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La j'orca que porta el mon, és Pesperit.
La l'orca impulsora i directora de l'esperit és la idea. La idea es
llum de l'ánima, guia de'la voluntat, abrandanzeni de l'acció, ritme
del sentinunt. 'D'ella en ve el doll mesurati .,fecunde de les pures ener
gies humanes. L'idea orienta i modera, és estimulant i adrecadora.
El nzon actual pateix per la falta de visió clara en las idees fina
mentals del viure social. La pitjor malura del nostre poble e's la con
sió (l'idees, característica de las époques que marquen una forta deca
déncia racial o un frissós resorgiment a nova. vida.
?Devalla o es redresa avui el poble catalá? De la fermesa
i plenitud de la seva espiritualitat dependrá el tomb de .1a seva
actual crisi.. Ara com ara viu en un espasme de violéncies, en mig
d'un torb de passions, que II esquincen l'unitat de sentiment i u ofeguen
tota claretat orientadora. Per retrovar—se en la pau i la serenor .1i cal
parar la _fibra d'acció disolvent, que el la viure en contracops anar
quikants, i cercar l'amorós guiatge d'un esperit renovador de justicia.
i

germandat.

de l'esperit en la materia és naixenca; doznini del esperit
en •la materia és vida plena; absencia de l'esperit és mor!; retorn ,de
l'esperit, amo i senyor deis homes, és resurrecció gloriosa pels pobles.
Amunt, dones, vers la llum de l'espérit, cap a Pideal cristiá, que
abrandi en Joe d'amor les entra nyes de la nostra Catalunya...

Infu.sió
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CATALUNYA SOCIAL

nostre

esperit

CATALUNYA SOCIAL fa avui la seva aparició en el camp de la premsa periédica.
No té la pretensió de poseir, reduides a férmules, solueions concretes sobre els molts
problemes de carácter social avui plantejats en la vida del nostre poble. Peró se sent infor
mada per un pensarnent dominant, que haurá de marcar-li, en tot cas, l'orientació a seguir.
Aquest pensament dominant es la gran llei de SOLIDARITAT.
CATALUNYA SOCIAL és fondament solidarista. Creu que una societat és un cos orgánic,
amb diferenciació de membres, quiscun deis quals té encarregada una funció: més o
menys útil o necessária a la vida del conjunt. Creu que entre aquests membres i les res
pectives funcions hi ha una natural interdependIncia, un nexe intim inviolable, un perfec
te encadenament. Creu que l'exercici defectuós d'una funció qualsevol orgánica en la vida de
societat porta indefectiblement perturbacions greus al funcionament de tot l'organisme, i
que el mal d'un estament es propaga per necessária repercussió a tots els estaments.
Es per aixó que CATALUNYA SOCIAL ni es patronal, en sentit d'exclusivisme, ni es obre
rista; estima els obrers, i estima els patrons. No creu, ni pot creure, en l'obrerisme deis qui
sistemáticament son antipatronals. No creu, ni pot creure, en el patronalisme deis qui siste
máticament son anti-obreristes. Sap que la naturalesa ha fet l'amo i el treballador en
certa manera oposats, pero jamai inconciliables. Sap que la seva oposició és, sencillament,
l'oposició de forces diverses que aetuen dintre d'un sistema, per tal d'obtenir una resultant
de cultura material i d'elevació espiritual.
CATALUNY A SOCIAL no es, dones, particularista; es professa pregonament harmónica. Na
propugna, fragmentáriament, un interés de classe; defensa, globalment, l'interés de conjunt,
que enclou i presuposa, per necessitat, el llegitim interés de totes les classes. No vol l'ano
rreament, ni menys l'afebliment, de cap l'orla viva de producció; desitja i proclama la inajor
poixanea i vital expansió de totes elles.
CATALUNYA SOCIAL enyora per al mstre poble un estat de plenitud material; pero sent,
irreductible, la fobia del materialisme. Sap que el materialisme porta l'ofegament de l'espe
rit. Sap que la esclavització de l'esperit a la matéria porta la degradació de l'home i l'en
viliment deis pobles. Sap que, com en el cos kiuma l'antagonisme de les forces materials no
més es resol per virtut de ránima que el vivifica, així en el cos social no mes l'esperit pot
resoldre els contlictes de la vida económica. CATALUNYA SOCIAL és, essencialment, espiritua
lista.

L'ambient apropiat a l'esperit és la moral. Per als cossos les lleis del moviment i de l'ac
ció físiques. Per als esperits els cánons i normes de moralitat. CATALUNYA SOCIAL, d'una ve
ritat té convicció fonda, intuició claríssima, certitud axiomática, i es aquesta:
Si al poble catalá fos.possible donar-li una moralitat perf eta en tots_els seus compo
nents; si hi hagués plena moralitat en tota la actuació, individual, doméstica, civica i eco
nómica, de tots els catalans, el poble catalá fora el poble més gran i més feliç de la terra.
Sense moralitat Catalunya mai será el que tot bon catalá desitja.
CATALUNYA SOCIAL és, dones, decididament moralista. No creu ni pot creure, en una eco
nomía amoral. No creu ni pot creure en l'aixecament deis pobles sense ética.
I tampoc creu en la moral sense Déu. CATALUNYA SOCIAL, es vanta de dir-ho, és fervo
rosament cristiana. Sap i pot provar que tots i cada-ú deis rnals que avui pateix el poble nos
tre els pateix per manca de virtuts cristianes. Sap que el cristianisme es la única interpre
tació real, positiva, veritable, de la vid humana en tots els seus aspectes. Sap que les férmu
les deis legisladors, dels filosops, deis sociélegs, deis economistes, no serveixen, ni han
servit,
ni servirán mai per a res, si no hi ha en
les multituds saya forta d'esperit cristiá.
Heus's aquí, quintaessenciat, el credo ideológic de CATALUNYA SOCIAL.
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EL QUE PASSA
ESPANYA ENFORA

ESPANYA LNDINS
dia ciar sere, d'un Abril es
aquestes
petites notes del viure
bojarrat,
setmanal. !Si al menys, al dirigir nostre esguard
als dies passats, hi trobessim les claricies i sereni

Comencem... En

un

cornencen

tata del dial

Si miréu al carrer, ja ho veieu: atemp
tata cada dia, devassall de crims,una ciutat sopa de
sang, el punyal del germá alsat contra el germá, i
l'impunitat gairebé com cosa normal, Y si aixequem
els ulls, ens trobem amb un Govern feble, hens
orientació social ni económica, i amb un Parlament
en el que els debats no tenen eficácia, mes que ne

Peró,

no.

gativa en tot cas.
Mentre el Congrés s'entreté en divagacions es
térils al voltant de la situació de Barcelona, la
nostra ciutat manifesta el seu esperit civil amb una
imponent manifestado de simpatia a nostra insti
tució secular del Somatent. Vinticinc mil bornes, en
el Passeig de Gracia, aixecaren sa veu al crit de:
iPau, sempre Pau! !Proa finita entre germáns! !Que
la sang no s'interposi mes entre nosaltres! ?Que
significa al costat d'aixó la xerrameca del Congrés?
El Govern compta amb dos ministres: Cierva i
Bugallal. El primer, home impetuós, d'una enorme
capacitat d'intel-ligencia i de treball, fa bona tasca
en

blats, farines, pells, ferrocarrils,

etc.

