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5, BARCELONA :,"="Vil

cliriem a les Coris que:

[ll

«La missió més important del
de rhome d'Estat que vol establir

cracia,

no es

organitzar

rar restabilitat del

legislador
una

i

demo

el govern, sino assegu

mateix.

politic més vicios pot durar
alguns dies, peró precisa que els governs siguin
estables i aixó pot aconseguir-se examinant
El sistema

les

causes que

infiueixen

en

el trastorn o sos
i cercant en elles

cl.% les repúbliques
els mit:jans de la seva conservació.
i
Es tracta d'evitar les causes de disolució
de fer de manera que les lleis escrites, els cos
del Govern.
tums, tot concorri a la conservació
No consisteix l'esperit de la democracia en

teniment

organizar

Estat conforme a un sistema
sinó en assegurar-li la vida més

un

odeterminat,
larga possible.
Aquests principis,

entre altres, constituei
'len les bases pera conservar la democracia.»
(ARISTOTIL,

,Política», Ilibre VII, cap.

5).
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EL
,

QUE PASSA

ESPANY A LNDINS
El nombre de 800 cadávers, de que parla
ven en la darrera crónica trobats
al Mont
Arruit, ha de multiplicar-se per tres. Passen
de 2,400.
Els corresponsals de Melilla parlen esgarri
fats, virulents, del macabre i horrorós espec
tacle que presenciaren al arribar a dit 'loe,
i criden venjanea.
L'hecatombe tal volta no té parió a la his
toria de les tragediés humanes, perqué els
cadávers fan veure ami) llurs actituts els
martiris afrentosos, dilacerants, horribilís
sims, de que foren víctimes nostre,s soldats
a mans deis traidors que els
prometeren res
pectar llurs vides si es rendien.
A les Corts del regne ha continuat el de
bat sobre les responsabilitats de la catástro
fe de la Comandancia de Melilla, amb bai
xes mires polítiques per part
d'alguns ora
dors, o amb el bon fí de espolsar-se les cul
pes per part de algún altre molt assenyalat.
El fet de involucrar-se en aquest debat,
ademés de les miseries polítiques, la qües
tió de les Juntes de Defensa, cosa altrament
natural, ha clesviat els debats mantes ve
gades, i conveneut novament an aquestes
Corts d'inútils i desastroses.
Sortosament la aprovació del dictamen de
la Comissió Mixta sobre la que ja podem dir
lki de Cases barates, el projecte d'Ordenació
Bancaria presentat i explicat en un formi
dable discurs pel Ministre de Finances, i al
tres empreses per l'istil, atenuen la duresa

d'aquests judicis.

La guerra del Marroc

va desplacar-se a la
les cábiles obedients
a Abd-el-Krim i les del país de
Gomara, ata
caren amb canons i ametralladores quatre de
les principals possicions nostres, posant-les
amb greu perill.
Apartem els ulls, llagrimejant, d'aquelles
terres xopes de sang germana, girant-los en
vers espectacles tan formosos i ennoblidors
com
el Congrés Terciani Franciscá que ha
tingut loe a Madrid, presidit pels Reis i amb
assistencia de deu mil oongressistes repre
senta.nts de més de cinc cents mil terciaris, i
la magnífica commemoradó de] Centenari del
Dant, també presidit pels Reis, en qual acte
han perorat el famós P. Janvier (francés) i
el incomparable P. Rutten (belga), que trae
tá terna tan interessant com el del francis
canisme i la qüestió social.

regió de Tetuan,

a

on

ESPAN YA ENFORA
Wirth, el estadista catélic de tan ben gua
nyat renom, ha tingut de sacrificar-se

novament,
per tal de salvar
la
dissortada
a

seva

patria deis horrors de l'anarquia, acceptant la
formació de un ministeri capae d'entendre s
amb Polonia i portar a cap bonament la di
visió de l'Alta Siléssia imposada per la So
cietat de les Nacions al imperi alemany en

benefici de dita nació. Com tractaria aquest
eomplicadíssim i perillós negoci amb estatis
tes igualment católics, es d'esperar que el
resoldran lo més equitativament possible
amb pau.
L'altre assumpte llarg i penós que pertorba
el mon, el d'Irlanda, está, com vulgarment sol
dir-se, a punt de caramelo. Lloyd George aca
ba de declarar a la Carnbra deis Comuns que
la soberanía del Rei d'Anglaterra sobre Ir
landa és carulitio sine qua non per a solu
cionar-se el plet irlandés. Els sin-feiners sern
bla que els agullona más que aixé (que
•bans era el caball de batalla de les seves
reivindicacions), l'actitut del Ulster, rodona
ment oposat a tota convivIncia arnb la nació
de que forma part. Tota la vella i cordial
aversió d'Anglaterra als catélics sembla re
gida i reconcentrada an aquest recó irlan
dés, cosa que fa el joc marevellós a l'astut
primer ministre citat per a fer acallar als
herois irlandesos. Poc haurern—de viure per a
veure la solució d'aquesta gran xarada.

Pis principals polítics europeus son en C5
Nort, aon ara gravita
l'eix de la política mundial. La Con l'erencia
mí de l'América del

de la pau, que tindrá lloc a Washington din
tre pocs dies, tal volta ens portará la guerra...
Mentres la pau del mon no s'assenti sobre les
condicions que en temps opartunissim v
la Santa Seu, seran endebades els esfor
qtte's facin per a obtenir-la. Els celebé
rrims 14 punts del ex pacificador Wilson, que
xar

los

fer

les armes deis exércits ale
la justicia... Es en va que
imposat al mon la rnés col-losal tira
nia que recorda la historia per a fer surar
coses tan pesantes...
La recent aventura del ex emperador Gar
les d'Austria acabá trágicament per ell.
Perdé la batalla que lliurá carní de Buda
pest i caigué presoner deis mateixos que la
doren, tot i combatent-lo, per por de La Polí
tica i de la gran Entente.
van

caure

manys, clamen

a

•
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El redós social de la Via Layetana
A l'Institut de Cultura i Biblioteca de la Dona

tenir lloc l'inauguració de la nova casa-palau que l'Institut de
Cultura i Biblioteca Popular de la Dona ha construit al carrer Baix de Sant Pere aprofi
tant tots els elements a,profitables d'una vella casa senyorial •situada en aquest bel indret
de
El

diurnenge darrer

va

Barcelona.

