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Ell els homes una de les qualitats
lues destacades híiiiria d'ésser la
seryitut .real ala sinceritat.i veritat, 110 les protestes mes o menys
farisaiques.
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Es ben a contra cor que aquest número semblarà el dedi
Lluita dedica el major espai ratius. Els vocables insídia, caqiieni
a
«L!
\n.'-.
Ens
sab
greu
oerquè
no
volem
cansar
als
nosdel
númiero de la setmana pas- lumnia, mentida, cretinisme,
ÏJA
tres lectors ahi' una polèmica cle baix nivell, al qual no li hem sada a nosaltres. No cal dir que estupre, vilesa cavernícola...
«Lluitas de !a setmana passada dedica un editorial sencer portat nosaltres, i perquè considerein que no va! la pena. Mas- en tot allò que ens refereix ho són emprats a tort i a dret pel
a comentar la nostra posició actual. No en té prou d'una edi- sa cosses pas&cn i es succeixen perquè no]s'en preocupen, per fa amb aquell to plàcid (sic) i nostre confrare local.
D'això s'en diu jugar net!
torial; en altres llocs del periòdic hi ha diatribes i atacs contra tal de entretemr-nos dialogant . jbre si hom es més espavilat amical (sic) que tan l'honora.
Havíem
promès
no
parlar-ne
que l'aitre; sobre si ens agrada el titol de minyons o el de carel nostre setmanari.
directament p e r ò no p o d e m
El confrare Lluita és enemic
El confrare vallenc, emprant aquell lèxic tan característic iisfes; si el lèxic emprat pels nostres contrincants no pot plau- més que correspondre l'amabide
portar la discusió al baix
del «camarada» de quarta categoria pren peu d'unes noies.po^ re a ningú que servi un dit de font etc. etc. Però, els nostres litat de que ens fa obsequi.
nivell
dels personalismes. Té.
lítiques publicades a EL TEMPS per senyalar-nos una posició lectors compendran que si més no pels lectors de bona fe de Tu benèvol lector perdona per norma escàtir el valor de
que no hem tingut, ni tenim, ni tindrem mai. Des de un prin- «Lluilu» cal que dediquem en contestar a «L'uita», algunes, si avui ens permetem de fer les idees, no li interessen per
cipi venim afirmant que el nostre setmanari no està afiliat a encara que pot ser, excessives ratlles.
qualques comentaris.
res els homes. Magnífic ideal
Ens plauria que s'hagués ll>--gií el setmanari at'Iudit d'unes
cap partit polític i continuarà no essent ho mentre estigui a les
** *
sinó fos rectificatfreqüenment.
setmanes cap aqui. Dona bo, veure i apendre la sinceritat i el
nostres mans.
Per
això t r o b e m dignes de
Segons Lluita (consulti's núAquests dies s'ha constiíuit entre nosaltres, una delegació grau de cultura que es destaca en cada u dels articles inscrits. meros anteriors) una referència lloança els pocs casos de perda la Lliga Regionalista de Catalunya. Coincidint amb això Peiò rúitim, ei dle la setmana pessada bat tots els records. Si publicada en la secció de no- severança en un mateix ideal.
*^ *
hem publicat unes notes amb algun comentari escadusser fa- estiguessin convíençuís que aquell número ha estat llegit pels ves no implica cap garantia
aniics
nostres
tampoc
ens
en
ientindriem
ara
en
contestar-ho.
d'autenticitat
per
part
de
la
ReEl
mateix
periòdic publica
vorable als homes que la constitueixen. I igual capteniment
Ell
sol
es
fa
lai
propaganda
E\s
xirois
minyons
d'Et
TEMPS
d'unes
setmanes
ençà unes didacció.
Però
es
veu
que
dintre
seguirem pels homes de qualsevol altra partit polític, mentres
vagacions
sobre
çI
catolicisme.
han
tinguí
la
malla
sort
de
fer
enfadar
als
homes,
ja
mestres
el
periodisme
a
casa
nostra
en siguin dignes.
D'antuvi sembla que haurien
també
existeixen
preferències
i
àdliuc
íiel
p'íriodüsme,
de
<Llu!ta».
Nosaltres
confessem
que
no
Però com els nostres lectors compendran. aquesta defed'ésser unes orientacions encarència no significa cap adhesió nostra a la Lliga Regiona- •10 voliem fer, i (ens esgarrifem en constatar de la manera que privilegis (cosa que ens havien minades a senyalar les falles de
donat
entendre
que
solament
lista de Catalunya ni a cap 'partit. El nostre periòdic mai serà ' els hem fet enfaídar. Però, i amb perdó per l'atreviment, volem
gaudia l'Església). Es dóna el l'actuació d.el catolicisme. Però
òrgan de la Lliga ni de qualsevol partit polític, mentres osde- dir lis que ens hzi fet ei mateix efecte d'aquell home, no gens cas de periòdics que tenen sec- hem de confessar que no són
fensi el règim capitalista basat en e! liberalisme econòmic; agradable ni en lel seu aspecte i que la canalla al veure'l ja co- cions exemptes de responsabi- altra cosa que l'exposició dels
mentres, el capitalisme d'En Cambó sigui igual, en certa ma- rreu, que es creu^que endaganl quatre crits i tot fent protestes litat i altres no. Altrament no coneguts tòpics contra l'Esglénera, com el de León Blun, i d'En Ventosa com el de! mil- de noblesa, barrejat amb la seva saliva, escup mots grollers pit- trobaríem cap raó més convin- sia,—reputats abastament—coxors, bastant pitxors, dels que eil blasma, que ja te raó. Ningú cent per a justificar aquella sè- rretgits i augmentats per la ploh'onari Albert Thomàs, ai ce! sia.
V'.l r/f/'P "rir,.j''i!i"n í'in·' Fjviii 'npor;Hit és es'seiiriaípipnt donarà raó i es corivencarà pels arguments de tal classe.: I rie de penjaments tan delicats ma de l'arlicnlista. La setmana
antirristià. Es per això que nosaltres mai no podrem pertànyer iíionys SI eníeüciunadameni calia tuía la veritat, i s'esvan©!»- '"qtte-ens-ciedica' pel·-Hi..í-.;x ÜIO- p.i.^-ïaJ•; -ri': p'-'-st-nta ni ratolicisme enemic de la ciència i
a un partit que constitueix un dic formidable a un cúmul d'in- de coses puerils que no poden ésser emprades sinó amb el de- tiu d'haver recollit una versió
