personal.
A la Comissió de

reparacions

El delegat del Reich senyor Fischer, ha ex
posat davant la Comissió de Reparacions la si
tuació económica i financiera d'Alemanya.
Sembla que la Comissió jutja la dita expo
sició suficientment explícita.
El representant deis Estats Units assistia a
la reunió en qualitat d'observador.
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Parlem bé
"La Veu de Catalunya" del 22 de novem
bre publica un magnífic article d'en Bertran
i Pijoan, arnb aquest lema : I que en té de raó;
i quines veritats tan grans i excelses hi diu,
amb tota la seva ánima, que ens han punyit la
nostra dolça i fortament ensems!
Parlar bé! Ai, si a la terra de Catalunya
hom hi hagués parlat sempre ; si el renec estult
repugnant i baix i condemnat, no ens hagués
mai eixit de la boca; que diferenta fóra la nos
tra situació!
Parlar bé, vol dir tenir ránima neta, pura,
dreturera, honesta, noble... i tan malament com
es ve parlant, ja de segles a Catalunya a tota
Espanya! Es horrible; és vergonyós ; és trist,
ço que més dol, ens és fortament, dolorosa
ment, punit.
No hem dit manta vegada ; cada cop n'estem
més convençuts, car cercant i recercant dina
la nostra ánima apenada, d'on poden provenir
nos tants i tants de greuges ; tantíssims sofri
ments ; flagens sens nombre ni mesura ; vexa
cions de totes bandes i sots les més diverses
formes, i en tots els temps i sota tots els regis
mes i per part de gents tarades de mil stkzures,
mancades de tota perfecció, ineptes gairebé
sempre, humanament molt per dessota nostre ;
cercant i recercant les causes del fenómen, a
nostre esguard inexplicable, ens ha calgut en
lairar la vista al ce!, i aleshores n'hem copsat
el vergonyós motiu. La blasfémia! Sí, fills de
•la terra nostra benamada ; sí, el renec afrós i
estúpid; la bajana flestomia, que dama a Déu ;
que és un repte cínic de la pols humana al seu
Creador, ens ha tornat indignes, com a poble,
de la divina misericórdia. Per tal que Déu s'a
piadi de nosaltres, cal que comencem a fer-nos
Ilástima nosaltres mateixos ; cal que ens aver
gotyim del nostre mal parlar ; cal que fern bu
gada, intensa i fonda, de les nostres Ilengües

humanes, purificant la nostra gloriosa Llengua,
malmenada, maltractada, escarnida Inés que de
ningú, de nosaltres mateixos ; cal que, d'ara en
avant i cada cop rnés parlein bé, si no volem
seguir essent un poble mercixedor de tots els
esclavatges, car ell s'és fet voluntari i perpetu
esclau de la iniquitat, de la blasfémia i la baja
neria de llenguatge. N'estern certs, certíssirns ;
molts fets incomprensibles, atuidors, tristíssim,
de la per altra part gloriosa História riostra,
no reconeixen altre motiu que el divinal cástig
a la iniquitat del
nostre parlar. Es un mal
antic ; ja sé que, malauradament, no és pas la
nostra Ilengua la única en qué es renega del
Creador ; en qué es malparla de les coses més
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sagrades ; guaiteu-ne, per& els efectes en els
pobles respectius... i, per damunt de tot,
rem-ne

els efectes

som, i Déu

en

vulgui

nosaltres mateixos, que

que deixem

d'ésser,

rene

gaires entossudits,
VERAX.

ELS

LLIBRES

NOUS

Glossa Biográfica a Manuel Duran i Bas.
Lluís Bertran i Pijoan.
Edició d'Homenat
ge.—Barcelona. Tallers de Mestre Altés, 1923.
Una biografia és una história, peró també és
una apologia. Agermanar ponderadament la se
renitat del cronista amb els fervors del dei
xeble és una virtut no vulgar i talment rara a
—

casa

nostra.

