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L'agressor Pardinas en eJ moment d'atcntar contra la vida del senyor Canalejas
(Reconstitució fotogràfica, per E . Blanco)

LA CAMPANA P E GRACIA

EN LA MORT D'EN CANALEJAS
prodesl?—¿A qui a/avoreir?—tindrem de dir
que mai, mai, l'assessinat d'un home públic ha
favorescut més altament l'interès de les dretes, abandonant Espanya a l'albir quasi bé unic
de les cegues represions ministerials. Pera
aqueixa prempsa que ha perdut el dret a l'indignació, perquè no ha sabut, com nosaltres,
generosament, indignarse sempre, nosaltres no
podem sentir més que un compassiu despreci,
quan li veiem atiar els odis, servintse del cadavre d'un home de bé. Mes nosaltres, que sentim encara la flamarada de l'irritació davant
l'atentat idiota de la Puerta del Sol; nosaltres,
que no voliem creure la trista veritat, perquè
l'ànima s'arrapa sempre a l'esperansa y fa materia de fè tots els propis desitjós; nosaltres no
podem estarnos de pensar tristement que la
mort d'en Canalejas, aqueix far que s'apaga
sota un buf del carrer, aqueix ull del poble que
s'aclucla, recularà, tal volta, la necessària evolució espanyola, y retornarà a les èpoques de
batalla lo que ell volia convertir en suau inici
de transaccions y pactes...
¿Qué passarà? No'm sento avui, encara,
Don Josep Canalejas, per qui (ara ja puc l'anim serè pera dilucidarho. Us confesso que
dirho) jo sentia l'oculta y no raonada simpatia he sentit com un disgust personal aqueixa pèrde l'home de cor, cau avui, entre una exclama- dua. Veig els homes de l'esquerra dinàstica
ció unanim, epHafl sever de la seva tomba: jPer incapacitats o ressentits pera la tasca ineludicap consideració, no s'ho mereixia!—En la re- ble y feixuga y contemplo els homes de la
probació del seu assessinat no hi ha hagut, per dreta preparats a aprofitarse de l'estupefacció,
part de ningú, coaccions, dissimuls ni reserves pera renovar impossibles etapes de govern...
mentals. En el seu seguici fúnebre ha format —Sia el meu mot d'avui, companys, una excichor tota Espanya, sota l'estupor indignada de tació a improvisarnos prompte la serenitat perla dolorosa noticia.
duda. La mort d'en Canalejas no altera res en
¿Quina fou la seva vida? En Canalejas va la nostra actitut davant les possibles solucions.
ésser un home y no una fórmula; un sentiment També nosaltres som una forsa d'opinió, un
y no un càlcul. L'advocacia no li serví, com a element sobirà, perquè som part de nació, carn
tants altres, pera Huirse parlamentàriament en de patria, y hem de contestar a la consulta si. la vindicació impossible dels errors governa- lenciosa que Espanya ens fa: el lliberalisme,
mentals, y en la seva eloqüència hi va haver encara que sols ho sia de nom, té de continuar,
sempre un eco de bondat ionamental, d'huma- perquè seria immoral que'l crim d'un boig ponitat en f!. -Per moments, en el període arrèba- gués fonamentar un novell poder executiu y
tat, «'obrien llnnyedars ont se mostrava la que la culpa d'un assessí pogués recaure socultura d'un modern, l'amable pessimisme d'un bre'ls interessos de la llibertat de tot un poble
convensut de la fonamental inarmonla entre'l y la marxa d'una rassa vers el pervenir. La
seu poble y el seu ideal, entre la fulgurant be nova dolor no'ns fa oblidar les velles dolors,
Ilesa de la doctrina pura y l'inferioritat plebeia sinó que les desvetlla y accentua; que, pera'ls
de les masses encomanades a la seva directa homes de vera generositat, la vibració fortamissió de capdill polític més que de governant ment emotiva davant !es enormes injustícies
Els seus errors (jo no cometeré avui l'irreveren- humanes se tradueix en la compensació de la
da supèrflua de citarlos) foren sempre febleses conciencia de no haverles mai, personalment,
nascudes de la seva mateixa condició amable y merescudes.
conciliant, en el fons generosa y ben intenció
En Canalejaa s'incorpora a l'historia, &ota
nuda. Si l'elogi de l'adversari es la millor de les
recompenses, veieu com nosaltres, republicans, aquelles voltes d'Atocha, més pomposes que
deposem avui la nostra branca de roure aobre'l solemnes. Tenim el pler de consignar que l'hisseu fèretre. Ell pujé al Poder .ab una taca d'o toria, a cambi de no resérvarH un lloc de gran
rigen; però la noblesa de la seva conducta, en heroe per la seva vida,, l'ungirà d'heroisme pfer
quasi tots els moments, va desarmar les nos la seva mort y no tindrà pera ell la sanció de
tres animadversions. En aqueixa lluita, aguda cap condemna; que'l seu nom tindrà la gloria,
y llarga, entre les dues Espanyes, ell era un ben heroica en aquet punt, d'una belltf fi en saveritible parlamentari, ab dò de gents y atrae crifici a la Ciutat; la fi d'un ignocent en sacrifició personal; un parlamentari que passava d'un ci expiatori de Téterna pobresa humana; una
a l'eltre campament, perllongant la pau d'un ja mort rebuda en la noble simplicitat cTun bon
conveí, qui va modestament a la seva cadira
inverossimil armistici.
de ministre tot ensaborint, ab amable descuit,
La seva mort talla un bras an el règim, an el les darreres exqulal·leses del pensament humà,
tom pacífic, avui que l'eltre bras està Impos- en l'aparador d'un llibreter públic—Depçseni,
sibllltat per la gangrena. Aqueix homicidi obré doncs, avui, per un moment, en homenatge, la
una porta sobre les tenebres y hi empeny la ploma lluitadora, y reverenciem aquet noble
pobre nació atuida... Si nosaltres haguéssim de cada vre.
•
treure Inculpacions de la fàcil pregunta Cui
i
GABRIEL ALOMAR
i hi havia un home que no semblava predestinat a víctima
de les furors magnicides, era
don Josep Canalejas.—En veritat, s'ha de creure que hi hà,
pera'ls homes publica, un privilegi que'is dona majors perills davant la mort, pera compensar llur immortalitat y donarlos ocasions d'heroisme. Ells,
oferts en cos y ànima al debat de la plassa
pública, oblats de la •ciutadania, vaixells que
suren sobre la gran mar de les testes, són
blancs exposats de continu a l'ira de les passions Individuals o a la furia de les venjanses
ocultes. Passen entre les mulf ituts, y la mà desconeguda, brutal y estúpida, com una forsa natural, guaita llurs moviments, pera abatre'ls al
pas; el desconegut, amagat en l'ombra, operant
com un missatger del misteri, prepara l'obstacle que colocará entre les rodes del carro de
l'historia, alterant la destinació normal dels pobles y les rasses, ab una vaga conciencia de
ferir el taló d'Aquil de ta societat, la única mortalitat visible de l'immortal especie...

