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re~pon~abtes els sens autoTs~

Setmanari :d'Esqne,rra Catalana

No's tornen -els originals

SURT ELB DIJOUS

De la .Ilova esquerra que puja
El f}o-re;xemenfde

la~

l'Esquerra Cata-

is u;n pr4leg de vida nov.á -ea. plena

d~~encja ,pq}üica,

REDIGCIÓ, 1·ADMINIs.TRACIÓ

Tallers, 79, Entressol, 1.'
(Toeant a la Placa de la Universitat)

ELS 'REIS D'ENGUANY

dol~

. ' _.

Calia, com o rertlei in(tiapensa}>le per
a gorir- aqQesla maJaltia greu 'n(}me~-ada
Dae'itgany, el balsam purificador que
acab€s amb l'eslat actual a que eos hao
dut e1s~ 3,venturers q\le...,fIlangonegen no
sola.ment l'Espanya f,'stiguejada i gl!ns
patriotera, sinó també que conego~ssim
tal com són els actual8 virreis de la monarquía c~talana, portadJ!s les seves aspiracions i els seus anhels en un deh
reeons de~s impúdics ministeris actua.I~,
d'on no pode~ ~sperar' res útil ni de
ptofit W a ,Ce-tltlonya.
Solament uua nova era de regener,ció pet apagAf' aquesta flama que acaba
.~t,. sense delxar re~ més que
~dres; ceDdres, que en remoure-les
!n
gQT-Il'taa .Gt'Sf-,
_¡la ... t:tp'0II p'frlc:::an~s,.i .51. • d' una
bandera barrada que uns mals catalans
cOllllCllgar.ell a eacar.n;r i J'jtl.lperar.
• Catatuny1tavui-é'S's-o-lament ufla dona
q~e f~ ',P~i¡~~ Í_ veFgo~y'al eatafu:'
nya, pesi a qui pesi, . l'b~" e.otJ.JD:yada
miserablement, fent-la 'Ve8't-rr amb If(}p:a.tg~9 eólluernad'órs" per afer-la caúre
a un~ 'tra~pa 'vil j n~f~st':: • : ';
· Els' h-omé$-verds i el~ traétad'ors- de
'.;. pÓI!!ÍC'a l'paÍl feta un , tro~ de carn
'seft;se ahima;, i per flléI; que v-olen encensar-la ambl'erfum~ l habinar-Ia'ambr().pa}$es imp.úaics, ella' guatda la sér~- .
nor . pele seus ,fills honrats, i escup .la
cara deis seu! traidof's.
Gáhllun~a qo' és la dona- que es deix'i
cóWr~ al. fang., !:ocara qJJe a I,>atzeg,ades
l'empe-nyin a l'abisme.
F;Js hipocrites tutors que la tortur,e n
i I~p.re fan , lIenQilT-li un sornriure. de
amug"er no veuen que sembrenel-camí
per ~ que els. homes honrats l'arrabassom dols lIa.dres, . per tal de fer-I;J tal
COfH és de cor:' la generosa mare· que e'S
comp4ldeix del h.úmils i deis qui senten
'l'i~r aáisolát per elfa.
I

4
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Va' perdeat-se cada dia més aqueIl
caatarde la terra 00 hem nascut,
tar fins en gestes literaries deserten els.
poetes que Ti glosen estrofes inspirades:
-els admíradors que la voltejaven i en
dies de lluita política 3Daven a retre- Ii
vassalla1ge de respecte i amor. deserten
i en fugen, minvant els adeptes i ena
morats.
Els obrers eatalans, veíent-Ia roclejada de traidors que ('acaparen í se La
fan seva per for~a, en fugen per por,
Aquesta Catalunya, emblema ¡ inspiradora d'ldeals sublims, va despres(ígiant-ee' més ¡ més en yeure que ~rveix
d'e~qllelet vivent a quatre falsos ap6s
tols 'l'M' la rebr.• .uen j la ridicvlil-

•
I
•

zea.
A~ no &0 hem de c:onsetltÍr. Som
m. . ~~ ~ ~ gui la •
tut..5luc
~r.t* , . lo tIft"Rfñ ele hitnefl cf·avu i .
La talseci:t
(~odi is f{Jmellta, i
sois quedara per epileg un retord ver·
gonyó8. indigne de la ra~a:
- Qüe hem de fer? Creuar-nos de bra~os · com dial:les maquiav~lics i constntir que la nust.... Mare la prostitueixin
una colla d'afamats i corruptor
,.
No! Mil vegades nol
Maleits aquells que essent fills d'ella
permeten que passi per malá dona! Aem
d'arrencar-Ia de les fúries ~ompostes de
cognoms pdtrioters i de bocs que li fan
de padrastres, per a vestir-la amb roba
de pagesa, d'obrera, que sempre ser.a .el
ropatge que m~s ti e~caura.
Sois una Esquerra honrada, composta d'obrer!l, de dependencia, d'homes honrats, pot ~alvar·la.
De 00 fer-hl) aíxi, eatalunya morira
de fam i de miseria damunt la seva germanastra Espanya" revolcant-se i cridant amb ve u' ofegada: .1
- Catalans: sou uns bords! Entre
rics i pobres, polítics i neotres, m'haveu
dut a la mort, sense que us caigués la
cara de vergocya ...

creíi:

aquestes "joguines" tan se ya Ha
que no vinguessin.

.1

Sento dir que fa vergonya éS$er espanyol
Per ésser un terreny considerat palúdic es
i qúe es necesita ter suprems esfor,Qos, pen- doná l'ordre del submiDistre prev~ntiu de
, ¡
sant en la necesitat de mantenir aquí, a tota quinilla, i després de gestionar I"adquisició
Llegidor$ na.cionalistes! u~ slipli- cost~, per da~unt qc tot, la més ferria dis- de 10 quilos, només pogué aconseguir-s.e'n
q~em q'u~ Ueglu les presentes ratlles, si cipl~na, per a sofril' sense protesta semblants un, pel .que 'Únicament se suministrá als ja
encerts.
atacats de fobres.
vola... sabeJ' la·¡sit.u8Ció. d~ls sostros íills
Pel que ponso i el que veig, puc asseguAmb forns i elements per a fabricar 2,900
i germana a 1, terra del Mar-r.()C..
rar que hi ha campament, la posició del q.ual raei6ns de pá, avui al día se'n faJ? 4,000, i,
· H~ cbpiem' de l'or,ue deIs mllitars, data de mitjans de i 'estiu, en el qual actllal- coDí és natural, les condición s són pessimes.
c .... Correspondencia Miljt~r» q¡¡e c:o-m mcnl hi ha 2,500 homes, que ' ~puGt cPeva~
No facilitem carn, ni vi, ni patiltos, i eom
• b9tó.de mostf'la de la gestió.del se.t1yar euació d'un sect-or, on n'hi' ha quatre mil qtte no hih>a eap carr~téra eaUoe i no pOden.
Cier.va, publ'ica els seg'Oentsparágrafs ' -que Domés tompla ·wmb ¡una tenéla.hospttal, venir camions, ni carros, cal organitzar'
d~a' ~aljt q'le un distillgit cap de dotzo Ilit&i dos' iDferrrrer~ 8ellst caíDa, scrveis co~bois amb 'els matioJl r del tren a les uní, tats, per a ac,'lqllirir els articles necessaris,
higienics ni I1it d'operaéións.
l~~it li :étlvial des <iel MafÍl"Dc:
l
Ptr á 'JO ootaUó de 1,034 places, a~~, 32 i uxu a)40 o 50 quj-)ometres de la posieió,
it~ necesita v~ure ei que aqu:f estem. ofic~als (per fi s'ac~ns~g~i~en tendes de cam- e.~ercaDt· dues o tres 'jornades a I'ana~a i
~ent per a ereure-ho.
panya), se 'o'hao , dQnat 23 .de cooiques, en alti--es tantes a la tornada, ja que la protecE.t~~~ desespera seQtir !es ex~lama les quals. cab'en~-hi.r tot,1·el . m~s 25 \homes'
, cal ció de res carreteres es retira' a les quatre de
,.
ció. s del ministre sobre l'easat esnitari de entatxonar-o'hi, ¡amb rJsc de la ~Illut, la bi- la tarde i ja no si pot circular.
_
lCS1t"Opes, so'-~ 'áíl~meIUs
oYei;"'caft ,iene, la mora ti ae -",c.ades fins la' s\l~ordi
El bestiar, 11115 que han comen~at les plnj iadumentaria per a la campanya d"hi'VerD.
'fCS-, havia dtveare "Una sola vegad21 ' ~ dla,nació,
persones.
I
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i·
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per tenir 1'aiguada a vuit 'quilómetres, ambpotents nuclis de protecció, corn que DO hi
bidons ni dipbsits, es precís anar a beure i
anar a cercar aigua cada dia al riu, tant si
pIou com si tropa .
Al eampament, des de que comen~aren
les pluges. :lO hi ha miljá de treure el fang
per' la qual éosa tothom habita sobre un fangU)j no hi ha barracons;'hi ha manca de capbts-manta i d'jmpermeablesj i els malalts í
ferits son evacúats posats en sárries, do~
nan't-se el trist cas de morir-nc alguns durant el trajeetel malgra.t l 'abn~gat esfor~ del
personal de sanitat militar, pels dies que és
preds emprar, per a arribar des de les posicions avanyades fins a I'hospital ') trobar
infermeria' o '· bé l'hospital de campanya a
le~ poskions cetltr¡¡ls de segona líoja»),
No cal altre comentario
Jutgem ... i callem.

