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uns dies que no t'havia vist, Mixeta.
--No ho estranyis, Marruixa; és que estem organitzant el gran partit socialista catalá
--Ahl tu ets socialista?
3
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deis ferms. Dones que et creies que jo era un gat deis frares?
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La vída económíca

d'Espanya

aquests moments una especialíssima cura.
tots
els homes e ue dedi uen llur atenció als
preocupa fortament
k
""il
nacional.
de la vida
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La vida económica

d'Espanya exigeix

en

'

-,

rroblemes

•

reus

-1"417,''"7"r—'''

,.•

ro•

Isk».•

I

.,

^

,

'

—•••.

s.*
'

-

•
.

_'
'

.

ylej:,:«K-71141,01ar

att?illáladegi
de la denu, cia del Tractát amb França (quan encara hi
fortament perjudica nostra producció industrial; s'ha parlat de
d'una manera decrí
la solució del problema deis transports per ferrocarril, problema que
moltes indus
del
mateix
economia,
ja
la
resolució
la
nostra
que
sense
siva afecta .tota
remuneradores
a Espanya; es
nopodran
mai
ésser
indústries
extractives)
(sobretot
tries
tracta d'una revisió.de tot el que siguin aranzels i valoracions, potser així mateix de trans
cendencia per a finir d'una vegada amb ce rts equívocs que tan de mal fan a la nostra in
dústria catalana; sovintegen les conferencies sobre credit agrari, principal deu del nostre
reviscolament agrícola... Tot aixó está ben pensat. Tot aixó necessita solucions. Peró re
cordi's bé que les solucions no poden ésser fragmentáries; que les mateixes no poden iso
lar-se i que han d'obeir a un pensament cornú, eix de tots aquests problemes. Del contra
ri, correrem el perill que el credit agrícola no tingui contactes amb el problema de la
de
propietat, que es baladregi una vegada més sobre l'oposició falsa entre els interessosfont
d'afavorir
una
comerç
a
títol
la industria i els de l'agricultura, que els tractats de
de riquesa -en matin una altra, etc.
Es veritat que tots aquests problemes son problemes tecnics, essencialment tecnics;
peró quan un problema tecnic es relaciona amb l'Estat (i avui quasi tots s'hi relacionen)
pren ja un cert aspecte polític al (191 no cap substeure'l si no es vol desplacar-lo 1 per
judicar-ne la solució.
D'aquí deriva que no hi ha Govern que en arribar al Poder no porti el seu pensa
ment económic, pensament que no exclou certament el treball deis tecnics. I així .és com
Iliure-canvi; i així és com
a Anglaterra
es celebren eleccions a base de proteccionisme i
reconstruccions
i les repa
política
a
de
les
base económica
a França es pot parlar d'una
a Alemanya
de
Poincaré;
i
així
és
,corn
mans
de
Briand
i
alemanyes
distinta
en
racions
pugen i baixen ministerís per raons de programa económic i prou.
Manifest
No ha-d'ésser Espanya, ni ho és, una excepció, és ciar. El Directori, en el
Govern.
I ara,
econanic
del
exposar,
a
grans
trets,
el
pensament
del 13 de setembre va
ferroviári,
problema
vegada
més
el
comissió
que
estudii
una
nomenat
una
nova
havent-se
i una nova junta que estudii tot el que a aranzels i tractats de comerc fa referencia, i
agrícola, etc., és de creme que restará ben
una ponencia perque es preocupi del crédit
esperar
coneixer-lo
definitivament) el pensament económic deis
aviat concretat (i podrem
natura
lment,
arribará aviat. IVIVE7P,-5.7!"/"T'7".
oue
ocupen
el
Poder.
I
aixó,
bornes
Davant d'aixo s'ha
érem a ternps) que tan

parlat
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Aquest

número ha

passat per la censura militar
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La

legísladó del freball

El Govern ha emprés una obra verament
bona, peró tan difícil com necessária : la re
fundició i harmonització de la legislació so
cial. El propósit ens agrada ; el que dubtem és
que arribi a bon fi. Els mitjans que el Go
empra per tal d'arribar-hi, cal fer-los
constar en un periódic social com el sostre.
vern

Ileu's aquí un extracte :
Una comissió (nomenada ad hoc) procedirá
en el
tertnini de quatre mesos, des de la seva

constitució, a l'estudi, recopilació i refundició
de les dispbsicions legislatives del treball, mit
jançant una agrupació sistemática de matéries.
Aquesta agrupació será la següent :
Accidents del treball.

Reglamentació del treball.
Inspecció del treball.
Organismes i serveis oficials
Conflictes del treball.

les

suggerir-li l'estudi de les esmentades matéries.
La refundició s'efectuará respectant en alió
que sigui fonamental el text de les disposi
cions legals, peró podent fer-se els aclariments

addicions que es creguin convenients i incor
Porant les disposicions complementáries, aixi
com les
doctrines de jurisprudéncia interpre
en

l'aplicació de les dispo

La comissió especial encarregada de la

re

fundició

estará constituida per un vocal pa
tró, un vocal
obrer i un altre de les altres re
Presentacions del Consell directiu de l'Institut
de
Reformes Socials, amb la collaboració deis
directors g-enerals del dit Institut i dos fun
cionaris deis cossos jurídic militar i de l'ar
mada, respectivament, designats pels ministe
ris de la
Guerra i Marina, pel que es refereix
a la
rélació de les disposicions del treball que
afecten aquests rams.
--

hi

treballs s'efectuaran

nents seccions

formes Socials,

el dit

Institut,

sota les ordres de la

organisme, el qual les elevará, amb el seu
informe, al ministeri del Treball, Comers i In
dit

per a la seva successiva promulgació".
realitat
de veritat aquesta Comissió té
En
facultats per a tot i pot fer nova la legislació
social. Peró d'aquestes Comissions n'hi han
hagut inoltes a Espanya, la tasca de les quals,
després de molts anys, está encara ab ovo.

dústria,

(441591001~~311

La

Cooperativa Popular
de Barcelona
.funM general estatultirla

modificacions que d'aquesta classificació pugui

sicions.

en

comissió, la qual formulará les okortunes pro
postes que sotmetrá al Consell de direcció del

del treball.

