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El

problema deis lloguers

Les solucíons ínterínes, característica
nos tres

deis

governs

de coneixement i d'orientació sobre els problemes, cada vegada més compl
cats, que la moderna organització de l'Estat va presentant, és un grandíssim defecte. Pero
resten
la manca de decisió en meras de la qual aquests mateixos problemes s'eternitzen, i
sempre en un estat interí, és potser defecte més gran encara.
s
I a Espanya diríeu que constitueix una especialitat de la nostra política aixó que e
(no
exigeixen
imperiosament
ho
circumstándies
així
problemes s'envesteixin quan les
abans, ja que el sentit de previsió no és pas la nostra característica, es plantegin (i ben plan
tejats de vegades) se n'atentfin les conseqüéncies donant-los una solució interina, i s'etel

La

manca

en qué es troben a partir d'aquest moment.
les planes d'un diccionari legislatiu trobaríem que són a centenars les dispo
Ci
sicions interines (alguna tan irnportant com el propi Reglament de la llei de Registre
vil, com el Reglament del Registre Mercantil fins fa poc, etc.) que omplen les planes de
nostra Gaceta sense altrz,objecte que donar una sortida a l'angurria del moment., i que des'
prés resten així, en una interinitat perennal i estantissa. Sembla com si aquí una cosa del
Poder per a ésser bona i permanent hagués d'ésser interina i prou.
front
Aixó té una explicació en la nostra peresa mental. L'envestir un problema front a
d'in
resisténcies
suposa un estudi acurat del mateix; vencer dificultats a voltes no petites i
certa
que
revesteixin
teressos creats; dibirixar les linees generals de la solució del problema
problema
consiténcia perque el temps no les esborri fácilment i a base d'elles l'anecdótic del
peresosos
pugui trobar solució en l'esdevenidor. I aixó és fort per a nosaltres que somenfondir-lo
flacs de voluntat. Per aixó pre,ferim plantejar el problema sense
gaire, donar solució a les primeres i més urgents necessitats per ells creades, i deixar la
resta pels que vindran...
a
Ara aquí teniu, per exemple, aquesta qüestió deis lloguers que tant i tant preocupa
vinot
s'ha
moltes classes socials, especialment a la classe mitja i obrera. Va molts
bou
a
construcció
de
cases
més
que
facilitant
la
afirmant
que
el
problema
no
es
resol
dient i
e
més
preu, i que en els grans nuclis de població les cases a bon preu no ho podien ésser
principalment
en les rodalies i que, per tant, el problema de la baratura de l'habitació era
problema de transport, de facilitat de transports urbans.
Aixó ho sabem, aixó fa anys que ho repetim. Dones, bé; en lloc d'envestir aquest pro
contrae
blema en la seva plenitud, hern preferit de moment anar a l'anecdótic i regular, el
Codi
de lloguer mitjaneant un R. D. del Sr. Bugallal, que deroga tots els preceptes del
estudi
a
un
Civil referents a la matéria, aixó sí, prometent que el problema seria sotmés
rigorós i resolt de seguida. Aquest Decret fou per un any. Després fou prorrogat un alPY
el R..
més ; a Arrers de desembre últim, mitjaneant un altre Decret de 13 d'aquell mes,
darrers
de
juny,
a punt de finir aquell mig- arlY,
prorrogat
per
mig
any;
i
ara,
a
encara
fou
exigebc
el R. D. haurá d'ésser prorrogat una vegada més perqué així la necessitat ho
sols s'l a
ningú
sápiga
que
ni
tan
perqué en realitat el problema resta en peu sense que
posat fil a l'agulla per a resoldre'l seriosament, tal com aquestes coses es resolen.
d'habitacio;
I els llogaters criden perque temen per la seva tranquilitat i per la manca
fingul
i criden els propietaris perque el R. D. és fortament atemptatori al lliure ús de llurs
és
cornerç
urbanes; i criden els comerciants perque el lloc en el qual tenen installat el
desein"
que
s'aixecá
el
ells quasi bé la seva vida, etc. I aquesta cridória fou la mateixa
el R. D.
darrer, i la mateixa que probablement s'aixecará a darrers de desembre que ve si
resta una vegada més prorrogat per mig any, sois per mig anyet més...
caracterísSenyor, doneu-nos el sentit de la previsió que arreu del món constitueix la
tica dels governants!

nitzin

en

Si

l'estat

osbríem
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N'oís del dissabie

esgrimeix tant les armes religioses com les
seculars, que disposa deis cossos per la força
militar, i de les ánimes i les creéncies mitjan
i

I

çant l'autoritat sacerdotal. Non est
super terram quae comparetur ei, diu

genda, horrible aplicació d'un

Sagrada Escriptura,

coronant

monstre.

LCVldfhan

Es serveix el

Quina fantasma he vist, Déu meu, quin't
gmbra sinistra! L'excel•lent
manualet d'His
tória Sumária

de l'Església, per l'Abbé Louis
en la seva abuntiantís
flia
reprodueix, en parlant de ies
posteriors al Protestantisme, un do
curnent d'época. Es un dibuix, i
di
vulgador ha estrafet a consciéncia!'artista
l'original
antie, i ha fet molt bé, car la figura auténtica
ern

Toulouse,

de

heretgies

seria permés descriure-la.

9acluest

Representa

dibuix reformat, un paisatge amb una
murallada, amb castells, cases, esgléSie• Fora murs,
els conreus i poblats d'una,
cornarca florida. Tanquen l'horitzó
rialleres
trinntanyes...
dessobre.de les quals sorgeix
quina fantasma
he vist, Déu metí!— sorg-eix
1111
gegant espaventable, tot vestit d'armadu
ra, Calada la
1°Pla dreta visera, i tapa tot el cel, i sa ma
empunya. una espasa gegantina i
sa
-1121

manopla

esquerra empunya ço que és més

e``de

de bisbe.encara en mans de gegant : un bácul.
Arnb l'espasa i la crossa, fa damunt
la ciutat
i deis camps un geste de domini :
-L\es no

escapa al seu poder, del cos ni de l'á
nirna. Aquesta
la més esgarrifo
sTa que la ment fantasma
humana ha imaginat
és el
4eViathan de Hobbes.
Leviathan, the Matter, Forme and Powt.„6:r of A
—

—

or

Commonwealth Ecclesiasticall and
"obra tétrica de dret polític que es
crivi
'Nomas Hobbes de Malmesbury, trobá
ssel"
er-ne

publicada,

una

vfant del Ilibre,

1651,

artista per a
que anés al da
corrí dient als que obrien l'inen

un

figura simbólica,

t °1i on era

continguda amb lógica
i dura
e°ta la filosofia
del despotisme "Deixeu tota
crua

:

"un

d,

na

aquest !libre aboleix la llibertat

"Leviathan,

la Matéria. Forma i Poder
és la doctrina
qel.
poder absolut, fundat en
l'éxit i en la
Representa, segons els cornentarisUna força
colossal en la qual es concenen
totes les energies humanes,
que posseeix

;del

t°rça».

tres'

o

F,clésiástic i Civil"

Ile

verset de la

el

cap

del

polític imaginat per

con' a

bácul i del bácul

perqué ni un reconet d'ánima
deis súbdits sigui Iliure de la intervenció de
l'Estat. Horrible somni, que en mants paisos
com

Saltet,

monstre

Hobbes, de l'espasa

otestas
una

a

espasa,

i

en anys histórics ha
pogut ésser cosa real!
El bé i el mal depenen de l'Estat, en aquesta
teoria jurídica, grata als tirans de tots els
temps i de totes les escoles. L'Església, a
l'Estat es subordina, i no hi ha més religió
veritable sinó la que Leviathan reconeix, i

sois és veritable perqW la reconeix.
No hi ha més ética ni moral, més dret ni
justicia, més religió ni més veritat que la vo
luntat del monstre. "Hobbes estableix una
equació perfecta entre la llei i la, voluntat ar
bitrária, la forca i el dret. Tot poder, en con
seqiiéncia, és legítirn, en quant és fort, o en
quant és poder."
I aquesta teoria fou cogitada pel preceptor
d'un príncep, i publicada en llibre dedicat al
rnateix príncep! I quants prínceps lío hauran
llegit, des del segle XVII! Res, alló de les teo
ries de la passada centiíria, que déiem l'altra
setmana.

