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27 de

de 1931

la

NURIA
Verge de la val! de Xiíria
va/tada de saileMs...
Núria
era abans. Era guau
l'?Xcursionist& ardit hi ar
turista,
el
ribava en una cavaleedura pacífica i
a,sc:ivada per senderons que voreja
espedats, al fons dels tamis el
ven
geni del vertigen cridava els viznants.
del carní revestia aquelis pa-

L'entoció

sible,

El misteri de la solitud ha esta t
iolat i nornés alarn ritm7clor
fa 1./!---,s
Verge de la vall.
Avui la vall de Xúeia, al:1lb els seus
estiuejants. el s ceatenars de turistes
diaris que hi arriben. les seves ins

tallacions eléctriques, ha passat al do
mini de la crónica periodística, del
reportatge informa.
Fins avui Núria ha estat la poesia
i la Ilegenda. Denla no sabrem qué se
rá. Ele mitjans de transport Osen
Ntíria avui a eliatre hores cte Bar

Verge bruna que es ve
vall ha fet certa
en aquella
molts miraclés. Convine, si yo

celona. La

len,

és

les'

més
miraculoses del Pireneu i aix6 és afir
eis nostres morts
mar moit. Pero -si
ressuscites•in. cap miracle de la Verge
no els semblaria tan gran .com el d'a
nuest prodigios acostament a Barce
lar?. ne-Int a aquest prodigi, no cree
ene hi hagi al món .cap capital
cl5an
que

una

de

verges

•

&Mes.

1.840'50

•

sigui

Pesset'es
Suma anterior

Dependents de
fill de Miguel

la tra

Seccio
X

ferros

la

372'55

.
.

casa

Maten.
.

•

.
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Suma que segueix.

404'55

Maiestic Hotel
RESTAUEUNT

1

Coberts

preu fix i

a

a

Orquestra

la carta

Salons especials
Bodes, banquets i festes
Cobert,s des de 20 ptes.
tot compres
Els esportius catalans es ves
teixen a LA TEXTIL CATALANA
~lb
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CASAS
FOTOGRAF
TREBALLS PER A AMATEURS

ZurbanO,

?Le
peder

a

tomar

aixo és ben poca co
sa encara. Hom
vol conservar el conjunt de les hiStallacions de la vall, un
aspecte trisa i conventual. Hom nc
¦el ene les rielles profanes trenqu:n
el misticisme del lloc. Horn vol que
per damunt de tot, conservi el ress<
de les velles pregáries deis pastors
Té, així. per A l'estluejant, un as
pecte una mica 5 err.blant al de M''7:'"se.r rat. an les iniciatives nartieular<
ro hi han
nogpt ésser mai desenrbt
Gp les diversions profanes no
hi han pogut entrar mal. Resulta.
com
Montserrat, per a molts. una mi
ca trist i ensopit.
Per aixia a des
grat d'ésser llocs que per les seves
condicions i pel sea paisatge poden po
sar-se
1 costat deis grans centres d.
tiu-isme més frequentatq avui, el tu
rista i ;.oheetot el tinista de diue.c
tant del país coro de fora hi
de llarg í va a deixar els diners
un altre Doc.
Imaginen qué seria ISIontserrat. ami'
la seva decaració vía.neriana i al se•
aspecte llegendari que traspua per tot
P.J.
eak no tan lliget ter
la influéncia eclesiástica i on en
canvi
la propaganda turística estigués ben
encleaada Montserrat no és certamen,
un deis
paisatges més bells de Cata
lunya; peró és deis més espectacu

necessitat cada dia creixent d'esta
la direcció única en el servei de
tramvies.
En temps de la monarquia, era
absolutarnent impossible obligar la
poderosa Companyia a acatar les or
dres de les autoritats popuiars. Ara
eta temps han canviat.
El nostre
Municipi té suficients mitjans legals
per fer prevaler la seva voluntat,
que és la de tots els ciutadans. Del
contrari, els perjudicis que ocasiona
als barcelonins aquest incompliment
de les ordenances
urbanes poden
ésser doloroses.
Fa una setmana
precisament, la imprevisió i la
"gana" de la Companyia de tram
vies ocasionava dues víctimes; el
públic, fortament indignat, bolcava
un
cotxe, produint avalots que po
clicn hzver degeneeat en -uccessos
lamentables. Sortosament l'enérgica
ititervenció d'un regidor evita que

blir

els fets esdevinguessin greus.
Es hora, dones, que l'Ajuntament

de Barcelona intervingui en aquest
assumpte, impedint que la Compa
nyia de trainvies actui al mergo de
la llei cotn ho ha vingut fent fins
ara.

