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Una sania 1non san cfa;.
C.iant Dna
Un'sant ~ nova? Les par'ets de Barcelona son o mplertes de grans llençols blancs anunBarcenaa Inopinada canonització: «Santa Isabel de Cercs », drama castellà que la Companyia
estrenad perfo rma al Romea. Cinc actes, d'un tal senyor Anfòs Vidal i Planas. La obra fou
Qu a; Eslavà, de Madrid, pel gener d'enguany. Per això en teníem algun antecedent.
flors p e el pecat en brolli la virtut es gloria antigua i eterna del Cristianisme, el qual suscita
h
er 'aD'
¡Viaria E
. cu fi ns dels més espinosos esbarcers del diable. Santa Maria Magdalena, Santa
els àngcrpClaca i fins la mateixa Thais, convertida per Sant Pafnuci, i per la qual dreçaren
?ar's e i I~·~n tron formosíssim mostrat en somnis alR eremites, ensenyen com fan per emanci·
Inescusab; ertar-s:, les animes prostituïdes. Però del pecat a la santedat es passa per un pont
Ca e~ que es on es compleix la metamòrfosis . Aquest pont és LA PENITENCIA.
Santifi nonltzar en ple pecat, alXI pcr si sol ja seria, doncs, un escàndol prou gros. Però
c
degO!la:t_a «la Isabel., dona pública del carrer de ~ Ceres » (Madrid), pel' que es suicida,
no sab se. en son mateix llit de perdició, a fi de no destorbar la <felicitat» d'un home, es
er
El que vol dir sahtedat, o es voler expressament fer escarnot dels sants i de les santes.
s
afegei)¡e~artelIs indiquen que es escabrós el d rama,-això resulta sempre un bon reclam-i
qUe l'em que «el tema i la intenció de l'autor son misericordiosos i humans ». Això vol dir
Ilo es po~~es.sari sap tant de misericòrdia i d'humanitat com de santedat l'autor. Ben cert que
a final de I~aginar solució més inhumana i contrària a tota misericòrdia que el suicidi com
Corn a Vida d'una d'aquestes desgraciadíssimes dones.
lliure) f ~ue veiem que una revista proletària ( << Unión Obrera », portaveu del Sindicat
aVinen; a CI aquest drama un elogi absurde i erradíssim, creiem del cas r~tablir la veritat fent
capita1is~ue es fugir de camí dir que de la prostitució en son responsables els burgesos i els
es
dones r. . Contribueixen a aquesta espaventosa calamitat social tots aquells que, homes o
•
, ICS o
b
.
Cia a la 11 . d?? res, mteNecfuals o ignorants, obrers o potentats, deixen de prestar obedièn·
el IVlna de la Castedat, proclamada per l'Esglesia.
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENDINS
Després de les calors caniculars que seguiren
als frets tardans de primavera va donar-la per
ploure a bots i barrals, baixant altra volta desconsideradament el termòmetre. Ara torna a fer
calor. El temps va d'acord amb la política. Fa
dos dies del gran àpat de les esquerres i ja no
s'enrecorda ningú. Com si al mon no fossin.
Quina contrarietat per don Melquiades, l'heterodoxo! En Romanones s'ha posat malalt del sust.
També a èll li ha tocat rebre d'aquesta indiferència pública a les esquerres.
Però com que no per això s'aferma en son seti
el Ministeri Guerra- B$!rgamín, s'ha pensat en un
gran Ministeri d'inteHectuals per a substituir-lo.
Una marquesa humorista convidà a sopar als més
indicats d'ells (en Cajal, que es veu que serveix
per a tot, era el president in mente), i també invità al Rei, qui, després de fer-se càrrec, amb la
borbònica vivó que Déu li ha da), dels angles
facials aguts de sos comensals, sortí de casa la
Marquesa esgarrifat dels trànguls que sofriria
Espanya a mans de tan excelses nu litats polítiques.
l el Rei, fugint no ha parat fins les Hurdes,
que és una regió del regne que mai cap governant
ha visitat, habitada per un~ raça liliputiense a
força de misèria. Els polítics no tenen temps
d'atendre a aquestes minucies de bon govern.
Abans de marxar el Rei tingué, separadament"
in:porta~ts conferèI1cie"S ~mb, La Cierva, Berllamm 1 Sanchez Guerra, OI mes d'algúns Consells
de Ministres de vera importància.
La causa d'això és allò del Marroc, que és la
ruina i la vergonya d'Espanya; i allò de Tànger,
on els francesos, rient-se i burlant-se d'Espanya
i dels diplomàtics, van agabellant-ho tot, inc1ós
el port en proj ecte, contra tota llei i justícia.
j Així ens paga França çó que varem fer per ella
en la Guerra Gran!
La discussió dels Pressupostos va avençant-se,
com també la dels projeétes tributaris. El centpeus d'En Bergamín solament l'apreciarà el país
quan comenci a traduir-se en rebuts de contribució . papeletes d'apremis. Aleshores serà l'espetegament de dents i els clams <Íe misericòrdia.
Mes serà tard aleshores ...
La qüestió de. les Juntes militars segueix en
peu. Apoiant-se amb l'equívoc d'ésser Juntes
Consultives legals, continúen operant com si el
Rei no hagués dit res a les Planes. Es veritat,

r
però, que el dia que els Governs dels pa rtits tu J1ants no tinguin aquest fré.. .
V
En Berenguer ha fracassat , indubtablement. lsa
per un any de la desfeta d'Annual I i malgrat
c.
. dcll
mo 1ts cents miI-¡¡ons de pessetes gastades I
150,000 homes empleats en restaurar la Comat!'
dància de Melilla i castigar als causants de la
mort dels nostres pobres soldats, encara no sotJl
a mig camí ...
.
. I
. a punt
• convel11 comerCIa amb França esta
.
El
de c!oure's, però no s'ha donat un pas sense del'
xar-hi no~a l tres un tros de carn ...
nfe
IIan començat els treball s tècn ics de la Co '
,
.
d
l
11
part,
renCla
e..,a aya. França"
pere
fi hiS
IJrcn ,
pero ad referendam. Els periodistes han esta~ ,
closos de les deliberacións. Això és un bon slnl~s
toma. Es tracta de una Conferència seriosa, tJl
ningú espera que tingui cap èxit pràctic.
r
Poillca ré ha fet un altre viatge a Londres peò
tal de refermà llaços i desfer malentesOS, per_
tornà a Paris no portant res 1lIés quc bortes .~a,
l'aules. Anglaterra juga amb França ineonsl e
rac1ament. l els. ~'ancs baixen ...

t)

