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veu

l'experiéncia

de

«--?Creu vosté que
classes populars del país?

el retir

obligatori a

Responc

amb sí enérgic. I
parla per tots.

tadística
?Troben

no

millorat la

exposo la raó,

son t

de les

perqué

l'es

dura la cárrega del retir obrer?
Els patrons la soporten, avui, amb gust, especialment els
de l'industria. Tantsols els petits artesans i els agricultors
es

queixen

una

els patrons

mica,

massa

peró

es

convencen

per cada dia

de

la necessitat del segur.
els retirs forçosos han remarcat més Pantago
nistne entre patrons i obrers?
Al contrari; s'ha suavitzat, amb motiu d'aixó, aquest
antagonisme; s'ha atenuat per el costum de deliberar juntes
aquestes dos classes i d'atendre en comú els inválids, ferits i

?S'ha

no/al si

tnalalts.»

(Interviu del diari de Lucerna, Vaterland, amb
De
el diputat Hitze, del Centre Alemany.
Liberté de Fribourg-, del 8 de Febrer de 1900).
—
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ESPANYA ENDINS
L'afer del Marroc segueix omplint l'aten
ció d'Espanya. Les nostres troves han pogut
evaquar Nador i Zeluan i sembla que aixi
ho faran també les heroiques forces que en
el Mont Arruit árdidament es defensen cv)in
poden a les ordres del general Navarro. Si
es té en cornpte la manca de niedis de comu
nicació amb Melilla, i que la columna sosdita
no pot é,sser provisionáda més que per aero
plans, es compendrá fins a quin grau d'ab
negació arriba l'esmentada defensa d'Arruit.
Mentrestant, Melilla es va fortificant i no
ves
tropes son enviades cap allit en grans
contingents. ?En qué parará tot aixó?
El plet polític s'ha ja plantejat. En Mau
ra ha anat a Madrid, ha parlat amb el Rei,
i se'n ha tornat al seu estiueig de Fuente
rrabia. En Romanones ha retornat a la capi
tal d'Espanya, i també ha conferenciat ¦amb
el Monarca. ?Qué han aconsellat un i altre?
Fins ara, no se sap. Sembla que don Anto
_ni no pot haver variat molt les idees de des
la crisi darrera fins ara. I amb aixé res hau
ria d'extranyar de que hagués aconsellat al
Rei la constitució d'un Govern de concen
tració parlamentária més o menys ample,
pié d'autoritat i de foro.. E/ país així sembla
desitjar-ho !si es que aquest poble nostre en
cara té pols! En cambi hi ha qui parla d..-31
mateix Govern actual, pié d'homes fracassats;
i es Itliu que qui ha fracas-sat a Foment, ani
rá a Governació; i qui res ha fet a Instruc
ció, anirá a Foment, etz. ?Fins a quan?
A Barcelona es van descobrint noves pis
tes del terrorisme. SembLa que aquest as
sumpte está en camí de liquidaeió definitiva.
Mentrestant, les cullites del vi son perdu
des a moltes regions; les regions olivareres

poden exportar el seu producte per la
pérdua deis mercats estrangers, penosarnent
conquerits abans, etz. No, no é's pas massa
falaguer l'estat d'Espanya.
no

ESPANYA ENFORA
Han comencat les reunions del Cansen Su
prem per a tractar de la qüestió de l'Alta Si
lésia, que fa tan temps que es objecte de la
preocupació d'Europa sencera. I a pesar de
que's parteix de la base de que és necessa
ri per resoldre la qüestió l'unió absoluta de
Anglaterra i Franca, una i altra d'aquetes
potencies inantenen un punt de vista r/
c,alment distint; la cessió de la regió indus
trial (veritable poma de la discordia) a í
manya, (Anglaterra); i la cessió a Polonia
(Franca). C,om es veu, no és petita La dife
rencia, i en aquestes hores no ens atr( vi
riem a fer profecies sobre el resultat del
Consell.
Russia está en una situació desesperada.
La fam segueix ensenyorint-se del poble, í
parlat de revolucions del mateix contra els
fracassats directors. Els Estats d'Elj l'e
comencen a compadir de la situació deis
russos, i el Papa ha dirigit una Carta d
Cardenal-Secretani d'Estat perqué exhorti al,
pobles cristians civilitzats a ajudar al arti°
imperi deis Czars.
La guerra turc-grega sembla per ara fa

seus

pa

es

vorable als grecs. Els ltemalistes van aball"
donant territori. Tampoc aquí l'interver ció
anglesa ha tingut molta efickcia.
L'afer d'Irlanda segueix en el mateix /10"
ment de pau en que fa setmanes el trob¦rn.
No's tenen impresions sobre el resultat de
les negociacions que ainb Anglaterra es por
ten a terme, ja que és natural la rese:
un negoci tan delicat i de tanta trascen
déncia.
I ab Estats Units la prernsa s'ocupa de 15
Conferencia propera de Washington que Per
aquell país té més importancia que tots els
61
assumptes d'Europa. I potser pel
en

també.
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El respecte
L'anarquisme és l'abolició

de l'idea de res>
en la práctica,
la vida, a
les persones, a la propietat, a les
i costúrrts. S'acaba perdent-lo als princi
a la
jerarquia, a la moral, a Déu.
Ningú devé anarquista de sobte. Sempre
l'efecte d'una preparació, d'un entrena
tnent. Moltes lecture,s hi han, moltes m'opa

Pede. Es
a

Randes,

lo„

a

comenea

que

Perdrer

perdent-lo

trernpen l'espera, encoratjant-

tots es respectes. Un hom es
leva el millor
dia i es trova anarquista, sen.que s'en hagués adonat. «Als anarquistes
que

;s

s'ignoren», vet'aquí el títoi d'un follet de
ProPaganda,
francés. Realment, hi han molts
que
son

Pensen.

prácticament anarquistes, i

no

s'ho

vegades succebeix que havent sortitQuantes
a
eampanya contra els anarquistes, es
torea horn més anarquista que ells. Alió que
cada anY duen els fulLs deis calendaris d'epi
«Mon capita, tinc un presoner.—
("al, doncs!---No puc, que no em deixa

lrames:

que el

,

',11 lluitar
(cels-hi el

primer que fan, molts que vocontra els anarquistes, és per-

respecte personal. Destruir un
vol dir destruir un home. Sinó
"estruir
anarquista del subjecperversió
te, i salvar
l'home.
Cosa
difícil, peró per aixi.)
s'In al
món:
per
a fer les coses que son di
fícils.

auarcluista no

de les més difícils, peró
11,Yna
Inés

una també de
necessaries és conservar el respecte
les
Persones deis
JesUcrist mana
estimar als enemics. enemics.
No diu: no tindrls ene
Sinó: estima al teu enemic. Aixó vol
unir, Per comenear:
respecta el teu enemic.
no
respecta el seu enemic, com podrá es
com podrá ésser cristiá en aquest

1:11?,ies.

