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vosté per nivellar un'pressupost?
de banda les institucions de cultura,
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La lasca persísienf deis socíalísles
Arribá un moment en qué la ciutat de Barcelona, i al-1lb ella Catalunya sencera,
lliure de la tristesa de la mort violenta i de l'oprobi de l'atemptat personal. I les

de sang que

enrogiren els

rest/

enfosquiren la nostra mirada, desaparel
només? Déu vulgui que sigui per sempre i Que ma
més aquest crim fratricida no retorni a renáixer a la nostra ciutat.
Davant d'aquesta tranquilitat hi ha gent senzilla i ingenua que, amb una simplicita'
d'idees verament corprenedora, creu nores menys que és l'acabament de la
qüestió social,'
fins i tot s'atreveix a dir-ho així, amb totes les lletres, tal
com sona. Han finit els ateinlY
tats, ha finit la lluita entre patrons i obrers, han acabat les
reivindicacions de les CiaSSCS
nostres carrers i

Definitivament, potser ? Interinament,

proletáries.

Pobre i
amb tots els

migrat

criteri! I aixó es diu avui en qué el laborisme anglés arriba al
encara que sigui amb un cert vel de pudícia
irnposat per les circunis:
táncies polítiques del Regne Unit; avui, en qué el sovietisme organitzat
arriba a obtenir
la consagració en la vida normal del món pel reconeixement de
molts pobles que p0C
poc n'aniran admetent la be•ligeráncia; avui, en qué els Estats
estan en camí d'una intcr
venció en la vida social que no respecta límits de cap mena i
que adherits els pobles
aquesta tendencia oferiran el dia de demá un camí magnífic
per al socialisme d'Estat, 1)1l.
mer, i democrátic, després. Oh, pobresa d'esperit

honors,

incomprensible!

i que

Nosaltres creiem, pel contrari, que les qüestions socials
no

hem de

trigar gaire

a

sentir tot él pes de les
*

es

troben més vives qu e

nai

organitzacions socialistes.

* *

I no creguem que Espanya hagi d'esser una
excepció, no, certament. Una treva 'le
pau ens ha vingut; per l'actuació d'un govern de força, i
per la crisi industrial
agri'
cola.
Peró la llavor hi és i l'organització segueix en peu. I
els problemes socials
cada dia més a l'ordre del dia. La crisi acaba de moment
amb certes actuacions
més tard, pel mateix estímul de la fam i de la necessitat, les reprodueix.
I els socialistes no cessen pas en la propaganda r en
les reivindicacions. Per mostri3.
heu's aquí el que diu el nostre prestigiós confrare "Diario de Barcelona", en la seva
ció de 23 de març i referint-se a Madrid:
"Anoche, con pretexto de exponer el laborismo inglés, dióse en el salón teatro 13
Casa del Pueblo una conferencia, que fué verdaderamente un acto de
propaganda pl
El orador, después de exponer, incurrie'ndo en notorios errores y•apasionamientos,
la
tuación de las masas obreras de la Gran Bretana, afirmó
que lo que procede aquí ÇS en'
sanchar la órbita de la Unión General de
Trabajadores, con
de formar tu'
partido democrático, que acabe de una vez para siempre con objeto
el régimen mantenedor d
las injusticias y vejámenes que sufren las clases humildes. Es
tolera al Ateneo de Madrid se autorice a la Casa del Pueblo, singular, que lo
cuyos principales ma nteatp
dores aprovechan el favor y la tolerancia para arrimar,
j
como vulgarmente se dice'
•

violenperó

grue?

que/

ascua

a su sardina".
Els socialistes no minven la seva propaganda. Suara
ha aparegut —a Barcelona un set.j
manan ("La Batalla")
radicalment comunista i sindicalista. Els diaris de sempre segliej
xen amb vida i amb plenitud de
forces. I no res ha ocorregut que pugui fer penslir que,
el proselitisme socialista i sindicalista en el
sentit doctrinal ha desaparegut a Espai nya
arreu del món.
podrem tal vegada dir, sense que s'e scandalitzin els esperits senzills, que a
tres ens inquieta sempre més una propaganda d'idees
i una
doctrinal Ve
atemptat personal? Perqué el primer produeix el segon; i campanya
perqué
un cop morta
cristiana,

qué podem ja esperar...?
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Carta Pastoral coblectíva deis Prelais
de

Calalunya

Els Prelats de Catalunya han publicat

interessantíssirna
,

.

11

l
r
9
f
1.

t

una

Carta Pastoral conectiva. En
aquests dies de quaresma s'adrecen als fidels
1
paternalment els recorden la necessitat de
fer penitencia. Tots tenim el deure d'escoltar
la veu
orientadora deis Prelats. Els nostres
T.,(1esigs serien publicar íntegrament la Carta
rastoral, peró la manca d'espai ens priva de
fer-ho. V olem, peró, honorar aquestes planes

'

reprocluint-ne un fragrment.
Heu-s'l aquí :
'''

••

lavern de recordar-vos, estirnats germans
nostres, els deures religiosos, per bé que ja els

,eonegueu.
Len-1.)

A aquest sant temps quadragesimal
d'oració i penitencia, virtuts que si han
eltat sernpre pel cristiá l'ordinari refugi i com
un
1

s

encoratjament espiritual de totes les neces
sitats particulars i personals, ho han estat tarn
bé Per les públiques
necessitats i per les cir
curnstáncies
difícils de l'Església i de l'Estat.
I, qui „dubta que els moments que
está atravess
naturant la

'alcsa,

=lenlent
,

ancó
es
la
,

bé

que

gloriós

Ils

1

nostra

Pátria, són difícils i de tal
pot pervenir o un renai-

en

o una

encarreg,uem i

ruina formidable? Per
recomanem

amb

totes

r)nostres force's, V. G. i E. G. N. que durant
1
naresma vulgueu renovar les vostres ora-

penitencies, no sois privades, sino .tamibliques, per implorar del Senyor les be

i

riediceions
pari,,

del cel sobre la nostra estimada Es-

1. i allunyar d'aquesta tot germen de di17'5'6
1
1
discórdies interiors, i tota influéncia de
"
i calarnitats socials les quals
equivocacions
afii,,..e
S
Y

91

Ixen
arrien acen miserablement les altres nacions
,

Lra

11,,,sjr1l)
it,
1.

constantment de penetrar a la nosper l'Església i

irreparables danys

ac-

t„,eta
tetrip
n

1,

1

i

purificades pel Sagrament de la Penique, com sabeu, es recomana d'una maespecial per l'Església en aquest sant

a,

tres 5, (,le Quaresma, i deuen trobar-se les voscja
enriquides pels augments de grádóna el Sagrament de l'Eucaristia, la
esui, 'el° del qual, almenys una vegada• l'any,
ten, Prescrita per la mateixa Església. Exhord°nes, V. G., el fidel compliment de tan
sagrars
deures amb la vostra predicació qua

gan'rlies
recerue„

les

ánimes.

vostres

També haveu de complir fidelment els vos
deures familiars i dornéstics segons els
enumera
Sant Pau en algunes de les seves
cartes, principalment a la dirigida als fidels
d'Efes°, capítols V i Vi, en els quals parla
tres

les esposes i als marits; als fills i als pares;
als criats i als amos. "Esposes—diu—respec.teu i obeiu els vostres marits, perqué el baró
es cap de la &iría, com Crist es cap de l'Es
a

glésia. Corn l'Església está subjecta

a
Crist,
estar-ho als seus marits.
Si, respecteu el marit amb respecte sobrena
tural, per rnotius sobrenaturals i arnb fi sobre

així les esposes deuen

natural. Mireu el vostre marit com un repre
sentant de jesucrist, com qui porta. al seu c r
gravada la imatge de jesucrist EspOs. Ah!

guantes vegades aquesta imatge sobrenatural
estará en l'anima del vostre marit, borrosa,
térbola i fins destruida. Estirrieu en tota sa
válua la imatge, l'obra de Déu, i amo °meló

continua, amb sant i prudent
lleu perqué els vostres niarits i
tingueti sempre pura i f orrnosa
ge, la gracia sobrenatural que
del

vostre casament.

mes

quan

cat mortal

eswelit,

ti eba

vosaltres man
la divina imat
rebéreu el día

Pioreu amargues

sospitareu, amb fonanient,

llágri
pe

que el

ha destruit l'obra de l'amor de Détt.