VAL ::1..0 CTe.

FESTt:"S PATRIÓTIQUES

Non any Ilnita La diada de la Llengua Catalana

Amic lector: si et seots eorobustit pel
sentimcot de NacionaJisme, teos d'afrontar
sempre la vida amb la forr;:a de I'optimisme
per a que 00 pugui ofe8ar el p~ssimismc les
teves il ' lusioos oi les te ves esperances. Tens
d'ésser lIuitador.
Has de saber que teos un deute 3 satisfer.
Es com a naciooalista, que has de fel·-te leva
la Huita, ja que aquesta i3 );) missió que't
deixaren tos avant-passats. Un aoy de lIuita
té d'eofortir-te per a la cootinuació d'altres,
fins a obtenir la lIibcrtat tan desiljada.
Hem retul homenatge al Cap d'Any catalá, per a glorificar de nou la nostra parla
en desgreujameot de les ofenses inferides a
ella per nostres eoemics.
Com boo nacionalista ja sabras que és
aquesta la festa més sIgnificativa que celebr~m i la forr¡:a més esperaor;:adora ' pel formós sentimcot de germaoor que s'hi respira,
Aquesta esperanr;:a la teos en aquesta
festa, plena de llum i poesia, eo aquesta
flama de llum gloriosa que eoardeix el seotimeot de tot uo poble, ea aquesta grandesa
de foc sagrat, que lIenceo arreu aquest petits
catalanets i catalaoetes, qui ' dessota deIs
bells plecs de oostra gloriosa eosenya fao
llur do1r;: romiatge, el mateix que els aixerits
i parladors oceUets, que amb lIurs passades
emhaumen I'espai, que amb lIurs coratjoses
i d¿lces corra~des patriotiques.
Són eIls, els oostres petits orfeonistes,
que el mateix que les teodres poncelles del
roserar ensenyeo ame els seu s triomfals
cants els afanys de germaoor i amor esperanr;:ats, que donaran en el curs de la lIuita
els seus exuberaots i fecunds fJ·uits.
Sóo eHs els qui al costat Destre e5grimiran Dostres armes de combato No és aquesta
una fon;a esperanr;:adora? Si, i ben viva, i
tant, que irradia de l1um per tots els ambits
de oostra terca!
Segurament que tú, nacionalista, deus
haver participat amb forta alegria de les il1usions de que els tendres infants gaudeixen
en la festh'ilat deis Reis.
Doncs cada any en molta d'aqaests infants reacciona, com atletica forr;:a que Huita
en la seva tendra mentalitat, fent-Ios-hi esfumar la lIegendaria , f~sta amb els convin°
cents simptomes de Ía realitat.
Doncs bé,aquestexempletambé_el ve,urem.
nosaltres realitzat; pero.. sera quan tots els
bons catalans s'esforcin en fer atapeida pinya de germanar, empreneot cad~ un de
nosaltres per medi de la Huita i ~ense distincions, d'estaments ni de cIasses els,camins
que ens condueixin més directament a la. redempció de Catalunya.
Si treballem i lIuitem amb fe, obtindrem
nostre gloriós desig; i, com digué el gtan
Schiller:
.
Que cada u faci sa via
per cent camins entrelJar¡:ats.
Ja ens trobarem quan sigui el dia
d'!l1t del cim tots abrar;:ats. ' •
TOMÁS NADAL.

Esports violents
.

.

Atenent per una part a les indicacions de
moltes veus amigues, i per a!tra comr limentant nostre antic iotent de donar acollida en
nostre setmanari a les manifestacións espottives. que amb tanta asiduitat tenen Iloc a la
tlostra terra, i espedlllment a la nOstra dutaL.
on el poble s'hi manifesta d'una faisó extraordinaria en aquelles branques esportives,
com la boxa i el futbol, ens hem decidit a
destinar aquesta columna als exports mts
virils, més maseles, que inlormen principal·
ment l'afició esportiva de Catalunya.
Creiem que un poble fort és uo poblc
lIiure, i ningú podra negar que sois practicant els esports és coro esdevé una rat;a forta.
No n'hi ha prou que accioni el cervell,
cal que també actui la bestia humana per a
la regeneració, i la fortitud' de la gloriosa
rar¡:a catalana
Salut, doncs, a totes les entitats, federacions, ,rups i a tots els esportistes en ,eneral, que tot fent Espo,., ran Patria. Salut a
tots i 60S el proper n'm~re, en el que ja
parlarem de gols, "Pf!'nds, (>milis. direcles.
etz~tera ...

SISCOPS

Amb exil'extraordinari tiogue~lIoc el
diumenge passat la Diada de la Llengua
Catalana, organitzada per l'eotitat «La
Nostra Parla».
la al matí i amb un tcmps esplendid
tingué Iloc en el Pare 1'(lAplec» patrio·
tic.
Les entitats que hi concorreguereo
amb llurs senyeres i estendards prengueren lloc en la gran escala de la Cascata, produlnt molt bon efecte, vist des
de baix, el continu voleiar de les barres
catalanes.
La col,la «La Principah de l'Escala
toca algunes sardanes, que foren baIlades, com sempre, amb gran entusiasme.
Tot seguit els {,Petits Ballaires'.>, que
dirigeix En Aureli Campmany, executaren alguns ballets, que el públic
aplaudf xardorosament; i per últim l'Orfeó «Renaixement» de Sans, sota l'ex·
perta batuta del seu mestre senyor Carbonell, canta amb gran afinació varies
can90ns, finalitzant a instancies del públic amb el cant «Els Segadors», que la
multitud escolta amb el cap descobert i
amb aplaudiments entusias~ics.

qrle té lfur estatge tant en el cor del
poble com de les c1asses aristocratiques.
Finalitza amb un valent ¡Visea Catalunya!, que fou contestat amb gran
entusiasme.
El nostre Batlle amb formoses parrafades, entona un bell cant a Catalunya,
i encomana a tots els catalaos que aimin
sempre a Catalunya. per a poder així
assohr la reivindicació absoluta de la
personalltat catalana.
L'acte finalitza amb una tempestat
d'aplaudiments j Visques a Catalunya.

