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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

..........................
·.

;

1

¿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
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guin a llegir escriure i comptar, i
adquireixin, a la vegada que hábits
de bona criansa, idees i nocions
de quant a la primera edat pot en·
ensenyarse'ls-hi, donant sempre lcr
preferencia a les obligacions del
cristiá, que son les del verdader
home de bé.
Pero atés e!'modo d'ésser deJa
societat de nostres dies, i donada
la organització del treball modern,
¿es suflcie"ilt per a'l poble la instrucció ·primaria?Certament que no,
ja que les masses populars, i espe- .
ciaJment la joventut obrera, nece·ssitant avui obtindre l'aliment intellectual i moral que'ls hi es indispensable per a cumplir degudament
la seva missió en els diferents ordres de la vida moderna, missiÓ
capitalfssima, ja que J'element que
major influencia ha d'exercir en el
veritable progrés d'els pobles,no la
integren certament un comptat nombre d'homes de carrera i uns quants
fabricans, comercians i propietaris
acomodats. La verdadera forsa social la consfitueixen en les classes
populars. i per aixó cal instruir-les.
no solament en el tecnicisme deis
seus oflcis i professions, ilustrant
ta seva raó i proporcionanHos-hi
coneixements que"ls hi donguin espJicació de lo que practiquen i els
hi inspirin medís i estimul per a
:J.
perfeccionar el seu treball, sino
també per a que penetrant..;se aquelles classes deis seus debers morals
Cultura popular i socials. adquireixin capacitar per
. Pera que'ls pobles puguin ade- a reivindificar els drets que de jus, lantar amb pas segur perla via del ticia els pertanyen, a fl de que no
'
sien
víctimes
deis
qui
medren exse u miliQrament, es precís que ..
· comptin amb aquells elements de plotant l'ignorancia i excitant les
rnoralitat i educació q.ue per a lo- passions de les masses.
grar-ho els son de tot punt indisSabut es que avui no manquen
pensables. Un d' ao.uests elements casi en cap localitat hc;>mes llestos qui
es sens dubte la instrucció popular, pretenen erigir-se en apóstols del
ja qu'ella reintegra al individuu en progrés i prosperitat del poble . Pela conde ncia deis seus debers i la ro generalment els tals no busquen
emancipa del doble jou de !'igno- sino'l seu propi engrandiment i no
rancia i de la corrupció.
es mostren disposats a patrocinar
Al tractar aqui de la instrucció i favorir Jes obres de veritable culpopular, entenguis que no'ns rete- . tura, sino aquel!es que política o
rim a la educació i instrucció de la personalment podeu aportar los·hi
infancia; afortunadamenf no man· benefici. Per aixó en els poblss se
· quen avui en els pobles centres fá avui molta cultura de ca&Sino,de
aont els pares de familia poden en- cine i de sport; s~organitzeñ molts
viar els seus fills per a que apren- festival~ t!sbarjosos. se celebren
joana d'Arc que amb 5 011 talent i
energía salvá a Fran¡;a i a son reí
puig quant l'int~ritaf del terrer
patri ho recJama; no hi há sexe ni
condició que pugui exim;r-se de
defensar-lo pam a pam .
Peró si la dona .· no deu esser
política, po1 n'obstant influir en
gran · manera per a que triomfi la
verdad~ra política cristiana, que ha
de regenerar a nostra Patria; car
· no en vá Ji concedí la naturale~a
l'atractiu. l'encant i la bellesa del
sexe.
Per aixó la masoneria ha fundát
)es logies de adopció per a remou:. re amb aquesta poderosa palanca
a tola la societat. Es dones de tot
punt necessari.• que les dones cristianes que sortosament encar abunden gastin tota llur influencia per a
fer entrar en la llar el periódic católic per a decidir a sos pares, esposos i germans a ingresar aJs
Centres Católics a donar el seu
vot a favor del candidat católic ; en
una paraula, la sola polílica que's
permesa a la dona, es la política
de la persuació i de atracció.
.
fent-ho aixl
s, la dona complirá
!
la seva verdadera ·m issió, que· no es
laltra que el ser 1' ángel de la llar, i
el consol i alegría del home en
aquesta vall de Jlágrimes.
LICURGO
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moltes se~sions lite1·aries i musicals
i's donen moHs balls nada menos
que de beneficencia, per aíxó no
falten mai concurrents i profectors
entussiPstes; per aixó en cap poble
hi manquen cetttres recreatius aont
s'hi donen espectacles de moralitat
més que dubtosa, i s'hi troven di·
versions frívoles, alicients que fan
escorre 'ls céntims,en qüotes i begu ·
des, suscripcions i subastes, handeje,., i taquilles. Pera lo que no hi
ha entussiasme, ni ·profecció, ni
céntims, es pera fundar i sostenir
centres de carácter veramenl instructiu i moraHtzador; per a lo que
no hi han apóstols es per a oferir a
les masses populars actes de civisme dignes d"esser imitats.
,,
Els qui, mancats de mérits i ap"'
tituts per a enlairar-se amb el propi
esfors, necessiten a les masses per
a fer-Ies servir de sofa-peu, fácilment les entussiasmen amb cartells
reunions i programes; el poble
creient que aixis se'l educa i regenera, va perdent tol respecte social;
i m entres les llengües i les . plomes
cultes bessen la bilis que sagrega .
l'indomable amor propi i r odiós
personalisme, qualsevol quidam
s'atreveix a parlar despectiva i grosserament de persones e institucions altíssimament respectables.
N.o son aquests els procediments adequats pera educar a n'el
poble. Per a difundir la veritable
cultura popular cal tenir en compte
que la generació que puja te molla
més necesirant d'escoles que de casi nos; que li convenen més els
exemples de civisme i moralitat que .
les exhibicions que perverteixen les
costums, i que la verdadera cultura
social es la que inspira' idees nobles i sentiments de concordias i la
que manté, sobre tot, el degut respecte al principi d'autoritot. quins
prestigis han d'estar sempre per
sobre de lotes les aristocracies, ja
que la falta d'aitaJ respecte es la
manifestació més expressiva de la
decadencia deis pe>bles.
· JoAN Don~As . · ·
~-