ESPANYA ENFORA
d'eSItalia fa el joc a la Gran Bretanya per ta.l I al
torbar els plans imperialistes de la seva l'IVa lill
M ed't
' L a questlo
.. " d e l'AdriàtIc
.'
I erra.
te a !tara,
preocupada. Voldria ser-ne mestressa i senYo ra
però la Gran Servia ho impideix, i At1g~ate;eu
podria aj udar-la molt ... Altra preocupa ctO g isJ11ul1
per a Itali a és Ja lluita entre feixistes i co
rò
tes, que eS prqcura disimular a ls extral1 jers, ~~í. .
e el )V>
que segueIx I es va fent crònica. Sort qu
janisteri per ara frueix de vida robusta i e1s¡oc
listes es van tornant governamentals.
baSA Irlanda les el eccions no donen force~ eCCió
dlr
tants a cap partit per imposar-se. La
deiS
pol~tica es.;arà ~ ,mercé dels representan~s Iliure
petits partits. Alxo vol dir que el noU esta Iii'
Ofl11a
(fi ns cert punt...) d'Irlanda, trigarà en n
zar-se.
freAl Ulster persisteixen Ics matances. fa rri' •
ue '
dat de llegir els extrems de crueltat a q
ben els lluitadors.
saLa Const itució definitiva d'Irla nda, que ¡¡oore'
, . l'
.
t ' Ja ¡,er ,
b em quan tl11C ra vera efectiVitat, cO e f ¡1lCIU :
sentació proporcional i el dret electoral cra hI
'd s a '
Per cert que entre Ics diputades cleg l e " IlleS
figura la vidua del famós arcalde de Cor ,
no per gran majoría.
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de dir les coses clarament caigui q1li caig7/i, anil'em l'espil'allt aquesl Cliil'e mefític que ens va a poc
a poc em m el:::inallt.
El 'r espec/e !'he1n de tenir per la gent bona,
ItO pels qUI: van desm01'alit:::ant els noslres costmns. Qllan vo'ldrem posar-hi l'emei, ja no n'hi
Mol/es vegades 'ens estra¡¡~le¡¡¿ qtbe a la sociehanrà.
ta/ esd'
.
-.
.
eV!ngwlI mals molt greus, ~ no /emm en
Decididament ens anem europeit:::ant. Totes
C~1nP/e qlte nosaltl'~s en sO'ln l'esponsables. No Ics exll'07'agdncies i totes les inM1toralitats es11 ha
f
.
e ecle sense causa. Els mals qtle patetx'
lrongeres han tl'obat la l'orla obeTla i han penela sacie/ot nosaltres podem gllarir- los, car nastrat a la nostra ciuta,l. Molta gent les ha rebut
al/res som els qui els havem originat. Amb '/Illa
amb els bTaços obe1'ts, perqt¡è d,onen bon tó ·i
lI/Ica de
'
.
P ò
l
selly podnem sanejar-la. el' com vo111'1 vernís de cultura. Si totes aqttestes coses imClt que la g ent s'espl~'itualit::i si els que de1trien
,,¡aTals les fatl a l'estranger, perqltè 110 les podem
d,ona/,
bon eXC'11¡ple, observen w¡a Vt'd a por e d'.1,·
fel' /mnbé 110saltres?'
f ICant
p U
..
,
.
.
1
'
/
•
1110, pel'SOna d'alia pOHCW SOCtO", no s ba
La dalla cataJ,a11O era httl1ij'l i senzilla i plena
de disMngir pas per la seva desaprensió, sinó
de seny. Af01'tu1!ada,1lIent encara són moltes les
Per la seva! cultw'a la seva edncac1'ó ~. especta. l
que serven a.qt¡estes antigues virtuts, però si les
lncnt p . l
'.
. .
no ho'el. ,a . seva fmor esptr¡ttw.l.. Una senyam coses seg nei,ven així ens a11irem Iotes a poc a
.s', es WLtcamen.t perquè ves/eulo' elegantment,
poc conlamÍ1vanl. Conec ttna senyoreta qt¡e no
Pe¡'qu è té culttwa i edtbcació. I si ¡ma daJma
d!1¡o.
volg1lé 1lQCUlIar-se per no mostrar el braç ?Ht al
IS/Ingid
'
a, le culttt'ra, com és de suposar, CM}/.
metge, i a·ra va escotada i porta vestits sense
es camp'
1'<:11 que prengui part en cel'I es fes/ es qtle
màneg1les.
esta)! en P
"
'I E
d'
I/gtZ<J, amb la moral cr¡¡shana.
m ¡¡'an P
Vol dir això que ara no és tan bona, com
d' , otser que la moda ho e,rigeix, però jo els
aba.1!s?' No; però la fa 1'(; a del rnal exemple li ha
nlrc ,gl/.I! no hi ha sinó Ul1a moral i que aqltesta
a
·
' ó perquè f et perdre el l'udOl' que abans tenia, i ~r~ conlaoS1! fe t '
U,¡¡¡cameM
pels pobres S1n
sidera l'í cit allò qtte C011S·i demva peCI1Q1Unos.
cOmpleit'in tols els hO'Nles.
Ja veie1b, d,oncs, la importància q¡b~ té qHe es
l eb/.l1~ Un hotel arislocl'àtic d e Bal'celonaJ s'h·i cedoni bon o mal exemPle. Hem de temI' e1~ compd' en festes 'mtmdanes 1: les senyol'es h-i acuden
te q¡~e la majoria de la gent 1.~0 pelMa, t que fa
.ISPosa(! es " d'
.
"
. . El
l'it
\Y
werll1r-se slgm com stgm.
s maallò que ve·/t fil' als alt,'es. Si la. dona pen.sé~
es cl¡anvien les senyores i tnenget! i ballen
al I/.Sb r
,
'
seria més l'eJle,~liva. PerÒ com volett qtle St{j1H
esposa d un company. Aix'ò serd molt ele9a 11/ lI/olt
assenyada. si senl tantes vetIS q1te.l'ac~n~ellen. mal'
.
'
ClIC, molt mundà, pel'ò molt poc ed1f icqn/.
lamenl ? La moda té 1ma força trreststtble ~ cOrm
que afalaga la nostra vanitat ~'.S hi sotmetem
Em d'
11
19neren que es ballava molt incorrecta fdcilmelll. Oh! si ens pogttess.m desfer de la
Ien/ i 11
I
. .
hi
, o la volíem creure. La cunOSttat C1M
vanitat i /cI coq1teten'a!
i
'
d e segm'da. L" mre ens
asf'pO/'ta
.'
rem ft!glr-ne
Ja ho sabem qtle f l?m coses que no podem fer,
~.t la.va
.tí I
" M'es 11" aU1"IC'm pl'efent. no anar- j·It.' A'tperò és tant bonic sel~tir-se lloar i velt1'e qne
tallt1"¡ e l i t ·
J
.
11y
seguit creient que ens ~aVten engala gent et mira ·i et tl'oba formosq.. L'adulació1
at. No h
d' l '
.,
PI" d'
l , tIC
w a tlllpl'eSS!O que em va profa perdye l'enteniment. Si el lleó ente?gu¿s el
a /tlr aq ue 11 espec/a,ele: el meti JU
. d,tCt
" serta
.
?Ilas
nostre llenguatge i li diguèsshn que te la pell
Crc sa dur. Preferc.i,'I;o callar. Hi lla tanta !tiPoolorosa com les roses, ·i qtle la crin.tera li cau
SIa· esta t I
.
l'
.soCI.'0:1'
an a?'relats els convenC10na zsmes
's
' .n
dom tint d,el cos com una cascada d'or i qtte els
qll l ' V1vnll en 'uns temps de tanta covard·ia,
nUs li brillen C01l1 el sol i les estl'elles, et~ compOï; es meves paraules sonarien molt dm'es a les
les dc devorar-nos s'aget/ria mansament als noses cie l
11{
a gent lmtndana.
tres peliS.
fort oltes vegades he astat temptada de cl'ida?'
Ens ad1,t len i ens deelarem vençudes. QHatl sefad' ~erò no ho he fet perqt¡è els prtuJents s'en.Clr¡cn.
rà, oh dona, que tindrem seny.
Les 'l
bla ncs us'cel'es
no es curen cobrint-les amb draps
MARIA BONSHOMS
,
.
rifotcant
' tno
arrancant
la carn cOrl'omp1tda t pul
•
'/Jan f
a sang. Tots coneixl!1n els mals que
Cnt mé', .
t ._,.
abjecta
o agut 11 mes tt~tel~S el ma erlc.u.t.sn:e,
Però . qUe porta la hWmanitat a la decadèncta,
n1?tgÚ s'
.
l
El comportament és un mirall que refle~a
sell
.
atreverx a nomenar les coses pe
ventabl
.
.
.1'
e nom. M entl'e no ht hagi la va~entta
qui éll cadascú
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La. derrota de la caritat
cristiana i1 Barcelona
Les virtuts de Crist són perenncs com la Església, que mai morirà con a tal Església universal. Però això no es contradiu pa.s amb la
possibilitat de mort i destrucció local d'aquelles
virtuts, i fins de l'Església matcixa, en algún
lloc determinat, i de pérdues cristiancs parcials
n'està plena l'història. Scnse cap mena de dubte CllS trobem a Barcelona en Ull d'aquests casos dolorosos, nuncis d'époqucs pitj ors, car les
virtuts criistiancs, sol,dàries entrc elles, estan
rctrocedint, però sobre tot la de la caritat, va
dc desfeta en desfeta. l 110 és pas Ulla imatge
rctòrica, sinó una realitat estadística.
El senyor Marqués de Carulla, Rector de l'Uni vcrsitat, President de la Junta Administrativa
de l'IIospital Clínic, que uneix a Jl'aquests enaltidors títols, el mel1ys iHustre dc membre del
Comi té dit d'Obra social i benèfic, és a dir Comité admirlÏstrador d'UllS cabals l'origen dels quals
cs oficialme1~t desconcgut. en fer lectura un dia
del passat mes de maig de la Memòria del Clínic correspon cnt a 1any I92J, va mani festar que
la situació econòmica de l'Hospital és molt greu
"per la minva dels donatius particulars, i que
si no fos per'luè ha continuat participant en els
repartiments efectuats pel Comitè d'Acció Benèfica i Social saldaria l'actual balanç amb un dèficit enormc, prccursor immediat de la ruina econòmica i fins del fracàs de l'actuació benèfica"
d'aqucll establiment (La Vanguardia,· 18 maig)"
Sabent com tothom sab que la subvenció del Comitè consisteix en els diners del joc, segurament
cnrogiria l'autor. i enrogirien els que escoltaven,
. en oir aquella declaració terrible, equivalent a
confessar que la caritat cristiana, alimentadora
essencial de tota beneficència, fallava i no podia
mantenir ja l'Hospital Clínic, i que sort que acudia en socors d'aquest l'ajuda de la cràpula.
El senyor Guerra del Río en el seu discurs del
Congrés el dia 13 del present juny, entre altres
acussaciolls per dissort molt versemblants Ci comti qee no. responem de la intenció final del diputat relJ tlllicà, i menys quan deia qne metres no
s'esborrés -del Codi ci j oc seria 1111. cldicte, perquè el Codi reflexa la llei moral, i ço que és un
crim se:;OliS aquesta, bo és tant si ho puneix
com si no ho pttneix el Codi) h·t cntalogat els
permisos de joc que es venen mensualment a
Barcelona els quals són otorgat a 6 cases que
paguen cuotes de 40,000 pessetes al mes, 10 de
;30,000 pessetes i 9 de 12,000, una que no paga res

--~

i altres que satisfan drets més petits, i que la junta
(vol dir el Comitè) recauda en tot 800,000 pessetes. Recapitulant tenim, doncs:

6
10
g

X 40.000.
X 30.000.
X 12.000.

Pt >.~ ~.