No obstant, la comissió podrá proposar

tatives deis dubtes

tents

per les correspo

tecniques de l'Institut de Re
utilitzant tots els elements exis

Tingué lloc aquest important acte reglamen
tani en el propi estatge de la prestigiosa enti

que tant de bé social i económic fa a les
innombrables famílies que gaudeixen deis seus
avantatges.
Presidí la sessió el President honorani de
la C. P. B., excellentíssim senyor don Ramon
Albó, amb el president efectiu de la mateixa,
don Miguel Sastre, dos socis benemérits d'a
queixa institució, que en els seus ternps he
roics tanta sol-licitud i tants auxilis gaudí del
seu fundador senyor 2A.lbó, ara mateix consa
grat a la defensa d'un afer vital per la C. P. B.;
afer que, per les indicacions que el senyor.
Albó féu a l'assemblea, está a punt de gua
nyar-se, la qual cosa agrairen els nombrosos
socis que omplenaven la sala.
El Balang, tenint en compte les circumstán
cies, resultá satisfactori.
La C. P. B. té en projecte algunes empre
u faran prendre gran
ses d'importáncia que
volada en bé no solament deis seus socis, sinó
d'alguns sectors valuosos de les classes mo
destes.
Els afectuosos vots de grácies que reberen
arnbdós presidents foren tan merescuts, que
fer-nos-en ressó per la part
no vacillen en
l'acte i l'actuació que dei
revesteix
social que
xem indicats.
tat
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LES BARRA QUES
que en algar CATALUNYA SO
CIAL la seva veu fent-se ressó deis blasmes
deis ciutadans referents a la qüestió de l'es
tatge en general i en particular a l'assumpte
vergonyós de les itnmundes barraques que es
construeixen arreu de Barcelona, que tota la

Poc

pensávem

gui, sitió un remei peremptori, car aixó fóra
utopia, donada l'extensió de la plaga so
cial de les barraques, ahnenys un contenga
ment de minora, per tal que es vagi resolvent
aquesta epidétnia material i moral que és una
constant amenaga per a tots i una qüestió de
una

ciutadana, sense excepció de dreta ni vida i mort.
CATALIJNYA SOCIAL remercia, dones, tota la
esquerra, sense distinció de color polític, ni
rara
premsa
de Barcelona per haver-se fet ressó
tnolt menys sense mires egoistes, amb
nostres
planys, molt especialment les Iban
situació
anó
deis
tots
ressó
de
la
unanimita.t es fan
ces del collega estimat "Diario de Barcelona",
mala, antisocial, antihigiénica, amoral i revo
damunt les planes del qual l'illustre socióleg
lucionaria de tants mils i inils de ciutadans,
(moltissims
don Ramon Albó ha fet observacions molt en
germans nostres que sofreixen
collectiva.
ciu
certades i ha posat de relleu la importancia
Aquests
aquesta
injusticia
d'ells)
d'aquest interessant problema.
tadans no poden trobar una llar on eixoplu
com
La nostra posició en aquest afer és ben cla
gar-se, on fer vida de familia, on viure
l'esplendidesa
ra
continuarem aquesta cam.panya fins a accfin
i,
malgrat
persones civilitzades,
de palaus, de jardins, de grans vies i de tot seguir l'objecte que l'ha motivada, en benefici
deis nostres gertrians, dels ciutadans de Bar
el que és el Inés alt orgull de la nostra ciutat,
d'aquesta
celona i de la societat, de la Religió i de la fa
han de viure .forçosament en mig
Barracópolis.
milia.
s'anotnena
bruticia immunda que
Comptem ami) l'ajuda de totes les persones
CATALUNYA SOCIAL fa constar, amb joia, que
de bona voluntat de tots els sectors polítics.
per bé que ha estat la primera que ha posat
posant
relleu
tota
Comptem amb l'ajuda deis bons patricis i
de
a la consideració pública,
ciutadans
de Barcelona,
per últim, comptem
respecte
(callant-ne
molta
més
per
la brutícia
amb la bondat de la causa que defensetn, que
als lectors), portará a cap aquesta campanya,
que
és l'auguri de l'éxit.
si
fins a aconseguir quelcorn de profit,
111~"PAYM1~21911~~1111~"~"ÁltEWAYW1~7~~11 *AM/1Y A ArEankvirálriPMIHMTEMS1111
premsa

INCONGRUENCIA
l'exigéncia de l'actualitat, des de que
es va constituir el. nou Ajuntament, eft gaire
hé lotes les sessions es parla de la crisi de
Per

l'habitació

a

planys, ,peró

Barcelona, acabant
sense

sempre amb

solucions.

No caldria, dones, esmercar més ratlles de
comentan i si en el decurs deis dies, i segura
ment de tant remenar-ho, no s'hagués empit
jorat el criteri neutre, apuntant nous perills
d'agreujar el problema.
Perqué després d'haver de suspendre,. per
enlvinta vegada, l'acord d'enderrocar les bar
raques, per tal que llurs veins no es trobin en
mig del carrer, un senydr regidor es despenja
In una conferéncia dient-nos que és qüestió
de continuar les obres de la Reforma.
Peró, és que s'han dat compte de renormi
tat que aix6 representa?
No es poden destruir les immundes i peri
!loses barraques perqué no hi ha habitacions,
diuen avui ; detná afirmen, per boca del senyor
Maduren, que coneix bé la qüestió, que cases

barates no se'n poden fer perqué treball, ma
terials i terrenys són cars ; i demá passat se
Ii pot acudir a algú, com idea lógica i fina del
seny, augmentar les runes de la Reforma?
Per desgracia, l'experiacia ens ha ensenyat
als barcelonins el que representa la destruc
ció de barriades senceres per mor de l'embe
Iliment de la ciutat: estar anys i anys conver
tint-la en un desert, amb horitzons d'aduar.
1, ara que no hi ha cases, es volen tirar a
terna nuclis d'habitacions modestes construides
al cor mateix de la població, en immillorables
condicions económiques?
Perqué, encara que suposéssim que per un
miracle cada casa desapareguda és substituida
per una de nova, com si creixessin bolets, per
les raons del senyor. Maduren, fóra convertir
una casa barata en una casa Cara.
Vaja, no cal amoinar-se més a discutir. Si
confirmen) així val més que ens tanquin a Sant
Boj.
R. ROCAMORA
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Els ínfoleranis
Entri.s.teix veure conz es barallen els nos
tres germans. En alguns pobles de Catalu
nya on abans s'escolava la vida plácidament,
ara no s'hi pot ziure. La política baixa i ab
jecta ha exacerbat de tal manera les passions
que els hornos es barallen com si fossin ene
mies irreductibles. Ah! quina mesquinesa
Inés gran! Tan migrats sou que no us saben
estimar els uns als altres!
4 la inajoria de les viles i petites ciutats
de Catalunya no es lluita esgrintint l'arma
refulgent deis ideals„ sinó la llança feridora
de l'odi i de l'enveja. Les passions han re
mogut les aigües i el llot llefiscós ha sortit
a la superficie.
Els homes d'un mateix Po
b1 es combaten coz« si fossin combatents
de dos exércits enemics. Senzbla que hauria
d'existir una solidaritat, Si més no, entre els
homes que conviuen en un mateix lloc.
Dones no és així. Si cada partit polític dis
Posés d'un exércit, els veuríem llencar-se al
camP matant-se germans amb germans.
llett's aquí els fruits de la política baixa.
Que no veieu que d'aquesta manera no po
don ziure? No compreneu que és impossi
ble que el nostre poblé pro gressi mentre ens
odie». mútuament? Escolta, germá: per qué
ern conzbats? Quin mal t'he fet? Es que tu
creus que pots dir aquel/es paraules de

rEvangeli:

els que

no

estan amb mi estan

Contra mi? Amb quin dret vols fer-me ac
ceptar la tevá ideologia? Es que creus que
tens autoritat
convertir en dognies les

per

a

reyes opinions personals? Si tu creus que
tens el dret d'opinar, per
qué no reconeixes
aquest mateix dret als teus germans? No

comPrens, germa,

linguem

que no és possible que tots
el mateix concepte de la vida i de

les qüestions opinables?

