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. No's retornen els
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L'aír i'l avui d'Espanya
Hi han certes dades que convé
no oblidar mai, i encara que sabudes, es altament neces.sari repetirlts i.mlb freqUe.ncia, perque basats
en la forc;a deis números son per
. ' t1s que· no tenen alfra instrucció,
solida bas.e de defensa i argument
poder6s en les discusions que'ls
.rancis i de la crosta amarga habem
de sosten.ir amb els flamants lliberals nous,..f;entistes .. Aquestes dad es
siritefisen no un article de fondo,
sino una obra voluminosa.

rica, Antilles. (quiná baixa, quina
vergonya.)

.
'8ociq/s: Cants esbojerrats de
la lnternaéional demanant p~ o
feina.
Tribut.s: 150 millonsdepesse.tes.

; Deute: 1,500millonsdepessetes.

1800·1818

Sut·ragi universal. Llibertat de
pensament i d'imprenta. Matrimoni
civil-. Sociali.sme. Mánigues amples
pel joc, prostitució, etc.
Domlnis espanyo/s: Espanya.
Batears, Canaries, Fernando Poo.
SocitJ l.s: Vagues, setmana d'
1600
felip U regía Espanya. La «t·eac- ago~t. manca de subsistencies, ser·. ·ció» es t.-obava infiltrada en el cor vei obligatori, emigració, :etc. etc.
Tribuls: 2,000 .millons de pe'clel pobte. Bt:r{clericalisme» estava,
ssetes (horror).
en el periode,. algit de son poder. ·
Deule: ¡La mar i'ls barcos! Oh
Dominis. esnanyols: Espanya, la mar sense barcos.
PQrtugaJ, Roselló, Napol:j, Sicj¡lio,
Els comentaris els deixém a
Milan, Cerdenya, Flandes, Franc
gusf del lector imparcial i desapaConddt, Balears, Ca.naries. Terce- ssionat.
res, Méxic, Perú, Brasil, Chile,
DR. VERITAS.
Paragüay, Plata, Nova Granada,
Guinea, Angola, Bengala, Goa,
Mozambique, Cale uta, Ormuz, Camboia, Malabar, Malaca, Macao,::.
Ceilán, Molucas, FiJipinas i Antil1es (Cuba, Puerto Rico. etc. etc.)
.Social.s: Gremis ben vistos, jorS'es dit, que Deu ha deixat molmlda de 8 hores.
tes coses a la disputa deis homes;
Tribuls: 50 millons de p.essetes. es cert també que moltes de elles

..........................
·.

;
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¿LA POLI'fiCA ES LliiSSit

DE LA DONA?

Deute: 100 millons.

1800

.
Te comen\ament el «nomenat»
progrés, la nomenada <<civilitza·ció>> i el (nomenat) dret del home.
Caries IJI expulsa els iesuites. La
· representació de la llibertat escala
. el poder. Els principis de Fran~a
. s'introduexen a Espanya.
Dominis espanyo/s: Espanya.
Balears, Canaries, Filipines, Amé~

semblen ser~ segons el cristall amb
que's miren; i no cab dubte que'n
algunes d'altres, es qüestió d~ gustos. deis quals segons l'adagi, no
hi ha res escrit.
··
. En virtud d'aquets antecedents,
ningúdeu estranyar si vine a emetre la 1i'ueva opinió respecte l'inteM
rrogant c,ap~atera
del present arli:{.
clet.
Res mes impropi:de la dona que
•
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la política, i no obstant moltes son ·.
les dames que ha:h causat seriOSQS
trastorns polítics com d•aJtres bao
sagallat amb sa inlromissió política
gestes per cerf ben glo1 ioses. Fu-,
lleje-u rbisforia i veureu a Fran~a a·
· una Pompadour i a m1a Dubarray .
nomenar i revo~ar ministres i alls
funcionaris a son caprici i a una
Lluisa Michel atraure's les masses
amb elllecor del comunisme i de la
sobiranía popolar. Y en cambi
vejem a l'emperatriu Pulquería, a
Isabel, la Católica, i a donya Blanca, · de CasteHa, afermant lo que
deia el Marqués de Valdegamas ·
(<que ·1s regnats de 1es Sanies reines
han sigut els més gTans de la His. toria.
Amb tot ens a·atifiquet,n, diguent
que la dona deu fugir de la política, .
considerant que si San Pau digué
que les'·dones deuen callar en la
Esglesia, nosaftres anyadtrem que
tambe deu caliar en política i que fa
seua única missió está en obeir a
llurs marits.
Deuen aoar contra aquesta conent que arrastra a la donq a abas~
segar totes les carreres fins les més·
incompatibles amb l'honor i pudor
de son sexe, recordanl que al de- .
dicar-se a la política perden tots ,
els seus' encants i gracies i que
millor escau en ses delicades mans
la agulla i la escombra que'l periódic .
Amb aixó no pretenim blasmar
ni censurar la valor d'aquelles intrépides dones que durant la glorio- •
sa epopeia de la Independencia re- .
sistiren al francés a Saragossa i
completaren la derrota, deis matei•
xos en el 6ruc; ni aspirem a criticar la conducta de la valerosa

··..