Aquest carrer abans amagat, tot envoltat de parets negres i cases humides, vell reli
guiad de moltes tradicions barcelonines, avui és enllumenat per la Reforma, és enllaçat
ar1113 la ciutat nova mitjançant la Gran-via Layetana, i
Diés en mig de son repós.

nous

aires de vida civil l'han

sor

I sernbla que aquest esboranc obert en el cor de la Barcelona vella, d'on s'obira La blavor
del mar i la lluminositat del cel, hagi sigut aprofitat per les institucions socials per a cana
nalitzar també les seves activitats. I aixé en poc espai, i en superbs palaus, i en el ptuit
116s hell de la Reforma, s'hi acoblen el sumptuós edifici de la «Caixa de Pensions per a la
Vellesa i d'Estalvis»; l'expléndit casal que la mateixa entitat está bastint per a restatge

de les operacions de l'Institut N. de Previsió, en aquella encarregades a Catalunya: rantic
Palau Brug-uera, avui grandiosa arca de instrucciós sociaLs amb la «Acció Popular» al front,
els dispensaris i escola d'infermeres de r«Institut del Treball de la dona», etz.; i darrera
rnent, aquest colossal edifici, tot ell convertit en un joiell per obra i gracia d'aquestes fades
de l'Institut de Cultura. iBenvingut sigui an aquest reas social! Aixi, la Reforma, el barri
essencialment comercial de Barcelona, ravinguda deis grans magatzems de les oficines de

riegoeis, de les futures enlluernadores botigues, de la circulació vertiginosa, será tarnbé l'a
vinguda de les institucions socials. El progrés de la mateixa i el prognSs de l'esperit s'hi
ainntaran
dolç maridatge. Será, dones, aquesta Via Layetana el símbol de la ciutat nova,
en

el

de

Shbol de la Catalunya renaixent

que sap

l'esperit.

*

ligar
*

en

guau llaçada el pa del

cos

i les

roses

*

comptará amb espai suficient, ample, ciar i llumi
Per a hostatjar les AuIes, Museus, Gimnás, Restaurant, Banys, Borsa del Treball, Pati
d'Infants, Sala d'actes, Capella, Direcció i Secretaria, Biblioteca, etz.; i tot aixé per a res
"Idre a la enorme tasca de nou, Seccions en que l'Institut está dividit, components a Ins
El

nou

casal de l'Institut de Cultura

Educació, Biblioteca Circulant i Pública, Religió i Culte, Socors mutuus i Previsió,
Relakió i Treball, Economia i Proveiments, Organitzaió i Propaganda, Esports i Excursions,
Cerirnoniaj i Festes, secclons vives, activiimes, amb centenars de senyoretes inscrites i

trucció

i

treballant
linstitut de

d'elles, ja que pot ben dir-se que, des del moment del seu naixement
Cultura ha cuidat més de les realitats que de les apariencies, deis rétols i deis
11°rns iben a revés de moltes altres institucions!
1 tot aixé ho contindrá el nou Casal amb els elements necessaris per al seu complet des
en

cada

una

CATALUNYA SOCIAL

enrotllament. Per aixó diu la Comtesa del Castell: «en visitar el local destinat al Restau
rant i cuines, al Bar i als Banys i Menjadors que
s'acabaran més endavant, no. podem menYs
manifestar la nostra complaença amb merescuts elogis, puix no tecordem haver visitat
Institució tan completa en els nostres viatges per l'estranger.»
I el mateix podem afegir de l'ainplada de les seves Aules, Biblioteca,
locals per a totes
les Seccions. Advertint que allí tot és
cuiclat, tot polit, tot tractat exquisidament. L'espera
que

una

hi flor eix
de la

arreu.

vera

I aviat alió estará convertit

en

una

gubia d'or

llibeitat, de la cultura, de la formació del carácter,

les nostres classes socials treballant per la

seva

on

una

hi apendran als refilets
munió de noies de totes

racional perfecció i elevació social.

*

mig d'aquest jorn d'inauguració que per l'Institut de Cultura ho
és de triond,
em estar de dedicar un record
d'enyorança an aquel reconet tan deliciós del ca
rrer d'Elisabets on l'Institut va neixer. No podem oblidar
aquelles saletes blanques i polides,
aquel' pati de rajoles verdoses i amb el brollador de plata, aquells locals nets i blancs on el
feinejar era incessant, aquell retaula de la Moreneta presidint lliçons
exposicions variades,
conferencies, festes sempre exquisides...
!Oh, com marxará l'alegria d'aquells bells indrets de Barcelona al
fugir-ne Focella,cla de
Peró

no

en

enspod

de l'Institut de Cultura!
Peró sempre, sempre, recordaran aquelLs
ta institució que avui és la més gran de

món

en

carrers

els quí

ells veieren naixer aques

en

Cata#1unya i d'Espanya,

i

una

de les més grans del

materia de cultura i formació de la dona.
*

I amb ocasió de
suposa, sians

*

*

l'inauguració del casal femení i de l'ampla volada

permés repetir el

que molte,s

vegades hem dit

en

pel mateix
materia de restauració cris
que aixó

tiana de la societat.
Els católics tenim dos camps ben nastres per a
cultivar: el de les dones i els deis agri
cultors. En el primer, a Barcelona i a Catalunya
ncera (Mataró, Berga, etz.,) s'hi fa bona
feina. Son innombrables, i molt vives, les
institucions que s'hi desenrotllen. En el segon, la
tasca és també grandiosa, encara que amb una mica
menos d'esperit. En una i altra hl
manca, pdtser, una mica de coordinació; peró aquesta
vindrá quan les mateixes circums
tancies ho imposin. ?Es que d'aquesta coordinació no n'hem
tingut suara un exemple entre
la Caixa de Pensions i l'Institut de Treball de la
dona?
Es ciar que el camp obrer industrial l'hem de cultivar
també. Peró mentres aixó sigUl
difícil, com ho és avui, iquins camps de neutralització pel sindicalisme no'ns
ofereixen eJs
de l'acció femenina i acció agraria!
*

iBenvingut sigui l'Institut de Cultura
brejat

en

per les torres de la Catedral i amorosit

que la nova

*

*

aquest redós social de la Via Layetana, oifl
pels cants del Palau de la Música Catalana! 1

converteixi en un esglaó més en aquesta obra
l'esperit i de la cultura de la dona cristiana i catalana!
casa

es

magna de

l'aixecament de

Josep M. GICIL

•
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La

prostitució

La disbauxa. ?Quí comptará,
Pot

imaginar

de :a

senyors,

els cabals que s'esmercen

p1opietat: joc i orgia

qui
a

la

crápula? Si pensem la gent que en viu, co
lueneant per la prostitució des de les dcgra

dacions ínfimes

fins a les més elegants i refi
nades, les indústries que directament l'ex
Pluten, com els balls, music-halls i llocs així,
que deuen part considerable de creixenea a
rufanor deis vicis, ?no us sembla que la xisi poguessim sumar-la, seria fantástica,
nitierbélica, tan formidable que es podria--si
s'eixuguessin amb diners--assecar totes les
ilágrimes del món, tapar els déficits de tots
els assils i hospitals, donar ample sobresala
ri a tots els treballadors, omplir ciutats i vi

,fra,

•

les escoles, esglesies,

museus

i instituts?