Ave, o Església Católica, mare santa de
llibertat. No hi ha contra d'ella Leviathans
que valguin. Es debades que el rnonstre vul
gui pendre-li el bácul, per entrar dins de les
ánimes deis seus fills, per a dominar ánimes,
cors i consciéncies. L'Església no se'l deixa
pendre, i si per força Ii arrabassen, fa la se
nyal de la Creu, i a Leviathan u cau la cros
sa.., i l'espasa.
Ave, o Església Católica, mare veritable
deis teus fills, jarnai la veiérem clara com
avui, la teva amorosa maternitat. Contra tu,
Leviathan llença ses ires, perqué no el deixes
fer, perqué no li deixes menjar carn d'ovella
en tranquilitat i pan. El cor, l'anima, la cons
ciéncia, la fe, la llibertat deis teus fills, el jo,
el reclós rnés íntim, tot aixó tu ho .defenses.
Tu .ens defenses, Església Santa, i mai no
podrem agrair-te a bastança la teva maternal
protecció de l'ánima i de la dignitat deis
teus

R. RUCABADO'
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"Multi sunt vocati pauci yero electi". Molts
són els cridats, peró realment pocs els esco
llits. Quan hom es troba davant un conflicte
entre el benestar i els deures de consciéncia so
vint claudica sacrificant a la part innoble de
l'home alló que més hauria de conservar : la

dignitat.
La dignitat és la paraula sagrada

que fa el
miracle de l'heroisme. Es la llántia que illumi
na fredament la rae> sense apassionar-la, peró
sí marcant-li la ruta del deure. Es la cuirassa
sagrada contra tota cosa bastarda i l'arma pun
xaguda que f ereix als sense consciéncia, als
embrutits de consciéncia, i als que porten una
consciéncia manllevada.
Per la dignitat, l'heroisme té una fácil ex
plicació. Per la dignitat l'home enrobusteix el
seu jo fins a convertir-se en atleta. Per la dig
nitat, la vídua i l'infant adopten un gest de
gallardia, que passa amb una elegancia immar
cescible a l'eternitat.
Es impossible f er triomf ar un ideal en un
poble que perdi la seva dignitat. Es impossible
reivindicar cap llibertat civil en un poble sen
se ideals. Es totalment impossible que passi un
nom a la história sense un gest dignificador.
La dignitat, peró, no és cosa inaccessible.
Es penyora de l'hotne i fins característica de
l'ésser racional. Un borne sense dignitat és
pitjor que un brItol, és un delinqüent en estat
embrionari. Es un degenerat i un embrutit.
Quina pena, no obstant, sentim en veure'ns
envoltats de tants bornes que no porten en les
seves parpelles la llutn de la dignitat ! Quina
pena i quina dolor ! Ells són el nostre estigma!
Aneu pels Tribunals i els homes sense dig
nitat els trobareu en legió. No ens referim pas
als encarregats d'administrar justicia, no, sinó
a aquells que demanen justícia. Ells, els egois
tes, careen el f ons tot home sense dignitat no
és pas altra cosa que un superb egoista, jurant
en fals abjuren i perjuren. Aneu pels carrers
i els bornes sense dignitat els trobareu en le
gió. Omplen les places i les cases que donen
front als carrers i a les places. En botigues i
en magatzems, en cases de perdició i en palaus
aristocrátics, en oficines i en despatxos. A casa
del metge i a casa l'advocat, en les fires i en
els cafés, arreu, arreu.
La dignitat va essent arreconada. Uns diuen
els negocis són els negocis, els altres criden
una cosa és la vida pública i l'altra la privada.

í

de l'Honradesa

gesticulen la força és la raó, els de
dogmatitzen la vida s'ha de passar
agrádable i tot plegats coregen amb crits os
garrifosos la satánica máxima de faci's el mi
racle, fadl el diable.
Lis d'allá
més enllá

Déu meu, Déu meu. Doneu-nos seny per a
en
conservar amb serenitat augusta la dignitat
servint
tot lloc i en tot moment. Encara que
aquesta excelsa virtut, els oprobis ens siguin
mornentani conhort, car dia vindrá en que V ós
direu pie de dolcesa : "Veniu amb mi els qui
patireu persecució per la Justicia". Car servar
la
la dignitat, Senyor, és servar la Justicia, de
Vós
sou
el
més
f
erm
emparador.
qual
II

el
Tothorn és honrat mentre no es dernostri
hon
seva
Tothom
té
un
límit
en
la
contrari.
radesa. Aquest límit el marca 'la temptació.
Per aixó l'home prudent fuig de la temptació.
Per aixó l'hotne cristia en mig de la tempta"
ció invoca a Déu. Perqué la temptació no su'
peri la seva f orça moral, que tant val dir coa'
la

seva honradesa.
He conegut bornes honrats. Lis uns ho han
cei ta
estat sempre. Altres, peró, fins a una
temptació. La crápula, el joc, la cobdícia 1 la
quants
va nitat, quants estralls fan. Peró també
la covardia.
No es pot pas dir home honrat, al qui jura
en fals.
ga
No es pot pas dir home honrat al qui ne
una

firma.

al

-

No es pot pas dir borne honrat al qui
dica un ideal per covardia.
seus
L'home honrat és aquell qui guia els
e
calo'
de
guarda
actes segons raó assenyada i es
proteiforales
en el vici en qualsevol deis seus

aspectes.

veL'home honrat és aquell qui defensa la
passi.
ritat sempre i passi el que
o
L'home honrat és aquell qui no claudica
en els seus ideals.
la
Peró també és divisa de l'home honrat la
serenitat, car serenitat vol dir tant coin 11

reclat, apacibilitat d'esperit

que

resisteix

a

passions bé
o

torbació que solen ocasionar les
altres accidents.
de
L'home honrat en fi, és l'única esperança sa,
la societat. Car no sois cilncia, sinó
progrés
s&1 les que marquen etapes en el

pobles.