•

** del .Centre AuA la nit,_en el estatge
tonomista de Dependents del Comen;»
tingué 1I0c un acte d'abrmació naciona·
lista, pronunciant·se entuslastes parlaments per En Riera i Puntí, de la Unió
Catalani~la, En Martf Esteve, de la Lliga, En Pujol, per la Catalana d'Estudiants, En Bertrán ¡' Pijoa~, per la Protectora de l'Ensenyan9a Catalana. En
Car"rové, per :la Secció de Pr~p.ag.anda
del Centre, el reg idor en Puig l Esteve
i ~'n Puig Esp.ert, de'Valencia.
Tots
els ,orado
rs tingtieren
pa~~hles
;
"..
\,
,

Ha d'arribar l'hora, nWlaltres farem que
arribi prompte, que la prOfessló dela-!deaJa
d'independencia de la. ~rsomQitat catalana., no sigui una vergonya, ni la seva. defensa una covardia.
Estem creguts des de fa temps, de qu~
el plet cataIa és més un plet de vergonya
civil, de condicions integrals d'home, que no
pas de posicions poli tiques. Per aix() venim.
disposats a llenc;ar·nos a la lluíta &eIl8e decandiments, sense baixeses; quí vingui amb
nosaltres i llenci un crit, ha d'estar disposat a sostenir·lo fins a -l'última co~üen
cía; o si no, que no el llenci o qu~ se'n vagi
amb- altres joventuts, que proUB ne trobarb.
de disposades als escandols ridiculs i a la
vergonya de ' les claudicacions. JI
..
'.'
Nosaltres no som pas autonomistes. L'au· •
tonomia seria solament una fórmula admi-'
nistrativa, dintre ' I'Estat actlJal i elS seus··
regÍDlS; i nosaltres volem per a Catalunya
el reconeixement estatal i el triomf de lá.
democracia constructiva. '1 estem dísposats
a treballar ardidament per a la consecució
de les nostres aspiracíons.
Irlanda acaba d'ensenyar al m9n que u'hi
ha prou per a triomfar anib la sola ' fo~a
de la raó i del sacrifici" La nostra raóés':
innegable, i el sacrmci esteJn. disposats a:::
fer-lo péi"·la· Patria 'clÍtalana..
Per tant, ea que sentiD botre per leÍJ $e- ~
ves yenes la sang ardent <le la Uibertat de. ,
Catalunya, . que vinguiu a unir-se amb la
J oventut deJo 1'3. Esquerra Catalana, .segura '
de que han de tro~ 1,a.. dignitat (Pentusiasme que requereixin toles les cireunstancies!
Consell ' Directiu
de la J oventut de la Esquerra Catalana. •
.(1) .EI pas~at diumeage i amb ocaliió de la .
resla de la Llengua catalana C'el·lebrada al Pare
de Barcelona fou repartida amb profussió unes
fulles contcnint l'adju9ta al-loeucló, la .qual se'ol
prega d'inserir ca les collimncs de LA VEU .DEL
.t'OBLE.

N. de la R.

I(P8B11[11... IOftARUOlll...
•

~
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El leader de la Lliga Regionalista., quan.
en la celebre -conferencia del Teatre del
Bosc llenl,;a, aquests famosos interrogants,
DIADA DE LA tLENGUA CATÁLANA
Fot. Dalmases .- els contesta immediatament amb uná. aftr·
mació; Catalunyal...
'
Un deis aspectes d. la fest. en la Pla9a d. la Caseata del Park .
N9 ~$ el meu P.l'opói}i~ . '!lis~~tir ara 1 ~
mo~~ ,sil te~a dre~ _ a Pll!'lar d'aquella.
,*
de 110.a i er;¡coratjament envers la Llen- manera l'home que col-labora ~uan li sem-'
, "
A la tarda en el **
historie Saló de Cent gua Catalana, resumint els parlaments bla amb el poder central.
Tots els partits netament d'eliAluerra ' de
tingué lIoc I'Homenatge a la L1engua el regidor Sr. Carrasco, qui pre.!lidi l'ac- Catalunya varen apuntillar el senyor Cam:, :
Catalana. L'acte fou !iolemnial, i. entre te;.i acabant enúe furts aplaudiments. bó per aquells interrogants; i no son pocs
,.
.* .
els oradors i articulistes que els hi han re-- ,
la grandiosa i escollida có:ncurrencia hi
,
-'.
*
*
tret '(,!,om UDa imperdonab.le lleugereaa i ma: .
vejérem un bon nombre tle senyores.
Galantm~nt' in.itats pel President la f.~
.
'.
.,
-La-quasl totálitat d'aquests partit~ eon- Presidí el Batlle senyor Martínez del'Centre (t"G~'rmanor Catalanista» .. de
DomingQ, tenint a llurs costats elo se- S. G~rvasj, passarem la tarde del diu· tinúen i continuaran en la seva actitud, és
a dir, es troben i es trobaran enfront delií .
nyors Puig i Alfonso, per la Lliga; el ' menite, una pona vetllada dedicada a" la qui porten la gQyernació de l'Estat, i, pér
'diputat provincial Massó i L1oren9, per Llenguá Cafalana, enmig de I'escollida consegüellt, eDÍront també de l'autor dels
la Mancomunitat; el regidor_ Puig i Es- i .el~gant muttitud Hue óm'p!enava, el interrogalíts, a causa de la seva col·laboració directa amb aquells i la seva politica.
teve, per l'Ajuntament; . el senador DU1 Sal6 de dita. Entitat,.apl~udint entu!'ié;\sPero si cree convenient assenY>\llar la conran o i Ventosa, en Bastardas; per la ticafu~6t els drferenfs nombres del e!"cn- tradicció en que incorre un partít repubUcl. .
Protectora de l' Enseriy.¡¡n~a. Catalalla, él .Ifir·prbgrábla, que, s"h~ ana d.esenrr~t ~ que precisament s'ha distingit sempre pc.flI f
s~us atacs ferros a aquella politica d'opo~:
Sr. Chauvet, regidor dt l'Ajuntament lIan t,,~
tunismes seguida per la Lliga.
.El partit a que a}-ludeixo es troba en C1pO-de Perpin)a (Fran9a), el Sr. Civera, ! ~ : 'Rebin la nostra fdicitació tots els
sició
oberta amb les doctrines republlea... ..:;
pre~ident de l'entitaHrLa Nostii"Piu-la», q'~r: p"rengueren part en dita vetllada,
nes per la seva actitud de contempo~
el Sr. Forteza, de Mallorca¡ el Sr. Puig coro áixi mafeix llurs organitzadors.
ció continua amb elements governamentals.
De totes maneres, no és d'estranyar aix~,
Espert, de Valencia i altres senyors.
* "
El senador En Duran i Ventosa ubri _._ També el passat* *dl.ume.nge I'impor- perqué, segons el seu cap, és aquest partít
"la re~erva del réJ(imen".
.
els parlament~, saludant els represen- tant entirat «Agrupació'Emporiuml) d~1
Segurament no t,enen en compte que la
tants de la Magna Catalunya.
IV -districte, volgué festéjar)a diada de lógica. més elemen(Aria ensen,ya que ning{l
Parla de la significació política de- la L1engua organitzant una audició-de té dret a censurar lo que un altre facl, di·
gui o pensi, si ell mateix esta. fent 'setlJ.a·
I'acte i del renaixement de la Llengua' . sudanes que, executades-· per la cobla nalment alló que tan durament censura
. «Catalhonia}), assol1 un' gros éxit i fou deis altres..
Catalana.
·Per aixó no s'han donat compte de que .
El Sr. Civera Sorman'f, despres d'al- animada ea extremo Cal felicitar als oramb les seves contemporitzacions amb elegunes consideracio_nl;! sobre l' esclavatge ganitzadors de l'esmentada festa . .
ments contraris a les idees republicanes- ':
( *. . (
i especiahnent contraria a l'autonomia ~ ;
de la nostra parla, -ens assab~n~a de que
* *." .
a Valencia la \lengua catalana, .v:a' obrintFinalment d'eveni~ ferconstar que les regio.ns, que constitueix el fons del credo republica-, avui estan parodiant ~ se-,
s'e camf, fins al 'punt de que ',en aquella també arfeu de C,a talunya ,s'ha celt~b.rat nyor Cambó; i, si no e1s diuen, a.lmenys po- ,
Universitat existeix ja un,3 ~ Catedra de la ,« -Diada de. la Llengu~ ~tal¡.lOa» amb sen en practica aque1ls interrogant!!, 8O~ .:
CatalA.
espléndides festes que, per les noves que inverteixen els termes de la següent·
manera: República? ... Autonomia? .. ·¡ dei- ,
El rosellones Sr. Chauvet/digué que que1n tenim, han resultat: verament dig- xen incontestada l'allrmació; pero de tal ma·~·
nera obren que és PQssible que ~ls ciutadan4
per a la lIengua i les simpaties ·no hi ha nes del nostre poble.
Aixi mateix fem constar amb jola conscients .i imparciaIs la contestin i difronteres que els hi puguin ' barrar 'el
guin: Monarquía!... La qual cosa, en vepas¡ posant de manifest que si bé ~l que l'lmmensa majo'rfadels nostres con- ritat, seria molt de doldre.
Govern Francés dictA tota c\asse de prCi- Erares forao!i, per no dir' tots, dedicaren
LmCOLN.
hibicions per a desterrar' le les escoles planes 'senéeres a dita festa enaltint la
d'una mare
i de la vida oficial la lIetigua del pafs, el nostra parla com
. a bons fills
,
,D el periOcUc ~ -de BadaIona, :!'z:.~e; '"
aembre, 1921.
catala viu i es redre~a coostao,meot per· amprosa.
•

