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Llista d'adreces utils que recomanem

eOI'l'edors de. eomerç

ENRIC BORRAS MELGOSA. - Clot de les Mosalcs
M:mges, 8 pral- 2.8

- Telèfon, 499 - LIeida.

Mercel'le s

EMILI DUR6 SOLANES.-Magatzems de Mer
cerfa i novetats. - Plaça Sai, 8 - Telèfon. 302. Lleida

Metges

JOAN GUARRO,-Cavallers, 66. - Lleida,

Muslca l Planos

FRANCESC NADAL. - Fàbrica de Mosaics
(la més antiga de la Capital) Passeig de Prat de la
Riba. - Telèfon, 546, - Lleida.

E. TWOSE. - Especialista en enfermetals de
la boca i dents. - Telèfon, 367. - Plaça de Id Sai, 17
principal - Lleida. .

Recaders l Transports

'l'allers

L~ PALLARESA. - Agència de Transporls. 
Carrer Cabrinelty, 15 - Lleida. - Telèfon, 2~2.

R. SET6 1 FILLS, - Recaders directes i diaris
a Barcelona en combinaci6 amb les poblacions
més importants d'Espanya. - Barcelonll: Montesion
17. - Lleida: Estererfa, 4.

Impremtes

Rambla Cata- IMPREMTA PAGÉS. - Avinguda Blondel, ~~

Lleida.

eafés

GRAN CAFÉ DEL COMERÇ. - R. Ferran, 2
L1eida.

eases de eanul

~duocats

LLUIS COMPANYS JOVER.
luhya, 15, 1.er - Barcelona.

E lectrlclste s

M. SALA ROURE. - Rambla Ferran, 4, pral. 
Telèfon, 518 - Lleida.

MIQUEL RIBELLES,--Fars i instal'Iacions elèc
triqües per a lIum i força. - Parallamps. Acumula
dors, Transformadors i Reparaci6 de GramOfons. 
Clavell, 5. - LIeida.

MARIUS SOL MESTRE. - De 10 a 1, Banc d'
Espanya - Rambla d' Arag6, C., entressol- Lleida.

CLAUDI BAIGET.-Maquinària i materials elèc
trics, vendes al major i delall. - Plaça Llibertat, 2
Telèfon, ~8 - Lleida.

OCTAVI PERENA. -Màquines i material elèc
tric.-Cabrinelti. - Lleida.

Ferreterles

JOSEP ALMACELLAS. - Porxos de Baix,
11 i 12. - Lleida.

Fusteries

CICLES MAZARICO. - Bicicletes vàries mar
ques. - Accesoris, Vendes al comptat i a termini.
Rambla de Ferran, 11. - Lleida.

MOBLES FREXANET. - Rambla de Ferriln,
num. 37. - L1eida. JOAN VILA.-Tallers de Fundici6 i Maquinària.

Cilrdenal Remolina, 8 - Telèfon, tOf. - Lleid•.
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~ PARPADOS ~
~ Formula registrada en la Direccion General de Sanidad ()]
~ Certificado deI Laboratorio Municipal de Madrid y otros. ~
~ MARCA REGISTRADA SEGliN LAS LEYES 1)]
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~ Condecorado con la Cruz dei Mérito Militar par méritos profesionales. ~~

r;;j Especlfico linico en el mundo. que cura radica1mente las enfermedades de los ojos por
graves y cr6nicas qu~ sean con rapidez asombrosa evitando operaciones qulrlirgicas que

1con tanto fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparici6n de los dolores y mo1estias a ~~~
su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en las oftalmias y por excelencia en las granu· ~

losas (granulaciones purulentas y blenorragia, queratisis. ulcel'aciones de la cornea, etcé-
lQ] tera). Las oftalmias originarias de enfermedades venér'eas, curalas en breve tiempo. Mara- lQ]

~~
villoso en las infecciones postoperatorias. Hace desaparecer las cataratas en periodo de for- ~~~

maci6n Destruye microbios, cicatriza, desinfecta y cura para !'iempre. No mas remedios ar·
senicales. mercuriales, nitrato de plata, azul metileno y otros tantos temibles, usados en cl{-
nicas. Las vistas débiles y cansadas adquieren prodigiosa potencia visual. iNo mas neblinal

I
~ Siempre Vista muy clara! Jamas fracasa. El 98 por 100 de los ojos curanse antes de ooncluir ~~~
r;;j el primer fraequito deI especifico. De sensaci6n agradablœ ~

PRODIGALUZ cura el glaucoma.
PRODIGALUZ eclipsa para siempte, el tratamiento de los colirios conocidos hasta hoy

1en todos los gabinetes oculfsticos. colirios que en la mayor parte de los casos no hacen mas~~
que empeorar el mal, irritando 6rgano tan importante como la mucosa conjuntiva1! El nitrato ~

de plata, que causa el verdadero terror de los enfermos y de muchas cegueras. 10 hace desa·

~
parecer. Evita usar lentes. ~~

PRODIGALUZ salva de las tinieblas perpétuas,
PRODIGALUZ es completamente inofensivo, y produce sus estupendoB resultados sin

causer la meno~ molestia a los enfermos. Detiene la miopla progresiva. iEnfermos de 10'8

~~
~ ojos! Estad seguros que curaréis en brevlsimo tiempo usando el portentoso PRODIGALUZ. ~~~
r;;j (Exigid la firma y marca en el precinto de la cubierta). ~

PAGOS GlRO POSTAL. PRECIO 40'00 PESETAS.

1
DIRECCI6N GENERAL, CUADRADO, Santa Engracia, num. 62-5.° derecha, ~

MADRID (ESPANA) E. M. CUADRADO.

ENVIO A TODAS PARTES DEL M:UNDO

I~
~ Testimonios de Jueces, Fiscales, Jefes de Ejército, Ingenieros, Comerciantes, Obreros, ~
r.;;;j etc., etc. Grandes elogios de eminencias médica~.

-- Certiflcar Jas cartas que contengan el valor de vuestros pedldos --
~ lQ]
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C}er Ilindult de «Shum»

Preu 50 Cèntims ~
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NUM.95

.f) iversos escriptors i artistes han iniciat, ara de poc, una campanyo a favor de
!indult deI notable dibuixllnt que ha popularitzal el pseudonim de «Shum».
Un Comitè ha estat constiturt a Santander per tlll de rebre les adhesions i les

col'laboracions encaminades a tal objecte.
Nosaltres no volem ésser ni els més febles ni els darrers en portar-hi la nos

tra simpatia. Tampoc no necessitem declarar aIs nostre.s lectors les estimables quali
tats que fan a «Shum» creditor d'aques/ interès qUt? escriptors, artistes, amics i admi
radors mostren per la sef/a /libertat. Les hêIn pogut apreciar abastoment en f Exposici6
ara fa un any organilzada per la nostra Revista al Museu Morera, en les critiques de
les publicacions locals, en les seves col'Iaboracions a les nostres planes i en el cres
cut nombre de fulles on el /lapis d'aquesl artista vibrant ha anal deixant un m6n
d'éssers plens d'in/enci6 i ben aconsegui/s de Ifnia. .

«Shum» purga en les ce/"les d'«EI Dueso» un delicte polftic. «Shum» és jove;
jove d'anys i d'entusiasme. L'atmosfera pesada deI presidi limi/a els seus hori/zons
de vida. De no haver estat artisla probablemen/ hauria naufragat entre fespessor
d'aquelles parets; la idea, pero, de superaci6 que hi ha en tota ÈJnima sensible fha
aguantar al/ravés dels dies ombrfvols de fai1lamet.

Des de festret recinte de la seva cel'la, «Shum» ha labora/ incansoblement, ha
i/"lutJtrat /libres, ha preparat exposicions i ha arruixat amb go/es deI seu humor una
gran quantitat de publicacions. La seva mateixa inquietud ha fet impossible la cristal
litzaci6 deI seu silenci. Ha sabul mantenir-se ac/ual, en els dibuixos i en la conside
raci6 humana. Aixà per si sol ja suposa una gran facilita/ per la seva comprensi6.
Ha eslés repetidamenf l'ÈJnima a la fines/ra i aquesta sinceritat proclama el què hi ha
en ella de noble,' sabem. també, el què hi ha de fina.

Ara, un grup d'escriptors i artistes sol'licita una indulgència peraquesta ÈJnima,'
despenjar-la de la finestra on s'exposa cada dia per deixar-Ia sobre el carrer sense la
tortura dellfmit; sobre el carrer ample i optimista que faria de «Shum» f home que han
sllbut veure els que l'han seguit i l'artista que guaita en l'art folga/ de la seva ohra.

Tothom, doncs, qui se senti aprop d'aquesta humano empresa té el deure de
conlribuir-hi. En/itals i particulars poden cOl1djuvar a aquesta reivindicaci6 encerta
dament començadl1 a Santonder.

«Shum» que ha tastat el sacrifici pensant en els homes mereix d'aquests un
mfnim inferès per Id seva indulgència.
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/(j)iscurs de gràcies" pronuncia"a/s
Jocs f/ora/s d (enguany a ,Barcelona

ENGUANY, senyores i senyors, el parla
ment de gràcies arriba de L1eida: la

ponentina ciutat nostrada qui té corona
exuberant d'hortes paradisiaques i que,
asseguda vora deI Segre, mulla els seus
peus en la correntia de ('aigua, estirant la
càrpora pujol amunt des de'( cimal deI
quaI redreça el coll escapçat d'un alti vol
cloquer que, ardidament, s'encela; la urbs
vetusta de· carrers empinats i torts, xops
de la pàtina dels segles, d'insinuants i xi
roies a vi ngudes; freturoses de tèbies moder
nitats, per on s'escolen, en franca pero in
soluble convivència, la poblaci6 indigena
de pagesos i menestrals i les cohorts de
soldats i funcionaris publics; que fa, alho
ra, sentor de palier moll, de fruita madu
ra, de con vent recàndit i de casernà esba
tanada, i que, escaiguda al centre de vas
tes comarcades catalano-aragoneses, és corn
un pont d'amor entre dues terres histàri
cament germanes, replà on es confonen
i difuminen les caracteristiques lIurs.