Peró hi ha encara un sostre més suhterra
fi; es el joc,—Escrigué el Dr. Torras i Bages
al davant d'una de
les seves pastorals més

faMoses; el «Cultu de la Carn» que abans ala
bis'hes mai els haguera acudit «tenir de par
lar

seu

defensa de la castedat, descobrir el
mérit, probar la seva excel-léncia... de

en

l-Ilustrar

que el trencament d'ella

és una cosa

mala— perqué haurien justament considerat
que ofenien ala fidels cristians que espiritual
tuent regien». Per() que «avui no és així des
i que «encara que és trist dir
hi ha moka gent en la nostra societat
cristiana amb la qual és necessari parlar i
discutir de la castedat com allá en els prin
cipis de la •predicació evangélica.»
DOCS bé, la situació del moralista cristiá
(In DUnt
a la qüestió del joc és FLVIll aquesta

graciadament»

Mateixa. Abans,

l'auditori
tu,alluent,

s'hauria cregut ofendre a
parlant i condemnant el joc. Ac
s'ha perdut de tal manera la con

ciencia del bé i del mal

en

part de gent conservadora, per part de
gent cristiana i catalana, i per part de perso
nes que exerceixen autor itat en representació
del poble, que no hi ha més remei que pre
dicar a la gent la malicia i la perversitat del
joc, ensenyant les beceroles de la moral en
aquest capítol.
El pacte amb el joc, estigma de l'hora pre
sent, a Catalunya, és un senyal molt dolorós
per

de feblesa de consciencia. Ja no es té odi al
mal. Ja no es considera indecorós dar-li la
má, ajudar-lo, protegir-lo, i parar la má. El
nostre honor no es macula dialogant amb la
gent perduda, i elevant el diáleg a la solem
nitat d'un pacte. Si es considera que l'odi al
mal és un corolari, una conséqüencia neces
;aria de l'amor al bé, resulta que no s'odia al
mal, perqué no s'estima el bé.
Jo dec apel-lar a la vostra consciencia
d'homes, de ciutadans, de cristians i de ca
talans per qué digueu si en el fons de
no sentiu com
un insult,
mig de les terribles hores presents, i des

les vostres ánimes
en

prés de les terribles hores que han passat els
paíssos en guerra, la lectura d'algunes quan
titats posades en moviment pel joc i em di
reu

si

no

sonen

a

les vost res orelles

com

es

candalosos robatoris soeials.
Els beneficis de l'Empresa de Montecarlo
a 1920, segons Me
a la temporada de 1919
moria presentada a la Junta d'Accionistes,
han pujat a 55.965,24 francs, havent-se re
partit un dividend de 250 francs per acció.
Els beneficis de l'any anterior a la guerra
(1913-1914) foren 49.303,793 !ranas (1).
Al Grand Prix de Longchamps, de París,
(1920) s'han jugat 3.000,000 de francs (2).

aquesta qiiestió,

(I) De la conferéncia Propicial i rohatori llegida
/1 31
octubre de l'any passat, :1920, al Casal Catalá,
41'0Iot.

(1)

(1) Telegrama de París publicat a El Sol de Madrid,
maig
1920.
7
(2) El .Sol, 12 juliol 1920, article de Corpus Barga.
Vide Le Progres Chilpe, 2 octübre 1920.
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Aquest mateix istiu, (1920),
un

sol jugador

va

perdre

un

a

Deauville

mili() i mig

en

algunes hores. Un sudamericá que es venta
va d'ésser el rei del
baccarrA, va acumular
dos rnilions a Deauville, den a
Aix-les Bains,

i trenta a Biarritz (3).
Els cassinos de Niea i de Cannes
han re
collit entre tots dos més de 20
milions de
franca aquest últim hivern, solament com
a
profit del joc (4).
Els beneficia del Cassino d'Enghien van pu
jar des de 1.500,000 de francs en 1907
fina

10.000,000

1913. Per la guerra es va
manar tancar aquest establiment,
per al qual
s'havien despatxat en 1913 206,000 entra
des. (1).
El promig mensual de les quotes
a

en

imposades
pel Comité titulat d'obra Benéfica(?) i So
cial (?) a les cases de joe de Barcelona, au
toritzades, és de ,350,000 pessetes, o siguin,
4.200,000 l'any. Persona del Comité diu que
es pot rec.aptar fins
5.000,000 de pessetes al
any

(2).

Lluny

estan de saber el veritable recés de
la malicia els qui solament veuen
en aques
ta qüestió del joc els diners; tant si és per
lloar el sistema que fa derivar a
hospitals i
assils una part de les quantitats jugades, com
si és per damnar amb rigor la
dilapidació de
les fabuloses sumes mirant sola el que son

inalaguanyades, mirant sois el robatori

ritat de cor, de sacrifici personal als
viuen en la disbauxa o ádhuc als hornea bona,
als homes vulgars en moments de disbauxa.
Aneu a parlar-ne ala jugadora!
El viciós, crápula o jugador, el pitjor mal
que fa

és el distreure els diners: és el
sí mateix, de l'ordre social. ES
l'incapacitar-se a si mateix per a coneixer
assistir les necessitats dels altres.
Si he dit que els diners que es despenien
en els vicia tal
volta serien prous per a ei
xugar les Ilágrimes del món, sempre que les
llágrimes s'eixuguin amb diners, sense error
puc dir que com que amb sacrifiici, amb
atenció i treball i esierg personal moltes
que se'n consolen, cornyteu les que es podrien
eixugar ami) el temps, l'energia, l'atenció
el sentiment que els crápules i jugadors han
robat a la societat, si s'haguessin esmerçat
en bé d'ella mateixos i
correlatiu del próxim.
no

sostraure's

a

R. RUCABADO.

ma

terial. La veritable malicia del joc,
la seva
profunda immoralitat, el més important ro
batori és la sostracció personal del
jugador
N
a les ~Wats
humanes. Es el robatori

temps, d'atenció, d'energies, d'activitat
sentiment.
«Allá on l'home posa el tresor, posa el

ció del cor de l'home, al bé i a l'amor al co
mú. 1 aixó és moltíssim més greu que la dis
tracció de cabals. Aquí és la més crua
gra"
vetat del lladronici social.
Aneu a parlar d'amor al próxim, d'atenció
i benevolencia envera els subordinats, de ca

de
i de

cor»

diu l'Evangeli. La sostracció de béns mate
rials a la utilitat general, significa la sustrae

(3) Don important article publicat a Le Prog-r2s
vigile, 9 octubre 1920, pág. 25.
(4) Le Progrk avigae, Iletra apareguda al
núm.
22 maig 1920.
(z) Le Progrk avigue, 16 juny 1919.
(2) Premsa de Barcelona del 3 julio! 1920.

de

~oso

No consentiu que les entitats

benériques
joc, peró

rebin

diners

socorréu-les

del
amb

vostre máxim óbol.