1

"

•

~

I

~

~

f"el·lícul

¿La

caus.~

L'esplicare~

- No el pot ...re),
-..,.......,,_,.~,... ""'..._ ~l .. oomprea:

dintre pOCI die, en un

ben detallat.

lona

•

Dies enrera es , venl. parlant-se de dao.r el
nom de fill adoptiu al Sr. M.rtinez Anido,
Molt bé, i creiem que els propi,~tari. de ca..,
tipldes botl,uers, m.,atzení,te" sOlDetent. unyora
-La l'.. ~I'lIkr.: oela oo'8tra) calla coro un. Esteves, Mariartos i Pllpets, han cf'iasiatir en
,.
dena . . poc.:as ffci de les indirectes o directes l'ide.~
1 també mereíxeria un pergaml. r~gal.t per
q~ . adrecin, COI1ven~uda pleoament del fracas
que .'aprop. ~n les vineots eleccioos de regidora. les venedore. de' m~rcat, perque venen fe~
Cana 'p erque la roba bruta, eonv~ durla inte- uns aous eseandalous, i el poble no pot IMnjar.
DUlJues coses ha aconseguit eJ futur fill de Barri!)rment, i ~s menester demostrar que ~s neta i
polida, mal,rat saber el peble obrer i menestral Barcelona:
q_e ae La Veu no eo pot esperar res, tret de
E"riquir 4 molts, i {er-nos morir de lam ~/s
aUres.
campaJlyeaen pro deis Esteves i Marianos.
La seva ,cdó, aparentment de seny, és ridícuPer noaaltres que el nomenio lo qu, vulguin:
l.; i l'Etlquerra n.ova que neix sabra de!lgruoar tant ae'ns en d6na. ,
El dia que ens diguin que emprespna propietot~.les petit..~i inhumanes deis qui pregonen
SeJty i eal.nt c.~¡'nt1rreu dany, no solsment als ' taria, o bé que fa tornar Jo que s'ha rabat als queinternos de la 'ciutbt, sin6 tamb~ als qui lols po- han de callar per por a la for~R, lic;lirem, no Fill
dem esperar dé, tencions i deixadesa.
de Barcelona, sin6 Pare d'rls Honrats, Mestre
Aqut s'eecaumÍl augmen\8T sous als meneste- deis Homes D 'gnes i Fill d'una ra9a Heroica! ...
Mentre' no faei aixo no sentim ni frét ni calor.
rosos, mentre
re~)enUlt (i perdoni's la fra~e
grollera) l~ ,pe8l1etl!S eR tecs, viatges iIlÚ\i1s, I per a ostt ntar el sagrat nom de Fi114~opau 'cal
featea ri~lcules i l!J.tres m~Lc::oses que podrien ser- que I'obtingui, no deis farts, goluls i liad res d'or.
vir per a beoeficiar els humils.
sin6 .dels humils, deis obrera honrats i de la e/u~ La f.uw:a!La"'p'!'t~~_~olament _creu "pruden:. se milja, que és la mes digna i la que plora en-,
craráclnttl!nti'i' I'á l'arroquieta beatifica que la fa front la mi~eria i la deshonra - per culpa de la
viure a copi de columnel! amb olor ~'encens i gent que voller homenatges per a tapar les vilepudor de bleirde ski de.,ccl'8 falsificad;;:
ses... ¡Farsantsl
.
El safarit-x lligtUro fi' unes bugad~~s que pi1
"'\.'
quen la roba i callen, pero van ompleoant el cuEls~spi~ants ~ regidors com'eneen a moure tá
b.U."C;Qrull .de rC4lam.ctoos delpo"le honrat .
.: .In FIN- :'i~s : ~~plir. 'davantals fen( . el?g¡'s a , eua, prometent ~Is velns que ela posarán lIum Ji
l'Ex¡>OlIició i,,~~suscitament del Banc de Bar- cada pas, fonts a cada metre, i fins ni hi ha que
ceJop, ,mp rant-sos funestos Directora que no ja preiien m¡de~ per a arreglar I'ierelf, fet e1avegtieres 'n'oves i ' establir en cada car,rer un cora
pas fer 'o bra humana eÍlpró deis obrers. '
Els enemics més grans que té nostra ciulaf dé I'abundancla.
El poble, que viu ja despert i sofreis les cruavui dia són ela de l'Uni6
nArquica i els de
LIJ UiglJ: formen en I
, del pae.t~ de- la deis p,e naiitals del regim lIiguer i lerrouxist., el.
fam i de I'f.,sgf'aei, obre-ta. 16n els cabdills de ensenyara que no va a les urnes • fer de blldoc i
de panel; sin~ que té coneixeJllent i él h~t.
t~ta D~&acló en I)~~tfic,i d~l. desgracia_~ i els
La política de barriada la eo".Cixen kJt~: ea
¡bena que .Is lii' pdi"ten I'alfals.
Elsilenci de Lii Ve;, Es macabric i tetric a II enganyar els del'gracials; i com q~e ~n ce;ts diav.,ada:'· Més que $ilencí, és pors cadaverrca ' ~ue trictes ha vist tOlhom I'actual aballdó deis leUII
representante, -gira, a el. poble I'espatll. i deixarl
elCampa el vent a tota la (erra catalana.
fer, permetent que per un. derrota deahonro
de v~ta sortin elegita.
. Aepetim
" estr. Ajuatament no té verJa farem números desp ' es de les ~leeciOllIl
gony..
1t ,1 q
ens donara el poble la .uprema ra6.
a.. miru _vej, Cunese de tram"iee, i ~a
Sortiran trumfoa, pero . .ae vots ... 1 v.Mr~
PIO," .........dd di.gllsl que t~!liJn tola .Ia ciu11 n0118 I'egiélorl ea qUiD. c'ra ea p'Nl!C!Illen a
t~ . . el vWJrc qoe ,ls RCFPOrll s'eo.tre\enen eD
~ la Cíutat • representa
I paper de Sr. Tila;
molte. beneiterie, i en canvi En Foronda esta
rqd no hi h.,rl dianitat ni versony...¡ a~p1
•• PJ' pu.,em •• t el dosit( de q~ a'anur-ti
en ..t "r~ , tf • ~
.
1-