Plint?

aellrenetnics,
el crista
/
Santa Creu----de

klurau-nos,
a

Senyor,

en

té. («Per la

nostres

senYal

enemics—des

Nostre»). Per?)

els

de tractar amb Déu
Els ha de com.
)urer amb justiciarespecte.
i amb justesa: ni més
a LsrnenYs del
necessari• i sempre amb esguard
Persona combatuda. El sentit de respecn-,' en especie el respecte a l'enemic, és fo'ental del cristiá.
En

una bona

Antítessi del cristianisme és la dialéctica
«a l'enemic fes-li tan
mal com puguis, sense mida ni mirament,
-amb rab o sense, ni que sigui amb mala cau
sa o sense causa. Es enemic? Dones, fort con
tra ell, no el planyis: cap respecte li deus).
La revolució actual en ses diverses tonali
tats, branques i cares, té una eficácia prác
tica, trencar la noció de respecte. Tota pér
dua de respecte és un l'ea revolucionan,
Es que el resultat práctic de la major part
de les revolucions no és pas fer guanyar la
revolució, sinó fer perdre, un per un, els re

anarquista. Diuen ells:

volucionaris.
La

propaganda comunista

persegueix

d'altri.
La literatura societaria d'acció va de dret
el sentiment de respecte en els
a destruir
obrers que la segueixen. Els joves obrers, els
adolcscents del treball en son les tend res víc
times. La conclusió d'aquelles tirades de prosa
d'atac, farcida d'injuries i excitacions, és fer
bogejar el lector. L'hi remou totes les males
passions, li inspira les cogitacions més esga
rriades. Li xiula a l'orella que pot deixar to
ta temenea: que pot cometre-ho tot, arreba
gar-ho tot. Aquesta literatura obra efectiva
ment com una inducció universal a tots els
delictes. Trempa, prepara l'ánitna per totes
les gosadies, per tots els crims.
Per aixe, é,s que la reeducació del nostre
poble rau en bona part en la restauració de
l'idea de respecte, del sentiment de respecte
iFins la paraula mateixa Respecte s'havia obli
dat i sembla antiguada! Respecte a la vida,
respecte a la persona, respecte a la propie
tat, a la llibertat, a les costúms i Ileis, als
principis, a la moral, a la religió, a Déu..
Bé és cert que amb el respecte a Déu tant
sois, ja s'organitzaria tot. El quí sent per
Déu un respecte seriós i no merament nomi
nal, sent dins seu un respecte universal: és
un home de respecte: un home respectuós.
En c,anvi, quí s'avesa a no respectar rés, vé
que el nom mateix de Déu li fa nosa, i aca

ba fatalment trencant-li el respecte. L'ho
que perd els escrúpuls és la primera fase
de l'acrata.
R. RUCABADO.

me

organització social cada hü

ha de tenir possibilitat de seguir
aixecant la seva posició so

c,arrli de la seva vocació j de les seves aptituts,
'al
initjancant el treball i la virtut.
'1,8 clases sociales, (Conferencia.)

111111111¦

no

pos un objecte remot, sinó immediat. Es el
fer perdre el respecte, a tota propietat, a
tota cosa, a tot interés, a tota personalitat
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El princep

la donzella humil

Quan el rei morí, la reina hagué un gran
La reina prega i medita. Ele aires ti Per'
desconsol. La nova s'escampe: per tot e
ten el so estrident dele clarine.
reialme i ele vassalls més fidels aconhortaren
Es que el princep, l'hereu de la corone,
la reina. Era el rei un hame bó i magncinim. arriba a !miau precedit de la seva e:colta.
Estimava ele humils i ele hi afressava el ca
El meu fill, exclama joiosament la reina. Cal
mí de la felicitat. La reina evitava el trae
que ti cerquern miller, car del control: Pet
te de la noblesa ceremoniosa i aduladora. Les
enamorar-se d'una donzella que no sigui
seves amors foren per les flore. Ele seus va
na. Ajudeu-me Senyor!
ssalls per tal que la reina trobés conhort en
Mentre aixó pensava, un ocell de plum°
la contemplació de la natura, eixamplaren virolades, ti va dir de l'arbre estala: Escolta,
ele jardins vastíssims i s'escamparen per
bono. reina. Vols que jo raconselli? he se"
tota la terra c,ercant les flore més meravello
guit la terra de banda a banda i el tracte
ses i les plantes més capricioses. El jardí de
amb gent de tota 'mena i la coneixença que he
la reina esdevingué meravellós. Hi floren fet dele !tomes més acieneOts, m.'han fet aPte
roses blanquee com borralions de neu i roses
per a donar bons cansells.
vermelles cam un cel de posta. Les campane
Fes c,ampareixer clavant del príncep les
danzelles vicie nobles del teu reialme j o
tes transparente i multicolors s'enfilaren pa
ret amunt i s'abocaven pele marges. Ele lli
gint ele sena pensaments i escorcollant
del
ris blanquejaven arran d'aigua i les violes
seva ánima, et diré la que sigui digna
tau fill.
amagades humilment entre les fullee, per
furnaven ele aires. Al bell mig del jardí hi
La reina resta meravellcula de la sol taila
fau canstruit un immens brollaclor. L'aigua aparició de rocen parlador de plomes vi'rota'
resplendent queia feta polsim, sota la llum des i Ii va dir: bon ocell, aecepto el tez: of
del sol, humitejant la molsa verda i [lonja riment.
enrn t
com l'herba humida dele prats.
L'ocellic s'allunyet amb un gran frisso
Un cigne blanc com un raig de (luna, (lis
cava magestztós damunt de l'aigua com una
La. lluna aparegué blanca i roclona, < ntre
reí'
7W,U de veles blanquee.
mig d'uns nuvols inflats i cotonosos.
als()"
El car de la reina s'omplí de jaict.
na aná a l'encontre del seu fill
digué
Era tan espiritual que no li plavia sini rosament: Cree, fill nteu, qzte és ja hora que
cerquis muller i si aixi et plau manarem 044
la companyia de les flore i dele ocells.
4 la tarda, quan el sol s'estimba darrera es presentin les donzelles més nobles del
les montan yes morad enques i el cel esdevé reialme. El princep respongué qu,e si let seva
i transparent com un cristall, la bo
reina aixecava els ulls al cel i pregava
amb un gran enterniment. La dollor d'aque
la hora solemne ti penetrava cor endins.
Les campanee vibren melangiosament corn
si ploressin la mort del dia i ele ocells ama
guen el cap sota l'ala esperant
triomf de la llum. Del cel clavallen les tene
bres, enernigues del sol, i tota la terra es era
bolcallackt de foscar. Les estrelles brillen sus
penses en l'ampla volta de ce!.
no

augusta

ho volia
també.
les
la decisió de la reina
donzelles més riques i farmoses.
latAtt
Arribá el dia de la presentació i el
nret,
rican
s'omplí de gent. El princep
seia en cadira d'or. Dált del tran
611
l'ocell de plumee virolades i el fill del rei
veure'l se'n meravellá. La primera don
la
que es presente: davant del princep fau
vanitosa filkt d'un noble opulent, que no Pe"saya sinó en agenear-se el pit amb jaii3118
Aviat

mare

canegzteren
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Preciosos. L'ocell digué al princep: no et con
OC
aquesta donzella, car exteriorment és