•
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Al obrer

obrer mitjant~ant actes raqnables i
pacífics, sorgits d'entre'ls poibunals
arbitraris establerts entre'ls amos i
els treballadors sens per aixó aban•
donar mai els drets llegftims de la
vaga en cas de n~cessitat.
Els socialistés católics jamai
pararant fins que hagin obtingut
que's desterri i enderroqui per sem·
pre més !'actual regisme del contract.e del trevall fondamentat tan
sois en la oferta i la demanda, i ensemps no oblidarán tarnpoc de reivindicar lo que porten sagelJaí des
de tan temps en els plecs de sa
bandera i que ~ s de raó natural, ~o
és .. . La participaciú deis heneficis.

ment pE>r a intiuir en les id ee~ de
la societat: sa tracendencia es re·
goneguda. per t.ot-hom, peró cal
confesar, que .hi ha molt afer per
a a.ssolir l'ideal qne devém propoposarnos .

Es cosa moh cerra que en els
periódícs de noslres dies s'hi veu
un afany extraordinari de parlar
sempre depolftica desdenyant greu. mtnt molles necessitats apremiants
L' altre factor, els ili bres, el
com son les de la llar, les del tatroven dissortadament arrecon~t
ller, les de l'escola, del camp, de
en un lloc molt secundari, que, per
la botiga, del despatx, les d' alguL~ert, no li pertoca pas. Els llibres,
nes associacions i fins les del tema nostre entendre , están molt per
ple, la justicia i el companyerisme.
damunt de la prempsa periódica.
Per aixó nosaltres senlím dol~
Ells son fruit de . l'estu1i reposat;
deslg de parlar al obrer, car ell és
de ht reflexió serena, parlen amb
qui més ansía el saboreijar totes
aplom de les coses i soleo estar
aqueJies qüestions que tendeixen a
més lliures de la insana influencia
son millorament.
de la passió;· ~ls periódica, contraja rAzcárate casi sempre que
AMIC.
riament, son fets per a viure el
parlava deia que, el problema del
moment presE:'nt, sa. ideologfa pro·
obrer, era lo - més important de la
vé d'uua. conc.epció rápida, desen· ,
vida pública i un célebre polit.ic de
rotllada en un ambient d'agitacié
Bélgica deia també frequenlment
Biblioteques
populars
fnmética .i inquieta. Per aixó con·
que eren numerosíssíms els probled'importancia eapda.l,
Estém, verament en una é po- siderém
mes socia)s mentres que eren inca en que la. lectura s'es extesa en l'institució de biblioteques popu- ·
significants els polítics.
lars: convé divulgar ses virt.uts,
El problema social s' endint~ za pr opordons del tot extraordín~
fundar-les arreu , per a que Ia saries.
. sempre en el cor del obrer amb
Se lleg·ueix mólt, i son molts na doctrina, per sa. me.diació arricerl anyorament i grata fruició per
vi a inft uir ben intensament en el
la senzilla raó de que respont naJu- els que lleg ueixen; no sols ele que,
•
poble.
En
elles
hi
tenim
un podeautouomásticament, podriem ano~ ralment a les seves necessitals,
rós auxiliar per a educar a lee
molt més que les que sorgueixen menar ,,gent de lletres, sínó també
deis probJemes polítics.
el poble . No la creuríem aqueixa gents en tots els raros¡ relligiosaPer aixó !'incansable apóstol tolla atició a llegir, entre la gent ment, moralment, eivicament, etc.
Al &entir el mot biblioteca, tal
deis obrers ferroviaris de Vallado- que quasi no·n ~b , s i no la ha·
volta molts s'eapantarán i considelid don Agustí Ruiz s'esfor~a sem- guessim vísta i tocada.
pre en aixecar una gran creuada
Ciar, que d 'aital lectura n·~s rant que sa creació es una obra
sots bases fermes per enlairar tan aprofitada sols una petita porciQ, mase~" feixuga vindrán a conclouq>m pugui al obrer, fent-li veure car boua part queda sense ser en· ré que no es pas p er a ells. Calteque avui en el gran camp socióleg tesa, peró no es rnenys eert que nir present per esvair aital preo...
sois hi tremolen dues banderes, la amb la continuitat d·eixn lectura eupaeió, que aquí tractem de bideis católics que rebutjant peren- van entrant idees al cap, i van bliotequea populars i pot donar--se
aquest nom a qua.laevol agrupanament les doctrines revolucionafixa.nt·se
i
se
desenrotllen
i
adqui·
-.
ries arboren ben alta la que'n sos r-ei:xen eficacia. per a modífie.ar ia ment de Hibrea de· utilitat imme- •
niata, destinats a ser Uegits per el
plecs s'hi llegeix l'immortal Encicli- manera de ser del subjecte.
ca Rerum Novarum, i la que arboVeuaaquí, dones, corn .es de püblic ..J ni tan sole la manca de
ren els s'ociaJistes que segueixent gran, de suprema importancia la bon local ha de· desanimar a ninerroniament les máximes de Caries lectura per l:t la formaeió de les g ú, car en molts casaos será sufiMarx.
gen~racións presenta.
. cient el que pugui contenir un ar·
1· efectivament els camps resten
Espasa de dos talls, es no obs· mari per a guardar els volums, ja
ja ben deslindats. A.mb els procedi- tant, tot medi en<~.a.minat a facili- que la millor maner:L d' obtenir etiments marxistes se va a la renova- tar au el !>Oble el llegir; més, per ca.cia aitals biblioteques es fent
ció i reivindicació pel mitjá de la lo mateix, es arma que hem de circular les obres, segons determi..
destrucció i sens qÚe 'ls pobres procurar eatigui sempre en bonee nades condicione i garanties, en·
seva acció sia tre'le. diferente llegidon.
obrers es donguin compte de Fa· mans pera queJa
.
fany que tenen els seus capdills de tot hora saludable i benfaetora.
En aquesta forma son moltes
Lea fonts de lectura venen a les parroquiea que, més o menys
figurar i enlairar-se polftlcament.
Amb els procediments de la En- formar un doble agrupament: el nombroaa, podrien tenir la. seva biCicJica aludi~a. no es va cap a la dela periódica i ele dele llibres . .. .
blioteca,
la
cual
formada amb bon
" destrucció, · sinó al millorament del
La prensa ea un poderóa ele· senUtiracionalmentvindrfa a seru•
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DLAUMf: VOLAR ...
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t'lo.un·¡(' tt.í x.ecM !'esprit enfora
verslo intlnit, V<} rS lo increat
plau me u1i ra.r ht huma.oitJ\~
sota. m~s peuR ¡¡p.mpr1' a tot hora,
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/