Y el seQón, manté el Govern al Congrés, ja que
sens ell, el Govern passaria del soldado descono
cido al batalló de soldados desconocidos.
Pero en materies económiques, el Ministre d'Hi
senda no orienta la tasca de l'Estat. El plet de la
protecció a la industria nacional, als nostres olis i
Vis; el de la tributació per utilitats de las societats
col-lectives i comanditáries simples; de les expor
tacions i abastiment, no tenen solucions de Govern.
Els Iliberal3 acoblen elements per a governar.
?Corn? ?Amb quin programa? Heu's aqui el que igno
ra l'opinió. Per ara, sois coneixem uli conjunt de
noms. Sempre la petitíssima politiqueta personal!
Una nota d'optimisme per a tancar aquest resum:
la divisió del socialisme en dos blocs: el des comu
aistes i el dels socialistes; els primen adherits a
la III Internacional (la de Molcou), i els segons
aferrats a la IV (la de Viena o deis reconstructors
del socialisme del mon).
Y elogiant la tasca dels conferenciants que des
del Teatre de la Princessa de Madrid han debatut
qiiestions socials que a tots interessen, acabem
avui aquestes notes, escrites en un dia ciar i se
ré... claricies i serenitat que voldriem veure en
l'horitzó de la Pátria!

L'eix de tota la política europea el constitueix,
com ara, la qiiestió
de las reparadions i in
demnitzacions de la guerra. Els aliats ce'ebren con
ferencies i reunions; de París a Londres van cons
tanment en Lloyd George i en Briand; la premsa
francesa i allemanya no s'ocupa pas d'altra cosa.
I, amb tot aixb, la qiiestió no clareija per enlloc.
?Potser l'intervenció deis Estats Units? Aquesta ha
sigut demanada pel Goveru alemny, i el President
Harding sembla un xic disposat a accedir-hi. !Deu
fassi que sigui una íntervenció amb l'eficácia que
tot el mon desapassionat desitia!
Tampoc a Orient es veuen les coses clares. La
guerra entre tures i grecs continúa segant vides. La
no acceptació de las conclusions de la darrera con
feréndia de Londres, ha fet que els aliats es desen
tenguessin de les diferencies entre Constantinobla i
Atenes. Smbla queels grecs porten en la guerra la
ara

pitjor part.
Irlanda seguéis així mateix, oodem dir en gue
rra?, amb Inglaterra. Cada dia hi ha topades entre
policíes i sinn-feiners, i la cosa no porta carni
d'acabar. !Es una veritable espina per l'Imperi bri
tánic aquesta de la qüestió irlandesa! !I al menys
no coincidís amb les qüestions d'Egipte i de la In
dial... !Y amb els problemes económic-sociaTs de la
post-guerra, problemes que han provocat movi
ments com el de la vaga de minaires, encara no
resolta, si bé perfectament encarrilada, gracies a
la serenitat i sentit de govern d'aquest formidable
Lloyd George, que, per un moment, ha tornat a
r el Lloyd George de l'avant-guerra.
Pel primer de Maig s'anuncien peticions i pro
grames deis socialistes de tot el mon, i en els ma
teixos no hi manca la petició de la socialització
deis medis de la producció.
A Italia les passions polítiques s'exacerben de
cara a las eleccions legislati ves del 15 de Maig. I les
lluites entre els comunistes i els «fascisti» hi aporten
la seva virulencia que's traduéix en el freqüent
vessament de sang. !Extranya cosa es que en
Giolitti hagi conuocat eleccions en aquets mo
ments! Jiaurá volgut riprofitar la divisió absoluta
i radical del socialisme, culminada en el Congrés
de Livorno?
I recordant la guerra de Grecia i Turquía, l'ocu
pació de part d'Alernanya pela aliats, les diferen
cies d'Anglaterra amb Irlanda i els seus Dominions
la qüestió dels Balkars, etc., etc., !horn es fa creus
de que existeixi una Societat de les Nacions!

ess

J.M.G.
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L'HOME ESCORXAT

la societat humana

Si a algú de nosaltres Ii fos llevada la
pell, i un cop escorxat haguls de fer vía
pel mon, iDeu meu, quin patir! El sol, lá
pluja, el vent, els contactes rnés usuals, ens
produiríen una irritació intolerable. La vi
da no es podría soportar.
Moralment, un estat així, es el de l'anar
quista. Els efectes més naturals de les rela
cions entre els hornes: les contrarietats, els
desenganys, les impacióncies, els neguits,
tot aixó que fa la convivIncia de cadascú de

nosaltres, com a coses sabudes, inexcusables
dolors, a l'anarquista li causen una sobre
excitació furiosa.
Totes aqucstes coses, menudes o grosses:
que un amo cridi o botzini, que els marits
estiguin gelosos de llurs mullers, que el tre
bailar no ag,radi i el suar molesti, i l'obeir
vingui a repel, i els diners costin de guan
yar i es gastin depressa, i que mentre uns
surten a passeig nitres siguin a la feiná, i
que

mentre uns ploren altres riguin, tot
aixó que un de nosaltres s'ho tira una mica

l'esquena pensant avui per tu, derná per
mí, en canvi a l'anarquista li causa una cois
a

i

tremolor que fan pensar que real
pell, la pell moral.
Llegiu qualsevol llibre anarquista, qualsei
vol fulla revolucionária. Fora de les tres o
quatre negacions doctrinals, tot lo altre tro
harem que es veritat. !Si ja sap! Que el
treballar es dur, que el jornal es magre, que
el tenir amo es cosa amoinosa, que el tenir
dona i fills tot son mals de cap, que els po
lítics xerren, que els qui manen sempre en
fan massa, que les autoritats empipen als
sor

un

ment li falta la

ciutadanS,

que

orgue de raons i

la societat

sencera

d'enveges...

tot aixó

es

un

es ve

ritat,

en substancia. Peró
tant mateix no n'hi
ha per tornar-se energúmen i maleir-ho tot i
voler-ho arrasar tot!
No n'hi ha per dir que el treballar es un

esclavatge,

que la desigualtat es una expolia
que el manar es una tiranía, el matri
moni una monstruositat, la paternitat una

ció,

ignominia, tota autoritat

un

una

manada de llops

(1).