'i

Perque les oracions i peniténcies siguin
reiePtables al Senyor, les vostres consciencies
han

,

vosaltres, E. G. N., acudiu arnb més
freqüencia i amor a aqueixes fonts de salut,
manantial de béns pels individus i els pobles,
on trobareu llum pels vostres enteniments, ca
lor pels vostres cors i força de voluntat per
resmal ; i

Marits,

arneu

les vostres esposes,

com

Crist

Església; no sigueu mai per elles
pedra d'escándol, ameu-les amb un amor de
sacrifici com Crist Senyor nostre vers l'Es
glésia, el qual es sacrifica a si mateix per ella,
per a rentar-la, embellir-la i santificar-la; així
vosaltres, lluny d'apartar les vostres esposes
de Déu, f eu, amb les vostres oracions i exem
ples, que creixi en elles la divina grácia.
Fills, obeiu els vostres pares en el Senyor,
que aixó reclama la justicia. Honreu el vos
ama

la

seva

la vostra mare per meréixer les be
nediccions de Déu en aqueixa vida i en l'altra.
No volgueu imitar tants joves esgarriats els
quals, donats a llurs eapricis i passions, menys
tic pare i

CATAIAJNYA
preuen els consells
i obediencia.

paternals i odien la sub

jecció

Pares, no vulgueu donar als vostres fills
just motiu d'ira, manant-los no com Déu vol,
sinó per caprici i egoisme, Tent en frivolitats
i vicis, escampall de la fortuna que de vosal
tres a ells ha de passar, eduqueu-los amb ter
nura i amb enteresa, formapt-los amb l'espe
rit del Senyor.
Criats i obrers, obeiu els vostres amos en
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alió que sigui de dret, amb respecte i senzi
Ilesa com qui obeeix a Crist, i fent llur volo
tat de cor, sabent que cadascú rebrá del Se
nyor la recompensa pel bé que faci.
Amos i Senyors, sabeu que és un el SenyOl
"Unus Dominus", que está al Cel. SenY01.
vostre i Senyor deis vostres criats i obrers, 1
que el Senyor no mira sinó la bondat de les
obres.

?

magurgEroulil

L'actuadó de les enidaís calóligues
No és cap

secret que entre les nostres

en

titats no regna gaire bona harmonia. Sembla
que haurien d'existir corrents de simpatia
entre els elements que treballen per una ma
teixa causa, peró dissortadament no és així.
Hem parlat llargament sobre aquest tema,
que, malgrat l'opinió deis indiferents, té una
cabdal importancia, peró hi volem insistir
sota un altre aspecte.
La deria d'algunes entitats i de certs ele
ments és obligar que s'adopti una actuació
única i excomunicar aquells que creuen ne
cessari seguir un altre camí. Aixó és una
equivocació. Hi ha d'haver, naturalment,
una direcció i unanimitat de criteri en l'ac
tuació pública, externa, deis católics, peró
cadascú a casa seva ha d'actuar de la mane
ra que aconsellin les circumstáncies. No po
dem imposar un eriteri únic. Les necessitats
de les barriades to són les mateixes.
Si una entitat lluitant amb coratge i ar
didesa, ha aconseguit aplegar un nombre
considerable de católics en una barriada ola
predominaven els adversaris, u hem de do
nar lliçons d'actuació? Si veiem que va fent
se forta i que té un nucli de católics addictes,
l'hem de combatre perqué no actua de la
manera que nosaltres voldríem? Es natural
que si segueix camins perillosos Ii donem
el crit di'alesta, pero si no s'aparta del camí
dreturer, deixem-la actuar de la manera que
vulgui. No seria ridícul que es volgués di
rigir una batalla sense coneixer la posició
de l'enemic? Deixem, dones, als directors
de les entitats que coneixen la posició de
l'exércit contrari, que combatin l'enemic de
la manera que ells considerin més eficaç.
Per que ens hem de barallar per qüestions
purament de táctica? Es que per ventura no
coincidim en totes les coses substancials?
Siguem, dones, tolerants i no tinguem la pre

tensió de voler

imposar

el

nostre

criteri.

és el mateis
dirigir una entitat a Gracia que dirigir-la,
per exemple, a Sans o al Poble Nou. Per
que un sistema d'actuació hagi donat bolis
resultats a una barriada determinada, no v°I
dir que hagi d'ésser adoptada per totes les

Ens hem de fer cárrec que

no

entitats.
Naturalment que el defecte que tenim
combatre les entitats que no actuen tal col'
nosaltres voldríem, obeeix al desig d'obte
nir la máxima eficacia en l'actuacíó cata'
ca. Peró hm de empendre, i si no ho coal
prenem no existiran mai corrents de sí'
.patia entre els elements católics, que 11115
més interessant d'una entitat no és pas
s.
seu sistema d'actuació, sinó els seus fruí!
1 it
entitats
Ajudem, doncs, totes aquelles
responen a una realitat encara que no esti
guem d'acords amb la seva actuació.
que cada entitat té una junta respo
sable, i que aquesta té el deure d'actuar de
el
la manera que cregui més eficaç. Pensar
eir
contrari és tenir un concepte petit de les
titats católiques.
e!;tat
El ,defecte .dels específics és que han
dosificats per a tots els malalts en genral,
per aixó moltes vegades no tenen cap efica
cia. Cada malalt necessita un tractament es"
pecial. El remei únic seria un fracás. El111,
teix passa amb el .cos social. Cada nucli
deternib
mes necessita un
tractament
Una actuació única equivaldria al
de l'actuació .católica. Cal, cert8:
ment, que tinguem un ideani comú
de"
quan els directors del moviment social
manin el nostre esforç, acudim a la cita
posats a treballar coratjosament.
En l'actuació pública tots ben unas,
mant un sol bloc, peró cada u a casa seva
i Déu en la de tots.

Pelasem
•

fracdefinitiu

J. c

-
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MÓN DEL TREBALL

Les 8 hores
qüestió del mantenirnent o no de la
joi nada de treball de les vuit hores, segueix
ess ent c],e
fonda preocupació en el món in
;trial. L'envestida de certs elements pa
tró nals, d'una banda, no és més justa que
la resistencia oposada pels elements obrers,
de
Eleu's aquí unes notes de senzilla
ció respecte al problema.

rAlemanya
L'opinió patronal es pronuncia duna ma
ne 'a
vigorosa contra el manteniment de la
Jornada de les 8 hores. I aixó amb mires a
l'interes general i la "salut compromesa de
onomia".

patronal
la L'associació

de la

meta•lúrgia de

regjó de Solingen demana 52 hores i mit
ja cada setmana. En la Prússia oriental,
ta
la duració de
la sSociació patronal demana
Jornada de 8 a lo hores, cosa que no ac
ce

)ten els obrers. Els patrons de la indús
tri a
demanat les io hores, tant
bé textil han impossibilitat
allegant
la
de lluitar amb
la
estrangera
a base de 8 ho
concurréncia
re
L'associació de patrons del ram del cou
re
clemana
la jornada de 9 hores. En les
in
lustries
de la construcció es vol estendre
a 9
hores la duració de la jornada.