~
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tampoc aquell saltíronejar del gós . =
festejant i alegrant a son amo, amb :
aquells lledrucs que... també. tam- ~
bé devíen sern€ rialles ... i al~<mt- ·'
me. febrós me dirígese vers aquella
feli~ parella, i agáfant fortament pel
brac a n'aquell jove, amb tó ~.~pre •.

que'l bon rector dona. a: tos feligreEra una tarda xafagosa del mes
sos i enea.re seria t ambé un medi de juliol. Can~at d 'estar redós a
d'enlairar la cultura general de ca· casa i amb l'afany de trobar en alda pob le per a. que aixis fossin més tre Uoc, la fresca qu'en ella em
aprofita.des les explicacions salva- mancava, vaig sortir amb nnrenció de fer una passejada pe'r les vaig dirJi:
·
dores de la doctrina. santa, moltes
montanyes veines.
- ¿ Vols explicar-me, jove, pervegades no prou coneguda per
La terra bullfa, la prada, que'n qué rius tant? ... ¿quí te n'ha ensemanca de preparació.
la matinada es presentava ríallera, nyat? ... ¿Cóm ho fás pera riure?, ...
. Ell,quedásorprés miranlme amlt
I si fins lt.c1ui no podém arrivar, semblava ralment com si haguessin
a lo menys es de desitj<.~>r que tots tirat damunt d'ella un'oUa d'aigua extranyesa molt marcada i mig conbullenta restant sos bríns colltorts fós. El gós, també semblá pregunels saeerdots se capacitín de la foi esmortuits; la aucellada, dormia tar-mc queicom ... , no'm comprenamental trascendencia. de les ins- un son profond; ni un cap de núvol níen; mé5 jo, més fehrós encara,
tituciona que ocupen la. nostre aten- s'ovirava . E l cel prese ntava l'as- insistía.
pecte d'un mar i nmens e~copint
-¡Oh sí, diguem-ho , que jo no
eíó per a que a ixls estíguin sem
'n sé de riure com tú rius!... Vull
pre a punt de secundar qualsevu- · foc ...
Endintsantme. serres enllá', troví saber-ho! ... ¿córn ho fas? . , .
lla üri dati va en a ita.l sen ti t. Sabu t una fontana, i com ca mimmt que' n
EU me mirá mes exfranyot en- .
es , que entre' l ma.giet.eri hi sor- el desert de Shara topa el tant cara, i, t~mb molta naturaWar, bó i
geix un mG viruent en pro de les bí- anhelat o assis, vaig llen~ar-me, arrunsant les espatlles, dig oé:
.. ·---¿Cóm ho faig? ... Dones miri,
blíoteques popula.rs [t les escotes. assedegat, al rajoU d 'aigua fresca
C~ü que r econeguém tot ei valor que' m deparava un roca m cobert ho faig axí, v eu, badant la boca ...
d 'evra, i .p renguent se-ien1 deseota Ja ja ja jal .. . ¡ esclatá una forra nad'eix rnoviment i que a.profitém tounes alzin·es. quin ramatge donava llasa.
ta no.stra. iu tluencia. per a ~~n <.:.ami · molta ombra, doni compliment al
jo m' el vaig mirar atontat i avernarlo en h on sen t ít, v alBnt.· nod de meu estómac que ja comen<;ava a gonyit, vaig anarme'n sense dir-li
una paraula; i vaig anar-men mal'
la missió · ÍllS{HW.tora. que rJ~stat tindre gana.
Tot just havía clavaf les dents ferit del cor, bo i preguntant-me:
coneedei:;{ an els púrrotos i més
a un tro~ de pá, quan m'adoní de ¿perqué tú, com éll, no has n ascut
encare do les íntimts i amkals reque, recolzat a un cantó de marge pastor? ...
lacione que semp•:e s'ha de mirar dessota rombra d'un pi, hi estava .. . .
. . .
.
.
qüe r egi1il1 entre'l saeerdut i el un jove pasror fent la matexa feina
El sol, ja cmava a la posta~ la
que jo, encar que a mb més dalit. · terra, es mostrava m es blan a; I'ocemestre.
Sempre la lgle8ia h!\ sigut ze- Aprop se u tenía, adormít, el gós, liada, arre u entona va canfs de alelosa g uardadora de la euitura, la. guardiá de la ramada que, mes en- gría, la ptada, tornava a presenfar
llá, buscava, mandrosament , fres- el mateix mati~ de tren e d' auba i un
q ue, generosament, s'ha eompla
ca pastura. Quan aquest jovincel . aire frese tot ho inondava i regut en cornun ie:-tr i €Xtendn~; man · (deuría comptar uns selze anys), verd'ta ...
.
Memres jo devallava per les setinguém, dones, aqnesta t ntd.ici o- hagué acabat de menjar aque 11 · troe ls
nal cond ucta., a.m b l.~ que benefi- \ áS de pa moreno , y begut un tra~ rres, rialle'res, rebía d 'u11a posta _
cia rém notablement a.l poble i do · go de vi,_t?t aiJ~rgassant-se,.- ag.afa -- ultims raigs de sol ; i, at despedirson basto. J. . . ~mga atormen~ar al . me d 'aquelles montanyes, cata> en~
n11rém g loria a De u .
gos fent-h yec1goll~s al nas 1 o:e- Jlá 1 va semblar-me oir unes rialles
C. B . V. Phre.
Bes. La pobre bestrola, come~.;a a fresques ... ¡ uns lladrucs alegre8...
grinyolar i fer estarnuts, que 1 altre que'! ventitjol anava aHunyant. ..
mira va amb comptascencia i rient. poc a poc .. .
·
De sopte, el gós, id can~at de tanta
OAN c uscLI
J
.__ ·"
impertinencia, s·a 1~a. d 'un brinco (et