Desitjosos

de fer conlixer als nos.
lectors quins pensaments té el
regidor Sr. Vachier, cap de Circu
lado, referent a la direcció única
en els trarnvics, l'hem visitat i ens
ha dit que tan prompte hagués resolt
l'espinosa qüestió deis taxis se sot
metria amistosament al nostre in
terrogatori.

3

'Vd agradable
UD

aceite de Ricino.
'4t
ei gusto de
eolet do naranja

d'aquestes supervivIncie,

cura

cría

En aquestes mateixes planes, i en
diversee ocasions, hern fet notar la

tres

purgara.) de
1 éste
un

buep.

ABANi

cristal ee vende
tau-maulea

I

en

Metropolitá Hotel

todas las

NOV
Totes

les
nIts
per !a

Servei
Lloe

JOIER

ERRA.

Pues é-ste es el aceite de
Ricino GOLOSO. que enea.
sedo C.t, •r, lindo easito de

DOMENEC GUANSE.

EL

1

tu.

CDC

MODA

••

grana
cometes
famosa

Orquostrina BALART
de Gelats
cata i Restaurant
I
tcmperature, el MillOP
-
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•

-

•

•

,

............

•

-
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cl•

Pero

queviures.

que

com a Montserrat a oía
ganitaar alguna bella Salve cantad
per l'escelania : jora legítim que res
tes reclelt. en llocs així, el paper deis
bisbes i abats.

un

Avui, certament, ja hi
important. Alguna tenda

segueix

que

Pro leprosos

pintoresques,

deis nostres
een'.res rrIls importants per practicar
els es93rts de neu
des princi
pals lloes ,l.'estiueig? ?Un sanatori im
portan'? Probablement totes tres co
ses.
Nüria esdevindra un deis grans
tiulmens regeneradors de tots els tre
ball,adors de Catalunya i. sobretot. d-•
que ens ofvuern en les estretors cri
aran urbs. Es ben probable que la
va fa nia aribi. a travessar el
inat'Ebre.••
Pero, iteigarem molt a presenci
aeuest: 'gran transfortnació de la Y7
catalana?
un
hotel

46.--

.

Suma

la meravellosa olla
i la no menys meravellosa campana
de virtuts fecundants i guaridores.
Actuests testirnoniatges de com l'Es
glésia ha ernparat i enmara les su
perstcions més primáries p73,1e1 és
ser encara una
bona atracció ter als
turistes i per als curiosos. A tenir.

assegura a Núria un esde
venidOr -brillant en la nostra vida col

lectiva. ?Fsdevindra

Encara eh tramvies

de

siguin suprimides

Barcelona' que pugui disposar d'una
cstció d'alcária tan a prop.

Aixé;

shnplement,

HILWOCITILI
CORTS.

I' I

615

-

TELEF. 12874

I

Present?ció
":ere

.....
...

,

‘e--1

ese...)4

.

a

e

lJedrid.

Eugeni

Xam
mar troba a
Mi
llás-Raurell: ji fa
mes
gana ale

gries.

—Cante

aquí? Qué
hi feu a
Madrid?
Ye fa dies que
hi sóc
respon
Estic al davant da l'ofi
clea de la
—Al

I

vós per

Generalitat.
devent? la En Xamrnar

deees,

no

50

Si veis que eh
teus
fills agin a
l'escola ca

talana, vota l'Estatut de

Catalunya!