La mort d'en Canalejas y eis
comentaris de la prempsa
Cada vegada que's realisa un fet tràgic, com
el que acaba de realisar en Manel Pardlnas en
la Puerta del Sol, dona bò de llegir els diaris.
Tots, cada hu a la seva manera, atribueixen el
fet a distintes causes, segons sigui la seva manera de pensar. Aquesta Vegada la prempsa
avensada, ha tingut, emperò, un moment de clarividencia y, comedldament, ha raciocinat, diguent que l'assessí era un d'aqueixos solitaris
pertorbats, pels quals, matar un quefe de govern, es una acció que creuen lloable. Sportmans macabrics, que agredeixen al primer que
poden agredir y maten al més confiat, sense
mirar sl realment mereix la mort o si, matantlo,
fan un tort a la societat que intenten redimir.
La calificació unanim d'estupidesa que ha merescut el crim d'en Pardlnas, entre la prempsa
republicana de tots els matisos y fins de la socialista y àcrata, demostra bé que en Canalejas no era pas considerat com un home funest.
En cambi, la prempsa reaccionarla, també ab
rara unanimitat, s'empenya en fer veure que'l
revolver de l'assessí havia sigut carregat per
tots els escriptors avensats, per totes les propagandes revolucionaries y per tots els discursos dels oradors que, ab paraula càlida, havien
anatematisat certes violències, de funesta recordansa. Y bé: nosaltres, donada l'actitut d'en
Canalejas, ficsantnos en la seva procedencia y
fent memoria del gran aldarull que, entre ca-

tolies y carlins (no es pas ben bé lo mateix, encara) havien armat contra'ls progectes del
malaguanyat Quefe de Govern, reproduint article! y comentaris, frases y acusacions, no massa suaus, podríem també, aixís mateix, treure
de l'episodi tràgic, de la Puerta del Sol una
conseqüència interessada. ¿Per què la browning d'en Pardinas no podia haver sigut carregada en una sagristia,en un club del requetè 0 a
casa d'una altra Donya Perfecta imbuida pels
assidus consells d'un confessor? Sí, realment:
¿per què, en Pardlnas, no tenia que obrar a Impuls d'un fanatisme qualsevol? ¿Es que en les
propagandes y actuacions dels que s anomenen
gent d ordre y de creencies, no s'ha entrat en
un període d'agresivitat? Recordi's ab quina
mansuetut, ab quina persuassió, actuaren a
Granollers els homes del Déu, Patria y Rei;
recordi's de quina manera tan conservadora
obraren els amics d'en Lacierva en el míting radical de Murcia, y recordis, per fi, el llenguatge
serafic ab el qual són fetes les campanyes de
propaganda, entre les fulles defensores d'un catolicisme ab rei absolut, a Barcelona.
No, no hl hà que fer escarafalls, amics dretistes. Nosaltres també podríem inventar precioses llegendes; podríem, de la mateixa manera, parlar de misterioses reunions, de sorteigs
presidits per jesuïtes, pera acabar d'un cop ab
l'unic home, l'unic, entengui's bé, que dintre la
monarquia gosava oposar lleis, tan febles com
vulguin, però lleis a la fi, contra l'acaparament
decidit y l'invasió assoladora del clero de totes categories.

Mes, nosaltres, no fem això; nosaltres preferim sacrificar un poc a la veritat tots els efectes teatrcls y totes les ventatges que podria
reportar a la nostra causa una insinceritat periodística.
Execrem el crim, mal sigui dels nostres el
criminal, que no ho es pas en Pardinas. Aquet,
per ara, resulta lo que sempre hem dit: un solitari, un vessanlc, que, malgrat l'afany d'afiliarlo y de buscarli complis, resulta inconegut.
En la prempsa jaumista y conservadora trobaríem, si ho busquéssim, un ensanyament manifest y ben dissimulat contra l'home que avui
lloen après de mort, segurament pera rendir
tribut a la costum o perquè ja res tenen que
temer d'ell.
Es l'hipocresia del sobre-entès, que triomfa,
altra vegada, en profit de les conveniències socials.
jSempre lo mateix, tant en la vida com ea la
mort!
X. X.

Y ara, ¿qué?
BANS que tot, fem constar la

nostra més enèrgica cond e m n a c i ó pel repugnant
crim que ha llevat la vida
al s e n y o r Canalejas. No
era un polític de la nostra
devoció, malgrat la seva
significació lliberal; però tot lo que contra d'ell
podríem dir, ja ho diguérem mentres vivia y
manava. Avui no'ns cal més que fer justicia a
ta seva honradesa y a les seves bones intencions y protestar de l'esperit estupid que guia
la mà dels desequilibrats assessins.
Y, complert aquet dolorós deure, atenuem la
tristesa del nostre anim, pensant ab l'espectacle divertit que ara oferirà el partit lliberal.
Mentres visqué en Canalejas va poguer mantenir una aparent disciplina a forsa d'habilitats
y de bones paraules. Ara mateix tenia als prohoms del partit quieta y dòcils, mercès a uns
quants alts càrrecs vacants y a l'esperansa
d'un parèll de carteres disponibles. Però la
quefatura y la Prefiidencia del Consell despertaran les ambicions de totes les mitjanies que
formen la plana major del paítit lliberal, y preparemnos tj presenciar la més descomunal baralla de bugaderes.
¿Qui aerà el successor d'en Canalejas? En
Koimmnnes, calent encara el cada vre de don
Josep, ha fet ja oposicions a la quefatura, gallejunt dpsde la Presidencia del Congrés. En
Montero Ríos s'entossudeix en no veure els
seus vuitanta anys. En Weyle^no voldrà morirse sense satisfer el seu somni daurat de presidir un govern. En Moret somnia en una possible rehabilitació. Entre'ls joves, García Prieto, ('jasset y demés aspirants, s'han enverinat
les frisanses d'arribar. ¿Qui s'emportarà l i cobejada ganga?
Sigui quina sigui la solució que's dongui a
l'actual problema, serà un estat de coses interí,
que durarà solzament fins a l'aprobació definitiva dels pressupostos. Ab l'esperansa d'una
curta durada s'aconsolaran els que's quedin en
terra. Després de legallaada la situació econòmica vindran els espetecs, perquè ningú s'aconortarà de prestar vassallatge a qui creurà
cada hu inferior seu en mèrits y capacitat.
Preparemnos a contemplar un espectacle, divertit per uns v asquejador pels altres. Els que
tot s'ho prenen a broma, passaran bons ratos;
els que creiem que la sòrt d'Espanya es una
cosa massa seria pera estar en mans de semblant gent, sentirem tristesa a l'ènímu.