Has de comprendre que un catalic pot és
regionalista, tradicionalista, monarquic
ádhuc republicá. L'Església respecta tots
els .poders legalment
i no ha de
fina mai quina era constitultsforma
de go
la millor
Vern
católics podem construir temples
Mies, románics, bizantins, car la diversitat
ser

escoles que s'han formal a través del
lemPs són compatibles amb les veritats dog
,matiques. No ens diu pas l'Església que les
columnes
deis temples han d'ésser dariques
O
ióniques,
digne de el que vol és que el temple sigui
tes cerimbnies religioses que s'In
linn de
•

•

celebrar.

temporals, passa el mateix.
diu: les veritats que ,jo t'en
senyo has d'acceptar-les perqué les he cop
sades deis llavis de Déu i són eternes i int
Amb les

L'Església

coses

ens

mutables, pera pensa

com

vulguis

en

maté

opinable.
Si l'Església reconeix a l'home aquest
dret, com vols, gema meu, imposar-me les
teves opinions? No veus que no pots fer-ho?
Es que jo vull suposar que els catalics no
podern discutir i defensar. amb entusiasme
ría

ideals? De cap manera. Si reco
que els catalics podem tenir criteris di
versos sobre matéries opinables, he de re
conéixer també que tenim de defensar-los.
Pera una cosa és defensar un ideal i una
ultra combatre durament Vadversari. No
enyoro pas la pan deis cementiris. Cree que
hi han d'haver lluites, pera nobles i honra
des. Ara no es combat l'adversari amb el
floret elegant de la polémica, sinó amb la
daga vulgar del lladre de camins. Voleu dir
que aquesta gent que en alguns pobles de
Catalunya es combat aferrissadament kto
fa en nom d'Un ideal? No ho creieu. Aques
tes Iluites no són altra cosa que personalis
mes. No és l'amor a un ideal noble el que.
els fa parlar anzb veheméncia, sinó rodi a
els

nostres

nec

l'adversari.

Germa, si ets sincer, reconeixerás que tinc
raó.

El nostre mal és que ens deixern dominar
per la intolerancia prapia deis sectaris. Fins
mesurar els graus de catoli
ens atrevim a
germans. Qui ets tu, ger
nostres
deis
cisme
zná, per dir-me que ets més bon catalic que
jo? Pensa en aquell fariseu que pregava en
vett alta i es creia superior al sett germa que
lloava Déu devotament i en silenci. Procura
tu complir amb la llei de Déu i deixar es
tar

de

tranquil el
judicar-lo.

teu

germa.

No ets tu

La intolerancia ha exacerbat les

qui

has

passions.

De sobte us adoneu que us sagna el pit i és
un home intólerant que us ha lleneat un
dard brunzent. Ai, home intolerant, que en
fas de mal! Tu ets responsable que omites
vegades hi hagin discárdies en les entitats,
del cks de
en les agrupacions i ádhuc dins

l'Església.
Prefereixo Vesparver que escomet la víc
tima volant pels aires, que no pas el réptil
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que, arrossegant-se damunt del fang, us mos
sega traidorament.
Un enemic que té la noblesa de comba
tre-us posant-seenfront vostre, no és tan
perillás com aquel! que sotja en les tenebres
intolerant, cal
com l'esperit maligne. Home
germá, balda
Estima
el
teu
t'esmenis.
que
ment no pensi com tu. Deixa de banda els
personalismes. Combat noblement.
Respecteu-vos, germans, car les vostres
discárdies pertorben la pau que ha regnar
en totes les llars cristianes.
Si és sensible veure com es combaten els
homes provinents de camps oposats, encara
ho és más quan aquells que es combaten
coincideixen en les coses essencials. A aquells
que

no

nable,

qué

rament

com

nosaltres

ens

hem de combatre per

coses

pu

humanes?

Ai! animes petites que bavegeu a aquells
que han pogut enlairar-se més que vosaltres!
iVo veieu que encara us enfonseu más en
la vostra petitesa?
Asserenem l'esperit i aquietem les pas
sions. Que tras pui pels nostres ulls la ilion
que portem dintre i omplim el nostre cor
de pau.
Ai, pobres d'aquells a qui l'amor ha tus
tat les portes de la seva ánima i l'odi i les
passions no han deixat obrir-les.
Si no sabeu estimar, com itS podeu ano
menar

J. CIVERA 1 SORMANi

matéria opi
sota
els peus.
l'herba
els segueu

pensen
no

Per

en

effigraMWEIOIEW

Una
celebrará,

l'esta ridícula

de costum, la
és possible
Carnaval.
Com
ridícula
del
festa
que encara subsisteixi una f esta que posa de
relleu la irreflexió deis hotnes? No és trist
veure que encara hi ha joves que tenen la go
sadia de disfressar-se grotescament i de cri
dar pels carrers talment com si s'haguessin tor
nat f olls ? Es per a aquestes coses tan petites
que serveix la joventut?
Tantes obres bones que es podrien f er a la
nostra ciutat per tal d'aconseguir la cvistianit
zació del poble i no trobeu gent que vulgui
posar les seves energies al servei d'un ideal
noble.
Si són tants els joves irreflexius que per
den el temps divertint-se f ollament, almenys
aquells que porten dins de l'esperit una mica
de claror, que s'allunyin d'unes f estes itnpú
diques que per vergonya nostra encara seguei
cristians com si
xen celebrant-se en els pobles
l'esclavitud
del paga
visquéssim
sota
encara