L1eida té prou tltols per a fer mestres
sa en la taula blanca dels gloriosos Jocs
Florals. Temps era temps, ella va veure
corn en els seus environs lIuitaven, amb
topada cruenta, les hosts superbes de Cè
sar i d'Anfranius; corn Herodes Antipas
feia dansar sobre el gel dei riu la carnal
Herodies, rompent-se el glaç en gavinets i
degollant-Ia; corn Jàumc el Romeu s'asseia,
i a la lIum que li feien efs àngels, arrenca
va's les punxes; corn (cal saltar corn un
isart sobre les cimes defs anys) es reunien,
en el seu clos, les primeres Corts Generais
d'Arag6 i Catalunya, Havors que Jaull'le 1
no tenia més que nou anys i era escàpol

dei Casteil de Mon.ç6, on el Papa lnnocen
ci l'havia deixat a Ja cura defs Templers;
corn Rei En Pere i Ferran d' Antequera ju
raven les Constituciol1s i els Furs; corn
Jaume d'Urgell i el Princep de Viana
creuaven, presoners, els portaIs dei Cas
teil; corn Rei Joan fugia, de nit i ~ peu,
cap a Fraga, tement les ires dels Pahers:
corn CarIes 1 (V d'Alemanya) jurava «gor
dar les Ilibertats i els furs dels catalans-,
ans que ho fes, de fais6 teatralment solem
ne, en la plaça de Sant Francesc de Barce
Jona corn .. pef(~ l!per què regirar les cen
dres de la histària sacsejant el record de
figures no totes dignes de la Ifoança nos
trada? Deixem en pau, entre els bons, els
deslleials i ers fratricides, i oblidem-no'ô
defs covards que no estigueren a l'alçària
que Catalunya mereixia.

L1eida, per a testimoniar els seus drets
pregonament racials, en té prou amb l'evo
vocaci6 d'aquells dos bessons en fama que
es van dir Indibil i Mandoni, la sang dels
quais, més aviat que en testes coronades,
es veu reviure, en magnifica refulgència,
en la gosadia exemplar de fills dei poble
que sentcn corn Ilampega en lIurs venes la
flama de la dignitat, el sentit pur de la no
blesa i la fèrvida vocaci6 de ('beroisme.

Emplenarlem planes senyalant els noms
de «ciutadans rasos» dignes, pel seu tremp,
de cenyir corona de reialesa. Les gestes per
la independència ens en donarien en abun
dar, C0m ens en farien copiosa ofrena els
drames de la poJhica i les tragèdies de
l'Amor en ço que tenen de selecci6 espiri
tuaI afinada. Saba de Mandoni i d'lndibil
havia d'escalfar, per exemple, les en
tran yes d 'aq uell pagès i lergeta, de mal nom



cSantaeulària», qui, condemnat a mort,
quan les guerres carlines, en el tràgic mo
ment que l'anaven a fusellar. salta de dins
el quadro de les forces armades, i rompent
l'espès mur de soldats d'a peu i d'a cavall,
en gest de baronivola gosadia, es fa escà
pol entre la multitud admirada, i s'alIibe·
ra. Corn havi en de tenir nervi d'esmolat
senyoriu aquells dos minyons hortolans,
de la nostra recordança, que occint-se mu
tuament pel' dèries amoroses, entren greu
ment ferits a l'hospital, on lIiuren l'ânima,
aIs tres jorns, sense acusar-se l'un 0 ('altre,
malgrat de l'interrogatori hàbil i insistent
deI jutge.

No s'ha dit en va, senyors, que el po
ble, en mig de les més xorq ues j mpure3es,
serva ellIevat de les més altes virtuts. Ah!,
si la voluntat malaltissa d'un Rei Marti la
feblesa de caràcter d'un Jaume d'Urgell 0

la candorosa feminitat d'un Princep de
Viana haguessin estat menades pel' una
ànima forta, pariona de la d'algun d'aquells
pagesos lIeidatansl Altre seria el panorama
dintre deI nostre red6s, deI segle en cursa.
Quant a l'ordre deI Treball (lest on fioreix
la més clara poesia). LIeida no desentona
en el concert polifànic de les catalanes con
trades. Si la industria hi cova encara inci
pient, l'Agricultura hi IIampega amb pie·
nitud d'esplendor. Déu sap corn hem apro
fitat les venes d'aigua que devem aIs mo
l'OS i a la iniciativa partioular. Fins fa poc
els Governs l'es, en aquest aspecte, havien
fet pel' nosaltres. Amb el canal d'Arag6 i
de Catalunya i altres obres en planta s'ha
esmenat el tort, i avui les nostres hortes,
ubèrrimes, lascives, van estenent la seva
clapa de conreus d'una fais6 prodigiosa, i
en els eixuts on s'arrossegaven la serp i el
Ilargandaix, fulguren al sol les mamelles
daurades dels paliers, i es despentinen, al
bes de l'ai re, els fruiterars, i hi brollen,
com pel' fantasmagàric encis, vivendes hu-

- ~ -

manes, i la canç6 de l'aigua ho poetisa tot,
ho entendreix tot, des de la gleva terrosa,
dura i eixarreYda, fins al cor de l'home.

Perà a la vora dels conreadors deI camp
no hi han mancat a la urb nostrada, jardi
ners de les Belles Dèries. Sense escandellar
en els arxius de la «Paheria» ni en les pol
soses residues de 1'«Estudi General» ni de
la «Seu lIeidatana», podriem espigolar-ne
uns noms: Gir6, Mercè, Roca i Florejacs,
Renyé, Viladot, Granados, Gelambi, Rive
ra, Gaya Thomas, Xavier Gosé, Agus!!
Prim, Arderiu, Gras Esteve, germans Mo·
rera i Galicia, Gili Roig, Izq uierdo, Sama
rra, Duch, entre els traspassats; entre els vi
nent!>, Vinyes. mossèn Anton Navarre,Joan
Santamaria, Jaume Age/et, Serra i Boldu,
el canonge Saleses, Pleyan Condal, Aran i
Horts, l'artifex Corber6, Pinyol Mirada, So
ler i Oliver, Domènec de Bellmunt, Iglésies
Guizard, «Shum», l'arquitecte Berg6s, Xu
riguera, Vi/adot, Puig, Palau Caselles,
Almacellas, Cortijo, Borràs...

Amb meditada intenci6 he deixat el
nom de Pleyan de Porta pel' a fer-Io so
breeixir entre el IIarer i la menta deI l'am:
Paeta estimable, historiador, no superat
de les terres de LIeida, catalogador pacient,
va consagrar la seva vida, curta i dolorosa,
a desensulsir el tronc caigut de la nissaga
ilergeta. Manco de mitjans i bellugant-se
en un ambient de provinciana incompl en
si6, ell fou el primer manobre. manobre
heroi! de la reinaxença nostrada.

Bé val, doncs, que li retem particular
homenatge de gratitud i admiraci6. senya
lant·lo, des dei lIibre d'or dels Jocs Florals,
corn a benemèrit de la Pàtria.

1 ara, senyores i senyors, que ja sabeu,
tant corn qui soc jo, d'on vinc i amb qui
vaig (ço que legitima i ennobleix la parau
la meva), us dono mercès a tots els que
d'una fais6 0 altra heu contI ibuït a plantaI'
una nova fita al llarg de la sendera dels
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Jocs, ruta amorosa que, ara s'eixampla
amb honors de cami rai, ara es fa estretil
corn corriol humil; que munta a les cimes
dares i davalla ais fondais obscurs, pero
que sempre és argentada per la Hum pro
fètica dels poetes i ennoblida per la presèn
cia d'unes Reines de la Festa, filles dei po-

ble i que al poble tornen després d'haver
nos enlIuernat amb el doble sol de Ilur
virtut i sobirana gentilesa.

He dit.

J. E5TADELLA ARN6.

Lleida.-Primavera 1929.

~~ Aquest numero ha passat ~)
&~ per la censura governativa. ~ v



oh Hum as!erenada

arnarat de tendresa,
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UlI! gris, 1ella claror;

dementre aao no !ia,

Per què us vull tr01ar

a dintre ma mirada,

Si no ha d'ésser per mi

la vostra joia clara

i el goig que'm doneu ara,

e!devindrà un sofrî?

deI dolç esguard, tan clarl

UlIs clars, esguardar gri!

què hi ha en vostra 1elIesa

que atrau corn un a11s?

:~

Il

::

Il

1

r Ens plan de pnbUear an aqneslaa Planaa~
1 tres composicions que segueixen, obra d'una

distingida filla de les comarques I/eidatanes, resi

dent a la ciutat comtal.
La seva pulcritud. delicadesa i perfecta con

cepci6 de les coses, es veuen, acf, palesades. Tot
fa preveure que ens trobem davant d'Unit gran

poetessa.

ompliu la vida mia

de vostra re!p1enJorl
;;.. ...
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il PLOU 1 FA SOL g~~ ~~

1 ~Il Plou i fa soL Cau l'aigua tota Kna; li
jj timidament, el sol fa un mig somns. / 1~
11 L'aigua i el sol agafen per joguina 11

l;.:i::. ~,::::a~u:~::a~: u:n:o:::::.::::;~::.. :'::'..
para's Jamunt les fulles, gotejant,

~~ H11 i al bes deI sol, oh quina meravellal n
:: cada fulla é. l'estoig J'un diamant. :l
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11 SERENOR DEL MAR li
:: ::

~ ~

Il ~:l::Je dg: v:::' ~
Il si'n sabés un plany ~

de tonaJa fina.

J\.il la dolça pau

Jel cel i la vela.

Ail l'esperançar

que en mon cor s'arrela.