SOIS

viment
es

una excepció s'asseUyala en el mogeneral : la indústria del cautxú que

Conforma amb la jornada de vuit hores,

ara,,vigent.

uavant del moviment, el Partit social de

!1,1ocrátic ha demant al govern (1) el següent
v atificació immediata de la Con ferencia de
r

,

.

asnington

jornada de

8 hores;
les comissions
c.onciliació i arbitratge perque no es deelari oblintória la perllongació de la jornat
treball per més de 8 hores només quan
la
sigui exigida per la técnica de
indústria previ examen de cada cas".
9

de

es

sobre la

donin instrucciones

a

cadte13

Estats Units
l
tendlncia aquí, en canvi, sembla cap a
renucció de la jornada de treball. Els
industrials patronals de més en més
a
aceptant
la reducció i la tendIncia cap
a 'es
8 hores.

ytedis

En la revista "Iron Age" (2), es dóna
compte de l'eliminació progressiva de la jor
nada de 12 hores, i afirma que a primers
de gener de 1924 ja no resta més que un
dos per cent del personal de les indústries de
l'acer que faci la jornada de io hores.
I afirma l'esmentada revista, amb carác
ter genéric, que en la industria de la metal
lúrgia es procedeix rápidament al canvi
d'utillatge, a fi de poder arribar a la reduc
ció de la jornada.

BNgica
El Ministre del Treball ha fet un extracte
de les derogacions de la jornada de 8 llores,
així : "En el que toca a les derogacions amb
carácter general, cita el Decret de 28 de fe
brer de 1922, que autoritza exceptuar totes

aquelles persones que ocupen un lloc de con
fianca en totes les empreses i en les indús
tríes com mines, cerámica, transports, ves
tit i electricitat. I en el que es refereix a de
rogacions de carácter especial, esmenta la
de les persones que ocupen un lloc de confian
ça en el ferrocarrils de l'Estat (Decret de
20 de gener de 1922); els que treballaren en
unes campanyes sucreres (Decrets de 14 de
novembre 1921 i u octubre 1922); excep
cions molt extenses en certes indústries de
temporada, en les quals s'autoritza la pro
longació d'una o dues hores diáries durant
uns mesos

determinats, peró s'obliga

a una

reducció durant altres mesos, com a com
pensació; altres respecte a indústries que es
valen del vent o de l'aigua com a motor (De
cret de 24 de febrer de 1923); i encara al
tres i altres excepcions de carácter especial,
previ un estudi seriós de les circumstáncies
de cada cas. Les excepcions arriben avui al
nombre de 875, que, com es veu, no és un

nombre

menyspreable.

* *

*

Les dades anterior són incompletes per
enjudiciar sobre la tendéncia del món in
dustrial i obrer respecte a la jornada de les
vuit hores. Peró del seu estudi es pot de
duir una afirmació clara: que malgrat tots
els atacs i les impugnacions de que se'l fa
objecte, el principi de la jornada de les 8
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hores segueix mantenint-se ferm. Els partits
obrers el fan objecte d'un respecte extraor
dinari en el món sencer, i veiem encara molt
llunyá el dia en qué les 8 hores puguin ata
car-se ami) carácter general i amb éxit.
Es clan que aixe) no vol dir que la cam
panya en contra obtingui alguna concessió,
sobretot en. paisos en qué la indústria pas
sa
per situacions tan ,fortament critiques
com

a

Alemanya.

EsiebillaranTri~a~rAisoraworrinwrv
d
VIVA

t

AlY

Les excepcions parcials, a més a inés, po
den venir per circunstáncies especials con]
alguna de les que hem vist a Bélgica; per'
el principi de la jornada de les vuit llores

s'aguanta fort, fortíssim

GASTON GER A R D
(1)
(2)

AAAAA,,,

1VorwItrts.,

D'actualitat és encara aquest tema, i men
no estigui resolt o en vies de solució ani
rem ocupant-nos d'aquest assumpte, puix que
és tan greu la situació de milers de ciutadans,
de milers de fal-nílies que sofreixen per tal
motiti, que és un deure de justicia cercar rá
pidament el remei.
Comentávem l'altre dia el. Decret del Direc
tori destinant tres milions de pessetes per a
subvencions als constructors d'estatges, el ren
diment deis quals no passi de quaranta pesse
tes mensuals.
Comentávem així mateix que l'Ajuntament
de Barcelona, esperonat pels clams del poble,
afeg-ia altres dues mil pessetes més a cada es
tatge.
Avui, l'Alcaldia .ens fa saber que ha rebut
proposicions cl'alguns constructors de cases,
els quals .ofereixen edificar cases per vuit i
nou mil pessetes, fent constar l'Alcaldia que
en
les subvencions decretades havien de de-*
duir-se de les vuit mil o nou mil pesetes, les
diles mil cinc centes, cosa que provocaria una
baixa en el preu inicial d'un 25 per mo.
S'oblidá d'esmentar l'Alcaldia que en el preu
estipulat no anava inclós el preu o valor del
terreny, que aix6 té més importáncia avui per
l'alt .preu que actualment té la terra als vol
tants de la ciutat i que tingui bones vies de
comunicaci6.
Malgrat tots els esforços fets tant pel Di
rectori com per l'Ajuntament, tinc els meus
dubtes que les" subvencions tinguin l'eficácia
que seria de desitjar.
Ens tribobern; en primer lloc, arnb el vici ini
cial de l'expedienteig, de les comissions, de les
ponb,ncies, deis informes, de l'anada i vinguda
deis rninisteris, en "particular el Ministeri del
Treball, i, per ültirn, raprovació suprema al

21 febrer

1924.

Nárnetos de 3 i 7 gener 1924.

.A Al
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La construcció de
tre

encara...
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cases

cap de molt temps, que és el rnés segur, ( le les
quantitats que s'han de cobrar en concep te de
subvenció. Millar fóra que ens equivoqué
per?) l'experiencia ens diu que no.
Esmentem fets que posen de relleu les defi

ciéncies del regir/1 burocrátic, les quals se n di
fícils d'esmenar.
Fa tretze anys que es publicá la Llei i Re'
glament de cases barates. En fa també tretz2
que una entitat de Barcelona va construir el
primer grup de cases atenent-se a la nova Llei
i rebent per aital motiu subvenció de l'Estat.
Fa tretze a,nys que tot el paperam jau a l'Ins'
titut de Reformes, i després de tretze an:ys no
ha tingut temps 11. de R. S. de donar-li la
qualificació definitiva de casa barata!
S'ha mort un deis adjudicataris i con que
tenia assegurada la seva vida, encara s'ha d'ad
judicar la casa en propietat a la vídua per luan
ca del document expedit per VI. de R. S
Un altre adjudicatari fa poc que ha volgut
tro"
allibera} la propietat de la casa i també
ha en aital situació d'interinitat fins que '111s
titut de Reformes Socials ho vulgui.
Per aix6 les entitats que han volgut aprofi
tar-se de la I,lei i Reglarnent de cases barates
i de les subvencions, han fracassat sorolosa'
rnent, malgrat les condonacions d'impostos.
Si fins el Rei es va trobar-que no li va '0
ler l'I. de R. S. donar la qualificació provisio"
nal, ni molt menys la definitiva, al barri de
1-10
cases que pel seu compte va construir en
de les possessions de la Casa Reial.
El Reglament aclaratori del Decret fa
aparegut ja esmenta que els documents
de fer per triplicat.
Es llástima que abans de construir les
d'obra s'hagin de fer de paper!