Será aquest motiu el básic per a explicar la
escassetat d'aquest génere literari dintrei la
opulent literatura nostrada?
L'opuscle que bibliografiem, per?), té altra
ment una altra valor, la sabor de classicitat.
Sr. Bertran i Pijoan, dintre la sinceritat i aus
teritat més escaienta, ha emprat un llenguatge
just, seré i elegant, i els seus amics, en editar
lo, un ropatge harmónic.
Si sempre fa illusió un llibre nou, talmeut
com
la fruita esponerosa, la magrana, Per
exemple, plena de llavors sangonentes contras
tades ami) ácides blancors, més ne fa encara
quan la cura en la presentació és espléndida.
Duran i 13as, periodista, és un aspecte de Du
ran i Bas, l'ocasional del centenari comrnemorat
per l'Associació de Periodistes. En Bertrau
i Pijoan, també periodista, no crema en Ilaor
i glória póstuma qualques grancs d'encens, la
bor fácil, sinó que projecta en un cenacle d'a
mies les Iluissors immortals del trespassat,
així, a través del seu esperit, convertint la seva
glossa biográfica en substáncia viva i exeur

piar.

I aquest és el gran mérit de tota biogralia;
el de la exemplaritat, i per ço cal felicitar a!
Sr. Bertran i desitjar que la seva tasca trobl

seguidors.
CATALUNYA SOCIAL,

en felicitar al bou arnie,
ploma empra la inateixá?
a unir-se al prec oportuníssim fet a l'Ass°ciació de Periodistes, per a que ben aviat l

per
per

mitjá de la

meva

tinguti

gura excelsa del que és universalment
per "Sant Pare deis temps moderns",

e

Dr. Torras i Bages, tingui lloc d'honor entre
les altres efigies, glória del periodisme catalá.
F. MANICH

YLLA.
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No saben aquests senyors que a Espanya
el catolicisme té una gran força i que si ells
no
es moguessin tant
ningú s'adonaria que
existeixen?

Diuen que En Lerroux ha visitat tots els
centres radicals.
A nosaltres ens ha estranyat aquesta nova,
Perque creiem que ja no existien.
Peró que deuen fer aquests centres ? Segu
rament deuen dedicar-se a estudiar les evo
lueions del seu cabdill, que a hores d'ara ja
ningú sap quines són les seves idees políti
ques.
*

*

*

Torna

a publicar-se "Solidaridad Obrera".
Es evident que aquest diari fa mal perqué

defensa

doctrines que han fracassat

a

tot arreu

del món, peró creiem que encara en fan més
les publicacions pornográfiques.
El comunisme és dolent, peró, al capdavall,
es un ideal. En canvi, la pornografia és la ne
gació de tots els ideals.
Les publicacions brutes les hauríem de per
seguir a sang i a foc.
Mentre veiem aquests diaris a les mans de
,

joventut,

és endebades que esperem la

re

generació de la pátria.
*

Els

*

*

la nit la Rambla de Canaseva cridória es
atril) el soroll deis autos i tramvies que

diumenges

*

Trobem molt natural que els industrials s'a
nunca als diaris, peró creiem que aquests
haurien de refusar, ens ref erim, naturalment,
a la premsa solvent, els pornográfics.
Hi ha un senyor que anuncia no sabem
quin article, que es permet fer-ho amb un
anunci immoral.
No en tenim prou amb la premsa porno
gráfica, que ara sois manca que els anunciants
els facin la competencia.
*

*

*

Els amants del parlamentarisme están f ur
gant per a veure si és possible rehabilitar-lo
per tal de que, quan vingui l'etapa civil d'aques
ta revolució militar, pugui reeixir amb profit
d'ells, naturalment.
Feina els donem !
Aixó de ressuscitar un mort...
A Espanya i a tot arreu ; encara que en al
gunes nacions conserva el parlamentarisme les
apariencies de viu, i funciona, per?) com les fi
gures del teatre Guignol, o els titelles de nos
tres f estes de barri.

a

letes és atapeida de gent. La

barreja

* *

passen trepidant.
Un amic nostre estranger que

ens acompa
nyava, ens digué : és un espectacle bonic veure
acoblada tanta joventut. Deu parlar de coses

transcendentals.

No, senyor, várem respondre nosaltres. Ara
comenten el resultat deis partits de f oot-ball.
Aquest jove que gesticula i crida desaf orada
nient, segurament hauria volgut que haguessin
guanyat

els vençuts.
són partidaris de l'esport, exclamá l'a
L'esport no és dolent, digué, peró cal
també preocupar-se de l'esperit i de la intel
ligencia. Ho fan així aquests joves?
Nosaltres, per no contestar, várem desviar

,A11!
n-Hc.

la conversa.

