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Deis  articies  en  són  responahfrs  eis  seus autors.

No  es  retornen  eis  originais.

Ensenyances  deis fets deI 6  d’octubre
Cada  fet  de  la  histria  t  una  causa,

un  efecte  i  una  significaci6  o  ensenyança.  La
liistria,  mestressa  del  passat,  és  a  l’ensems
mirali  per  resdevenidor.  Els  fets  del  6  d’oc—
tubre  han  tingut  moltes  i  mok  diverses  cau
ses.  Més  o  rnenys  breurnent  toteM  han  estat
exposades.  Han  tingut  tarnb  molt  deplorables
efectes  que  hem  deixat  consignats  en  data
anterior.  Einper  del  fons  de  tol:  fet  Iiistric,
cal  tren re’n  l’ensenyança  o  fruit  que  s  al  fi
hínic  que  aproíita.  .L’ensenyança  «un  fet,  o
serveix  almenvs  per  evitar  que  alire  CO1) CS

repcttuxi,  si  és  que  ha  tingut  CfC(tP5  hiasin  u—
bies,  i  procurar—nc  la  reedicid  si  &  que  cts  ha
tingut  lloahies.  Per  clissort  cis  frts  dci  6  «oc
tubre  no  s6n  d’aquesis  darrers;  s  per  aix
que  cus  esforcem  a  asscnyalar—ne  ilurs  cuse—
ya  tices  per  tal  d’evitar—nc  la  seva  funesta  re—
petici6.

De  totes  aquestes,  volem  recollir—ne
una  entre  les  nioltes  notables  per  tal  corn  fon
aquella  la  que  ens  COiÍ  ms  fortament.  Es
tracta  del  paper  cie  la  joventut  en  el  passat
movirnent  revolucionan  .  Ens  esfereiria  pei,
el  pensar.  que  la  niassa,  que  en  tan  mala
hora  fon  liençada  al  carrer,  era  una  gellera—
cit  jafeta  i  plasmada  al  rt’dds  «un  uleal  pcI
qual  ísmentada  generacid  ha  lluitat  101-a la
vida.  Aix  seria  un  presagi  de  qu  aquesta
generaciÓ  seria  ca paç  «ogaiutza  r  i  produr
un  altre  eselat  revol uciona  ni.  Per  si  que  es
venitabiement  esfereidor,  pe1  poe  que  hom  ho
inediti,  veure,  com  conteinpl1vem  nosaltres,

com  en  els  passats  succesos  la  tnassa  que  fou

llençada  al  carrer  era  jove  i  en  plena  forma—
ci6;  eren  xicots  de  setze  i  divuit  anys.  Quin
espectarle  més  tnist,  el  d’aquests  nois  passe—
jant_se  ¡  donant  ordres  pci  carrers  de  Barce—
lotia  arnb  el  fuseli  a  la  m  1

Dues  ensenyances  a  l’entorn  d’aix
volern  anotar.  Primerament,  que  la  joventut,
ultra  estar  funestament  educada,  sofreix  un
desviament  ben  trist  i  lamentable.  1  segona—
ment,  i nientre  persisteixi  aquest  desviament,
i  com  a  conseqüncia  irnrnediata  d’all,  les
pIgines  de  sang  en  la  histria  deis  nostres
dies  no  estan  pas  acahades  encara.  PcI  con—
trari,  queden  per  escriure’s  li s  més  afroses.
L’esdevenidoi’,  a  base  d’aquest  jovent  tan
inalauradament  desviat,  s  negre  1  trist.  1 bé;
aix  cal  evitar—ho si  no  volem  passar  per  la
tnistor  de  contemplar  com  la  sang  vessa  en
abunditicia  pci  nostre  clissortat  país.  El  jo—
vetit  amb el  fuselt  a  la  m  i  per  un  ideal  o—
l)ertarneflt  soviétic  i  antirre]igiós,  vol  dir  que
la  idea  maivo1a  ti  ha  estat  sembrada  en  el
seu  cap,  i  l’odi  i l’espetit  de  guerra  i  lluita  en
contra  deis  adversaris,  ha  niat  fortament  en
el  sen  cor.  1  aquest  jovent  ericara  conserva

aquests  ideals  can la  pólvora  no  mata  idees.
1  aquest  jovent  encara  és  capaç  de  tornar—ui. 1
encara  inés,  «educar  els  seus  filIs  en  aques
tes  funestes  doctrines  i  fer que,  a  no  tardar,
hom  vegi  una  generaci6  clavant  de  la  qual  la
religió  sigui  un  inite  o hé  opi;  i  la  ptria,  un
sarcasme  o  un  niot  buit,

Aix  per  nosaltres  és  i’enseiiyança  su
prema  dei  moviment  revolucionan.  Davant
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Demanezi  en  els  bons  estabíiments  de  que—
ç’iures  Xoco lota  Viladós

.
L’esposa  del  riostre  distingit  aniic  N’Isidre  Pons

Surroca,  ha  infantat  feliçrnent  una  xarnosa  riena.
Déti  els  en  dongui  molta  alegria.