S. GUILERA

VILLARREAL

LUNA SOCIAL

Perqué

no

es

á l'estranger i ens trocampanya que el gabinet
treballista de Mac Donald duu a cap en tota
Angiaterra
per desbaratar les traves amb que

Girem-nos

ueni

de

cara

*la forta

ami)

la resolució
del problema de l'habitació (tan
ben enfocat allí després de la guerra) topa.
Zis cálculs estadístics van demostrar que a
Gran Bretanya eren necessáries 300.000 cases mes de
les existents i, fil a l'agulla, l'Es
tat va votar forts credits émprenent-se, d'acord
"lb els Municipis, la construcció que després
d'un cert temps anava a parar a mans de les

1._a

corporacions populars (t).
Pero dos enemics
ta

han sortit al pas d'aques
hable tasca: l'un són els trusts industrials
cle
materials• que els fan pujar artificiosarnent
Pr°P de tres vegades el que costaven l'any
l'altre és la reglamentació romancera

uels

sindicats de construcció. Així ho ha de
suara, M. Wheathley, el qual repre
senta al ministeri el grup avençat de la Clyde
és el ministre de la Higiene.
Tots els vicis es veu •que prenen sovint el
carácter d'universalitat, i així velem que
aquests dos floreixen el mateix a la nostra

eisrat,

ter:D'una banda, el preu

terr

fan

cases

lloguers, representatius de l'interls, arribin
quantitats esparveradores; d'altra, quan l'Es
tat presta un ajut amb cabals propis, que po
dria abaratir el cost total, exigeix una serie in

el
a

terminable de trámits que treu totes les ganes
de rebre els seus auxilis. (Recentment ens cons
ta d'una Cooperativa per a la construcció de
cases barates, que tot i estant integrada per
burocrácia i rebent les manyagueries del Go
vern, ha hagut de prescindir de la Ilei, i, com
simple particular, cercar cabals per altres mit

jans).
Tot aixó ens duu a la conclusió que si la
situació entrebancadora és la mateixa, els rna
teixos procediments que empra Mac Donald
hem de seguir : Primer, ja que ens trobem en
període normalment anormal, d'un cop de plo
ma tirar per terra tota la voluminosa legisla
ció que de tantes mans pecadores ha sortit a
l'Alcubilla, i si és cert que es vol fomentar la
construcció, entregar els diners gairebé sense
documents. Segon, emprendre una croada con
tra els grans negociants, els quals, per estreta
que sigui la xarxa de la justicia, sempre se

n'escapen.

R. ROCAMORA
inusitat dele ma(1) Recordi's un interessant article del nostre company
de construcció que fa que tot el que
\Tila, publicat a La Veu de Catalunya detallant el pro
s'ediSa sigui caríssim.i, en conseqfiencia, que Jull
cediment.
Welt '1111~ffsaacarevanwavanne~mwmaaumanazas~mmumammaasseel
s

mullitut d1
una

culglidlls

intellectuals castellans ens han fet
cal agrair. Grácies a Déu

barretada que
es

parla

públicament

elogi

de la nosper inprensió i per ignorancia. Hi ha gent
que
encara creu que la Ilengua catalana és
aria
d
ridícula invenció deis catalanistes per a
renciar-se de la resta d'Espanya. Fa poc
Ilegit que la nostra llengua va in,ar-se al segle xviir, per a combatre Fe-

'lengua.
gua.

en

Es diuen moltes

queivenrhern
fe

V7-111

en el intellectuals castellans posen les coses
seu lloc i reconeixen que la literatura

pristtra

ha tingut poetes de gran relleu. La

llengua,

com ja és sabut, fou la
que serví per les altes especulacions
Quan encara els homes doctes
b
s'atrevien a bandejar el llatí, el nostre
ne'nLtill emprava la llengua catalana per
ti() filosofia i la mística. Es una llengua,
que té una tradició gloriosa.
-elebreni que els intellectuals castellans
e

filriera
,O
a.‘a./

que tenen el deure de portar la pau als

es

perits.

coses

,

e„atalatla

hagin reconegut la transcendencia que pot
tenir la persecució d'una Ilengua i desitgem
que llur exemple sigui imitat per aquells

JOVENTUT

SOCIAL

Aquesta agrupació ha donat importants con
ferencies en diverses entitats católiques.
Heu's aquí el nom deis conferenciants i els
temes

de les conferencies:

SORMANI : Al Centre Moral del
Poble Nou. Tema:. Missió de la joventut
católica.
SALVADOR VIZALIONGA : A Obres Socials, de
familia.
Sarriá, Tema: Deis deures dintre
JAMAR MARXUACH : Al Casal Catalá, de Rubí.
Tema: Bis monuments antics de Catalunya

J. CIVRRA

(amb projeccions).

FRANCESC MANICH : Al Centre Católic, d'Igua
lada. Tema: La unió deis catblics.
R. MUNIESA ANDREU: A Obres Socials, de
Sarria. Tema : Moderites corrents SOCialkt.

CATALUNYA SOCL

Els senyors feudals
El feudalisme ha caigut, pera en algunes
ciutats trobaríem encara senyors feudals.

Aquests senyors ens volett fer creure que se
sacrifiquen pel benestar general i no fan al
tra cosa que satisfer les seves concupiscén

cíes. Si els sentiu parlar creureu que són
bous i altruistes, pera cal únicament esgra
tinyar una mica per a tro bar l'home egoísta
que cerca el seu benestar personal. Aquests
senyors feudals alcen un mur a l'entorn de
la ciutat que esclavitzen i persegueixen
aquells que no volen sotmetre's a la seva yo
luntat. Ells són els bons, els purs, els patrio
tes. Tenen el monopoli de l'honradesa i de
la dignitat. Els que no estan amb ells estan
contra d'ells. Unicament és honrada la seva
bandera, i únicament són ,purs els seus ideals.
Els seus adversaris no tenen ni el dret d'o

pinar.

En les ciutats on hi ha un, senyor feudal,
s'hi pot viure. Fins els membres d'una
mateixa familia es combaten com enemics
irreductibles. No és altament ridícul que per
defensar l'actuado d'un home, moltes vega
des vulgaríssim, es barallin germans amb
germans? No veieu que no val la pena de
escometre's a cops de llanca per a conservar
un ídol al cim
d'un pedestal! No veieu que
té els peus de fang i que si es manté rígid
és Perqué el sosté la vanitat?
Es comprén que els homes lluitin per a
no

fer triomfar ideáis grans i
digueu-me. será més gran

generosos, pera.
la vostra ciutat
del vostre ídol?

brandant l'encenser clavant
No veieu que tots els personalismes són mi
grats i mesquins? No saben, veure altra cosa
que el camPanar i la teu lada de les cases del
vostre poble. Destruiu les muralles que us
ofeguen i esteneu la mirada damunt la ter
ra. Al mon hi ha catres coses més interes
sants que el vostre ídol.
Els pobles perqué pro gressin necessiten
l'esfore de tots els homes. Quan únicament
s'imposa un petit nucli s'estableix una tira
nia odiosa. Quan caiquin els vostres cas
tells, qué .fareu, senvors feudals? Ara els
murs us preserven deis atacs deis adversaris,
pera els murs cauran i quan caiguin haureu
de defensar-vos. 1 creieu que podeu viure
d'agite. sta manera? Si sou verament patrio
tes, no comPreneu que sou una pertorbació
i que la vanitat i l'adulacio no són prole nul
rits per a exercir una hegemonia damunt
deis ciutadans! Si volem que hi hagi pau,
hem de voler que cada ciutadá ocuPi el lloc

que u pertoca. Voleu dominar? Lluiteu, per
no lligueu les mans deis adversaris.
Mirats d'a prop aquests senyors feudals
fan riure. Volen dominar i no tenen voluu
tat. Es mouen quan algú els fa moure.51i,
homenets, si reflexionessiu una mica, can'
us admiraríeu de la vostra petitesa! Digueu
me: Qui souf QIQ voleu? Us plauen els
afalacs? Voleu, pujar amunt, amunt, per tal
que la gent s'adoni de vosaltres? Aquestes
son coses ben humanes. Comprenc el vostre
desig, per?) us vull donar un consell. L'ha'
me que s'enlaira sense mérits, el fa caure la

llei de gravetat. Sense base es impossibk
sostenir-se.
ES just i raonable que admirem
que arriba al cmm d'una muntanya rnolt alta
després d'haver-se arrapat per les pedres
d'haver sofert les .fiblades de les herbes
xants. Pera admirarem la volva que arriba
al cim cavalcant damunt les ales del venir
Naturalment que no.
Es ciar que aquell que no té ales per
lar s'arrossega, pera cal que els senyors fei
dais comprenquin que mai la humanitat no ha
admirat els holles que s'arrosseguen datnuot

del fang.

