
LA CAMPANA D E GRACIA 

UN A S S A S S I N A T 
Un negre, un procés, uns salvatges, 

una manera nova de presidir un judici 
j un altre electrocutatnent, o bé proves 
documentals de la barbàrie dels Estats 
Units 

Ei país més ximpk i salvatge que hi ha ú 
món, són eils Estats Units d'Amèrica. Els 
antrapòfags són, al seu costat, el "no va 
IÎ as,, de la civilització i el .progrés. Male
dicció, vilesa, mala baba, voluptait davant 
la dolor d'altri, etc., són coses que allà abun
den. 

Altrament, els blancs no podien veure els 
inegres. I allà, matar un negre bàrbarament 
i sense més ni niés, tant sols no és ni un 
delicte, sinó que és un honor que els cape
llans prediquen. I pensar que ells i els pells 
roges són els enemics dignes, als Estats 
Units! 

Anem a narrar objectivament un fet res
sonant. Es la prova més eloqüent de les bar
bàries dlels-Estats Units. 

A Goldsborough, Estat die la Carolina del 
Nord, es va veure una caiusa contra un ne
gre acusat d'haver assassinalt una noia de 
quinze anys. 

El palau de Justícia (?) estava ple a dins 
i a fora. 

El president obri la sessió i col·locà dos re
vòlvers diamunt la tauila. Veu's aci una ma
nera nova de presidir judicis; nosaltres sottn 
massa endarrerits per a usar d'aquest proce
diment. 

Però lal presència dels revòlvers foren in
suficients. Tot just d processat s'aixecà per 
a declarar, que el públic se l i anava a llan
çar al damunt, precedit d d pare i germans 
de la noia, tot cridant: 

—Que le judiqui Lynx! Que é ¡ judiqui 
Lynx! 

El president, exclamà: 
—El jutjaré jo, perquè així ho ordena la 

llei. ; . 
I de seguida agafà les pistoles i comen

çà a engegar trets contra el públic. 
El negre s'anà a refugiar al costat dd 

president, el qual l i digué: 
—No tinguis por; jo et defenso. No et 

linxaran ; t'electrocutaran, que va molt mi
llor. 

La gent va/ fugir de les 'bales del president 
Però el públic es quedà voltant el Palau de 
Justícia. Algú cridà: * Cremem-los vius a 
tots, i aparegueren llaunes de petroli i atxes 
Cuita-corrents arribaren forces d'artilleria 
amb canons, amb 'la qual cosa s'evità l ' in
cendi del PaUau de Justícia. 

Mentrestant, el negre era judicat i con-
deinunat a mort. I com que cadia apagar els 
ànims encesos d d públic, al caip de dues ho
res era eloctrocutal. 

Què us en semibla? Així és com obra ei 
país d)e la gran civiílització i el que tots els 
imibècils prenen per modd, i consti que el 
fet és rigorosament històric. 

S'ha posat a la venda 

Un tros de paper 
Setmanari català de l'any 1865, es
crit i dibuixat pels millors artistes 
d'aquella època, i reproduït en 
aquestes planes en forma de fulletí. 

Forma un volum, de 276 planes, 
amb excelient paper, i relligat amb 
una coberta al·legòrica. 

Preu:5 pessetes 

Un senglar en un cafè 
A Pbmipey (França), entrà un senglar 

«n un cafè. De moment, la gent no s'esve
rà gens ni mica, perquè es creia que anava 
simplement a a prendre una cervesa. Era 
un cafè del mig de üa vüh, i no comprenien 
que si no venia aimlb aires de pau, hagués 
anat a parar allà sense haver-se ficat abans 
a cap altra casa; alltrament, no es descuidà 
de saludar la concurrència en entrar. Tot
hom es pensaiva que .per aïllà dins hi havia 
aflgun nou Saint Francesc. 

Però d senglar no estava .per brocs. Fu-
gia d'uns caçadors, i el que l'interessava 

era que l'amaguessin i no que el rebessin 
polidament. 

I , tot decidit, es posà a saltar al compàs 
de l'orquestra, que tocava un "charleston". 