Aquest any

nisme.
Cal que

es

ens

com

que són la negació de l'espiritualitat
cristiana. Esteneu la mirada arreu de la terra
i en tots els pobles verazeu planar una gran
inquietud que pertorba la pau deis hotnes. Les
passions estan exacerbades i els homes es ba
rallen mútuament.
Com volem que a la terra hi hagi pau si la
humanitat s'allunya de la Creu, perque
plauen més els platxeris de la vida que no pas
el sacrifici i el dolor ? Creieu que en el nos
tre cor hi regnará la pau si ens allunyem de
Déu? Será possible acostar-nos a Eh l contri
buint amb el nostre esf orç i la nostra collabo
ració a l'éxit deis espectacles i f estes que no
són altra cosa que refinaments sensuals?
Cal que f cm el buit a una f esta grotesca que
únicament pot defensar gent irreflexiva.
Es comprensible que la plebs s'entusiasmi
cridant follament pels carrers, pero la gent de
seny i la joventut culta no han de voler empe
titir-se posant-se al nivell d'aquells que es dei
xen portar per les passions tnés abjectes.
estes

mostrem inexorables ami) les

flquest número ha passat

per la

censura

militar
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Un
El cardenal Reig,

publicat

la

Arquebisbe

convocatória

a

projecie
de

Toledo, ha

la tercera Assem

blea Nacional de Premsa católica.
"Inviten, diu, els católics a concórrer amb
llur tasca moral, intellectual i económica a la
Tercera Assemblea de Premsa católica, que se

celebrará, mitjançant Déu, a Toledo,
mera quinzena de juny propvinent.

la

pri

tindrá carácter eminentment
de discussions teóriques i
procurant arribar a conclusions de possible apli
cació immediata.
Nomenat el Comité organitzador, a la ma.jor brevetat aquest procedirá a la redacció del
qüestionari i del reglament, fixació de dates,
designació de presidents de secció i ponents,
tot será sottnés a l'aprovació de la Junta ge
neral que oportunament celebrarem.
El Comité organitzador de l'Assetnblea Na
cional de Premsa católica, está format per les

L'Assetnblea

práctic, prescindint

següents

persones

:

Balanzá, bisbe auxi
Vice-president, don Josep Polo
Benito, degá de l'Església Primada de Toledo ;
Vocals: don Pere Docet, prevere de la comis
sió de custódia del cápital de l'agencia cató

President,

don Raíel

liar de Toledo ;

lica d'informcaió de Saragossa; don Ildefons
Montero Díaz, prevere, director de la institu
ció "Ora et labora", de Sevilla ; clon Pau
Sáenz, director de la Premsa associada de Ma
drid; don Ramon Molina, director d'El Cas
tellano", i don Sixte Rey.
Les anteriors Assetnblees es celebraren a Se

Tienes derecho
tiones religiosas, y

a
a

loable

villa i Saragossa, i els
te

seus

bons efectes promp

d'Espanya.
es
Cardenal
Reig d'evitar par
propósit
del
El
notaren

a

tot

arreu

inútils i fer feina útil,
propera reunió, a la
garantitza
prOcurará assistir de
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qual
laments i

polémiques

l'exit de la

gudament representada.

influéncia de
No cal pas posar de relleu la
Quan
societat.
de
la
rnarxa
la prernsa en la
la mala premsa, marxa malament.
experien
D'aixó prou en tenim una ben trista
alesho
premsa...
bona
cia. Ouan predomini la
insi
resultats
que
confirmar
els
podrem

predomina
res
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Afortunadament, si encara no predomina,
creix cada cija en nombre i en excellacies. I
publicacions
per bé que el nombre excessiu de
tenir, ans
de
hauria
no li dóna la forca que
eficácia,
com que
natural
bé afebleix la seva
són
f erms
nostres
periodistes
els propósits deis
aquest
s'arranjará
dubtós
que
enlairats,
no
és
i
desgavell tan prompte es coordinin els treballs
i s'estudií bé el mapa social d'Espanya.
heu's aquí un deis temes principals i més
práctics que modestament, i aprofitant l'avi
nentesa, ens permetem proposar als homes di
la
rectors d'aquesta gran croada moderna de
inten
per
reunir-se,
van
a
bona premsa que
sificar-la i expandir-la, a Toledo, el proper
de juny.
Vulgui Déu

mes

que ho

sigui

per

a

tots els

opinar

como te

parezca

que nadie te moleste

en

en cues

el ejercicio

religión
de tu culto; pero debes tener presente que la
del Estado

es

as

sembleistes que es congregaran a Toledo sota
inoblidable Prelat, de
la presidencia del nostre
el
camp social católic.
nom tan prestigiós en

la católica, apostólica y romana.
que
Del <Catecismo del Ciudadano>
infants
als
memóría
es fa aprendre de
de les

escoles"' nacionals,
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Els Milis de carnaval
En aquests dies de carnaval és quan els
hornes irreflexius fan més bogeries. Sembla
que ens trobem a un poble paga. No us sem
bla que hauria d'abolir-se una festa estúpida
que está en pugna amb l'espiritualitat cris
tiana? Qué signifiquen aquestes festes que
no són altra cosa que un culte a la carn?
Si el ball és perillós en temps normal, qué
será durant aquests dies que sembla talment
que els homes hagin perdut el seny? Ouan
tes noies slan penedit d'haver assistit a
aquests balls impúdics! Fa pena llegir els
cartells que són fixats pels carrers anunciant
la celebració de balls de disfresses... Quin ci
nisme .més gran tenen els seus organitzadors!
Sembla increíble que es puguin celebrar
aquestes festes que són una negació de la
dignitat humana!
Si el cristianistne íos una cosa viva, si el
sentíssim bategar dins de nosaltres, ens re
pugnarien aquestes festes que semblen orga
nitzades per l'esperit maligne per tal de per
dre les animes!
.diumenge de carnaval els jardins del
parc..estaran atapeits de gent. Ouantes se
ny-ores que es diuen cristianes i que potser
al matí hauran fet un acte de desagravi a

Jesús Sagramentat,

es

passejaran

en cotxe

contribuint a donar mes esplendor a una
festa que no hauria de celebrar-se en pobles
cristians? No és aixó una incongruencia?
Es que creuen les senyores que es pot servir
a dos senyors? No seria millor que fessin el
buit a les festes de carnaval, per tal que es
veiés ben be que únicament hi prenien part
la gent irreflexiva i frívola?
Tots aquells que assisteixen als actes pú
blics o privats que es celebren per a solem
nitzar la festa pagana del carnaval, balda
ment sigui per curiositat, es fan solidaris
deis pecats horribles que es cometen 'durant
aqueSts dies. Aquells que no hi vulguin tenir
participació, s'han d'allunyar d'aquestes fes
tes

impúdiques.