* * *

Com tots els anys en arribar l'hivern, els
diaris porten sovint noves com la següent : A
la matinada ha estat trobat un home mort de
fam i de fret, arracerat a un portal.
Cada vegada que llegim fets semblants s'en
rogeixen les galtes d'indignació.
No protestem contra ningú. Protesten con
tra nosaltres mateixos, perque també ens
creiem responsables d'aquesta mena de crim so
cial, per omissió almenys, perqué no ens preo
cupem prou deis nostres germans desamparats,
mentre que ens cuidem massa de nosaltres ma
teixos...
Les societats en que són possibles aquestes
morts (i altres mil semblants, peró menys co
negudes), no e5 poden pas dir cristianes...

* * *

1•.,Is elements

eis

vist

haguessin
el Papa.

radicals haurien
anat a Roma i

volgut que els
no

haguessin

Els bons andes de CATALUNYA SOCIAL
divulguen 1 propaguen el nostre settna
narl 1 busquen subseriptors
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Nofíciari
ESPANYA

Invitat pels estudiants católics de Salaman
l'ex-miniiátre senyor Silió, ha donat una
Conferencia sobre l'autonomia universitária,
que ha estat objecte de merescuts aplaudi
ca

ments.

--S'ha celebrat a Madrid l'assembléa d'o
brers católics, assistint representacions de to
tes les associacions católiqueá obreres d'Es
panya, sota la presidencia de don Josep Polo
Benito, delegat del cardenal arquebisbe de To
ledo.
Entre altres acords de menysl importáncia,
s'acordá, ara la reafirmació de la unió doctri
nal, la preparació d'un reglament confederal
i invitar totes les organitzacions católiques per
que cap de confessional pugui estar f ora de la
gran confederació nacional católica obrera.
Una comissió, presidida pel senyor Dean, ví
sitá el seny9r Maluquer per a protestar que
es remeti el subsidi
de rnaternitat a les sol
teres, i que no es concedeixi als católics la re
presentació en tots els organismes afIctes a
l'Institut de Reformes Socials.
Els: obrers católics telegrafiaren al Rei, feli
citant-lo pel discurs1 pronunciat a Roma da
vant del ,Papa.
—L'Associació Nacional de Católics Pro
pagandistes organitzá un gran míting a Sa
ragossa sobre qüestions d'ensenyament. Entre
altres coses bones, es propugná la llibertat
d'Ensenyanga i la Universitat Regional.
—En el Govern Civil de Valencia, diu que
s'han rebut ordres del Directori per a que s'hi
extremi la energía contra les publicacions i
exhibicions pornográfiques. Sens dubte será
goteral aquesta magnífica clisposició.
—L'assemblea de la Confederació Gremial
ha pres interessants acorcls. La C. G. es vol
posar en relació amb to-tes les entitats similars
de l'estranger, per a facilitar la seva acció con

junta.

La C. G. enviará representació al próxim
Congrés internacional de la classe mitja, i a
tots
ta

a

quants aquesta celebri, obrint

una

cuques

guisa de consulta nacional sobre les

ne

cessitatg de la dita classe o estament social, a
fi de fer més profitoses aquestes representa
cions.
—Sota la presidencia honoraria del Reí, i
efectiva de l'In{ ant clon Ferran, l'ex-diputat
senyor Senante ha donat una notable Confe
rencia (primera d'una serie cada any millor),

1.
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sobre la blasf émia, a Madrid, en la Pontificia
i Reial Associació de Repressió de la Blasfe
mia.
—L'Ajuntament de Pamplona ofereix els
terrenys per a la construcció de cases barntes
i les exhimeix de tota classe d'impostos niU
nicipals per tal de facilitar la seva construcció,
—La junta de Colonització i RepoWació In
terior, en les ultimes sessions ha pres acords
práctics que la honoren. Les colónies que va
instituint i les que va perfeccionant, renclii
xen fruits positius, cosa que
consignem anib
gust.
"No tot está podrit a Dinamarca"...