'240000
300.000
108.000

618.000
Altres fins a 800.000.
Total. .

152.000

Ptes. 800.000

Aquestes xifres són versemblants si es cú n1 pa.
ren a11Tb les de Madrid, on segons docu tneJ1
quc vaig reproduir en altre lloc, també paguen
C'ls banquers del joc unes 800,000 pcqsetcs cada
mes, cie les quals van a beneficènci:l. tant sols
200 o 250,000, igual que a Barcelona, essent la
destinació de la resta de les 600 .00.'), tan 1111 SW
dosa a Darcelona com a Madrid.
No insisteixo sobre aquest aspecte de la qï!~<
tió malgrat que sa gravetat immel15'1. coutribn'c!I:1
a donar ttl1 sentit ben especial al títul de '·s~
cial i benèfic" que rotula el sistema. Ara 1l0 lnes
.. .f er remarcar e1 f'et eru, cert, pOSt't';U, qlle
.
de51tJo
la ciutat ele Barcelona 110 pot mantenir l'llO.-pltal Clínic ni el cie la Santa Creu ni la major
part de les i11stitucions benèfiques,' però en ca\l'
vi pot llençar cada mes 800,000 pessetes i mo t,
moltíssim més de 800,000 pessetes, pcrqLtè la t~'
talitat dels dincrs jugals ha de compencl re a
tributació clels banquers,' més les ganúncics cl'~'
quests, que ja és comprèn han d'és~er tant o ¡)1C"
grosses que l'arrendament.
.
Barcelona, doncs, que no pot sostenir a111)I ,C'I
almoines i fundacions obres de caritat, llenÇa li
fang- e;tda mes, milions de pessetes, e11 ~;i fra "lTert's
cl
semblantmcnt molt més grossa que sos 'd'fi
e .a
hospitalaris. A<lllesta és la situació, la ve rgo~ly'~',
situació cle Barcelona cia vant dels homes I li
vant de Déu.
:t
Aquest és l'espectacle de la ciutat que per ,b~~~
de sos patricis i autoritats declara que nO te leS
ners per els pobres, però que- en té per a. tir
Sls
males passions. Que no té recursos per a aS .e_
s
,
.
'
1
pes
'
a sos ma 1a lts pero que te vtutcentes 111t
er
tes, o un mi lió, o un milió i mig, qui sal? l, ~a
a dilapidar i fer malbé en el joc. Tristiss l111 5~

lal1ç moral. tristíssil11 inventari ' l'estat de s.lI ,
,
' 1 OlOfl.
pensió de pagaments tle la caritat barcc o .~_
simultani amh els beneficis fantàstics de la el
pula harcelonina.
I ¡¡d
'd
' e "s cII eÍ!, mes
J) ero, ço que encara es
esastrOS,
sc 111' endóna, aquesta indiferència g-eneral dL!. f¡a
blic, i d'una manera singular, de Ja t~ellt crtS etl
na, clavant d'uns 'fets que l)osen a Barcelona ')1
J 'llO •
descobert com a ciutat honrada davallt ci e '
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i en descobert com a ciutat cristiana davant del
Suprem, que no ha de perdonar la derrota
fU~ els barcelonins han infligit a la caritat redlgl~sa. Actualment els croupiers, els banquers
el JOc, gent criminal, perversa, inhumana, poden
~al1t~r-se de qUe sense ells els hospitals i asils
laul"len de plegar; i aquest triomf dels malvats,
b110 d'Itt res, no esperona, no avergonyeix als
a,rcelonins, no els fereix ui en el sentiment de
Cr¡stians ni en la dignitat ciutadana. Ans al eont l'ari 1
, 10 aeceptcn ja com a règim permanent i
d 'finitiu,

Jutge

La nota culminant d'aqu esta espaventosa im-

~~t~~lcia de la caritat, suplerta amb la ol11nipo-

d~ncla clel vici, la dóna el projecte ara aprobat
l' Un Ilospital per a contagiosos, iniciativa cic
, a~ltorjtat civil adoptada pel Comitè d'Obra Social
1 üenèfi'
,
.
lea 1 que sera, una ' rea'l itat
de segluda,
segons Ilota oficiosa del Govern civil pl1blicada a la
pt re~,
l11sa d
i
e 16 de l'actual.
Aquest '
hospital resl1lara Ja creat comptatlt amb els diners del joc

com a 1'ecurs prit~cipaJ, i fal volta únic. Serà doncs,
un hospital creat pel joc, una obra tota sencera
concebuda en nom del Vici.
Serà. la primera obra benèfica fundada de $0ca-arrel al marge de la caritat cristiana.
Ja no hi tenen res que veure la virtut ni tampoc la justícia (car no és tampoc' una obra d'Estat feta amb cabals pagats pels contribuients
segons justícia legal). Serà, francament, una obra
deguda únican1ent i exclussiva al Vici, a la llibèúat del Vici, é} la reconeixença pública del
Vici. Els barcelonins, que no poden assegurar la
vida al secular Hospital de la Santa Creu, veuran com es construeix, opulent, nou de trinca,
J'hoopital de ht Rtll ta.
Suposo que la Creu no la posaran pas, en un
cdifici que significa el fraeas local del cristianisme. No crec que es trobi capellà per a beneir
b primera pedra ni prelat per a inaugurar-lo.

R. RUCABADO
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lnforn7dcions socials
El'" depende11t:s

d~

comerç'

In,Dissabte elarreï es celebrà al Centre AutonoIsta el
tri - e Dependents de Comerç i de la Indúsa, Un "
,
Pcnd
mitln organitzat, per les entitats de deu'" .tel1~s cie comerç d la nostra ciutat, per tal
,l( ena'
¡JÒsit ,rltzar la seva protesta contra els pro"
Celo s d alguns indl1strials de les barriades de BarPer I;a d'establir un horari diferent de l'acordat
FIa Comi ssió mixta del Treball en el Comerç,
de .,l's de[) en d'ents ompliren 1a gran sa Ia el' actes
araci C~l11cntat Centre, essent aplaudidí ssims els
rcco OlS qUe feren ús cic la paraula. Quasi tots
1l1C1nre
"aetltuc
1s ener'
¡;iques,
' u que es prenguessll1

I.¡ aSSCI11 hI

del

'

. ' I,
ea aprova' per unanimitat
en .
l111g

PI~aJor entusiasme, les següents conclusions :
' ' que a b n.
sa)liUcra'
" p.la t estar contra el
proposlt

fOr¡¡;¡a,rt clel Comerç detallista de les barriades
C
Vuit I ' de la ciutat de vulnerar la jornada. cle
lore '
COlll1'. " S I els pactes solemnes establerts a la
SSIQ l\1'
Patrons'
lxta, organisme oficial integrat per
I dependents
\SCo•
illlPl1~Ol1: Considerar qlle si poden infringir-se
Poraci~n;I1~ , e!s. acords estab,l erts per la dita. Cornisrne
al ¡tana, el valor social d'aquest orgaCas el qUeda completament anuHat, i en aquest
celonas ca 11 fi'Ictes obrers en el comerç de Bar, queda ran sense cap organisme que curi