,

d'crre?la que es presentés a pelan, car el prin
cep volia veure-la.
Oenta pera és
més buida que una campana.
Vol veure'm a mí, respongué la donzella
Apare qué un cultra danzella. Semblava una averganyida. No sapo que jo sor; molt humil
nina de porcel-lana. Tenia les galtes sonrosa i no tinc vestits preciosos per presentar-me
des com
fruita madura i ele cabells sedosos. clavant deis seus ulls aeostumats a la con
L'oeell torrul a parlar i digué: Tampoc agites templa,ció de tota mena de meravelles? Obeeix
ta et
e(mvé, princep. El poble vol una reina i calla, digné rocen.
n° una
La danzella obeí. El princep en veure-la
nina. Es borrica pera és frívola i
ru) té
seny.
tan gentil i famosa resta meravellat, pera
18 Presenta la tercera donzella, i el prin
veient-la tan humil, exclanui:
ceP espera el
Vols dir, bon ocell, que aquesta és la don
cansell de rocen, el qucd li par
id així:
Aquesta encara és pitjor que les al zella que cm convé?
tres. No es casaría amb tú per amor, sinó
Sí, respongué l'ocell de plomes virokides.
I3er a
satisfer la seva vanitat. Creu que les Es piadosa i espiritual. Una dona amb el cor
no es casen sinó per a poder obrar
pur i l'anima asserenada, és un tresor. No
'iurenrent.
vulguis mai per esposa una dona que tingui
1
I
alzaren desfilant clonzelles i més donze
l'esperit mart. Una dona amb el rostre bell,
des l'°e-ell
parlador no les trovaba dignes de pera amb el car c,orromput, és un sepulcre
°btenir l'amor del princep. Totes eren vani blanc. Aquesta donzella, ban princep, com
t°8e8, !rivales, irreflexives, Ileugeres... No es que té l'anima lluminosa coin un cel assere
tinurven sinó el bral de l'or i el resplandor nat, sera una esposa honesta i una bona ma
de la
corona.
re. Educara bé els teus filie i sera el guiat

4:n'es

14 reina
veient

que

presentat

ll:

toteS les danzelles que

eren

imperfectes, digné

ge del ten poble.
L'amor quan és pur és el censal de l'ani

pera quan es converteix en passió i de
és
el seu turment. Estima la teva dona,
sig
Pcmgué Vocea, pero aquestes s'han cle com si fas feta de llum i no de carn i ossos
trobar, car rw es presenten esPonta- com tú. El princep besa amorosament la ?IQ
Si vols agençar-te amb una flor
blanca i patita de la donzella hirma i la de
l'has de cercar i collir, cal* no esPe- mana per esposa. El día que es celebraren
, , .`" que se't posi espantaneament damunt el les noses en tot el reialme hi hagué una gran
t: Jo et trobaré la danzella que necessites. alegría. En sortir de la capella, l'ocell parla
'
di
'4(1s
oqueste paraules, estengué les ales i dor es posa damunt del ram de tarongina que
Per un deis finestrals que donen al portava la gentil esposa del princep. Amb
el bec li arrenca una flor i yola lluny, molt
Les
donzelles
?Muy, enlla de les muntanyes que es retalla
hagueren
un
menyspreades,
firan
aesconso/.
/ 'er tal de desfer-se de l'ocell ven sota la blavor de cel. En ésser ben en
Par/mor
que coneixkt llurs imperfeccions
laire, es convertí en una estrella, que és
aval, segcms la gent d'aquell reialme, la bo
manaren ale vassalls que Qed
els ocells
cantadors que trobessin als na estrella de l'amor. El princep i la seva
Els pobres ocellics foren víctima de gentil esposa foren felicos, i Déu ele beneí
de les
donant-los-hi un fill formós com un pomell
vanitoses donzelles.
de plomes virolacles, penetra a una de roses.
es,
CIVERA.
que hi Juma vara el palau i ana ob
Slerp
aut les
donzelles piadoses que pregaveu.
regen°11aela als peus d'una imatge de la Monúmero ha
"e14, lti havia una donzella Pura e"
me 14,4
t's de
les valls. L'ocell li digné a cau
per la censura
es que no

hj ha al lirón dones ho-

ma,

71°

.

e8"eet?

Aquest
passat
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Les valors cristianes
els sindicats agrícols

,

L'obra admirable, radicalment conservado
ra deis sindicats agrícoles i la de les federa
cions d'aquests per tontrades naturaLs, en
cara no acabada, de segur que no hauria es
tat factora sense una movilització cristiana,
sense abans, restaurar les valors morals de
la nostra cultura. En el principi, com en el
comerte de tota obra fecunda i duradora, fou

l'Esperit.
Ja feia notar

deis articles anteriors,
que molts d'aquests sindicats es crearen a
base d'un armistici •entre els partits locals
que tantost se convertí en tractat de pau
sense vencedors ni vencuts. Tothom qui ha
gi coneg-ut una mica la violencia de les Ilui2
tes partidistes deis tetnps d'abans deis sindi
cats, admirará la l'orca de saerifici, la gene
rositat en perdonar l'oblid de les ofenses i
torts mutúus, que demostraren a l'associar
sé amos i parcers, arrendataris i compa
rets. Es ciar que no s'ha d'ocultar la promo
ció de regoisme deis interessos propis, per6
aquest també hi jugava en les Iluites políti
ques locals, i no obstant podriem veure so
vint com el saérificaven a' radversari només
que per amor propi, o pel sadisrne d'enso
rrar-lo. I era que en aquestes baixes Iluites
l'Esperit n'era absent.
La movilització cristiana de que parlero,
no hauria estat possible tampoc, si els patrons.
da patrons de la nostra pagesia, no hag-ues
sin comeneat per movilitzar-se a si mateixos,
iposan al servei del humils la llur intel-ligen
Cial la seva major capacitat t?Tnica, els lleu
res propicis al repós familiar, la influéncia
i el prestigi, la solvencia material i moral,,e1
tornar el desfici contra l'adversari per espe
rit de caritat, i el rebuig a les idees agenes
per respecte i toleráncia, veusaquí com co
menea La movilització cristiana pel cantó deis
patrons pagesos en els sindicats agrícols. A
cambi i a proporció de totes aquestes valors de
tant alt préu, rhumil parcer i el modest
comparet Iii aportaren el respecte a la gerar
quia, la sumissió a les autoritats social, la
confiarlo pr6difza, i la fi i l'obediencia.
en

