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es (liuea conservadors o catòsón uns còmics ' i uus mals
^lic?? f) uns mals republicans, en
sentit de la paraula tal com
iitén avui. Prova d'això que
jlts d'ells han tingut de dimitir
iian estat acomiadats dels seus
rrecs. Ellsv eien clarament que
, República conservadora no poi existir per no haver-hi partit, i
-predicaren per a ésser ministres
per obtenir càrrec o favors i per
li principalment a un règim que
) havia volgut accedir, a les seves
ivejes, i per consegüent foren i
n republicans per "accidents",
ie purguen la seva falta no esnt atesos en res després d'haver
rvit de ''ganxo" als altres. .Co;m
catòlics sabien qvie aquells a qui
udaven eren enemics i essent
és pocs bé podrien veure que la
epública seria contra la Religió i
Tradició. Cívicament abandonan molts els seus càrrecs fetit veu
que no eren atesos potser, o no
Lsent-ho, però continuaren i conuen epcara ajudant a perseguir
catolicisme, a la familia, a la
ropietat, al dret, a la justícia, a
, moral i a tot el bo que teníem.
ón tambéni als republicans en el
;ntit que avui s'entén aqttesta palula perquè tenen de. dir que
m contraris al que la República
icta encara que no ho pensin.
Ni com a catòlics ni com a reublicans poden ésser útils ni a la
:e!igió ni a la República a qui esiirben i per consegüent sien ün
estorb pel país. La República tal
om ells diuen no és possible per
ra i ells ho sabien i ho saben i el
itjorés que no es veuen esforços
e la seva part perquè ho sigLii, sió que al contrari ajude-n a Cjue
igui com és. Encara que vingués
in dia que les esquerres tinguesin de cedir, el mal ja estaria fet
costaria mol't de remeiar-lo i sem
ire en quedarien les taques.
Si hagués pogut haver-hi una
íepública com aquells ens deien,
osa per ara impossible, poc a poc
ots els espanyols en la seva maoria haurien acatat el jove règim
Espanya no hi hagués perdut res
) molt poc, conit ampoc si molts
iels republicans de dretes s'unisiin amb altres sectors polítics tam)é cle dretes per oposar-se al sociaisme que ens empesta.

dreta,d 'esquerra i del centre sense decidir-se a res concretament.
Torno a dir que Espanya no està encara preparada per floreixer
i progressar amb pau i tranquili-,
tat amb ima República com la cpie
se'ns impqsa. Manquen honies i
manquen
vertaders
republicans
que els temps ens podrien, portar
si no s'hague.ssin precipitat els c[ue
menys devien fer-ho o sigui els anomenats republicans de dreta o
conservadors o catòlics que 'oé
prou cpie paguen el seu pecat. Al
seu costat molts "visionaris" s'arrepenteixen.
Es clar cjue tot l'esmentat són
apreciacions personals meves, ])erò confesso C|ue patriota abans que
res més voldria equivocar-me en
molt del que he dit^ si és que pot
ésser.
Joim B. Turull
* * •

N. de la D. — Al reproduir el
precedent article a "ESPANYA
FfíDERAI/' periòdic que demés
de la seva significació tradicionalista catòlica-monàrqnica. es mou
sota el ritme d'im sentiment comarcal, volem retre homenatge als
\'alors del periodisme comarcal —
fins a cert punt antiteticsal periodisme profesional de les capitals—.
En el periodisme comarcal —
lliure, espontaiTii, mascle, es produeixen treballs com el que reproduïm, fills d'una convicció i
d'una tradició, que nc> són possibles de publicar en la. premsa
d'empresa.
Per això l'autor de l'article —
valor periodístic i intel-lectua1,
pensador i expositor d'idees, en el
cenacle de la premsa comarcal, bé
\'nl els lionors de la reproducció, oi
més, tractant-se d'un adherit a la
Lliga Regionalista
(avui
IJiga
Catalana, demià...)
L'esperit de la lletra el subscrivim, no la lletra en sí, alguns errors polítics no poden desvirtuar
la nostra simpatia a l'escriptor comarca!.
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UN MINYO DEL REQUETE
•Sóc
sóc
que
per

minyó del Requetè.
\n\ soldat jovençà
vull imitar ple de Fe
la glòria, de demà.