Nontés

dreta el cap de minoria
senyor Cornpanys i a l'esquerra
el dpiutat senyor Sbert.
Ili assistiren els diputats se
nyors Carner, Hurtado, Goal
panys,
Franco, Lluhf, Sbert,
Grau, Sunyol i Garriga. Puig i
Ferreter, Palet i Barba, Antoni
Xirau, Campaluns. Gassol. Sarn
blaifeat. D^111o5. Quintana. Ven
tosa i Roig, Palacín, Riera i
leva

Prntf, Aiguader, Terradelles,
Santa16, Pi 1 Sunyer, Bordes de
la Cuesta, Loperena, Doctor

Doléet,

Belli

i

ele'

consellers

Casanoves, Carrasco 1
Formiguera i Pere Comes.
senyors

Dura la reunid fins a un quart
de quatre de la matinada i tots
els assistents guardaren una
perfecta reserva sobre ele
acords presos. Unicament el
President del Govern de la Ge
neralitat de Cataltinya, senyor
Macla, tingué un moment de
conversa amb Ols periodisteS, i
a preguntes d'aquests, ele
no
tificá que la reunió havia tingut
per objecto posar-se d'acord
sobre ractuació a seguir en el
Parlament per la minoría cata
lana.
S'han examinat
digué
les diverses probabilitats i tot
hom ha donat la seva opinió
per tal que el cap de minoria
senyor Companye sabéE les di
verses impressions de tots eis
nostres diputats.
Es parla molt i finalment es
prengueren diversos acorde per
unanimitat, acords que, natu

ee,

g.010112

El que hl hauri

a

les

1.

seran

estrictament

peetats per tots.

31

itZ-10ST
catalanes el próxim diumenge

urnes

(Gaston Ry)
sOlucionats equitatívaraent, pro
curant
sempre atorgar als
obrers totes les miqorcs. de que
sdn mereixedors en justicia.

LA

RAMBLA

•

PREUS DE SUBSCRIPCIO:
Trimestre.
3'50 ptes.

—

ralment,

<1;

7air?I//1/

.

HARMONICS JAZZ. Orquestrina
selecta R. J. Montan' :-: Hospital
roe,
tercer, primera.
Barcelona

Semestre

loan

•

e
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.
•

"
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-
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•¦•rstlignwol

illette

res

Un periodista li preguntá si
s'havia parlat de qüestions so
dais. a la qual pregunta res
pongué el senyor Maciá que se
n'havia traetat, pe. b vagament.
—Tots els parlamentaris ca
talans
digué
soin enemics
de tota violIncia, vingui d'on
vingui, i estem disposats a qué
el nostro Estatut sigui
aprovat;
—

•
.

=e:e-

aleshores
afegf
será quan
tots els problemes socials seran
—

"

PUNT

—

SALMERON

—

50

Conservareu el cutis suau
durant el dia si us afaiteu
amb fullea Guillette

Casa fundada l'any 1886
01.-: A S 10

Compreu-ne

Descompte

del 10 %
20 %
30
en les restes d'existéncies dels anides
le bany, i grans rebaixes en tots els articles
de temporada: Sueters., Brusons, Vestits, etc.
-

RAMEse

CErerme

33

absurd Millan
separar en els
homes i dones?

Misteris de la Unió Postal Inter

Dona catalana!

en

amíc

".'alcalde de Güe
ho (Bilbao) pu
ola recentment
n
ban que ha
molt co
-tat
.nentat. A les do
nes els prohibía:
anar
escctades, anar sense mane.
gues i portar la faldilla curta. Quant
als homes, no podien portar el coll
de la camisa descordat ni tan sois
anar sense americana.

ço

cm

CQZ.,a

que

eh teus fills hi pu

guin parlar: vota l'Es
tatut de Catalunya!

a

jorre

gran

una

la

República americana?

rEstatut pot trolbar solució

encara

cuts de
amb les

d'aquest

es conserven

nostre

cap

.•

menys

de

magnífic

corenes comtals

deis escuts que por

súbdits en el case.
I, de passada, també es podria
fixar que l'esmentada corona com
tal (i cal recordar que de Barce.
lene en diuen ciutat comtal) ha des
rparegut d'una infinitat cl'escuts exis
tcnts en edificis i oficines que depe
nen

els

del

a

seus

Municipi.

es

respectives

corones

ducale,

en
un deis escuts curten
tats, dita al seu.company, tot des

xant-se

pitat:
—Té,
pública,
corones

ritats!...
Els comentaris
bles lectors.

a

carrec deis

Catalunya

yo

les llibertats d'un

poble: del

teu.

no

pot posar

t

setmana

tif

els Sindicats fora de la

-

P---(44.