per a refermar la seva opinió
sig
d'explotar
la
bona
fe
per
la
manca
de
cultura.
d'una
conferència
en
la
nostra
teressos que creiem injustos i que treballem per endarrocar.
cita com a exemple el cas de
secció
de
noves.
*
*
*
EL TEMPS i des d'Eu TEMPS seguirem fent la mateixa obra
M.
Servet i el de Galileo. Per
** *
«Lluita» ens diu mentiders perquè, segons ells, en alguna
essencialment social.
que fa referència al primer ninL'editorialista de Lluita con- gú ignora (excepte l'articulista
Els nostres lectors compendran, doncs, que no ens hem ocasió hem fet dir a homes dels seus, coses que no digueren.
Ells ja saben (ï ho callen) que quan ha succeit, hem sapigut fessa que l'aütor d'un petit co- al·ludit) qüe si bé és cert que
moguí d'un mateix lloc.
Fan mal fet, doncs, els de «Lluita» de penjar nos etiquetes rectificar voluntàriament la qual rectificació ja prou diu quin mentari (una altra secció de va é s s e r condemnat a morir
que no ens corresponen i que rebutjem. Nosaltres farem hu era la nostra intenció. Estem segurs que <";L!uita> ha publicat poca trascendència) aparegut cremat en pública foguera, no
en el nostre setmanari dues set- fou degut a la intolerància i inmilmet, la nostra via en espera de poder dotar el nostre pe-, informacions que els diguérem amica seus. Es difícil, aixi les
manes
endarrera, està inutilizat
riòdic de més fortituí i de més intensitat, predicant e! que sem- coses, una mala informació, per múltiples raons que no rebai- per a sostenir el diàleg amb els transigència dels catòlics, sinó
que l'autor d'aquest càstig va
pre hem predicat. Si no en sabem més, serà perquè no som xen a qui informia? Es procedir dignament no vo!guer-se apro homes (no sabem si també amb é s s e r , el reformador i el seu
fitar d'aixó i molt més si s'aclarit. Diria mala informació i ca- les dones) de la U. S. C. Notan savis.
enemic irreconciliable Calvino.
Poden seguir els senyors de «Lluita» fen l'apologia d'un llar la rectificació, deixem als mateixos de «Lluita» prou mes- saltres direm més: no solament I en quant a Galileo cal adverideari com el socialista que en arribar ai poder s'ha girat d'es- tres en la tria de mots, que ho caüfiquin. Quan tinguin el mot el que escrigué aquelles ratlles, tir que fou obligat a retractarsinó tothom que es permeti co- se perquè en lloc de demostral
quena a les mases treballadores, sense fer un sol pas pel seu els agrairem que els comuniquin.
mentar
la seva activitat políti- la seva teoria amb arguments
** *
alliberament econòmic. Poden seguir predicant que respecten
ca.
Puix
en lloc de derriostrar científics, com era del cas, es
Ens diuen que la Srta. Qraupera no alabà l'adulteri, com
les creencies del poble i el primer que organitzen és confela
falsetat
del comentari al·lu- valia de textes bíblics que adaprències públiques contra la fe religiosa d'aquest mateix poble. nosaltres afirmarem i seguim afirmant. Estem disposat a prodit s'entreté l'editorialista a de- tava capciosament. Més t a r d
Poden seguir parlant d'una moralitat hipotètica i ostentar en var ho però abans volem que ens diguin que entenen per adul dicar-nos un seguit de dicteris,
quan altres savis astròlegs ho
llur programa social i polític les institucions desmoralitzadores teri. interinament, no ens es possible dir que mancàrem a la dignes de figurar en el vocaprovaren científicament l'Esgléper excelència. Nosaltres seguirem ei mateix camí davant el veritat.
bulari més escollit. A q u e s t a sia va aceptar-ho amb g o i g .
* * *
poble que ens jutjarà a tots, i en la qüestió social no ens
manera d'obrar ens recorda la Puix el moviment de translació
Pot ser fora, per dir-ho d'una manera a altre, d'agrair el zel de certa premsa de Barcelona. de la Terra no està en contrahem mogut ni ens mourem de la Veu de Roma,
de «Lluita» per orientar-nos i donar-nos noves pel nostre goposició amb les Sagrades Es* * :ï!
vern. Però els hem de dir qüe no es cansin ni es busquin tanta
criptures c o m a l g ú ingènuaEls senyors de Lluita tan pu- ment ha volgut fer creure. Vaja
feina. Fins ara no ni ha hagut cap que valgués la pena. I per
altra part encara que minyons, potser perquè som xirois, en- ristes en qüestió d'ortografia que si el Sr. M. es pren aquescara tenim prou coneixament per triar el mestre i les fonts d'in- mostren més laxitud en matè- tes llibertats amb la història,
ria de llenguatge. No tenen re- ignorem les que es pendrà en
formació. El mestre que volem nosaltres no cal que tingui titol
cels en atribuir als seus con- quan a la veritat.
ni ho hagi exercit mai, però volem que sigui un vertader mestraopinants els mots més pejotre. Si entre elis n'hi ha cap aixi que ens ho diguin que potser
DEL
farem fira.
Dr. E N R I C G U A 5 C H
***
M e t g e oj)fraJor de l ' H o s p i t a l J e Dant 1 ati i Oanta T e c l a oe .Farragoiia
Ens podrien dir com s'ha de fer per enviar notes a «MiFa dues setmanes que apro- ens permetérem fer unes coml^x-iiietge <Je l ' H o a p i t a i C l í n i c i ex-aluiiine i n t e r n d e l ' H o s p i t a l d e
rador» el periòdic d'intel·lectuals de la capital?
N t r a . Ora. del o a g r a t Cor de Barcelona
fitant una nova del conírare parances amb altres homes que
Ho preguntem perquè voldríem provar si s'ens publicarien local Lluita referent als hornes
1 ractament de les malaltieí qmrtísgiqtiea - Operacions
han procedit de diferenta males nostres notes, respecte les quals procuraríem que fossin de l'Associació Catalanista de nera en qüestió d'ideals. Això
xlaoitacions coníortaDles i kigiènicjues construïdes e x tals que no els fessin fer planxa.
nostra ciutat, per l'acte d'haver- ha donat motiu a Lluita per a
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CLÍNICA QUIRÚRGICA