De sobte, es llançà damunt del cafeter i 
l'agredí. Un cambrer, armat d'un ganivet, 
intentà defensar el seü amfo, però el sen
glar no estava per bromes, i en sentir-se 
lles pessigolles dial ganivet, es girà i s'em-
porttà unai anca1 cM cambrer. 

Després començà a fer desgràcies i bai
xà al celler. Allà trencà tantes ampolles com 
trobà i s'ettnlbriagà. I es tomà a posar a 
dansar. 

Però en aquest món no es deixa tranquil 
a ningú. I un guarda campestre que arribà 
començà a engegar trets a la pacífica bèstia, 
fins que la matà. 

Ho sentim. 
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F E S T E S 
Nad^l, Sant Esteve, Cap d'Any, Reis. 

Veus ací les festes acostant-se depressa, 
una darrera d'ail'tra, estalonant-se. 

Que n'és de feliç el burgès català, aquest 
temps! 

'Com s'afartarà! 
I com s'engreixaran els capellans! 
I com si tot això no fos encara prou, la 

rifa. La senyora Grossa que ha tornat a v i -
siitar-nos fent sonar el seu corn de l'Abun
dància. 

Mentre per un costat va a dojo el torró, 
les neulles (això hi va seimipre), el gall, el 
xampany; per l'ailtre, el diner es deixa cau
re a plom al caip d'algun assortat. 

Sembla que la Providència ho faci a pos
ta això de què la rifa de Nadal sigui al
hora que aquesta rècula de festes. Així les 
festes no deixen que ens plani)'em de no 
haver tret. 

Sigui coral sigui, no ens hi encaparrem 
ni ens posem tràgics. Farcim el gall avui i 
pórtemelo a coure; d^eniá ja ens el menja
rem i ni ens record&reim que no siguem rics. 

Conferència de Salvador 
Perarnau 

E l nostre bon amic i company Salvador 
Perarnau, que des de fa un quant temps es 
veu que les ha donades per les conferèn
cies, fa pocs dies en donà una al ^ Centre 
Obrer", d'Olot, sota d titol " E l neguit i les 
muntanyes". 

No cal dir com els olotins tenien ganes 
d'oir el nostre amic Perarnau, puix que és 
molt conegut i estimat en aquella ciutat, on 
surt el vaJlent periòdic "La Lluna d'Olot", 
del qual n'és director, i no cal dir, taimpoc, 
com restaren satisfets, ja que «la paraula 
viva, persuasiva i rebel d'En Perarnau, ple
na de belles idees, encomanà un bell entu
siasme als oients. 

Començà la conferència dient que les 
muntanyes són els neguits de la terra i els 
neguits són 'les muntanyes de l'esperit. En
torn d'aquesta bella f rase es desenrotllà l'o
bra del nostre comipany, el qual fou molt 
aplaudit en acabar i felicitat pells conco-
rrents. 

No cal dir com nosaltres també el feli
citem. 

tègia, àdhuc diptomàtica,, i amb ella, el de&llori- § 
gament d'el càlcul menfal per a fer beillugar, 
a pler, les figures d'un taiuler de combina
cions humanes. 

L a cosa, sd volen vostès, no tindrà la impor
tància que tindria—per exemple — el que alls 
Estats Units derogessin la lleti seca, que En 
Càrol regnés a Romania, que a França tor
nessin a üenir el Tigre, que Anglaterra es que
dés sense vaixells, que 'En Mussolind se'n tor
nés al socialisme i altres coses per í'etstil, que 
en diríem moltes si no fos pel que diran. 

Amb tot, però, es simptomàtic que l'amo 
dd món, en el joc dels escacs, hagi hagut d'és
ser un rus» precisament. 

Es clar que, ben mirat, mo costa gaire vèn
cer un cubà, fiíll d'un país càírd i propens ». 
les variaci'onjs cl'i nua té riques, com som donats 
tots eís que som de passos càlids. Però aques
ta vohxn.tat que mancava per a vèncer, no ha
via sortit a llum encara, i en sortir, ha estat 
de Rússia, terra1 de neus i de fredolics per an
tonomàsia^—que—'Segons diuen el's que no conei
xen altra Rússia que l'a á e h mnniicipals a ca
vall—té el sistema erroni i trontollat. 