Els anomenats re])ublicans de
ireta són els culpables de tot el
}ue passa. Sense ells no tindrier.i
Sóc soldat de les legions
;1 desgavell que av\.ii patim a Esde la .Santa Tradició.
3anya i que una guerra civil no
•
i "creixo com els plançans
'hagués pogut imposar, mentres
i'
que
xucileii bona saó.
ira la riquesa espanyola es desnorona .gràcies als socialistes, úSóc la raça jove i forta
lics i vertaders sostenidors de la
que avença sense desmai,
República socialista perquè és d'asóc l'Espanya que no és morta
;juells i no dels republicans vertai qUe no morirà mai!
iers. El menys que podien fer els
Sembrador il-^luniiinat,
tepublicans de dreta és fer obstnic
jo escamparé les doctrines
lió de veres a les Corts, ne com
de la Ikun i la veritat
\ qitc fan que no es altra cosa
i arrencaré les espines.
qw. allargar la vida a l'Azan.a i als
s^cilistes ; propa,gar amb í(;Tça els
Jo seguiré Icis Banderes
,seu ideals; protestar soroUosaquan sigui l'hora propícia
mei de les equivocacions sectàd'acorralar a les feres
ries i apassionades dels goveri esventar tanta injustícia.
nah i de les seves Ileis.i fug'ir de
Vull ser cavallier complet,
la -i mpanyia dels socialistes i
i desfaré torts i agra vi s
delscus aliats fent un buit al seu
restablint la llei i el dret
entüi, del contrari és de creure
li la Fe dels nostres avis.
que ón uns "caragirats" i uns ver
tade; puntals de l'estat
actual
I quan surti al sol de glòria
' del f,ís, que a més empitjoren. No
tot radiant i resplandent
vull ita- noms, són tm grapat
il·luminant la victòria
;iie íjs duen de dreta i són emid'un poble lliure i creient.
^ ^ " ^ n t d'esquerra perquè obren
Cara a cara l'he de veure
\"•^rlWen amb els darrer.s. aju•c tpeialguiis "idiotes"
corjüiós i el front .serè,
que es
n ntiàrquics sense rei i catòque ja haurà fet el seu deure
fil' jgUis r-eligió, i per En Lerel minyó del Requetè.
utha fet decTaracio'ns de
•í'
F, Flor de Lis
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L'afer dels llançamèMs

La Pesta Major
d'enguany

i IV

La Junta .Directiva del Casal
Tradicionalista d'acord
amb la
Joventut Carlista d'aquesta ciutat,
han nomenat una Comissió que es
f-

,,

,

ï

,

proposa organitzar un atraient
progrania de festeigs per a la vinent Festa Major i en honor al Patró de la.ciutat. Sant, Llorenç.
Epcara que és massa aviat per a
avançar-ne detalls sabem que la
Comissió es proposa publicar un
programa-anunci que cridarà fortament l'atenció demés entre els
números que es preparen
figura,
una Festa infantil, representacions
teatrals, audicions de sardanes i
concerts, a càrrec d'una renomenada orquestra-cobta.
Per a ajudar a les despeses que
ocasionaram els festeigs, entre els
soois del Casal Tradicionalista, Joventut Carlista i persones simpatitzants s'ha obert una subscripció
voluntària quina primera l·lista ens
coniplavem en publicar' avui:
Josep Maria Marimon i de Padró, 35 ptes.: Joan de Batlle Ribas,
25 ptes.; Joaquim Prats Camprubí,
35 ptes.; Enric Sarradell Pascual,
25 ptes.," Josep Maria Cafiadell, 15
pessetes; Joan Martí Duran, 10
pessetes; Joan Ribas Estapé, 10
pessetes; Teresa Quadras i R.
Condomines, 10 ptes.; Martí Mont
many, 6 ptes.; Jogep Saez, 5 ptes.;
Carmel Ros días 5 ptes; Jesús Sagues Manadé, 5 ptes.; Eduard de
Batl·le, 5 ptes.; Ramon Sans 5 pessetes • Enric Prats. 5 ptes.; Juli
Chaverría. 5 ptes.; Manuel A. Serra, 5 ptes.; Joaquim Ribas, 5 ptes.;
Salvador Cussó, 4 ptes.; Eduard
Castells, 2 ptes.; I^lorenç Roig, 2
ptes.; Ramon Dalmases, 2 ptes.;
Jaume Prats, 2 ptes.; JosepaSagrés
2 ptes.; Joan Gonzàlez, i pta.; Eduard Se ler, 1 pta.; Llorenç Pahis.sa, o'50 ptes.; N. N. 50 ptes.;
Francesc Sans, to ptes.; Bartomeu
R(js, 1 pta.; Ramon Canameras, 5
ptes.; Josep Ribas, 5 ptes.: Llorenç .Prats, 5 ptes.; Enric Sabater,
5 ptes.; Carles Martí, 5 ptes.; Emili Roca, i pta.; Maria Panyella,
I pta.; Salvador Martí, 5 ptes.