No s'hi val!

despotisrne, i

Calma, calma, germans anarquistes! El
vostre frenesí no el causen les injusticies del
mon, que tot-hom, la iminensa rnajor part
deis mortals, qui més quí menys, se'n adona
no se'n desespera. El causa la epider
mis moral que us falta, la pell moral que
moderi i equilibri amb seny i naturalitat els
contactes i influenciós del medi ambient.
Cert, el mon es pié d'iniquitats: aixó ho
saben bé els cristians. Pero no en treuen
pas la conclusió de destruir el mon, com
fan els anarquistes.
Cert, la vida es gran patiment. In liac la

peró

crymarum valle, aixe) els cristians ho tenen
per dogma. El mon és enemic de l'ánima: i
certarnent aquesta confessió es més greu i se
riosa que tota la literatura revolucionária

junta.
Ningú
les

d'avorrir, com els cristians,
materials que ens envolten, ningú
ells 'sap ultrapassar adhuc els afectes
sap

coses

com

terrenys

intims. Pero may de la litera
ascItica, que es la que conté
la doctrina i l'esperit, del menyspreu del mon
en
treurá ningú suggestions per airar a fer
assassinats ni tirar bombes.
Els dies i temps d'aquest mon transitori
son pocs i mals, i plens de dolor,
afanys i
mes

tura mística i

tristese»,—diu el Kempis, llibre que haurien
de llegir els qui a les biblioteques demanen
El dolor universal, de l'anarquista Sebastiá
Faure—«on l'home—segueix—de les taques
de molts abominables pecats i vicis s'ensut
zia, i en rnoltes passions follarnent s'embolica,
i es Congoitxat d'innumerables temors, i es
destruit per diversos pensaments i ánsies,
es confu.s per moltes i diverses erres, i cançat
per molts treballs i fadigues; i es agraviat
de temptacions enujoses, i es destruit per los
folls agradables delits, i es turmentat per, la
enutjosa pobresa... i0 Senyor!
quan será la
fi d'aquestos treballs tan enutjosos?... LQuan
estaré en llibertat verdadera, sens cadenes
(1). «Ja loba raza
llegía en un articlo
obrera», número del

humana», axf textualment oš
ácrata publicat a «Solidaridad
28 d'Octubre de 1918.

,
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de pensarnents enujosos i sens grillons del
cor miserable?... Jo so restat pobre e des
terrat en la terra deis enemics en la qual hi
ha cada dia guerres i cruels infortunis.» (1)'

«Consola, dones, Senyar,—segueix el Kem
Dis,—el meu dolorós bandeig i exili»... Ah, sí,

la tasca més urgent d'avui es el consolar
anarquistes, el refrigerar aquesta ardéncia
que els recrema i que ells encomanen a tot
hom, el pellar-los la carn viva per a que reco
brin la sensibilitat equilibrada deis hornes
normals.

L'anarquista

es

com

un

gran

malalt,

neurasténic social. Per() vetaquí que cap

con

es tan
rápid i funest com el de les
anomalíes psicoR)giques. El cert es que n'hi
ha prou amb mitja dotzena d'ana isquístes
per a infestar un poble, una nació sencera,
com en el cas de Catalunya.
La existéncia entre nosaltres d'aquestos
malalts obliga més els cristians, en caritat.
Obliga a que tot-hom posi cura d'escampar
més suavitat, d'oferir més elasticitat, de po
sar més coixí al voltant seu. Puix que van

pel

a desgrácia d'ells i provatura
aquestos homes escorxats, com
menys arestes i punxes trobin, menys mal es
farán ells, menys 'mal ens tornarán a nos

mon, per

nostra,

altres.

(1)
na

un

tagi

Llibre

de

Miguel

III., Cap.

L'II.

De

la traducci6

catala

R. RUCABADO.

Pérez.

Creo que pot demostrar-se evidentment que el dret natural sucumbeix,
quan es prescindeix de Pesperit cristiá en les qüestions i lluites que es susci
ten

te,

en

l'organització

en el sentit de

no

del treball. I

tergiversar

(TORRAS

Records

parlo

del dret natural

Pordre

propi

del

I BAGES.---‹El espíritu

en

en

llinatge humá.
el

problema

El senyor Josep, quan els dies son clars i
volen xisclejant sota la blavor del cel, els fal
siots.arribats de llunyes terres i la primave
ra ha teixit per cada arbre.un vestit de llus

troses fulles, deixa la cambra enfosqueida del
carrer del Paradis i dona un passeig pels
carrers solitaris i lhibrecs deis encontorns de

la Catedral.
El senyor Josep passa l'hivern arraulit vo
ra el braser. Peró quan arriba el bou temps
u bat dintre del pit i els ulls se li om
Plen de lluissors novelles: !Pobre senyor J o
seP!...no pot caminar de tant que li pesen
€18 anys. Després d'haver passefat torna de
bell non al sen piset del carrer del Paradis.
Surt al baleó i seu al costat d'unes clavelli
cor

del

trabajo»).

1 enyorances

EJ senyo.r

el

el sentit més estric

nes

()use si

elosep

poguessin floririen

per embaumar

cambra, peró com que el sol fuig dels
carrers estrets, fan cara de malalt i les pon

la

seva

celles no arriben mai a esbatanar-se.
El senyor Josep podria viure a un carrer
de la ciutat nova que son amples i assole
llats, peró estima tant els vells carrers de
la vella Barcelonal... De la cambra estant
sent brandá les campanes de la Catedral,

aquelles

campanes que per cada solemnitat
i per cada festa tenen una sonoritat nova...
El senyor Josep és un home de cor. D'engá
que per damunt de la ciutat hi aieteja la
mort, no viu tranquil i s'enterneix com un

inf ant.
La minyona

en tornant

de

plaça u

conta
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fil

per randa els crims

haguts el dia abans

i les coses esgarrifoses que diuen la gent, i
el pobre vellet es commou i parla amb la veu
tremolosa i els ulls humitejats de llagrimes.
et veu i quí elta vist Barcelona! No eres
pas aixi quan jo tenia divuit unys!... Almenys

Quí

visqués el

fu, ehl que era tant fort, que
m'aconhortarial... Quina soletat, Senyor!...
Quan el seu fill era petit, per a que crei
xés estimant la ciutat, ji Teja coneixer totes
les Testes populars.
El día de Santa Llúcia, visitaven la cape
lla‘de la santa que porta els ulls en un plat.
meu