des sostraure llur resolució del terreny de la
violència,
Tercer: DiriITir-se al President del Consell
de Ministres, al ministre del Trrball i a totes
les autoritats de Barcelona, elevant-los les presents conclusions i conjurant-los a fer complir
amb rigor la llei i els actes lliurement estipulats.
Quart: Prohibir seriosament als dependents
que prestin llurs serveis a casa dels patrons
que es p1'Opo. en vulnerar la llei i els pactes que
es facin còmplices d'aquest delicte. Tot dependent que es l'resti a perllongar o alterar l'horari establert per la Comissió Mixta, sotmetent-sc
així al despotisme dels patrons, es considerara
traidor als interessos de la classe,
Cinquè: :Recomanar a la dependència tota de
Barcelona que demà, dillulls, dia assenyalat pels
patron~ per a trepitjar la llei i els pactes, que
acudi en massa, a les vuit del matí i a 1cs set
de la tarcla, als llocs de perill per a coadyuvar
a l'acció dels agents de la Comissió Mixta i dels
de les restants autoritats encamÏJ,1ada a fer respectar 1 dret.
Sisè; Proclamar per a la dependència mercantil i per a totes des forces obreres de la ciutat
la necessitat que entrin de ple en el camp de
l'actuació cooperativ ista com a mitjà pacífic i
eficaG de situar en llurs mans la direcció de la
vida econòmica del país i acabar així amb l'existència d'elements parasitaris que disminueixen
la producció i en fomentcn una injusta distribució.
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La glòria mundana
Cada dia anava fent-se més sòlid el prestigi d'En Joan Belsolà. Els setts r:mics l'admiraven i generosament populant:::aven els
seus esc'rits reproduint-los en la majoria dels
diaris. En Joan en co'mençar la seva carrera literària era humil i senzill, però a poc
~ poc i tal vegada sense dallar-se'n compte,
es deixa úifluir per l'orgull i la vanitat.
T1I, li deien els amics, ets l'escriptor més
pur i emotiu de la nostra te'r'ra. En Joan en
sentir aquestes lloances somreia agrait ,i feia
veure que li desplavien. Tan eren lloats els
SCI/S articles qlte es va creure q'ue era 1tn
hOllle providencial que D~¡¡, havia enviat a
la terra per a redimir els homes. !Iel/'s aqití
es deia, 1tJiS articles qlle fan 'fités bé que les
prèdiques més eloqiients. Cal que els hOJYte~
//l'escoltin i scglteixin els meltS consells Si
volen salvar-sc. Era tanta la 'l'anitat que
tenia qlte no tolerava que ningú disClltís els
seus articles. Qllall passava pel carrer es[Jlwrdm'a c011lpasiz'ament els vian~nts ~ exclamava: si tota aquesta geHt tingues la
li/eva intelhgència i veiés tan clara'ment com
jo les coses què perfecta ser'ia la hwmrmitat~
L'únic a1nic que li parlava s¿ncerament t
s'atre'via a co'mbatre les seves idees era l'Enric. Per això En Joan s'excusava sempre
de parlar amb ell. .
Un dia anà al seu despatx a v·;sitar-lo. En
Joan en veure'l li digué crlta/nent: Amic
meu, si vens a disc¡¡,tir haig d'advertir-te .
qlle avui estic 'fnolt enfeinat. .
,
-Ja suposava qlte ho estones, cMltesta
irònicament l'Enric. Un home com t{t semp're té feina. Prengtt~ sient vora la tanla
al davant de la qual seia En Joan, encengué
una cigarreta, llençà una glopada de fum
que s'esvaí fent gracioses espirals, i amb 1m
to 1Helodramatic exclama:
-Tu Marcel1us eris! Si segueixes per
aquest camí, m'viat et veurem rep'roduü en
b'rOHze damunt d'una font pública. Els teus
articles són una 'meravella.
-Encara que tu no els trobis bons són
molt lleg'i:;s.
-Al món hi ha lI/ Olt bona fe.
-Es que suposes qlle sóc un escriptor
tor despreciable?
-N O' si no crciés que tens talent no et
feriria dmb les 'l'neves para i/les. Si et fereixo
és perquè t'esti1/l0.
-Ningú ho ereltria sentint-te parlar.
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-Em sap greu, Joan, que sig~ti~ tan v~:
nitós. Tu podries fer molt de be ~ no ab
tant no el fas, perquè no ets humil í pel1s0~
més en la teva glòria que en els teus g.e~t
mans. Tu cre~ts com molts homes q~te Sb t
" mes
" • ql t e dam/l
. e1 so l no sort
moriSSIS
~na
. Ñl1
ge la terra hi planaria 1I11: a Rr~n tr,ist~s~ " I:
hi ha cal) hOrne ql/e Si.CJ'ttt tmpre$Cbn'dlb eEs necessari l'esforç de to~s e.ls !tonies" P
rò la humanitat pot prescmdir de tu I det
mi ,i ad/mc de l'home més savi. Si ara e.
morissis, tot restaria igual. Els qlle aVli :
t'afalagl~en, t'oblida'rien de se{)llida. Abai~~
de tll
hagueren a la terra altres escY
.
l'dzar II I/'Y noN!t
tors qlte llll'i/auen per 11It11lOrta
i cràen tamb.é que la. hll;l1anitaf e~eYIIG'l:;~;~.
els plori7Yi~ 1, aVI/1. llwg/l es rccora~ d s'aLa hlll/lamlat emllllla COllstalltmellt I !lO, Eï
fI/ra a esguardar els qlle callen pel call1 l./ ~
tan pròdiga la vida ql/e al/à on call 1In ¡o
,
doll CS
me sc n,alça un al fre. N () t''lgillS,
élt,
'Z'anitat Joan. El talent no té l' ha donat D. i
lSSIS, SillO, ¡.?crqll è s ervclJ
perqllè t ,ensll/Jer b'"
de g1latr¡e als hOJJ/cs qlle no en tenen.
- Vols qlle llenci la ?nevo ploma?,
._
SI
. . Pero, qlle
-N o; vuI1 qlle escng/t'ts
. 'fet
guis hI/mil. Un h01'ne pot sentir-se satlS . r
de la seva obra, però mai creu:e's s1tper:s_
als de'més homes. Pensa que St tll saps br
eriure lIH bon article, un altre home sa LaÒ
j;astar el pa ql/e ha de nodrir el ten cos, I1
"
dI',
. ~Otl~ .e1 per[1f1
gloY1a
, e lO'f~e s' esvaei;
I Sí
d'mia ftor. Umcoment DeH es w11'I/Orta . llir
malgrat el telt talen~, no !tas, sab l~t se1Gltt
el camí de la perfecCto, mes t'hat/na vag
nàixer ben humil.
po-Podras dir que sóc vanÚós, per~ 110 'I/lJ
dras 'fier/or que tinc 'f1tolta paciènc/G. 1 r:/
.
deixat parlar
sense tnte1'rom.j;re
ei tel.I SC
11lÓ.
-Agraeixo el telt sacrifici.
ell
Els dos amics s'acom,iadaren i E'n J 0/1 oi
. so l pensa:
'L'E"
b011"11
11 ï.,
trobar-SC!
< 1Iru:-cs lIn
. 1'es perq ue' no
t 'e amb l,CI o,/11.
jJero, no sera,11Iat
Està òé q1le sigllin humils els hOJll es. 1 sC[lars, ,7e1'ò /10 els q;,e ~e n.en. talent. Estl,,~ar6
gil/' q1le el poble 1n estmla t que no ab
1IUÚ el melt nom.
. , 1I1t
A gaf à la ploma i es posa, a escr¡¡lr~decS
,article. C0111 de COStll:1I de l.es , seve'~ara l'I
perso¡,wls en feu un aog111o. t es dec
més pur i honest dels homes.
. els
Bl sen /10m s'anava pO/J1,laril:::a.'~t ;'l çer
sells adn.úvadors ser/uien branda:lt 11;~b;1,a
dels do[/is. En Jo an s'inflava 1, es
gra1l.

'n
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dia fullejant una revista estrangera
tp~1Un,~~ncebrc
la idea de fer un llarg viatge.
a els amics mh 'Í11tl:'I1IS els va dir: He
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a;l1s~t fcr !tn, viatge a l'A sia. Vull conèi.xer
I/:/(e l('s jmll¡¿tives civilitzacions. Viatjant el
esperit s'enrl/ruirà. No tinc pares ni
geell
l'¡I/a'
'I
far' 11~ t, per tant, la 1IIe'va absència no es
a ob7radora.
l~ls
IIlú ' t(!'(··
's alll/CS no t ,obl I'd aran 111 GI,. e.xc Iallit dels reunits.
d P
. . Itna nottCIa
, .
al,.11r cap, e
ocsd 'les aparel:na
/¡f~t;'t~aYls, ?,w1bcnta¡¿t als llegídors q7le l'ilprl/I. ('scnptor Joa/I Belsolà anava a emÇa c/c IIn llar[J 'viatge. El dia de la. partenPor~ s Qse lls amics i'llcond icionals aClldiren al .
<'o/," llall el 7)aPOr va fe'r-se mar c'Hdi1IS,
elil~:.~re¡¿ e/s lIIocadors i En Joan sOli/riqui
blall ~ ll.at. 1:.n la blm'or dcl cel els 111Ívols
Illa/'\ t rcfl/l,c;cl/ts lliscavcn SllaUII/ent. El
"ell rra Ple dc Illlïssors i les .c!rt't.'illC's ~!ola
bl(¡z,~lr;an d'oir/lla . En Joan cs.rJlwrdaba la
si a11('\'
/ [a/1
11 ra del mar ,i es trobm'a c;ral1 com
' .
•
"c/(r " (/ COl1ijllC'Ylr les terres llIlJt'j'aJtes que
la
I)
.
F' cr ¡mlNcm 'llcgada .
"es ela lfr¿('s hMes q7le el '{Iapor hm';a traSot ('I
R .
,
fl(¡'io
11zar '\.olg que el 'mar es 'l'C'l'olta
feia ~a/JICllt. 1.:,'1 7.1c'Ilt 'l/dolava tall fort q7lc
"ols c~sarda , Al cel s'agombolaven els mída"a f li¿ grans 111 un tanyes. El 'vapor bran1~1L
capblf.wdes.
Sel!ci t oan s' estrelll í de /)0'1', M ai ha~'ia preS'Cllt 1tna tempcsta tO/i forta. Com més
' f Ifr10S
. , estava ~f
JJ
Illar, ¡¡l.:Java
El
.e,l '('apo'r I11('S
!J/(é q captta, un home '('ell i sossegat, dih
. .¿ 111all(1,.- jJreparar I,eslIe bela ~<'aror
es perdena
•
Vcrs e' rq/.les de salvament. Bls jJassat"Vi/Por :~dav.en esfereits. L'enfon:::011J.ent del
l.. ra 11111/1 i/lent.
. es lila
.
Sl 1'Ol(.1I r~s abraçaven els .leliS fdls COIn
Pla/¡a.~ eSSllt arrabassar-los ac la 1110rt ql/e
.
nclap <a da 1I1111/t dcl seu cap. Els í.'ells seien
a b
d'"t1llpotcncw.
. A rrz-.
b(l' el arats
~
,111 Ull gest
cO rcil ~TI7~nt terribl~ i els passatgers es llenCOll/ li
aigua. El ,(Hllt seguia udolal/t, ai.'leI/Inta
'
,
PflreO/fr'
Ilyes d ('.l'ClIma. El ~Ia por desaelllbr07"~ els naufregs lluitaven amb les O'l1es
aClarir_I ('~. l,a te1il /)esl a 1'11 invà. el ccl va.
Slfral' er 1 d~l'N1lnt de les m:giies es '(Ie l:eren
en / cadollcrs inflats d'alguns nàl/fregs.
e/ C()¡tei ~an al cap d'algunes hores recobrà
tl.t establ:~lent i es traM en Wta pç:lita tn:,It dall' I ta a la costa . Havia estaio 'recol
'Int' d' l/ n f
E
' els ulls
el¡ Ve1tr
ustam.
'n obrl1'
.¡alvatge ~ s v~ltat per aquella .r;ent d'aspecte
I01 'c/¡ I ¿agl/(' una mica de paii'l'rt. Li froe ea . l'
s I t feren beure lI11a bcgl/da