Joventut
Carlista
de Sant Fe Ha
ALS

CORRELIGIONARIS
LA COMARCA

DE

Aquesta Joventut de recent crea
ció té el propòsit

d'oi-ganitzar

a

tots els pobles de la Comarca, Delegacions o Juntes.
Són molts els pobles d'on es tenen ja noms i adreces; per això es
prega encarescudament al

jovent

tradicionalista i. siimpatitzant

dels

altres pobles que encara no

esti-

guin en contacte amb noisaltres que
ho facin per escrit a
direcció:
Casal

"Jovíentut

la. esgüent
Carlista

del

Tradicionalista - Ignasi

I-

g^lesias, 24 - Sant Feliu del Llobresrat".

SASTRERIA

Manuel

"SPORT"

Rosell

U^preaentcni de J«« Màquint:» de cosir «AL^A»

Xo i-s cregui ara que paríem per
criticar sistemàticament el procedir d'una classe; jamai ha estat aquest el nostre intent. Però ens do
i em les malalties del pròxim i 'lur
cloU'r el sentim com a propi^ i per
això ens esgarrifa i commou el
pensar en els s(JÍriments i les privacions que suposa un llançament.
Nosaltres ens fem càrrec i.comprenem, amb quanta raó es planyen els propietaris, víctimes de
dos monstres. D'una banda la burocràcia devoradoi-a de l'Estat, ver
'.adera sangonera de la nació, e s
.xucla una Importantíssima part tie
les seves rentes; de l'altra uns ettadiuits rebels o impotents estronquen considerablement els ingressos ordinaris perquè no paguen els
lloguers que els pertoquen.
Cal, però, per damunt de tot ferse càrrec de les necessitats; seria una injustícia que, necessitantho, manqués a un home ço que en
nosa,ltres abunda innecessàriament;
que' hom no tingués ço que posseïm abandonat o improductiva
S'ha parlat molt fins ara. dels
drets de la propietat, però no s'ha
gí/sat tenir en compte les obligacions de la propietat, i qui sap si
•es rebeldies proletàries actuals tenen un fonament, o quan no^ un
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nostra

OBSEQUI A LA SECCIÓ DE
TEATRE
L'excursió a Sant Bartomeu dè
!a Cuadra i Santa Creu d'Olorde
celebrada el passat diumenge dia
y va ésser un èxit. Prop d'un centenar d'excurS"ionistes passaren el
dia per aquelles belles contrades,
en mig de gran alegnia i bon humor.
Hi hagué missa de Comunió a
l'església de Sant Bartomeu i visita al Santíssim a Santa Creu
d'Olorde.
Ev. el dinar camperol hi hagué
molta alegria.
:
El President del Casal Tradicao-i
nalista en Joaquim Prats i la sev£s
família honoraren la festa assistint
ai dinar.
'

