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l,ré sen s’hi sent impregnada una for—
tor produida pel seu trebali és de res
pectar molt més que no altres que l’á
fany dç presumir eis porta a fer fortó
no d’oli pre,cisament, sinó de “Petró
leo Gal”.
Ja ho sabeu, noies
de Sant Joan.
Quan trobeu a n’en Pineda peis carrers
apárteuvos-en
que no fos cas que an’tb
la pudor d’oli el maregéssiu!!
Es tan
deiicat... per segons qn!!!

si no té instrucció és per culpa d’ells?
Moltes de les coses que passen en el.
món enter són per manca de cultura.
Moita i molts són els que si s’hagués
tingut cura de fer-los anar a col.legi
no es trobarien sumits en la miséria. i
no tindrien de fer trebalis pesats per a
poguer-se guanyar un mos de pa, amb
pron femes.
Cal doncs, pares, que tingueu mira
ment amb els vostres fihis.
Una de les altres coses que cal pre
vénir ámb tota energia si convé, és mi
rar els llibres que liegeixen els infants.
Es-. deziigrant i vergonyós veure jove
nets, queen l’edat que podrien instruir
se;iarribar
a ésser ohmes de profit, va
gin acotnpanyats de llibrots pornogr
fics que són la ruiha del cos i de l’ni
ma S’ha arribat á tal extrem en aques
tes lectures que fins les primeres Au
toritat5 de Catalunya s’han tingut d’in
teressar i intervénir directament contra
totés áquestes coses que són la ruina
de lá intelJigénciá.

No. Ii agraden les nenes
que d’oli fan pudor;
es comprén: és tant senyor
i sang de noble corre en ses yenes
que com voleu que u agradinles
{nenes
que d’oii fan pudor
si per eh el treballar no fa se
[ñyor?
*4’

4’

El dia i’ de desembre hi haur les
eleccions municipais.
cal,
santjoanins,
que comencem a
rumiaç les persones que cal posar al
iwstre Ajuntament.
Penseu en aq.uçlles paraules de Cas
tell-Tailat que deien “Cada pobie té el
govern. qus és .mereix”.
N’rulgtçmde cap manera posar
hi un hornes com fins avui hi tenim,
qué i’adniinistració i economia no l’han
coneguda mai com se fa.
Posembhi
persones que puuiu regir
b :eI destins é la Vila i 11 facin per
dre aquest desCrédit
ue pesa sobre
nostre.

.Recómanem d tots els pares i mestres vuiguin preocupar-se seriosament
de i’ensenyança deis seus filis i procu
rin per tots els mitjans que no es mal
tatli pels cárrers, doncs és vergonyós
veúre de la manera repugnant
com
blasfemen les criatures.
Pensen que són els hómes de dem i
si pugen sense correcció i fré tindrem
Üna soeietat consumida i que no ens
podrem vaidre de res d’ells.
Cal nviar la mamada a col.legi i que
cis pofessors es desvétllin per ells, ar
ribánt-lds a fer ésser homes dignes de
la societat i no l’escória de la mateixa.
Pares!
No regatejeu esforç per po
guer donar un bon ensenyament
als
vostrés filis. La cultura és el més pri
mordial que hi ha i és el pa mateiral
i mcira ldel nostre cos i de l’nima
Molts deis que no saben llegir ni es
criure donarién tot el que tenen per Sa
piguer-ne i diuen que si no en saben
és perqué els seus pares no es cuidaven
de fer-los ánar a col.legi. Doncs ací te
niu l’exemple. No volgüen de cap ma
nera que el dia que siguin grans els
vostrés filis puguin dir el mateix de
vosaltres. Qin efecte l’hiha de produir
a un pare el sentir dir al seu fui que

-

No permeteu de cap de les inaneres
que ls vostres filis tinguin a mans no
vel.les pleñes de podridura que no dó
nen instrucció sinó al contrari els fan
obrir els ulIs davant del vici i de la de
generació.
Feu, per sobre de tot, que els vostres
infant silegeixin hlibres bons; llibres en
que hi puguin aprendre i que els siguin
de profit.
Arreu de Catalunya
s’estan créant
‘diriament
centres de cultura. Societats
que sense Costar un céntim poden a—
nar-hi tots els ciutadans i tenir a mans
hhibres instructius, Ihibres que són els
vertaders amics de l’home i que no él
falsejen ni l’Cnganyen.
A Sant Joan també tenim una Socie
tat d’aquestes. “Foment de Lectura”.
Compta aquesta societat amb un gran
nombre de soéis, peró anib aixó no n’hi
ha çroi, doncs cal procurar per tots cis
mitjans que cada dia siguin més els que
hi ingréssin i d’aquesta manera vindr
dia qüe tindrm una societat enfortida
i ildstrada i será quant Sant Joan cx
perimentar
un avenç e ntotes les coses
seves.
Pares!!
En bé de la Cultura jo us
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demano procuren per l’instrucció del’s
vostres filis! No oblideu que vosaltres
mateixos us trobareu satisfets al veure
que haveu fet tot el que ha estat al
vostre alcanç per ells.

Seriá convenient que ens diguéssii
eh de ! Casa Gran quantes pessetS
es’ porten gastades en tiberis, viatgS
¡ altres coses per l’istil.
E’ de stiposar que deuen ésser mol
tes, ja que tot sovint els veiem tÓt a
la fbnda i suposo que no els deuenpas
donar-los-hi de franc i deu haver de pa
gar el poble.
Aquests són els que ens deien que ca
lien fer economies. Tira peixeti quines
economies més fermes!
La settnana que vé public&rem tina
cópia de la carta que va dirigir en Pi
neda a lAlcaldé Soldevilá demanant-li
perdó perqué no el trégéés dé la cá
de la Vila.
Cal advertir que aquestá cópia l’heM
rebuda per radio tramésa per aqueli
gran poeta desaparegut.
que fon Eñ
Jaume Aixís i Aixás.
Est
un “rato” bé i promet portar
molta barrila.

E din qué....
En Soldevila no ha treballat mal i
t émoltes pessetes
En Vinyeta per méé que trafica a
I’Ajuntament
no contenta a ningü.
En Pineda és un pobre xicot, i molt
curt de gambais.
En Vilaseca segueix siguent tant car
Ii com mai amb tot i haver fet els car
lin un petit paper en lés eieccións.
En Mártench continua siguent el po
bre horne que tots coneixem i al mateix
temps tant alt i gros com sempre.
L’Illa continua no demanant permís
a .l’Ajuntament quant té de fer obres.
Els de Renaixement
Federal conti
nuen siguent tres i i’exercitant.
El poble espera hes eleccions per fér
una bona neteja.
El sabó “Esqüerra” és el que neteja
millor.
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