Les senyores no es donen compte que el
dimoni és astut i hábil i que moltes vegades
ens
enganya presentant-nos el pecat duna
manera tan suggestiva i temptadora que no
ens adonem de la seva gravetat.
Moltes senyores no assistirien a un ball
vulgar, peró en canvi es deixen temptar quan
un artista adorna la sala i es dóna a la festa

carácter aristocrátic. Un ball artístic de
disfresses és una cosa temptadora, peró és
tan dolent com el ball vulgar.
Hi ha senyores que creuen que els pecats
no tenen malicia quan són comesos amb ele
gancia. No veieu que encara que la sala on
slagi de celebrar el ball sigui .enlluernadora
i baldatnent els vostres vestits siguin artís
lics el fet té tanta gravetat com si acudís
sin al ball vestides pobrement? La decora
ció de la sala i la riquesa deis vestits són
coses puratnent accidentals. Creieu que dei
xaria d'ocasionar-vos la mort material una
substancia tóxica si us fos servida en un
beire d'or ?
Us enganyeu, dones, si creieu que podeu
assistir a un ball cíe carnaval perque la sallt
está espléndidament decorada.
El ball és un perill. Aquesta és una veritat
axiomática que no necessita demostrado. Si
els joves de vegades no saben respectar les
senyoretes que tenen la .debilitat de bailar
ami) ells, com voleu que les respectin anant
disfressades? L'alegria és embriagadora com
el vi. Poseu un estol de joves en una sala
ben enlluernadora, feu que es diverteixin fo
llament tractant-se ami) una gran intimitat,
i ja veureu les conseqüencies que tindrá la
festa.
Donzella honesta, no et deixis suggestio
nar per l'esplendor d'aquests balls inventats
per l'esperit maligne, per tal de perdre les
animes. Allunya't de les follies del carnaval.
Si vols que et respectin, has de comencar tu
per respectar-te.
Es preferible mil yoltes que et ,diguin els
joves irreflexius que ets retreta, que no pas
que es riguin de tu per haver-los .donat mas
sa familiaritat. Si ets casada, no vulguis que
el marit et porti a un lloc on la gent pugui
dubtar de tu. Em dirás-que hi assisteixes per
curiositat. No ho creguis. Si vas als balls es
senzillament perque et plauen. Ningú t'obli
ga a anar-hi.
Amb aquestes coses hem de mostrar-nos
inexorables. Als enetnics de la nostra ánima
no els hem de fer cap concessió.
Que dansin si volen les dones sense seny;
i les dones honestes que s'allunyin del foc
si no volen cremar-se.
un

M'ARIA BONSHOMS
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Esguardanielmón

HONGRIA

agrdria hongaresa és aprovada per

La llei

l'Assemblea

FRANÇA

Després d'alguns

slifil1ra-57álir-Jvat

L'emprkstit hongarés
La Comissió de Reparacions ha inf ormat a
sobre el seu desig d'adoptar certes
mesures per a executar d'acord amb la Socie
tat de Nacions un pla de reconstrucció.
Perqué tingui éxit l'empréstit necessari per
a la
dita reconstrucció, empréstit a curt termi
ni, será precís :
Primer.
Suspendre el privilegi existent a
favor de les reparacions hongareses, privilegi
establert sobre certs ingressos amb objecte de
constituir una hipoteca a favor deis portadors
de títols.

Hongria

—

Segon.
Determinar els pagaments i en
trades en espécie a efectuar per Hongria a
eompte de les reparacions, durant el període
—

es jutgi necessari per amortitzar l'emprés
tit de reconstrucció.
Hongria ha acceptat aquestes proposicions.

que

es

prohibeix l'accés

estrangers
r].tzació

que

no

A

expedida

la Borsa de valors, als

a

per les autoritats

A NGLATERRA

El

de dos xelins de

jornal

Es creu que

els patrons concedeixen als tre
del moll un augnient de dos xelins,
deis quals els será tan sols concedit poste

El treball

a

de

Washington

la sessió

Washington

hores de treball.

Es preven

"gmentats

sous

a

la

jornada de

al primer d'abril seran
deis funcionaris públics.

que per

els

relatiu

so

viets.

FRANÇA
Els

nous

a

impostos francesos

5.730 milions de

francs

per la Cambra del pro
i nous impostos, repre
senten un total de 4.130 milions, als quals s'ha
d'afegir mil milions que havien estat ja votats
anteriorment. El total de 5.730 milions, repre

jecte sobre economies

celebrada al Reichstag, alguns
11,iputats socialistes
demanaren la ratificació de
vInt

"Daily Express"
reconegut els

F,Is articles aprovats

Alemanya

Per les estipulacions

nioneda

Reconeixement de l'Austria

Pugen ja

ALEMANYA

de

nova

Diu el "Daily Herald" que els soviets han
decidit tornar a encunyar peces d'or, plata i
bronze semblants a les d'abans de la guerra.

rtorment.

11e.ord

de

auto

balladors

,.A

govern deis soviets

Telegrafien de Moscou al
que el Govern austríac ha

Concessió d'augment

deliberació, l'As
agraria.

Ilei

Les negociacions entaulades entre les Asso
ciacions nacionals de patrons i la Trade Union
han fracassat.
Ha començat el locaut, comprenent trenta
sis mil obrers.
La vaga en la indústria de pasta per a pa
per cellulosa ja ha començat, afectant vuit mil
obrers.

competents.

Al\IGLATERRA

u.n

de

nova

Noruega comença un locaut que afecta
36.000 obrers i una vaga de 8.000

Encuny

vagin proveits d'una

la

NORUEGA

L'accés deis estrangers
El Consell de ministres ha remés a
la signa
tura del senyor
Millerand un decret pel qual

mesos

d'impostos i taxes noves, seran ja
1024.
noves disponibilitats per a l'any
el
ponent ge
aquestes
xifres
proclamar
En
sentatius

neral de pressupostos senyor Bokanowski, la
majoria dels diputats aplaudiren calorosament.
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De

sigui obligatória en
gona Ensenyança.

l'ensenyament oficial

El pie del Consell d'Instrucció pública está
estudiant i discutint un projecte de Reforma
de la Segona Ensenyança format per una Co
missió molt triada de Consellers.
Un deis punts més discutits ha estat el de
l'assignatura de Religió als Instituts. Grácies
a la illustració i bon criteri de la majoria deis
Consellers s'ha declarat que aquesta assigna
tura, com totes les altres assignatures oficials,

tots els Instituts de

Se

Votaren aquest transcendental acord vint
i-un Consellers. Hi van haver tres abstencions
i cinc vots demanant que la Religió fos assig
natura de carácter voluntari.
El Consell es pronunciá unánimement a fa
vor de l'Examen d'Estat.
Ens plau consignar els dos acords, especial
ment (no cal dir-ho) el primer.
Són senyals deis temps que s'acosten.
‘12101~11145111

MICEMEIMMID.