Per?) cal que els Sindicats visquin dintre de la
Llei.
U11.1....mos

pes

varem tenir
15 de veure
la
Rambla
e-:
governador
deis temps

Llei.

•

4

Potser fóra hora
ja de cridar l'atenció de tots
aquests senyors
que, deixant s e
portar d'un "trop
-

de

explicable,
República,

zéle",

no

pes

els prirners dies
de la
varen canviar una
pila de noms i feren desaparlixer
una colla de símbols que no tezúen
res a veure arnb el régim borbónic
enderrocat.
Per exemple, aquell hoteler bar
celoní que ha substittát l'antic títol
de "Hotel Reina Elisenda" del seu
establiment, pel més simple de "Ho
tel Menda", ja sap qui era aquella
senyora?
I els companys que redacten un
setmanari que surt a Molitli de Rei
í el daten a Molins de
Llobregat, ?no
és cert que tanmateix en fan un gra
mana

Pensa que votant l'Es

tes

El Govern

ama

Dona catalana!

tatut de

peque

l'ensenyament superior

portem tres mesos de Re
hi ha hagut vagues, s'han
convents i encara queden
pel carrer!... Quines auto

la no
nostra

guardia urbana, potser encara no
s'ha fixat en qué, arran de la procla
meció de la República, hi va haver
algú que es va dedicar a serrar les
ten

els

llurs primitius propietaris

etc.
L'altre dia passaven dos ciutadans.
De sobte s'aturen i l'un d'ells, fi

crernat

A prop5sit de can
vis de nom i d'en
senyes. El senyor
Manuel Riber, el

ens

capital del Rosselló
da escasa de tren i
unes dues hores en avió. Bé. En
canvi el franqueig d'una lletra per
als Estats Units costa solament vint
i-cinc céntims. La distáncia és enor
me. ?No trobeu que seria més natu
ral que la correspondencia per a
França fos més barata que per a la
Barcelona

hi ha

catalá i vols

cases
carea

comtals,

11•11.71•0.71.1......-ars

amb una mica de
rae) potser:
—Tire un ger
má que viu a
Perpinyi; cada
Iletra que li adre
e_aranta centims; de

...rada
medieval
catalana. En els

Si vols parlar lliure
ment

a

Com tothom sap,
el carrer Mont
cada havia estat
babitat segles en
rera per l'aristo

nacional.

un

S. A. GILLETTE
Apartar. 682. Barna.

accés

ce.

vinent,
Caldrá que nD s'oblidin tricte, diumenge
dia 2 d'agost.
de votar-lo. No hi hau
ria cap motiu prou po
deja,

justificar-ho.

sem

de

Dona catalana!
No t'oblidis d'anar a
votar l'Estatut de Cata
Les dones catalanes lunya! Pots fer-ho anant
també podran votar a signar a la TinIncia
l'Estatut de Catalunya. d'Alcaldia del teu dis

derós per

-

Aprofiteu aquesta oportunitat
única a Barcelona

IPÁsswleg 113ze:41R_Dte-i

avui

Pres. e'ee

%%

entreu?

bona catalana!

Ocupa la presidencia el se
Maciá, el qual tenia a la

nyor

D• 1111.

--

per qué

lunya.

GENERES DE

nemes

d

Ahir, a dos quarts d'onze del
vespre, se celebra al saló de
sessions del Palau de la Gene
ralitat l'anunciada reunió deis
diputats catalans de les Es
querres Republicanes de Cata

X111.001

gerrna d'açuell
Priego que volia

Palace,

ria d'Esquerres Repu
blicanes de Catalunya
al Palau de la Gene
ralitat

—

Nosaltres preguntem: aquesta ciu
tecla alcalde ?no será pas parent o

L'escena al "hall"

la nit

a

—

doleos
batelgs.
exquisida

Bomboneres amb
per a bodas
i

Numés l'Estatut pot garantir a la inteloligliacfa el

lirrytylei
441

Ahir

Reunió de parlamenta

I-794'e0

.