Cor meu, com me bats

~ davant la mar bLlVa. ii
il Cl d 1 il! m::~i.~ ;.,'.:::va !

i s~?~t~:i;~~~n' i
f: ISOLINA. li
:: Il
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nir-se de carn i fer una vida pura, en el
cel'Iibat i en la pobresa.' En tocant 'aIs fi
defs, dits ereients, podien viure segons els
seus desitjos i els seus instints; la remisi6
de tots els se us pecats els estava assegurada
per la intervenci6 dels perfectes. Calia que
el perfecte col'Ioqués les seves mans sobre
el cap deI creient per borrar tots els pe
cats que aquest hagués pogut cometre: ai
x6 s'anomenava el con50/. Pero el consol
no es podia donar sin6 una sola vegada i
II!1vors s'estava condemnat si, havent re
but anteriorment el con sol cs tornava a
caure en pecat. D'aixà se'n deduïa que el
perfecte només acudia al costat deI creient
per a oferir-li el consol, a l'hora de la
mort.

L'Església combaté els albigesos a Fran
ça tan acarnissadament corn aIs turcs a
Palestina. En 1208 el papa Innocenci III
feu predicar la croada contra els herètics
i excomunicà el comte de Tolosa, el senyor
més poder6s deI migdia de França, acusat
de formar part dels herètics. Declarà que
«tots els catolics tenien el permis d'ocupar
i guardar per a ells els seus dominis.»

La crida dei papa fou oïda i deI nord
de França, aixi corn també de la mateixa
Alemanya, acudiren allà els senyors en
gran nombre. La guerra havia de durar
disset ànys (1209-1226) i fou reconeguda
amb el nom de CrolldlJ de/~ IJ/bigesos.

La, guerra fou salvatge.' Començà amb

111

e/s herètics,=Les ordres mendlcants

(Acabamenl)

S6N herèties els qui rebutgen tot 0 part
de les doctrines professades per l'Es

glésia universal i els qui professen les 'he
relgies, és a dir les doctrines èonde~na
des per l'Església,

Els herètics foren nombrosos i les he
retgles freqüents en l'Edat Mitja. L'heret
gia més cèlebre i que reunl més adeptes
fou la dels a/bige30s, la quaI es reparti a
començaments dei segle XIII per tot el
migdia de França.

Eis afbigesos s'anomenaven aixi, per la
ciutat d'Albi, princl.pal focus de l'heretgia.
Pero l'heretgia albigesa s'havia escampat
per una banda fins a Tolosa, i. per altra
per tota la regi6 que s'extèn entre les Ce
venes, els Pireneus i el Mediterrani. que es
digué després el L/enfluadoc d'Orient, amb
els quais comerciaven per mal' els france
sos deI Migdia, potser pels bulgars. Eis
albigesos creieo, cam els perses, que hi
havia a l'Univers dos déus: un d'ells era el
Déu deI Bé, creador de les ànimes i l'altre
el Déu deI Mal, que ha tancat les Animes
aIs cossas.. Crist'era un àpgel deI Déu dei
Bé, encarregat ,de deslliurar les ànimes
presoneres. Els albigesos admetien, corn
els naturals de l'Ipdostan, .Ja metempsicos
sis, és a dir que l'ànima d'un home pogués
passar-.. al cos d'un animal: d'aqul que no
haurien de matar-se els animais ni men jar
carn. Tenien una espècie de sacerdots dits
el. 'Perlee/es. Els /pl:rfectes devien abate-
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una carniceria a Beziers (1209). La ciutat
fou presa a l'assalt, els croats extermina
ren els seus habitants: en una sola església
degollaren set mil persones, èntre, dones,
vells i infants.

Després de tot aixà, eo tregat Beziers al
saqueig, fou completament destruït per
l'incendi. Iguals horrors es cometeren a
sang freda deu anys més tard a Marman
da. «Foren morts, diu un cOf.ltemporani,
tots els habitants de la poblaci6 amb les
seves dones i fills »

El comanament de l'expedici6 passà
poc després al senyor de la Ilia de França,
que es deia Sim6 de Montfort, valent, des
tre, i d'un fanatisme ferotge! Sim6 con
queri gairebé tot el Llenguadoc. El rei Pe
re II d'Arag6, que era el cunyat dei comte
de Tolosa i que pretenia la dominaci6 dei
migdia de França, parti contra els croats,
perà fou vençut i mort a fa gran batallà de
Muret (1213).

Dos anys després se sublevav~ Tolosa i
Sim6, a l'anar a prendre la ciutat, fou mort
d'una pedrada que li destrui el cap. El seu
filt Amauri, incapaç de conservar les con
questes dei seu pare, vengué tots els drets
al rei de França, Lluis VIII i heus aci corn
la croada dels albigesos fou la que prepa
rà l'extensi6 de la dominaci6 capeta fins
aIs Pireneus, arruïnant al mateix temps
les ambicions espanyoles.

En aquest Migdia, passat a sang i a foc
durant divuit ànys, els herètics s'amaga
ven, perà l'heretgia subsistia sem pre. Per
acabar de destruir-Ia el concili de Tolo!>a
creà en 1229 els inquisidors de la le.

Segons el seu màteix nom indica, els
inquis;idors estaven encarregats de fer ave
riguacions sobre la Fe, és a dir, sobre les
creències de les persanes. Tenia la facultat
de posar a la pres6 els sospitosos. L'expe·
dient es feia secretament, ja sigui per sim
ples Sospltes, ja per simples denuncies que

provocaven els mateixos inquisidors i els
autors de les quais quedaven sem pre CUI

dadosament ocultes. L'acusat no era mai
confrontrat 0 acarat amb els seus acusa
dors, ni tenia advocat que el defensés. Per
a obligar-Io a confessar, els inquisidors,
posant en vigor un abominable us romà
podien fer-Ii aplicar la fortura com, per
exemple, se'f deixava varis dies sense men·
jar 0 bé se li aixafaven els dits amb un
torn 0 bé se li feia engollir enormes quan
titats d'aigua. Després d'haver-Io obligat a
confessar, l'inquisidor pronunciava solem
nement la sent~ncia. L'herètic que s'empe
nedia era condemnat a l'emparedament,
és a dir a la pres6 perpètua 0 temporal. Si
l'acusat es negava a fer esmena honorable,
o si era relapse, és a dir que havia tornat
a caure en l'heretgia després d'haver ab
jurat, se'l cremava viu. Tot el referent al
suplici era confiat al braç secular. 0 sigui
ais lâics, agents deI rei 0 deI senyor.

L'Inquisici6 no s'establi solament a
França, sin6 també a Arag6, ItàJia' i Ale
manya, en quaIs IIocs feu un gran nombre
de victimes. Un escriptor eclesiàstic, par
lant de la Inquisi6 i defs seus tribunals, ha
dit «que no podien servir més que per a
fer hipàcrites i per il fer odiosa la religi6.»

Durant la croada contra els albigesos
es crearen 'dues noves ordres monàstiques;
l'ordre dels lranc;scans i la dels dominic3.
La primera fou creada per esperit de reac
ci6 contra el desig de les riqueses. La re
gla fou quasi la mateixa per les dues.
Franciscans i dominics feien vot de po
bresà absoluta; no havien de posseir res
propi; devien viure deI pa que se'ls donés
en almoines publiques 0 que haguessin
guanyat amb el treball de les seves mans i
d'aqui fi ve el nom d'ordres mendiclJnfs.

L'ordre dels franciscans tingué per fun
dador a un italià, fill d'un ric comerciant
d'Asis. Es deia Joan pero se'l nomenà, des-



prés, Francesc, a causa dei seu gust per la
Iiengua francesa. AIs vint-i-tres anys
Franeese d'As!s renuncià a les riqueses
dei seu pare i es posà a viure com un men
dicant. D'antuvi se'l considerà un folI,
perà cert nombre dels seus amics el segui
ren guanyats per la seva infinita dolçor i
per la seva fe ardent i amb ells creà l'or
dre de Oermans Menors després els
Franciseans.

Els franciscans anaven am bels peus
descal"os, portant només sandàlies de fus
ta i el vestit de la gent pobra d'aquell
temps; un rustec ropatge de I1ana fosca,
amb una caputxa, i d'aqui el nom de Ca
putxins, i una corda amarrada en forma
de cintur6. «Que tinguin con fiança en l'al
moina i no s'avergonyeixin de rébre-Ia,
deia Sant Francesc, perquè el Senyor es
feu pobre per nosaltres.»

Sant Domènee de Ouzman, fundador
defs Dominics era espanyol. Arribà a
França cap allà al 1206 i residint en el
comtat de To!osà, s'esferei dels progressos
de l'heretgia dels albigesos. Assatjà atrau
re els herètics.il l'Església per la predica
ci6 i no es barrejà mai en les atrocitats de
la croada. Havent observat que els sacer
dots seculars no s'ocupaven el suficient de
la instrucci6 religiosa i descuidaven la pre
dicaci6,-p~raltre IIoc predicaven en mal
IIati i el poble no els comprenia-, Sant
Domènec proposà al papa la fundaci6 d'una
ordre que es consagraria unicament a la
predicaci6 i a la instrucci6. En 1215 creà
l'ordre dels Oermans Predieadors, ano
menada pel nom dei fundador els Domi-

nies 0 Dominieans, a la quaI devia con
fiar-se, més tard la Inquisicio.

Perà mentre els monjos de. les anti
gues ordres vivien Iluny deI mon, en els
camps tancats, en convents, els mon jas
mendicants es barrejaven amb la societat
corn els sacerdots seculars i vivien en les
ciutats. Tingueren, doncs, el doble caràc
ter de monjos i sacerdots. Pobres, vivien
entre el poble i feien la seva mateixa vida,
deI quai els franciscans portaven gairebé els
vestits i els dominicans parlaven la seva
IIengua en els sermons, tingueren natural
ment una influència considerable sobre el
poble, i per eIls es despertà per tot arreu
la vida religiosa.

També contribuiren a despertar la vida
intel·lectual. Dominics i franciscans no
tardaren en crear-se, pel seu sa ber, un !Ioc
preponderant en les universitats. La Uni
versitat de Paris, <<l'escola més gran deI
m6n», arribà al grau més aIt de la seva
glària quan comptà entre els seus profes
sors al franciscà Sant Ventura ([221-1274)

i al dominic Sant Tomàs d'Aquillo, el més
fort teàleg i el més notable filàsof de
l'Edat Mitja.