PRANCZSC MANICH

YLLA
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La India

una

Cal recordar-la
Sense greuge de ningú

i collocats en el ter
creiem del cas dir quel
ekm respecte a la f
ormació d'aquest regne
d'Italia que alguns escriptors católics,
plens de
bona fe i poc assabentats, sens

renY purarnent

históric,

dubte, d'aquest
afer polític internacional
del passat segle, do
nen COM

a cosa

normal i

transcurs del temps

quasi gloriosa.
i causes i

fets

se

cundaris que no són del cas, difumen les més
trágiques perspectives i sembla que absolen i
convaliden les més sacrílegues iniquitats, peró
aquella realitat nefanda de la Porta Pia no
Pot

esborrar-la

siná

altra

nlent reparadora, i l'invicte realitat suficient
del dret
ron11)1 que "les coses clamen pelprincipi
seu amo", apli
cat
al

una

a que ens referim,
continua en peu
de tot...
1 en la
formació de l'actual regne d'Italia,
considerada, hi ha una pila d'ex
liacions polítiques, que no per ser-ho deixen
lésser condemnables i dignes de perpetua protesta.

a

cas

despit

historicament

No volem
enverinar qüestions ni ésser "més
Pistes
nostres que el Papa", com sol dir-se pels
contradictors per a desentendre's, amb
1-1ria, frase
pintoresca, d'una Polémica que porn'ad,a de bona fe resulta sempre
aclaparadora
tle,'s que def ensen aquesta forrnació violenta,
qua,

els católics l'Itetlia una (no el regne d'Italia),
peró cal fer constar que la protesta papal con

l'expoliació de que ,fou víctima l'Església
en el gloriosíssim pontificat de Pius IX
perdura amb la mateixa f orça que mig segle
enrera. Tots els grans Papes que han ocupat
en aquest espai de temps el soli
pontifici han
reproduit energicament la protesta d'aquell
tra

de Déu

Pontífex Mártir de la Revolució i de la Ma
çoneria encarnades en els homes que portaren
a cap la f ormació de la nova Italia,
els noms
deis quals no volem citar pel motiu que abans
indicárem.
Donar com a obra normal i ádhuc lloable
el procés históric de la constitució de l'actual
regne d'Italia, és un contra-furt, és una injus
ticia que no es pot cometre impunement men
tre hi hagi católics de debó que estimin i con
fessin la veritat per damunt de tot i al Papa
tant i més que al seu propi pare.
Per aixó ens ha semblat obligació de cons
ciencia d'escriure aquesta aclaració a fi que
quedi en son lloc la veritat en aquest negre
afer del segle xix, el més negre, el més odiós
i damnable de tots els afers inics de qué fou
tan pródig el paradoxal "segle de les Ilums"
i deis fums.

de la que s'anomená fins fa poc entre

.T.

La crisí de l'habliadó resoltam
Pa ben
pocs dies que el Govern angles ha
pel Parlament les lleis per a construir

'et votar

2j()°,000

habitacions que allí manquen com
quen arreu
del món.
anglesos són gent práctica i no van
de terrats... a f er construir amb subvencions
pessetes per a donar estatge a tot
que desitgi
viure decorosament.

Aquí (no

voldria
fan de cases) facriticar, que criticant no
tretze anys que parlem
cases
atub totes barates; de barates no en tenen res
les condicions que la
geIX (trioltes
nostra llei exi
de les quals podrien
estalviar-se)

d-e'ri
e

i fer-les sanitoses i

un

30 per

migues.

roo

més econó

I així havem arribat al punt actual, amb mol
tes lleis i 450 articles del novíssim Reglament,
i amb tantes cases barates edificades a tot Es

panya que amb

relaciá

a

l'estranger podríem

dir que una població qualsevol, la de Moulhou
se per exemple, té més cases barates ella sola
que no tenen totes plegades les ciutats i viles

d'Espanya.
Anem

a dir que a Moulhouse no fan com
les cases primer de paper. Allí les fan de
totxos i bons materials.

aquí

CATALUNYA

Una vida

L'insidul de

corporativa finida

Reformes Socíals, disso lii

Un R. D. del Directori Militar ha declarat
dissolt l'Institut de Reformes Socials i ha en
carregat les seves funcions a un nou organis
me que es titulará Consell del Treball, a l'en
sems que
l'organisme passa del Ministeri de
Governació al Ministeri del Treball.
Oué cal pensar d'aquesta reforma?
*

*

*

Havia l'Institut donat els rendiment que de
mitjans
seva organització i fins deis seus
materials (ja que era una de les institucions ex
cepcionalment ben dotades de l'Estat) calia es
la

perar?
Segurament
una

trial
drid.

que aquesta pregunta obtindria
resposta ben distinta en un centre indus
com

Barcelona i

en un

centre

com

Ma

Aquí l'Institut era poc conegut i no gens
apreciat. La sevá posiciól, tan exclusivament
doctrinal en unes poques qüestions en qué
aquí havia intervingut, l'allunyament del medi
on es f orgen i enrobusteixen els problemes dl
treball, la manca de representació que els d'a
quí trobaven en aquell organisme, feren que
l'Institut romangués molt allunyat de la nos
tra vida del treball. D'altra banda, el f et que
sois els socialistes de la "Unión de Trabajado
res" figuressin allí com a representants de la
classe obrera (cadascun gairebé com abonat al
cárrec) feia que els obrers d'aquí, que tan pocs
contactes tenen amb aquells, no es sentissin
tampoc dins l'Institut. En una paraula, aquí
l'Institut era considerat com un organisme més,
un de
tants dependents del Ministeri de Go
vernació

on

SOCIAL

hi havia uns senyors que coneixien,

potser,imillor les solucions de França i de Bél
gica que la vida del treball nostrat. I per aixó
en cap conflicte del treball (salvant rares ex
cepcions), a la gent d'aquí no se li acudí mai

de f er apellació a l'Institut. I en els darrers
temps, la tal corporació servia només que com
un somni pesat per als elements patronals do
nats certs projectes de llei que allí s'estudia
ven i que portats aquí a la práctica haurien re
presentat un desastre més en la nostra legis
lació social.
En canvi, en altres esferes l'Institut era ben
conceptuat. Un nucli de veritables intellectuals,
homes d'estudi, hi havien establert Ilur centre

galue

magnífica biblioteca n'havia es
Professors,
tat el complement naturalíssim.
t
técnics, escriptors de coses socials havien
nodrint les files d'homes de la corporació i por
d'acció, i

una

altura i a un restig1
acostumats en la nostra burocrácia estatal.
intellectuals
Aixó sí ; potser aquests mateixos
eren
els qui restaven un xic allunyats de les
realitats espanyoles, i potser oblidaven l'e sta
dística deis f ets socials de la terra per l'estudi
acurat de la revista d'altres terres.
és evident que mentre en les nostres terres
tat la

mateixa

q

a una

Madrid
a
la mort de l'Institut no será sentida,Barcelcna,,
sí que ho será. Ja el "Diario de
de
r
del corrent ha expressat ben clara
Debate"
ment la primera opinió, mentre "El
cOn
del ro del mateix mes ha dit clarament el
trari.
*

*

*

go
La nova organitzaci& ve a oferir alguna
rantia major que l'Institut?
ueSt
Comencem per notar l'encert de portar aq
organisme al Ministeri del Treball i de CO" fon
dre'l amb tots els problemes del treball. Esifque
deser
un problema social pot plantejar-se i
treball?
Es que
llar-se allunyat del mán del
t la
precisamer
no
ha
portat
aquest aillament
-mes
Refoi
mort per inutilitat de l'Institut de
Socials?
Un problema social no es pot estudial
planejar-ne les solucions, sense comptar arilv
els elements de la indústria i del comerçria
cbntrari és equivalent a fer tasca doctrina
sense contacte amb la realitat.
elerr ents
Un altre encert está en aprofitar els
ereu
técnics de l'Institut, que ja hem dit que tacte
con
de primer ordre, sobretot posats en
amb la realitat.
la la
En canvi trobem un xic massa complica' i la
Treball
nova organització del Ministeri del
de la fea'
també
massa
aillada
trobem sobretot
litat de la vida obrera i patronal. Tina Ició;
massa
d'esperit burocrátic en l'organitzl la
democrátic nple
una mica massa poc d'esperit
l'han d'Oil
organismes
que
formació deis
agradat fuoit
nar. De baix a dalt ens. hauria
ara
més i hauríem cregut en una nova vida que
,

,
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com ara,

veiem enlloc. Estructurar organis
comptar amb una bona base
local equival a dibuixar sobre l'arena de la bu
rocracia i prou.
no

mes centrals sense

*

I

*

progrés en la nostra organització adminis
trativa. I fins en algun cas, com el de l'Ins
titut Nacional de Previsió, el resultat és força
bell. Per qué ara, doncs, retrocedir en aquest
camí ?
un

*

altre fet ens desagrada de la nova re
l'absorció d'un, organisme amb vida
autónoma, model de descentralització de ser
veis, en les malles del Poder central. Fins ara
aixó, amb totes els seus defectes, havia estat
un

forma. Es

La reforma s'imposava. Peró respectant so
bretot l'extrem indicat, el qual a nosaltres ens
semblava el primer pas cap a una reforma in
dispensable en el teixit complexe i fatigó--; de
la nostra organització burocrática central.