Tortosina",

"Vida
Tortosa

dició de considerar-los com a
sagrats,
com
a destinats
a
l'oració. Pe-6 si
aquesta sayntmacia dona a:les
tires,
caldrá convenir que tots els 117acs més
saludables i bells de Catalunya per
tanyen a l'Església. En tots, la secu
lar pietat catalana hi ha
bastit una
ermita.
Potser tarnbé pudran acreditar al
gan dret secular. Potser
resultará que
són terrenys cedits per algun
compte.
Peró avui aue les nacions han dei
xat d'ésser patrimoni
particular d'un
rei, és natural que acabem amb els
feus eclesiástics, els quals soaint no
teacn rnés rao d'ésser que el
patrimo
nis reíais.
Cal convertir aquests llocs en resi
saástica o deixar-la recluida i mínimum.
hi la entrebancadora
intromissió ecle
siástica o deixar-la recluida al minina
Nal arrivarem pas a demanar que si
gui tancada l'església de Núria. Bé
está que horn seneixi tributant
culte
a
la curiosa efigie bizantina: que no

aea

nera

Suma anterior
pel setmanari
.

Recaptat

Sens dubte els abats de Montserrat
i el Mitrat d'Urgell o Bisbe
de Nu
ria, com 1-151 fer-se anomenar
d'ença
que aquesta vall cobra
importancia,
tenen
poderosos motius per con
siderar propietat de les
comunitats
religiosas o de la mitra aluests
indrets. Un d'aquests motiu és
pos

imatge.no és voltada de soledats, sinó
d'estiuejants. Avui arribem a l'enfila
cómodament repapats en un
da vall
tren de muntanya bonic i lluent com
La poesia del paisatge
una joguína.
sens dubte és la mateixa. Pero l'emo
?te del perill ja no po3a cb-rn abans en
tenslo l'esperit del viatger. Per aix6
na 5'hi sraten tan inspi,x,etes

ment

Nosaltres

devenidor.

ratges d'un major prestigi. I si horn
tenia el talent lijo; tic de Maragall,
pocha escriure uus goiga com els de
Maragall a la Vcrge solitaria, a la
Verge deles nens i deis pastors. Ayui,
aeró, les coses han canviat. Avui la

n

Pessetes

lars del món, i, aixó
convenientment
explotat, cara al turisme, dona molt.
Peró les mans celesiastiques que
go
vernen
la muntanya catalana voten
per damunt de tot que Mi
perdí el seu
aspecte mistie. Xúria, com
Montser
rat, está també a rnans
eclesiástiques,
cosa que no deixa de
fer témer una
mica per les possibilitats
del seu es

Aixó

•

Pro familia Sancho

rambla

massa?

en

gct,

de la

monarquia,

Je:. Dula ulleres ver
des,
_mi si per fer-se la Muslo
que la palla és alfals o per alld quo
sen diu despistar.
L'home va aturar-se davant d'usa
quiosc de diaria a contemplar une
auca de grans dimensions
que a la
seva manera fa l'elogi del
President
Maca.
Com en totes les auques d'aquest
carácter popular i d'actualitat
tica, els elements de la passada mo
narquía queden molt mal parats.
En Despujol va girar la cara arnb
un cert gest de
desplaenga. Es ciar:
en temps de la
monarquia no 1#u
rien tolerat una cosa aixi!
Ara, qtle nosaltre u ditlem que
en temps de la monarquía
penaren
coses pitojrs: el "bulo"
d'En Maca',
per exemple.
ea

Esportiu:
Abans

que

res,

ets

ciutadá. El dia 2 d'a
gost vota l'Estatut.

les ur=ents exigéncies de l'obrerisme
catan",

Casa

FABRIcA

,itlicustf

d'aigües

carbóniques

esterilitzades,
xarops

i o•xates

•
—Tant que t'ho dela que •t compr.esla
—Perb el dulem tanta presea?
—Alti re!, que amb
poca minuta in

41.Ingude

portectament

piaren

del Portal de

Aragé, .407
Barcelona

ulleres GANIIER

unes

oraduades.
.B. whrempt

TelIiron :53202

Panes.

(esport

n.• 31

eintadania)
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LES DONES PER
i
í
L'ESTATUTDE CATALUNIYAi1
i
1

i

I

I

Cada cop que hent intenta de
cl vot femeni, cris han.
dit que no el pacllem. dentanar.
Que no estavent prcparudes. En
.1 1, quo el 110Stre vot lindria al
manar

•

.