- J. etlteno!
- Paui-ho ~. H.~

- On

11 ; •
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'me .... lM-l'"ll!ll!ir. t1nvlOl.(,(e D.Mar
á I
~ eap fer balt'át- 4utOmlltes, que
DO sabem si UJltlJ' no lea ;'odes f)er' a que els cotxes vagiQ .'i_, plena de xacres i faltals de le.
C8ndicions'Que-reglamenta el contracte firmat en
m.lhar.... ~\.'
.Q f.lta .~ignita', o aqul el diablc escampa or,
per I que el calli i. es deixi abanlionada la ciu-

°

t.t...

R,s ~és.

(Ho sen ten , 8enyors lligueros, Jerruxeros,
mhiPfuetos: tllberos... pa$teleros~
-.4 .por aixa$lls varem podar ,al ,Cpoaistori?
, _.
'
, VhJ»nyaF\rergonyal .
Pero vindra /aviat el dia en que veureu com
el. quei-xosos UI gira.o I'esqulrla malgrat és~er figures decora ti ves mé; propieé d'anat darrer~ ~ls
geE!lnts, a tecsl r~epéion. que d':mposar.se honraoament 'c ontra l'Emp;esa que fa caure en ridlcul el. que mangonegen l. ciutat...
'
"arl~rt1 a~poaiciona, i no tenim traceiÓ per a
aaar-hiL ' .
Demanen caritat per • fer tramvie,$ pas per
negocis particularsl
..
. Estem diaposat~ a abrir una subl!~ip<!~ó .. per
a v,ur•• i fe~. ~ car!.o per a tran~p'ortar veins
• les .barri-.,tu, ia que no serviü p~r a lo que us
• -'..J
'
v.rem tnar.. , . '_'
~
Quan un 0'0 sap "imposá·r-se._enfront una Empre•• o Monopoli, dimitei~. Es lo' mes honr6s;
i lo d1&'1l:igoi.~:'
.

.-

... ~." . . . ; ) .
.
La Comissió Mixtadiu que mirara lo que toca~
al trebaU referent ala- emplllll'ts d6's aancs, 00
,'obliga d'una maneta' deshonrosa i vil a no complir Clip bilse firmada en el Sincat d'Empleiats i
d_senyors bllDquers . . ' .
.
.
t Ha de COQ1en~ar la COjllisió a visitar a hores
inelperades les cases ~e Banca Cat4lane!l; i despr•• .eJ . C,edit,. Urq\lijo, Arnús, i veura lo que '
._.." .
dieuÍ.
,
. -..
./.
S'eselÍlvltza a I.javentut, fent els Directórs i
Apoder.ts que.. en 1I0e d'ltontes els ho~e~ 's~iuín
maqúlnes .
.-:: :Vi,
:
.::,,1 .ixl c:om en I~ Banca Estranjera ·hi regna
cen.democracia i estlmul, pagant-50' éxtraoF41iDuit, en la. baltcacataltma hi impera Pexplota-ció
i la vergonya. Aixo cal que ho sapiga la C«ux¡is.ió, que ,h. ret la pa»leta fiiJ!I ara, els -sen y,b rs del
Si~t, q\le viuen • plena de"q,nfian,~a dels
erDpleats, :¡UC no eSlan ni la qu.rtapar~ras~a-:
ci.tII per la negligencia i poca tActiea., c~m ~o lI~P
el ~mjté Paritari, compost d'};lomes én' qpin,,no
• '~a ~e~sitat afecte ni copfiar.~~. A~ ..e.ti é·. l.'
crúa reilitat. :">
' ' ' . ' ,
V.n c.ient ela bancs, i el Sindi. no ñli fet
.i ba •• but fer acte de ,vid~ ~ . ~eu_ a~inif es-tato '

-,

hf(.a.,y.....

Prent']l mides... El poble ja iJs ha la preaa
prou, malgrat tingueu En C.mbó que mira de
salvar-VOl a tots del a.uf....g¡' que' s'.propa.
GRA VlkULENT.
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Com estA, scnyora Monica?
Bé, i voste, senyor Rafel?
Bé. Com van provar les fes tes
Nadal?
- Perfectllment.
1 a -vostes?
- No m~ssa: a casa
la senyora va volguer
fer un xic d'extraordinui..,
-:- Que van menjar gall, . tamb~?
- Ca, n'o; un pollastret -monarquic
jo cree que devia ser .
- Monarquie? ...
- Sé, vu11 dir tlsic,
que feía ll1ig any potser
' que al galliner el teniem :
¡'no meDjava mai res,
No sé si va ser el pollastre
o b~ 'cls turrons, que eren fets
d~ pasta ,de.serradurts,
i unes neules de paper,
(Ic
) ..
el cert és que a e.-sa,Ilostra
si no ens purguem lots a temps
ens reventem tOl8 al hora.
" - I no vareu treu~ rJ~? :.- , .
- Ja ha cree: tot el que' teniem
aturat en el ventrell .
- Bé, no; vull dir de la rifa '
si van treure?
~ O'aixo res.
1 aixo que tinc una tia
que ·és cO'sina del barher
~:- qtie afarta el cunyat de )1oncle
del por ter que En Cambó té.
- Vo.ue Bempre eSla de broma.
Pero, digui, digui: és cert
que en venir aqul la gros!!a
cOSa d'En Camb6 VII ser?
- No ho cregui; aixo ho van fer córrer
els clligaireslt amb I'intent
d'engreixar-Io an En Fr4f1cisco.
Qúe no sap que esta tan scc?
-:- Treballa molt aquest home.
- SE tr'eballa moIt.~ : per ell . . "
Jo f. temp. que DO el pue veure.. . f.
J

•
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PÚlU'

üuenr- 'ols tlfuells treballs
que. r.ÚlCiolNls /J",b la 'VÜltI
del1lO.lre poble. els creguem
dig-nes de melKÍ6.
N_l.e IIJ R.

Bernat, ta cleiDII"U,
- 01., DOi; vaig dia(ilftt\
De)- m'eatreuqta l .

l'

..

E. 4paI4 secció

r~

-. Peab, no nlI eapficar-.'hi.
Vaj •• conloni l • ben be...