;lIt

(¡cida. Volgué incor/Jorar-se i no pogué. Havia de mantenir rígida la cama dreta..
Quan els amics d'En Joan varen saber
que s'havia pe'rd1lt el vapor en el qual ell
vialjmla haglleren wna gran d.esc01tSOI. Passm'('/2 els dies i ningú tmia notícies d'En
Joan. Totholll ereia que havia mort.
En Joan 110 volgué q1le se sapigués qlte
s'{¡a'via salvat. A i.xí, jJenS01!a, quan retorni
a la me'Va terra. els amics tindran 1fna gran
alegria. QIU: sera capaç de sllbstitllir-me!
A poc a poc anà recobrant les forces jJerdudes i al cap de ús 1I1esos qlte havia na1tjra,c;at, 'retornà a E1Iropa. Desembarcà amb
llita grau aleg'ria ql/e aviat es convertí, en
tristor. d la SC'l'a terra qllasi lIi·¡.¡glÍ es recordmm d'ell, Als diaris en els qltals collaborava assidurtlJle¡zf, ara lli escriu 1IIt escriptor jmJe d'III/a espiritllalitat molt aql/da
que !Ja fet oblidar fàcilm ent el 110111 d'En
J oall.
ClÍ1Iic all/ic qlle ('l ~'a rebre al1lb els bra(OS obats fOli lBllric , EII1 creia no veure't
II/h, li ,'a dir dona11t-li 11110, forta abraçada.
La gC/lt ct creia 1/Iort i ja ho velfS : tot
sCfJllci.'C igllal. Quan tn 1Jas anar-te'n, va fcrse cOllèi.rcr Ull .iovc que ho fa més bé qlle
tll. /"a glòria hil /JIalla s'extingeix m'iat perquè els qlle '(!an darrera nostre i volen triomfa r ens e1llp('nye'll , La i'ida hllmalla (:.1 C01/1.
el 1I!ar: mor Iwa ona a la platja i de segllida
se l1'alça Inl altra .
-P('rquè lII'adlllmlL'lI els a.1l1ics si no creien
CIl ili i, preqllnta E?l Joan .t.ristelnent?
-Pl!Yqllè et l1ecessitm.'el1. De vegades ad ul(,/1I ilI/. h01l/c perquè sabcm q1le adulant-lo
so 11(1. el n astre ILO JIt. Al'o /11 bra teva cl! s ana'('en obrillt-se /)0.1 .
No creguis, Joan, amb la glò'ria 11IHndana.
Si91les IU/m'¡l, sincer, honest i posa les teves
eller!/ies al scrvci de les obres boues. Els
li 0/11 es també f'oblidaran, però Dén et darà
l'I prcmi que et mereixes. Pensa, a1llic me1/,
qlle cls qlle tr('ballen per Déu no '('(!l/en mai
extiligida la sen1 glòria.
J. CIVERA

No hem de treballar en vista de l'actual,
perquè canvia a cada moment, sinó en
vista del pasat i el futur: del passat, per
reconeixe'n el mèrit, del futur per augmentar-ne el valor. No obstant, cadascú
deu preguntar-se quin es el seu medi
propi per influir en el seu temps.
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ésguardant el món

ni als treballs a: domicili, ni als establiments i~
dustrials i comerèials en els quals ni hi hagIn
més de 10 obrers.

Durada del treball.
La jornacla del trcb
tindrà Ulla durada màxima de vuit hores.
•

BOLIVIA

La situació dc/s ob¡'ers
A excepció dels ferroviaris, els obrers de Bolívia no coneixen les organitzacions sindicalistes. Actualment sembla que s'inícia 1.111 moviment
favorable a la sindicació.
Les vagues gairebé no es coneixien, fins l'any
19 I 9· D'ençà d'aquella data, s'han declarat algunes vagues en les mines de L1allaguna i en
els serveis de telègra fs.
Els indígenes treballen en les mines i en els
camps. Els obrers de raça blanca s6n poc nombrosos. Els jornals són relativament petits i la
jornada és de vuit hores.

(La Vanguardia' de Buenos Aires)
J

MEXIC

La -indústria tcxtil
Segons Ulla cstadística pL1 blicada l'any dar:"
l'er, hi havia a Mèxic I88 filatures, de les quals
153 estaven en activitat, ocupant a més de 43
mil obrers.
Degut a la crisi C[Lle travessa la dita il1dústria, ha estat reduïda a 6 hores la jomada de
treball.
Els fabricants ban acordat reduir els salaris.
En saber-ho els obrers han acudit a les autoritats demanant que abans de permetre la reduéció s'examinin les cOl11ptabilita~s de les companyies per tal de saber si amb els beneficis que
obtenen 110 poden sostenir els salar is actuals.
Els ministres de l'Indústria, del Comerç i del
Treball han manifestat públicament que, malgrat les causes que aHegnen els patrons, no seran reduïts els salaris i que el govern es capté
de conciliar els interessos dels obrers i clels
patrons,

(E:t;celJ1ior)
XILE

Ull jlro)'t:cte de llei sobre els contrac/es de tl'eball
. La Comissió parlamentaria mixta de legi slació social ha terminat l'estudi del projecte de
llei sobre els contractes de treball.
Heu's aquÍ les disposicions principals:

Disposicions generals. - La llei sobre els cont l'actes de treball 110 s'aplicarà ni a l'agricultura,

aJl

Salaris. - Els salaris seran calculats i pagats
1C
ln moneda que tingui curs legal. No sera adn
ell cap altra forma de remuneració. '
'Preball de les dones i dels iJ/fal~ts. - Els obrers
onmenors de 18 anys no podran signar cap e _
tracte de treball, sense autoritzaci6 de llurs p~.
nIe.>
res o de llurs tutors. No podran treba 11ar
de 6 hores c1iaries.
Els joves menors de I4 anys no seran adn,e'
sos ni com obrers ni com aprenents.
tr eEls obrers menors de I6 anys no podran
balla r de 11 i t.
. als
Les doncs 110 podran ésser ocupades nI _
treballs de snbsol ni a aquells que siguin SUP;d
riors a les s ves forces o perjudicials des
punt cI'ohir físic i moral.
e
" en camt d" es se r Olaf 1I'
L es d Olles que es tro b111
r3
ti nc1ran dret a un repòs de 40 dies. Les hi se lS
doneclcs facilitats per tal que puguin alletar e
seus fills. '
iUna direcció general del treball, anexa ~l I~O
nistcri cie l'Interior, tindrà cura de pe ndte le
tes les precaucions d'higiene i cie seguritat qt
cregui necessàries.
(El M erclI riu )
AFRICA DEL SUD

Els treballs dels indíge¡¡es
S lt 3
La Comissió dels obrers vaguistes forçosa b~!1
recollit les opinions sobre la qüestió del tre'
d ls blancs j dels negres.
el
No és cert, declara la dita comissió, ql~e dí11
costum de co,lfiar els treballs feixucs als l r•3,
, d '5 t .'
gel1es sigui igualment bo per a cada tU li b
N o obstant, referent a la indústria miJlC~~ric'
pot alirnla. que el treball a les grans foll 0\és més perjudicial als blancs que als negres .. :ell
'ste l :"
quests malgrat el ireball intermitent, rest
molt més.
és
En conseqüència, la comissió dcclara qtl~l1C;
convcnient que els lIegres treballitt dins les 011
j els blancs d'orígen europeu a fora .

(Cape Times)

••
.Jo no sé res més alt ni més bonic
que confessar lo bó d'un enemiC.
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LA..GI\AN PENSADA DELS LLIBERALS

- Qui en vol un altre? Tots aquests mals desapareixeran el d·ia que els
lliberals reformém la constitució i es permetin manifestacions públiques de tota.
mena de relig'ions ...
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L'antiga associació
catòlica... agrària en funció
IV
Tots cls plats i culleres que hi havia a la masoveria de le Rompudes sortiren aquell vespre
de l'armari i dei cli11ercr.
l al treure la gerra de la mel, En Nofre sc
delectava explicant-los-hi lo bona què scria, ja
que una volta hagué fiorit el fajol s'cn anà cll
male;:( a portar els bucs als romanins i que
per això el brescar tragué ·tan bòncs bresques,
plcnes d'una mel puríssimél, feta dc flor cie faj ol i romanÍ.
AI sortir a ta1fla la gran cassola de farines,
tols cls comensals s'cn escudellaren un plat fins
a vessar, que amani rcn amb la mel de la collita
de Ics Rompudes.
'1 antost els convidats menjavcn Ics farincs amb
el plat a la mà, el porró passant de ma ell mà
no tenia un moment dc repòs i les noies de la
casa, les filles d'En Nofre tampoc, perquè havien
d'anar cn doina, ara cor rent cap al celler a cercar més yi, ara anant cap al pCl'< i a tornar a
omplir la cassola de farines .
Si ,lm'ant el m njar hi hav' a llagut rdatiu
silenci, acabat aqucst retornaren le ' gancs d'euraonar i pl~ompte se feu una gr;'J) conversa en
la que sorlÍ a relluir l,a qüestió P.,l11itant.
-Amb lo que he vist avui, ara sí que comprenc bé perquè tu Nofre vàres ésser tan tossut en no volguer-te apuntar a la societat d'aqudls que passaven-començà un.
-No hi havia pas perill; és que no em varen
pas agradar les cstadístiques quc J ortaven, tot
scg11i t els vaig veurc venir, el que volien ells cra
fcr-mc renyir amb l'amo ¡ jo amh l'amo dc cap
mancra hi VUl renyir-contcstà En Nofrc tot
decidit.
- I com t'ho feres pcr a dcsampallegar-te'n?
perquè cren molt carregosos-preguntú un altre.
-Si n'eren-contestà En Nofre-, mé quc
cap romagucra, tot cI dia cls tenia aquí a amoïnar-me i a fer-me perdre feina; una vegada
a avisar-me perquè anés a la reuni ó, altre a SC11ti l'alguna de les prèdiqucs quc feicn, vct'aqu í
quc ara per fas, ara per nefas 110 sabia com
treur-m 'Is del davant, jo que d'empipat veient
que digucnt-Ios-hi que ,volia primcr pcnsar-m'hi
sempre que em dcien per a apuntar-m'hi no en
podia sortir al últim d'cmpipat un elia que m'ho
varen tornar a dir que els hi contcsto que pr:rr:rrament ho volia dir a l'amo .
Què vaig haver dit! Em pensava que 1l1't1J-

.