un

El desvetllar i pos.sar a contribució totes
aque,stes valors en hora oportuna, demostra
les reserves cristianes del nostre poble, i que
convé promourers arreu, avalas el sindicalis
°
me roig no les hagi fetes fonedices. El
tals
confondrer certes idees polítiques accider
amb la negació de les idees contrals cristia
nes; el no anatematitzar els negligents Obé
oblidadieos, el no exclourer de robra corPo
rativa els no prou fidels, fou una de les ln"
tencions més felices i una virtut crist ana
més deis organitzadors deis nostres
No sois s'evita un cisma social, 1
un
cisma rel-ligiós i tot. El contrari 001
fdt
per exemple en els encontorns on no s'és

sindicaagrícoles.

part del noble a la
invasió avassalladora de renemic, o bé, eh
una terra
tant entranyabletnent cristiana
sola
com Catalunya, dividir al poble en un ci
així, ha sigut deixar

una

conseqiiéncies

de cristians i no cristians de
doloroses contra tota costúm i tradició.

Car la tradició cristiana, al poble nostre'
obrant com aglutinant social, rnaJgrat totes
les correnties espiritual més extranyes,
s'ha interromput mai.Varis aspectes de la vi
da del nostre noble, si tingués temps d't xs"
minar-los, ens ho demostrarien. N'hi ha PI.°
en esmentar la historia no interrompuda cle'
les confraries, baix l'advocació d'algún S nt.
Les confraries, algunes deixalles deis gre nis
mitgevals, alt res d'instituci6 relativame rit

moderna, com la del oser, tant arretz1,-'1'
Catalunya, han sigut sempre raglutinant que
ha agermanat als nobles. Els qui en les
tes locals es combatien a sang i a foc dirtre
la confraria eren els germans que
ven mutuarnent, i que per mitjá d'ella Pise
fins es

s'arYladA

ticaven la caritat i la misericordia,

alguns nobles descristianitzats;

la

confrtiria

es estat sernpre el factor únic de rel-liglasi‘
)1 5
tat, i gairebé l'únic org-ue de relació

la

esglesia.

La confraria, a la vegada, ha perno; gst
ben viu fins molt enea una altre factor nwral
d'altíssim preu; que es rus de la nostra llon"
en
gua, per eserit. L'us de la nostra Ilengua
(11.
els seus 'libres era duna tal infiu'encia
anterior
molts del confrares fins suare a la
Uv
generació se servien d'ella per a Iitirs re
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eions i correspondencia particulars.

lanitat del verb és

La cata

factor tradi
ha coincidit la seva revi
valla, el renús d'aquesta petita solució de con
tinuitat amb la floració de les demés vir
tuts cristianes que hem esmentat.
Així aquests sindicats han constituit un
baluart inexpugnable contra les rescents abri
vades del sindicalisme roig. Foses les clases
Socíais pels valors cristians i patriótics, l'hu

cionalista

que

individualment,

pareer

de cap

un tant gran

ara

amenaces

sense

vindicar d'ell

s'ha atangat a l'amo per a rei
el qui creia just. I l'amo, ha

complert

de les

mena

una

seves

funcions

o

obliga

La Confederació Patronal
els Retirs obrers
Ja

varern dir

quelcom respecte

el

Congrés

Patronal de Vigo i les orientacions llurs,

que

ésser censurades per veres ay
toritats del camp social católic i també.—com
eldIncia remarcable—per els portaveus del
carni) oPesat.
Tan gros i general ha sigut el clam de
Protesta, que els patrons s'han cregut obli
gats a raona.r les decissions a Vigo preses
Per ells
respecte al nou régimen de retirs
obrers, j an aixó és de aplaudir-los perqu
es ven
que tenen an compte les correnties
de la opinió
i procuren encertar el camí mes
Plauer que condueixi a fer viable el régimen
raillorant-lo en ters i quint a la vegada.
La rescent declaració que ens ha posat la
als dits és de la Federació Patronal de
—"-kuriya. Fa constar solemnialment: 1.—Que
al
cornbatre la forma amb que se implanta
a'pest
intentarégim de retirs obrers obligatoris no
s
atar el principi en que es funda
el R. O.
l
O. acceptat per el citat Congrés en
constitució vuitava.

nieresqueren

'

lluny d'inspirar-se en mesquine
ries' els patrons federats estimen que es in
suficient (i tenen raó) el segur implantat.
estan conveneuts que hi ha una
Seria de
errors en el pla adoptat pel Insti
tut Na.cional
de Previsió. Segons els calculs

hatronals, aproximats,

vaeurnulat,

el rédit del

capital

mitjaneaal pagament deis primers segurs

díns deis vint

anys que

Obre
'urers, bastaría per a satisfer-los
oeasitat de noves exaccions.

sense

ne

cions fortíssiines d'aatendre'l i arreglar pac
tes nous amigablement. El patronat de l'amo
efectuat eficagment, natu
sobre l'obrer
ralment.

Recordant

i

camp

en

tots
la

ha seguit

rellexionant

sobres

d'aixó

ciutat, igualment que al
aquells indrets on la sindicació
tragectoria de la lluita de cla

hom pensa que

a

les comissions mixtes i comités pa
ritaris estan condemnats a la moit, o a ésser
la causa de noves lluites, si per endevant no
es posen a viva i sincera contribució les re
serves cristianes del nostre poble.
Angel GRAU.
sses, totes

IV.----Que la C. P. E., al oposar-se an aquest
régim, no tracta de defugir les obligacions
que al patrons s'imposen, i, en efecte. així
ho demostren pagant a tot arreu), alegant,
demés, algún fet remarcable.
V.---Que la C. P. E. té el propósit de millo
zar

a

pel I.

favor de l'obrer les condicions fixades
N. P.