s'ha dirigit, demostrant
sentiments humanitaris,
fins ara no demostrats.
¿A què's deu, en tant pocs dies,
un cambi tan radical?
Mentres el seu fanatisme
la feia creure triomfant,
mentres son nombrós exèrcit
feia mil barbaritats,
mentres ses lleis imposava
tallant colls y segant caps
y mentres a la victoria
segura's creia marxar,
en ella no's despertaren
sentiments d'humanitat.
Es avui, quan veu per terra
la seva fama mondial,
quan contempla esmaperduda
els seus exèrcits delmats,
en retirada forsosa
els seus millors capitans,
sitiades totes les plasses,
preses ja algunes ciutats
y ab l'enemic a les portes
mateix de la capital;
es avui, que 11 perilla
la corona y fins el cap;
es avui, que sent escrúpols
de conciencia, el bon sultà,
y vol evitar les víctimes
en nom de l'Humanitat.
Perfectament. Diu la dita
que, tard, es millor que mal;
pr6, expressats an aquesta hora
els seus sentiments tardans,
semblen pànic, por, cangaelo...,
tot, menos humanitat.
VEÍO';

Aquí, senyors,
no ha passat res

EM de fer com Sant Tonuj,
dèiem, la setmana passada!
referintnos a l'actitut de ferí
intranzigencia (?) en qite.dj.
vant del progecte de Marcomunitats, semblava colocat en Montero Ríos. Ve a r e / » e r creare, et ID
que primer acut a la nostra intenció, cada cop
que, per fas o per nefes, ens sorprèn el jalo lliberal ab una rebequeria que'ls anys yles nafres
disculpen.
Com sempre que's tracta d'aquest assumpta,
lian vingut els fets a donarnos la raó. ren
poc que les nostres ratlles eren al carrer, y :t
fa prempsa de Madrid,, la prempsa que viu ptr
y pera la política, parlava de suavitats, arre
glos y bones intencions, en el plet suscitat per
en Montero Rios, qui, com la quítxaHs,«sUn
propens al plor desconsolat com a l'alegria iifínita. Han bastat quatre o cinc dies, periqur
•se cap girés la truita y pera que'ls somriures
amables, els r e m e r eia ments y les frases d'afer
té, esborressin les mirades de reüll, els enií
dos y acaloramenta. Misteris de ta baixi política; exigències de l'iflterès particular, que
informa el credo de la gent restauradora...
, Doncs, sí: heusaqUÍ que, quan per més emerinada la cosa's donava, ha tranzigit en Montero, y no pas per patriotisme o per conveniències de govern sisquera, que ell, impertèrrit
canonista, res sab de la disciplina y els deven
de partit, nl dels sacrificis que la patria imposi
El cambi de la seva actitut se deu a que nCanalejas, que li sabia la flaca, li va tocar!i
corda senslbe, ferintlo en lo més íntim. El I»tasma, el qui amenassava ab no sabem qusnV'
mals, s'ha reconciliat ab el govern, davant s
salvació de lo que sempre posa terme alise»
enfados: la familia.
Vegi's, sinó, aquesta nota, publicada per *
majoria dels diaris de Madrid:
JEPH DE JESPUS
Se dona com a certa, pera dinlredepuc
temps, una combinació d'alts carrees, k
conseqüència de la mateixa, serà nomtr^
magistrat del Tribunal Suprem, don F.ufr '•
Montero Villegas. L'actual subsecretario
Gracia y Justicia ocuparà una plassa k
conseller de la Tabacalera.
La nova, que ab lleugeres variants se repítelx cent cops d'un cap d'any a l'altre, confirma
Sentiments tardans
plenament les nostres sospites. A l'enterarnos
de que en Montero feia el bot, pensàrem to!
Turquia, la gran Turquia,
seguit que indubtablement buscava,el patria'
la soperba, l'imperial,
de Lourizán, quelcom de profitós pera'ls«"»
la del Govern de la Porta
abans que crear obstacles que difículteisin I»
Sublim, la dels grans Pachas,
aprobació del progecte de Mancomunitats
la regada pel Danubi,
en Montero ha traduït ja en substancia.
la dels tapissos brodats,
la de les grosses muralles,
Son, els senyors Eugeni yAvelí, dos fills il"'"
la dels luxosos serralls,
tres d'en Montero Ríos, arbre secular d'aque-i*
la de les altes mesquites
dinastia sens rival en lo de cobrar del pres5-'
y els polícromos palaus;
post. El primer, passarà al Suprem, lo W 1
la que, en no llunyana fetxa,
valdrà un aument de sòu. El segon, l'A ve'
tenlntse per forta y gran,
anirà, de la subsecreturia de Gracia y Juiti"11
quan una pobles reclamaven
al consell de la Tabacalera, ab major profit !'
un xiquet d'humanitat,
tabac franc pera fumar a tot drap.
orgullosa, els cregué febles
y els va respondre xiulant,
An això's redueix l'energia dels polítics *
avui es ella qui a Europa
la manarquia, y pera aquets assumptes de fa-
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N les informacions dels
diaris de Madrid, respecte a l'asaessinat d'en
Canalejas, s'hl troben
coses molt xocants. Després de dir que la hala
d'en Pardinas 11 havia
atravessat el cap, causantli per lo tant la mort
instantània, ab l'epígraf L a s últimas palabras del Presidente expliquen com, els que
varen aixecar del sol an en Canalejas, varen
sentir com deia «Me han matado*.
España Nueva no's contenta, ab això, sinó
cue allarga la frase: «Me ha matado, ese o ralla». Veuran com, poquet a poc, diran que'l
desgraciat President del Consell de Ministres
pronuncià un discurs contra'l seu assessí.
A l'hora de compaginar el numero se'ns confirma la nova de que ha sigut cridat el comte
de Romanones a Palau pera donarli la delicadíssima missió de formar ministeri.
Tenim, doncs, a l'ilustre pata-ranca President del Consell.
Ens en alegrem pels que coixegin de tots dos
peus, que aquets podran teñirlo pel més gran
home.
Ho sentim per Espanya, y principalment per
Catalunya, perquè, ab un coix, es indubtable
que, per camí que fassin, trigaran molt més a
arribar a la fita de les seves aspiracions.
En un cafè's comentava'l pompós enterro
d'en Canalejas.
—¿Veu, tan anticlerical?—deia un dels de la
flamarada.—No'n cregui res dels homes que no
han fet com jo.
—¿Qué ha fet, vostè?—ti pregunta un carca,
inferrompentlo.
—Jo no vaig a missa, ni confesso, ni combrego, ni m'he casat per l'iglesia...
—Bé, però no n'hi hà prou, d'això... Demostri'ns còm li han fet l'enterro civil...
Entre'ls molts pares missioners que han embarcat cap a Amèrica, aquets dies, n'hi han un
grapat que van destinats a l'Estat de Parà.
Si allà'ls espera, com es de suposar, una
bona vidassa, fan molt santament en anar a
Parà.