AL DÍA
El tnalalt i el cloroform

fins sembla que

De tant en tant, en totes les organitzacions
convé una desbrossada que aparti del camp
les males herbes i que deixi nets els camins.
Arriba a tant la gosadia de les forces pertor
badores, que fins en una época de normalitat
i amb el régim més admirable del món, sur
ten del cercle on normalment han d'estar re
closes i tracten d'ofegar el respir de tota ciu
tadania i de tota llibertat.
Aquest mal en tota Constitució s'ha de pre
venir. Els-remeis han d'ésser normals també,
ja que el mal cal esperar-lo amb una certa i
irritant normalitat. 1 així

cotn

l'organisme

social té les seves defenses en foroes espe
cials també, així l'organisme polític ha de
comptar amb defenses potents i ben organit
zades.
Ara, que alguna vegada, el mal arriba a
ésser tan fort que ni aquestes defenses natu
rals són suficients a prevenir l'Estat deis seus
e

‘ectes ;
w7f

t

Iagjrnitn.kllfdajáGMZ
excepcional
qué cicroform

ve

ha
el
començar
a
prepara
cos
malalt
i
en
qué
el
de
els máxims cirurgians, els homes t més ta
lent i de més válua de les organIrzacions po
litigues han d'operar amb decisk..
I la primera impressió és hora per a tot
home seré; i els bons ciutadavs es refien de
trobar-se alleugeras deis men9es rnorts. 1
un estat

en

petit

esclat de

joia

anima
els ulls i mou els cors.
I tothom espera, espera c.- nstantment i
refiadament. Peró si l'operació s'allarga mu
sa, el cloroform acaba per det,car sentir els
seus efectes, i ablaneix els membres del ma
un

córrer per la ment deis es
pectadors imparcials i serens la idea que alió
pot arribar a matar el nialalt !
i comença

La tasca

a

negativa

a cap. Exigeix sois
gran amplária de poder i un cert valor.
La técnica hi és absent en absolut.
Aixó no vol dir, és ciar, que en certs mo
ments no sigui necessária. Peró a condició
que vagi acompanyada d'una tasca de recons

Costa poc de portar

una

trucció. I aquesta sí que realment es necesa
ria en absolut, és la tasca de l'estadista, que
del
en els dies que correm no pot separar-se
técnic.
En Mussolini és En Mussolini (i perdoni's
la vulgaritat en grácia al nostre mutisme).
I amb tot, de 110 tenir al costat un técnic com
En Gentile, quina hauria estat la tasca del
Duce

en

matéria d'Instrucció Pública?

L'Ateneu, de Madrid
Ara que la premsa, i més la de nostre caulP
Cienti
endins, dedica un funeral a l'Ateneo

II
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tico y Literario, de Madrid, a nosaltres ens
plan parlar un xic d'agiten reducte i deixar
esperonar, com sempre, per la justicia.
Va pena contemplar la premsa espanyola
amb la seva eterna divisó en dos camps, co
nos

piant-se mútuament i pesadament les idees,
els judicis i fins les postures (sense que es
vegi

gaire

sovint

dada nova), amb
sense

criteri personal, una
disc eternament repetit

un
un

gracia.

Ara ha sortit alió del "blasfemadero público" aplicat a l'Ateneu de Madrid, i és
una delicia de veure corn la canló es va repe
tint a dreta i esquerra, amb un sincronisme
Pesat.

Sí; a l'Ateneu de Madrid s'havia fet mala
tasca sovint ; doctrines deplorables havien
sorgit d'aquella casa ; una espécie de regust
de radicalisme snob pesava en aquell am
bient bou xic malastruc per a certs joves.
Pero, fem justicia. 1 aquesta exigeix que
avul, en parlar del "blasfemadero", no dei
xern de banda el pecat dels homes de cultura
de la dreta en abandonar la direcció del
camp als de resquerra ; els nuclis de vena
bles cultivadors de l'esperit que lluny deis de
la cacharrería es reunien en aquella casa ; la
tasca de centenars de conferencies científi
ques i

(sobretot

Dret) trobaven les
científiques; aquells cor

els estudiants de

darreres novetats
rents que de tant en tant hi entraven com
alenada d'aire fresc, p. e. els fervors regiona
listes durant els anys de 1909 i 1910, etc.
1 consti bé que no defensem l'Ateneu de
Madrid. Si allí s'ha blasfemat, el Govern,
com a Govern de país católic, hauria fet bé

aquella casa.
Si així fos, podríem dir que el Govern,
políticament, ha complert amb el seu deure.
Els que tal vegada no haurien complert amb
el seu deure, socialment parlant, serien els
homes de dreta que deixaren pendre allí totes
les posicions als del camp d'enfront.
en tancar
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«Catalunya Social»

Publicacions de

El Flagell de la Blasfémia
PER

Joaquien Civera 1 Sormani
50

lteráries

que a raó de dues cada dia
l'omplenaven tot rhivern (i alguna de mérit
veritable); aquella bilioteca on els estudiosos

Ala

particulars

i

a

ganda,

seis

d'Agrículfura
En una de les darreres reunions del Con
sell de la
Mancotnunitat de Catalunya., el
Conseller senyor Liosas tingué la lloable ini
ciativa, que el Consell féu seva, de gestio
na!'
l'Estat que als títols de 11¦,scola d'A
gricultura de la Mancomunitat els fos reco
negut el carácter oficial.

Llegju CATALUNYA
equesta

manera

céntims

les entitats que vul
a la propa

guin destinar aquest opuscle

fati condiciona

especials.

191171~~5111091/3231912

etticanunarasaragarawanzimEgaralarara~

Els iliols de l'Escoba

AJAAAAA1

Ara, per R. O. del Directori i a instáncia
d'un súbdit boliviá, es diu que el Governa
dor de Barcelona requereixi el President de
endavant
la Mancomunitat per que .d'ara
d'expedir
d'Agricultura
s'abstingui l'Escola
Acadérnia
qualsevol
e.
títols, cosa que fa p.
o

Collegi particular.
De

manera

l'ex
que el carácter oficial, no;

pedir títols, tampoc.
Es d'esperar que davant d'aixó
cia nomenada per
doni per satisfeta.

a

la Ponén

la iniciativa Liosas

es

SOCIAL i interesseu-vos que la Ilegeixin els vostres coneguts:
fareu obra de cultur a i donareu més impuls a la nostra Revista.