Molt plauran aquestes explicites i nobles
declaracions a les persones de bon criteri

quines feien

pena

les

veus

discrepants del

patronal en ordre als retirs obrers,
creient-les, tal votta, fines de natural incom
prenssió o de mires esquifides.
Ara sap tothom, a Déu mercés, que la res
pectable classe patronal no solsament veu
camp

amb bons ulls aquesta incipient minora (fi
xis el llegidor an la paraula que subratllern,
perqué es de capdal importancia per formar
criteri en aqueix afer), si que tambo desitga
minorar la condició del mentats retirs, cosa,
a la veritat, molt lloable i amb la qual, sens
dupte, coincideix tothom, comencant pels ma
teixos autors del plan de R. O. O.
Quan als calculs de la Patronal relatius
a la base aritmética d'aquest segur, son dig
nes de tota consideració i de conciensut es
tudi. Tan de bó que resultin veritat eixos
calculs i puguin ésser minorarles la pensió de
retir i l'estat de fruir-lo.
Plau-nos posar punt an aquestes ratlles
fent notar als nost res benvolguts llegidors
patrons i obrers, la formosa coincidIncia ge
neral d'aspiracions en aquesta feconda refor
ma económico-social, que té un exemplar ca
racter de cristiana solidaritat i de familia!
convivIncia.--J.
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propietaris, atuits, esveratas,

cTegueren

arri

bada la fi de totes les coses, i cregueren ab
solutament estértis tots els seus esforços de
millorament de la vida deis humils. Pen.sa
ven que el sabre i la pistola !temen assumit
definitivament el guiatge de la soci,etat,
dedicaren el seu esforc a l'organització de la
armada, a la reconstitució del So
cra reacció defensa
metent. I vingué, com un somni malestruc, el
mament violent en quinas darreries ens tro
L'invasió sindicalista, dona lloc a la reac
bem, grades a Déu, i el ca,mp es vejé tacat
ció patronal, Torta, intensa, aguda, tant cota de sang, COM la ciutat, i pels carrers de nos
forta havía estat la primera: I a !'exigencia tres viles caigueren germana amb el cos tras
estúpida d'uns jornals imaginctris, seguí un passat pel plum homicida de la «Star». I els
atea poc racional deis mateixos; i l'cwtitut de de la dreta i els de l'esquerra tots es posare,'
resisténcia malestruga deis primers, vingué damunt les armes, i pocs aran ele rpropieta
seguida per un esperit d'una resisténcia una ris i pocs els jornctlers que no alternessin
mica implacable per part deis segons; i al l'arma de foc amb els instruments nobilí
mal d'odi d'una banda, s'hi ajuntá una folla ssims del treball del camp.
sembla
passió de venjanea de l'altra. I aixís feu cap
Per sort, les coses han cambiat,
la guerra civil als pobles i a les viles de la que d'un modo definitiu! Avui, en aquesta
contrada en que hem trobo, les armes comen
nostra terra; i aixis es conseguí que'l sindi
calisme cleixés una llevó de males pctssions can a ésser deixacles a casa (no, encare,
molt dificils d'extingir. U118 i &tres es dei
ahandonades) i una aurida de pan i de tran
quilitat envolta el poble. Les inquietucls du
xaren portar per l'espera de lluita, i la sere
nitat estigu,é absent de dalt i de baix, del
l'hora present comencen a ésser ec,onómjques
rnig i de les. vores.
(per la crisi del vi) i polítiques (per la des
Davant l'escumesa de les associacions de [eta del Marroc). Pera come icen a deixar-sc
jornalers, els propietaris es posaren a la de de banda les intranquilitats provocadas pet
fensiva, i constituiren altres associaciovs, sindie,alisme i pel seu company, el terrorismo.
Pera al renaixer la tranquilitat, és pre
que, de montera, actuaren com senzilles so
eis no oblidar les llieans del passat. I enca
cietats de resisténcia.
ra que el mateix pugui semblar mart, no ho
Pera, hi, hagué un encert d'origen. Aquei
:ces societats
és
definitivament. S'iza de tenir present quo
que no tingueren altra força,
motriu que la resisténcia, es constituiren arraz
la videncia va ocupar el lloc de la justiCia.
amos i jorzuders, amb patrona i obrers, ami)
Pera que aquesta no pot ésser mai perjudi
ele obrers (encara en nombre relativament cada. I tot el que és de justicia, un o altre
gran) que en el ccimp conservaren el bou día torna.
I per evitar en el pervinclre que la justicia
sentit i una oisió cristiana del moment
de les reformes socials torni a trucar a la
I aquestes societats no's digueren «So
porta de la tranquz7itat de pobles i viles de
cietat patronal de...», sino «Patronat de...»,
Catalunya, és precís, és necessari que ague
«Unió Social de...», etz. I encara que, de CO))
volta, no tingueren altra manifestació que lles siguin portados a cap per qui pot i
qui deu. I així com l'escomesa del sinclicalis
la resigténcia en les inzposicicms de les socie
me anárquic paralitzd la tasca en aquest
tats d'obrers del camp, Inés tard han pogut
sentit comeneada, així també precisa que /41
desenrot llar altres aspectes de la ideología
social cristiana; i així després de refusar la aturada del viateix signifiqui la represa ‘'ie
imposkió brutal del sindicalisnze, es dedica aquella actuació.
ren a establir mutualitats, a la creació
Per aquí pot venir un estat de justicia
d'es
que prepari i faciliti el retorn a l'organitza,
coles on es juntessin en fraternal companyo
natge el fill de l'amo i el fill de l'obrer, a l'es
ció cristiana de la societat, a la reintegracw
de totes les valors morals de la mateixa,
tudi i regulació nava i més justa dele con
ca base per a que la justicia es mantingui
tractas d'aparcería, mitjaneria, etz.
Confessem, pero', que totes aquestes refor
per a que la pau i la tranquaitat tornin an
aquestes ubérrimes contrades de la nostra
mes, empreses afluí) entussiasme i bona vo
;untad, es veigeren un moment aturades; terra catalana.
iou en el Inoment en que el terrorisme Tau
de les seves per tot Catalunya. Allavors, eh'
Aagoni M. VIDAL.
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LA REPARTIDORA

El dia del comunisme, jo, que

soc

pagés,

em

quedaré ami) les

(erres

arno.