Awis
d'Admimstracié
Contínuament hem viingut pregant als nostres subscriptcr de fo-:
ra Sant Feliu, la necessitat de cjuè
es posessin al corrent de pagament de llurs subscripcions, doncs
él seu valor és el que .ajuda a mantenir la nostra publicació, que no
té altre ingrés que l'ajut eccnònuic
amb que ens afavoreixen els nostres amics i simpatitzants.
Com sia que ivn nombre, reduït
per sort, manté l'equívoc de rebre
el periòdic sense satisfer tta subscripció, fem avinent que partir del
mes d'Agost viinent no el rebran
els -subscriptor de fora que.^ no estiguin al corrent de pagament.
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pretext, en l'oblit latnetable d'aque.-ites obligacios: en tal cas la
•••írtima d'ahir, sacrificada per ac•i') o per omissió, és avui monstn.-.
qin c-gairap;i al seu propi victimari.
_ ,\Jn3, obligació de la propietat, é^
'dcmcs, la caritat. Es là regor de
l'eixutesa per la virtut de l'abundància; que ço que és molt devaili
à çt que és poc. que ço que é,s potent ajudi a ço que és impotent. ,
Satisfer les necessitats amb l'oírena g-enerosa, i amb més motiu,
quan aquesta ofrena reclamada per
la raó natural, no causa dany o
en causa poc, al que l'exerceix.
V la caritat s'ha de practicar per
damunt dels drets, perquè aquests.
drets s'han de claudicar mantes
vegades pel bé del pròxim, doncs
en altre cas el seu manteniment és
una funció il-lícita que causa perjudici i injustícia. "Súmmum jus,
summa injuria".
Quan la desorganització de la
societat causa . víctimes innocents,
cal tenir més sentinienis al cor que
no pas calculis a l'enteniment.
Caritat,
doncs, administrada
amb justícia; i per més que legalment no és exigible, eu nom de
Déu, la mateixa caritat per esencia, us la demaaiem per les víctimes innocents de la misèria.
Juridicus

De cara ai món
civiiilzai
LES ESTÀTUES AL SAGRAT
COR A HOLANDA, ALEMANYA, CANADÀ, BÍLGICA I
UNES' QUANTES REPÚBLIQUES AMERICANES
Perquè s'ha fet creure ais maiitats de tota documentació que això de què en un lloc públic i vis:u'i! iii hagués un monununt ai S-.- ,
g:ac Cor era cosa que sul.imcr.t;
succeïa en país tan "{avermcoía"
oom el nostre sota el domini <inn
jesuitisme desaíorat, i q'ie sistemàticament es rebutjava en tots
él,,' països, estrangers.
-• ••
Anem'-ïi fer un ràpid i, pe.- ;ivui.,
iiicompllet recorregut De pa- que
el .viatge serveix d'il-lustració als
que no la tenen, portarà- l'alegria
als fogars en què es venera.i s'estima al Cor de Jesús.
Equador (República). — l·ll dia
9 d'octubre de 1928 s'inaugurava
solemnement la grandiosa estàtua
aij Cor de Jesús que s'aixeca prop
de la colina de Cullea .A. la Repú-;
blica no li ha succeït absolutament;
res per haver rendit homenatge pú
l;ic al Redemptor. •
Holanda
(Monarquia
protestant;. — A la plaça de Tfllburgo;
s'aixeca una preciosa estàtua de!
Redemptor amb el cor d'or massís. En él pedestal s'hi llegeix ''Regí suo cives" ("Els vasalls al seu
Rei").
Alemanya (República). - - Colònia dedica una estàtua pública al
Sagrat Cor. La inscripció, que comença amb aquestes paraules: "A
Jesucrist, Rei de tots els segles,
de qual cor ha sortit la sahit del
món, i acaba amb aque.^tcs: "'••]]
seu sempre fidel Colòriia." 1 :Ia Kepublica alemanya segueix en i<cu
! Colònia continua essent una mag
ui fica ciutat.
Bolívia (Repúldica;. • - Dos nio
numents públics ai Sagrat Cor. liu
a Sucre i un altre a La Paz. Eni cara no se li ha ocorregut a ningú.