.
..'

'

1...

..
.
··.

•¡

/

..

del hes 4161 Sol 1¡uan ri\1 la. ittlrü.ra
~:~.carl ciar - 1~ t~ un rai ~· daurat
contli'ls est.e.ls, a l S(~ a pa_¡¡;at,
de un a. -un , hen a la ,·orat ,

qu ant dd meu som~ i e!-1 1-?- b ;,nan<;. a

se can~· ¡ gandi_qu a ll ~J. s hi rau
i alhorr~ omhrei)a la espcr :m1,:&

retomo ungit. de sant t1 pau
í ·rn fulg del cor tota frisaam,;it
i'm s~ut.o fort 'i'm ~nt-o brau.
J au me C.:L/1.])0?1'A
Calellt1 .
..
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jove també- s'al~á esclafanl una da-.
.. ;;:;· :.
Jla), i agafant-se amb Jeg dents fortament an al bas tó, comenrtí a esLlh~ó aprofttada
lirar i saltar flns que' l pastor deixá
cmar aquest bastó i, heusaquí a···
Voreta el canü r al de un potl'le,
aquella bestiola de potes enlaire i el nom del qual l JO importa al e:u,
fent cap-bussons per terra. Quan se aixeca.va un sumptucm J1alt\u1
s,hagué refet de la caiguda,, al.tre . portento de ~rqu üectura i de ricop torná a embestir al basto 1... quesa.
vinga sa ltar i fer lladrucs, i l' altre ·
:rera ha.bitat per un sen);.ór d~al - .
vinga riure i buscar-tí nous iocs , i ti ah~Ur'itia , pródig i tan aimant ·
les rialles de run es barrejaven amb dél fauat i dissipació t.fue no· r~pa · ,
ds lladrucs de l'altre...
rava en gastoe de ~p classe; '!l 1 jo en contemplava aquesta es- zament ela pobreta de ~e·~~~Jet
cena nerviós. frenétic com si fos trobaven aempre la aeva má tan- .·
un escarni fet a la meva tristesa; cada.
·
· ··
·'
no comprenguent aquell alegre riu- · · · · thl·d'* UtJ pélégd ·c ápUdre, ig- :
re, aquell goig d'aq'Ueflts ánima ~- ,, ,noc~ ,•lcttr:ü: dtdif,i&Urtuliie :-"4& ..
. . ve cqwJ. la :.meva; no' eomprenla .; la.ridar.tót fe~t . ia·: pe~.ctsa· Y-fa, to- .·.
. ..

'

.

'.

""'""'" " W''' """ "''' • •

..

•

u

,.1"···:<"'

.;' . '

1

'

\ • '.

j·

--'
' '. .)
.. . .

',

........ ..

·. . : :: .

posada.