—I je), que soc obrer, em quedaré amb les seves fábriques.
io que soc dependent de comerc, m'apropiaré les seves mercancies.
se —Tot aixó em va molt bé: jo que soc el cobrador, em quedaré amb els
1.1

quartos.
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Els més interessats
Suposem,

un moment, que una llei inel
tothom a fer un viatge, vul
guis que nó; que el tren que ens cal pendre
és compost de carruatges de tota condició,
des deis més luxosos i confortables als més
inadequats per a inquibir-s'hi persones. Su
posem, també, que no tenim dret a triar
veicle ni seient, sinó el deure d'ocupar aquel'
que se'ns designi. Suposem, aiximeteix, que
ignorem quina será la durada de la excursió
i el terme del viatge, i, per lo tant, quin dia
i a quina hora ens caldrá saltar del tren.
Nosaltres, en Uds suposicions, sabem només
que la certesa del viatge i que, al termini

d'aquest,

hi tenim dret perque tenim la obliga
de saber les veritats, d'apendre-les,
dómptes de perdre el temps, que no és r
tre per, a perdre'l, aprenrnt mentides i fa]
Mes; tot aixó és més cert que el sol que
enlluerna, perque demés d'ésser de justi¦
i de sentit comú i de raó, ho ha dit la V(

per

ludible obliga

no

a

rebrem

una

paga.

Aquesta

tat feta

paga

será corresponenta al comportament obser
vat durant la travessia; Ipremi al bon viat
ger; cástig al dolent; advertint que, en igual
tat de condieions, els qui hagin sofert
el
camí, sean molt més premiats que els qui
viatjaren en compartiments de confort i de
luxe.
Aixe) que aeabem de suposar, és senzilla
ment el fet de la nostra vida; de la vida de
cadascú de nosalt res, sense excepció. Hl ve
nim, i no podern pas triar el lloc de la nei
xenea, ni escollir la posició, ni el talent, ni
la familia, ni rés, absolutament. El que te
nim 1/iure és, tantsols, la voluntat; go que
sabem cert és que si d'aquesta llibertat de
la voluntat nostra en fem un bon ús, donant
acompliment aLs deures que ens imposi el
noste estat, la riostra situació en el tren
de la vida; acceptant les molesties i incomo
ditats i privacions de la posició que ens to
qui ocupar-hi; usant lié de la salut si en gau
dim; deis diners si ens en passen per les
rnans; prenent amb paciencia les malalties i
miseries si ens toca sofrir-ne, etz., al cap
d'aval] del curt viatge de la vida hi trova
rem
la paga eterna; i sabem, ta.mbé, que,
mérit per rnIrit, seran molt més ben pagats
els pobres que els ries; els humils que els po
derosos; el obrers que liurs patrons.
Tot aixd, que no tenini dret d'ignorar; i

Home, qui

no

pot

enganyar-se

mentir-nos.
Per lo tant, obrers germans nostreS,
aquells de vosaltres qui després de passai-la
sempre curta existAncia de la vida del móu.
amb les molesties, penes, neguits i sofrime3ts
propis de la condició obrera, no rebi rnultl
plicades a l'infinit les compiensacions e
tra vida, que és la única vida, la veritable
vida, será perque voldrá haver-s'ho pas at
malament aquí i pitjor allí; será perqué fa
rá menyspreu de la riquesa„ del goig, del
benestar immensos, purs, sellse termes ni li

•

mitació; en un mot, de la felicitat. Ningú
més interessat en rebre compensacions que
aquell qui, de moment, ha de sofrir penes:
ningú més freturós de menjar fins saciar se
que el qui ha calgut dejunar Llargament:
ningú interessat en trovar la font fresca
regalada com el viatger assedegat per ruta

fadigosa 1 esquerpa." Dones, aqueixa comp<n
sació, aqueixa taula rulerta de menjars ape
titosos; aqueixa font cristalina i abundeba,
i totes les joies, alegries, abundáncies, PLao.s
que no podria imaginar l'horne més somn:
dor; que no podría forjar l'imaginació rrié3
exaltada, tot, i inoltíssirn. més, i per SernPre
M68, és a la vostra disposició, germans; vos'
altres heu de voler, només, i ho tindrell.
Tots els homes poden obtenir-ho; a tots cal
interessar-s'hi; ningú, per?) ningú, ho té t'
a má com els obrers, els pobres, els
i ningú és de rad que s'hi interessi tant, Per
l'alt sentit de coinpensació.
I a qui vos digui cosa contraria a les Ve"
ritats que acabo de posar-vos a In vista, di"
gueu-li

que ment!

VERAX.
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Davant la miséria que slia fet mestressa
de la Ruja bolxevista, tots els pobles ci
vilitzats han d'acudir en ajuda d'aquells po
bres comunistes famolencs.
De

leninistes tenen
sort.- i nosaltres també, perqué si el corau7
nisme arriba a implantar-se a tot arreu, hau
flen hagut d'anar a captar a la Lluna i Si
ala llunátics els dona per leclarar-se també
eomunistes, ja ens veiem fent badalls de
totes

constel-lació

els

mane res

en

constel-lació.

Al pronunciar aquest les paraules sacia
mentals el regidor ja havia fugit.
El president va dubtar en fer petar una
bacaineta al seu silló.
iEectes de la temperatura!
*

*

?Hi ha crisi?
?No hi ha crisi?
Els uns diuen que sí i altres diuen que no.
Els homes polítics es passejen per Madrid
i suen.
La jovenalla fa cap

Un general deja fa pocs dies que tot alló
de que el capitost deis moros volia pendre
café a Melilla .era un bon argumeint per a
fer el llibret d'una opereta bufa.
De totes maneres cal fixarse en
está

en

que el pe

la música.

Els diaris
Tot aixó

venen
son

*

simptomes.

Devegades Les muntanyes

mort En Carusso! Els aimants lel bello
canto estant desolats car teinen no sentir

fllaj Inés
aquells pinyols...

Per pinyols no s'apurin, aquí entre els
nostres Política i oradors en trobaran abasta
inent. Adhuc pinyols d'olives sevillanes !que
Son les
rnillors! !Ah! i pinyols marca esque
rra
dinástica i dreta revolucionaria.
*

*

convocatoria.
Va presidir

*

*

A l'Ajuntament de Madrid

es va

votar

una

proposició d'encoratjament pels soldats com
batents i de dol pels morts.
Els socialistes, per no perdre la costurn
varen moure un aldarull 'formidable obligant
al President a agitar, per tal de fer silenci,
quatre campanetes a la vegada.
Mireu que té canipanetes tot aixó. S'en-t
ime els socialistes, andes del polyle, contra el
poble. No sé com deuen definir Amistat.
iA, sí! Es el nom del casino d'adalt.
*

*

*

parta reformista ha suspés tota mena
de propaganda, penque diu el seu Directo' i
El

tinent d'alcakle i va assis
regidor. Podem assegurar que es
taVa sencer.
Per un vot de majoria es va acordar que
epedessin tots els dictámens sobre la taula
1

embraca

des i surt un ratolinet tot petit.
?Hi haurá crisi?
?No hi haurá crisi?
La solució al calendari americá.