E l fet és que a Rússia tenen ja un campió, 
i que, com diem nosaltres: "Mica en mica 
s'omple la pica", o 'com diuen els italians: 
"Piano, piano, si va lontano", pot arribar el 
cas de què darrera d'un, vinguin ells altres, i 
llavors, creiem que l'estratègia1, la diplomàcia, 
el "savoir faire", r"all-rigth", etc., siguin en
vaïts per al veritable càlcul mental que—com 
el d'Orient d'anys enrera—sigui un perill, sinó 
un avís prou fort, per al'S que continuen con
fiats en llurs forces. Tant va el càntir a la 
font... 

Lluís Ramírez Carulla 

Les coses dels propietaris 
Diisposen les lleis que a la Comi-s6Íó Muni

cipal d'Eixampla hi hagin cinc representants 
dels propietaris per a vigilar la diistribució dels 
cabals que són lliurats a rAjuntament per a 
esmerçar-los exclnsivament amb otores d'Eixam
pla. 

Fins ara, un senyor molt amè, que es diu 
Prim, era el que feia i desfeia, però degut a 
fer massa política menuda, a les últimes elec
cions de la Cambra de la Propietat, fou tret 
de la Junta. 

En bonia teoria representativa aquest fet im
plicaria la renúncia dldl càrrec municipaí als 
que l'havien eïegit, però sembla que l'interes
sat no opina així, perquè vol continuar sacrifi
cant-se pel comú. 

Els seus companys no regidors d'e la Co
missió d'Eixampla no volen assiistir a les ses
sions, però ell, com si tal cosa, tira a'l dret i 
allí fa d'amo. 

I la dita faceciosa ja ha sortit. A la Casa de 
la Ciutat, abans', de la Comissió d'Eixampla en 
deien "l'Alcald-iia del segon pis", degut a l'es
tatge en què està situada i a la independèn
cia de què gaudia. Ara en diuen a Cà'n Prim. 

Antoni Desumvila 

E l nou c a m p i ó 
L i ha tocat d'torn lâ s escacs el tenir-lo. Des 

de fa uns dies, el joc de malabars cervellístic 
el de la suprema atenció d'ulls fixats al quadro, 
ei joc preferit pels estrategues, tant militars 
com civils, té un novell campió: E n Alhekin, 
que després d'una tanda de partides aclapara
dores pel diesgast de substància gris que re
presenten, ha vençut netament all deteirator del 
títol, En Capablanca. 

Avui, E n Capablanicaib ja va d'e capa caigu
da i àdhuc diuen que «e'n deixa dels escacs 
per dedicar-se a coséis de més profit. Qui sap? 
Pot ésser que, com aquell altore campió ven
çut, En Carpentier, es dediqui a fer moure els 
peus o fer-se admirar en cinlia. E s igual, però, 
puix m a l'un ni a l'ailtre pensem dedicar la 
nostra contemplació, ni menys l'enyor. Nos
altres, que anem sempre a compàs del temps, 
estem a tothora en disposició d'anar all costat 
deí qui pot més o d-el que guanya; i en aquest 
cas, l'AIhekin mereix ed nostre apoi i l'a nos
tra admiració, més a més, per ésser recone
gut morwtialment—malgrat la seva condició de 
rus—com el representant d''un a raça que do
mina més fredament i més fortament l'estra-

Una estadística curiosa 
Elis capellans estan deixats de la mà dé Déu. 

Això fa dies que ho sospitàvem. Ara, però, 
ens n'ha convençut una curiosa estadística 
publicada a uLa Veu de Catalunya". 

En dinou dies—diu l'angelical confrare—han 
mort nou capellans. I , a continuació, fa un re
compte dels que cauen cada mes. E l promig 
ve a ésser de 3 a 4 memsualls. 

Imaginen-vos dl plany que hi fa " L a Veu". 
Nosaltres també els planyem perquè som hu
manitaris, i ells capelllams, encara que no ho 
sembli, són també gent de carn i ossos. Però 
confessem qne planyem molt més els infinits 
pares de família que canien també mensuallment 
i que deixen molts d'ells els filio a la misèria. 