.

infltancia...

guna

judicar

que

podria per

República.
lío hent cregut mai Que el su
fragi ternera pogués ocasionar
cap perjudici, perque aleshores
—pels mateixos snotius que dei
la

enderinar en contratlir-nos
—resultaría que tampoo podrien
votar la tricitat deis homo. Cal
tenir en Comple que als bornes els
dei,ren votar a. tots
sigui» dre
tes o esquerres
i encara que,
710 sapiguen llegir. Perqué cl su
fragí és una teína per a selec
cionar. pera no és una feina de
selecciO. I no ho és, perque mal
grat tot i encara dolent-nos, no
ens poden permetre el luxe
pm. ara
de seleccionar'Per
que ers el nombre el que compta.
Perque la red s'ha de demostrar
amb la força, malauradament.
El. dia que la força de la raó
pugui més
COM hauriu d'es
ser
que la raó de la força,
&estores sera possible fer aques
?en

—

—

—

la selerció

*

—

seguteiat

una

*

*

Pera !ti haría

molía mult

un

poderós perque aquests hamcs

obligació, lts dones hent de cor
respondre-hi. I hent de corres;
pondre-hi no solament anant a
votar, sinó procurarit
»emires MUCCS,

perqué

que les
les no.stres ger

cions de la dona
ens prestes.
sin avui el seit ajut, quan sense
sessenti,ments de cap faena, quan
uoblement hem anat a oferir-nos.
CATALUNYA! L'Estaba, és, i
vol dir CATALUNI-A!, i per
Catalunna s'ha d'oblidar tot.
S'Ita de sacrificar lot!
I
avui
per aquest motiu
tan noderds, ens han concedit el
vot. Potse.r només per avui, per
aquesta •nioa vegada, pera qué
bi fa si aquesta vegada té 'una

t/h
,

in7portáncia

com

podra je

770

te

nodriem avenir

en

*

*

*

7

0 (?"

---,-/zL-1/?,,j
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si eta

patriota,

S

1

SI CATALUNYA. ES PER A TU Ar.
GUNA COSA MES QUE UNA PA. I
i
RAULA,
i
VOTARAS L'ESTATUT!
i
1

/1

19–i

1

4'

)j

:

I

naire dar-nos que vulguin contrjb41.
no fa
cm, deia
les
dones:
amb el set treball a l'Estatuí,
parlant
de
temps,
"—Hett (Penar .amb el partit. que ens ha diguin.
que us empari, sigui. el que si
* * *
gui."
Arui no ens-han ciaparat els
El• vol
podrá emetre el dia 2
!tomes de cap partit. i ..sí els de
d'agost,
DIUMENGE
in
'VINEXT,
Dretes l Esquerres'—
tots
durant tot el metí
fins
a 7/2,:;
respondre
a
un
distintament. Cal
guatee de la tarda, a les Tinh,.
línie ideal: Cata-lumia!!
—

•

—

412

es

—

*

-;"

*

patrocina

Generalitat

tant, tots els homes i to
dones podran volar -l'Es
perqué
Catalunya no ís un
latid,
Per
les les

él

nlebiscit ternera

per l'Estatal de
ha aprovat
la idea de les dones

(1atalunna. L'AVI

perfil, sinó un.poble! Un noble

ha qplauclit
catalanes de cooperar-hi. Per
agraiment, per senliments, per

esclaviteat
clama les

molls anys,

que

re

sttgrades lliber-

seves

eies d'Aloaldia de tots els
trietes de Barcelona.
Després de fet el, recompl,:,
resultat, degudament
per la Tinencia; será lliural
Gen.eralitat.
*

tals!
*

Perque

Valb041~0~041.041~~~~~0•0~0~•¦••••,,...~.~~~ .1•••¦•,~0

un

si esperes

tar,

Dones:

egoista,
retorn de la monarquia,

un

simpatia

si

creus

no

en

per
res

Mussolini,
més que

la

teva

10

OII

butxaca,
si et fan goig els militars.
si

no

et

recor'cles -deis

que

foren.

<'
V
•

•

.4

•

•

i al costal l'a
i pron. Ja; veieu que cos
ta ben poc contribuir a les lli
bertats de la patria. Jo estic se
gura de l'exit el'aquest sufragi
fenteni, convenewla cont estic que
les dones catalanes contribuiriem

e

•

•

elss ma
dala nutra Patria!