Recordeu-vos, sobre tot, de
!'Hospital de la Santa Creu,
de Barcelona
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oCes abelles del
jarcli de la reina
era una reina molt gentil,
com un glop de llet i rossa com un fil
El seu reictlme era petit, peró els seus

Una vegada

blanca

a'or•
vassalls eren forts i destres en el maneig de
les armes. Un dia el rei emmalcdtí sobtada
ment i per tal de guarir-lo acudiren els met
ges més saberuts de la terra. Per() tot fou

La mort que aietejava damunt del
brandá la sera dalla i arrabassa la
vala del dissortat rei. Com plorava la pobre
rema! Ele seus ulls que eren lluminosos com
ee18 asserenats, s'ornplenaren de !lagrimes.
Eren cines flors que degotaven gotes de fresca rosada. Les seves ganes lleument sonrosau9, eis seus llavis verniells com penjoll de
nreres, s'esblaimaren intensament. Per alleu
9erir la seva melangia i la seva pregona tris
1.°7*, feu construir un.immen.s jardí. Ele seus
fidels vassalls es dispersaren arreu de la te
cercant les flors de més exuberant per
non i les plantes de forma més escaient. En
volea de plantes exótiques i de flors esquisi
des! El jardi de la reina s'anava amplenant
de roserars que embaumaven dokament ele
(tires. Ele carninois eren vorejats de violers i
Per les parets s'enfilaven les campanetes de

cclors

transparents que tanmateix sem
fetes de porcellana. Quan la bona gent
deis Pobles de la roclalia esbatanaven de bon
%tí les finestres clases de llur.s cambres,
no.iraven el perfum delicat del jardí de la
i la beneien. Al bell mig del jardí,hi
"4.7via un brollador magnífic. Eren tantes les

blctvoi

tan

la altin que
enlleminides
acudiren al jardí de la reina
totes les
abelles de la rodalie. Ben tost en
calzer s'hi velé aletejar una abella xu
vadora. De bon matí, quan tot just acaboven
de
fondre's les darreres estrelles i el cel se
aelaria lleugerament, les abelles brunzidores
cercaren les flors d'olor 'Inés intensa per xn
elar-ne el nectar. Quan s'acoblaven dins el
:18e, comentaven meravellades la formos"
121 jara Qui deu ésser aquesta dama, es
?fr?guntava una abella encieriosicla, que pas
8e2a amb tanta de magestat i té ele ulls tan
clars i es d'una mena tan graciosa? Jo mai
Ile vist
una dona tan gentil. Si fos més go
liada m'amagaria dins la cabellera que li cau
damunt
les espatlles com una cascada d'or.
Be n'hi ha de
tenen
roses de cent fulles que
una, sentor molt suau, peró el seu rostre és
711438 Plaent. Diria's que és una flor molt de
"°rs que cada matí, s'obrien

a

liccula d'una olor inconeguda. I la pobre abe
lla que havia estat colpicla per la meravellosa
bellesa de la reina, no volqué treballar més i
abandona el rusc. Llurs companyes s'adona
ren ben tost de la seva abscéncia i que algá
l'havia occida.
L'enamorada abella per estar més aprop
de la seva estimada, decidí viure al palau
de la reina. S'aboca a un deis finestrals i
veié al defora una gran multitud que s'agi
tara i es removia sota el sol brillador. Les
espases nues brillaven com raigs de sol. Les
banderas multicolors, flamejaven, CO211 llen
gues de foc, al cim de les cases. La multitud
feu un crit de joia i deixa pas a un jove
cavaller i a la seva escolta. Entraren ale jar
dins del palau i vibraren inten,sament els da
rins. La patita abella no havia mai presen
ciat una Testa tan solemne. Qui sera, es pre
guntava, aquest cavaller tan gentil, que el
poble saluda amb tanta de reverencia i els
solclats amb tan de respecte. Abandona el fi
nestral i es dirigí vers la sala del tron. En
arribar-hi veié una munió de damas ricament
abillacles i un estol d'altívols cavallers sobre
el pit deis quals Uuentejaven creus i cintes
de colors llampants. La reina seia en cadira
d'or sota magnífic dosser. Entra el cavaller
gentil i en albirar la reina, com si l'hagués
t'erit la llum d'un astre radiant, acota el cap
i vincla el cos ceremoniosament. Després ti
besa la ma i la reina somrigué amorosida.
La dauracla abella de seguida comprengué
que aquell cavaller tan gentil estimara la rei
afecte. L'enclema a la ca
na. l així era en
pella del pedan, la reina i el eavaller gentil,
juraren estimar-se eternament i un Bisbe els
beneí. L'eneuriosida abella volava amb un
gran frissament d'ales. I per veure de més
aprop el rostre escaient de la reina, s'ama
ga entre les flars que agençaven ?'altar. La
daurada abella, resta meravellada en veure
llengotejar les petites flames deis ciris. Heu's
aquí, es de ja, una cosa ben curiosa. Al cim
d'un pal el brül d'una patita estrella. I atre
ta per la resplandor deis ciris, s'hi ana acos
tant a poc a poc com si temés ésser deseo
berta. En ésser aprop exclama amb un gran
entussiasme: Valga'm Déu, peró si aquests
pals son fets de cera! Si ho sabessin les me
la cera serveix per en
ves campanyes que
Uumenar els altars i la casa de Déu. Oh! cal
que se sapiga una cosa tan extraordinaria.
Un cop terminat Pacte religiós, la patita
abella fugí per un deis finestrals policramats
de la capella. Vold per damunt del jardí, so
ta el sol abrusador i cerca neguitosament les
seres campanyes. Quan fou descoberta ti fe
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.ren una gran arribada. Les
tals varen plorar, perqué la

més sentimen
creien morta.
Aviat la nova de la seva sobtada aparició,
s'estengué per tot el reja/me i les abelles ana
ven (teudint mostrant un goig molt vitt. Un
cop es veié voltada de tota la familia digné
amb un posat ceremoniós: he sabut que la
nostra cera e,erveix per enllumenar els altars
i, per tant, no és just que nosaltres que fem
un servei tan gran al en/te cristia visquem
én cases tan miserables que amb penes i tre
balls harem nosaltres de construir. Si la rei
na té un palau tan sumptitós, nosaltres tan?,
bé en volem un d'igual. Molt bé, digueren les
abelles d'idees més avençades. Jo us demano,

.