====-'"

cs vcu que només de senti r parlar del!>
amos ja la sang els hi puja al cap i per aixÒ
Ctl fugc n com del dimoni de la creu; només q1le
per havcr dit que primerament ho voíia consultar a l'amo m'enllardarcn de fàstics fins q1lC
s'en anaren enfadats dicnt-mc: així pla que
[arell rcs; cs vcu ben bé que tu també cts d'aquests cira-botcs dels amos. l jo prou cscamat
que anava dc scntir-Ios parlar així encara me
yaig escamar més pcrquè, com pot anllr bé una
cosa sensc amo?, lo propi éff que l'amo sigui bo
i ci meu ja ho és, gràcics a Déu.
- I no varcs anal" a scnti l' cap prèdica de les
que fcien ?-objccta un tcrccr.
-PïOU QllC hi vaig anar, a ixò si quc gairebé
per força, pcrquè una .festa mc varen comparèixer aquí uns quants amics que hi anaven i
no em varcn callar mai perquè hi anés amb
clls i vaig anar-hi; però aix' sí amh una de sola
ja (;11 vaig tcnir prou perquè en vaig qucdar
tant cansat no es qucdarcn ganes pas dc to rnar-hi més.
Predicava Ull sorgc foraster CJuc tcnia molt
bona palica això i, però quc es veia que era
ca rrcgat dc vicis i que no tenia ni fe ni llei.
Dcia quc això de casar-s feia J'implc, .i qu C
Jo quc fcia sav i, cra aix' cic l'amor lliu rI!.
-T ql1è és això cic la 111 ort llinrc r -prcgu:1tà
Ull dcls que escoltava.
-jo també m'ho vaig havcr cie fer cxplicar
perquè tam poc ho enten ia-rcplicà ci ball masover-, i una persona molt Il etracla i quc sabia
pla bé on tenia la mà dreta me va di l': Mira, Nofre, amb això 110 t'hi cncaparri s. Aqucsts ql1~
",1ixò prcdiquen vold ri en quc ning ú cs casés, ~
que, parlant cic clones, no hi hagués ni meva p I
tcva.
-Com s'entén això ?-prcguntLÍ tot encuriosit
, '
un altre del s quc escoltaven.
-Jo em v inc a figurar que si això anés alX1
com diucn no sc sabria qui és la muller del pròxim.
-Amb això si quc no m'hi avinclria pas cie
cap cic les maner s-contcstà l'altre tot ortigat.
-Oh, jo tampoc, però com que tu m'l1 pre,g Ulltes t'ho explico clar perquè hQ cntenguis be.
-Bé s'hi dcurien prou avenir cls que ho pr cdiquen-objectà amb sorna un quc fins llavors
110 havia obert la boca.
- Ja ho crcc, com què aqucsts que prcd iquen això no cn tenen dc dona-contcstà 11,11
altrc que encara 110 havia dit aqucsta boca es
•
meva.
ni
-Tampoc entrc les bèsties no hi ha ni tcU
mcu, ni meva ni teva-replicà un tercer.
-Sí, ni més ni menys que les bèstics.
pllïCl1,
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E -Si Són més bè ties que cap bèstia-contestà
n Nofre tot arruixat.

-1 llavors dels fills de què s'en faria ?-pregu nta un alt re de la colla.

Els diners eixorcs
Una cosa ben distinta de l'amor a Ja Pàtria,

I-Com que i la gent no's cases in serien borts

és el patriotisme. Mal menats per aquest fa-

e s deurien portar a la borderia-contestà amb

natisme delirant va anar la nostra terra ex-

aCCCl1tuad
.
. un dels concurrents que en, a IrOl11a
cara 110 havia [et basa.
d -Això CjUe diuen de les dones també ho diuen
e les terre --fcu observar un altre.

-Ah, té raó . Ben clar ho va dir el que pre. , d' ara 110 po d'la anar que per
.'-lIcava CI tle aixa
~llar bé '1
.
,
.
s laVla d anal' al c01nud¡s¡¡w que amb ci
.l'

qlle v'li,
.
.
l
' 6' entendre aquests comodons voldnen que
Cs terre' f
.
,
pel'O qlle nosaltres pagesos Icss c OSSII1 de .tothom
"
.
(1
. onreuessllf1.1 e11 s se l11enJesSl1l
eIs f l'llits
·l Ics nostres !illades.

Pe l1a~ors

En

Nofre dirigint-se a aquell que,
n rque t 'nia dona digué tot mortificat, que amb
,~ll( le - d
.
nJ
~
ones fosslIl de tothom, de cap de les
aneres
"1
.
.
l'
. 11 al11)I cruesa 1. a Ia
Sc.
S II aVIl1C na, quan e
finIt ,manera li fe11 d'tina manera plàstica la d CIO de l'amor lliure, li digué amb sorna:
ho--1 amb això de que les terres fossin de totm t'hi avindrie9?
--Amb això sí.

aq:~S

clar, com que ell té lli un pam-replicà
ta IC que havia fct la mateixa objecció al trac'" del comunIsme
'
de la dona.

--1 '

clel

Sl tu amb les teves suades, estalviant'ho

Illen~lle,njar i del vestir iquita~t'ho del divert1-

din
l del dormir haguessis adelantat alguns
ers I l"
.
dc t
e aquest dmers en compressIs Ull tros
COnlerra, te sembla si seria de llei que tanta part
aCilI tu que sabs el què et costa hi tinguessin
d ran res, perque' taut g uanYat ~- ~e 111 al"t111
,
.
l1lai.ta nt g as t at I' que per mes
CJ ue g-uanyess1l1
cO I~ els h i arr ibaria perquè de tant viciats
I11
111 al .so,n. encara no en tindrien prou pels seus
VICIS.

l dav
què t . ant el'aqucst argument aqllell que perel1la do"
. con f arme
dl11b I
na I no tellla terra estava
de I e s cOl11unistes el le' terres però no amb els
' tot parat com Sl. amb el que
deia Cs1:.' done
s queda
~11
N
oí
r
' atl11at.
.
l.a
e encara mal. III. l lagues
tOnJ~)t qual CO~'a res té el'estrany si es té en
~at I e que amb aquest raonament tant carre. e e sent i t ,
..
I
riCs
comu tampoc a Jl!tJar per es teo, que sust en t en ma lts sacIO
" Iegs lII' h an atJ.
Ilat,

l)as~el~1 aquests

que int eHectuabnent consio.erats
can a grans eminències.

LLurs TORRA S l NATó
Olot.

5

haurint-.,e

fins

agotar-se

d'encrgie

vitals .

Aquells temps gloriosos en els quals el sol entran a eloll i a tota hora pels finestrals oberts
a tots cls mars pels reis austriacs foren la base
l ' gica de l'enderrocament posterior d'una grandesa faceciosa.
Conqucríen terres immenses, es feien amb pohles d'altres races i hemisferis, i descuidaven
l'hisenda de la casa pròpia. La història es repeteix sempre.
Semblava Que les derreres pessetes ï les darreres gotcs cie sang foren. expremudes a l'any

1888, i esquitxades en la bogeria d'un deliri atàvic de gran dese de chambcrgo, capa i tizona.
Em'ara, però, queden escurriallcs, i encara
veus que entonen himnes de café-cantant, i encara mans despitades que gosen exprèmer la
resta.
Però la responsabilitat és maj or ara que mai.
En el període de la guerra de Cuba i Filipines,
era ci poble que es llençava a l'abim, trastocat.
Ara és el poble que vol els fills i els cabals per
ell i per la patria.
Sembla, doncs, que es tracta d'un joc de política o de la classe mil itar interessats en un
plet de d ign itat o d' heroismes ~ però, no és
exacte: De l'exèrcit hall

ortit veus, sin ceres i

llobles que han blasmat de l'actuació espanyola
en terres africanes. Entre els homes públics un
plebiscit duria al protectorat civil, amb presupost propi, suprimint despese

i àdhuc clonant

rend iment (i no parlem, ni volem parlar de l'abandó) .
l\ra mateix un m in istre de la Corona, el de
Financ s ha endreçat una carta al rei cl ient
clar i net que el país es mor irà de fam si l'~
ventnra marroquí continua com fins ara.
QlIïn ocult poder' irressistible ens empeny a

la 111o rt? La responsab ilitat sagnanta caurà sobre d'ell i sobre el s febles!