JosEP M. GICH

De collaboració

Per la unió deis calólícs
C"ALUNYA SociAl1,

amb insisténcia lloable
la unió deis católics.
Aquest tema ha estat posat a discussió mol
tes
vegades i tot ha quedat en bcns propósits.
I és sempre
d'actualitat i demana constant
ment una
solució amb urgéncia.
Iperó mal no li arriba l'hora. Per qué?
1-ves causes són moltes, encara que no totes
tulguin la mateixa eficiéncia, mes la principal
entenc que és la deis interessos creats al vol
de la Religió, o la témença que aquesta
sLgui un obstacle al triomf d'un ideal polític.
irothom vol portar l'aigua al seu molí i per
tant cada u la deriva de la
séquia que deuria
Portar-la tota a la gran fábrica que és l'Es-

tnalda sovint

per

a

taint

EntInc,

i que se'm perdoni la immodéstia si
definidor,
que tot el que no sigui una
a
ctuació feria i decidida vers l'Església, el caton cisme
exclusivament, sense f er cas de Popoels interessos creats hi facin, és temps
ern sento

I a aquest
fi, i comptant per endavant amb la
gracia de Déu, que és el
principal, cal f er una
crida

a tots
els católics de bona voluntat, per
tal que
s'avinguin a una acció de conjunt en
tot
90 que a
del Papa i la Religió pertanyi, sots la direcció
deis Prelats, prescindint en abso

lut de tota idea política que pot i deu professar
i def ensar-se en tot alló que no afecti direc
tament la Religió o no estigui en oposició per
manent o accidental amb els seus interessos.
Aixó implicaria la fundació d'un gran diari
netament católic, sotmés a la censura eclesiás
tica des del títol al peu d'impremta, exercida,
no per un censor, sinó per un cos
de censors
que depenguessin en tot i absolutament deis
Prelats.
se

Per a la fundació d'aquest diari s'hauria da
constituir una societat anónima, les accions de
la qual fossin de diverses séries, d'un, cinc,
deu, vint, etc., fins a cent o més duros, donant
totes les facilitat per als desemborsos i obrint
la subscripció a totes les parróquies i cases re

ligioses.
Així els qui f órem subscriptors tindríem un
interés especial a propagar i difondre el diari,
que s'hauria de procurar que fos mes atrac
tiu que tots els altres que es rebin a la regio,
per tal que tothom s'aficionés a la seva lectura
i f os el vehicle del sentiment de solidaritat ne
cessária entre els católics.
Si no prescindim de mires partidistes i no
establim un mitjá constant tangible, si així pot
dir-se, de coincidéncia, la unió deis católics no
vindrá mai per molt que la cridem.

CATALUNYA SOCIAL

8

El Congrés de la Premsa católica
Cree que ha arribat el moment de parlar
amb tota sinceritat. Les ficcions no poden
continuar. Farlem un gran, servei a la causa
católica, si tinguéssini, el valor de dir sempre
la veritat. Vaig a fer algunes consideracions
sota la nieva exclusiva responsabilitat.
Torno de la ciutat imperial de Toledo com
pletament decepcionat. Diguem-ho d'una ve
gada: el Congrés Nacional de la Premsa
caí-olida ha estat un veritable fracás. Si totes
les coses que es dejen en privat s'haguessin
dit en públic, el Congrés s'hauria clausurat
sorollosament. Les lluites internes l'han fet

fracassar.
Peró és que

en

realitat es'captenia el Con

grés dels interessos de la premsa católica es
panyola? No; el que volen els seus organit
zadors és que ragin diners de totes les fonts

d'Espanya per
drid i

a

consolidar la premsa de Ma
entre els

repartir-se algunes prebendes

elements.més significats.
En una de les seccions es va pro posar crear
revista nacional per a infants; una re

una

pista femenina, unq revista gráfica i un gran
diari també gráfic. Totes aquestes publica
cions sortirien, naturalment, a Madrid.
Un senyor de Tarazona proposet que la
premsa católica "la vendiesen los jóvenes de
la juventud católica y que los aristócratas
diesen el ejemplo". Un altre digué que en
comptes de publicar la página esportiva;
s'haurien de publicar "los hechos más bri
llantes de nuestra historia".
El que ens va fer més gracia fou la idea
meravellosa d'un senyor ponent, de publicar
un gran diari amb els diners de tots els cató
lics espanyols.
Am,b un desconeixement tan, gran de la
realitat, com voleu que es faci obra practica?
Hi ha seigyors que creuen que un católic és
un ser abstracte o un ser fantástic que viu
a la lluna. Un diari per tots els católics! Vo
leu una ingenuitat més gran! El catolicisme
ha d'ésser el nexe que ens ha d'unir a tots,
peró el católic pot tenir un concepte particu
lar de les coses opinables. Es que tots els ca
tólics tenen la mateixa ideología? Si dintre
del catolicisme hi ha un mosalc ideológic,
com és posible que tots puguin sostenir el ma
teix dictrif
Es necesari, dones, que cada matís i cada
sector tingui el seu diari. Un católic no es
un autómata, sino un home de carn i ossos

passions. Els que ens voleo
programa únic tenen un pobre
concepte del cato licisme. Es que un católic no
pot ésser tradicionalista, regionalista, unita
ri, nionárquic i ádhuc republicá? Com voleu,
dones, que tots aquests elements heterogenis
que té ideals i té

imposar

un

puguin formar un sol bloc?
A Catalunya, a Aragó, als pobles del Nord
Valéncia i a altres indrets d'Espanya, es
sostenen revistes i diaris a forç de grans sa
crificis, i els de Madrid voldrien que els do
nessin els diners que nosaltres necessitem per
a sostenir les nostres obres.
Tothom sap les noticies tendencioses que
surten de Premsa Associada. El senyor Sano.
de Barés oblida moltes vegctdes que és un di
rector d'una empresa sostinguda per tots els
católics d'Espanya. Com podem veure fun
cionar amb simpatía un organismé que ha es
campat arreu d'Espanya noticies falses i ten
dencioses contra els nostres homes i les
nostres coses?
La nostra premsa l'hem de salvar nasal
tres, i no hem d'esperar que la salvin els al
a

tres.

El senyor Herrera, director de "El .Deba

te", dona una conferéncia explicant
fa un diari. El senyor Herrera, ens

com es

des
cobrir el Mediterrani. Entre els oients hl ha
vien directors de diaris Inés ben fets que
Debate", i, no obstant, amb una gran modes
diari.
tia els explicava les interioritats d'un
L'organització també fou molt deficient
Alguns congressistes per a tro bar allotjamen
'ro
varen haver de reciórrer tota la ciutat de
mil
lo
tres
ledo. El día abans varen arribar
crin
oposicions
pendre
part
a
les
ves per a
grés a la Academia d'Infanteria, i, corn es
natural, estaven totes les habitacions ocur
va

pades.