HEPXICA

pressament per a casos quirúrgics, amb calelacció i aigua
corrent, caleiïta i Irecía.
A l a t e r i a i portàtil p e r a operacions a cloniicili

TARRAGONA
C a r r e r G i r o n a ( c a n t o n a d a JXanibla t^ A b r i l )
C o n s u l t a : R a n i l d a 1/f A L r i l , ï 5 . - P r a l .
D e 11 a 13 1 de 3 a 5 . - F e s t i i i a d e l o a l a
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:
lelèton mim. 169. B .
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I com que no hem vingut a la palestra per aquestes coses
que no sabem com agafar-les, si seriosament o mig en broma
(potser una mica de cada) u agrairem que no us enfadeu mai
més. i si alguna altra vegada us ho fem sense pensar, us esti-.
maríem que np confonguessiu els termes. Groller i covard ho
j és aquell que grollerament parla i actua, pero no aquell que
un altre li vol penxar aquestes etiquetes. Per evitar aquestes
confusions nosaltres tenim una recepta què no falla. Si voleu
us la donarem.

se adherit a la Lliga Regionalista, política que de fet — segons
el confrare esmentat — sempre
havien defensat la majoria del
que componien aquesta entitat,
i al remarcar nosaltres ia justícia que se'ls feia per la seva
perseverança i continuïtat en
defensar uns mateixos ideals,

sortir de pollaguera, i ens dedica unes quantes floretes tan
flairesos c o m a q u e s t e s : El
Temps és insidiós, barroerament
insidiós, covardament
insidiós.
No sabem veure l'insídia per
esplicar un fet esdevingut. L'únic que podrien dir els amics
de Lluita que no foren els esde-
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