•Digueu, bon scpulturer: ¿tarden gaire temps a corrompre's, els morts, dins de la fossa?
-Això depèn... Depèn de lo corromputs que estan quan els hi baixem...
«'w e» pera lo que's parla seguidament di"»l y conjuracions ministerials,
"t» P«is y millors costums.
' pensar que hi hà, encara, uui's queixa y
Metta...!
X. Y.

C r i s i s

d e

s a n g

A vingut, per fi, aquella crisi
que fa tantes setmanes y
tants mesos s'ha estat anun
ciant en les tertulies polítiques y en els diaris. Però
ha vingut una crisi inesperada, una crisi de sang. Ha
rsií!«t en Canalejas. Però ha caigut per sem* més, ab el cap foradat per la bala d'un
¿Quina es la situació polflica d'Espanya, en
"ora present? ¿Quines seran les conseqüenÀ íf 1,81611184 de la Puerta del Sol?
Al hora en que escrivim aquestes ratlles, tot
L M6^6 que ,a mort ^ S í ' c a d'6" Canalejas
^ imdrà, pel moment, grans conseqüències
^""quea. No obstant, el fet es trascendental,
teves conseqüències, en la política espa^wa s aniran descapdellant pausadament, però
^ • « e n t . Continuarà, segons sembla, el
ministeri decapitat, presidit per en Qar^ . eto' 8 I"''8 fa rei per ésser un guerxo
S ierra de c e V

w<r /Asprés? Un nom sona ab insistencia:
J™[*t- Complerts els menesters més indispen,i j 8 y urgents en el Parlament y en els mi¿ ¿ 2 5 86 '"«luidarà l'iaterinitat y en Moret
1 ? ? * * encarregat de la formació d'un nou
* vern IHberal. Perquè es el cas que la tornada

dels conservadors al poder no sembla encara
possible. Una crisi que, en el fons, fou també
una crisi de sang, va fer caure, fa tres anys,
an en Maura. Y no es de creure que una altra
crisi de sang el torni a portar al poder. La vida
política d'en Maura resultaria massa lligada als
cadavres...
Es probable, doncs, la pròxima formació
d'un ministeri Moret. Si en Moret torna a la
Presidencia del Consell de Ministres serà ben
bé perquè no hi hà cap altre home que pugui,
avui, formar govern. jTrist destí, el de l'Espanya! Aquí, els governs y els ministres, són els
que són, perquè no n'hi han d'altres. Això es
una proba plena de la decadencia y de l'agotament d'aquet país.
Tornarà en Moret al Poder. Hi tornarà ab e'
pès dels seus setantacinc anys, ab els seus ulls
plorosos y mitg clucs, ab les seves mans tremoloses, ab la seva blanca barba desmaiada,
ab la seva ànima més desmaiada encara... La
monarquia espanyola no té poble pera estimaria, ni partits pera sostenirla, ni homes pera
governaria...

pera Alemanya. Aixís, també, succeeix pera'ls
Baikans.
El resultat de la guerra turc-batkànka significa un nou pas—y un gran pas, per cert—en
la formació de la nova Europa. Si el món camina cap a la llibertat dels homes, camina també
cap a la llibertat dels pobles. No s'adiu ab les
idees mod-mes, ni s avé ab ela dictats de la
novella conciencia humana, l'existència d'Estats
que oprimeixen y de nacions opreses. La vella
Europa es una garba de pobles més aviat lligats
que units, presoners dintre fronteres artificials,
fetes ab una infinita linia de baionetes. El mapa
d'Europa, ab les seves taques de color, es una
disfressa tirànica, es un vestit d'arlequí, que
imaga y escanya la veritable naturalesa de les
terres y dels paisos.
Però'ls pobles adormits se desperten; les nacions enterrades en les tombes dels Estats dominadors, ressuciten en son dissabte de gloria.
El mapa va refentse; el vestit d'arlequí s'esquinsa y una nova distribució de colors se va
fent. En dos mesos, el mapa de la península
ba'kànica haurà variat del tot. HI hà colors que
FULMEN s'apaguen y colors que s'escampen triomfalment. Cauen les fronteres velles y altres fronteres s'alsen.
Tot el mapa d'Europa s'ha de refer. Y no
dubteu que s'an+rà refent. Les taques de color
han de cambiarse arreu. En el mapa de l'Europa nova hi podrà haver colors diferents, agrupats en lliure armonía, però no colors que n'absorbeixin d'altres. De les coses del món vell,
n'hi hà molt poques d'aprofitables. Aviat, els
o s'han cambiat, encara, pera'ls mapes d'ara, hauran d'esser portats als museus
' pobles, les velles lleis de l'histo- de curiositats històriques.
ria. Aquestes lleis volen que les
R.
nacions neixin ab vessament de
sang y que ab vessament de
sang s'engrandeixin y deslliurin
els germans opresos. El dret
dels pobles y la voluntat dels homes no són
prou pera fer triomfar la justicia, y el bateig
tràgic dels camps de batalla's fa indispensable.
Aixís succeí pera'ls Estats Units y pera lea repúbliques hispano-americanes, pera halla y