El més sensible és que hem perdut el temP
sortís
El Dr. Reig volia, naturalment, que favo
sin del Congrés conclusions prá,ctiques
rabies a la premisa católica, perd s'han imPos
;
sat com sempre les petites passions
—

mes

quineses.

viit-vilA
La premsa católica seguirá fent la
únicamen
creuen
i els diaris neu tres que
amb el seu pro pi esforc, aconseguiran
no3
dre's cada día més i exercir damunt de
altres una injusta hegemonia.
J. CIVERA

I

SORMANI

t,
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MEMORÁNDUM

ELS PLANES DEL
Ja fa anys que

re el

es veu

Japó

venir

una

guerra

en

i els Estats Units. Entre els dos
Pobles regna poca cordialitat. El
japonés per
tlnY a una raga f orta que no vol
perdre la
seva personalitat. Heu's
aquí l'origen de l'an
t[patia deis ianquis. Els estrangers d'altres po
bles van
als Estats Units i al cap de poc temps
han estat
assimilats i absorbits. Els japone
sps, perá, no es deixen absorbir.
Formen grans
nuclis i segueixen els mateixos costums del
Ja-P-.
Adhuc sostenen diaris molt importants

eserits

en

llengua japonesa. Aquest desig

rnantenir-se

fidels

a

n°rd-arnericans.
1v.l
japonés

°

es

la

seva

de

terra, molesta als

és astut i home de molt enginy.
per la civilització d'al

deixa enlluernar

'es races.

1?,stats Units volen

Iponesos

tancar les portes als
i aquesta resolució ha exasperat els

Patriotes d'aquella nació. S'han celebrat
reUthnportants de protesta i el poble ha
if

actes
recor

els carrers demanant la clerogació del
per considerar-lo injust

p

roiecte d'immigració

Govern ha lliurat als Estats Units, per
uducte del seu ambaixador,
un extens memo

Heu's aquí els principals parágraf s :
constatat que "les disputes
nacions, encara que estiguin basades en
ruestions purament económiques, són contráals principis
ies
r
de la justícia i l'equitat, datunt de
''esprés d'haver
entre

ca

que

eahna

i

les quals les relacions entre nacions
reposin en forma definitiva", el Medeclara 'que el Govern nord-ame-

condemnat

denunciat

sernpre

aquesta práctica

1912 el tractat amb Rússia,
a
protestar contra el tractament injust i
d:sigual reservat en aquest país als estrangers
una
cus raga
determinada." No obstant, les no-

dPer

en

,

;.s

Posicions nord-arnericanes contenen una
srícia idéntica.
5 n.l
reglament
sobre l'emigració,
nslderat la Ilu mde de1924
la interpretació de natil[ralització pel Tribunal Suprem afegeix el
—

la,.

ha establert clarament la re
que l'aclmissió
deis estrangers als Estats
T.Its reposa,
no damunt
de llurs mérits peren la dif
eréncia
de llur raga.
deu particular, sembla
que
aquesta
distinció
races en
—

scsinólssinó

el

Reglarnent va dirigida especial

JAN)

japonesos, ja que n'estan ex
races asiátiques per ac
tes legislatius separats i anteriors, segons es
dedueix de la lletra feta pública del secretani
d'Estat, datada el 8 de f ebrer de 1924, i adre
gada al president del Comité d'immigració i de
naturalització de la Cambra deis Representants.
ment contra els

ceptuats gents d'altres

Ha estat afirmat moltes vegades per a de
fensar aquestes mesures d'injustícia deis Es
tats Units, que les gents de raga japonesa no
són assimilables a la vida i als ideals nord
americans. No obstant, cal observar en pri
mer terme que no es pot esperar de gaires im
migrants estrangers que s'assitnilin a llur nou
ambient a la primera generació. La immigra
ció, japonesa als Estats Units no data sinó deis
darrers anys del segle xix, i el període de temps
transcorregut és massa curt per a poder deduir
ne una opinió definitiva sobre les qualitats na
diues d'assimilació comparades amb les deis
immigrants estrangers de les races classifica
dus com aptes per adquirir el dret de ciutada
nia a América.
Pel que toca als tractats de comerç entre
el Japó i els Estats Units, l'article del tractat
de 1924 contenia una cláusula amb l'objecte se
güent : "Está ben entés que les estipulacions
contingudes en aquest article i el precedent no
han d'af ectar de cap de les maneres les lleis,
ordenances i reglament relatius al comerg, l'e
migració deis treballadors, a la policia i la se
guretat pública que estan en vigor o poden és
ser adoptades en el temps a venir per l'un o
l'altre deis dos paisos."
Quan el tractat fou revisat, en 1911, aquesta
cláusula provisional f ou treta del nou tractat,
a instáncia del Govern del Japó, el qual con
serva la regla general, assegurant la llibertat
d'entrada de trebail i de residéncia.
Procedint al canvi de les ratificacions del
tractat revisat, el secretani d'Estat, en funcions,
f éu present a l'arnbaixador del Japó, el 25 de
febrer de 1911, que el consentiment del Senat
a la ratificació del tractat, és donada amb aques
ta interpretació que deu formar part integrant
de l'instrument de ratificació que el tractat
será considerat com no abrogat o no afectant
cap de les estipulacions de la decisió del Con
grés, intitulada : "Resolució del 20 de f ebrer
de 1907, per a regularitzar la immigració deis
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estrangers als Estats Units".
El Secretani d'Estat, en funcions aleshores,
af egí : "Com que aquesta resolució s'aplica a la
immigració deis estrangers de tots els paisos,
i no fa distinció a favor de cap país, no pot
ésser previst que el vostre Govern f aci cap
objecció a la interpretació així consignada a
l'instrument de ratificació..."
Pel que toca a l'acord "Gentlemen's Agree
ment", hom recordará que estava destinat d'u
na part a proveir necessitats actuals de la situa
ció, tal com les concep el Govern americá, en
relació a la immigració japonesa i, d'altra part
a preveure l'eventualitat que sigui feta als Es
tats Units una demanda a favor d'una exclu
sió estatuario que ofendria les legitimes sus
ceptibilitats del poble japonés.
L'arranjament entrá en vigor en 19o8. La
seva eficácia ha estat provada de fet. Les xi
fres donades en els "raports anyals del Comis
sari d'immigració als Estats Units dernostren
d'una manera autoritzada, que durant i anys,
de 1908 a 1923, els japonesos, en excedent
deis que en sortiren, no passen, en total, de
8.68r, compresos no sols els emigrants de clas
se obrera, sinó els comerciants, els estudiants
i altres que no cren ni treballadors ni immi
grants, el nombre dels quals ha augmentat na
turalment amb les relacions comercials, intellec
tuals i socials entre els dos palsos.
Fins en aquest punt limitat, si aquest nom
de japonesos devia ésser causá de nosa per
als Estats Units, el govern japonés ha decla
rat que estava disposat a revisar l'arranjament

actual per a limitar encara més la immigra
ció. Desgraciadament, les inflexibles disposi
cions del nou reglament que testifiquen clara
ment una diferéncia de tracte respecte al JaPó,
fan impossible empendre la continuació de
l'empresa assumida sota els auspicis del Gent
lemen's Agreement".
Així un acord d'amical cooperació, obtingut
després de llargues i completes discussions en
tre els governs japoné§ i americá, ha pogut
ésser arruinat sobtadament per una iniciativa
legislativa deis Estats Units. L'observació Pa
cient, lleial i afectuosa per part del Japó, chi"