L& veritat d'aquestee paraules

feu tanta impresió en l'ániníu. del
senyor, que agassatjá espléndidament al pelegrt . En lo succesiu ce·
sá de malgastar la se-va renda en
tonteries mondanes, feu aboudan·
tes almoines i eonvertí aqu~ll mag:nífic palau, en Po!ada deis pobrets
de Jesucrlst.
•
FELI X

• \

-

Aquestes

p:roporcioiu~

s-oh per

a bo·

tea d"unes 8 carg\les.
Un Paga

Botes agres
Per a fer . perdrer l'agró de les
botes es molt bo íirar-hi 10 litres
d'afgaa calénta i ini~ quiló de t10sa en criatalle. Se remena be.Llensada l'aigua de sosa, se renta be
:. amb aigua. clara i freda, tÍrtult·si
desprea 10 litres d 7aigua amb urig
· litre de vidriol retnanant-la be.
"· - Se 1lettft l'aigua de vidrlol i's
:renta un pal'ell · de vegades al
amb- fona aigua rntda, le
eoloca a dált el sitial" il'hi crema
lluquet i ja pot usar·ee tenae por.

meop
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· ·lecc·•ons

Se han reunit per · ac9tdar una

Les tulles ·de tomates _
,.;

defensá colectiva els eandidats· a

: diputats

a Cotfs qu'lian sigui derro·

Tenen la venta.tge de fer fugir tats per r a celó del diner en les da-'
els insectes pE~rjudicials als arbres rreres elecdot:Js. proposant' se inteC<>m el pulgó.
. resi aJ Fiscal del Tribunal Suprem
Per aixó no hi ha eum bulliJ' les . q.Ue intervih-gili en el sumaris infnH~ d~- tomat~s verdes i regar
coats per la compra de vóts i que·s
be amb dita ·aigua els pteseg uera, publiqui un llibre negre amb una
roserst trongers i a ltres plantes. reiació de tbts els districtes en que
Ala dos díes desapar eixen els in- s'han registrat venda de vots.
sectes .
'

'

Utilitat de les cendres
E n tr e les diverses apiicacións
úti.ls q ue tEmen les eendres que's
produixen en els forns 1l~.rs, esfu·
fes etc. debém manifestar lo he·
neti el oses que son pe·r la agdc ul tu ·
r a, fen l'ofici de adops.
Amb pols pel bany del avir:-ím
domestic es millorque la terra i la
sorra, per no ser tan pe!a.da. com
aquella.; peró te me~ importanc1a
bar rejan -la amb el gra de alim•n~
tació de les mateixes pnix ingerin ·
lea a ns aqttella subst.ancia tene11
més h eilítat pera. formar la clos ea del ous.
1

'\

------------Secció rel-ligiosa

Dia 10. - ·-0iumenge, IV de Quaresma . L' Evangeli es de sant joan
cap. VI. jesús passá al altre costat
del mar de Galilea, i es situá al
cim d' una montany a . S ' aprop~ra

v• la Pasqua, festa deis Jueus .
Amb cinc pans i dos peixos apai~

Seccló de
coneixements útlls

••
'·

'

'·,

-Dones, bé, jo lidie en v-eritfA t , ja que cada un de vostés no
habita aqueix palau sinó durant algun terops, i t' un fá. puesto a r altre, no son tots vostés roés que
bostes i r edi:ftci matei.x es una

.''·

'

~

vida.

·:'>
'

i, ·-' __: :-:. L -~ :. :-_ .. ·,· ·: ·:· ' ·; :-.

BONA Llf!VOR
pá amb eix magnific paláuí ¡t- dirigint-se amb respecte i humUitat al
gran seuyor que fhabitava va de·
manar-li li permetés reposar d.int!l
son atrio entrada pel espai d'algunes hores; que li fea també la· catit~_t d'un bossinet de pa per a calínar la seva fam i d'un gotet d'aigua per a apaigaba.r la seva ardenta set.
- Fuig d' aquí i veste'n a una
altra part- li va dir el senyor---que mon palau no es una posada.
-¿1 me conéediría V. lo que
demano-contestá el pelegrl, que
no tenia cap pel de tonto- si 1i
probo tot lo contrari?
- Si, t'ho prometo; peró 110 se·
r ás capás de probar m'ho •.
-Solament li raré tres preguntes---digu ~ el pelegrí------Ans que
V. ¿,q,ui habita va aquest palau·¿
- -Mon pare.
----¿1 qui l'habitava aban1 d 'ell?
- El meu avi.
I qui l'babitará despréa de V.
--· -El meu till, si Deu li dona

-..

gabá una molti1ut que no l>aixava
de cinc mil hon1es. Apt·eném de éll,
la observancia deis dies de festa i
a cont1ar amb el po der de Deu i
amb sa divina Providencia, tan en
les necessitats corporals comen les
espirituals.
Sants Melitón i C ipriá bisbes.
Día- t 1 . ---· S.s. Eutogi, arche~
bisbe i Constantí, conf.

Dia 12. - S.s. - Gregorí, el
Mago e p. i Maximiliá m .
Dia 15. ---S.s. Ramiro, mon'·
jo i Rodrigo martres. De.j unl.
Dia 14. ---·S.s. Aftodisi mr. i
Sta. Matilde, reina.
r Dia-16. - Sta. Madrona v . i m.
i s. Silvi m. Oeju . i abst.

Heribert. bisbe,
1Rotná i Juliá martres.
· Dia 16. - - S.s.

Dthtoi. Es tapen ele
dres.

altars~ Or-

***

Han sigut passades al Tri- ·
bunal Suprem les actes protestddes
per compra de vots.
Entre elles figuren les de Seu
d'Urgell, San FeUu de Llol>r~gat,
Manresa, Igualada, Vilademuls,
Olot i Reus .