La nova Europa

En cambl, n'hi han molts d'altres que's queden aquí pera... tot lo contrari.
Mossèn Pollastre'ns guardarà de mentir.
¿Eh, que espavilats?...
Llegeixin y recapacitin:
«La sección de Boy sconts del tCentro Tradicionalista» de la Barceloneta...»
¡Boy scouts tradicionalistes!
¿Han vist quina manera més fina w diplomàtica d'amagar la filiació de reqaetès?
Els tontos, no saben que, encara que parli»
en anglès, tothom els entén...
¡Haurien d'adoptar un idioma que'ls tapés
l'orella!
S'ha fet ressaltar molt, a favor d'en Canalejas, la casualitat d'haver mort en el precís moment d'estar aturat davant d'una llibreria.
Realment, pera un home que tota ta vida havia estat de cap als llibres, una mort aixís,
sembla una conseqüència.
Si aqueixes casualitats se repetissin gaire
sovint, cosa que no voldríem, fora cas de suposar còm moririen la major part dels polítics
que'ns queden.
De cap a l'aparador d'un colmado.
¿Oi, don Alejandro?
Ab motiu de l'assessinat d'en Canalejas s'han
retret coincidències ben ignocentes.
Diu que poques hores abans d'esser comès
'atentat, el President del Consell havia escrit
una carta particular ai nostre Batlle, senyor
Sostres.
¡Ara vegin!
¿Quina particularitat tindrà, aqueixa missiva
particular?
A no ésser que's digui pera demostrar que hi
hà destinataris ben funestos...
En el míting radical de Murcia, els conservadors, parents d'en Lacierva, varen engegar uns
quants trets als oradors. Els procediments sofreixen una notable evolució.
Això proba que'ls homes d'ordre's preparen a fer de revolucionaris, senzillament, perquè perden.

LA CAMPANA D E GRACIA

En Canalejas a t r a v é s de la sátira política

—¡Ep, mestre, per xò no hl passo!
—¡Que depressa vas, jo't toc!

EN MORET. —¿Que no veu, els nostres amics, còm s'esgarrapen?
EN SACIASTA.—flDeixíTIs esbr! Es un nou número, afegit al programa de les festes.

PRIMER AVfS

;ilf

CANALEJAS-PONS PILAT
—Ja deveu hiver visi que jo me n'he rentat les man%

,, -Va'a'.h0",e'n» s'W peal
d'una vegada, que aviat

LA LLEI DFU

—;Què II ha passat, an en Canalejas?
—Per ara, res; però, com que van a obrlrse les Corts, l'homeïcomensa a prepararse.

-¿Alxóeslonlain
-No; ah.uslp :t-|.-

fil

CANTO

ELS DOS QUINTOS

¿No ho veus, infelís, que encara
no he acabat de fé'I joc?

HOME PREVINGUT...

—Veshi ab cuidado, ab aquel memorial, perquè* segons lo que hi posis, ¡mira què tinc, a punt!

PALLIÈRES - N o i , Jo me'n vaig a PAfrlca. ¿Vens?
CANALEJAS.—Que t'hi diverteixis, jo'm quedo aquí, que
i aqui e« ont tinc la feina.

UN PASSATGER QUE NOíD

DON PRÁXEDES, PRESTIDIGITADOR

BARALLA DE OALLS

CAN'

EN CANALEJAS, APURAT
—¿Creurien que ja no sé per quin cantó girarme?

SITUACIÓ EMPIPADORA
-¿Que m'hi tindràs molt temps, aixls, noi?
-Fins que m'hagi passat cl susto.
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JUGANT A LA MORRA
EN MAURA. —ÍSIS!...
EN CANALEJAS.—¡Tres!..

FRUITA DEL TEMPS
-¡Renol, còm pMW1

LA 0AMPANA DE GRACIA

(Caricatures de «La Campana de Gracia")

LA VEU DEL POBLE

iZIS... ZAS!.

-Apa/Canalejas; menties treballi de debò, no II faltarà manxaire; però, si s'arronsa, và de cap a la fornal.

POBRE CRIATURA
'«"•jralriiuEspinya?
"••liUbocj.

AL RESTAURANT DE LA LLIBERTAT DE CONCIENCIA

EN CANALEJAS.—jNo'n parlera inés!... El problema del Concordat no mes se pot resoldre d'aquesta manera.

KL SECRET DE L'EXIT

Mireu ab quln «a/ero, mentres l'un la distreu ab joguines, que potser demà Ja les tindrà fetes' nul
h^l'allrc li v\¡\¡U tranquilament la butxaca. ^ M H H

CORO DR ROTATIUS.—Ningú cora en Canalejas..,
¡Quln talent, quin talent té!
¡Aquell cervell, aquell llavi!.
iTot, lot, tot, tot ho la bé!

—Josep, ;qqè tenim, pera dinar?
—Demanin lo que vulguin, menos bròquil. Per» vostès s'ha acabat, el bròquil.

-SEÑORES:
Esta vez les ha salido
un poquito desigual.

D
UN TREMENDO D'ESTAR PER CASA.

EN CANALEJAS, SEMPRE FRESC

—Senyor Canalejas, estem agraldissims fer lo bé que s'ha portat en ocasió del nostre Congrés.
—¡Ah, jo soc aixis!... Molt demòcrata, molt anticlerical y molt amic de
les coses eucarístiques.

-Els diaris, que diguin lo que vulguin; lo cert es que, per ara, anem tirant

UN PRESIDENT QUE S'ENFONZA
—V«ia, Canalejas, pera trobarte com jo, ja no
més te falta que't diguis Anton.'

raoauc:

A LA BARBERIA D'EN PEPB
EL POBLE. —Mestre, m'esteu fent mal.
CANALEJAS.—¡Peró si es una navaja completament democrática!...
EL POBLE. —Dones... sembla la mateixa del barber que tenia abans.

UN REDOLI DEL TENORIO
ELS BONS INTENTS DE DON JOSEP
— Un panto de contrición
da à un alma laksalvación...

EN PLÉ CARNESTOLTES
LA FARDASSA DEMOCRÁTICA
iHala, nols, que es secallona!... Però jel! no més la poáeu
mirar. Al que la toqui, ¡palo!

LA CAMPANA D E GRACIA

iSIGLE XX!...

La

creixensa de

Bulgaria

Noranta tres mil homes mal ferits,
vlntidues ciutats arruin; des,
set rius que'n comptes d'aigua porten sang,
cinquanta mil cadavres...
¿Qué diuen, eh, davant de tot això,
ete graves personatges que a La Haya,
en dies no llunyans,
tant van escarrassarse
coniuminant, per ús de les nacions,
aquells hermosos pactes
que la calma y la pau de l'univers
per trenta o quaranta anys asseguraven?
¿De què'ls hi va servir passar cent nits
de nassos a la taula,
sospesant els urtlclcs, mot per mot,
y estudiant ab la lupa les paraules,
pera pogué oferi a l'humanitat
un codlc d'arbitratge
que impedís a la gent
resoldre a bofetades .
lo que ab modos y bona voluntat,
parlant y discutint, pot arreglarse?...

Yensanche. ha sigut, com era d'esperar, cl clou de les festes, vcgentshi, tarda y nit, a les xamose» arenysdenmntnyenques, que ben guanyats tenen aqueta dies de descans,
després dC passarse dotze mesos fent correr els boixeis.