reglamenta'

rant més de setze anys, d'aquestes
cions amb un esperit enterament desinteressat,

l'interés de les bones relacions entre els do,s,
paisos, tot aixó sembla ara prodigat en va.
El Memorándum acaba :
"El govern japonés considera que té el deu
pro
re de renovar amb aquesta nota la seva
testa solemne contra la cláusula injusta de !a
secció 13 C del reglament sobre la
de 1924, i de pregar al govern nord-ameria'
que prengui totes les mesures possibles per
abolir aquesta distinció.
Tinc, a més, la instrucció d'expressar la coa;
fiança que aquesta comunicació será rebuda Pe1
govern nord-americá amb el mateix esperit
mistat i de franquesa que ha presidit la seva
redacció."
Déu vulgui que no tingui tristes conse
e's
cies la tivantor de relacions entre el Japó
Estats Units.
en

immigració

J. C.

Per la Premsa calólíca
DEMANEM

d'u°

:

Als homes que fumin, l'import d'un—clia de
les despeses esmergades en fum ;
que vagin al cine, l'import d'unes guantes
localitats ;
que vagin a altres espectacles, l'import d'una
localitat ;
que siguin socis d'alguna entitat recreativa,
aristocrática o no, l'import d'una mensualitat
o

quota ;

que siguin subscriptors d'alguna publicació
profana, la mateixa quantitat amb qué af avo
reixen aquesta premsa ;
que

siguin sindicats, l'import d'una quota

sindical;
que

siguin patrons, l'import d'un lloguer.

que freqüenten espectacles l'import
entrada ;
rimport
que llueixen joies de gran preu,
segur

del

d'aquestes joies.

UNA

GRACIA DE

CARITAT PER

LA

PROSA

CATÓLICA

Els católics, homes

o

dones, que

no

afal°tener'

reixen la premsa católica, dient que
mitjans per a sentir-se Mecenes,
lcoP
llastimosament. Tots poden suprimir que 51del
de superflu, o carregar el pressupost
no

perflu.
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A la magnífica sala d'actes de la

Joventut

Católica d'aquesta població, ha tingut lloc el
passat diumenge, el Dia de la Premsa Católica,

amb la collaboració
deis oradors de Barcelo
na, En Francesc Manich, Secretani d'Acció Po
pular i el Rvnd. Dr. Ricard Aragó, Pvre.
Presidiren les autoritats eclesiástiques lo
cals, i els rnembres de la Junta Directiva de

l'entitat organitzadora.

En Francesc Manich comengá el

seu
parla
invocant les grans figures del periodis
tfle
de Catalunya, que són Balmes, Llau
der, Mafié i Flaquer, Torras i Bages i Ma

ment

ragall.

Glos3á.

el

significat de l'acte, del qual diu

és afirmació de voluntat

que

la consecució
deis suprems ideals de la civilització cristiana.
Ç0 és, el triomf del bé damunt del mal, el res
pleudor de la veritat única sobre totes les fic
eimis i els errors.
Féu una crida als oients perqué ajudin la
Prernsa católica, f ent veure la importáncia que
te
avul aquesta arma, anomenada el cervell de
i
hurnanitat i que realment és qui crea l'opi
nió moderna.
Ningtí, digué, no pot deixar
d'afavorir
la premsa católica f onarnentant-se
en
qué defensa uns ideals polítics, económics
O
socials distints deis que particularment pro
lessa, car a Catalunya hi ha premsa católica
adaptada a totes aquestes modalitats.
Pueteja no sois la premsa impia i immoral,
Inés encara els lectors i els recrimina tots
Plais que ens assoten. Si a les empreses in
dustrials que editen aquestes publicacions se'ls
fes el buit,
plegarien, peró el cert és que molts
eatólics hi collaboren, entregant-los llurs di
per

a

1116

Afavorir la premsa católica, és guerrejar la
enntrária, la neutra
que tot ho asfixia, la im
Pia i la
descaradament immoral. Premsa católi
ea

•

vol dir tant
com premsa moral, premsa for
de carácters, difusora de veritat, escola
,e bons costums, sanatori espiritual de les
,anirnes clissipades, enclusa
d'accions heroiques,
°aluard de la fe i
portaestendard
de la veritat.
En finalitzar el
n'eh f011 f ortamentseu parlament, el senyor Maaplaudit.

Jd'adora
,

,

El doctor Aragó,
popular

a Catalunya sots
d'Ivon l'Escop, glossá unes afirmacions
senyor Manich, per a completar-les, ja
Igué, per molta importáncia que tinguique,
la
Pretina,

el noni

del

can

a arma de
en té la
paraula viva.

Plica,

amb férvides

l'Església,

paraula en l'apostolat católic així com la de
la prernsa, lamentant-se que dl, amb motiu de
desenrotllar el tema que se li ha assenyalat per
a parlar en aquest acte, que no és altre que el
deis estralls de la mala premsa, no pot com
partir cito sanament optimista de l'orador que
la

DE REI

més

encara

paraules, la missió de

l'ha precedit.
Tots els Estats, diu, tenen cura de preve
nir-nos totes les desgrácies i mals que afecten
a les coses materials, peró, per desgrácia, no
prevtnen amb igual zel les malvestats espiri
tuals.
En bells parágrafs, escalfats per l'emoció,
explica la génesi de les publicacions, per a f er
ressaltar la irnportáncia enorme que aquestes
tenen en la societat.
La magnífica conf erencia del doctor Aragól
abundosa de clara doctrina, i dita amb la un
ciclo característica de l'apóstol de la Lliga del
Bon Mot, f ou escoltada reverencialment per
l'auditori, essent coronada per una .f orta ova

ció.

El Rector de la població, Mn. Josep Colom,
pronunciá un parlament de grácies, finint-se
aquesta jornada social arnb cancons amb ges
tos i danses populars catalanes, que executa
ren magníficament unes parches de nens i ne
nes de l'esbart de la Joventut Católica.
rtiv¦

Els Concursos de l'Institut de Sant Isidre
En el concurs celebrat per l'Institut Agrícola
Catalá de Sant Isidre per a premiar accions
generoses de la classe pagesa, deguda a la ins
titució de donya Maria de les Angúnies Val
dósola, han estat premiats, amb referencia al
terna primer ofert al masover, parcer o amen
datani que s'hagi afillat un orfe de pare i mare,
d'una altra familia pagesa, donant-li una edu
cació basada en els principis religiosos i inte
ressos agrícoles, adequada a la posició del pro
tector: donya Magdalena Verdaguer, de Sant
Andreu de Pruit ; don Francesc Verdaguer, de
Santa Maria de Coreó, i don Miguel Casas, -cle
Badalona. I amb referencia al tema segon ofert
a l'agricultor que hagués socorregut a un altre
de la mateixa classe lliurant-lo, com a la seva
família, d'una situació anguniosa i facilitant-li
la manera de poder continuar ocupant-se en les
tasques del camp, ha obtingut premi don Josep
Comulada, d'Alella.
Ve't aquí una obra, aqueixa deis concursos
socials, molt ben adequada als nostres temps i
d'una exemplaritat verament colpidora. Cal que
fruits, i vulgui Déu que
es publiquin els seus
es

multipliquin força aquests Concursos.
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El que passa