Un d'aquests dies es celebra a l'Ajunta
llent de Barcelona sessió ordinaria de segona

tir tot

estan

*

!Ha

*

Melilla.
Mane.

a

en

*
*

*

un

un

soleninialrnent

el

presideint aixecá

la

sessió.

que

en

els moments actuals

no

més s'ha

d'ésser patriota.
El que vol dir que en aItres momenta
pot ésser reformista que pel que es veu
és el mateix que patriota.

es
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S'está organitzant un Congrés Nacional de
Higiene aquí, a Barcelona, per a la vinenta
primavera. Altres entitats social es varen

ta

adherir a la empresa, entre elles l'Institut
de Reformes Socials, l'Associació Espanyola
de Higiene Militar, la Acaclérnia d'Higiene
de Catalunya, etz.
—Entre els patrons que

la Associació de la Dependencia Mercantil, la
Associació Instructiva de Obrers i Empleats
de l'Ajuntament, i la Unió Professional de
Oficis Varis, nombraren els Comprornissars
per a la elecció de vocals que representin a
dites entitats a la Junta local d'Ernigracio

varen

retirs obrers, sobressurt per la seva magna
nimitat i la quantia deis retirs ja en curo
ssetes

anyals),

mig milió de pe
Marqués de Comi

aprop de

el senyor

llas, president de la Junta de Patronat de
Acció

sigui amb fraccions de cinc

que

—La Unió Professional de Dependents
Empleats de Comen, el Centre Autonomista
de Dependents de Comen i de la Industria,

anticipagenerosament
l'implantació del regisme de
(que importaven

encara

céntims.

—La Exposició de obres fetes pels alumnes
obrers de la Escola Elemental del Treball
les quals es poden veure a la Universitat

la

Popular.

—A la Rambla de

Industrial on son exposades, ha cridat for
tament l'atenció de quants l'han visitada.
Els avenços fets pels simpátics obrers i el
seu
auany d'estudi i comprensió, demés
la acuracla execució manual deis trebans pro
postos, fan preveure un fecond i brillant
pervindre a la má d'obra catalana.

Catalunya, número 80,

inaugurar l'«Econornato de Barcelona>.
Es dedica a la venda de tota mena de comes
tibles: ca.rn, peix, porc fresc i en botifarres,
es va

oh, verdures, hortalisses, fruites

fresques'

i

seques.

La instal-lació, dirigida per l'artista deco
rador senyor Llongueras, és sumptuosa i de
bon gust, i feta amb vidre, marbre blanc
estucat, aquest amb pintures al fresc, la qual
cosa és una novetat en al
decoració.
Al sotarrrani hi han grans cambres higo
rífiques, que, mantenint sempre una tempe
ratura de sis graus, serviran de dipósit a la
carn
de bou, vedella i porc quan arribi del
escorxador. Al costat de les taules de ven
dre la %carn i el peix hi ha vitrines frigori
fiques també. En tot l'establiment hi domina
la nota atractívola d'una exquisida netedar.
L'establiment pertany a la Caixa Mútua,
Popular i n'és administrado•-delegat don
Lhiís Izaguirre Ruíz. Només podran proveir
se en el dit establiment els
associats a restil
de les societats cooperatives. Els socis seran
dues menes: els capitalistes que paguin
una quantitat aléada al comptat o a
termi
i que participaran del negoci, i els ad
junts que paguin la quota única d'una pesse

Enhorabones

a

tots, profekzors i alumne,.

--Ha sigut nombrat Inspector de
tut Nacional de Previsió per

Retir Obrer Obligatori
Mon i Pascual.

a

l'aplicació del
Catalunya En Joax

--El Ministre del Treball ha dit que da
vant les diverses actituds d'elements patro
naLs, maniestades amb motiu de la implan
tació del régim obligatori de retir obrer, el
Govern está disposat, en obsequi a l'eficién
cia del régim, a aplicar les reformes quc
oportunament donin ma,jor tribut a la idea
del retir, i es proposa mantenir en tota la
seva integritat les disposicions vigent,s men
tre e Poder 'Alabe i ningú més que en no
determini es mcxlificacions que procedeixin
i correspanguin.

y

—La Cabra de Pensions per a la Vellosa
de Estalvi, fa un préstec de 350,000 P41-
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%des a la Cooperativa de Periodistes per
con.strucció de Cases Baratas.

a

—Se ha inaugurat l'Escola de Mar, fun
dada pel Ajuntament de Barcelona en la
Platja de la Barceloneta, la qual reuneix ex
eel-lents condicions. A la vegada servirá de

Sanatori

des dumnes que a ella
molts centenars.

concorren,

que seran

feta allisten els patrons ais
obrers a les Caixes autoritzades per ad
inetre inaposicions de Retirs a favor deis
—A

carrera

seus

mateixos.

L'éxit d'aqueixa

empresa pot donar-se per

assegurat.
compta arnb una insti
el Patronat Social, plena de vida i ben

—Vilasar

tució,

de Mar

Grientada,

que está produint a la riallera
Població llevantina saborosos fruits de tota

'nena i calitat. Un notable Orfeó aPlega el
ievent en el P. S., institucions de previsió
I
estalvi floreixen esponerases al seu redos,
Una Biblioteca curosament arreglada i de bo
lie8 lectures il-lustra als seus socis, grops ex
15rtius el enforteixen físicament, el teatre
84 es
cultiva per enperts aficionats...
iMolt bé per el P. S. de Vilasar!

Conseil Superior d'Enngració ha pu
hlicat un avene estadístic del moviment ha
R'ut en el primer semestre de l'any actual, i
(1111 que han sortjt pels ports habiiitats per
fl

al despatx d'emigrants, 29,801 persones, con
59,593 en igual període de l'any anterior.
Hi ha hagut disminució de 29,792 emigrants.
La destinació deis emigrants és la indicada
tra

a

continuació:

Primer semestre de l'any 1921: Argentina,
13,874; Brasil, 1,179; Cuba, 12,262; Estats
Units, 585; Uruguay, 780; diversos, 1,124.

Total, 29,801.
1920: Argentina,
Primer semestre de
11,497; Brasil, 1,268; Cuba, 139,743; Estats
Units, 5,134; Uruguay, 1,042; diversos, 909.