Aquietem les passions, germans, i fe°
emmudir la veu de l'ocli. Res pectant-nos 104'
ys

aconseguirem que en
les llars regni la pau. Certament que cal
tenir id?als i elefensar-los amb coratge ar
dulesa, pera si no tenim caritat, com Pocil911
anomenar-nos cristians? Si volem nosaltres
que ens rsPectin els nostres ideals pergla
s
no hem de respectar els ideals deis altres
són an honrats com els nostres? Es que
hoy: de tevir la vanitat de creure que &kv
ment nosaltres pensem bé en matéria oPiu°'
ble i que vis .nostres germans no tenen
dret a'actuar en un camp polític oposat
nostrer
Digueu-me, senyors feudals: qui us •ha
donat el privilegi d'excomunicar els que in
pensen com vosaltres? Amb quin, dret
erigiu en. definidors del patriotisme? Pava
lleu del vostre pedestal que avui els ídols
tuament és com

tenen cap frestigi.
Llicenciev, el 1.-,o,fre evércit d'aduladors
apagueu el foc per tal que no cremin encerts
no

a

honor vostre.

Deixeu d'élser ídols de fang i sigueu h°'
vostres
mes. Voleu, si aixi us Plan, amb les
e,r

pral:les ales, tera no
un piat de llenties.

us

12'

vengueu
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Els explotadors d'ínfants
Cada vegada que veig un infant vestit es
trafolariament cm pregunto: com és possi
ble que els seus pares permetin una explo
tació tan iníqua? No us fa pena veure
aquests groorns que tenen certes entitats
aristocrátiques per a donar-se bon to? Veu
reu infants vestits tan ridículament que fa
rien riure si no fessin pena. N'Id ha que
porten uniforme verd i casquet vermell; al

rumbegen polaines

tres

i

gran raste

una

llera de botons daurats. Pobres infants!
Massa aviat comencen a pastar-se el pa amb
la suor del seu front!
Aquests petits infants de vegades servei
xen per a les coses més baixes. Els veureu
entrar als camerinos de les artistes per a fer
arribar a les seves mans cartes i poms de
flors. Quanta malicia tenen aquests infants
que veuen coses que mai
re! Que no veieu, homes

no

haurien de

veu

insensats, que aneu
desfullant aquestes flors que tot just aca
ben de descloure's en el jardí de la vida?

Que

no

mal

a

us adoneu que esbrosseu el camí del
aquests tendres infants que no hau
rien d'haver abandonat l'escola?
Diuen que en alguns cabarets hi ha petits

grooms que estan

a

la

disposició

del

públic.

Si aixó és veritat, qué en voleu esperar d'a
quests infants avesats a respirar l'aire cor
romput del cabaret? No es aixó un crim?

Comprenem

que hi

hagi empresaris

consciéncia que explotin

sense

l'innocéncia deis

infants, peró
podem explicar-nos que
hagi pares que permetin que llurs fills
no

posin

en contacte

amb la gent

hi
es

corrompuda

fr.qüenta els cabarets.
Si existeixen pares que no tenen capaci
tat per a exercir una influIncia benefactora
damunt deis seus fills, les autoritats haurien
de prohibir l'explotació iníqua deis infants.
Un groom estalvia un home. Es vesteix
grotescament un infant i per unes monedes
se
n'obté el treball que hauria de fer un
obrer. Ens han contat coses horribles d'a
quests infants. Hem sabut monstruositats
tan grosses r,u e havem de fer un esforc per
creure-les. Ens sembla increible que hi hagi
gent que tingui tan> poca consciéncia.
No donem importancia a aquestes coses
que

1

,després

tan

ens estranya que hi hagin joves
materialitzats.

Trobarem

pares que

voldran que els seus
tot alió que els pu

fills visquin allunyats de

gui

perdre

la innocéncia i no obstant no
compte que també han de respec
infants pobres. Ells no voldrien
que un fill seu fes alió que obliguen a fer
a un petit groom,
peró l'egoisme pot més
que la reflexió. Si quan donen una carta o
una ordre a aquests tendres infants penses
sin : si el teu fill fos pobre, voldries qué
explotessin la seva pobresa fent-lo caminar
al caire de l'abisme, voleu dir que no s'abs
tendrien de marcir la seva innocénciá?
El mal nostre és que únicament predi
quem pels d'abaix. Creem patronats; escam
pem fulles en les quals donem bons consells;
sostenim entitats obreres, i creieu que no
fer

tenen en
tar-se els

hauríem també de predicar ,pels de dalt, par
lant ben fort perqué ens sentir], aquells que
vulguin sentir-nos?
Cada vegada que es parla deis estralls de

la

irreligiositat parlem únicament del poble,

sense

tenir

en

compte que la gran majoria

joventut d'alta posició social és tan
irreligiosa com la joventut obrera.
Es que si veritablement fossin religiosos

de la

portarien molts d'ells

vida tan poc
que l'obrer és
per convenién
cies socials i perqué no els tinguin en mal
concepte, fingeixen una religiositat que mol
tes vegades no senten. No seria difícil tro
bar elements socialment conservadors, que
mantes vegades han defensat en públic la
nostra Religió, i no coneixen el camí que
mena a la parróquia. Pins trobaríem homes
aparentment generosos que no es distingei
xen pas per la seva pietat. Moltes vegades
es fa caritat no per practicar una de les vir
tuts més excelses, sinó per lligar conscién
eles. Creuen que fent almoines, tenen lliber
tat per a obrar de la manera que vulguin.
Si no parlem ciar, no aconseguirem mai
que s'esmenin açuells que s'han apartat del
camí dreturer. Adulant els que prevariquen,
persistiran els mals que són el nostre fla
gell. Més val ésser pobres, pero independents
que no pas rics i deixar-nos lligar les mans.
Qué podem temer si Déu és amb nosaltres?
Salvem els pobres infants sotmesos a la
voluntat dels homes sense conscilncia, i
fustiguem aquells que són responsables de
la seva explotació, baldament llur nom si
gui sonor i pompós.
una

exemplar ? El que passa és
sincer i els joves distingits,

MARIA BONSHOMS

CATALUNYA SOCIAL

La

fofa

í la

dígnítat del

Tots els mortals sentim un impuls irresis
tible per abastar i fer-nos nostra la quimera
humana que es diu felicitat. Ningú no sap en
qué consisteix, ni ningú l'ha vista, i, no obs
tant, des de petits tots creiem cegament en ella.
La felicitat, per a alguns, és el mínim es
forg, és defugir la més lleu moléstia, adés f í
sica, adés intellectual; per a altres, consisteix
en la possessió de determinats béns, o bé en
la determinació de certs estats psíquics.
Peró, per molt que correm, mai no l'encal
çarem, i Fotn dina que és una misteriosa jada,
que fuig de les mans quan més estreta la te
nirn, deixant-nos-les plenes d'espines.
I, no obstant, la f elicitat existeix. Es una
donzella agençada gentilment que ens acarona
l'espera i ens dóna l'ambrosia quan cenyim
aquell amb el cíngol de la resignació. Es, par
lant més en cristiá, un ángel que el trobem al
nostre costat, en les més sórdides tempeste§,
reconfortant-nos amb un beire pie d'ideals.
L'horne felig és el que sap, en primer lloc,
situar-se en un pla providencial i creu i es
pera en Déu. L'home feliç és el qui res no
enveja deis altres i regracia a Déu del que té.
I,'home f elig és el qui compleix honradament
els seus deures i, en anar-se'n a dormir, re
posa amb santa tranquillitat de consciencia per
no haver fet vessar cap llágrima als seus ger
.