CA. TALUNYA SOCI19,

2

d'aquesta Agencia), publica,

El que passa
ESPANYA ENDINS

sense

protesta,

un

el qual es preconit
"per
za la revisió del Tractat de Versalles
contrari
a
l'esperit
dels
ea
creure el seu text
Wil
l'ex-president
punts
recomanats
per
torze
son".
Per primera vegada després de formar-se
tantes voltes dit de
aquest Tractat de pau
deixen els francesas
guerra per nosaltres,
que es parli de la seva revisió, fonamentant-la,
(ternes, en un fet ostensible, frapant.
Aquest és el camí veritable de la pau,
catní que en la riostra modestia, esperonada pel
bon desig, hem propugnat sempre.
Si el món vol la pau de debó no té cap més
remei que posar en vigor les bases que en oca
sió propicia com cap altra per a la pau f orinu
lá Benet XV, de gloriosa memória. D'elles va
treure En Wilson els seus famosos 14 punts,
i en elles ha de fonamentar-se el nou Tractat
de la pau del món, i no solament d'Europa4
Tata la gran premsa es mostra partidaria
que Franca i Alemanya es donin les mans i
acords que
un abraç de germanor, segellant els
prenguin per a fer triomfar l'equitat i la cari
tat en les relacions entre els dos pobles, ger
mans per tants motius.
Mac Donald, el primer a treballar aquest bou
afer, cal confessar-ho (si, no s'avencés a tots
el Papa), confía d'aconseguir una pau definitiva.
Peró cal també confessar que a França no
estan encara els esperits ben preparats per a
reconciliació sincera, ni tampoc a Ale
una
manya, on cada afebliment de l'imperialisme
francés és equivocadament interpretat... Cal
dran encara noves lliçons de fets tan dures
del
com l'anorreament del marc i l'ensorrarnent
sobre
el
terreny
de
la
realitat
fraile per posar
els dos pobles rivals?
Peró el món té dret a la pau. El rnón té dret
a la tranquillitat. El món té dret a la vida.
Que no oblidin aixó els francesos i els ale

telegrama de Londres
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tancament de l'Ateneu de Madrid
cop d'efecte quasi tan gros com

un

ha es
l'exili

forçat de l'Unamuno i En Soriano.
D'aquest darrer, tan famós anys enrera, nin
gú no n'ha fet cas. De l'Unamuno, sí. A aquest
se li féu a Salamanca un comiat sorollós. Es
allí molt popular.
Negar-li talent i erudició fóra injust. Ara,
que és un savi poc seriós i molt inflat.
Si és veritat que tot el que és bo fa de bon
esperar, déu ésser cosa excellentissima el pro
jecte d'Adipinistració local que tothom espera.
En Romanones se'n va a passejar per terres
d'Itália. A Bolonya estudia i a Bolonya se'n
torna. Peró, qué deu buscar a Itália l'astut po
•
lític ?
Els amables arribaixadors de França i d'An
glaterra a Espanya han estat canviats ami) pocs
dies de diferencia. Es veu que l'afer de Tánger
posá f ora de combat els dos notables diplomá
tics, negociadors de dos Tractats de Comerg
ruinosos per a Espanya. Han fet bé d'anar
se'n. El mal está que la diplomácia obligui a
tants formulismes per a donar el degut co
miat a persones tan poc grates, encara que
honorables.
Una recent nota política del Directori torna
a recordar el desig que té de traspassar el
poder als homes civils. A quins homes? Si les
(tetes estiguessin més ben preparades...

ESPANYA ENFOR A

L'Agancia Hayas (diguem-ne el govern
francés, qui parla sempre al món per mitjá

ja comencen
pobles de la terra.

manys, que

els

a

estar-ne cansats tots

J.
•¦••••••

Ja

sou

subscripfors

de
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CATALUNYA SOCIAL
perqué el públic

els espectacles és
comencin aviat.

empresaris

Els

des començar

Diuen que els jugadors que varen anar diu
menge,a Bilbao f oren tractats amb molta des
eonsideració. El palie els increpava durament.
No comprenem aquesta actitud.
Es compren que en moments d'exaltació po
lítica es facin manifestacions hostils, peró ara,
quin motiu hi ha per a tractar amb desconsi
deració mis jugadors que no els hi han fet
.

a

no

vol que

han intentat algunes vega
les 8 i mitja els espectacles,

el palie s'abstenia d'anar-hi.
Per qué será que la nostra gent té el vici
d'arribar a tot arreu tard?
Si no s'arriba a posar remei a aquest mal,
els espectadors haurien sortit del teatre amb
claror de dia.

*

*

*

cap mal?
Madrid slan disputat el campionat de
boxa En Cafíizares i En Ruiz. Diuen que
aquest últim posá al seu contrineant unes gal
A

*

En pocs dies ens han visitat vaixells de guer
ra anglesos i
holandesos.
Cada vegada que vénen marins estrangers
els aires de terra no els pron.
Ells, que estan acostumats a anar ami) vai
'xells de guerra, moltes vegades es veuen obli
gats

a

anar

a

Que pot dir-nos el

Pignem?
Mentre parlava
una

senyor comte que

somreia

anava

que

no

a

se'!
*

sa

si anés a fer
que Ii han donat

con]

França.
quedin

*

no

mena

de jocs

per

*

Molt ben -fet.
Peró com que nosaltres

Ami) motiu de l'éxode f orçat de l'Unamu
no, d'En Soriano, de la detenció de l'Ortega
i Gasset, de la clausura de l'Ateneu de Ma
drid, hi ha hagut qui ha començat a maldar
dels intellectuals.
No ens sembla malament certa ironia quan
Peró anem en
es tracta de certs intellectuals.
campanya,
massa
la
ja que
compte a estendre
en

que

aquest país
ens

no

són pas idees ni cultura el

sobra.

!

Eis empresaris que no facin acabar els es
Pectacles abans de la una de la nit seran mul
tats.

a

no rebre en aquesta
ben... ignorant?
ésser
el millor és

Dones, digueu que

*

entretnaliadura d'aquelles
tanta fama.
dit que

tan

la vela.

El senyor comte de Romanones ha estat uns
dies a Barcelona.
Eis periodistes desitjaven que fes declara
cions polítiques, peró
ha negat.

Llástima

infiades que semblava que toqués la
trompeta. Peró els diaris li han dit que pocha
consolar-se perqué el seu joc era més científic.
tes

volem donar la raó
aquel] que la té, direm que si acabaven tard

Mentre la ponéncia del crédit agrari presen
senyor
tava el projecte formulat al Govern, el
d'agri
conferéncia
Miguel i.Cuscó reunia una
cultors, a Barcelona, per a tractar del credit

agrari.
En qué queden], és

és el d'allá
hem d'es
el bo? Si en aquestes altures
tudiar certs problemes que fa anys i anys que
venim estudiant...!
el

d'aquí

o

encara
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Noticiarí

El Senat francés ha

ESPAN VA

En la darrera sessió celebrada pel Patro
Previsió Social de Catalunya i Balears,
es dona cornpte de la comunicació rebuda de
l'Institut Nacional de Previsió en resposta a
l'exposició en qué es sollicitava per l'esmen
tat Patronat que el subsicli a la maternitat es
fes extensiu a la dona de l'assalariat sense ha
ver d'estar inscrita al Régim de R.etir Obrer
nat de

personalment.
Diu el reí erit Institut que, reconeixent l'ex
celléncia de la humanitaria aspiració d'aquest
Patronal: i per a poder f er-se cárrec de la
quantia económica que suposaria aquesta mi
llora social, la Cornissió Gestora del .Subsidi
a la Maternitat del (lit Institut creu indispen
sable que se li proporcionin les dades dispo
nibles sobre l'abast.financier que aquesta me
sura podria tenir a Catalunya i Balears, ço
que es completará amb cálculs d'altres parts,
puix el Directori desitja que se li proposin les
reformes amb una quantitat aproximada de
despeses que faci innecessaris els crédits am