S'agenollava davant l'altar de Santa Llúcia
i U demanava que li omplis l'anima de da
retat. Després visitava els claustres i passa
va davant d'aquella filera d'orbs, que us de
manen

amb

veu

tremolosa

quells pobres ceguets

que

una

caritat... D'a

tenen les nines

els ulls horribleMent deformats
caminen de cara al cel com si ényoressin la
Els violins deis pobres cecs, el día
de Santa Llúcia el Tejen plorar... Quin só
més trist que tenen avui, exclamava...Un cop
havia fet dringar damunt els platéts lluents
deis cecs una moneda, anava a la fira i
sionat com un. infant, comprava casetes de
suro, molsa i cireretes d'arbós. En arribant
a casa Peía el pessebre i com cada any enf ari
nava les muntanyes de suro, tallava vichres
per a simular l'aigua del riu i amb molsa
tendres branquillo'ns faja camins i corriols
que menaven a l'establia, en la qual hi posa
va un Jesuset que tenia una rosa a cada gal
ta i uns llavis vermells com penjoll de eire
res... 1 el día de Nadal, en voleu de cançons
i de rialles!... Les cantava amb tant dalit
que els infants se l'eseoltaven meravellats
amb la boca oberta... Aquellas cançons tan
ingénues, fresques i oloroses, que parlen de
pastors, d'angels i d'estrelles, com emocio
nave* els cors senzills...
El dia de Sant Jordi deja al seu fills Avui
no vull que
vagis a l'escola. Has de venir
amb mi a la fira de roses.
Oh, la festa de Sant Jordi! Com diu el poe
ta, en els aires hi ha olor de roses i amor de
patria. 1 encara que al mercat i al jardí hi
mortes i

hagi tumbé flors d'altra

mena,

Jordi fan una olor, com cap
i de roses... 1 el bon senyor

el día de Scout

altra, de patria
Josep,• acompa

seu fill, día missa a la capella (le
Sant Jordi i des prés comprava un pom de

nyat del
roses...

Per() el ella que el seu cor s'esponjava Inés,
la diada de Corpus. El Corpus, deja, es
l'esta
de les festes. Es la t'esta barceloni
la
excel-léncia.
Amb l'excusa de portar
na per
hi el seu fill anava il-lusiona,t a la plaça de
Sant Jaume a veure sortir els gegants de
era

la ciutat. I els gegants sortien magas
tuosament, fent un posat seriós i amb els
ulls immovils. I el bon senyor Josep, es ciar,
per a que el seu fill els veiés ben bé, els se
guía un bon tros.
El día abans de la fasta del Corpus, ana
va a Vallvidrera, i C0112 éS molt higiénic el
caminar i el senyor Josep es amic de l'estal
vi, hi anava a peu. Cóllia un poncell de gi
nesta i se'n entornava cap a casa amb les
mans olorosas i els ulls dolçament clars i llu
casa

minosos.
1 el cija de Corpus arribava pié de remors
i de solemnitats. Els claustres de la Catedral
s'omplien de mamada per a veure l'ou com
baila damunt la vermellor de les cireres•
i l'or de la ginesta. A la tarda anava a casa
d'un amic que vivía a la plaça nova i en
arribar-hi sortia tot seguit al baleó, amb el
seu fill, per a que ningú °cupés el seu lloc.
'Com s'alegrava el bon senyor Josep, veient
tants balcons endomassats i tanta de gent
pels carrers que esperava el pas de la proce
ssó. Del carrer pujava una remor sonora i
olor de clavells i de ,ginesta qUe faja res
pirar amb delicia. 1 la processó passava, llar
una

ga, interminable. Al cim de cada ciri esgro

gueit hi brillava

una

patita estrella i flame

javen

les banderes sota del sol brillador i vi
braven els instruments de les musiques.
El senyor Josep plorava d'emoció... En veu
re arribar la Custódia, voltada de elaretat i

resplandent COM un astre, agafa' el pomell
de ginesta i el dona al se2t fill per a que en
fés ofrena a Jesús sacramentat. 1 la gines
ta voleiava pels aires, com una pluja d'or,
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i queja pausadament elamunt el tálea?' que
cobricclava la Custbdia...
El senyor Josep, ara recorda aquells dies
tan llunyans i plora pel seu fill mort i per
la ciu,tat que tant estima, avui xopa de sang.
Les campanes de la Catedral omplen els
sonores... xisclen els fal
siots que passen furients com sagetes... El
sol s'estimba, encerclat de nuvols d'or, da

aires de vibracions

la verdor dels pins de les muntanyes...
Del cal davallen les ombres de la nit i par
palleigen enllet de l'infinit les primeras estre
lles. El senyor Josep s'adorm dokament i per
a no despertar-lo les empanes han emmudit,
els falsiots han dos el bec i plegat les ales i
han callat totes les veus de la terra...
El senyor Josep, somnia, somnia... com un
rrera

infant...
ENRIC AIREFLOR.
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EL DRET DE PROPIETAT
DEU ESSER ENSTRUIT SOBRE EL DRET

DE

PROPEETAT?
—Dues menes de persones, principalment:
els qui la posseeixen i els qui la impugnen.
Els primers, perque, molts d'ells, tenen d'a
quell dret un concepte fals o, si més no, exa
gerat, i no compleixen prou bé els deures
que la possessió imposa; els segons, perque
solen valdre's de raons sofístiques, i som

nien reformes utapiques i impossibles de la
vida social, deixan t perdre avinenteses de
millores, facilment assolibles, en la seva con

Tus de la propietat. Les lleis de la Iglesia son
per als pro pietaris molt Inés severes del que
pensen molts deis mateixos propietaris i
molts deis que no tenen propietat. El que
la Iglesia defensa ,sempre es la institució
mateixa de la propietat, base i columna ne
cessaria de la vida social.
VERITAT QUE LA DOCTRINA CATOLICA SO

MOLT

URGENT

JUST

QUE UNS

CONCEPTE

E

ALTRES ES

DEL

DRET DE

•-•

—Urgentíssim:perque els abusos
produeixen

LLEGETIM

DESIG DE REFORMA

en

o

~ti

els altres

l'exacerbació del sentiment de justicia, que
degenera en passió de revolta; i aquesta pa
ssió de revolta posa en greu perill tots els
interessos de la societat.

—Absolutament. Tocarent aquest punt més
endavant. El catolicisme, tractant-se d'aques

matéries, que no superen les llums de la
raa humana, no vol que se'l cregui per la so
tes

seva

paraula. Té raons_sobreres per a con
esperit ben disposat i ben inten

cionat. De moment, en termes generals, po
dem assegurar que la plena actUabió, en les
relacions entre els homes, del dret de pro
pietat, tal com l'entén i l'ensenya el catoli
cisme, portaría el grau MilXiM de pau, ben
estar i prosperitat comít, que pot atényer
l'humana societat sobre la terra.