Jesús s'estrenaren un xic espaordides. Mai
haurien pensat que tos d'una mena tan gra
ciosa i que tingués els ulls tan resplandents.
Portava una túnica meravellosa teixida
llurn de sol i d'estrella i quan eaminava
:cava enrera un rastre de claretat. El bon Je
sús, ja havia llegit els seus pensaments, pe
ra els pregunta amb una ven que trencava
el cor: Que voleu, petites abelles?

Volem, digué l'en.siborrutdora abella, que

se'ns tracti millerr. Havem sabut que antb la
cera que nosaltres produim amb suors i tre
balls, es fabriquen els ciris que enllumenen
els vostres altars. Si nosaltres no trebtallessini
serien foscos i tenebrosos com el manten de
amigues nieves, que m'acompanyen a fer una la nit. La daror de l'ancar pervé de nosaltres.
idsita a Nostre Senyor per tal d'exposar-li Es la nostra sang feto
llum. A canvi deis
les nostres queixes. Les més prudents troba
n,ostres treballs demanem que se'rts dangui
ren exagerada aquesta
pensada, pera com la un palau fet de padres preciosesper a que
majoria mostra un gran entussiasme no s'a hi poguem reposar dollament.
treviren a protestar. Comencaren de volar
—Ah! vanitoses, respangué el bon Jesús.
cel amunt. Volaven, volaven, sens parar mai,
No sabeu que si jo volgués al clamunt de ca
empeses per un desig de folla cobejança. En
da altar hi faria caure un grapat d'estrelles?
traspassar ele nuvols sels aparegné el cal am
No saben que jo pue fer assecar totes les plan
plíssim inundat de llum. Quan estaven ja tes i fer-vos morir de fam? No faig jo bri
fatigades de tan volar, albiraren les munta llar el sol per a que fecuncli la terra i caure
nyes anejants i solitaries de la llumz. Pera
del ea pluja abunclant per a que ele rosers
eren tan ermes i tan tristes que en fugiren
floreixin? Els palaits sumptuosos no s'han
aviat.
vinga altra ve goda volar cel amunt, fet per vosaltres. Viviu humilrnent tal cara
amunt, amunt... Trobaren mans desconeguts heu viscut fins ara. No us volgueu enlairar
i estrelles d'una clarar molt viva i camin,s massa, car per
volar molt amunt, cal ten?"
amarats de llum. Després de molt volar, veie
ales d'aliga i les vostres son febles i trenca
ren al lluny una porta molt resplandent i
disses. Jo Vldi qu l'ocell visqui sota del cel,
(l'una blavor molt intensa. Em sembla, digué el peix dins de l'aigua i el
oye en la pos de
l'ambiciosa abella, que ja ens trobem a la la terra.
porta del cal. Tustaren la porta i se sentí
—Dones, si no ene voleu donar el palau
una sonoritat dolea com vibracions de cris
que dernanem, digné la desverganyicla abe
taul i remareig de fant. La porta s'obrí i apa
lla, endinzarem el .nostre fibló punyent dins
regué Sant Pere amb les claus a la ma i la carn de l'home.
amb un semrís d'infant ale llavis. Que yo—Picareu, respangué el bon Jesús, pera
leu, digué el guardia del cel? Quin desig us moriren.
porta?
des d'aqttell dio, per a punir la vanitat
—Volem parlar ami) .Nostre Senyor, res
de les petites ab elles, cada vegada que en
pongué la patita abella.
un moment de superbia ene piquen, la mort
—Pera no veieu que son massa patitas per
'indicativa els hi arrabctssa la vida.
parlar amb el Mestre.
Son la viva imatge de la supérbia. Els
—Som criaturas de Déu.
homes superbs, creient humiliar els seus senl"
—Entren, entreu, pera no ten gaire fre
blants, es fan mal elle mateixos, c,(tr la su
ssa.
pérbia empetieix l'home i la humilitat l'en
Entraren al cal furiosament com un exér
infra.
cit vencedor i en trobar-se davant del ban
CIVERA.
Hi han SIndicats católics-agraris que
els seus directors no han

?Per qué? Perque

/Si"dicazt
Compreu-la

i

llegiu-la.

—

amo

decadéncia.

sed

>r

De venta

van en

Ilegit l'obra

a

del P.

Chalbaud

In 11@i III ira1
ACCIÓ POPULAR.
Preu: 8 pesseteo
—

•
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TRAMESA DE PRESENTS

—Cararn! no us sembla que per haver organitzat tantes festes
rnoits pocs presents!
—Oh! és que deu haver fet mala

mar...

ens

arriben
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El

progres de la

França durant
guerra i després

obrera
la

legislació

a

de la guerra
(Aeabament)
Es donaren ordres sevéríssimes en mate
ries d'higiene social i industrial.
Per bé que
es donaven als
obrers tota mena de facilitats,

exigia rigurosament el compliment de
Burs deures. Es lluitá contra
l'alcoholisme.
Els ubriacs no rebien cap subsidi quan eren
forçat a vagar; l'autoritat militar limita la
venda de begudes i prohibeix de freqüentar
els establiments on aqttelles es venen; el mi
nistre de la Guerra fa vigilar les cases peri
!loses establertes a les barriades on existei
xen nuclis d'obrers. La llei del
6 de Març
de 1917.prohibeix que entrin a
les fábriqueA
begudes alcohóliques nocives i obrers en es
se

tat

d'ubriaguesa.

Havent esclatat la guerra, no era possible
que el obrers aoonseguissin la implantació
de les vuit hores, car s'havia renunciat
a res
pectar d'una Manera estricta les Beis regla
rnentant les hores de treball. Peró a l'ende
rná de l'armistici, després de quatre anys
de
treball dur i penós, un enfebliment
es pro
(luí en totes les energies; cada
individuu, ca
da estament, reconeixia que després
deis tur
inents físics i moral esdevinguts durant la
guerra, s'imposava una mena de compensa
ció. Les sagrupacions obreres anunciaren
la
celebració de grans manifestacions el dia 1
de Maig de 1919 a favor de jornada de vuit

hores.