Per ells, en fi, acabà d'establir-se sàli-
dament la sobirana autoritat deI papa sobre
els fidels. En efecte, franciscans j domi
nics depenien tots directament dei ponti fi
ci, formant-se veritables exèrcits, doncs
cinquanta anys després de la creaci6 de
l'ordre els franciscans eren ja dos cents
mil i els dominics tenien una missi6 àdhuc
à Groenlàndia, junt a l'Amèrica.

A. M. 1 J. I.
(Trllds. M. Ruiz 1L. B. T.l

Si l'amol' és el més tecund opel'al'i de la humanïtat, el dubte és el

més éludaç.-VlcTOR Huoo,
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C}refaci de J'f'«emlli 0 de Ifeducacio',»
de '3, '3, (ÇRousseau

A QUEST recull de reflexions i d'obser-
vacions sense ordre i gairebé sense

i['/aci6, fou començat per complaure una
bona mare que sap pensaI' (1). De bon an
tuvi no havia projectat més que una me,.
mària d'unes quantes pàgines; entusias
mant-me el tema, a desgrat meu, aq uesta
memària esdevingué insensitblement. una
obra massa grossa, sens dubte, per ço que
conté, perà massa petita pel' la matèri~

que tracta, He dubtat lIarg temps en pu
blicar-Ia; i sovint m'ha fet sentir, treba·
liant-hi, que no és suficient haver escrit
alguns fascicles pel' saber composar un lli·
bre. Després de vans esforços pel' fer-la
millor. cree un deure donar-Io tal corn és,
jutjant que importa tom bar l'atenci6 pu
blka d'aquell costat, i que, quan les meves
idees siguin dolentes, si en faig néixer de
bones a altres. no hauré pas perdut, de fet,
el temps. Un home qui, des deI seu aparta
ment Ilcnça les seves fulles al public, sen
se propagandistes, sense un partit que les
defensi, sense saber ell mateix ça que hom
en pensa a ça que barn en diu, no deu
pas témer que, si s'enganya, hom admet
les seves errors sense 'exa m en.

Parlaré poe de la importància d'una
bona educaci6; no m'aturaré gaire en pro·
var que la que està en usatge és dolen1a';
mil altres ho han fet abans que jo, i no soc
gaire amant d'omplir un Ilibre de coses
que tot el mon sap. Remarcaré sola ment
que, després de temps infinit, no hi ha
més que un crit contra la pràctica establer
ta, sense que ningu curi de proposa l'-ne
una de millor.

La literatura j el saber deI nostre segle

tendeixen malt més a destruir que a edifi·
car. Hom censura amb ta de mestre; pel'
proposaI' cal prendre'n un altre, dei quaI
l'altitud fiIosàfica se'n compIau menys.
Malgrat tants d'escrits, que tenen, hom
diu, per fi la utilitat publica, la primera
de totes les utilitats, que és l'art de formar
homes, és encara oblidada. El meu tema
és ben nou després deI Ilibre de Locke (2),
i temo malt que no ho sigui també després
deI meu.

No es coneix gaire la infantesa: sobre
les falses idees que se'n tenen, corn més
va, més hom es desencamina. Els més sa
vis es refermen en--- ça que impprta saber
aIs homes, sense consideraI' ça que els in
fants s6n en estat d'aprendre. Cerqueu
l'home dins l'infant, sense pensar en ça
què és. abans d'ésser home. Heus aqui
!'estudi al quai jl) m'he aplicat més, a fi
qué, quan tot el meu mètode sigui quimé
rie i faIs, hom pugui 'sempre treure profit
cie les meves observacions. Jo pue haver
vist molt malament ça qué cal fer; pero
cree haver vist bé el subjecte sobre el quaI
s'ha d'operar. Comenceu, doncs, per estu
diar millor els vostres alumnes, car molt
segurament no els coneixeu gaire; aixi
doncs, .si.llegiu aquest lIibrt: en aquest sen
tit, no el cree sense utilitat pel' a vosaltres.
_ En referéncia a ço que. hom anomena
l'à la part sistemàtica, que no és altra casa
aqui que la marxa de natura, és aixà el
què-desconcertarà més al lector; és també
per aq ui pel' on se m'atacarà sens du bte, i

(1) Mme. de Chenonc.ellux.
(2) Pen.ées 8ur ledlll:atlon des 'enfant• .tnt.J1D-1j;-.



potser no serà injustament. Hom creurà
menys 1legir un tractal d'educaci6 que les
divagacîons d'un visionari sobre l'educa
ci6. Què fer-hi? No és pas sobre les idees
d'altre que jo escric; és sobre les meyes.
Jo no hi veig.gair,e, cam els ·altres homes; fa
lIarg temps .que m'ho han retret. Pero de·
pèn de mi gue m'hagin donat altres ulis, i
atectat d'altres idees? No. Depèn de mi no
abundar massa en el meu sentir, no creure
massa ésser jo sol més savi guè tot el m6n;
depèn de mi, no canvi~r de sentiment,
sin6 de desconfiar dei meu: heus agui tot
el guè puc fer, i cl què faig. Que si prenc
alguna vegada el ta afirmatiu, no és pas
per imposar-Io al lector; és per parlar-li
cam jo pensa. Pel' gué proposaré en forma
de dubte allo que, en quant a mi, no en
dul:>to gens? Dic, exactament, ça que passa
en el meu esperit.

Exposant amb Ilibertat el meu senti
ment, procura, si pot ésser, que ~ingui

autoritat, per al quai hi adjunto les meves
raons, a fi que hom les pesi i que se'm
jutgi; pero encara gue no cm vulgui obs
tinar gaire en defensar les meves idees, no
em crec menys obligat en proposar-Ies; car
les màximes sobre les guais tinc un parer
contrari al dels altres no 56n gens indife·
rents. Es d'elles que importa conéixer la
veritat 0 (a falsedat, i les que fan la bondat
o la maldat dei génere humà.

Proposeu ça que és factible, no acabeu
de repetir·me. Aixô es com si se'm digués:
Proposeu de fer ço que hom fa; 0 almenys
proposeu algun bé que s'avingui amb el
mal existent. Un projecte tal, sobre certes
matèries, és malt més quimèric que els
meus; car, en aquesta avinentesa, el bé .es
destrueix·j el mal no es cura pas. M'esti·
maria més seguir en tot la pràctica esta...
blerta, que adoptar-ne una de bona a mit
ges; hi hauria menys contradicci6 en
l''ho.m~i no pot tendir' al mateix temp.s a

dos fins oposats. Pares i mares. ça que és
factible és ço que vosaltres volgueu fer. He
de respondre jo de vostra voluntat?

En tata mena de projecte hi han dues
cases a considerar: primera ment, la bon
dat absoluta dei projecte; en segon 1loc, la
facilitat de l'execuci6.

A primera vista, és su-ficient per a que
el projecte sigui admisible i practieable en
si mateix, que ço que té de bo estigui en
la naturalesa de la cosa; aqui, per exem
ple, que l'educaci6 proposada sigui conve
nient a l'home, i ben adaptada al cor
humà.

La segona consideraci6 depèn de rap
ports donats en certs situacions'; rapports
accidentais a la cosa, els quais, per conse
qüèricia. no s6n gaire necessaris i poden
variar fins a J'infinit. Aixi, tal educaci6
pot ésser practicable a Suïssa, i no ésser-ho
pas a França; tal aItra pot ésser-ho entre
els menestrals, ital altra entre 'els mag
nélts. La facilitat més 0 menys gran de
l'execuci6 depèn de mil circumstàncies
que és impossible de determinar, si no és
en una aplicaci6 particular dei mètode a
tal 0 quai pais, a tal 0 quaI condici6. Aix!
doncs, totes aquestes aplicacions particu
lars, no essent esencials al rneu tema, no
entren gaire en el meu plan. D'altres podran
ocupar-se'n, si volen, cadascû. pel pais 0

l'Estat que tindr~ en projecte. M'és sufi
cient que, arreu on neixeran homes, es pu
gui fer· el qué jo proposo; i el que havent
fet d'ells el q uè jo proposa, s'haurà fet el
què hi ha de millor per ells mateixos i pels
altres. Si no compleixo aquesta fi, m'hau
ré equivocat sens dubte; pero si la com·
pleixo, s'equivocaran també d'exigir-me
res més; car jo no prometo sin6 allo.

TraduYl deI francès per

CONRAD DüMÉN ECH,
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0efensa de la metapsfqulca (1)

«Una pelita mà d'una forma molt bella,
s'alçà d'una taula i em donà una flor. Apa
regué i desaparegué tres vegades seguides
donant-me totes les facilitats pel' a convén
cer-me que aquesta aparici6 era tan real
corn la meva propia mà; aixo passà en
plena lIum dei dia, en lâ meva propia cam~

bra, davant nombrosos investigadors,
amb les maf1S i els peus dei mèdium aga·
fats pel' mi mateix» - diu William Crookes
en el seu llibre Nouvelles exp. sur la force
psychique, (p. 184) relatant els seus tre
balls amb Douglas Home.

«Veig i sento al mateix temps una mà
humanâ, de contorn natural, mà tèbia,
nerviosa, ruda. L'estrenyo amb les meves
mans: es retira, no pas corn ho faria un cos
material, sin6 que es fon, es desmaterialit
za, es dissol»-diu l'actual professor de
fisiologia de la Universitat de Nàpols, Bot
tdzzi, en el seu llibre Dans les regions inex~

plorées de la biologie humaine, on des
criu les seves experiències amb Eussàpia,
ço que li permet aquesta categorica afir
mélci6: «La certesa que he adquirit és deI
mateix ordre que la que es té de tots els
fets naturals ffsics, quîmics 0 fisiolàgics
que estudiem habitualment.»