ESPANYA
Les Carnbres

ENFORA

franceses, convertides

en

una

illegalment,
la República,

Convenció improvisada, derribaren
ESPANYA ENDINS

Després de la política internacional, viscu
da intensament pel Govern amb motiu de la
visita de la cort del Quirinal a Espanya, Pri
de Rivera vol dedicar-se de ferm a la po
lítica interior. Anuncia el seu próxim viatge
al Marroc que será, i Déu ho faci, el principi
i fi de l'última etapa de la guerra marroqui
na. Els pressupostos de l'Estat són examinats
amb mires económiques radicals, segons diuen,
peró aquí no hi ha sang per a fer go que s'ha
fet a Anglaterra, a Austria, a Franga, a Ale
manya, a Itália, a Portugal ; nacions on la mm
va de despeses públiques s'ha portat a efecte
amb vera crueltat. Els nous pressupostos seran
deficients com els anteriors si el Govern no té
empenta suficient per a sobreposar-se a la in
fluencia deis interessos creats. I no ens refe
rim pas a les consignacions de personal ni n,
capítols tan mermas com, per exemple, l'ecle
siástic i el diplomátic, sine) a les mil corrupte
les de l'antic régim que el régim nou no ha
pogut corregir. Si tothom pagués el que deu
pagar...
La vista del procés del general Berenguer
no ha aconseguit apassionar els ánims. Un es
cepticisme aclaparador pesa sobre l'opinió. De
més, en els desastres af ricans hi han posat la
ma tantíssimes persones ! Qui és capag d'esca
tir justament la culpa? Qui és prou entes i en
tenimentat per endevinar i aplicar clarament i
mo

deguda

la

pena?

Mentre el món polític es mou encara .caó
ticarnent, amb més bons desigs que f ets reals,
importantíssims sectors socials treballen ardi
dament ver a la regeneració de la societat i el
bé de les classes humils. Les Assemblees Mis
sionals de San Sebastián i de Tarazona han
posat de manifest els avengos insospitats fins
ara de l'esperit de conquista espiritual que va
arborant de zel religiós els cors de moltíssims
fidels, com si despertés en ells el record d'a
quella immensa croada del segle setze que orn
plí les Ameriques de missioners i de temples.
Els Congressos d'obrers i obreres católiques
que acaben de clausurar-se amb éxits positius
alguns d'ells, no cridaners, també demostren
que batega una altra Espanya, plena de fe i
de promeses que ja van tornant-se realitats...

despóticament, al President de
enlairant en son lloc el brag dret d'En Com
bes i verb de la

magoneria

francesa : Dou

mergue.

No era aquest, certament, el candidat del
bloc de les esquerres, i en no ésser-ho i Per
haver triomfat Doumergue, les esquerres, fidels
a Painlevé, es creuen, de moment, derrotades.
El vot de les dretes que, com a mal menor, ha
donat el triomf a l'ex-president del Senat, eî
més rabiós laicista sobrevivent de l'época de
Waldeck-Rousseau i Combes, el pagaran car les

dretes. Dournergue oficiará de poder moderador
més serenament que Painlevé, sens dubte, pero
tirará més a fons... Es un sectari implacable.
Des de la presidencia del Senat ha f et guerras.
insidiosa i eficacíssima contra la política de la
unió sagrada de Poincaré i Millerand. A Don
mergue es deuen totes les dificultats amb qué
ensopegaren els dos esmentats polítics, i eh féu

impossible la preparació electoral que hauria
lliurat el sufragi francés de l'esclavatge en que
el serveri les esquerres per mitjá deis pref ec
tes i subprefectes i altres satalits seus, a Vi
Poincaré no s'atreví a tocar per no f erir a rae
tual president de la República francesa, am°
absolut del Senat adés i ara.
Rieu-vos deis que diuen que les eleccíons
franceses són pures i lliures. La máxima elec
toral francesa fa més de vint-i-cinc anys que
rau a mans de les esquerres. Solament la Guer"
ra Gran pogué afluixar un xic aquests lliga
de, servitud, peró, obtinguda la pau, el sufragi
ha tornat a ésser la joguina deis vells Polities
que no han perdonat mai
magons al cap i
—

Millerand i a Poincaré l'agrahneut
que demostraren als elements católics pel se°
superheroic comportament durant la tremenda
de
crisi de la guerra, solucionada amb milions
nacional.
morts i l'enrunament de la Hisenda
la fi

—

a

Ara tornará Franga, a poc a poc, segura'
ment, peró d'una manera fatal, a la 1)0116°
combiana ; el laicisme tornará a ésser
tot e'
de la política interior francesa; l'odi a
deis
que sigui católic será el sentiment distintiu
polítics governants.
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als Reis d'Itália ? Diuen que va costar a 38
duros cobert.
Ja suposem que la sessió( seria tnolt agrada
ble per als regidors, i que pocs serien els que
deurien faltar-hi.
El poble de Barcelona es sentí corprés da
vant aquesta assiduitat regidoril.

í

"FA Debate", que no és un diari polític, té
Per norma donar calor i vida
a tots els movi
rnents polítics que li semblen necessaris i fa
vorables al resorgiment de la pátria.
1 per aixo

dia

un

es

*

féu resso del tradicio

nalisme en la seva forma de mellisme, és a
dir, branca del jautnistne separada de D. Jau
ine
pe' senyor Mella.

Altre dia, el .Partit Popular fou el qui
Pli de tinta elogiosa les seves columnes ; i
no

om

*

Respecte

a la fecunditat deis dos
primers
la lligó de la historia és ben clara
ben recent. No cal
repetir-la.
Veurent si l'éxit l'acompanya millor respecte
al

* *

*

A
dia li l'ex-republicá senyor Odon de Buen un
donaren aquella breva del Museu Oceanográ.c'le
,
on peixá tota la familia
del catedrá
tic
'flexible home (16 ciéncia.
***

•••
•••

•••

*

*

•••

•••

•••

*

President

cap

al

L'objecte
marroquí.

del Directori ha dit que SOY
i de juliol.
del viatge és l'estudi del problema

Marroc el dia
*

exEls

deis

* *

*

Ja ens agrada que el Govern hagi concedit
personalitat jurídica a les Universitats i Fa
cultats per adquirir i administrar béns de tota
mena que a les mateixes puguin ésser traspas

*

Sí, sí, la disposició era necessária.
Ara el que manca és que aquí entri l'esperit
d'En Carnegie. Perqué, qué en farem del dret
d'adquirir si no hi ha qui deixi ?
Carregats de drets, peró amb la fam a la
llengua.

*

*

*

*

*

*

*

partits polítics espanyols han

'cPressat llur opinió

sidencial
d Franca.
seve
e

S

*

sats.
•••
•••

ti El

*

A dos cents -advocats del Collegi de Barce
lona els ha plogut una menor quantia de cinc
centes pessetes d'honoraris cadascú. Els hi ha
encarregat el Governador de Barcelona.
Després aquests senyors es queixaran de la
manca de protecció de l'Estat.

tercer.

•••

*

Ha deixat d'existir l'Institut de Reformes
Socials.
Ara sí que comencem a creure en la solució
del problema de les cases baratel.

Inoviments,
!

*

*

res

hi havia com el P.
P. i en res més que en
ell no
calia posar esperances.
Ara,
tica,,. fa el mateix amb la "Unión Patrio

*

*

La nit de la f esta marítima del Port plogué a
bots i barrals.
No volíem aigua? Doncs allí la tinguérem
per sobre i per sota.

declaracions.

sobre la darrera crisi preI la premsa ha publicat les
•

•

•

•

•

'

•

'

.

.