Aquesta reivindicació,

que semblava econo-

micament possible i psicológicament oportu
na
i necess.ária, fou acollida per la llei
del

23 d Abril de 1919. Aquesta llei diu
taxativament que les hores de treball no podran
pas-

de vuit, peró deixa a cada professió la
facultat de la distribució de les hoz-es de treball segons les necessitats i
conveniencies particulars. L'aplicació de la llei no és immediata; s'aplica per cada professió, per
mitjá de
un reglament cl'administració
pública, elaborat d'acord mil les consultes obligatóries
deis
sindicats professionals i deis contractes col
lectius existents.
sar

El 'legislador francés no ha adoptat A pea
el sistema de l'arbitratge obligatori tal
com funciona, per exemple,
a Aust-ralia pe
ró durant la guerra s'instituí aquesta obli
vació i es feu un assaig d'aquest sistenv
dia 17 de Gener de 1917, es publicave
decret imposant l'arbitratge, les sentó' ejes
del qual tindrien força executória. El in.nis
tre de la Guerra adoptá el mateix sistema
per a solucionar els conflicte• que surgien en
el seu departament. En la marina mer an_t
fou igualment adoptat.
Les comissions mixtes d'obrers i de pat -ons
varen adquirir una gran importancia. Es
crearen també comissions mixtes d'ordre 011sultiu, per estudiar les qüestions l'elativo S a
l'expansió del treball nacional.
La llei de 1919 sobre elscontTactes col lec
tius autoritza ala sindicats a pendre part en
la causa de Ilurs membres i a defensai-l0s
davant deis tribunals. La llei de 1920 dono
noves atribucions ala sindicats professiora
els quals poden adquirir tota mena de bo ns,
mobles i immobles, sense limitació. Poden
comprar, per tal de distribuir-los entre els
seus membres, tots els instruments o stbs
tancies necessaries a l'exercici de llur pro es"
sió. Les unions de sindicats, que no tenien
personalitat civil, son as,similades aLs sirdi
cats. Aquests obren a tots les seves portes:
a les dones, ala minaires,
ala estrangers
les professions lliberals.
En la legislació del treball no hi figl l's
cap llei favorable a l'obrer del camp. Aquests
assalariats no es beneficien'sinó d'un PEtit
nombre de lleis protectores del treball. L'anY
1915 la canibra votá un projecte, proteg nt
els camperols dels,,accidents del treball, pe f°
no pot posar-se en vigor perquó encara esPe
ra la ratificació del Senat.
Sels ha privat del
benefici.de la 'leí de les vuit hores. La re0mentació del treball agrícol s'imposa a tol es
les nacions.
La legislació del treball a França, ha rt-s
1 itzat nombroses reformes que es venien <
nanant des de molt de temps. Creiem que
a questa es la
manera més eficaç per aconse
g uir que s'estableixin corrents d'harmoilia
e ntre el capitol i el treball.
Un govern capacitat que es preocupés de
1 es qüestions socials i es decantés a favor del
1"
d ret i de la justiia podria evitar molts
fi ictes. Peró, desgraciadament, els governs 110
e s preocupen sinó dels
conflictes d'ordre pa
b iie i deixen que els patrons i els obrers
barallin perturbant la vida económica deis
l'a

pobles.
J. C.

•
•
•
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Comentaris

La

guerra del Marroc

Després d'haver rebut Espanya
forta
sotragada, comerlça coneixer les causes ori
gináries del desastre d'Annual. Bé está que
una

a

el Doble
conegui els culpables d'aquella sag
nant desfeta,
per?) creiem sincerament que
la majoria
deis oradors que han parlat al

Parlanient espanyol,

estan

incapacitats

per

a

donar una solució al problema del Marroc.
Amb estridIncies no es soluciona cap confiic
te.

ri

Diats

moments actuals no son els més apro
per a censurar els elements directors

tle la
campanya del Marroc. Com volem que
soldats lluitin árdidament si els repre

sentants

del noble s'atreveixen a fer un elo
Plé parlament deis nostres enemics?
Nosaltres no som partidaris d'aventures ni
gUerres de conquesta, peró creiem que es
necessari castigar durament als moros bar
bres salvatges que han portal la desolació a
les nostres Ilars.
Un individuu pot i deu per
donar als seus enemics, pero un poble que ha
estat ofés ha de demostrar davant del món
en

que té

dignitat i que no se'l pot ofendre im
Les paraules dites al parlament

Dunement.

espanVol tindran
1fo

slan

ressonAncia fóra d'Espanya
faran gaire faVor. Certament que
comés molts errc,s, peró ara és hora de

ens

udar als que lluiten contra la barbarie i
no de
posar al descobert les nostre.s nafres.
Censurar és molt facil. Amb un manen i

una
escarpa pedrem destruir una casa, Per?)
Per a
construir-la calen molts coneixements.
c9D acabada la guerra será el moment de
exigir responsabilitats i s'hauran de dir les

coses clares caigui qui caigui.

1\10 hem de permetre

Lets que

que

es

repeteixin

uns

han omplert el rostre de yergo
aya. Aix6 és el que han fet totes les nacions.
Per6 a ningú se li va ocorrer durant la gue
rra lloá el
valor i l'organització acurada de

l'exIrcit

ens

enemic. Si algú s'hagués atrevit

a

fer-ho hauria estat expulsat del parlament.
A Espanya tothom parla i crida sense tenir
de vi
en compte que molts tenen la teulada
dre. Es queixen de la nostra inferioritat da

pobles civilitzats i

vant deis

compte

que

son

uns

no

tenen

en

elements que ni gover

Espanya es com
baten els homes sistemáticament. Els projec
d'aquest pro
tes no s'estudien. Qui és l'autor
jecte es pregunta; i si és d'un enemic poli
vehemencia.
tic se'l combat amb una gran
aquest
progressar.
Seguint
Així és impossible
nen

ni deixen governar. A

procediment anirem cada dia accentuant més
la nostra decadéncia.
Espanya és un poble sentimental i impre
sionable. Anglaterra ha tingut a l'India una
sublevació molt seriosa i el poble no s'ha com
mogut i ha restat implassible. Franca, Ita
colonials i
lia han sostingut també g-uerres
Una guerra colo
no han perdut la serenitat.
nial no ha de portar mai una perturbació ni
nacional. Si Espanya, dis
un trasbalsament

sortadament, esgrimís les seves armes contra
es compren que es produís
una nació culta,
una gran commoció. Creieu que és justifica
da aquesta cridória i aquest esperit bllic
que s'ha apode rat de la gent? Pensem que
lluitem contra un poble barbre i no contra
d'equipa
un poble civilitzat. No hem, dones,
rar-nos a ells, sinó que hem de demostrar la
riostra

superioritat espiritual.

lonials

o es

fan nomalment

tingui colonies

Les guerres

o

co

bé no es fan.
ha de viure

La nació que
continuament trasbalsada. Les colonies han
de portar una riquesa al poble colonitzador,
no

han de convertir-se en Ilagell del poble.
Que vegin els governants espanyols si Es
panya té condicions i mitjans per a colonit
i

no

zar

el Marroc, i si

que

renuncii

a noves

no

els té és

aventures,

preferible

car

és molt

sensible que demostrem la nostra

impoténcia
incapacitat davant deis pobles cul

i la nostra
tes i civilitzats.