Q,a par.. •• -UD ¡".tant....
• ra deu o dotte di..
no II~ on soc ni qu6 em fai«_
Que fae .ny nou vida no..?
e potser no't pt.a l'.ny?
Apa, explica't, hom, plica't.
- Doncs m'eeplicari,
sapa
qee en el carrer de Giron.
j. vi!!\: fa let o yuit uya
amb la don la maitlada;
l. sogra i el mMt cunylft.
Dones vaig trobar-me el diumenge,
'1-.ra el die da c.p..d'. .y,
.mb un que em diu: gndevin.,
Bemat, el que t'ha toeat.
Jo em creía que era una broma;
i eH se'm posa allí a explicar,
i em d¡-\l: l'any que avui eomen~
tú sera. afortunat.
- No Ora pas una gitana
que et volia ...
- Ca, bome, ca!
Fina va dir-me que volien
-presentar-me c.ndidat
pe': les elecc¡oos vinents
de regidors.
- Bén pensal.
Veus? homes com tú fao falta
a dintre la eas4 gran.
Noi, des d'ara et felicito,
compta amb el -meu 'vot, ja ho aaps.
- Graeies, pero, noi, vaig despreasa ...
tiDC molta feina.
. - Pero, on vas?
- Creu$ tu que puc; adormir-me
d.vant d'aixo? Ara me'en vaig
c::ap al carrer de Sepúlvu1!a,
Montaner, Vila~omat,
de l-<oeafort, Casanovll,
ftorrell, Urgell, Aribau
j tot aquell tros d'Eixampla
• véure si pue trobar
jJn pila p'r .nllt-'Jri..·
... Qáe-eo v;ús bé .Ha on estilar
- Sí;. pero com que es a la dreta
de' l'Eixampl., i, jo, s.aps,
. no hi vull res amb els de 111 dreta ...
-He- sigut sempre esquerra,
nacíonalista d,' esquerra '
co~ deu s.r Qn bdn cata la.
1 ad-éu, .qui! trnc molta feina.
"':' Vajli, tÍl~~ta. amic 'Beroat.
l--

", *..

~
- Enguany Afque la aiadá '
. de Reís,'ha 'sigut completa:
- No me'n parli. A casa nostra
des d'aquell dia que sembJa
que ~Is moros Íii hagin_entrat .
i que' faeio de les sev~s.
Allo no és viure tranquil:
tot ión crits i m~ure brega;
t,re~s i canons per :Jquí,
aBit timbals i trompetes .. .
- A casa jo ja els tillc dit
"
.í
que SI. mouen tanta
gresca
escri-u¡-~ a Madrid que vingui
el senyor La Cierv •.
- Es pensa
que els fara po aquest 8e~YQr?
Posi's tranquil.a, Riteta .
tI meu gran, que ja llegeix •
em va dir que 1mb ell no hi creia,
i que. com la «Uni6 Monilrquic8»,
tot aixo ~s una comedia.
F,ins di,u, no sé d'on s'ho tr~u,
qu~ els monarquics volen treur'e
J_
molts' ~egidors aquest any.
- Ai, pobrets; no sé que hi veuen.
Si el meu marit em va dir
que ell i un .hre varen veure
com els R~is els hi posa ven
.1 ba1.c6 la nit aquella
Una sabata molt gran,i que segons la gent deia
era per dal's-hi una COSla
• totl, .1i.part de seure.
- I t.mbé el meu noi va dir
que a la «Lliga, hi varen veure
- ~ queal 'balc6 el, Reis van deixar-hi
una cosa que ja deien
que si era l'Autonomia.
- l no ho era?
- Cal Sap que era?
Apropi's, qu~ palS' gent,
¡,-'lí diré a cau d'oreU....
"
- Áf, uixl... .
- Ai, dispenli'm que .• ra
ve el meu. marit, i si'm veia ...
Vaja, fins un aItre dia.
- Passi-ho bé, i tant ~ult en veure-I ••
PEPET.

XR,LA)qDA

.

frl4nda. Nadó. Per entre la saq vessada pels
tella. .heroics- BlIs, tu et redre~res i, orgullosa,
peró . . b1ImDiada, detnan.a res ta lIibertat; ara
ve•• ~l lw!l)'& horttzó de ta iIIa verdosa, sortir el 01 triomfant, que et dóna un 1I0c entte les

naciona ,clJl1 blÓn.
El Slffi8cl deis teus BUs ha sigut fruetilor:
d'en

1Iot que
lluita portava, a la ft s'ba
~a flor d'81aemades colora que asse·
ti~rrv
-en la história ese vjtzada
i 11' st.a. Una ov eu d ' sprés de 1 ~ , nnys
'lúe patelXes,' erJlloplada a un Eetat qUI: n~ et
respecta perque no sap compendre, d'una nació
q¡¡e DQ :l'aima.¡w¡:rc¡ue no $ap veure tata l'espiritualitat del teu redre~ment. En el temps d'En
CrGmwell et revoltares igual que en temps de
Guillem 111, pero les dues volres fores derrotada.
Corria l'any 1800, i el Parlarnent angles pretenia l'uñIó ' de les dues naci-ons j i un fiU teu-~'
qual nom deus guaroar en llctres d'or en el
rnés pregon de ta anima--es leia dur moribund
davant els rectes j·utges d'Angla<teria, i ses queixes, queixes que reflectien ton desig, no foren
ateses, i tes pretensions loren vilment rebutjades. Peró en el regnat de J ordi IV, els- cató·
líes c!'lrlanda es revoltar~n de nou--<lesprés de
mantes vegades intentant alíanc;a amb fran'c s,
espanyd1s i altres naeions-i O'Connell va reformar la lIei electoral. fer l'have'r de pagar
el clero anglica els espe.Cialment católics i altres opressions let:en que, durant tot el segle XIX segurs utla Huita ferma per la nacionalitat que -alenava. I fou el mateix O'Connell el que feu formidaMe la que abans era
petita associació de fenians; i per últim Bernell
excita a ma armada ,l a sedició, veient-se el Go·
vern angles obligat apetites' eoncessions.
L'any 1916 em irlandesos Wliform-ats lIuitaren contra Anglaterra tot i estant en peu de guerra, peró foren venc;uts; 'i suara s"han revoltat,
prenent son aixecament l''lIspecte d'una guerra
veritable, puix la disciplina impenava en les files
deis valents soldats irlandesos. El dia 12 c!'agost
•
920
eL.-l..erd Batl~ tte, C~k el ~e\l
d-ojuni voluntari: i el 25 d'«tubre morí; essent
son darrer Manife~t les <paraules sanre¡¡ que
I'avalen com heroic martre:
"Nosaltres perdonem -a tots aquells q'u e s-ón "
els causants' de la nostra m-ol1t."
El dia 17 del mateix mes moria Fitcorh, als
divuit dies de deiuni, i el 26 el soldat Murphl
al disset dies.
.
Amenaces no v.alíen: ells marxaven al marti1'Í eOm creuals d'una nov,a Fe; i alla, quan els ':
trets retrunyien tetricament, eix~ de lIurs gorgos el suprem crit que tot nacionalista porta
escul1)it dins l'anima. Els ulls >deis hornes mures de tot el món et fita-ve-n amorosos i temomowent a l'altre el
renes.; temien v~ure d'
can's anci _reflectir.se en ton eSgllaroj pe'ró tu, I
Irlanda, pall-lida, plofosa ,p er la ~ang que ,vessabes, ena'rdies encara a tes legions, i el ~u _,
crit ,.emovia corso i torc;ava v~luntats. Veies, es- . )
paordida, la joventut com queia, abrac;ant-se J
a ta bandera; ' tu 'veies, hórroritzada,' com els 1
ulls vidriosos i contrets pels sofrime~ts, encara '.
t'enviaven;Un bes; p,e ró tu també veies els fills
que de la 1~lli~a eixien com venien a besar el~ •
plecs de la teva túnica i com deIs seus éssers
se t'ofrenavel,l sense recel, com complint. el deú- '.
re que qua!', nasqueren en tes formoses encono ' ,
tra-des i a varen rebre deis teus bi'a~os, ' que, en- '
cara que fo~t~, eren febles quán de tQn fUI .es '
,,'
tl"actava.
Ara .ets ja gairebé lHure; el món, ._q ue tant
t'ha admirat t'envia son primer sálut de germanor. Peró no oblidis els rprtncipis pel'S-. quals '
lluita-res j serva sempre a uest amor envbr~ el
terreny nadiu, i les onibres san tes deIs mArtrirs que ' per tu moriren intercediran da.varit el
Totpoderós pel teu 00, ¡per la riquesa del teu poble, fin:s ara vexat i oprimit. Irlanda, els teus
. monts van vesllumant-se poc a poc; pel llunya"
Occident surt el sol de la ju.sticia j tos fills
ar;reu ,p oden dir la Nació a que pertanyen: rep
el salut germaniv,ol deis catalans. Minsa é~
nostra ve u, peró nostre cor tothora ha estat al
teu costat, nostres pregaries per tu eren, nostres clams ,p er tu eixien. Esguarda tot el mon,
i veuras com .de totes les felicitacions encoratiadores que t'enviaran la més fervent, encara
que la més bumil, é,l! la d'aquesta terra, que,
eom tu, té un sol que l'enjoia, un cel que l'ani·
ma, un mar que la besa i un esperit-esperit
que heredem de nostres muntanyes-que ens fa
sospirar per I\1n ! esdev~nidor joiós.
¿ Qua~ sorruA per a nosaltres, darrera la
muntanya santa de 'Mpntserratj I'cs_trella' alJiberadora que ha l'cdimit Irl uda?