.
S’ha  concedit  uiia  nova  pr?rroga.  que  acabará

el  dia  31  del  mes  de  desembre,  del  perfode  volun
tan  pe.r a  retirar  les  cdules  persona  Ls corresponents
a  l’any  corrent.

.
L’encarregada  del  Centre  Telefuic,  ens  partici

pa  que  el  dia  5 de  desembre  es  tancar  la  «Guja
d’abonats  de  Catalunya»,  i  en  la  mateixa  figura
ran  tots  els  telfons  que  es  sollicitin  fins  aquella
data  1 les variacions  que  els  actuals  abonais  inte—
ressin  de  les  oficines  de  la  Cornpanyia.  Recoma
iiem  que  tothorn  aprofiti  aquesta  ocasié  per  a  fer

posar  la  seva  iuscripció  respectiva  en  catal.
.

A  peticié  prpia  ha  estat  traslladat  a  Reus,  el
nostre  dilecte  ainic  i  subscriptor  Sr.  Magí  Segahis,
empleat  de  l’»Eneigia  Eléctrica  de  Catalunya».  Li
desitgern  bona  sort  en  la  seva  residéricia.

.-

Subscri’iu-t’os  a “La  Veu  de  catalunya”
és  el primer  diari  catalá

El  riostre esi ¡ mit  coni  pany  Josep  Mas  Alfonso,

diumeirge  passat  va  assistir,  a  Barcelona,  a  l’As—
semblea  general  (le  delcgats  de  miitualitats  inseri—

les  a  la  Quinta  de  Salut  «L’Aliança»  i a  i’homeriat—

ge  a  honor  del  Dr.  Girona  i  Ti’ius.

Relació  del  sorleig  de  recrules  del  Municipi  (le
Ribes:

Africa  —  2a  crida

Ea  rto ru e u Faj  ula  Pa nra ni o ir
Península  — 1 .  crida

Doménec  Gatius  Teixidor,  Josep  Lépez  Her—
nátidez,  Pere  Orriols  Boirfihi, Jatririe  Pan  Castellano,

Fiaiicesc  Parés  Coma.

Península  —  Oa  crida

Joan  Rivera  Espi  nagosa,  Joan  liorna  Tu han,  Pc—
re  Sala  Moret.  Fraricese  Sirriéri Beruadas,  Joan  Solé

Casellas.  Andreu  Subirá  Pu irá.

Cupns  d’lnsi  ncc  o

Raniori  Anfruns  Coniacans. Joan  Ariricli  More
ra,  .losep  Barnola  Tajá,  Eudald  Borrada  Suhi  ‘aria

Josep  Carola  Abel,  •Jost’p  Cirera  Bai’aldés,  Josep

Cos  Coiri pa uyó,  Josep Tu han  Peix  Fraircesc  Vilii
Peinis.

Dissabte  vinent,  dia  8.  celebraran  la  seva  Festa
patronímica  les  Filles  de  Mai’ia dl’aqueta  Parréquia
arub  solemnes  actes  religiosos  i  vethlada  al  «Centre

Catélie».

La  llar  del  nostre  aniic  Francesc  Cifuentes,  (le
la  Colénia  Fábregas,  s’ha  ‘ist  eririolada  amb  el
naixernent  d’una  formosa  nena.  Fel icitats  als  ven—

turosos  pares.

A  Puigcerdá,  on  treballaca,  morí  el  dia  23  dei
prop  passat  mes,  víctima  de  rápida  inalaltia,  el  jo—
ve  d’aqnesta  vila,  Pacié  Casadesús  Carbonell,  a  Fe
dat  de  21  anys.

Als  seus  desconsolats  pares,  germans  i  deniés
fauiiliars  acompanyem  en  -la seva justa  condoléncia.

Ha  prés  posessié  del  se-u  cárrec  el non  Mestre  na

cional  Sr.  Josep  Viñas,  al  qual  desilgem  molts  en—
ceits  en  el  sen  comés.

Per  no  bayer-se  pogut  celebrar  el  dia  21  d’oc

tubre  l’anunc  iada  Conferénc  ¡a amb  p rojeccions,  en
el  «Centre  Catélic  Ribatá,»  sobre  la  relíqnia  del
Sant  Llençol  que  amortellá  el  Sagrat  Cos  del  Diví
Redeniptor.  a  cáirec  del  sacerdot  italié  Retid,  Dr.

Doménecli  Leone,  tindrá  lloc  diumenge  vinent  dia
9,  a  les  non  hores  de  la  vetlla.

Tot patriota ribefá té el cleure
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