«En la sessi6 XXII amb Eussàpia,-diu
Morselli,-presenciarem quatre aparicions.
Encara veig, en la darrera, els seus ulis
vius que m'esguarden, prou brillants per
què s'hi pugui veure la reflexi6 de la Ilum
damunt la cornea. Quan m'hi atanço, cap
moviment no fa pel' reculaI', em saluda
amb les mans i es retira»-pàgina 120-160
de Psicologia e Spiritismo, vol. Il.

(1) Segonll conferènclll donllda el dia 19 de març a l'Ateneu
Lleldatll.

J,uEes materialitzacions

Senyores i senyors:

En la segona de les seves conferències,
el P. Palmés s'ocupà deI fenomen culmi
nant de la metapsfquica objectiva: l'ecto
plàsmia 0, altrament dit, la materialitza
ci6. El fenomen, realment extraordinari,
presenta diferents graus. En el primer, la
materialitzaci6 no apareix més que corn
una massa Iluminosa poc definida pero
d1apariència orgànica; en el segon és ja
una forma ben representada, una mà, un
rostre que us toca i us besa; en el tercer,
ISl materialitzaci6 és completa, viva, amb
ossos, musculs, vfsceres, cor que bat, pul
mons que respiren, parlant i movent-se
corn ho faria un ésser viu.

Pel' sorprenent que sigui el fet, no és
menys real. El nombre de mèdiums que
l'han produit i el produeixen és important.
De cinquanta anys ençà, poden citar~se en~

tre els més grans teleplastes, Home, Flo
rence Cook, Siade, Eglington, Eusapia
Palladino, Linda Gazzera, Marta Béraud,
Madame D'Esperance, Stanislawa To
mczyk, Miss Goligher, Sra. Prado, Klus
ki, Guzik, Stella Livérmore, Mirabelli,
Willy, Nielsen. La lIista dels eminents ho
mes de ciència que en rigoroses condi
cions de control han pogut observar-Io,
seria inacabable. Citem, entre els més co~

neguts, Edmunds, Russell Wallace, Flam
marion, William Crookes, Zollner, Lodge,
Maxwell, Ochorowicz, D'Arsonval, Curie,
Branly, Schrenck-Notzing, Lombroso,
Morselli, Bozzano, Botazzi, Luciani. Ri
chet, Driesch, Myers, James, Geley, Aksa
koff, Calmette, Roux, Cuneo, Osty,
Graetz, Oesterreich, Fischer, Gruber...



Parlant de les experiències amb Willy,
celebrades en 1922 a la Universitat de Mu
nie, davant de 60 professors universitaris
germànics, tots ells es mostren plena·
ment convençuts de la realitat dels fets ec
toplàsmics i de la puerilitat de les hipotesis
de l'al'lucinaci6 0 deI frau. Aixf, el doctor
Wolff, professor de psiquiàtria a la Univer
sitat de Bassilea, diu: «No pue més que
confiïmar la impossibilitat d'admetre el
frau. Cal felicitar-se que s'hagi començat
a estudiar aquestes aparicions d'una ma
nera precisa i experimental, perquè s6n
tan desconcertants que és absolutament
precfs apli :ar-hi els mètodes cientffics i
exactes» (Compte-rendu oficial). 1 el doc
tor Oesterreich, professor de filosofia a
Tubinga, escriu en el mateix document:
«L'existència de materialitzacions en les
sessions tingudes amb Willy, no ofereix
cap dubte».

La forma materialitzada és fotografia
ble. Les mans 0 els rostres formats, a pe
tici6 dels experimefltadors, sumergint-se
en un recipient amb parafina fosa, deixen
el seu motllo, aixf corn les seves impres
sions sobre farina, màstic, negre de fum 0

argila. Si durant una sessi6 es fa un se
nyal amb tinta en un punt de l'aparici6,
aquesta taca es trobarà després damunt
deI cos deI mèdium, pero no pas en la part
corresponent. Si es pesa simultàniament
l'aparici6 i el mèdium es comprova que
aquest perd exactament el pes que l'apari
ci6 enregistra a la bàscula, la quai cosa
demostra resolutivament, no sols la no
existència dei frau, sin6 que els elements
materials de l'aparici6 s6n sostrets al cos
deI mèdium, de manera que tot acte de ma
terialitzaci6 planteja un altre problema
igualment revolucionari per les concep
cions de la fisiologia c1àssica: el de la par
cial desmaterialitzaci6 dei mèdium, que en
alguns, Home per exemple, arribà al 35
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per 100, pèrdua que desapareix un cop
acabada l'experiència amb la reabsorci6
de la substància ectoplàsmia exterioritzada.

TaI és, senyors, i en les més poques
paraules possibles, el més interessant a
dir deI terriblement trasbalçador fenomen
ectoplàsmic. 1 bé, quina fou la po~ici6

adoptada pel P. Palmés? Molt senzilla,
massa senzilla: que tot és frau i que res
no hi ha de cert. 1quin fraut Glasses, cot6
f1uix, bastons, canyes, pentinetes, corn si
aquestes coses, que fa el P. Herédia en un
escenari trucat i sense cap control, fossin
possibles en un mèdium que treballa nu,
revestit amb un maillot, amb mans i peus
lIigats i agafats i amb bandes fosforescents
que volten el seu cos; corn si pel mer fet
d'experimentar en metapsfquica, l'home de
ciència, desconfiat, rezelos i exigent, es
convertfs en un estupid.

1en què recolzà la seva afirmaci6? No
oblideu que el P. Palmés no té la menor
experiència, corn en tenen els P.P. Maina
ge 0 Zachi els quaIs, havent vist, afirmen
aquests fets. Us parlà deI què ha lIegit, de
les tres sèries d'experiències que, sense
cap fonament, sempre es retreuen quan es
té l'inutil proposit de desprestigiar aquests
estudis: els treballs de Crookes amb Home
i florence Cook, els de Richet a Alger
amb Marta Béraud i les experiències de la
Sorbona.

1l.==:Acusar és perlllôs

No cree que avui, un home intel'ligent
i informat, pugui, de bona fe, discutir ni
posar en dubte la realitat prou demostrada
dei fenomen ectoplàsmic. Aquell que co
neix el control severfssim amb el quai s'ex
perimenta i les mostres de sagacitat crftica
que els investigadors han palesat, l'ha
d'admetre forçosament.
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)1b'é, corn vullvort?)r al màxim la 'meva
lIeialtat de contr1:lOpinant, em serviré dels
mateixos exemples escoIIits pel P. Palmés
pel' a demostrar les següents coses: 'que
,aquests èxemples no sols no desmentei
xen, ans reafirmen, si calguès, el fenomen
ectoplàsmic; que les generaIHzacions 'ab
solutes, corn les neg'atives deI P. Palmés,
pel' respandre a un descorteixement dels
fets 0 pel' trair l'fntim desig que els fe'ts
no 'siguin cerfs, deuen rebutjar-se corn
il'logiques i injusfes; finalment, evidenciar
el caràcter derrunciable dels procediments
dig,uem-ne critics deI meu confraopinant.

Res més noble i plausible que el valor
civic que signlfica denunciar publicamel'1t
l'engany, el frau i la deshonestedat. Res
més exemplar que desemmascarar un im
postor. Pero no n'hi ha prou amb den'un
cial' i acusar. cal produir les proves. 1 si
aquestes manquen, aleshores, l'acusaci6,
corn una espasa de dos tal1s, es gira con
tra el faIs acusador. No es sols la l1ei que,
en aquest cas, el puneix justamenf; és la
consciència publica la que descalifica irre
missiblement a aquel1 qu~ ha go~at denun
cial' sense fonaments admissibles. Anem-a
veure si aquestes refIE;xions s6n pertinents
en el cas de les acusac.ions deI P. Pa'lmés.

lll.==experiències de Croeké's.

1870=1875.

Experimentadors principals que, junt
amb €rDokes, treballaren 'amb' els Irmè
diums Douglas Home i Florence Cook:

Russell Wallace, naturalista· anglès,
precursol' de Darwin.

Morgan, president de la' Societat mate
màfica anglesa.

'AleJGand-re Dumas, el quaI -feu, a aquest
proposit, una lIarga, estada, a k'èndres.

Sir j'hoon Lubock, ptesident de ·Ia "80
cie-tat dialèctica anglesa.

Cromwell Varley, enginyer en cal> dels
, serv:eis de telegrafia internaciona\. Fffil ell
qui posà el primer Câble transatlàhtic.

Flammarion, astronom.
O:xon, professor de teologia a la Uni

versitat d'Oxford.
Bosco, Maskeline i Robert Houdini, els

tres asos de l'il'Iusionisme i de la prestidi-
gitaei6 d'aquel1 temps, '

, Qui enr Home.-Catolic en la seva in
fància, deixà més tard aquestes convic
~ions davant dels fets verament extraordi
naris que produla. Tan extr.aordin'llris,
que el convertiren en un enamorat- de si
mateix, de manera que afirmava éssèr el
més gran mèdium de tots els temps, pas
sats presents t i futurs. Durant els .anys de
la seva conversi6 a l'espiritisme, fou fUllio
Sélment 'afacat pel' la premsa catolica que
el traclà desapiadadament. Pel' altra part,
mai, dUrant la seva 'vida, no fou posada
en' dubte 'pel' nin~u ni'la sev.a honorabili
tflt ni l'autenticitat i objectivitat dels feno
mens que produ)'a, ,Es diu que refusà tde
Napole6 III 50.000 francs '-per tluiia sèrie
d:experiències donades en presènoia seva.
No cobrà mai un cèntim i es lIiutàr desin
teressildament la 1estudi' idels 'savis ',que
ve-Igueren experimentar amb el\.

..Principals fenomens produiYs .per
Home:

Moviment .de cossos .pesats ,(pianQs,
taules; calai~eres) amb contacte pero' san
se cap esforç.mecànic.

Fenomens de percussi6 a .distància,
C0m r'a,ps, sorol1s, trucs, amb ri,tme intel'Ii
gent.

-Alte·raci6 natable deI seUi propi pes en
el- curs de ,Ies:ma~efialitzacions.