JULI VILA
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ACON1 EIXEMENT HISTÓRIC

Confessíons interessants

Amb raó diucn els aHudits enemics nostres,
forçats pCI' la imposal1t grandiositat i per les
l'calitats del Congrés Eucarístic romà, que l'E:s-

carístic dc Roma; però no en la forma qu~ es

glésia Catòlica és avui dia el poder suprem de
la humanitat, quc jamai el Papat havia as so '

ml;rC'i:~ia.

lit

J a en par]¡irem lleugerament del Cong rès E\l-

Ull

prestigi tan D'ran, que eU és avui el di-

Grandíssima ens va semblar, com tot e! m6n

rcctor dcls pobles, el guiatge de les ànimes, Ja

cristià, però ara són els escéptics, els materia-

organització més perfecta i més potent que s'ha

listes, els enemics de l'Església, els que ens fan
adonar cic l'èxit verament meravellós de! Con-

concgut mai.

grés i de la seva immel1s:J. trascendència.

filqUCS, fetes per protestants, per j ucus, .per
tc¡'¡cctuaí s, per incrèduls, per homcs d'Estat, per

Es Le Temps, l'orgue semi-oficial del govern

La corrúa dc confessions semblants, mag

ní¡n'

enemic llostre, escéptic, que recull les impres-

gran polítics, 110 acabaria mai.
·
E s l'bomenatgc que rct l'enemic vençut a

sions i els judicis que el Congrés Eucarístic de
R;:¡ma ha originat i ha merescut en el camp con-

acte tan gr::l11 cl'afic111ació catòlica.
Amb tota raó diu llll el'clls qU¡! davant d'a-

frallcés, escrit per protestants, amic dels jueus,

trari al nostre, en les files hostils d~ la democràcia scctària.
En arribar els congressistes es creia que era
cosa temeràïia, impossihle, la celebració de Ja
processó pública pels carrers de Roma, en els
quals ressonava encara la veu satànica dels que
assistirtn a l'homenat~e a Giordano Bruna.

l la processó va fe;'-se i el Déu de l'Eucari~tia es passej?t triomfalment pels carrers de
la ci!.ltat immortal, que ja creia que era seva
la impietat i r.l sèctarismc.
I cinc centes mil animes aclamaren per les
grans vies rom:tnes-Cjue mils anys abans contemplaren admirades les entrades mag;lificiel1tt,
enlllternatJts, dels m]lcradors romans vencedo;s
clel món-, a Cri".t sota les hllmilíssimes espècies sacramentals.
I fou ci grandiós ColiseLl, teatre superb clels
tràgic., tr()s!'lCjamellt~ dels primers dels nostres
mi\.rtiïs, teatre arn. dc . la victòria del bon Jesús, allí enlairat damunt mig milió cie testes
acotades. En fer- sc fosc Ja monc1ial metròpoli
aparegué tota resplanclent de llums.
l el que no es pogué fer a Versalles, ni ell
C:J.p cic ~s Conferències que seguiren a aquell
tractat paradòg-icament anomenat de pali, es va
veure cspl(!11dorosament, perfectament realitzat
a Roma, en el dit Congrés cristià, on es donaren l'abraç de reconciliació germanívola vençuts i vencedors en la Guerra! Gran, totes les
races i tots els pobles de la terra.

Ull

. . es te• 1a sensaC \' 0' qUe
• F.'.l1canstJc
qucst Coligrcs
dcsprés de Déu és el Papa, per sobre de totS
els Estats i totcs les potències del món.
l acab.:m aque tcs ratlles tan falaguercs dient
amb un altre eminent racionalista que el Con.grés Eucarístic de Roma, en torn del qual han
callat tots els odis i han rcnascut tots els amorS.
marcarà una época Cll cI cnrs de la Història.

-

--~

El dò de la paraula constitueix la nota ldi:;
iintiva del home, l'insignia de la no~ ~ca
racional. Per ço la vella poesia hoJJl r~b
<lcostumada a qualificar I::ada objecte ~or,
un adjetiu poderosament caracteritza diU
sempre que anomena els' homes ne Jít,
."homes parlantl!o". Oon.'s envilir i bestiaJ1ll'
zal' aqueixa insignia de la dignitat b\lrn~rll'
¿no serà sacrilegi i un rebaixament e"~ J10'
ble? Heus-aqui Jo que fa tota paraula ll1ei~'
ble i obscena, tota blasfemin qne's pl'of.e¡er ll '
Adhuc prescindint de les altes con SJ r1¡¡J'
cions religioses, que mostren el rnal'P~es!l
com ofensa a Deu, resta un delicte de tots
dignitat humana". De manera que, er!l
aquells que mal-parlen i blasfemen, t 10
"fer d'homes", ~o consegu.eixen sinÓ o .'
contral: degradar-se...
J1S10
Però lo que més sorprèn és la d('sapr~r el
amb què molt~ dels catalans fan ~ervlceJ1'
pI'opi idioma per escupidora de tota JD~~s IlO
cia 1 grolleria. Lo que persones educa} pceJl
s'atrevirien a dir en foraster, ho 1 e ql18
sens escrúpol en la llengua ll1atel'n~'~l,tlll
diuen estimar, en In llengua que és '\ IPrll'
mater" de tot el resor~iment de cata ltrill~'
Aixl cometen, un delicte de "lesa pa róS'
Es precis acabar amb un vici tan verg eS'
QUI no's resolt a fer tot lo possible P al Jll
menar-se'n, que no invoqui ni la Jl1~~t' ili
la civilitat, ni la decencia, ni dignI '
patriotisme.
-cJl~
M. COSTA I LLOJJJ>

r
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El compliment d'una pl'Ofccia

.cd propietat

en perill

Hi

ha una forta i 1110lt justa alarma entre els
qUe Cs captcncn del principi i dcl dret de propie-

~t,

s

pels atacs que ambdós van .sufrint cada dia.

,c rcformes tributaries, i les disposicions sobre
I expro'1 "
'
p aclO dc l'inquilinat, més encara que els
at·
acs de certs sociòlegs al fonament racional i
!nOraI d I
e dret dc propictat, posen aquesta en tal
estat
quc es del cas defensar-la per tal de que
110 trOlltolli i s'enrulli una de les bases de l'ordre
Social.

Més 11 o cs
'
aqucst l'objecte d'aquestcs ratlles.
d L'Objecte és posar de manifest el' compliment
' que els apol
' cato
'l'ICS 1. eI s
he les proI eCles
oglstes
Omes pensadors fereu quan la mà de Mendizàbal
POsà f
h Oc a la metja d'una barrinada formidable
o erta al s, so'l'd
.
1 s fonament del dret de propletal
, a 110m de l'interés nacional.
'\qllCst f
"I
a l'asc COl1c~ptuada com una troballa:
es Inans 111Or t'cs " . va scrVl1"
' .1
uc gran d"ISSlma a j.UI
(a als "d
esamortitzadors" (altra paraula feliç pel
Cas) ,
fi , I el pla d'En Mel1dizàhal seguí endavant
I1s fe
l'l:'
r [lassar en pocs anys el patrimoni de
.l!,sglés'
'.
. ..
d I la, ci patrllTIOlll dels MUl11clplS, els bens
e Jellcf '
dI! '
Iccllcia, cls bens de cultur'l, tota mena
de. riquesa pública ben vinculada, a' mans dels

hi

sap!,c

.

nSlus compradors d'aqueix ilJmellS emba~ de riqueses, que adquiriren per pocs diners ...
' d
' no recor d a expo llaclO
' ' ' Sell)hI ,a hlstòr la
e i
mon
ant!

Alesl
"<tllc IlOres. pocs varen preocupar- se de l'esbor¡¡rot O)Crt al mur mé 3 sòlid del món soc;al. Sols
' l I a gran 1111ql1ltat
,,'
¡'ell estaren daque
e1s I10111'5
sado r , (
¡1i'O' . ~ 1110lt POC$) i els apoloz-i·;te" catòlics,
lCbtzant
¡¡nI II
quc ulla volta I ;quidats i 1llalversats
le s P '
'es ' atnmoll i~;, la desamortitzaciú trucaria a
"
,
Portes ci 1
les
e s propletans particulars per a que
I

'lI/ans

¡nOrte,

,I,

'

vwcs que varen su bstituir a 1'5 mans
POgl
'

RI
H!SSIll continuar operanl ....
's pr '
tat d O[J1 etaris d'aquells bcns C0l11prats a l'Eses
'
.
.
l a11lO1"t1tzador pcr poca COS,1, trcmokl1 ...
es profecies sc van complillt..,

Una.

de la pobresa
d'Espanya

CaUSa

Un iHustre amic nostrc ens ha escrit, fa poc.
i en sa lletra particular hi posa Ulles observacions sobre alguna de Ics principals causes de
la pobresa d'Espanya, que per l'interès que tenen
ell sí i per veni r d'una personalitat catalana de
gran competència, trobem bo de publicar.
"La principal causa de la pobresa d'Espanya
és la falta de seguretat de la propietat privada,
produïda pel poc rcspecte que li tenen els de
baix, per Ja f,,-!ta de càstic dCls perjudicis que
els de baix hi prodLleixc n, i pel poc respecte que
hi tenell els governants, amb els impostós que
l'atropellen sens criteri, produít tot això per les
eleccions i la política i la feblcsa dels governs.
"M'ha suggerit aqucsta idea el que en la propaganda que s'està fent a favor de Ja repoblació dels boscos, ells atura el següent fet. Al senyor X, diputat provincial, per qüestions sindicalistes, li cremarcu boscos per vajol' de 25,000 duros. Coneixen els incendiaris, més 110 els castiguen, i el plet costara molts diners a Ja defensa
del senyor X . Qui cread riquesa, per a ten irla a disposició dels revolucionaris i del ministre
d'H isen da? La conseqüènc'a que en treuen 111olts,
és gastar-la alegrement."