'*

E. R. G,
De La Veu Gracienca 31 Desernbre 1921.
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Xa far de rie s
Históri c.
Una familia pobra e~ennt les dotze tle
la nit per a assistir a la ' misa del Gall.
Un intant que en sentir la mare que fa
elogis d'aítal tradicló , i saben! que. a casa
po hi ha un pa a la post exclama amb ~n.ge
¡flui,at:
¿f si anem a missa les dolze de la nit eos
donara n un gall? Mare, jo no vull ¡>as dormir-me , que així podrem fer Nada!.
¡Pobra criatur a!

•

AL

MA RR OO

El rapor ter,-T ambé vols fer declar acions tu? I perQu~?
El "caloy o".- Per a veure r si hem ralleve n i m'env len a casa,

Acabem d'assab entar-n os de que en la
crisi ministe rial que s'e~;ta elabora nt a Madrid sera nomen at En Cambó ministr e de la
Go\'ern ació.
Si aixó resulta cert, ja cal que els catalans que no som lliguero s anem alerta, i 50bre-tot que ¿esem el nostre cant ((Els Segadors\), perque els qui lJavors s'atrav eixin a
cantar- los ja teneD per segur d'aoar a pissar una tempor ada al xalet del carrer d'En-

•

En la secció de (IRetols en... Castellall
,- del periódi c de J'ArUs hi lJeguim ~o que senostre~
gueix:
((Si a Madrid Eo Cilmbó essent Ministr e
fa moltes coses en catala, que no han de fer
els seus acóíits oportu nistes a Barcelo na? .. ))
No te' n deshag :u, noi, de les coses en caperetat
tala quc fa En Cambó , esSeot Ministr e; i si
El autob ús com a mitja mes rapid de trans port i de segur
inform al d'aix6 deis selefoo5', de SitlJCs i
sona l.-Et tramv (a es un desto rb per la v(a públi ca i un perill pels no,
d'altres entreba ocades .
ciuta dans .-Un silenc i inexp licab le i perju dial per la ciuta t.-L' urEo quant als seu s acólits, Can ~o que feu
genci a del no.u serve i.
vosaltr es; dárnosl a con queso.

Les

campanyes

E'ls 'auto~DUSOS i el nostre Ajuntament

Acaba rem nostre darrer artide proc1ama nt nostre criteri entera ment favorable a 1'establ iment rapid deIs autobusos en nostra urb. 1 aixo no és solamen t per la raó immed iata d'augm entar les facilita ts i comod itats a benefic i
del públic pagano . sinó per 1'aons de
t071S, de jo;ls i de pes, com diría un advocat pulcre i meticu lós que jo conee,
Les raons de 101ls a que al·ludi m són
difere nts i entre elles, la princi pal, és
la següen t: perque s'haur ia d'anar a la
supres sió absolu ta i total deis tramví es
en bé de l'urban ització definit iva de la
ciutat, en bé de la estetic a de la mateixa, a benefic i d61 trans.i t rodat en nostres carrer s i de la ma~or seguri tat pero
sonal deis que ens veiem obliga ts i condemna ts a anar a peu.
Hi guaoy aria l'urban ització defini tiva de la ciutat perque s'haur ia acabat
aquest estat de deixad esa i u'aban dó en
que es troben les víes i entrev ies de tOls
eis carrer s. ¡Ja pot fer tot el que vulgui
el Munic ipi per la bona conser vació de
l'aferr oat deIs carrer s, que no conseg uíni pa!> mai res! No cal més que contempl ar l'estat en que es troba la Gran
Via en els trosso s que acaba d'asfa ltar
l'Ajun tamen t. Fa dos mesos que és va
acabar el tros des de la P .aya de l'Universita t fins a Villarr oel, i l'estat de les
entrev íes es deplor abilíss ím,
El tnlnsi t rodat en els carrer s de
grans aglom eracio n!', com les Rambl e!'
Ron s i altres, facilita ría en gran manera substi tuiot els tramvl es per autobuso~ ' per la major lIibert at de lIurs
movim ents.
Hi guany aria 'la estétic a de la ciut?t,
perque roillor arietl les per¡:pe ctives amb
la de~aparició de tants pals i pals i de
les xarxes de cables que tapen com una
terany ina la vista deIs monu ments i la

JIi guany aria, per 6, nostra segure ·
tat person al, perque desapa reixer ien les
probab ilitats C;'UJl despre ndime nt de
cables que com un perilI immin ent plana sempr e damun t de nostre! ' caps.
Ultra les raons que ens fan éss~r decidj~s partid aris deis autobu sos en contra deis tramvl es, és que consid erem
que ha passat ja el Icmps deIs tram I
des de I'inven ció de I'autom óbil. De
la mateix a maner a que el tramv ía eléctric va arreco nar el de sang, com 1:fesprés la locom ora lenta, amohi nosa i
bruta, així també l'autom obil, l'autobús, en aquest cas, ha d'~rreconar el
tramv ía per ' resulta r aquest un artefac te
poc practic i inadeq uat al progré s modern, i per lo mateix al movim eot d'una
eiutat com Barcel ona.
Lo menys que hauria de fer l' Ajuntamen t fóra manife star una marca da
tenden cia a la supres ,ió deis tram\ s
que circule n per les R<tmb 'es, Pa~seig
de Gracia , Ronde s, Gran Via, etz ., per
a substi tuir-le s paulat iname nt per autobusos, arreco nant en definit iva uns ve·
hieles inadeq uats a les necess itats actuals i per aqul tot el materi ól fixe, que
és una tremen da i feixug a imped imenta
que mata la bellesa de les nos tres víes
princi pals i Ulla amena~a contin ua pels
clUtad ans de Barcel ona.
Mentr estant ' la solució n.a ve. Que
s'espe ra a celebr ar el concu rs impos at,
encara que no conven 'i ent? No és él Go.
vernad or qui ha de resold re aquest as!'lumpte~ Si és alxí, --que espera ? En
Foron da segura ment es deu fregar I~s
mans de gust!..
Nosalt res no dcixar em de vista
aques t assum pte, fidels defens ors del poble de Barcel ona.
ESPIA -DlMO NIS.

blavor del nostre cel.
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a Madt'id visita •
·se
lrobant
En Lázaro
devf. cantar un
li
que
Creiem
En CambÓ.
'
caste\lá
al
Iraduit
's
Segado7
tros deis
lá1.am!
I Pobre
Els de Sant Andreu , que respere n amb
el tlaviol per a sonar .... es quedar en gla~ats.
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Els gracio os ... gr .. ciencs fan 80rtir un
peri6i:!Jc que s'anom ena (( La Ve6 GracicQca>l.
Apa, Graells CaateJls, que a la vostra terr. nadiua hi teniu 6ns \lD rotatiu!
El po~ta de les ht»lalt!,.~s i les nOlÍes TDJUeS
estat'a joiós, penque enillteixen eí 1J0c 00.
I'han ,-ist néixer.
Podra e!lcrtu-rt U128 oda .- la Sttli1lÍria
P~a del Raspan. on hi eWJlpi ran un piaca
que digui:
(fAqul va obrir els uHs el petit lliguer o ...
¡'adesxi/7'able i el /lorale ,o r01n:intic)).
Si la placa és per subscri pció, I'encap salem amb una pesseta isabelin a.
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El dia que el Banc de · Bilréelooll s'obri,
es tancara el presidi pels culpab les de la
causa del desastr e financi er.