Els obrers y la guerra
Tot el socialisme internacional clama aquets
dies contra la guerra. Les multituts obreres s'apleguen pera condemnar la guerra actual dels Balkans y pera oposarse a la possible guerra general
europea.
Tràgica deixalla de les edats barbres, la guerra
es, pera l'humanitat dels nostres dies, una vergonya, una maledicci*. Els horrors de les campanyes y de les batalles, aixequen, en tots els cors,
un sentiment de violenta repugnancia. Els munts
de cadavres y les llargues fileres de ferits, les
carns esqueixades y les famílies en dol, no poden
ésser aceptats, per l'home modern, sense un crit
de protesta.
Mes, per dolorós que sigui, el temps de les guerres inevitables no s'ha clos encara. Y no s'ha
clos, perquè encara queden en peu, en el món, les
grans injustícies, les tiranies revoltants. Y l'injuaticia en la pau, l'aixafament dels pobles o dels
homes, l'esclavatge colectiu o individual, són coses pitjors encara que ta guerra. Morir en una ba
talla, en el camp obert, ab el pit pera rebrer les
ferides de l'enemic y ab una arma al bras pera ferirlo, es sempre preferible a morir indefensament
sota'l ganivet de la soldadesca desenfrenada, en
els dies vermells de les matanses, o a podrirse
lentament en les foscors de lea presons.
En PI y Margall condemnava la guerra. Petó
la considerava santa, quan tenia per fi la llibertat
dels pobles. Y la guerra d'Orient, que avul amara
de sang la terra balkánica, es, essencialment, ana
guerra de lliberació. Si la llibertat s'hagués pogut
obtenir sense la guerra, aquesta seria un crim
abominable. Però no ha estat aixís. Els pobles
opresos dels Balkans s'han trobat davant d'un
indefugible dilema: o la continuació de l'esclavatge
nacional dels seus germans de la Turquia europta
o la guerra per la lliberació. Han triat aquet darrer extrem, y han obrat com calia. Els horrors
acumulats d'unes quantes setmanes de guerra,
portaran ia cessació dels horrors lents y seguits
de la Macedònia.
>9
Y aquet darrer y trascendental aspecte de la
guerra dels Balkans, no es degudament esmentat
en la protesta del socialisme internacional. Ningú
pot defensar la pau a costa de la justicia y de la
llibertat. Y menys la pot defensar, en tais condicions, et proletariat revolucionari, que no renuncia
pas als procediments insurreccionáis, pera arribar
al triomf de la societat nova.

A la vista ho tenim. Quatre poblets
(entre nòs sigui dit, bastant selvatges)
han cregut arribada, perquè sí,
l'ocasió d'alxamplarse,
y, sense preguntar si's pot passar,
han despenjat les armes
y vinga tallar caps de soldats turcs,
y vinga cremar viles musulmanes,
pertorbant r«equilibri» dels Balkans
y deixant inservible un tros de mapa,
han fet lo que entre els guapos madrugons
se'n diu una «arramblada».
¿Els pacte» convinguts?
¿Les lleis de l'arbitratge?
¿Les regles que una tarda van firmar
eh nobles pacifistes de La Haya?...
Lcrmatelx que al el vent s'ho hagués endut:
ningú ha tingut l'honor de recordarse'n;
ningú; ni els altruistes parisencs,
ni els homes bons de Praga,
ni els esperit»magnànims que fan niu
entre les boires de la Qran Bretanya.
Al contrari. Veient el riu revolt
y pensant ab allò de In ganancia,
lo que'is bons diplomàtics estan fent
es estudiar la carta geogràfica
y triar, del disolt imperi turc,
una bona tallada
que pagui a les potencies el tréball
de contemplà ab les mans a la butxaca
còm quatre llops famèlics, avinguts,
destrossaven un matxo plè de nafres.
¡Alzó es la diplomacia, cavallers!...
Mentres no més se tracta
d'embrutar paperets y, al capdevall,
posnrhi tres o quatre firmes rares,
les coses van molt bé. Mes, quan un jorn
un dels firmants resbala
y II cau la cartera y els diners
per terra se li escampen,
¡bona nit l'honradesa, bona nit
les clàusules pactadesl...
Tothom corra, afanyós,
al lloc ont, trincunt, salten
les precioses monedes de IVamlc»,
y fins els més decents dels personatges
que fan rotllo, murmuren entre dents:
-¡No badem!... L'ocastó la pinten calva.
¿Cóm està, tot això?...
N'hem de treure profit, d'aquet desastre.

A. R.

V.

¿Qui fabrica
els descregrits?

C. QUMÀ

A Vea de Catalunya, que dimars
s'afanyà a sortir al carrer en
busca dels cinc cèntims, trobà
tot seguit l'explicació del crim
que ha costat la vida al President del Consell. Reaccionaria
fins al moll de l'òs, jesuítica y solapada com
un dimoni, més papista que la mateixa Época,
carrega l'assessinat d'en Canalejas en el compte dels organisadors del darrer míting de Madrid, miting en el qual, mentres L a Veu no demostri lo contrari, direm nosaltres que per res
se parlà d'en Canalejas, entre altres motius
oer no tenir, la seva personalitat, res que veure ab l'obgecte que's tractava.
Però a ¿ a Veu, mestra en l'art de nadar en
totes les aigües, li convé, ara, tirar pel cap
dels republicans conjuncionistes el cos del «enyor Canalejas, y ho fa ab la mateixa tranquilitat y el mateix escrúpol ab que disposarà
demà lo contrari, si tal convé als particularissims interessos seus o dels seus amics. L a Veu,
inspirada per tots els egoismes, no repara en
els medis, ab tal de conseguir el seu f i ; ni la
consideració y el respecte que als morts se
deu, l'aturen, si li convé traduir els aconteixements més dolorosos y sacratissims en vil materia política.
¡La Veu! ¿Cóm oblidar les campanyes despietades, a mort, campanyes polítiques y personals en que'l dicteri, l'insult y l'agravi sigueren l'única arma, empreses contra en Lerroux?
A l'acometivitat desplegada, al seu tò agres*
/C*