Total, 59,593.
—En la junta general celebrada per l'A
teneu Obrar de Barcelona, ha quedat cons
tituida la Junta Directiva en la forma se

güent:
President, don Santiago de Riba; vice-pre
sident, don Martí Matons; secretad, don
Narcís Malagelada; vice-secretari, don Nar
cís Fuster; tresorer, don Luis Agustí; biblio
tecari, don Joaquim Torras; vocal-adminis
trador, don Iklefons Bassa; comptador, don
Serra, don
Manuel Alonso; vocaLs, donRamón Batlle, don Lluc- Figtieres, don Joan
Artigas, don Frances Martí Bech, don Joan
Pantaleoni; don Esteve Andorrá, don Artur
Munné i don Manue), Sans Sebastiá.
—Amb domicili a la plassa de Santa Ag
na, núm. 8, bis-2-, s'ha constiuit l'Associa,ció
Professional de empleats de Segurs, havent
sigut elegit president En Emili Torres.

L'Iihumus, catalá está constituit per la nostra tradició, l'amor 1
tIncla al treball, la modestia de la vida, l'esperit práctic i sensat, poc
tantasies, el respecte a la gerarquia familiar.
1,11 Tradieió

la cona

donat

a

Catalana. Proleg.

ES la familia la substáncia i basa de la organització social. La decadencia
"cial suposa decadencia en la familia, i quan aquesta es vigorosa, moral, uni
intel ligent, la societat no pot deixar de posseir aquestes excel lents qua
ilitats. La regeneració social, la reconstrucció social ha de començar per la

lc'econstrucció

de la familia.
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RAS PURAS DE ABEJAS para el CULTO CATOLICO.
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FABRICA de SUDAS
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Mandones esteáricos de todas dimensiones.
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DR. R.

JORD:Á

MASIP

Tratamiento moderno de las enfer
medades génito-urinarios y cirugia

céntims.

Condiciones especiales para trabajadores.

ECONÓMICS

HORAS DE VISITA:
DE 7 A 9, TARDE.
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BOQUERIA,
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JORBA

GRANS MAGATZEMS

MANRESA BARCELONA BRUSELLES
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ELS MES IMPORTANTS
: : DE CATALUNYA : :
ELS QUE VENEN MES,
: :
I MES BARATO : :
CONTINUAMENT ES REBEN LES MES ALTES NOVETATS
EN CAMISER1A, LLANERIA, SASTRERIA, SOMBRERER1A,

SABATERiA, JOIERIA,

PRJU
•

ETZ.

FI X

27

pral.

ALSINA,

3•

CATALUNYA

15

SOCIAL

.

y

(lihr Ti

DE

GIA 141'

CA SANij
`;',Z!

4-k-GLA LIQUIDA (XI

"

I
,*

S
e.,

r
•NT

[

.11.1.1M

Cols

FUNDADA EN 1879.—C. ARCHS, 7, pral.

(Travesía de plazas Santa Ana ly Nueva)
CENTRO DE
MENTE

Reforma
p

ENSENANZA, ESENCIAL

PRÁCTICA,

DE

COMERCIO

de letra, Ortografía, Correspondencia comercial, Documentación,
racticas de escritorio, Mecanografía.—Cálculo mercantil y Teneduría de libros
Por Partida
doble, aplicados a toda clase de empresas inclusas la Banca y Bolsa
"El Título de Tenedor de libros, previos exámenes por peritos y profesores
Mercantiles. Clases especiales para senoritas.—Practical of School Languages
vivas) por profesores extranjeros y por métodos modernos puramente
prácticos.--Taquigrafía.—Geografía comercial. Lenguáfonos.
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ES LA

UNA

MELLOR

VEGADA

MARCA

TRASATLÁNTICA

SERVICIOS DE LA COMPANIA
Línea de

Corulla el 21.
runa, Gijón y
1.Inea de
Para

Aires

el

Mftlaga

día 2
el

28

30

de Cádiz

Linea de

el 30.

mes con

Cádiz el

Cádiz

Fernando
7.

para

escala

en

Santander el

dO

Gijón el 20)
00nies. Para

19. de

20 de cada

de

viaje

el

Regreso do

Fernando

Barcelona el

Aires;

4.

de

emprendiendo

Málaga

el viaje

de

el

6

y

de

Cádiz
nea
desde Bus

regreso

-

mensual

saliendo de
Y

Barcelona el

Regreso

Veracruz.

de

26.

Valencia el

de

Vera,cruz el

27

Y

--*

de

1fle,"

-

New-York.
mensual saliendo

mes, para

de Barcelona

el

10.

el 11 de

Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa
12 paraSabanilla. Curasao. Puerto Cabello.

Valencia. el
Cruz

de

la

La tivaYra•

13

de

a

pnerle
-

4.
saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3. de Alicana e
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma Y puertos de /a ,ost*
de Fernando Pdo el 2. haciendo las escalas de f2anarlas y de la

Pdo.—Servicio
Las Palmas.

inhicadas

en

de

de Habana el

y

Barcelona.

Regreso

mensual

Santa

-

PenínSi

Ida.
Póo el

2.

haciendo las

escalas de Canarias

de

y

la

Península.

indicadas

en

el

10,

ida.

Linea Britall-Plata.--Saltendo de
Buenos

Aires. emprendiendo el

Canarias.
tos del

de

regreso

Cortina

Vigo

Y

desde Buenos Aires

Corufla. Gijón. Santander Y Bilbao.
indicados servicios, la Compartía Traeatlantica tiene
Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York y

salidas

Estos

Bilbao, Santander. Gijón,

viaje

para

para Río Janeiro. Montevldel
Montevideo, Sanos, Río Janei

Vigo,

Ademas de

Yas

saliendo de
Buenos

New-York. Habana

Salidas de Colón el
y

occidental de Africa.

Je de

para

16 de cada

Habana.

Y

el

17,

3.

Venezuela-Colombla.--Servicio

Canarias.

Cádiz

Montevideo el

de cada

Puerto Rico

Bilbao el

Veracruz. Salidas de Veracruz el 16

Alres.--ServIclio mensual
Tenerife, Montevideo y

de

Y

y

de

y

y

saliendo de

New-York, Cuba, Májlco.--Servicio

Línea de

Málaga.

Habana

mensual

Santander.

Buenos

de

bana el

de

para

Santa Cruz de

Linea

Rico.

Mélico.--Servicio

Cuba

los

no

son

vapores

fijas

admiten

y

se

anunciaran

carga

en

las

oportuutmente

por

líneas

especiales de

te

da
acreditado
y

se

pasajeros.

y

a

Quienes la

Cornea"-

val-1

dilatado servicio. Todos los
expiden pasajes para todos los puertos de. -1
en

su

regulares.

ZIR.1-zikreeben*Cals 14.0

IFRANQUtO COmetmimuul

.uer
le"-,

a

cada viaje.

condiciones más favorables

aloJamiento muy cómodo y trato esmerado. como ha
tienen telegrafía sin hilos. También se admite carga
do. servidos

en

establecidos los

la Línea de Barcelona