*** Per el

datos

'
',

que tenim a

última hora han sortit diputats per
a Catalunya els senyors Esplugas,
Mallol, Doming·o, Uari, Albert, Pí
Suñer, Moles, Nougués. M aciá i ·
Zulueta r epublicans. Senyors Cambó, Morera i Galicia, ~ahoJa , Rusiñol, Bertran i Mu.situ, Miracle,
Mm·qués de Camps, Clat·et, Uigué,
Forfuny, Rosés, Sabater, Fábrega~. Massó. Bertrand i Serra, Trías
(J. M .) Aunós i Llonch, regionalistes. Senyórs Nicolau. Veciana,
Marqués de Vilanova i Geltrú, Matheu,. Fournier,
Sala, Conde de Fíi.
. .:
gols i Kindelau, rnonárquics. Sen yors Ventosa i Calvell i .Rodés
Baldrich , minis terials. .Sts. Trías
(B.) i Batlle, carlins i el socialista
senyor Largo Caballero.
D'aqueixa manera ta representació parlamentaria de Catalunya
será formada de 18 regionalistes,
1O republic'ans, 8 monárquics, 2 ministerials, 2 iaumistes i un socia-

lista

-·

"

!

'

'

'

'

•
'

.· ..

" •,

•
l

No cal dubte que'n les passades
ele.ccions el bon seny s\~s general·m ent deixondit i imposat. El triomf
deis regionalistes, · conservadors,monarquks i dretes espanyoles, ho

'

,'

proclamen clarament..
MaJgrat tot, ¿qué serán les noves Corts? Temém que si fa o no
fa lo mateix que les que havém P,e-

"

:s eociat, brillants discursos, , enlai-

rats propóéits. i ben garbellat, mol.ta fressa i poca endre~a. Llástima

'

'

"•
'

'

,.,
,_'

BONA. LLE VOR

En el s :i ló d'anuncis d~ la
Casa. de la vila, está exposada la
llista deis majors contribuients per
esser compromisaris eu la elecció
de Senador del Regne.
També hi figura l'aBunci de su·
basta d'una casa sita . al carrerdé
Girona. propietat de don_ya Joaqui..
ma Istiu,eubasta que tindrá lloc en
el despatx del sefior notari de la
•Per molts a.nys! • . - Amb a - en un acte d' En .J . Molgoea, titola- present, carrer rfe Canalejas .
. . El día 28 de febre.r morí la
q ueat titol acava. de publicar-se da L~s orell"' de don Paw. Tan la
segons lle~im en E l Glamo1· del Ma· da,ma jove senyoreta 'rereaa Mar- senyora Teresa Puig í Sagol, del
gi.stet·io m-. llibret en ca.t alá per a ques com els de mes actora q u 'hi carrer de Canalejas. El dia se-·
fa cilitar als Mestres i esc.olars mo- pre ngueren pa.rt foren a.certa ts · en güent t.i ngué lloc son enterrament
dele per a fac!:ilitar a diferentes el desempenyo de sos respectius el qual fou molt eoncorregut. Rebi. . :
persones 1 en diferentes círcuustan· papera, recolectant eengles felici- la familia de .la tinada noetre condol.
cíes. Es degut a la ploma del in fati· tacions i apla udiments.
. . Hem llegit la notable paa. . A la tarde del di umenge
gabie i erudit mestre de minyons
don Salvador Jesús . Pels elogis que tingué lloc la Ses~ió d' Ajuntament toral sobre 'ls •Deberes' sociales del
en la que "' hi nota. va la ausencia momento p resente• del excelentisfa de éH la premsii mere.ix esser
recomanat>car ve a supli r una ne- d'alguos regidon. Aprobada l'acta sim sefior Bisbe de Barce1ona que
en nombre de trellta mil exemplars
de
ln,
anterior,
s'exposá
la
lleeecesaitat _la. que tots ele llibr~s
que
.
tractaven aqueixa materia ..·enien ssit~t de donar cumpliment a ha pubJica.t la «Acció Popular- i
les lleis referentes a. la higiene que está ropartin-ee gratuitament
escrits eu castellá.
E'elicitam dones a Mn · a utor pública, f!icultaut-se als propieta· en la actualita.t. Sempre r Esg!esia
"
.r is de cases per a construir pous al costa.t deis obrera.
~ nostre benvolg ut amic senyor Ge·
•• Acusém rebut a • Lectura
nis, a qui diem també per ., raolts secs en el carrer per escono de les
aigues brutes, mitjansant la de - Popülar~ de son tomet nú m. 2ó3,
anys.
«La Diputació General de Cata. . Divendres primer de mes manda de autoritaació.
. . A-mb e l ceremonia l de rú · lunya• . obra del distingit metge i
an:ib molta. coucorrencict en r csglesia del Hospitbll de H a i de lito tar· brica, dilluns prengué ca nónica culte publicista don .J. Narcia Roca
de va celeb nu-~se per prhnera, ve- poa~essió del beneficí de fundat en com també al periodíc o: L'E8tany
gad'a la Hora Sanfñ. .E'ou . c.or.n de el altar d e Ntra. Senyora del Roser de Pala•, portav eu del~ interesso&
costum amb exposiciú del Sautís· de l'esgle.!!ía parroquia.l, .noatre a · de Pala i sa Comarca.
. . Vist l'encariment que ha·
sim Sagrame.nt, eanta nt·hi el ehor mic rnosaen Marián Burch, prebe·
de Filles de :M~ria el Trisa!!i
i al- re. Al trasmetre-li Ja. mee coral alcan~at el petroli i el carburo, . .
•...·
son moltea les • caaes que recent·
~n b nra.bona, fern vota perque per
guns moteta.
ment han instala.t la il -luminttció·
molta
anys
li
sig·ui
agradosa
la
se. . · Diume11~·e t iugué Hoc la
eléctrica.
conclusió del sept~nari del Ra g rat va .estada entre nQsa1tres.
Funciona ja la nova fabnqueta
Cor de Jesús .. Digué la. missa de
. . S'ee dit que'l mee de mar<_~
de tei.s:its de punts que'ls senyon
"'!!
variable
i
per
ara
els
feta
raereComunió General, el P. Creixeli
:Mercader i Begi han eatablert en
jesuita,
Jent·
bi
en
ella.
una
fer
ven·
diten
de
tal
:
puig,
.
desde
que
en·
.
.
. el earter de C~tnalejae. ,
ta plática. També predicá en la trarem en ell, hem experimentat
Segons ens comuniquen, intenfunció de la tarde. En tots els a e · gla.ssades, turbonades, trons, plu ~
sificará més Son b·eball dintre curt
tes hi prengué part el chor de les jes, fortes ventades, neus, cala- temps la importarl t fábrica de tllats
Filles de Maria, cantaut· hi precjo- marsades, · baixes de temperatura i i teix.ita que regenta el Sr.Aria.Dea ltres inclemencia& queDeu n 'hi do. aitjem que·s conflr mi tan bona no
sos i ben e:xecuta.ts motets .
Tota la ... nit del dimare i el día va.
. . En la tarde i nit del diu. . Diumenge s·obri al públic
del dimecres no ha deixat de plou. menga paasat la Companyia de d~.
e La Biblioteca Popular Volendera,
clama.ció Catalana M.algratenca rer eopioáament, dominant ells lle· inatalada en la Casa-Col-legi de,Iea
"l. a Fal<; • desenrotllá en el teatre . vants que acoetumen a é811er por- Qermanes Carmelitea.Ha sigut molt
de «La Barretina · V.ermella• un tadora d'aigua.. ·
ben rebuda per la joventut femeni ~
. . Dimecrea en ¡·eagleaia pa- na, esaent ja notable ele voluma de·
programa •rtistic sota la direcció
del Sr. Vicens Bayerni, conaietint rroquial váren celebrar-se variea que consta. Una vegada mee rec.o·
manem aquesta obra aoeial de eul
mises
i
en
diferente&
bores
en
suen el drama original d'En Joeep
tuta i moralit~ació. Que tothom,hi
-· Got que te per titol M•ralla ele Fe- fragi de l 'ánima de don Francisco eontribuelxi aponaat-bi .Wgun lli·
i per fi d'espectaele la comedia de A. Lluis, A. C. S.
bret 1 o almoina.
que·n .Lerroux i en MeJquiades s
hagin quedat sense acta i privats
de gallejar en el parlamenta menys
que per la seva bonica cara, s'ens
hi regali alguna. Si axis foa de se-