Joan PUIGMAL.
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Bolxevisme ve!

!Truquen

la

a

porta!

idea deis parlaments i salutacions que s'en
dreçaren al públic, compost principalment de
un

estol de dames i noies nombrosíssim

1

bell

les constelacions estelars de aquestes nits
tarclorals formosíssimes.
Lo que no ha dit la premsa diaria es 1°
que no hi ha paraules per dir, i és el senti
ment que brollava de aquell acte social tan
com

La nova, és

a

dir, novíssima, revolució de

Portugal és de carácter bolxevista

remar

cat. Obra deis masons i jueus, com la revo
lució que va acabar amb la Monarquia por
tuguesa assessinat al rei pocs anys enrera,
és obra d'iniquitat. Trepitjant dolls de sang
i sobre miles sagnants també, han assaltat
el poder uns quants homes moralment espelli
fats sense cap valor politic ni social. El ma

teix president de aquella .república repugna
rebrels i es negá a donar-los-hi nombrament
i posessió de cárrecs.
Els primers actes de aquest ministeri por
tugués flamant han sigut contra la Religió,
o fent reviure lleis (les
famoses de Pombal,
gran perseguidor de l'Esglesia) cents anys
presentes, i fent poc menys que impossible
per medi del terror, el culte catelic.
Demés, no cal din-ho, no ha respectat tot
e.° que tenia aspecte de legalitat, i ha obert
les presons i perdonat tots els crims deis que
el nou poder n'és tarat...
Del que es proposa la actual revolució, no
cm
parlem. El port de Lisboa s'ornpla de
naus de guerra de les nacions civilitzades,
i és de esperar que la nova tragedia portu
guesa (i van ja no sabem guantes des del
rnentat

regidi),

no

passará endavant.

Peró el fet és que el holxevisme ha triom
fat en cert modo, a la nació veina i que ens
truca a la porta.

Caldria vigilar-la.—J.

•

I. C. B P. D.

Inauguració
El

diumenge

solemnial

prop passat

tingué lloc l'ac

inaugural del Casal nou edificat per a hos
tatje del Institut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona als carrers. Baix de Sant
te

Pere i de Verdaguer i Callís (abans Mon
juic de Sant Pene).
Fou un acte com de familia, peró de una
gran i exemplar familia; senzill en sa gran
ilesa, cordial en ring de sa solemnitat, inten
sament cristiá, verament democrátic.
La premsa diaria ja n'ha dit tot el seu
formalisme, l'éxit assolit; ha fet constar les
autoritats i corporacions que l'honoraren amb
Li seva assistencia o representació; ha dat

tan cultural, tan civil, tan encorat
tan precisat de promeses pel esdeve
nidor, com ja curull de fruits ubérrinis al
present. I lo que no ,podia dir La premsa fou
l'encís marevellós de aquell parlament de la

cristiá,

jador,

fundadora i directora de la institució, donYa
Francisca Bonnemairon, vídua de Verdagner
i Callís, la dona admirable que té el cor a
igual altura que l'intel-ligencia i aquesta molt
per sobre de la obra colosal, redemptora, qua
si única en el seu genre, que es titula «Ins
titut de Cultura i Biblioteca Popular de la
Dona.
L'edifici, encara no acabat del tot, és dig.ne, en lo possible, de ta institució.—J.

NOTICIARI
La «Gaceta» publica una reial ordre del
ministeri del Treball, disposant que de afflrd
a les bases i condicions que es publiquen, es
convoqui concurs per al repartiment de la
quantitat que s'indica, amb destí a l'abona
ment d'interessos de les sumes obtingudes a
préstec per les societat cooperatives per a
la construcció de cases barates.
--Es troba a Madrid el famós Pare Rtit
ten, de la Ordre de Sant Doménec, qual non)
no necessita encomis de cap mena.
--La Mancomunitat de Catalunya projecta
establir Escoles ambulants per a noies de Pa
gés a qual efecte ha enviat Custionaris a les
entitats agrícoles principals, per tal d'aa
bentar-se de les materies que caldrá ense"
nyar.

----Ha sigut aprobat el dictamen de la Go
missió mixta sobre el projecte de Llei de Ca
ses Barates, que deu d'estar promulgades er)
a(1uestes hores.
—L'Institut Agrícola Catalá de Sant
dre Llauradó solicita del Govern La difusi6
de l'ensenyament agrícol; que el crédit agrl:
cola sigui facil i abundós; que s'imposi
Banc d'Espanya l'obligació de proporcionar a
l'agricultura mitjans de crédit i diners Per
a cubrir les seves necessitats i promoure el
seu

progrés.

)
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D'a,c1

guetes? Per ara ja pot plegar l'honorable
gTemi d'escolans d'Escula.pi, que també sa

i d' allá,

bem morir-nos

Altra vegada la Creuada de Dones Espan
Ola dirigit als representants de la LA

Y°.les
tria
que

Per tal de demanar els mateixos drets

gaudeixen els homes.

Pero abd

a, lar
'es

com

s'els hi

va

ocórrer abans

l'apoi deis diputats, trucant a
Portes del Congrés que és la democrácia
a

cercar

tancada

dins

ara

una

Cambra

(vulgu arcoba),

han anat a parar al Senat.
EIS joves diputats no en feren cap ras, se411Arament perqué aspiren a formar familia.
Ara Podrá ser que en treguin més partit deis
senadors, que alguns d'ells es permeten fugir
de la familia i
echar una canita...; aixe> eLs
que usen Petroli Gal. I consti que

clarn.

no

és

re

sense

medicines.