5.—?DONCS,

PER QUE

N'In

HA TANTS QI IF

PUGNEN EL CONCEPTE CATOLIC
VERITAT QUE
PRE DE BANDA DELS

LA

IGLESIA

PER PART

DESPOSSEIDES?

vencer tot

I>ROPIETAT?

caments dels uns•

EL DRET DE PROPIETAT PODRIA SATISFER

TOT

DE LES CLASSES

la

FORMEN UN

BRE

ES

POSA SEM

PROPEETARES?

—Va en favor deis pro pietaris sempre que
ells tenen raó. Pero les lleis morals de la
Iglesia contenen tota una llista de preceptes
que lliguen al propietari en
i en

DE

LA

IM

PRO

PIETAT?
—Entre els impugnadors del concepte ca
talle de la propietat molts son 7110921t8 per
la própia conveniiMeia; inolts altres pel seu

apassionament; i quasi
noráncia.

tots per una gran

ig
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EL NOSTRE DIBUIX
La escena que, grafiada pel dibuixant apareix en el present número, está inspirada
documents autentics de la legislació bolxevista, els quals reproduim com a complement
de l'ilustració.
Del Decret de Comissariat del Treball del 3 de Septemlore 1918, son els següents textos:
en

Article 4.—Es obligatori

pels obrers

feina la recolecció i

sense

tot treball de

transport de

queviures.
Article 5.—Está prohiba reí usar d'anar

a

altre localitat.

Article 6.—El refíts esta castigat amb la privació de socors durant tres
del dret d'inscripció a la Borsa del Treball, i denuncia a les autoritats.

mesos,

p?rdua

Del Codi Rus de les Lleis del Treball, de 1919, aquestes altres:
Article 29.—Un obrer

sense

feina al

que

s'ofereix treball fora de la

seva

especialitat, deu

acceptar-lo.
Article 31.--Els individuus que hagin violat les regles sobre la distribució del treball s'ex
posen a les penes d'una multa de 300 rubles o una setmana de presó.
Tret del llibre Les Conditions du travail dans le Russie des Soviets, publicació del Bu
International du Travail (Oficina del Treball, de la Societat de les Nacions). París,
Berger-Levrault, 1920.
reau

SOCIALISME I COMUNISME
I T A LI A N S DEVANT LES
ELECCION S LEGISLATIVES
El Parlament italiá será renovat en les eleccions
del dia 15 de Maig proper.
Giolitti, cansat de Iluitar amb els socialistes, i
desItjós de tenir un partit o conglomerat de partils
amb finslitat patriótica, ha recorregut al Decret de
disolució, i a la convocatória d'eleccions gr:nerals.
?Quina será la sort deis diferents partits italians
davant la propera lluita?
No sembla aquesta massa favorable als socialis
tes. Esberlat el partit en dos, els
enemics més fu
riosos dels sociali-tes son avui, potser, els comu
nistes. Y sembla que ni una ni altra
fracció del
susdit partit portará a la Cambra nombre
suficient
de diputats que vingui a substituir el
que fins ara
comptaven conjuntament. Els comunistes son
pocs
i, en general, els analfabets del
socialisme. Els so
cialistes, politicament son mes forts;
peró els
comunistes els han arrabassat molta part de la
seva
massa.

LLIO

UNA
DE SERENI
TAT.LA VAGA ANGLESA

Aprop
a

d'un milió doscents mil minaires han vagat

Anglaterra.
La

causa

d'aquest

moviment ample, grandiós, ha

estat la retirada de la subvenció que l'Estat ator
gaya a las Companyies minuires i que formava el

complement del salani dels obrers, amb la qual

re

tirada queda reduit el safari dels-mateixos.
Sens entrar en el fons de la qiiestió (cosa dificil
Per la seva complexitat), cap aprofitar la clara Ilicó
de serenitat que la vaga ens dona. El Govern, en
mig del trontoll immens que el moviment ha pro
duit, ha pres les seves disposicions ami) tota calma
i sens oblidar mai el naper de Govern per a cain•
viar-se en part en la Iluita. Els patrons hsn inan
tingut una posició eqüánime. Y els obrers no han
traspassat els Ilmits legals en cap de las seves
actuacions.
Y !cosa meravellosa per a nosaltres! en niig
d'aquest fcrmidable moviment !ni una sola vida ha
caigut segada per la dalla de la passió!
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COM RESOLEN ELS SOVIETS
LA CRISI DEL TREBALL

--Quin es el vostre oiici?
--Dependent de comerç.
—Sortireu amb la expedició de segadors per la collita del blat: Si refuseu,
se us treurá la rulo. Si protesteu, se us posará pres.
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DE izusSIA

S'HA

DESFET

Per a molts obrers Russia era la terra de
promissió. Creien que en aquelles Ilunyanes terres el
dolor era inconegut i que la
felicitat era la fidel
companya de l'home. Calla treballar
c,)ratiosament
per aconseguir la implantació del
régim comunista,

d'aquel'

sospirat regim que havia de guarir tots els
nostres mala i fer-nos felicos. L'obrer
aviat seria
lliure. El treball feixuc i odiós deixaria
de fer desgraciats els bornes i damunt deis pobles
vexats i
oprimits hi brillaria el sol radiant de la
llibertat.
!Oh quin goig!

Els que heu estat favorescuts per la sort i la fortuna, ja podeu comencar a
desoullar-vos del vostres béns, car s'acosta el día que les
riqueses seran
repartides equitativament entre tots els hornea.
Russia, la gran Russia, la heróica, la generosa, In
transformadora de pobles, donará la llibertat a tots
els homes. Peró, !oh desil-lusió! Els
socialistes
espanyols que anaren a Russia a estudiar les
aventatges del régim comunista, per implantar-lo a Espanya, han confesat que no es or tot tot el que Ilu.
El socialista Ferran de los Rios, aná a
Russia
rnamorat del comunisme, peró oh
vel-letat deis
homes, ha trobat la promesa Iletja 1 no ha volgut

emmaridar-se.
Ja ho veus, bon obrer: les coses
vistes de Iluny
son enganyadores. De
vegades et sembla que enllá
de l'horitzó hi ha una muntanya
bellament ondulada, i es un nuvol inflat.
Per coneixer bé una cosa cal
veure-la d'aprop.
Els socialistes espanyols
que han parlat malament
del comunisme, han vist amb
els seus propia ulls
els horrors de la República
deis soviets.
Fixa-t'hi bé, bon obrer catalá
que creus de bona
fe las coses que et
diuen: els que malparlen de1
comunisme no son pas gent
partidaria de les doctrines conservadores, sinó bornes
tics que abans de visitar Russia, d'esquerra, polideien publicament
que calia adoptar el
mateixos procediments russos.
Quan ells ho diuen es que deu ésser
veritat. Ja
veus, dones, si anaves
equivocat bon obrer catalá.
Em dirás tal volta que han
els socialistes
espanyolsi ?peró, es que elsmentit
socialistes italiana,

francesos

1

anglesos

que han visitat
recentment
han dit també el mateix?
?Es per ventura que les
manifestaclons que han
estat fetes suara pels esmentats
socialistes, es cap
cosa nova? No, amic
meu, no. Ja fa molt de temps
que nosaltres ho
sabiem tot aixó. Peleó calla que
els eecs hi veiessin. Si després
del que han (lit eis