ESTRANGER
Ha donat peu a lluminosos comentaris al
guns deis punts tractats a la Conferencia In
ternacional de la El1ifiaci6 i Obres paliques
que ha tingut lloc a Praga.
El deis salaris ha sigut verament interessant.
Si els obrers no poden abaixar-los perque la
vida és cara, i la vida és cara perque,
els salaris són massa alts, el problema
no té pas solució, restant encara agreujat per
l'esas rendirnent del treball, o sigui, (le la
má d'obra.
D'a.quest círcol viciós, solament se'n 1)01
sortir posant tothom l'abnegació necessária per
a trencar-lo, i sofrint les conseqüencies sensi
bles que de moment causará aixó.
—La Junta Central d'Acció Católica Italia
na publica un Boletín Oficial que
és un boa
propulsor de la seva fecunda acció social cris
tiana, no sois allí, šjnó en tots els centres
tnundials d'acció católica.
—A Xecoeslováquia, els estudiants católics,
que avui dia estan organitzats en número de
zoopoo, es preparen a la Iluita per a reivindicar
els drets de la Religió i els de ciutadania, des
coneguts en part al nou Estat. A l'efecte,
tenen constituides més de cent entitats de col
bat, que conten amb biblioteques, salons de lec
tura, Revistes, etc., donant conferencies
bliques, fundant círcols d'estudis, etc.
—Els católics segueixen obtenint trionifs
efectius a Austria. El Govern del Gran Prelat,
Seipel, conquista accions i desarma enernics
l'ensems. Un milió quatre cents mil elector'l
han votat recentrnent el programa del gran g0"
vernant. La classe del Magisteri, que estay!'
recluida i dominada pels socialistes, retorna ra
pidament al camp cristiá. Alabat sia Déu!
—A Roma s'ha inaugurat el Santuari
dedicat a Jesús en la seva vida d'adolescent
tota
Natzaret. Será com el centre d'atracció de
la joventut católica del món.

cabalment,
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D'EXCURSIONISME
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Res més interessant, certament, que les excursions al Pirineu Catalá, aquest
Pirineu tan sublim i tan immensarnent bell que fou cantat un cija pel geni
irnmortal de Verdaguer. Diem "res més interessant" pel fet de les facilitats
amb les quals hom topa per a fer les excursions esmentades. Cal sortir de
Barcelona (Nord) amb qualsevol deis trens que van a Lleida. Un cop a

la simpática ciutat frontera de l'Urgen i la Segarra, una casa
per demés, el Garatge Sport, d'En Jaume Castells, situat al carrer
de Ponent, us facilitará automóbils equipats amb tot el luxe que permeten les
carreteres de l'estat espanyol, lo que equival a dir que permeten viatjar amb
la máxima comoditat. Disposa de turismes de dos a sis seients i d'ómnibuF
propis per a collectivitats. Bis preus són sumament económics, tan com permeten les circurnstáncies actuals. Aixó vol dir que si els amants de la natubelleses
ralesa no aprofiiten una tal avinentesa per a visitar aquest estiu les
perqué
no voldran,
ja
nostre
Pirineu,
será
incomparables
del
irnmenses i
que comoditats i facilitats no poden haver-n'hi més, certament.

Tárrega,

important

1

SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
1.1nia de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de

Gijón el 201 de Corunya el 21, per a Habana i Veracruz. Sortides
Habana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon Santander.

de Veracruz el 16 1 de

Linia de Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo I Buenos-Aires; emprenent el
viatje de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 de Montevideo el 3.
Link de New-York, Cuba, Méxic.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
i Veracruz.
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Habana
New-York.
de

i de Habana el 30 de cada mes, amb escala a
Linla de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
'Ir-lela el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Habana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curasao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canaries, Cádiz i Barcelona.
Llalla de Fernando Póo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
Creu de la
Alacant el 4 de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa les
escales
alma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Póo el 2, fent
de Canarias i de la Peninsula indicades en el viatge d'anada.
A més deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials deis
P_ orts del Mediterraní a New-York, deis ports del Cantábric a New-York i la Línia de Bar,7
a Filipines, les sortides de les quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament a cada

Retorn de Veracruz el 27

vicelona
atge.

vapors admeten cárrega en les condicions més favorables enson i passals quals
molt cómodeltracte esmerat, com té acreditat atgers, dilatat
Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

Aquests

Cornpanyia dona allojament

servei.
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PER

A

ENRIQUIR

la sang, augmentar la gana i fortificar el sistema
nerviós, és un medicament sense rival l'aixarop

Hipofosfitos Salud
També es recepta a les criatures delicades i malaltices. Favoreix en ells el desenrotllament del
sistema ossi. Totjust començat a pendre'l, la rosada color de Ilurs galtetes proclama les
excelléncies del preparat. Aprovat per la Reial Académia de Medicina
Cirugía
i
: :
29 ANYS D'EXITS EN CREIXENÇA.
Avis:

Rebutgi's el pot
perque

si no s'hi Ilegeix en l'etiqueta exterior, amb tinta vermella,
«HIPOFOSFITOS
amb freqüencia i per a major lucre en la venda, hom n'ofereix de similars

CONCERTADO

1

Atenes A. G.

SALTO'

Provença, 157