maris.
La joia del viure, la f elicitat d'aquest món,
tan sois la dóna Crist. Els homes cristians,

víure

mig de les més horroroses lluites es
conserven la joia del viure.
Sant Francesc d'Assís, mestre de l'optimis
me cristiá, posseia la joia del viure i en sen
tia tota la dignitat ; per go tota la seva vida és
ádhuc

en

pirituals,

poema, acabat amb la més augusta estrofa.
Auriolades les seves mans amb les llagues, des
tillaven benediccions per\ tot el món, i beneia
totes les coses, totes les criatures, que eren la
joia del seu esperit.
Corn més tinguem un concepte crista de la
vida, Inés en sentirem la seva joia i Inés la
dignificarem. La poesia que el nostre esperit
posi a totes les coses sera llum per a nosaltres
i exemple per als altres.
Hern de desfer l'equívoc que els católics són
gent d'esperit mesquí, torturadors i estrafets.
Molt al contrari, el cdtolicisme obre totes les
nostres potIncies a la vida i dignifica tots els
actes de la vida, convertint, ádhuc, aquells in
diferents en coses meritóries.
La dignitat del cristiá, que posseeix tota la
fortalesa dé les conviccions religioses, la joia
del cristiá qui es sent tutelat pel inateix Déu,
són dues coses que convé que refiexionem se
riosament, car porten en la seva entranya la
solució del plet social per antonomásia, l plet
de la fraternitat, avui tan retret.
Elles són el compendi, i com la quintaesen
cia de la fórmula salvadora de la humanitat.
un

F. M.
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Progressos* vells
Escorcollant l'Arxiu d'Indies, famós en tot
el món, el Catedrátic d'Economia Política de
la Universitat de Valladolid, senyor Gay, ha

trobat que la jornada de vuit hores de treball
per dia l'implantaren ja a les Ameriques els
fills del nostre poble que les descobriren i po
saren en producció. També I'havia ordenat Fe
lip II en les obres de l'Escorial aquesta jor
nada de vuit hores.
El descans dominical i de les festes de pre
cepte fou una‘ de les obligacions irnposades
igualment tot seguit als dits territoris tal com
estava establert a Espanya.
Ço que és més curiós és que la retribució
del treball de la dona allí fos completament
semblant al de l'home, mes si es té en consi
deració que la dona en moltes regions salvat

ges
me,

d'América, treballava tant o més que l'ho
encara
no ens sorpendrá aquesta igualtat,

aquí i a tot arreu.
Vegi's, per tant, com aquestes conquistes que

discutida

s'atribueix són més velles que
l'anar a peu, i que per molt que -corrin per
aquests camins els socialistes jamai aconsegui
deis
ran als católics en el seus avengos a favor
treballadors.
Aquests tres que tanta gent es creia que
resulten fills de la
eren deguts als socialistes,
cristianitat i 'bon criteri deis nostres avant
el socialisme

passats.

Ens atrevirn a dir que no hi ha cap aven'g
veritable a profit del poble que no es degui a
la iniciativa deis governants, dels soci&legs
deis homes d'acció católics.

CATALUNYA SOCIAL
_

Esguardant

el món

A LEMA NYA

Bis catalics i Ludendorf

partit católic del Ruhr per a pro
testar contra les acusacions f ormulades pel ge
neral Ludendorf contra la Santa Seu, f ou in
terromput l'acte per un grup de nacionalistes,
que envaí el local impedint parlar als oradors.
Reunit

el

Amb aquest motiu s'origina
lisió.

policia alemanya

La

no

una

violenta col

intervingué

en

la

Multa per a restablir l'ordre ni intenta prote
gir els católics.
La participació de la banca privada
S'ha acordat que intervingui el Banc de l'Im
peri en els bancs privats, per assegurar la par
ticipació d'aquests últims en el consorci en
carregat de la subscripció pública de cinc mi
linos de lliures esterlines per atencions del
13anc alemany, de crédit or.
•

El

Bis sota deis funcionaris
deis funcionaris será augmentat en
per ioo a partir del dia primer d'abril.

sou

un 20

Pro jectes

financiers

El ministre d'Economia d'Alemanya,

interviu concedit

en

un

periodista, s'ha decla
rat partidari de la supressió de les prohibi
cions d'importació i de la conclusió de conve
a

ANGLATERRA

•

La vaga minera

Departament de mines, ha
invitat els minaires i propietaris de mines a
rependre les negociacions encaminades a arri
bar a un acord sobre la qüestió del sous.
secretan i del

Bis
Eis obrers del

Les economies acordados
Els circols parlamentaris es preocupen de
l'economía de mil milions acordada pel Parla
ment.

L'esmentada economia tindrá per conse
la supressió deis Ministeris d'Higiene
i de Treball, la fusió.dels Minsteris de Co
merç i Agricultura en el Ministeri d'Econo
mia Nacional, la transformació en simples
Directoris generals de diverses Sots-secretaries
d'Estat i la supressió de la major part deis

qüencia

Subprefectes.
El Govern no ha adoptat encara cap decisió
sobre l'assumpte, peró els diversos Ministeris
estudien la refundició general deis serveis pú
blics.

un

nis duaners comercials.

El

que eš practiqui una politica de protecció
la producció nacional i es revisin els produc
tes d'articles oleaginosos.
Diputats condomnats
El tribunal correccional ha condemnat, per
provocació de militars a la desobediencia, ami)
arnb motiu
un fi de propaganda anarquista,
d'articles publicats a "L'International" i
"L'Humanité", als diputats senyors Marcel
Cachin, Vaillant Couturier i altres dos comu
nistes.
Cada un d'ells ha estat condemnat a quatre
mesos de presó i mil f rancs de penyora.

frustres de
ram

cases

de construcció han noti

ficat a llurs patrons la petició de l'augment
de jornal acordada en l'última reunió del Sin
dicat.

FRANÇA
oliaires demanen proteccionismo i perse
cució deis olis artificials
Acompanyada deis senadórs deis districtes
interessats, la Federació de Productors d'oli
del M:igdia ha yisitat el cap del Govern, re
inetent-li un informe concretant les aspira
einns de la regió, exposades verbalment da
vant l'alta ponéncia de la Cambra, en el sentit

HOLANDA
El reconeizement

deis Soviets

La segona Cambra ha rebutjat una moció
presentada per comunistes i socialistes, en la
qual aquests proposaven el reconeixement deis
Soviets.
INDIA

L'Assemblea de l'India
L'Assamblea legislativa ha votat per 68

vots

la derogació de les mesures de re
pressió establertés en 1918, amb l'objeete de
reprimir l'agitació india.
contra 41.