Arenys de Muní, 13 de Novembre.
Ab In solemnitat y alegria de cada any. estem celebrant,
aqueta dies, els vein» d'Arenys de Munt, nostra festa major de Sant Marti.
Per ara, els festeigs celebrats han resultat tots lluídlsslms. En la processó va ésser pendonista el Diputat
maurista, senyor Sagnior, volguent, sos organisadors, donar a l'acte una tnugniflcencla no acostumada, pera contrarrestar I efect* de laque se celebrà, per Sant Zenon, a
Arenys de Mur, en la que fou pendonista el catolic-regionalista y lutur candWat a diputat a Corts pel districte,
senyor Campmany.
Per cert que, ab ets candidats a diputats a Corts per
aguct districte, va anccelnt, fa temps, una cosa repugnant
y vergonyosa. Tota lluita entre ells consisteix en veure
qui far* més ostentació de riquesa y sabré comprar més
vots, y, al parlar de si triomfarà fulano o sutano, ia no's
diu «Me sembla que guanyarà aquet, perquè té més talent,
o s'ocupar* més del districte», sinó, «Quanyar* fulano,
perquè's gastar* més diners en l'elecció». A l i ó es una
cosa indigna y nlngü ha d'estar més interessat que nosaltres mateixos en acabaria
Y, tornant a la festa major d'enguany, nosaltres, que ia
tenim cabells blancs, podem ben assegurar que fa molls
anys ao se'n celebrava cap de tan lluïda. Les funcions de
teatre aixfa com les funcions de cine y varietats, s'han vist
concorregtidlssimes, y l'envelat, aixecat a l'entrada de
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¿Y còm diantre ens Ics arreglem, ara, pera parlarhi, ab aquest home?

I
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oiu al seu desvergonyiment, per dirho ciar,
Lj La Yeu, el norantacinc per cent de la seva fama. Per anar contra en Lerroux inventà,
¿a Veu, tot un lèxic; mercès a L a Veu, esperitualment y per una llarga serie d'anys, s'ha
jlmientat la classe mitja barcelonina ab un lien^uitge je burdell, indigne de les plomes civi-

Hituació 1>alUàiiica

"eIS temps han cambial; han cambial, al
menya, pera l a Vea, mestra com ningü en
i art de combatre avui lo que defensava ahir,
0 al revés. L'interès la lliga avui ab en Lerroux, encara que's fassi l'enfadada y la polibonda quan algú li tira en cara la seva voubilitat. SI s'acusa als homes de L a Veu de
concomitancia ab el funest polilic que es en
Lefroux, surt L a Veu y , arremangantse com
una meuca, escup per la boca la bromera de
es grana solemnitats.
Tota ens coneixem, afortunadament. Y sabem lo que valen certes negatives, que la realitat cuida, a lo millor, de desmentir.
¿a Vea seguirà, si vol, negant l'allansa que
alguns dels seus homes han pactat ab en Lerroux. Lo difícil, lo costós, es que algú fassi
cas de lo que digui, després de vèurela escriure, respectuosa, ceremoniosament, el nom de
DON Alejandre Lerrouj, entre'ls de les personalitats que, ab motiu de l'assesslnat del President del Consell, complimentaren al Governador.
La Vea escriu avui, tota cofoia, el nom d'en
Lerroux, que ahir vituperava, com havia vituperat el del propi Canalejas, que alsa ara per
damunt del seu cap, ab la menys pietosa de les
mencions.
;Y diu que'ls republicans que s'acoblaren en
1 millng del «Gran-via» sembren la llevor de

l'anarquia!

Qui sembra la llevor de I anarquia, qui fabria els escèptics, els descreguts y els desesperat!, són els polítics que, com L a Vea, neguen
HVUÍ lo que ahir deien, no reconeixent altra
andera que la del seu desenfrenat egoisme,
ni altra virtut que la particular conveniencia.

LES POTENCIES:—¿Qui sab si intervinguessim, companys?
BULGARIA: —iProu!... Si voleu intervenir als funerals...

"La leyenda cristiana"

C O N S E L L APROFITAT

Si els pecats lleus estaven en relació ab els
grossos, com es de suposar... ¡Quln mano!

A. 2 .

Quan jo era un xavalet, molts anys enrera,
complia els manaments; poques criatures
El senyor Sánchez Anido ha dit, davant de tenim avui, com jo, que sols malures
molts periodistes, que està disposat a no dei- aprenen pels carrers. En ma fatlera,
xar passar, pels fils telegrafies, cap noticia exagerada.
vaig ferme un bon cristià. Recordo que era,
Ho senío...
a un pare confessà, a qui van portarme,
¡jo que volia telegrafiar a un parent de fóra qui, ja fastiguejat de preguntarme,
que ara disfrutem d'un bon Governador!
me va donà un consell, que es de primera.

EM sabut que pel cimbori de
la Catedral s'hi refugien dos
terribles esparvers que atauen als coloms. El «Centre
¡olombofil Català» ha ofert
s un premi en metalic y un
^ diploma de merit per cada un
dels esparvers que s'entregui viu o mort.
Dos carrilaires passen per la Puerta del Sol
Ja velem el cimbori pié de cassadors de to- en el moment de caure ferit el President de
tes castes y categories.
Ministres.
De metallic ne manca molt, a Barcelona, y
—¡Mirate'l, pobre Canalejas!,.. ¡En mitg d'un
en quant a diplomes de merit, per haverlos, toll de sangl
fins hi aniran ateneistes.
—¡Redell, es veritat!... ¡Aquet sf que es un
brassal ben roig.

?

[Que no hi tornés mai més, mai més! va d irme,
ab cara de tres déus y ab tò farrenyo;
(jo'm creia que, enfadat, 'nava a pegarme.)