...

.'

~

'
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gur que no mancaría per Catalunya
noves amenaces de sal per sos
camps, i de foc per sos costats.
¡Quin horror! Sr. Lacandru, sino e1 coneixessim.

~
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., O

Blanes

. , ......

, -···-····················---···--·-··-··--··-·-----COMUNICACIONS.--Seguint

res de les «Conferencies de Sant
Vicens de Pauh> ¡ «Rober deis pobres» a la que hi foren convidats

indicacións de la «Associació' prorectora de I'Ensenyansa Catalana?':.- les societats · «Amics dn Blanes» i «Centre Católic» n'ha diri·t 1
l
d 1
·1
1
g• a otes es esco es e a VI a,
encarint a sos Directors i Directores que a inés de la ensenyansa de
Doctrina, Lectura i Escriptura catalanes i explicació del Evangeli

tots els pobres de la vila. que hi
assisfiren en bona par i als que
s'entregá després una almoina en
articles de menjar. Fou aquel un
d
· 1lt d"
acte e germanor cr1s 1ana mo 1g
ne de Uoansa; als pobres se'ls hi feu
una plática de preparació para rebre'ls Sagraments i després s'acostáren a rebre'l. Pa celestial les se-

en catalá, la fassin extensiva a la
Historia i Geografía elementals de
Calalunya.
En les aludirles comunicacións
s'hi ve a concretar la petició, des-

nyores i"ls pobres.
OHm

.... m.mH·····m······· ·-·----·--··········

····m

Canet de Mar

··H· ·····•··

····· ·········-·--·-········--···--· ·--·······--······m···-·· · -

En la sala-teatre del Centre Ca•
1 d"
prés d'un preámbul esposant ra- tólic, continuen tots os mmenges
vens deis ideals regionalistes, no él la vesprada, les funcions de cin~solament a Catalunya sino també matógraf per medi de la llinterna,
en tota Espanya, manifestant-se le~.:~~;tatraient una concorrencia extraorcaracrerístiques de cada regió, qui~,,.. ··c.unaria que gosa ambles hermoses
na divulgació i coneixement per-' vistes que s'hi exiveixen.
d M 11
f
d
L'Associació e i es e arta,
tany en gran manera als senyors
encarregats de formar les genera· organisadora d'aquets actes d'esdóns que demá han de constituir barjo, pot estar satisfeta de la cooels inenbres de la societat.
peració que H presta'l públic.
Darrerament s'hi han represenCreiém que'ls mestres tots. de
nois i de noies. comprendrán la tat Contramestre i Fabiola. omnecessil<Jt de que sos dexebles surtin de ¡$es escoles amb un conexement perfecte dintre lo elemental,
de la personalitat de Catalunya en
sos diferents ordres, pera que aixís
Ji cobrin el respecte i amor que co-