Moviments d'objectes.pesats la distàn-



cié! i sense el menor contacte: taules, ca
dires, gàbies, etc.

Cadires i taules aixecades de terra
sense cap contacte humà.

Levitaci6 completa dei seu propi cos a
presència de nombrosos experimentadors
i en plena lIum dei dia.

Producci6 de formes materialitzades
humanes completes, amb tots els caràcters
orgànics i psicologics d'independència, en
pie dia i a plena lIum dei sol.

Escriptura directa, aixo és, sense con
tacte de la mà, situant-la només damunt
deI IIdpis.

Transport des d'una habitaci6 ben tan-
cada a una aItra de distant, d'objectes di
versos, i viceversa.

Materialitzaci6 completa de formes hu
manes vives, parlant lIengües desconegu
des de Douglas Home i dels experimen
tadors.

Durant eis cinc anys que fou estudiat,
cada un d'aquests fenomens, en centenars
d'experièndes, es donà repetidament en
condicions de control cada vegada més
exigents i estretes. Poques coses hi ha tan
solides en ciència metapsiquica corn aques
tes experiències dirigides per Crookes.

La suposada retmc/acio d'Home.
Corn he dit abans, mai, durant la vida de
Douglas Home, es posà en dubte l'autenti
citat dels fenomens que produia ni la seva
honorabilitat. Home mori en 1875 a Passy,
prop de Parfs. Dos anys després de la
seVll mort, un dels periodistes catolics que
més l'havia combatut en vida pel seu caw
vi d'idees, Felip Dawis, publicava el lIi
bre La fi deI mon dels esperifs. Al final
delllibre, Dawis afirmava que el seu ene
mic Home, en una conversa fntima cele
brada poc abans de morir, s'havia retractat
de les seves idees espfrites i li havia afir
mat la seva opini6 segons la quai els seus
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fenomens no els produien els esperits sin6
les seves pràpies facultats mediumiques.
Aixo és tot. A part que Home no fa sin6
expressar una opini6 personal sobre l'ori
gen dels seus fenomens, opini6 que en part
respon a la realitat, els fenomens existei
xen, d'aquesta 0 aquella procedència. En
quant a la suposada retractaci6, suposem
que el P. Palmés mor abans que jo, i dos
anys després de la seva mort, declaro que
en confiança m'havia dit que les seves
idees de tota la vida eren pura comèdia.
l,Quin qualificatiu aplicarieu a la meva con
ducta? Em sembla que una mica dur.

Pero el P. Palmés afegeix que el propi
Flammarion, sabia per Home mateix, que
tots els fenomens de Florence Cook, l'altra
mèdium de Crookes, eren una farsa. Tai
corn el meu contraopinant ho explicà, en
traguereu la convicci6 que Flammarion
també ho creia.

Anem a veure si aquesta suposada afir-.
maci6 tan greu de Flammarion és certa.
Ad tenim el lIibre d'aquest il 'Iustre astro
nom que porta per tftol Les force:> nature
/les inconnues, en la pàgina 462 dei qua]
podem lIegir: «Home, m'expressà la seva
opini6 segons la quai la senyoreta Cook
havia estat una hàbil fraudulenta i que en
quant a mediumitat, no hi havia més que
ell, Home, d'absolutament segur.» Tais
s6n les paraules en les quais el P. Palmés
fonamenta la seva acusaci6. Pero si el meu
contraopinant, en lIoc d'enganyar-vos,
s'hagués proposat dir la veritat, no hauria
acabat aquf la seva citaci6, puix a conti
nuaci6 de les paraules copiades, es poden
lIegir aquestes altres, que expressen el
concepte que a Flamarion meresqueren les
afirmacions d'Home: «Pero aquell qUG co
neix i ha observat de prop les rivalitats
dels mèdiums,-tan marcades corn les dels
metges, dels actors, dels musics i de les
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dames.-sap que aquestes paraules no te

nen un real valor intrinsec.»
Ja veieu, senyors, corn les gasta el je

suna P. Palmés i quins son els seus «pro

cediments» critics, en els quais reincideix,

corn us en vaig a fer una nova demostra

cio. Afirmà, igualment, «que d'aquestes

experiències fins el mateix Crookes se

n'havia avergonyit més tard.» Aquesta

afirmacio és tan calumniosa corn J'altra.

En efecte, vint-i-tres anys més ff,Jrd de la

seva celebracio, en 1898, Crookes presi

dia a Br.fstol, el Congrès Britànic pel'

l'avenç de les ciències, i en el seu discurs

inaugural, que tinc a la vostra vista i a la

vostra disposicio, diu, textualment: «Tren

ta anys han passat des de les meves pri

meres experiències lendint a demostrar

que existeix una força utilitzada pel' intel

ligències distintes que les humanes. AI

guns, potser, us preguntareu si en parlaré

o em callaré. Aixà darrer seria una cobar

dia que no he de cometre. Res no tinc a re

tractar-me i m'atinc a les meves declara

cions anteriorment publicades.» 1 el Pare

Palmés, creient que ningu no tindria aques

ta documentacio que desmentfs les seves

afirmacions, pel' produir un efecte, perà sa

bent que us enganyava, feia aquest co

mentari: la cosa és aplastantl En efecte,

ho és. Vosaltres direu si pel' la metapsiqui

ca 0 pel jesuna conferenciant.

/V.=Ces experiències d':A/ger

Periàdicament, els detractors sistemà

tics de la ciència metapsfquica, treuen a

relluir les experiències de materialitzacio

dirigides pel' Richet a «Vila Carme» d'Al

ger, amb Marta Béraud, amb el propàsit

de desacreditar aquets fets. El P. Palmés

no ha volgut mancar a la consigna. Anem

a veure amb quin fonament.

En primer Hoc, la mèdium Marta Bé

raud, productora dels fenàmens, n'havia

donat, abans, altres de semblants, comple

tament satisfactoris, lImb experimentadors

de la categoria de Schrenck-Notzing, Ge

ley, Maxwell, Chevreuil, Vesme i Fontenay.

Convé saber, després, que Richet, abans

de concloure pel' experiències definitives

portades amb el control pel' ell considerat

suficient, havia assistit, l'any anterior, a

una sèrie de sessions que l'havien impres

sionat fortament 'perà que no havien elimi

nat tot dubte. Finalment, que les experièn

cies definitives d'Alger foren presenciades

pel' moites altres persones junt amb Richet,

entre elles, el comandant de marina De

madrille, el Dr. Decréquy, el general Noel

i l'enginyer Delanne. Si Marta Béraud fos

una professional dei frau, aquest hauria

passat pel' ait a tots aquests experimenta

dors citats en les nombroses sèries d'expe

riències fetes ço que és incomprensible.

Aquells que coneguin la detallada descrip

cio que Richet fa d'aquestes experiències i

de les severes condicions de control amb

que es portaren a terme (1) saben que la

possibilitat dei frau queda eliminada, i els

fenàmens de materialitzacio que s'obtin

gueren son dels més notables.

Doncs bé, el P. Palmés, d'acord al1}b

altres crftics d'aquestes experiències, no

dubta en afirmar que «tot queda redun

a una comèdia bufa que representava Mar

ta Béraud, iniciada en J'art de J'ectoplàs

mia, pel' un mèdium, servint-se de ·vestits

d'un teatre d'Argel pel' a les seves repre

sentacions fantasmatiques.» Naturalment

que ni el P. Palmés ni els altres crftics han

donat la demostracio ni l'explicacio de

cam aixo es feia, casa imposible, si es té

Rlch~t.- T,aile dl MltapsychiqUl, pag, 642 1s~gU~nts.

LeI phénomenes de Villa Carmen, tot ~1 volum.



Pel' a InteressaI" les ma88e~ eal frapal' HuI' tmaglnaei6. excttal' el seu

fans emoe\onal. Pel' ella sola, la l'a6 no és més que una Hum pàl'Uda quan

no té l'ajuda dei senttment. En tata aee\6, l'element emoelonal és essen-

e\al.-JAURés.

dintre. No donà' el més petit detall de res.
Només afirmà aixo, que ho feia eU. A se
guida, certs elements locals hostils a les
experiències, prengueren Aresky pel seu
compte i, en un teatre d'Argel, corn un nu
mero més d'una sessi6 de varieté, l'ex-co
xer, corn el fantasma de Les Campanes
de Corneville, es disfressava i sortia a
l'escenari a provocar la hilaritat de la con
currència.

AI P. Palmés aixo li basta. Creu que
l'afirmaci6 sense cap prova d'un lIadre
mogut per l'esperit de venjança té mes va
lor que l'afirmaci6 de persones competents
i expertes, de gran solvència moral, que
afirmen després d'experimentar repetida
ment en les condicions que han imposat.

El professor Richet, parlant de les crf
tiques alçades contra les seves experièn
cies d'Alger, ha dit: «Abans que els meus
crftics parlessin, podia tenir algun dubte;
pero davant l'estupidesa, la puerilitat i l'ab
sència d'asperit crftic dels meus impguna
dors és quan afirmo que aquelles experièn
cies foren bones i correctes.»

(Seguirà)

HUMBERT TORRES.
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present que abans i després de cada una
de les sesions celebl'lldes, es registrava
escrupulosament la mèdium i l'habitaci6,
ben tancada amb claus i baldes. Ni han
dit, naturalment, que les materialitzacions
eren coses vives, amb carn i ossos, par
lant i movent-se a considerable distància
de la médium, corn ho demostren resoluti
vament les nombroses fotografies este
reoscopiques obtingudes. Cap instrument,
cap llccessori podien ajudar la mèdium.
Ningu estrany no podia penetrar en el lIoc
de les experi~ncies. Doncs quin fonament
tenen les crftiques formulades contra les
experiències d'Alger? Acf el teniu.