A Berlin han sigut capturats das mes deis
assassins d'En Dato (q. a. c. s.) Es tracta
del matrimoni conegut per Noble; que fins el
21 del mes passat es van estar a Barcelona,
d'inc,ognit, per supossat.
En Casanelles se sap que és a Russia. Ens
atreviriem a aconsellar-li que toniés desse

guida

cap

que Ji

va

a

Barcelona,

perqué la

cosa

ara

si

prima.
*

*

*

En Maura, responent al diputat Sr. Barcia
parlava de la legalitat del partit comu
nista, va dir una cosa que sembla per pendre
el pel al soviétic diputat.
Té molta gracia—digué—que un partit que
vol enderrocar les lleis, s'empari en elles quan
van mal dades.
Gom aquell valent: Si jo pego no em digueu
agressor.
res, pero si rebo aguanteu al
que

*

*

*

Per eert que no sabem perque demanen
k(rets aquestes senyores quan ja han envait
'acilluc el nostre ofici.
a

Tots el gráfics publiquen una fotografia
una senyoreta que és a Melilla com a re
de la «Llibertat»
iV seara-corresponsaI
la llibertat!
4,

u.

*

*

*

En Lerroux ha dit que ell no intervindrá
debat del Marroc i que no és aixó cap
sino una cosa lógica, car ell demostrá
'que no tenia
ganes de parlar quan no va deen el

tria.ná mai
!Pobres
erldar:

que s'obrissin les Corts.
de nosaltres! Si tots els que van
«obriu, obriu que volem entrar; a les

,,
talla el bacallá», han
dir-hi la seva respecte el problema del
inar roe, ja en tenim per anys... Pot ser, pot
estaran parlant fins que arribi un altre

Portes del Congrés

'esastre.

* *

*

Al teatre de la Comedia de Madrid s'ha
un miting contra la carestia de la
vida i el tancament de les farmacies.

celebrat

,Nosaltres
llern anat

hau
som gent més práctica,
pams, i solament xerrariem con
,ira el regim actual de badall perpetúu i ine
perque díguin-me vostes: si estem de.
guaresma perqul seran necessaries les Pur
a

que

* *

*

En Cierva s'ha dit el mateix l'home-fera.
Home D. Juan, V. no está gaire fort en
Historia-Natural. Si vingués Linneus, senyor
Lacierva, u explicaria prou bé que la seva
familia no pertany a les feres.

!Todavía hay clasificaciones!
* * *

L'enginyer Sr. Montes, amic particular de
Abd-el-Krim, que va provar d'entrevistar-se
amb aquest per tractar del rescat deis preso
gracies
ners espanyols, no ho va poder fer,
Alhucemas
al
possaren
a
que
li
als obstacles
espanyols.
Sembla
que
alguns
moros
i
guns
explota
tot plegat per unes minucies de les
que
hi
han
allí.
d'unes
mines
cions
D. Indaleci Prieto, que és amic de Faino de
les mines, com que és socialista al mateix
temps, ha perdut la memória i no n'ha dit
del Con grés.
res al seu parlament
el diari «El Sol» que té tan bona infor
mació aquesta vegada ha badat, malgrat te
nir un corresponsal tamhé arnic de l'amo.
I encara a Espanya hi han moltes portes
obertes.

?
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COMPANIA TRASATLÁNTICA

DE LA

Méjico.

para
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Bilbao el 17. de Santander el 19. de
mensual saliendo de
Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada
Veracruz. Salidas de

Gijón

el 20

Servicio
y

Habana

Santander.

Barcelona el

4.

de

Málaga

el

5

y

mes. para

de

Cádiz

de

Co

el

7,

Buenos Alres.—Servício mensual saliendo de
emplemnendo el viaje de regreso desde Buenos
Cruz de Tenerife. Montevideo Y Buenos Aires:
el día 2 y
de Montevideo el 3.
d• Barcelona el 25. de Valencia el
26. de
Mhia le de New-York, Cuba, Mélico.—Servicio mensual saliendo
de la HaVeracruz. Regreso de Veracruz el 27
" el 2 8
Habana
de Cádiz el 30. para New-York,
bati a el
80 de
cada mes con escala en New-York.
Linea
Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de
Yenezuela-Colombla.—Servicio mensual saliendo de
Mala
pa,

II"

oh'

y

at;ItSanta

teato

Rjthieenanarias,
ieo-°
Pua'

Y

Cádiz el 16 de cada
Habana. Salidas de

(l e

Illen

y

Cádiz

7.
elidizdeeirernando

l'eldent
'hule_

Para
a

“uas

je

Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
para Las Palmas.
Sabanilla. Curasao. Puerto Cabello. La Guarra,
para
el
12
Colón

mes,

Palma.

Puerto

y
Barcelona.
saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicane el
Pdo.—Servicio mensual
ias y puertos
d
a
en
Santa Cruz de la
Cruz de Tenerife.
Las Palmas. Santa
haciendo las escalas de Canarias
Regreso de Fernando P60 el 2.

aPnaalrma rpue

4,

pdelaIncsousita

a.

-

de
en

"cifre,so
ne Ida.

de

Africa.
el

viaje de ida.

Fernando

Péo el

2.

haciendo

las escalas de

Canarias

y

de

la Península,

indicadas

en

el vis-

ttj'leett Brasil-Plata.
Can15:1°,5

Santander. Gijón. Cortina y Vigo para Río Janeiro, Montevideo y
Saliendo de Bilbao.
Montevideo. Sanos, Río Janeiro.
desde Buenos Aires para
emprendiendo el viaje de regreso
Bilbao.
Cortina, Gijón. Santander y
tiene establecidos los especiales de los puerde los indicados servicios. la Companía
Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, co.
a New-York. puertos
en cada viaje.
no son fijas y se anunciarán

Aires,
Vigo,

Trasatlántica

tos erntts
yas ("el Mediterráneo

Nalidas

tstos

d_tlen
.

.

oporunamente

admiten
uy

telegrafía

servicios

Por

carga

cómodo

y

sin hilos.
líneas

en

las

esmerado.
También se admite
trato

regulares.

favorables y pasajeros, a quienes la Comí-m/11a da
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores
para todos los puertos del /Dux,carga y se expiden pasajes

condiciones más
como

ha
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Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS. 7, pral.
(Travesía de plazas Santa Ana y Nueva)
CENTRO
MENTE

ENSENANZA,
PRÁCTICA, DE
DE

ESENCIAL
COMERCIO

Reforma de letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Document ación,
Prácticas de escritorio, Mecanografia.—Cálculo mercantil
y Teneduría de libros

por partida doble, aplicados a toda clase de
empresas inc'usa, la Banca y Bolsa
El Título de Tenedor de libros, previos
exámenes por péritos y profesores
mercantiles. Clases especiales para senoritas.--Practical of
(Lenguas vivas) por profesores extranjeros y por métodos School Languageks
modernos puramente
comercial. Leng-uáfonos.
-
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