L L E I D A 
Per fi—un dia o alltre havia d'ésser—s'ha 

acabat llaldaridl que s'havia al'çat a l'entorn de 
la nostra gloriosa Açuda. 

Elis lleidatanis tenim fama de "poca cosa", 
i a fe que és veritat. E s parla sovint de llibres, 
doncs la nostra1 especialitat és viure prescin
dint d'ells; es parla de diaris, doncs tampoc 
els necessitem; en tenim doŝ  i si "«El País" 
no es pot llegir, el "Diario de Lérida" (que 
el fan ets capellanfs), encara es pot llegir 

^ menys; al primer, deixeu-li parlar de "Lo que 
significa ser la esposa de un mmistro inglés,,^ 
o de "Una revohición en el calzado", i coses 
per l'estil (tot tisores); i a l'altre, pobreti, dei
xeu-lo esbravar dient: "... corren rumores, no 
confirmados, de que el presidente Calles ha 
desaparecido..." (autèntic)^ o bé... ah, un avís: 
no els portéssiu un anunci de cotilles o d'unes 
mitges, és un diari catòlic i no ho poden pu
blicar això; els cauria la cara de vergonya; 
però mantenir odis llunyans, pel sol fet de no 
pensar com ells i demostrar-ho bàrbarament, 
és una cosa tan corrent que ja no li donen im
portància. E n fi, de tot el que vulgui dir o sem
bli civilitat, nosaltres, al' pas que anem, estem 
condemnats a viure'n separats. Es clar que ací, 
com a tot arreu, hi han excepcions. Hi ha un 
senyor, per exemple, que és un veritable màr
tir de la cultura; ell ha tingut la presidència 

de 1'"Ateneu", el "Centre de Dependents", el 
"Foment de la Sardana", F"Orfeó Lleidatà", 
etcètera, i ^ara, ell sol, es fa i es paga "Vida 
Líeidatana". Com es pot veure, mai no li pa
garem tot el que ha fet per nosaltres. 
! Bé, doncs, havíem començat amb l'Açuda 
i pel que vaig veient, van sorgint assumptes 
de molta importància també. Potser serà qües
tió de continuarlo un altre dia. Veurem. Mcn»-
trestant, nosaltres, anem seguint. L'Açuda— 
com dèiem—és el primer edifici col·locat so
bre la muntanya on descansa la nostra ciu
tat; en ella s'hi celebrairen Corts; en ella hi es
tigueren presoners el príncep de Viana i el 
dUrgell; ella ens recorda els nostre» temps 
gloridsos... però, deixem-nos d'històries i anem 
al cas. Tothom sap el que ha estat això que 
ens serveix avui de tema, però el que no sa
ben tant ja, i particularment els que fan una 
vida separada de Lleida, és del que ha estat 
objecte aquests darrers mesos. Donat el cas 
de què recentment s'han fet descobriments 
d'arcades gòtiques ja en finestrals, ja en por
talades; avui damunt els llits on dormen els 
soldats; demà, a la grandíssima porta que 
condueix a un parc d'artilleria, passant per la 
cuina—car tot això dormia sota el ciment— 
ham cregut neces-sària i urgent l'evacuació del 
que un temps fou magnífica catedral, però el 
problema de l'esta/tjamenl de la "tropa" s'ha 
presentat pristinament. On conduir-los? 

De bell antuvi, tothom ha pensat en l'Açuda. 
Res hi fa que s'hagi de deformar; res hi fa 
que s'hagi d'ensorrar una de les primeres vol
tes romàniques de Catalunya; res no hi fa que 
sigui una joia artística... 

Efectivament, el fet s'està portant a cap i, 
dissortadament, junt a)mb els treballs de desv-
trucció. 