Del celebrat pensador y publicista August Dide,
autor de la famosa obra L a / / de les religions,
«Mbade publicarse, ab el titolqueencapsala aquesY creu que, de tal fet, vaig penedlrme,
iwlinies, un llibre que interessarà forsosament
puig jo, obeint formal el seu empenyo,
> tots ela lllurepensadors espanyols.
no hi he tornat mai més... a confessarme.
La leyenda cristiana es una formidable critica
JOAQUIM MALLEU
fonlra'la mites bíblics y una encertada dissecció
la fantasiosa literatura evangelista.
Els carques de l'obra de Sant Agustí han reL'Anguat Dide es un home lliure, de conciencia galat un himne al doctor Laguarda.
Entre clergues se parla de les funestfssimes
i línia, fred, serè, desconeixedor de les passio¡Mal fet, homes!
conseqüències de l'alcool.
netea partidistes que malbaraten sovint la tasca
Els bisbes, en aquet temps, no estan pera
—Desenganya't—fa un d'ells,—el vi ens es^«olts deis escriptors avensats. Els seus raona- músiques.
cursa l'existència.—
Ben segur que més s'hauria estimat un gall
ni«t9. semblants a martellades, són implacables,
Un altre, ab el nas vermell, al qaite:
convincents, abrumadors. Les seves sàti- d'Indi o un porquet singlà.
—Deu ésser veritat, perquè'els dies que
Posinse al lloc del Bisbe...
' 1 punyents, no són mai sagnants, en el vulgar
no'n bèc gaire'ls trobo molt llargs.
Cavallers: F. C : S'agraeix el bon intent, però
"-•tit d'aquet mot. E l l no maneja el bisturí ab
es Impossible. Se veu que es feta depressa y té'l
u"ilencia. pel sol gust de fer carnicería. Sinó
caient d'una prosaica gazetilla. —Marrulxeta: No
Una minúscola noticia que retallem d'un diari
jiu»ataca el mal d'arrel, que en el cas present es
Telegrafien d'italia que, en poques hores de m'agraden prou.—Lo «Freixtíns» de Vilafranca:
missaire:
grsn mentida evangèlica, mare del catolicisme
diferencia, s'ha suïcidat un novici d'un convent Les solucions són molt antiquades.—Gil Farrán:
«El venerable prelado de la diócesis de Ur- de Venècia y s'ha tornat boig un altre fraret Els dlbuixets són graciosos; però la gràcia es sols
v «I dericalisme, y l'ataca francament, obertaen l'Intenció. Lo qual vol dir que són impublicables.
dels trapistes de Roma.
'"«t, en vint capítols magistrals, pera que «els gel marchó ayer a Agramunt.»
J. Puig Cassanyas: Procurarem complaure'l. MolFelicitem al bisbe d'Urgell pel bon dentat,
Suïcidi y bogeria.
•P»!»! vegin y els sorts hl sentin».
mercès.-Miquel Serrats y Camps: La primera
a pesar d'esser ja venerable.
Heusaqul dues formes típiques de la religió tes
L existencia de Jesús y el seu pas per aquesta
es l'única que m'ha convensut poc o molt,—BarraNaturalment.
conventual.
*• de llàgrimes, queden reduít», en les planes
bás: Senyor meu, les paraules vulgui y públic no
S'acosta Nadal.
Puede el baile continuar.
han sigut mai consonants. Davant d'una garra/a«luet llibre valent y plè d'amenitat, quan no a
Ha anat a Agramunt a fer provisió de turrons.
lada d'aquet calibre, me resisteixo a passar endaIn nife o a un conte pera la mainada, a un vulgar
vant.—Josep Pecamlns: No interessaria a ningú,
Jccé» de gazetHIa. sense altra trascendencia que
fóra dels dos o tres interessats de la localitat.
Blanc y negre.
" l^e tindria, avui, l'eSdat de rebelió d'un desDurant l'enterrament del malhaurat Cana- Aquesta es la meva humil opinió.—F. Pagès: EnCorre la brama de que l'amo dels josepets
went xerraire o un amargat que tingués ganes ha sentit molt la mort d'en Canalejàs y fins se lejas, va caure, a Madrid, una copiosa nevada. tren en cartera pera donarhi una repassada'l dia
^Perdre temps.
Això'ns fa suposar que Nostre Senyor deu ue convingui.—Pep Serradell: La targeta, sf; lo
diu que ha fet enèrgiques protestes.
emès, no.—Enrich Lapedra Fàbrega: De quatre,
i rsm de miracles y absurdes, misteris o ressuésser maurista...
¡Extrany, a fè!
— Jaume Marigó: Alguna coseta s'aprofirr«ccions, base y sosteniment de l'Ignorancla rePerquè no es precisament el blanc, el color dues.
Estaria bé que ell protestés d'una mort natutarà... Y recordi que nunca es tarde cuando
Wm
dominant, queden, per la privilegiada ral,
simbòlic
del
dol
oficial,
me
sembla.
d'uns tifus, d'una asistolia, d'un vas de
llega.—Joan Antich Puquí:L'anagrama està bé y,
Pioma d'en Dide, convertits en literatura folleti- sang romput...
laxarada... veurem.—V. Buscató: Lea solucions
a l'altura de les modernes entregues des'endevinen d'una hora lluny. Vol dir que'ls falta
¿Peró, d'una mort violenta?
'ectlviates.
trastienda y picardia.
jHem d'esser conseqüents!
Lllssó de gramàtica:
Y tot això, y més encara, ho espressa, l'autor,
E l mestre:—kb l'ús dels temps es precís no
confondre's. Fícsathi be; si jo't dic: «Veus un Imprempta LA CAMPANA y LA. KSQUKIXA, eíirrer
°& una notable claretat, filla del ferm convencidel Olm, número 8
ase?» ¿quan es que'l veus?
ent y de l'estudi, ja que no hi hà pàgina que no
Aquell inclit concejal,
Tinia Ch. LorHletix y 0.m
E l deixeble:—Kra mateix.
jingui degudameut documentada y comentada ab
que se'l coneix per Marial,
frases y elements controvertibles; essent,
ha tornat de l'extrangé.
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' aquet ,libre' fidel y honrat resum de tot
'reÜd'611 'amBteria hB,, ^ els Pen8a(lor8 Hus-

•m y altre costat.
ea ^ tíli> af'rmem I"6 1'° leyenda cristiana es,
. 8eu género, una de les obres més fermes y
"ori»*68 í|Ue 8 ^S'11 donat a l'estampa pera reCMuf de creient8 y descreguts, y per això la reT""""»» als nostres llegidors,
en/ Ver8ió castel|ana, feta ab molta cura, es de
cite
(listinSit escriptor Josep Prat, a qui feli
coralment desde aquestes columnes.
B,

¿A vostès els es igual?
¡Dones, a nosaltres, també!

El bisbe de Burgos, al morir, va deixar el diner necessari pera que li diguessin mil misses.
|Quln bagatge de pecats venials se'n enduria,
aquell senyor, cap al purgatori! ¡Si'n devia estar de segur de no entrar al cel! ¡Mil misses y
les que ell s'hauria dedicat pera'l sufragi de la
seva propia anime ta!

Acaba de publicarse:

En

par JOSEP BURGAS
Obra an varaos patriòtics, de gran axit
Prau: DOS rals

La

Els

preparació

segadors
ALMANAC
de Polonia
Campana de Gracia
PERA L'ANY 1913

LA CAMPANA D E GRACIA

La tragedia de Madrid - Assassinat del President del Consell de Ministres

EL

MINISTERI

D E L A GOVERNACIÓ

Aspecte del ministeri, ab la porta tancada, pocs moments després d'esserhi
transportat el cadavre del senyor Canalejas.
MANEL

PARDINAS

(Agressor del senyor Canalejas.)

El públic, a la porta del dispensari de
la P l a z a M a y o r , ont fou conduit

l'agressor Pardinas.

EI cos del President del Consell damunt la taula del saló central del ministeri'de lar Governació.