Russia,

no

L'ENCIS

socialistes espanyols i extrangers,segueixes creiert
en les delicies inefables del
comunisme, es que no
has comprés el significat de llurs paraules.
En Ferran de los Rios, en el seu informe, diu
que solament es permeten a Russia la publicació
de 21 periódica que defensen el programa del par
tit comunista. Ja ho veus: els que no pensen com
els comunistes son perseguits, la qual cosa demos
tra que la llibertat d'expressió de pensament está

absolutament negada pel Govern. Ningú pot

can

viar d'ocupació ni traslladar-se d'un ofici a un
altre. La policia desaten les ordres del Govern
Quan un acusat compareix davant els tribunals no
se l'escolta ni s'assabenta del
moment en qué es
dicta la sentencia. La ració alimenticia personal
suposa un 23 per 100 del que es considera precfs
per a viure.
Els moviments vaguistics estan prohibits. La jai-uada legal es la de vuit hores,pero s'amplia quan ho
mana el Govern. Acabé dient que is
restriccions
de la llibertat amb que es viu a Russia i el regitn
de preponderáncia policiaca que oprimeix els ciu
tadans completa la sensació que es viu com en un

presidl.

Després d'aquestes afirmaciors tan talagueres,
creiem que hi hagi cap obrer conscient partidari
del régim comunista. El comunisme es antinatural
i com que s'aguanta sobre una base falsa, forcosa
no

ment ha de

caur e. Es necessari que els obrers
no
deixia enlluernar per les aventatges d'un régim
que es la pitior de les tiranies.
?Es que volem dir que els obrers han de roman
dre inactius sometent-se pacientment a la voluntat
deis patrona assedegats de riqueses? No; de cap
manera. Nosaltres no som deis que
diuen: siguen
bona, estimeu-se els una ala &tres, com si n'hi
hagués prou amb el cumplImentail'aquestes senten
cies per a resoldre el problema social. Nosaltres
us diem: sigueu bons, estimeu-se els una al
altres,
peró feu respectar el vostres drets 1 treballeu no
blement per tal que- triomfin les reivindicacions
es

que

siguin justes.

L'obrer pot lluitar per a conseguir el seu
rament i el seu benestar. Peró cal que toqui de
peus a terra i que no Iluiti per a fer triomfar doc
trines utópiques, sinó aquelles que s'adaptin a la
realitat de la vida i que no siguin un obstacle per
el !Hure desenrotIlament de les industries.
Lluiteu, car unicament vencer els que Iluiten
per?) feu ho noblement. Els nostres costums, i la
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nostra vida social, son contrwis al comunisme. Ho
confesen els que abans n'eren partidaris. Si ells
que han estat testimonis del desgavell comunista,
ho declaren esplicitament, ?podreu defensar-lo vo
saltres que no us heu moshit de la vostra terra i no
al coneixeu sitió a travers de les revistes i deis

flibres?

El comunisme ha estat presentat davant els nos
ulls, com un mostre devorador d'homes

tres

pob'es
S'havia embolcallat el cos amb mantel! de pro
perb el mantel! s'ha esquinçat i pels esquinços
hem descobert les seves nafres ponientes.
pra,

Les ficcions no poden mantenir-se Ilarg temps.
La veritat s'obra camí.

El

qui

fa

almoina,

una

fa

una

JOAN S1NCER.

bona obra. Peró

es

molt millor «preservare la
no hi hagi
necessitat de

pobresa mitjançant les obres socials i procurar que
moltes almoines.

(Dr. PIEPER.—«Haadbuch

für die Freunde mud Fórdeser des

DECALEG

DE

Primer.—El treball

es ta millor riquesa, i la
peresa ton més gran enegnic: La terra s'iza
de llaurar per a que produeixi, i fins la

bona s'empobreix si

Segón.--Cerca

en

no

es

conreuada.

la perfecció de ta própia

tasca ton millorament

económic,

car

quan

Volksvereins).

L'ESTALVI
sempre que el treball i la

previsió

son

el

millor puntal de la teva hisenda.
Set1.—No gastis superfluament els teus
cabals: El camí de la vida es torna llarg i
facligós quan hom necessita el socors del

próxim.

majar sigui

ta cultura professional, gnés
retribuit sera el teu treball i MéS fácilment
podrás invertir en restalvi part del güany
que

tingztis.

Tercer.—Poc o gnolt estalvia sempre el que
puguis, i, per insign ificant que sigui, no
et desanimis, per quant la virtut de la
Previssió es tan fecunda que molts capitals
s'izan constituit mitjançant l'acumulació
de petites economies, afanyades amb' molts
treballs i sacrificis.

Quart.—Vin austeranzent i avib dignitat, car
el luxe es l'antíte.si de l'estalvi, la dissort
de les favzilies i l'ensorragnent de la llar.

Quint.—Fitig

de la taverna o' n no hi apendrás
res de V), hí malversaras els cabals i a
l'ensev?s t'hi abrutiras.

Sisé.—Odia el joc
nest

a

per ésser essencialment fu
a la societat, i pensa

l'individuo i

Vuité.—Pobre o ríe, sigues sempre previsor,
i amb paciencia i fermesa prepara el teu
pervindre; car el ríe molts cops s'enzpo
breix per les seves disbauxes, i el pobre
acostuma a fer-se ríe amb les seves econa
mies.
Nov?.,-.—Avorreix tot llibertinatge, morbositat
social, greument nociva a la, col-lectivitat.
Molt dificilment economitzara qui es revol
qui en el llot de les passions.

riquesa de la Patria de
pen en gran part de l'economía deis seus
fills. Si vols ésser, dones, digne ciutada de
la nostra terra, practica constangnent la

Dese.—Pensa que la

Previsió, que

es

virtut social per excel

Aquest decaleg es resumeix així: El tre
ball, l'honradesa i l'economía, son el fonament
etic de l'estalvi.
R. CAPDEVILA.
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d'aquest

ELS LLIBRES NOUS
PREGLIEM
NERI

ALS AUTORS I ALS EDITORS
COMPTE DE L'APARICIO DE

QUE

LLIIRS

SECCIÓ,

QUE

ENS

REMETIN

UN

VULGUIN

LLIBRES

EN

QUE

DO

AQUESTA

EXEMPLAR.

idealisme humanitari que brolla del cor
del poble, suprimint la pena de mort, ha desviat la
seva trajectória democrática i ha
consumat la se
va nefasta obra d'abominable des
de l'anulació de
la llibertat de premsa fins a culminar-la en les exe
cucións
dia

KARL KAUTSK Y. Terrorisme el Contribution a
l'Histoire des Reyolutions.-Tradait de Palle
mand par Mme.

losky

el

N.