En "Joan Sacs", des de les columnes de " L a 
Publicitat" en va parlar d'aquest assumpte, 
però" a 'ben segur que ara, ben informat, se
gurament en parlaria d'una altra manera. "Vi
da Lleidatana" també se n'ha ocupat, però el 
nostre elogi més sincer se l'emporta la revista 
"Lleida", la qual no ho ha descuidat ni un 
moment, ni ha deixat de publicar tot el1 que 
referent a l'Açuda s'ha escrit o regirat aquests 
dies. 

Se'ns culpava alls lleidatans; però, pobrets 
de nosaltres, no podem fer ni desfer. Estic se
gur que si hr ha 40.000 habitants a Lleida, 
també n'hi ha més de 39.000 que n'hi ho sa
ben avui encara. L a gent de per aquí s'ador
mí temps ha, presa tota d'una forta letargia 
i encara no s'ha despertat. Esperem potser. 
Veiam si durarà gaire això. 

E n Baptista 

CAMPDíEVANOL 

E l dia de Santa Cecília, els músics del po
ble feren celebrar un ofici a honor de llur pa
trona; a l'hora de pagar, es diu que el senyor 
Rector cobrà religiosament; no hi ha dret! 

Quantes i quantes vegades ha tocat i cantat 
el "Quintet Vilaró", oficis i cançonetes, i sem
pre desinteressadament? He de fer avinent a 
mossèn "Milin" que no és aquesta la manera 
de captar-se les simpaties; he de dir-li que el 
seu procedir és completament oposat al del 
bondadós i atent Dr. Pla, que el precedí, i per 
tant, la diferència es veu massa. 

Corresponent d'aquesta manera amíb els que 
gaTantment s'ofereixen a fer més lluïdes les 
cerimònies religioses, dia vindrà qne, "el bon
dadós senyor Rector", si no vol gratar-se la 
butxaca, haurà de cantar l'ofici amb gramò
fon. 

• • • 

E l corresponsal d'"iEl Día Gráfico" en esta 
localidad", en una crònica de dies enrera, diu 
que no és ell E n Pepet Salau, i que no s'hi val 
a confondre. Amb aquesta "interesante acla
ración "té motiu per omplir la crònica de tota 
la setmana. 

Haig de dir al senyor Corresponsal que, en 
comptes d'entretenir-se amb aquestes "ñiñe-
ría§" i de notificair que "se ha celebrado con 
toda solemnidad e'I Novenario de las ánimas", 
i que " el tiempo sigue frío y lluvioso", valdria 
més utilitzar aquell "espacio que su Importan
te rotativo le Ofrece, para cuanto pueda ocu
rrir en nuestra localíidad". Es que, per ventu
ra, no passa res al nostre poble? E s que és 
molt important saber si al desembre fa fred 
o calor? Això que ho digui un soldat a les 
cartes a la família, està bé, però un corres
ponsal!... 

Quant a la personalitat d'En Pepet Salau, 
tampoc interessa a ningú, i en cas que fos, 
"me basto soío" per dir-los^hi que En Pepet 
Salan sóc jo, i "tampis". Apa, a "nannar"! 

Pepet Salau 

C A R D E D E U 

Aquesta vila està d'enhorabona. E l passat 
diumenge, dia X I , fórem invitats per mitjà d'un 
programa, a una conferència pública d'"Alta 
cultura", per a homes sols, a leŝ  quatre de la 
tarda, i a les sis del mateix dia, i per a dones 
solies, a una aHtra, a la Torte de Vídua Amat. 

La conferència era organitzada per la Junta 
local d'Exercicis Parroquials o bé Espirituals 
d'aquesta vila. i donada pel senyor Josep Ma
ria Boada: total res... 

En una de l«s notes de l'aHudit programa es 
feia constar "que d'assistir a dital conferència 
tenim moltes probabilitats a fer una gran for
tuna". E l que no sabem és qui serà l'afortu
nat... però, vaja, ja ens ho podem pensar... Eí 
més distret d'aquesta conferència, la qual era 
presidida per una Junta Espiritual i varis ca
pellans, és que es donà a un saló excomunicat 
que fa un any hi havia un "cabaret", servit 
per cambreres i d'allò més escandalós^ con
corregut per alguns exercitants, doncs fins cl 
senyor governador hagué de suspendre'l. 

Pons Ribalta 