.f

rrespón a la patria nadiua i al efec~
te de conseguir·ho posarán -..,en
práctica les indicacions de la«Associació proteclora de la ensenyansa
.Catalana.»
RELIGIOSES.~Se celebren les
•
. ,
func10ns quaresmals seguint la
práclica acostumada els dimars,
divendres i diumenges, de fer els
Vía Crucis; s'ha celebrar la novena
a Sant Josep amb sermó diari pel
n
tp T b 1
b b
Keveren . ar a, am
astanta
concurencia i Comunió General el
darrer día.
La segona setmana anáren a
confessar els nens i nenes deis e0 •
it

.

leg1~ ~ue no han fet encare la Co-

mumo, havenr celebrat-- una de ge~
neral el dissapte pels alum·nes de
tots els colegís.
El divendres hi hagué tarr.bé
Comunió General per tes senyo-
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plintse el teatre a ves,sar · En la pri~
mera d'aquestes funcions, los in~
gressos servíren per a engroixir el
fondo del Patronat de la VeIlesa.
Vist l'agrado amb que ha sigut
rebuda la repre~entació de la her-

amb un extens repertori musical
baix la batuta del me~dre Claudi
Salom.
L'Orfeó cantará entre altres can~óns
de son repertori r«Himne als
Martres de la Tradició» i dos renombrats oradors i apóstols de la
Santa Causa vinguts de la .capital····
escamparán llurs redemptores doctrines.
MUSICA.--I....a acreditadaAcademia de Música, que dirigeix el
mestre Salom, ha celebrdt d4rrerament dos actes de distribució de
premis als seus alumnes, que han
resuJtat dúes artfsfiques vetllades
ben agradables i concorregudes.
·-··Una aUra solemnitat. artística
fou el concert que doná a, Ja tarde
del dia 20 de ianer, I'Orféó Serafic
Mariá, d' Arenys de Mar, al. local
de la Sociefat Cultural benéfica de
la joventut Obrera.
-·L'eminent violinista en Mm·i
Mateo ha donat en pocs temps dos
concerts, que han sigut motius pel
nostre públic d"admirar i aplaudir
les facultats d'aquell excelent músic en el maneig del seu dificil instrument.
BOY~SCOUTS.- Uns quants .
jovenets de nostra vHa han formaf
una /ropa o secció local de la no-:vella- institució de Boy-scouts o
Exploradors de Espanya. N'es pre~
sident en Salvador Torrent i preparen per a dintre poc temps la festa
de Uur presentaCió oficial. Diumenge anaren d'excursió a Canet, fent
el dinar a la Misericordia.
··--·····- ---··· ·· · · ·-· ·· ·-- --·--- -··m·····--··- ·m·
0

Pineda

-----· H ..
OoOOOOO .........•..• m~O oomOO --·--·-··ENSENYANSA.--Ha estat nomosa Fabiola, se pensa en repetir- menada mesfra interina de la nosla pera satisfer als ~ui encara no tra Escota nacional de. noies, Ja
rhan vista i ho han demanat amb senyora donya Elena BeJ i Rome- ·
insistencia.
· · !9-Ja es la tercera que nomenen
m-- ......•. mm·---m·-- -·······-···m··'"················-·........
.m ____ ,· en els dos mesos que van del any
Calella
1?1.~, i am~ a~uets continuats cafuVIS 1 amb mtervals sense mestra.
H-·· ·
· · ·•· ·-· ··-·- ----· ·
······- -·--·va esperant la dita EscoJa a que
. Aumenta l'entussiasme per la vingui una bona professora en pro· festa deis Martres de la Tradició pietat que ensenyi com cal a les
que se celebrará ajudant'· De u, el n~i~s · Mercés a les Germanes Doproper diumenge com ressenyavem mmtques no que~~ del t~t desall!parada la educacto femenma de PIen el nombre passat.
neda.
Varies senyoretes tradicionalis-Es troba malalta d'algun cuites ofrenarán uns artfstics canalo· dado la senyora Marull~ germana
bres per ornar la taula presidencial de d?n~a ~milia Llorens profes~o
de la vetllada, la qul!!> promftt esser ra pubbca- ~e Mal~ré!t. Celebr~rem
son restabhment SI h es convement.
"
"
extraordinariament concorreguda
-Lesfuncions religioses de l'esper tos variats atractius que propo- glesia parroquial, venen celebrantsan llur programa:
se cada di a amb major lluiment i
Els joves jaumíns ¡ les «Marga- esvlendor. mercés_a_l z~t desplegat
rides» recitarán escullides poesíe~ pel clero que les dmgeJx.
i trevalls literaris en combinació ---¡;-p·~-;·¡;;¡··EditoriaflhniidMtu• -00
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venda a casa l'auto1·, Carme, 58,
i estancs de la vila
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Preu: 2 pessetes. Per corren 10 céntims més.
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PERIODIC CATOLIC-REGIONALISTA ..,
.defensor deis interessos morals. i materials de la Costa llevantina.
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Redacció i Administració:

Preus de su.sc_
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Carrer de Carme, n/' 58.

Un any, 5 ptes.- Un trimestre. 1'25 ptes.
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