TXECOESLOVAQUIA
Tractat amb Espanya
govern txecoeslovac ha notifi

Es diu que el

cat al govern espanyol que estava disposat a
concedir per a les importacions i drets de Dua
nes
avantatges semblants als que Italia ha
concedit amb motiu del nou tractat de comerç

recentment concertat.
Es creu que el segon semestre començaran
els "pourparlers" sobre la conclusió d'un trac
tat de comerç amb Espanya.
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El que passa
ESPANYA ENDINS
La política espanyola passa per un període
interessant... Que en sortirá? Sois Déu ho sap.
Peró el fet és que iniciat, i no cal dir si pro
tegit, pel Directori, va sorgint en molts in
drets d'Espanya un partit anomenat "Unión
Patriótica Nacional", que és l'hereu cridat a
la successió de l'actual Govern quan aquest es
clegui en el cas de pagar la lletra, ja vençuda
i ajornada.
A aquest nou partit van entrant gent de
tota mena i condició : gent nova (en política)
i gent vella ; homes de bona fe i homes que
hauran de palesar-la.
Els gats vells de la política no s'hi fiquen
encara, peró hi fan allistar els seus prosIlits.
Els partits vells es mouen a l'entorn de llurs
caps. En Sánchez Guerra viu î viatja com si
hagués de formar Ministeri en cure el Di
rectori.
El Partit Social Popular i els elements me
nats per "El Debate" furguen, furguen, peró
els falla l'home. No l'han trobat encara. En
Maura no és l'home que busquen, i cada dia
es fa més vell en tots sentits.
L'extrema dreta de la política va retornant
de la seva colossal apoteosi. Els desenganys
comencen

d'esperonar-la.

Els partits d'esquerra esperen que la fruita
maduri. Al pas que anem, no tardará molt de
temps a madurar.
Deis partits regionalistes no podem parlar
te. El del Nord ha volgut esvair aparatosa
ment el fantasma del separatisme, sense f er
se arree que els fantasmes fantasmes són. Els
separatistes de Madrid ja es cuiden, pel comp
te que els té, de tornar a fer apareixer aquest
fantasma. Ells són els que enverinen la polí
tica espanyola i fan impossible la seva rege
neració i el seu natural endegament.
Quan será que un governant enlrgic clogui
la 'boca als hoines de l'Abecedari madrileny ?
Calvo Sotelo segueix predicant la bona nova
del non Codi de Dret Municipal amb una fe
i un entusiasme envejables. Per de prompte
ja no es té en compte per a res aquest Codi
en la nova política municipal. Tot anirá se
guint com fine ara, pel que es veu. No es can
si, per tant, l'erudit municipalista, que encara
esperem veure'l lluitar amb l'Alba i En Sala,
i En Viver, en les próximes Corts constitu
cionals, en pro de la seva recopilació del Dret
local tan inútilment esperada.

d'Espanya

ha celebrat bastant dig
seva fundació.
Els progressos que ha assolit el privilegiat
Banc, posats ara de manifest, són verament
espatarrants. També ho són els de l'economia
espanyola, i és cosa que corprén considerar el
que fóra ara aquesta economia si els Governs
d'aquest mig segle no haguessin esmerçat el
temps i els mitjans posats en les seves mans
pecadores per ensorrar-la.

El Banc

nament el

5o1 aniversari de la

ESPANYA ENFORA
Talment Turquía ho ha pres seriosament
progrés afrancesat. El nou Govern

aixó del

va
seguint pas a pas el programa deis
laicistes francesos. Ha separat la seva diguem
ne església, de l'Estat ; neutralitza les escoles
públiques, ha bandejat lluny el Califa...
Peró els flamants governants d'Angora, que
es diuen fills del poble, no comptaven amly el
poble en fer tot aixó, i és tot el poble mu
sultná, de dins i de f ora, que protesta d'aques

turc

ta

política ateista, exótica, estúpida.

L'afer de les reparacions entrará prompte
en crisi de solució. Els tIcnics estan acabant
la seva tasca que té en violenta tensió els ner
vis de totes les nacions interessades.
El partit de la pan i ádhuc de la reconci
liació sincera entre els pobles fins avui renyits,
va guanyant proselits. Hi ha qui des cíe Pran
ça predica l'oblit de tot el passat guerrer,
des d'Alemanya una coral entesa amb el po
ble francés. Tant-de-bo!
Mac Donald está ara distret amb les dis
cussions originades pels armaments, especial
ment per la qüestió de la base naval de Sin
gapoore, de la qual ehl vol prescindir per ara
Les vagues que esclaten al voltant sea i pels
pri
seus propis amics també tenen capficat el
Lon
mer ministre angles. La de tramviaris de
dres ha posat en revolta la gran ciutat. Anem
a dir que sembla que els vaguistes ho facin
posta per comprometre Mac Donald
El restabliment del franc ha restablert, al
mateix temps, la posició política de Poincaré,
que trontollava, i ha sembrat de ruines el món
financier, que jugava a la baixa del franc.
A Irlanda les coses no van pas prou bé.
Subsisteix la indisciplina social i el partidaris
de De Valera encara somien en desfer aquest
estat legal i tornar a la lluita amb Anglatern,
per tal d'assolir una independencia sense cap
control ni cap lligam.
A Grecia, després de molts compliments, els
polítics han donat les dimissóries al reí i han
proclamat la República.

J.
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D'ad í d'allá
escriptor de Madrid diu que per a cas
tigar els trinxeraires els fan pendre un bany.
ja és una cosa ben graciosa que es consideri
el bany com un cástig.
Si en comptes de rentar-nos amb aigua ens
rentéssim amb vi, no hi hauria tanta gent que

Per quin motiu el senyor Alós vol fer des
aparlixer les Rambles ?
No ho sabem i potser el! tampoc.
*

Un

portaria la

Que

en

cara bruta.
fa fer de disbarats el vi !

*

*

teatre Principal s'ha cremat.
Planyem les pobres víctimes, peró no ens
sap pas greu que el foc hagi purificat aquel!

El

escenari.
No hi perderíem pas res que el foc exter
minador f es desaparéixer tots els cataus infec
tes de la ciutat.
*

a

exit.
Es el que ens deja un amic d'aquella ciutat :
estem tan avesats a aplaudir que fins per cri
dar el vigilant li f cm una ovació.

Cada dia els
Si les
anar

pel

autos

*

j

enve a.

Un deis oradors albistes parlant en catalá
deja: sin embargo, desde luego, después, bue
no, deslinde, és a dir, una serie de paraules
que ens transportaven a aquells temps feliços
en qué En Pitarra escrivia les célebres gatades.
Decididament, el món progressa.

fan

víctimes.
aviat no podrem

noves

carrer.

Diumenge passat

hi havia al

dipósit judi

cial set cadávers.
Veritat que aixó fa posar la pell de gá

llina ?

No és trist que corrin tant els autos, atro
ens veiem obli

pellant els tristos mortals que
gats

a anar

a

peu?

I pensar que molts d'aquests senyors que
corren tant, arriben a casa i no saben qué f er !
*

El regidor

*

*

No sabem guantes vegades han obert ja la
Rambla de Canaletes.
Quan els obrers d'una companyia cobreixen
de terra un solc, l'endemá els obrers d'una al
tra companyia el torna a obrir.
Qué espera la Companyia del Metropolitá
per asfaltar les Rambles ?
Es que hem de continuar presenciant l'es
pectacle repugnant que ofereix l dia que
.

plou?
Si no s'hi posa remei acabarem per avorrir
les Rambles, que és el que voldrien els seus
enemics.
*

*

Alós,

la darrera
sessió que la votació a favor o en contra de la
destrucció de les Rambles les entitats no la
fan bé.
Diu el senyor Alós que els que no voten a
favor de la reforma, no són pas partidaris de
les Rambles, sinó neutrals.
Caram ! quina lógica més aclaparadora té el
senyor

*

*

segueixen així,

coses

* *

Era una delicia sentir parlar els diputats de
la nova Mancomunitat. Els que diuen que no
existeix encara una escola d'oratória catalana,
és que no han sentit parlar els diputats al
bistes.
El que és més d'alabar és que parlen un
llenguatge tan planer que tothom els entén.
Si visqués el Rector de Vallfogona en tindria

*
*

*

*

Barcelona ha passat gaire
bé desapercebut i en canvi a Terrassa se h han
fet grans ovacions.
Oué será que el ciutadans d'aquella indus
triosa ciutat s'hagin mostrat tan vehements i
entusiastes ?
En Benavente va llegir una conf eréncia que
ja ha estat publicada i no obstant la gent va
escoltar-la deis llavis de l'illustre dramaturg
amb un gran embadaliment.
A Terrassa les con f eréncies obtenen un gran

En Benavente

*

va

dir

en

senyor Alós.
Vol dir que en aquest assumpte hi ha neu
trals ? Segurarnent no trobaríem ni un sol ca
tala partidari de la reforma.