Fa pena, fa vergonya, fa pietat, fa fàstIc,
semir la nostra llengua tan baixament esmerçada. Perqué, més que res, és baixesa.
No li cal ira al renec del nostre poble:
renega per vici, per peresa d'expressló, per
voluntat de re\> oIcar-se en 10 ínfim. Fixeuvos en la qualitat de la nostra blasfèmia;
fixeu ..vos en l'ocasió; en el to de la veu: no
hi trobareu més que el gust de dir una
pal'aula baixa, pel' omplir un buit de la conversa, per trista gràcia, pel' broma ... o per
impotència davant de qualsevol obs1acle:
perquè el cavall ensopega, perquè la
corda té Ull nus, perquè el cigarro no
tira. Na horroritza la nostra blasfèmia: fa
fàstic. I fa tristesa, i gairebé desesperació.
Perquè, involuntàriament, un mesura molt
baix ·elUmit de l'ascensió d'un poble que dú
ta! pes de fan~ lligat als peus. Sospeaeu..lo,
sospeseu-lo be aquest fang ... Ja fa temps
que tot bon català s'ha d'avergonyir de
ser-ho només per una cosa: perquè la seva
llengua sembla l'hostal de la mala paraula:
sembla feta expressa pel' dir baixeses i la
seva força eJcpressiva es maniïesta principalment pel reilec i la torpesa.
Joan l\IARA:GALL .
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Noticiari
-La representació obrera de l'Institut Nacional de Previsió ha pre~entat una moció al
Comell per ampliar el Patronat del Regismc
de Retirs Obres obligatoris per tal d'asegurar-Io
més. Demana que el caractcr autonòmic de l'I.
N. P. es respecti ecropolosament, com també el
autonomisme de les actuacions regionals, que
afecten una veritable Federació nacional de regions per a facilitar i assegurar la nova institució, tan bona pels obrers.
-En el número darrer i en el solt d'aquesta
secció en que donàvem compte de l'incubació d'un
nou partit polític-social espanyol, dèiem que el
:'eu programa estava pUl'gat d'extremismes i de
perillos.es inil1ovaciolls. La paraula ~ubratllada.
aparegué convertida en un mot de significació
radicalment dï.tinta.
1';1 bon sentit des llegidors rectificaria, segurament, tan substancial errada.
-D'acord a unes bases ben, pensades, el dia
3 del pròxim mes de setembre es farà l'elecció
dels individus que han de compondre la Comissió patronal i obrera que funcionarà amb el
caracter d'assessora permauent del (;onsell de
Patronat ampliat pel Regisme de Retirs Obrers
obI igatoris.
-La Confederació Nacional del Treball es
reuní a Saragossa acoT'dant oposar-se a la rebaixa de jornals i fer una intensa propaganda
per tot Espanya.
•
Es Pestanya donà compte del seu viatge a
Moscou aprobant-se la seva gestió, contraria a
la Tercera Internacional i a la Sindicació roja.
-Diuen d'Igualada que el Patronat d'Obrers
de "Joventut Seràfica" pot gloriar-se una vegada més del èxit amb que, d'ordinari veu coronat tots els seus actes públics. Prova d'això
n'és la celebració dels Exercicis Espirituals que
h apracticat sota la direcció del R. P. Gabriel
de Tarragona, caputxí.
Els dos actes que han abraçat dits Exercicis,
l'un per a senyores . i l'altre, exclusivament per
a noies menestrales, s'han vist esplèndidament
concorreguts, d'un modo molt remarcable l'acte del vespre, el de les noies.
De tots els actes realitzats durant aquella setmana ca'l subrallar l'acte final, o sigui la missa
de comunió general, que va resultar un verdader exitàs. Acompanyaren a les obreres a la Sagrada Taula les senyores de les respectives J un-
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tes del Patronat, les senyoretes Instructores i le;
senyores quc protegeixen l'obna del PatrO~lat
presentant en conj unt un cop d'efecte esple ndit però més que tot ple de vida i esperançadors resultats. En acabar, ies senyoretes Ins'
tructores obsequiaren a les seves volgucles alumnes servint-les-hi el desdejuni en el mateiX I~
cal social, sortejant-se diferents llibretes de a
Caixa d'Estalvis i Pensions per a .Ja vellesa.
- El s miners dels Sinc1.icats catòlics astl1ria.115
que treballen acordaren auxiliar els seus dl~
sortats companys que vaguen, sense mirar a
seva filiació.
01CI
-El Consell de ministres discutí el dieta ;
ele la Comissió permanent clel treball referen
al projecte de llei autoritzant el Govern a pro~
cedir a la ratificació del projecte de con~en,
relatiu a l'atur forçós acloptat en la Confe ren ,
s
cia Internacional del Treball reunida a Wa
hingtOI1 el 29 d'octubre de 1919.
Fou aprovat senSe discussió.
'0'
'fi aCIde
Igualment s'aprova el relatiu a la ratlle
del proj cc te de conveni referent al treball _
la dona abans i després del deslliurament adop
tàt a la mateixa Conferència.

. a de

~Durallt el passat mes de maig, la Cal)( but

Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis ha re sper imposicions la quantitat de 13.015,211 P\
setes i ha pagat per reintegres d'estalvi, capde
tals. ?iferits reserva~ i terminis mensuals 35
penslO, 10.689.099 pessetes, havent obert 3.95,
rr
llibretes noves. De les imposicions han co
882
post a l'Oficina Central de Barcelona 7. . ¡
pessetes i a les Sucursals 5. 882 .575 pessetes. la
E l 31 de maig la Caixa de Pensions per aJli ,
Vellesa i ctEstalvis tenia vigents 235.3 37 c'
css
bretes amb un romanent al seu favor de. P de
tes 132.790.154, distribuïdes per províncIes, eSla següent forma: Província de Barcelona, P61!
setes 96.632.868; província de Girona 14·757·sc'
pessetes; província de Lleyda, 13.603.551 pe\es,
se
tes; província de Tarragol1!!. 7.5 10.2 79 pes
provínci? de Ba'l ears, 285 .845 pessetes.

;_5

••
Jle'

Cada home ha de pensar a la seva JJlIl ..,1
•
ca'"
ra, perquè cadascú troba en el seU . 11 0
una veritat o un aspecte de la ver¡t~~~ eS
l'ajuda vida a través. Però a ningu de
rita
permès abandonar-s-hi, sinó que
ti'Jlt
ins
confrontar a cada moment: el pur
Jlil'
p.er si sol no oonvé a la natura )1uJJla
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9bra de gran interès:
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DIDOS

EL TRmUNAL PARA NIÑOS EN BARCELONA
Y SU ACTUACIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE
- - - - DE FUNCIONAMIENTO - - - PER

Ramon Albó i M rti
President de dit Tribunal

amb un pròleg de

A velí Montero 'Rios i VilIegas
Autor de la llei de Tribunals per a nens

PREU: 10 Pessetes
EL PRODUCTE ES DESTINA A INSTITUCIONS PROTECTORES DE LA INFANCIA

----------------------------------------------.----------------.....

SERVICIOS DE LA COMPAÑrA TRASATLANTICA

19 ~inea de Cuba Méjico.-Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el
<le' l.l e Gijón el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Sali das de Veracruz el 16 y
llabana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander.
5 Linea de Buenos Aires.-Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el
dJ e ~adiz el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendlene Vlaje de regreso desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3.
de ~inea de New..York, Cuba, Méjico.-Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25,
Re alencia el 26, de Malaga el 28 y de Cédiz el 30, para New·York, Habana y Veracruz.
gresa de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes <!bn escala en New-York.
de ~i?ea de Venezuela Colombia.-Servicio mensual sa1iendo de B~rcelona el lO, el 11
de / en~ia, el 13 de Malaga, y de Càdiz el 15 de cada mes, para las Palmas, Santa Cruz
Sab e~eTlfe, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para
~nllIa, Curasao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cadiz y Barcelona.
el3 inea de Fernando póo.-Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia
d l' de Alicante el 4 y de Ccídiz e17, para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
h:cr P;;¡lma y puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando P60 el 2,
eMo las escalas de Canarias y de'la Penfnsula indicadas en el vlaje de ida.
esp~~imas de los indicados servicios, la Compañía Trasatlantica tiene estabíecidos los
'Y la c1ales de los puertos del ~editerraneo a ~ew-York, ~~ertos Cantabri~o a New-Y ork
Inentfnea de Barcelona a Fi1iplnas, cuyas sah das no son flJ2I.s y se anuncIaran oportu nae en cada vlaje.
nes l~tos vapores admiten carga en las condiciones mas favorables y pasajeros, a quiedilat~ ompañfa da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditadoen 'su
o servicio. Todos los vapores tienen Telegrafia sln hi1os.
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FUNDADA EN

1879g~~

Calle Archs, n.o 7, pral. (Travesía de Plazas Sta. Ana . y Nueva)
CENTRO DE ENSEÑANZA ESENCIALMENTE PRÀCTICA, DE COMERCIO
Reforma e letra. -Ortografía. - Correspondencia comercial. -Documentació!'). -practictS
de escritorio.-Mecanografía.-Calculo mercantil y Teneduría de Libros por partida dob e~
aplica dos a toda clase de empresas incIusas la Banca lJ Bolsa.-EI Titulo de Tenedor da
Libros, previos examelies por pérltos y profesores rnercantiles.-Clases especiales par r
,~eñoritas.-PractiraI of School Languages (Lenguas vivas) por 'profesores extran jero s Y p~
métodos modernos puramente practicos.-Taquigrafía.·-Geograffa comercial.--Lenguaf ono .
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