•

Ja

*

cris

*

*

agraden, ja,

campanyes contra la
Iii:nnoralitat. I seria unalesmanca
de sinceritat no
d,ir
que les
actuals autoritats de
'et

Barcelona han
quelcotn en el sentit de la
moralitat
pública.
h ensi's, pero, que
en matéries de
moralitat

quelasca ha d'ésser integral i
l'éxit

es

noti

en

constant si
tots els indrets.

* * *
nan sentit els
lectors
parlar d'aquell
uariquet ofert per

es

vol

famós

l'Ajuntament de Barcelona

El tinent d'alcalde senyor Tallada, cap de la
secció de Pressupost de l'Ajuntament de Bar
celona, ens anuncia la supressió de l'impost
d'inquilinat per a vint mil ciutadans de la ca

pital.
Mercés, mercés, senyor Tallada. D'aixo se'n
diu suprimir el chocolate del loro.
* * *

També ens diu que per part del personal
s'ha fet una economia d'un milió de pessetes.
Pero s'oblida d'indicar quin Ajuntament va
comengar a realitzar aquesta economía.
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ESPANY
tractar del referent al vot femení en
llei electoral van reunint-se i estudiant
els mitjans de fer-ho ben eficag les diferents
Comissions de la Lliga d'Acció Católica de la
Dona. Amb el mateix objecte es reuneixen
també, convocades per la direcció general, les
Presidentes de les Associacions Católiques fe
menines.
Es ja acord unánime insistir perque s'ins
criguin al cens electoral, totes les dones que
tinguit dret a fer-ho, i sollicitar del Govern al
gunes modificacions, les q.uals semblen totes
considerades fonamentals i molt justes.
Per a estudiar especialment tot el que es re
fereix al sufragi femení, la Lliga d'Acció Ca
tólica ha nomenat una Comissió la qual, degu
dament assessorada per persones competents,
té al seu cárrec resoldre els dubtes i efectuar
els treballs que es creguin necessaris pel recte
exercici del dret electoral que acaba d'ésser
concedit a la dona.
Es bo de f er constar que aquesta activitat és
general a tot Espanya. A Madrid passa de
80.000 el nombre de dones que figuren en dtt
cens.
frotes les entitats femenines católiques
s'ocupen d'aquest afer electoral del qual, tan
mateix, depén en bona part l'esdevenidor polí
tic social d'Espanya.
—L'Institut d'Orientació Professional ha co
rnengat a repartir les lletres a les Escoles &l
eíais de la ciutat a fi de saber quins són els jo
ves que han d'abandonar l'Escola primária per
a cornençara els aprenentatges o estudis secun
daris i recomanar a llurs pares que utilitzin,
abans de decidir-se per qualsevol d'aquells, els
serveis d'orientació que l'Institut presta gra

Per

la

a

nova

de Pellícules cinematografiques, de con
forrnitat amb la R. O. de 3 de marg d'aquest
any; els vocals senyors. En Francesc Puig
Alfonso ; doctor Manuel Armengol; senyoreta
Maria L. de Sagredo, En Ramon Jori
eamps, N'Agustí Culilla Gil, reverend Josep
Pedragosa, i En Rafel Claveria.
—L'Acció Católica de la Dona, .de Sara
gossa" organitza, una serie de Conf erencies
per a obreres, que han obtingut molt d'exit,
Un deis seus efectes será la coadjuvació de les
entitats f emenines aragoneses a l'enfortiment
progrés de la Confederació Nacional de Sindi
cats Católics Femenins.
Sindicat Católic ferroviari d'EspanYa
ha dirigit un manifest als obrers en qué Pr°posa que es demani al Govern que el descans
dominical sigui amb sou, com qualsevol dia
feiner.
—Amb gran lluiment tingué lloc la primera
Comunió deis deixebles de les Escoles Catállques per a fills d'obrers. Les de dia i les de nit
amb domicili a Sans, carrer d'Olzinelles, celebraren la dita solemnitat a la própia parróquia
rebent el pa deis ángels quaranta alumnes de la
diürna, i quatre de la nocturna, tots ells de
més de uanys. Les d'Horta, carrer de l'Alianga, la feren al bell aliar de la Verge de Montserrat d'aquella església parrroquial. Foren 3
sora

combregants.5

els

nous

OBRA NOVA

R. Rucabado

.177

FAMILIA LI

LA DEFENSA DE LA
ConferIncía

Opuscle de 32 págines ankb
coberla

tuitamekt.

recornana als pares i tutors deis jo
que es trobin en un o altre cas, que acudin
com més aviat millor a les seves oficines a fi
d'evitar les aglomeracions de públic en deman
da d'orientació professional que acostumen a
tenir lloc els mesos d'estiu.
—La Junta de Protecció a la Infáncia, des
prés de donar-se compte del moviment d'infants
acollits per la Junta en les diverses institucions
d'aquesta ciutat, i de l'estat general deis seus
cabals, aprová l'actuació de la Comissió Per
manent, durant l'últim trimestre.
Nomena per a constituir la Comissió Cen
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en

paper de

L'Inslitut

Pretu

ves

Pot domanar-se

a

color
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l'administració de

CATALUNYA SOCIAL
Svimari: La defensa de la farnilia.—La
preparació a la familia.— El matrimoni.
—Lis fills.—Progrés individual i perfec
ció familiar.— La renúncia.—
131
"-@

d'En

Maragall.

Paraules
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o
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DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA

g Unja de Cuba Méxic.--Servei mensual, sortint

de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i
de
navana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon 1 Santander.

iión

Unja de
de Cádiz el 7,Buenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 1
per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
viatge de tornada
des de Buenos-Aires el dia 2 1 de Montevideo el 3.
Linfa 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, Havana i Veracruz.
Retorn de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, arnb escala a New-York.
Linfaa de Venezuela
mensual, sortint de Barcelona el 10, de Va1éacia el 11, de Málaga elColombia.Servei
131
de
Cádiz
el
15
de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
le
Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
abanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linia de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valéncia el 3,
el 4 !de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la
part de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
"e
Canáries i de la Península indicades en el viatge d'anada.
s dels indicats serveis, la Companyia Trasatlántica té establerts els especials dels
Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bara Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran
oportunament a cada
„

—

NTenerife,
1:1Alacant

nideel

.

Aquests

vapors admeten cárrega

condicions més favorables i passatgers, als quals
a
servOPa'lYiaa
dóna allotjament molt cómodeitracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
en

les

Tots els vapors porten telegrafia

sense

fils.

11121"~ecmstszseststztstc~
Llegíu

EL

í propagueu

a hz ny a

GARATGE SPORT

Social
5

Es el periódác de més
irculació de Catalunya

5
5
5

PREUS DE SUBSCRIPCIÓ
any

Semestre

8 pessetes
4

Té posat

preus

disposició deis visitants
un esplendid ser

reduidíssims, sois

Iloguer

per faci

litar excursións per conéixer les for
moses comarques de les Centrals de

Capdella
Surt els dIssabtes

la

vei de turismes i ómnibus de
a

5
5

a

del Pirineu Catalá

i Sant Antoni i la

xamosa

Viena
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Catalunya Social
ADMINISTRACIÓ
Hores de caixa :

Matí, d'onze

a

una.-Tarda,

de

quatre

a

sis.

Per reclamacions i encárrecs:

De vuit

a

una, i de tres a vuit.
ors
serlYdor,

Es molt convenient per a la bona marxa de CATA UN YA SOCIAL que els
subscriptors es posin al corrent de pagament. El mitjá és el giro postal.— L'Administra
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