* *

Malgrat la nova llei municipal, tindrem
Ajuntament de R. O.
Ho comprenem. Si nosaltres sabéssim el nú
que ha de treure la rifa, és que voldríem
que el loter ens dongués el que ehl volgués ?
Naturalment que no.
Ara tindrem un Ajuntament addicte i d'al
tura. Hi será representada la indústria, el co
merl, la navegació i les tres classes de vapor.
Si ara no anem bé, ni mai.

mero

Aquest número ha passat per la

censura
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!Volidarí
ESPANYA

Gran exit assolí la festa organitzada pel
Círcol Barceloní d'Obrers de Sant Josep a ho
nor del seu Patró.
Brillantment es celebrá al matí l'Ofici a l'es
glésia de la Casa de Caritat. L'Orfeó Pire
nene (secció d'homes), acompanyat d'orques
tra, va executar, sota l'experta batuta del seu
mestre director, En Cassiá Casademont, la
rnissa "Te Deum laudamus", de l'Abat J. Pe
rol.
A la tarda tingué lloc un gran festival al
local social. La sala d'espectacles resultá insu
ficient per la gran i escollida concurrencia que
hi havia.
—Reunit al local de la Federació d'Estu
diants Católics, gran nombre de socis de la
Facultat de Medicina, s'ha constituit "L'As
sociació Universitária d'Estudiants Católics de
Medicina", nomenant-se la següent Junta di
rectiva:
President, Gerard Pascual i Briffa ; Vice
president, Josep Alabern i Planell; Secretan,
Jaume Boixeda i Pamias ; Vice-secretari, Joan
Roset i Coll; Tresorer, Pau Durán i Mundó ;
Bibliotecari, Lluís M. Roig i Piera ; Vocals,
Ricard Carulla i Canals, Jaume Noguera i
i Ignasi Gispert.
Després f oren delepts per l'Assemblea Fe
deral, els senyors Pascual, Boixeda i Carulla.
—Les Federacions Católico-agráries de Ga
licia han presentat una instancia dirigida al
president del Directori en la qual solliciten au
torització per a importar 30.000 tones de blat
de moro, amb entrada pels ports de Vigo i
La Corunya, i amb totes les garanties preci
ses perqué sols es consumi a Galicia i en usos
agrícoles.

Baró,

Les mateixes Federacions han remes a
senyor Bellido el projecte definitiu
d'escorxador rural que ha d'establir-se a Por
ralo.
Segons sembla la collocació de la primera
pedra tindrá lloc el mes de juny vinent.
—A l'Academia de Jurisprudencia, de Ma
drid, es celebrá la inauguració de la Setmana
Social, organitzada per la Secció espanyola de
la Societat Internacional del Treball amb la
cooperació del Museu Social de París.
Ha ocupat kt presidencia el senyor Berga
mín, acompanyat del vescomte d'Eza, l'ambai
xador de Franga, el Nunci de S. S. i el sots
secretari d'Estat.

quitecte

Els tres punts principals en que es basa la
Setmana Social, són: Primer, l'atur f orgós ;
segon, la setmana de treball ; i tercer, el con
trol obrer.
l'any 1923, han sortit d'Espanya
93.246 emigrants, o sigui, 29.734 més que
en 1922. L'augment, és, doncs, d'un 46,8 per
cent.

Els paisos de destí han estat, primerament,
Cuba, on marxaren 47.275 homes i dones ; des
pres Argentina, qual xifra arriba a 41.716;
Uruguai, Brasil, Mexic i altres paisos repre
senten la diferencia fins el total del contingent
emigratori.
—E1 Consell directiu de la Caixa de Pen
sions per a la Vellesa i d'Estalvi, ha autorit
zat a la sucursal de Lleida per tal que faciliti

préstecs hipotecaris

i

personals.

—S'ha constituit definitivament la Federa
ció d'Indústries Nacionals, que té com a prin
cipal objecte el foment de les obres publique,
i coadjuvar a la realització de les més neces
sáries per al progrés nacional, prestant la co
operació organitzada de les principals entitats
económiques del país i procurar la impulsió de
la seva riquesa, mitjangant una adequada co
operació de les indústries.
Aixó podrá ésser un saludable exemple per a
convencer-se que la producció nacional no s'ha

d'abandonar

a un

dels f actors, i que quan s'a

poia en un o en un altre, el resultat és l'en
grandiment del país, l'asseguranga de la tran
quillitat i la conquesta de la independencia eco
nómica, lliurant-se de tuteles i esclavatges que
fins ara, desgraciadament, havia de suportar,
per la manca de cohesió patria.
ESTRANGER
—El nou projecte d'immigració deis EE.
UT..J. que ha estat sotmes a l'estudi de la Cam
bra de representants redueix la proporció de
súbdits estrangers admesos als Estats Units
al 2 per cent del nombre d'estrangers de cada
nacionalitat residents en territori nordamericá.
—A les habitacions privades del Papa s'ha
inaugurat un aparell de telefonia sense fils,
grácies al qual Sa Santedad podrá escoltar les
comunicacions
radio-telegráfiques_ no sois
d'Europa sinó també d'América.
El Papa es mostrá molt content i satisfet

d'aquestes experiencies.
Consell general de les Trade-Unions

angleses ha posat al seu programa, entre al
tres projectes, el de la na,cionalització de les
terres, dels ferrocarrils i de les mines. També
demana rebaixa de la jornada de treball
augment de salaris. Alió es Xauxa

DE LA COMPANY1A

TRASATLÁNTICA

Unía de Cuba Méxle..—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 201 de Corunya el 21, per a Havana Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
[Jayana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
tálala de Ituenos-Aires.--Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenerit el
viatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Unía de New-York, Cuba, Méxic.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, 'Jayana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, amb escala a New-York.
Línia de Venezuela Colombia.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va
léncia el 1 I 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 Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Unía de Fernando Poo.---Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
d'Alacant el 4 i de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
Palma i part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
de Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A inés deis indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials dels
ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bar
celona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

Gijón

,

viatge.

Aquests

vapors almeten cárrega en les condicions mél favorables i passatger
dóna allotjarnent molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en
servei. Tots els vapors porten teleg,rafia sense fils.
a

Companyia

als
son

quals

dilatat

1
Liegía

propagueu
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la sang,

nerviós,

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

Hipofasfitos

Salud

el desenrotllament de
les criatures delicades i malaltisses. Favoreix en ells
galtetes
proclama les
color de llurs
sistema ossi. Totjust començat a pendre'l, la rosada
Medicina
Acadérnia
de
excelléncies del preparat. Aprovat per la Reial
: :
29 ANYS D'EXITS EN CREIXENÇA.
i Cirurgia
SALUD»
exterior, amb tinta vermella, «HIPOFOSFITOS
Avía: Rebutgi's el pot si no s'hi Ilegeix en l'etiqueta
similars
venda,
hom
n'ofereix
de
perque amb freqiilncia i per a major lucre en la
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