Stchoupak.-lacques

Cis., Editeurs.

-

Rae

Poyo

Bonaparte

12.

París.

Kautsky estableix en aquesta obra un paral'Iel en
tre la República deis Soviets i la
Commune de Pa
rís, analitzant detingudament llur historia
i Ilur
ideologia. Es sabut que els capitestos de la Revo
lució de Russia es proclamen
continuadors de la
tasca de la Commune que tan bells elogis
meresqué
de Marx. En l'análisi
comparatiu, que fa Kautsky,
certament aquesta pretensió resulta
fortament com

batuda.

L'única analogia que presenta el régim
soviétic
amb el de la Commune, está en l'exercici
del terror.
El terror erigit en arma de govern.
Per n adhúc
aquest terror, en la Cgmmune feu exercít
directa
ment per les masses populars i
prengué un caient
de vindicta, i en el régim dels Soviets
en

l'omnipoténcia

absolutisme.

s'engendra

d ctatorial i el pren de
repugnant

Aquest ha sigut segóns Kautsky el gran
pecat de
la Revolució Russa.
L'aplastament de la democra
cia per un poder dictatorial. Oi
mes d'haver erigit
com !'alfa i
l'omega de tota la seva sabiduría admi
nistrativa en la paraula.
Afusellar. El terror com
a única mesura de
conservació de la República deis
Soviets es l'estigma de la seva
impotencia per a
mantenir-lo.

La revolució russa que inicia el

seu

en

El seu trágic desti es palesa el
l'estil deis Bakunistes espanyols de

en massa.

que

a

1875, volgué proclamar l'emancipació immcdiata I
total de la classe obrera, sense tenir en compte el
nívell de cultura en que es trabava.
Dona idea del contingut d'aquesta obra la sola
enunciació deis temes que tracta, els prinscipals.
deis quals, son:
La Revolució i el terror.- La Gran Revolució.La Primera Commune de Paríg. El proletariat de
París e els seus mitjans de Iluita.- Les Causes del
-

terror.-La seva esterilitat.-Els internacionalistes
i la Commune. Centralisme i federalisme.-l'idea
-

terrorista en la Commune.-Ennobliment de les
costums.-Els comuni,tes en acció.-Expropiació i
organització.- La dictadura i la corrupció.-Pers

pectiva de la República deis Soviets, etc
Acaba la seva obra !'autor, recomanant la táctica
evolucionista per a preparar al proletariat a l'adve
niment de la Revolució, moderant-se paulatinament
de tots el ressoorts de l'Estat i elevant el seu nivel!
intellectual. Solament aixi, exclama, assolirem la
forma superior de convivéncia, la elaboració de la
qual constitueix la tasca histórica del proletariat.

significació socialista de ',autor aixi
l'alta categoria intellectual que té entre els
apostols de la Doctrina de Karl Marx, és forca in
Donada la

com

aquest 'libre que dona, a conoixer la seva
opinió sobre la Revolució Russa a l'hora que as
senyala a tots els curiosos de les experiencias so
dais una pila de fets, que porten !'aval de la seva
teressant

amarga condemna. Als amics i adversaris de
les teories de l'autor, la lectura d'aquesta obra
ofereix un maxim interés.
mes

iinperi plena

La classe mitja déu
defensar la
téncia solament ja
representa un

F. MANICH.

seva

vida de classe, car amb la seva exis
factor d'harmonía social que impideix la
polarització de les solucions extremes.

(1VIINGUIJÓN.

«Las clases

sociales.,

Conferencia).

-
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D' a/el d'a,11á
De la redacció de El Socialista n'han estat ex
seus
redactors: Ramoneda,
González, Torralba i López. Els tres primers ho
han estat per tercerlstas (partidaris de la Tercera
Internacional). El darrer..., per que si. Els quatre
s'han quedat acose treball sense diners, car les
indemnizacions a que tenien dret, segons el s acords
Presos pel Sindicat de periodistes no les han co
brades. El Socialista, pel que es veu, está deslligat
de compliments...
Un cas semblant ha passat al diari francés L'Ha
mentid, digne col-lega de El Socialista, emb la di
feréncia de que allí s'ira condemnat al diari a pa
gar 80,000 frenes als redactors i dependents expul
sets de l'empresa per semblant causa, perb aquí ja
ve tireu «como no ha pasao naa...»

pulsats qttatre deis

*

* *

En Lenin acaba de declarar

es

en

el desé

Congrés

se va.
*

*

Els capitalistes sueca han perdut siscents mi
llo ns en els negocis que plantejaren a Russia fiant
dels Soviets. Ara els Soviets els demanen que hi
tornin, que serán bons minyons.
I els suecs fan.., el suec.
iHo haguessin fet abans!
* *

de diputats. Els de la mejoría
posat de resignació que enterneixen. Els
socialistes criden i gesticu en i els lliberals se'n
Pensen una per fer caure el (joyera.
Un diputat que té la clepsa pelada de tan pensar,
amb gran s•lemnitat dernana la paraula..
Senyors, comenca dient, és intolerable el que
Passa a Barcelona. El governador civil es un tira.
La gent mort assessinada pels carrers Son perse
guits els obrers i etnpresonats els sindicalistes*
S'ha de cercar una bolució... (Muy bien).
Un altre diputat demana la paraula.
Aixb, senyors, no pot continuar, es intolerable,
és inhuma. Es necessari que el Govern soluciom el
El

Congres es pie

tenen

un

problema... (Muy bien).
A continuado s'aixeca de l'escó

exclama melodrarnáticament:

—

.