El general Noel, cap de l'artilleria fran
cesa d'Argèlia, propietari de Vila Carme,
tenia un coxer nomenat Aresky. Poc temps
després d'acabades les experiències, el ge
neral sorprengué Aresky en flagrant roba
tori: comprovà que li prenia l'ordi i la ci
vada dels seus cavalls. Compassivament,
el general el despedf sense lIiurar-lo a la
justfcia. Un temps després, per un despit
comprensible, Aresky declarà que el fan
tasma materialitzat de Marta era eU mateix.
No digué pas corn ho feia per entrar i sor
tir cada vegada de l'habitaci6 tancada per
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r:libres i Çfevistes
cCamino de Perfeeci6m. de CarIes Brandt.

Biblioteea Editorial cEstudios".-València 1929,
-forma aquest volum un dens Iractal d'algunes
matèries que sobressurten en la superficie de la in
quielud humana.

Eslà dividil en els següents capflols: Camf de
Perfecci6. L'organilzaci6, L'allruisme. L'ascelisme,
El càstig. L'educaci6, El Iriangle humà i Vencenl
superslicions,

Recollint conceples filosofics j presenlals d'una
manera fàcil de comprensi6, el senyor Caries
Brandt aconsegueix fer d'aquest lIibre, una sèrie
de preposicions tothora utils ais esperits més 0

menys avesats a aquesles altes especulacions.
La seva èlica és elogiable en extrem. La seva

subtil i modernilzada moral el situa a un lIoc dig
nfssim enlre els conreadors de J'assaig filosofic.

Aquest és el darrer lIibre d'aquest autor, Nosal
tres creiem que el seu proposit ha estat alcançat si
prelenia fer un manual suggestiu i noblement agra
dable.

Caries BrandllraspCia en totes les pàgines dei
IIibre, el seu temperament decidit i ben medilat i la
seva inlel'ligència vigorosa i segura fan d'ell el
pregonador d'unes paraules plenes de senlil i me
reixedores dels més calurosos elogis.

cEsludios" amb la conlinuaci6 de la publicaci6
d'obres selectes, fa una gran obra. Tribunes corn
la seva honoren a tot un poble. Va inspira da pel'
assolimenl~ de la perfecci6 i la superiorital cons
lanl humanes.

felicitem lambé, des d'aquestes planes, a la ve-
gada que a CarIes Brandt, J'autor de cCamino de
Perfecci6n". a cEsludios", revisla eclèctica men
suai, d'amples horitzons cienlffics i de divulgaci6,
que veu la lIum a la germana ciutat de València.

BAPTISTA XURIGUBRA.

cA l'entorn de la personalitat de l'Ignasi Iglé
sias.-J. Estadella Arn6,-Reus, 1929.-Ja havfem
tingut el gusl de lIegir aquest inleressanl discurs
dei poela I1eidalà senyor ESladella, en el numero
191 (març 1929) de la cRevisla dei Centre de Leclu
ra" de Reus.

En la seva leclura hi ha cases força ben vistes.
Igna~i Iglésies queda, a Iravés d'aquesl discurs,
abastament fixaI amb precisi6 i amb juslesa, en les
seves IIltes qualitals de ciuladâ, de dramalurg, de
moralisla i d'amie.

Josep ESladella ha procuraI, i ha aconseguil,

des fer algunes opinions mesquines que s'alçal'en a
rel de la seva marI. Ell portà la veu de Lleida li la
velilada necrologica que el cCenlre de Leélura" de
Reus dedicà a la memoria dei poeta dels humils el
passaI dia 4 de febrer.

Agraïm la tramesa dei fascicle.
B,

Monografies Mèdiques,-cLues i estaIs grav[
dies", pel' S, Dexeus Font i Miquel S. Salarieh.
Eis doctors Dexeus i Salarich s'ocupen en aquest
fascicle. nombre 26 de la col'lecci6, dei problema
de la lues en la concepci6 i de J'heredo-sffilis,

La lues, de lan funesla influència en la gestaci6.
a la quai se li ha alribuït la immensa majoria de
gastamenls, d'influència tan dramàlica en el part,
despullament i puerperi; de tràgica acci6 sobre el
fetus, al quai causa la mort amb freqüència abans
de nèixer i quan escapa d'ella li ocasiona Iranslorns
orgànics i funcionals que segellaran el planç6 pel'
lola la vida i el faran un malalt a un endarrerit; és
també infiuïda pel' la gestaci6 que li determina una
evoluci6 propia. A esludiar aquestes mutues in
fluències i els caràcters somàtics que les denun
cien, dediquen els autors bona part de la seva obra.
Amb malta brevetat, pel' a reduir-ho a les dimen
sions i programa de la publicaci6, pero amb sufl
cient claredat pel' a donar-ne un concepte precIs al
metge. El capftol sobre J'heredo-sffilis és exemplar
en aquest punt. També estan molt c1arament descri
tes les diferents formes de la transmissi6 de la s(f}
lis a J'embri6.

Pero la lues no és una malallia que faci ablln
donar tota esperança a qui la pateix. Té una tera
pèulica ben eficaç, d'èxit segur. Pero cal despistar
la ben aviat pel' a posar-hi remei; pel' aixo els
au tors dediquen dos capftols a estudiar el seu
diagnostic. baix el punt de vista clfnic i serologic,

L'Estudiant.-Ha reaparegut aquesta publicaci6
amb un nou formaI i amb una empenta decidida. És
sempre simpàtica l'aparici6 de periodics entre els
nuclis d'estudiants. Ellext, pero, deixa que desiljar,

L'Amie de les Arts.-Tenim el numero 31
d'aquesta publicaci6 silgelana. Dalf. Gasc i Mun
tanyà en diuen de les seves.

Marinada.-Hem rebut el nûmero 183 d'aquesla
simpàtica revista de Palam6s.
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B. x,

Noves vitrines

Les parets fredes i mortes de l'església de Sant
Pere han estat vivificades per mitjà d'unes vitrines
de diverses cases de comerç.

Hi ha qui té grans idees i no s'ho pensa. Aque-

ciutat al moviment, al bullici, a la gatzara que porta
amb ella, la festa major.

Glosant Sant Anastasi, sense saber gaire pe
què, ens trobem que el dia onze d'aquest mes, els
nostres carrers apareixen lIuents i ben pentinats,
vestits de resta i alegres com si fossin mosses en
diumenjades. Eis ciutadans surten de llurs cases
els forasters aflueixen en gran nombre, la Rambla
de Ferran s'omple el ventrell de fires i de tendes
ambulants, els munts de gent van d'alIf a allà sem
pre.

La festa major és un puntet d'autonomia local.
Sembla que la nostra ciutat aquell dia, no sigui

ben bé la nostra de tota la resta de l'any, Pero, què
volem?

Sigui tréldici6, motiu religi6s 0 festa popular, ha
d'ésser considerada, la festa major, com un liUre
esdeveniment, local aquesta vegada.

Totes les coses van seguint el seu curs normal.
A despif dels homes i a despit de tots els obsta
cles, res no hi ha que pugui impedir la seva po
sici6.

Aquests actes que avui he aludit, s6n compara
bles a una pedra rodona deixada anar per un pen
dfs avall. Res la detura; si troba un sot, el salta; si
troba quelcom més petit que ella, l'empeny amb la
seva fUria.

1aixf va esdevenint-se el curs dei m6n enter.
Perquè aixo és, també, el què fa moure una gran
part de la roda dei progrès.

La festa. ma.jor

Ja tenim el maig aquc. la ha arribat entre nosal
tres el mes de les esperances; el mes que porta,
amb ell, aquell sol tan gran i tan resplendent com
no en lIuu cap més en tot l'any; aquell sol que
Magf Morera i Galfcia cantà amb versos impeca
bles i de meravella,

El mes de maig ens ha arribat prenyat de sor
preses, La primera ha estat un esdeveniment social.
La Festa dei Treball ha passat per davant dels nos
tres ulis mudada i riallera. Amb ella, el treball que
da més dignificat, més arrelat a l'ànima, més propi
dels treballadors.

D6na bo d'observar-ho, Arreu, els proletaris de
tots els paYsos, aquest dia és donen les mans, unei
xen els seus cors i celebren plegats la seva festa, la
festa de les ocupacions quotidianes, la resta que té,
per a ells, un dring de joia inèdita i un deix d'i\·lusi6.

La Festa dei Treball nasqué a l'escalf dels ideals
dels treballadors. Qui millor que ells, doncs, per a
celebrar-Ia? Deixem-Ios celebrar el seu dia i dei
xem-Ios, també, que dignifiquin, amb aquest r.ou
sfmbolla lIur i contfnua labor.

Què hi ha més natural que tots els treballadors
siguin germans? Per ventura, no s'uneixen cada
dia els banquers i els grans industrials, i no sem
pre per a aconseguir fins més simpàtics que
aquells? ,

Una aUra, ha estat la fest" major. Ara m IIdono
que he anomenat sorpreses 11 aquestes dues m~~i

festacions. En realitat, pero, i encara que arrlbm
cada any en el mateix mes i en el mateix dia, quan
hom es troba a sobre d'elles no deixen d'ésser~ de
fet, una sorpresa,

La festa major, doncs, també està entre nosal
tres, El nostre dia més assenyalat, avui per avui, el
constitueix ella. Res hi ha comparable, a la nostra
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lIes parels, en mig dei nostre carrer principal pro
duïn una gelor a l'ànima quan hom passava pel seu
davanl. El mercantilisme tot ho acapara. Ara, en
passaI' pel' aIlf la lIuln us farà amable companyia, i
els vostres ulIs trobaran on fixaI' l'esguard i les da
misel'Ies en trobar un mirall pel' il revisar-se 0

guaitar el seguidor galant.
El l'al' dei cas és que s'hagi pogut trobar tres

comerciants que hagin fet de cornu acord, alguna
obra pel' petila que sigui. Pel' què tots els apara
dors incrustats en la santa paret no presenten la
mateixa arquilectura? Ço que ara tan sols serveix
pel' tapaI' unes pedres fredes, podria ésser motiu
d'orna ment dei carrer Major, Sabfem que existia un
progecte bastant acertat, pero en el nostre poble
l'esperit de col'Iectivitat està pels nuvols, encara.