•

L'altre dia tinguer em ocasió d'¡¡plau dir
en una capélleta [eITuxera, la recitllció d'un
treball patritÓtic titolat ((L'amit: que'ns deixa)) del conegu t poetá Sanahu ja.
L1astima que no l'haguc ssim sentit en un
altre 1I0c on s'hi respiré s UD aire més catalanesc; car ens estrany a molt que si,ueo t
d'esper it na~ionalista esquer rá aClui com a
republica110 radic2J .

• Mireu que anar a raure en una ((Juven tud
Radical)) del carrel' de la- Lluna ... , la veritat
no hi l>assernl
Els homes com I'amic En Caries Sanahuja no deurlen e:nboli car-se amb gentper més bons xicots que siguin -prote gint
amb Ilur nom uns ideals que no son de
la seva fa i5Ó.
Amb aixo al tanto compa oy. o slnó hi
ha urá tunyina de la forta.

•

Marroc , La Cierva . ((Defenses) •.• Um!. ..
perque ens sembla que a al¡W. Ji Caran
!'é
no

pupa.

~FORN

DEL CISNE"

Conflterla 1Pastlsserla
Pa de. luxe i especial de Viena
Riqufssim pa de Génova

PELAI, 37

TElÉFON 2973 A

BAR CEL ONA

Josep Carera Sanjoan
Constructor d'obres pa,rticulars i Mobles
de luxe.-D ecorado r·d'hab itAcion s.
Despat xos, T ~atl es, m., dz. I

PRESSUlOST.S
PRQJECTES
Berna. 20 (S. el.'

BAR CEL ON A
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Ha caigut a la noslra redacció lUl plaga
dit Siscops , que per a demos trar-no s el seu
amor als esporta vlolent s eo! ha obsequ iat
amb una récula de cops de puny i puntad es
de PeU de~prés de lel! quals sembla ven els
oOltres cossos.el ma pa de J'Espanya gran.
Davant tan bcJles i convin cents demos ~racion! J'hem nombr at membr e del coa de
redacci ó.

•

¡Ai, CarrJlS~Uell COQl "bas d. eure
teu ... lc~.
Que un dia en p16Co asiltor i un senyor
et digui frac~ «~ usador , pe,qu~ al
ri polrtic;
d'..
capdev a 11 es tr,
di,D~1
eas
Grlcia
de que el teu secreta ri a
se-Ies,
callantmillor
casas. qae hauria fet
on no
d'aHA
que
ja
dim,
lambé en prescin
io.e.aac
qoe
pero
rajar;
por
en
n 'hi ha no
I ,
~ÍÓ)
dlla
racin
et
))
(ICentre
del
nalistes
pe"
ha
o'ltj
que
vaja,
..
dia
I'altre
de
la
com
a tirar el barret al foc i queclar-se calb efe
passad a.
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L1egim en ((El Diluvio)) qlle I'Jg••si Da.!mau té probab ilitats de sortir regido r ea le.
proper es eleccions.
1 ca!, amies de ((El Diluvio». J,nore o
potser que el noi Dalmau ~s un deis tants ..
pagano s del periOdic de l' Artis i constan t
concur rent a les reunio ns' que es te.neA en
aqa.eLl quartet del se.o. pis lOie I'A~." BarcelonP.
Doncs si vohltr es he igDor.eu; a La Uip
no. r res, que per ara Ji diuen que ndl,.,.jaso

Na VE S
Nova J"nla .- La Jovent ut Nacioe aUsta

de Balagu er ha celebra t sa aco1ttum.da
Assemblea de re.novació de Junta, quedan t
elegit Preside nt En Xavier Rubies i Sec.retari En Joan Sauret .

•

Una visit'I. -EI dilluns d'aques ta setma-

na poguer em estreny er la má del nostre OOIl
amic i ferm naciona Usta, regidor del Prat
del Llobre gat, Eo Esteve Forgas .
Li ren~vem les gracies per la vi¡¡,jta.
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L'Orfe ó c;,·acie llc.- El diumeo Bc propviilcat al mltt-i aquest a elllila' anusiu J dORara al teatre ((Eldoradoll el pimer coneer l po.:pular deis. sis anunci ats. Aqu-est coeccr l.
en el qual hi haurA ODres deIs mes Il.eac s
autors, sera {Dtegr ament dedicll1 a la caft'96
popula r.
-El (ICeotre de Deperidents)) de Sabade n
a deman at la cooper ació de rOdeó Gr.·
cienc per a commc morar r • .,;verla ri de la
fu.nda.ció Q'aquella cotilat , c:eleOrant ~ C/ltlcut al tcatre «(Euterpe» d'aqucJ la c:iuta&.
qual acte tiodri \loc .el die_ a l. la .....
Per a efectua r el vialje d'orfeo ntstea i Oc
quants s'hi vulguin agre,a r i~esta gestionan! la formaéió d'un treo especia-I,

•

Publicacions-rebtuaQ.-:-:Hem "eh.t, ealr..

altres periódi cs, el primer númer o de ¡fIL.
Grallan , portave u del Cttrtre N-eciGálU .. a
del Vendre n, '
- També lis ,rrjbat a nostra redacci ó el
n~mero extraor.dinari del DOs.tre confrar e
(\atalu nya) de Ueida, cledkat al Cap d'An1 '
Catalá .
-Hem rebut també el pJ:imu JlÚDllrQ
del periodic ((L·Idealll. porlave u de la JOV"tut Nacion alista del Poble Sec.
Fa declara ció de un ferm . .·:.ioaaJieDM.;
lJen~a valenta ment un crit de ~f'. i ttju:
(Icnlairant ben alta i ben dreta la neS(ra
bander a de Pátria i Llibert at, i amb un Cltat
de rebeldl a als lIavi, seguire m el c:aml eovers el nostre IDEAL)),
Molt bé, amics. Vos retorne m la salutació que'os dirigiu tOl desitja nt-vos molts
anys de vida per a bé de Catalu nya.
((Esqll~r1"a

•

•

Catalanall.- Se'AS

8$88~Ot.

que el Consell Directi u de lI matei a ha (lrganitza t el següen t dcle de. cooÍlcl'til~iOSt· de
les quals oportu Damen t S'OU~.D 1:11.
dies i lIocs on se celebra ran:
Dr. Aguad é i Miró, Presid ent del'Ate Dca
Encicloped.ic Popula r. Tema: ((El problem a
d~ l'babita ció obrera) ),
Dr. Joan Santiñ á. Tema: ((El MQQi~
.
i J'assistencia -póbJi-ca)).
.
I'Att.DeU
de,
enl
Pf"~sid
En Isera Dalma u,
,.erra
deJ'ü
l
((Id.ea1!
Empor danés. Tema:
Catala oa».
En Josep Pa;'~neIl8, DWec:tGr do IaIEscoles catalan es «Mossen Cintt>>>. :rema:
(L'ensenyal1~a primár ia en el I egim de les
democrácies)).
Hi ha el propós it de donar dites c,?ofer~ncies . en els PI incipal s ccotres euhuu ls de
oatra dutat.