*

Els autors de la mort d'En Dato, encara no han
Espanya es mes gran del que sembla
a primera vista._ S'hi poden amagar els criminals
sense temor d'ésser descoberts.
Perb si no els han trobat, d'aixb, rrturelment,
la policia no en té cap culpa, car deuen estar ama
gats en algun soterrani o potser passegen pels
terrats, en canvi tenen el consol de saber com es
diuen i l'alsada que tenen.
iNosal tres no sabem tantl... Han estat morts
molts patrons i molts obrera i ni tan sois sabem si
son batejats. Al menys ens diguessin com es diuen
on viuen, que seria la manera mes segura d'acon
eguir que el agafessin.
cstat trobats.

comunista, que encara tardará alguns segles l'en
derroc de l'actual régim social.
Els bakus que l'escoltaven. si hagueein sabut
castellá
haurien dit: tarde me lo fías, camard.
Per() En Lenin, com a bon progresista, Ola aven
çat els segles i s'Ira fet un comunisme... individual:
tot Russia

!Que pensará Europa de nosaltres... (Rumors).
Es necessari que acabi aquest estat de coses... El
Govern den cercar una solució... (Muy bien).
La sessió s'acaba. S'omplenen els passadisos de
diputats.U1 periodista demana l'opiniá d'un prohom
sobre el resultat practic de la sessió i aquest amoi
xant-se suaument la barba, exclama:
S'ila donat un gran pas. Tothom reconeix que el
Govern ha de cercar una solució... iJa cstem sal
Vats!...
—?Y creo que el Govern la trobará? pregunta
maliciosament el periodista.
no ho sé!... Perb, cregui'm. estem sal
vats... Tot és qiiestió de trobar una solució.

un

altre

diputat

-

*

*

Els elements esquerrans, han parlat Ilargament,
sobre la qüestió del terrorisme. Han pronunciat
eloqüents parlaments i han fet veure que s'indigna
ven, adoptant actituds tribunicies. ?De que hauran
servit tantee paraules buides i tanta elocitiéncia en
farfegadora? Per adoptar posicions i situar-se. Els
nostres homes avencats, fan com els comics: no els
interessa que l'obra que representn e sigui bona o
dolenta; el que els plau es que agradi al public i que
puguin Huir les seves facultats. No creieu en els
seus plors; ara ploren, no perque hi ha gent que
reb, sinó perque tenen por de rebre.

Aquest número ha
sigut passat per la cen
sura gubernativa

?•?
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ACABA DE SORTIR L'EDICIÓ ESPANYOLA
DEL « ANUARIO ECLESIASI ICO » PERA 1921.
.A.demés d'altres secciona d'interés
general, publica
Antoni Tenas, completant-se així aquest
important

els

graos

i atils

serveis

que

la

consulta

seva

la continuació
trehall, que ha

del

Formularlo

esset tan ben

Eclesiástiço,

rebut pelbs

del

doctor

capellans

presta.

per

F'orma "Anuario Eclesiástico un volurn
pulcrament imprés de Inés de 600 planas. abundanment
trat, 1 aquesta obra ja tan
il-lus
popular entre els clergues i católica espanyols,
ha d'assolir, seas dubte, en la
present edició, un éxit igual al
conseguit en eclicions d'anys anteriors que han sigut
per constituir, la seva
justament elogiades
publicad& un lloable esfera en pró de la
cultura católica de nostra pátria.
Els senyors sacerilots
subscriptors d'aquest perióclic tenen dret a obtenir-lo
arnb la rebaja de 2 ptes.,
sigui, per 5 ates., Inés 0'50 per gastos
d'envío.

Llibrería SUBIR ANA.
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ANUNC1S A PREUS CONVENCIONALS

REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ:
Baix de Sant Pere, 1, 3 i 5.
Apartat de Correus, 273.—Teléfon
1114.—BARCELONA
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INTERESSANTÍSSIMA
pera els

senyors

Rectors,

propietaris, pagesos, i Sindi
cats Agraris, es l'obra del

P.

CHALBAUD,

J.

S.

ACABA DE SORTIR
LA QUARTA EDICIÓ NOTABLE
MENT AUMENTADA DE
LA

Sociología Cristiana
DEL

Dr.

josep Llovera,
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UNICA
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catálogos, gratia,

COMPANIA TRASATLÁNTICA
•

Línea de
Cortina el

de

y colores de todas clases y varios precios,
blandones est, áricos de todas dimensiones.
Casa fundida en 1858. 1,xpedlciones atodos
los puntos de la Ventosa:1a y
Ultramar.
12 MEDALLAS DE 1.° y 2.* CLASE

Bujia9
Estearictu
de

13;4

r011090.1 di

en cirios, blando-1e,
ha
chas, candelas y todo 11
concerniente al ramo de cerería. elaborado con toda
rfecclOn al peso. Pa*rna y gusto de cada oafs en C505
RAS PURAS DE ABEJAS para el CULTO CATOLlak
y con bucnas rnezcas de varias clasts
y precios. «Sin
homo, oler ni c-tbón.i.
BUREO DE CERAS en gran escala, puras sin mezcla,
CERAS AMARILLAS de todas proceden
cias Cerecina, Perafina, Estearina, etc.etc.
Esteáricas y tralla.
FABRICA

4,7
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Bilbao el
16

de Sanlander

de,

y

Liaban, el

01
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Gijón
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el 20 y

20 de eada mes, para

el
t. de Málaga el 5 y de Cádié4
Tenerife, Montevideo y Buenos Aires;
emprendiendo e1 riaio de, regresci,desde Dnát
Montevideo el 3.
Línea de New-York, Cuba, Méjleo.--Servicio
mensual saliendo de llarcelona 'el 28, de Valencia -el 26,
Málaga el 28 Y de Cádiz, el :30, para
Now-York, Didiana Y Veracruz. Iteifijeso de Veracruz el 27 y de IeH
Peana el 30 de cada mes
con escala en
New-York.
Líneri de-Venezuela-Colom
monsiial s,,nend,, de fi ,it-ce luna el 1 O. el 11. de Valencia, el 17,CW
Málaga, y de Cádiz el je de cada loes, para Las 'Palmas,
Santa Cruz de 'Tenerife, Santa Cruz de la 1',11/1.15'
PUérto :Rico y Habana. Salidas de Colón
b.1 12 para Sabanilla, CurSsae, Puerto Caliene, 1.a Guayra, ,PueTtó
4tico, Canarias, Cádiz y
:Barcelona.
'oblea de Fernando Pdo.-4el•Viell) mensual
saliendo de I3arcelona el 2, de Valencia el 2, de .Alic.ane el .4.
de Cdl
el
7, para Las l'alineo, Santa cruz de Tenerife,
Santa Cruz, de la Palma Y pllertoS de la cosítÁ
occidental do A Irle a.
Regreso de Fernando 1,(50 el 2, ha,ciendo las eseal:is do
Cana rias Y de la •Peninsul'a.
indicadas cm el viaje de ida.
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