K.

"Monde"

En un recent article sobre la literatura catala
na, escrit pel' Pere Artigues i publicat a la gran re
vista francesa Monde, la més important dei m6n en
el seu gènere, posa el nom de LLBIDA al costat de
les principals publicacions de Catalunya que l'arti
culista ens honora intercalant en el citat article.

Des d'aquestes planes, ens plau donar les més
expressives gràcies a l'amic Artigues i a la vegada
a la simpàtica i molt important revista parisenca
Monde.

L.

Quinzena internacional

** A Dinamarca el partit socialista ha aconse.
guitun èxil electoral. Havent guanyat vuitlIocs en les
eleccions pel' a la Cambra, ara hi tindrà 61 diputats
en 1I0c de 55 que en tenia a la Cambra anterior.
Aquest guany deixa en minoria el Govern Madsen
Mygdal, que ha presentat ja la dimissi6, i fa possi
ble la formilci6 d'un Govern de coalici6 esquerris
ta, que tindrà el concurs dels 61 diputats socialistes
i dels 17 radicals, 0 sigui 78 vots, contra 68 dels al
tres partits.

~~ La griln coalici6, la famosa coalici6 ale
manya no està, encara, realilzada. Si és veritat que
tots els partits que la componen (populistes, centre,
populistes bavaresos, democrates i socialistes) hi
estan representats, és verilat, també, que ells no es
consideren pas units encara quenomés sigui peraril.

En el fons, la crisis malda pel' tornar a l'e3fafu

quo ante. El sol beneficiat en aquests esdeveni
ments és el partit calolic, el quaI yeu augmentada
la seva influència sense fer cap esforç. La prova
està feta: Ell és l'àrbitre de la situaci6 parlamentà
ria a AlemanYil, i avui pel' avui no és possible pas
saI' endavant sense el seu concurs.

** Grècia i lugoeslàvia sembla que, pel' ara i
tant, s6n força amigues.

Vegeu sin6. S'acaben de signal' a Belgrad j a
Ginebra els tractats segUents:

A) El pacte d'amistat, de conciliaci6 j de regla
ment judicial, (signat a Belgrat el 27 març 1929).

B) Eis acords relatius al tràfec de la zona fran
cesa S. H. S. dei port de Salonica: el protocol dei
servei dei port, el protocol concemint al servei fe
rroviari, el protocol sobre el servei duaner, el
protocolrelatiu al servei de P. T. T., el protocol
relatiu al servei veterinari, el protocol final i, en fi,
la convenci6 relativa a la Ifnea Salonica-Guevghe
li, (tots signats a Ginebra el 17 març 1929).

Pro indult de «8hum»

Copiem deI diari madrileny cEl Sob dei dia 29
d'abril passat:

cPro indulto de cShum».-Varios escritores y
artistas han iniciado una campana en favor dei in
dulto de Juan Bautista Achel', cShum», pintor cuyo
nombre, desde anos, es pronunciado pOl' ilustres
Personalidades dei arte con acento de afecto yesti
maci6n artfstica. No es menester recordaI' que
.Shum» es aquel joven, pOl' entonces casi un nino,
que hace mâs de un lustro fué condenado a muerte
en Barcelona. En aquelIa ocasi6n la generosidild
de los escrilores espanoles Iibr6 al mozo artista dei
paHbulo, Hoy se pretende rescatarle para la vida
libre. El arte de cShum», madurado en horas lar
gas y afanosas de labor, es motiva ennoblecedor.
que justiflca pOl' sf la demanda de indulto.

Con estas Ifneas el Comité pro indulto de
cShum» se dirige a los escritores y artistas espa
noies solicitando su colaboraci6n pilra unirla a la
de muchos ciudadanos de prestancia 'civil que se
han adherido a la campana.

El Comité espera que sume multitud el numero
de adhesiones. Y aguarda asimismo que se Je en
vien artfcuJos, relaci6n de trabajos, elc.

La correspondencia se dirigira a Maximiano G.
Venero, Asociaci6n de la Prensa Diarill, Slintllnder».

•
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le convencera aVd.
que esta es la
maquina de escribir
que le conviene.
Cuatro pulgadas de
alto en su estuche.
Teclado Standard
de cuatro hileras de
teclas.

Agència a Lleida
Major 27 i Blondel 14

Remington
Portatil

Raaaaaaa~~~~~~~~.

g DûLCERÎA gg / g
g MONRABA gg g
g CAFÉS BONS 1 BARATS g* DES DE 7'50 kg. i D'50 UNÇA *
v PREUS DE RECLAM v
Ô VENDA DEL CAFE cLA GARZA» Ô* QUEVIURES 1 TOTS ELS ARTICLES *
v A PREUS REDUITS v
Ô SERVEl A DOMICILI Ô
Ô Curer dei Carme, 25 1 21-Telèfon, 344 Ô
B~~aaaaa~~~~~~~~.

ha passat
governativa.

numero
censura

Aquest
per la

Aquesta noticia ens ha emplenal d'alegria, Ens
adherim de tot cor a la idea de demanar l'induIt dei
gran dibuixant cShum». amb més motiu. encara.
éssent corn és un gran amic i col'Iaborador nos/re.

J.

L'utopia actual
El paper preponderant que venen juganlles mas

ses treballadors en els esdeveniments dei m6n és
un dels fenomens caracleristics de la nostra època.
El desvetl1ament, la consciència i el sentiment de
responsabilitat de les forces proletàries creix cada
dia. D'avui endavant, i cada dia més, célldrà comp
tar amb elles.

Cal considerar aixo com un fet capital. Creure
que aquest moviment obrer és transitori i acciden
tai és una posici6 erronia que es veu només es
guardant el panorama polftic de tots els pobles de
la lerra.

El liberalisme no pot ni deu impedir el seu nor
mal desenrotllament. Deu reconèixer la justfcia de
les aspiracions dels treballadors de la mateixll ma
nera que es deu ajudar a crèixer un infant per a que
esdevingui un home fet.

Eis que qualifiquen d'utàpia l'essència de les
reivindicacions proletàries no es recorden que hi
hagueren els fenomens polfties de l'absolutisme i
dei feudalisme. Eis nostres temps de burgesia i de
capitalisme també seran, temps a venir. un record
historic. 1 l'ulopia d'avui serà la realital d'un de
mà. 1els Iiberals que posen Ifmils a la seva esque
rra, no saben què és el liberalisme.

La Nau ja té impremla. Esperàvem el dia pri
mer de maig i. amb ell. el seu extraordinari sortit
dels seus propis lallers. L'hem vist. aixf com ds
numeros succesius. i hem de dir que ens plau la pre
sentaci6: bon format, llelra clara i bonica, text inte
ressant.

Avui La NfJU ja és independent dei lot i no de
pèn més que de la confiança i de l'ajut dels seus
leclors. Estem Ilegurs que tant corn el rotaliu dei
vespre intensificarà la seva tonlllitat esquerrana,
creixerà i es farà forl.

Eis nostres vots més sincers s6n per la seva
prosperitllt en aquesla nova fasse ascendent de la
seva vida.•
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SUCESORES DE E. CUADRADO
M. MARTINEZ CUADRADO

Diro[[ion general:

Precio deI frasquito, 40 pesetas

F6rmula 'J marca registradas segun las leyes

Preparado por el Doctor J. MARTINEZ MENÉNDEZ

SIMON Y SAN BUENAVENTURA, NUM. 7. - MADRID

Condecorado con la Cruz dei Mérito Militar por méritos profesionales
Registrado en la Direcci6n General de Sanidad con el numero 6265

Especlfico UNICO EN TODO EL MUNDO, que cura radicalmente las ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS. por graves y cr6nicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope
raciones quirtirgicas que con tanto fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparici6n de 108
dolores y molestias a su primera aplicaci6n. Eminentemente eficaz en las oftalmias graves y
por excelencia en las granulosas (granulaciones purulentas y blenorragicas, queratitis, ulce
raciones de la c6rnea. rijas. etc.) Las oftslmias originarias de toda clase de enfermedades,
curalas en breve tiempo. MaraviJloso en las infecciones post-operatorias. Hace desaparecer
las catarata!" en periodo de formaci6n. Destruye mi('robios. cicatriza, desinfecta y CURA
PARA SIEMPRE. No mas remedios arsenicales, mercuriales, nitrata de plata, azul metileno
y otros tan temibles usados en clinicas Las vistas débilES V canS<ldas adquieren prodilliosa
potencia visual. jNo mas neblina! jSiempre vista muy clara! iJama., fracasa! El 98 por 100 de
los enfermos de los ojos curanse antes de concluir el primer frasquito dei especifico PRODI
GALUZ. PRODIGALUZ eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos has
ta hoy en Iodos los gabinetes ocullsticos; colirios que en la mayor parte de los casos no ha
cen mas que empeorar el mal. irritando 6rgano tan imporlante como la mucosa conjutival. El
nitrato de plata. causa de verdadero terror de los enfermos y de muchas cegueras. 10 hace
desaparecer PRODIGALUZ, que es completamente inofensivo, cure el glaucome y produce
sus estupendos resultados sin causar la menor molestia a los enfermos. Detiene la miopfa
progresiva iEnfermos de los ojos! Estad seguros que curaréis en brevlsimo tiempo usando el
portentoso especlfico PRODIGALUZ. (Exigid la firma y marca en el precinto de la cu
blerta).

Envios a vuelta de correo a todas partes dei mundo.-Pagos por giro postal

Testimonios.de Médicos. Jueces, Fiscales, Jefes de Ejército, In~enicros, Comerciantes,
Obreros. etc. iExito infaliblel Sin cocaina, atropina ni ningunas olnls substancills peligro
sas, coma se puede comprobar sometiéndolo a un minucioso analisis cualitativo.

No quema ni irrita. - Sin temor alguno puede
aplicarse en recién nacidos. - iUnico en el orbe!

Eminente creaci6n cientifica
ENFERMEDADES INTERNAS y EXTERNAS

PARPADOS

iENFERMOS
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