pliables

o

almenys siguin

una

excepció

votat

a

favor de la

re

presentació proporcional.
—La gran república del Brasil prompte co
ronara la formosa muntanya de Corcovado, que
domina la imrnensa badia de Rio-Janeiro, al/lb
una grandiosa imatge de Jesús Reclemptor cos
tejada per mitjá d'una subscripció nacional en
capgalacla pel Govern i totes les autoritats.
—El Congrés de la Premsa Harina celebrat
a Lisboa, organitzat pels maçons, ha estat un
fracas. Els francesos que treballen per a fer
de París la capital del moviment llatinista no
s'han vist sccundats com esperaven.
—2-'11s EE. UU. torna a remoure's la gran
qüestió de la immigració japonesa, que tants
conflictes ha produit i amenaca prornoure
més g,reus encara. Els diputats ianquis vol
drien prohibir-la, peró el president de la gran
república s'hi oposa.
--Dos eminents professors de Dret Inter
nacional de la república de l'Uruguay, després
d'un Ilarg viatge d'estudis per Europa i Amé
rica, han redactat un projecte de reformes po
litigues per a implantar-les al seu país. En
tre elles hi ha la substitució del régim parla
rnentari per uns Comités d'especialistes i tec
nics, presidits per un stcretari d'Estat, que
f aria l'ofici de president de la república.

even

tual i de reduit import.
En vista d'aixó el Patronat acordá dirigir
se a la Caixa Collaboradora del R.égim de Re
tir Obrer Obligatori de Catalunya i Balears
perqué, a part deis altres treballs que cregui
pertinent realitzar el Patronat, procsdeixi• al
degut estudi i informi aviat a fi de complaure
en la seva demanda a l'Institut Nacional de
Previsió i aconseguir l'efectivitat d'una aspi
ració tan altruista com la de fer arribar el sub
sidi a la maternitat a la dona de l'assalariat
encara que no assisteixi ni a la fábrica ni a
l'obrador, ja que per la seva condició d'esposa
i mare es fa digna d'alta consideració.
--La Confraria de Pescadors de Santurce
(Bilbao) projecta la construcció d'una barria
da de cases barates per a pescadors.
—ta Diputació de Biscaia estudia l'edifica
ció d'una barriada a 13asurto que faciliti ha
bitacions per a dues centes f amílies. A l'ef ecte
pen.sa emetre un empréstit de 40 rnilions de
pessetes.
—A l'Institut Nacional de Previsió, la re
presentació obrera paritaria ha resolt empren
dre una intensa campanya de difusió del ré
gin) de segurs obrers per tot Espanya.
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AVÍS
La reclacció de CATA1,1,7NYA SOCIA], ha

quedat definitivament installada al carrer
Carneros, núm. 3, pral. (passatge de l'Orfeí.)

Catalá).
comuniquern el canvi als
subseriptors preguem a aquells que

A l'ensems que
nostres
no

ho

hagin fet que

corren

de la

es

serveixin posar-se al

subscripeió.

vuvime~wwgine"wayrammawine~)

Aquest

número de CATAIII

NYA SOCIAL ha passat per
!a prévia

censura

Is
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SERVEIS DE LA COMPANYIA TRASATLÁNTICA
Linla de Cuba Méxic.—Servei mensual, sortint de Bilbao el 17, de Santander el 19, de
el 20 i de Corunya el 21, per a Havana i Veracruz. Sortides de Veracruz el 16 i de
Havana el 20 de cada mes per a Corunya, Gijon i Santander.
Unja de Ituenos-Aires.—Servei mensual sortint de Barcelona el 4, de Málaga el 5 i
de Cádiz el 7, per a Santa Creu de Tenerife, Montevideo i Buenos-Aires; emprenent el
vlatge de tornada des de Buenos-Aires el dia 2 i de Montevideo el 3.
Linia de New-York,- Cuba, Méxic.--Servei mensual, sortint de Barcelona el 25, de
Valéncia el 26, de Málaga el 28 i de Cádiz el 30, per a New York, Havana i Veracruz.

Gijón

Retorn

de Veracruz el 27 i de Havana el 30 de cada mes, arnb escala

a

New-York.

Línia de Venezuela Colombia.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 10, de Valéncia el 11, de Málaga el 13 i de Cádiz el 15 de cada mes, per a Les Palmes, Santa Creu
de Tenerife, Santa Creu de la Palma, Puerto-Rico i Havana. Sortida de Colón el 12 per a
Sabanilla, Curaçao, Puerto-Cabello, La Guaira, Puerto-Rico, Canáries, Cádiz i Barcelona.
Linia de Fernando Poo.—Servei mensual, sortint de Barcelona el 2, de Valencia el 3,
d Alacant el 4 i
de Cádiz el 7, per a Les Palmes, Santa Creu de Tenerife, Santa Creu de la

Palma i part
de Canáries

de la costa occidental de Africa. Retorn de Fernando Poo el 2, fent les escales
i de la Península indicades en el viatge d'anada.
A més dels indicats serveis, la Cornpanyia Trasatlántica té establerts els especials deis
ports del Mediterrani a New-York, dels ports del Cantábric a New-York i la Unja de Bar
ciona a Filipines, les sortides de les quals no són fixes i s'anunciaran oportunament a cada

viatge.

cárrega en les condicions més favorables i passatgerR,als quals
allotjament molt cómode i tracte esmerat, com té acreditat en son dilatat
Tots els vapors porten telegrafia sense fils.

Aquests

,

vapors admeten

Companyia dóna
se
\
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Es el períódíc de més

ATENES A. G.

circulació de Catalunya
BARCELONA

PREllS DE SUBSCRIPCIÓ
Un

Semestre

8

1

pessetes

4

1

1

Surt els dissabtes

11111tarztre,

Provenga, 157

Teléf. 216 G.
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PER

A

ÉNRIQUIR

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

nerviós,

Hipofosfitos Salud
de

També es recepta a les criatures delicades i malaltisses. Favoreix en ells el desenrotllament
leo
sistema ossi. Totjust comenlat a pendre'l, la rosada color de Ilurs galtetes proclama
Medicina
preparat.
Reial
Académia
de
excelléncies del
Aprovat per la
1 Cirurgia
: :
29 ANYS D'EXITS EN CREIXENÇA.
Avis:

s'hi Ilegeix
Rebutgi's el pot si
perquI amb freqiilncia i
no

en

l'etiqueta exterior, amb tinta vermella, «HIPOFOSFITOS
major lucre en la venda, hom n'ofereix de similars

per a

—

1

FRANQUEO CONCERTADO

1

Atenes A.

G.Érovesio,