1*

•
•

•

•

-

•

SI L'A TERRA ON MORIREN ELS TEUS

•
'

•

•

•

•

*

millor.les noies. >ves

;

--

ens

PARES I ON V1URAN ELS TEUS

noies per estar a les Meses elee
torals que !ti haura a totes les
tinéneies d'alcaldia deis distric
tes de Barcelona. Manquen noies
per a repartir propaganda. Per

op.4S

pels nobles...

anar

Totes aquelles que vulguin

Només l'Estatut pot arribar
is,¦••••¦.s•-

—.

aja

!(uin ?Puna altea n?anera. Manquen

•

•

FILLS NO T'EMOCIONA,
NO VOTARAS L'ESTATUT!

*

Tantbé caldea que les do-nes

,

•

silid que hagin
(inys. ;N'ornes a•ixa

decea,

*
•

•

vo

tna.signatura,

•••••¦,,,
•

*

exigeix.

se'ls

11/

en

*

dones puguin

caldea

complert .vint

si et fan por les 'demandes justes,
si sents

no

les

a

fórmules de justicia social

sense

aj'u

las16-11a—éjítrit aquests ajes Tic

cos

—

obstaculitzar l'obra prsitiva amb

Unpacitncies puerils.

Els revolucionaris 1 141Estatut

Llama ínútils—en l'hora de crear. Els
gue facin aixet, malgrat llur historial

revrIsacionari, malgrat
te que inspirin, s'inhabilitaran abso
lutament ells mateixos per completar
Ilur própla obra. I no parlem deis
qui, znalgrat tot el verbal radicalisme
de qué fan gala aquests ches, no comp
ten en llur haver amb aquel] histo
Fial revolucionad del temps Lerriie
tus dóna dret al respecte,
tot el

•

*

respec

•

L'Estatut iúe ahir van aPraar la
ptajoria deis Ajuntaments i que diu
merme será sancionat per l'adhesió de
tot un poble ha tingut la virtut d'ir
ritar una mica aquests arrauxats
eterns que són els insurgents sistema
tics. El perill no és pas, aquesta ve
gada, de /es dretes: ve més aviat de
l'esquería difusa i estrídent represen
tada per aquests nuclis vagues.
Aquests elements troben que l'Ésta
tut es frac radical. Alguns ja ho dejen
abans de
i potser continuen
dient-ho sense haver-lo llega ciscara.
D'altres. que l'han Hegít, protesten
encrispats per la modeeació que
Confonen,
la.
creuen descobrir-hi.
mentablement, el fons amb la forma,
abans han confós lamentable
com
ruent l'espasa venjadSra del bon sol
dat arnb la ploma serena del legis
prora infallib1o. per ier
callar els detractors sistemátics da
<tuesta guisa. Deu-los un exemplar de

l'Estatut,
toa

pape

una

i

digueu-los qué apuntin

les

podran anar

nes

a

votar

a

l'Aje,

tantent.

A les dones de tots els pobic.

de"Catillunna els dernatiern

la

s,

Inaxima bona -volun.tet
teres. Tetes les Ove es vzbigr
constituir en Corrdres
zació
propaganda a favor
?'Estatal i del val femeni, r9dran fer-ho
de l'Estatut de la GenerebiLf
tindra cura- de 1 rametre a, bit
els nobles els fallS on
hauran de iyir. :
va

Que

no

es

pugai 5iir

que

dones de Catqlegctir s'interes.
sen per elles ínateixes, i que fora
.d'ací es pulla tenir un, cat con.
cepte de les dones catalanes nr
la sera eivilitat!
ROSA MANÁ. AliQUIMBAI'

coses

que hi

troben

en
a

aqüelles
tadans

faltar,

tot

dues será

llegint-lo. Si
un

us

n'apunten

•

miracle.
!it •

Per si algú

en

dubtés,

anem

2 D'AGOST!

a re

passar ruolt per damunt, si us plau,
tres 17 quatre parágrafs essencials d'a
quest Estatut. Ens veiens amb cor,
nosaltres que tenim la pretensió d'es
ser tan revolucionaris corn algú altre,
de demostrar que l'Estatut no pot és
ser més revolucionad del que és. Aixi.
tal com 5na, perqué se n'assabentin
els seny-ors revolucionaris i els qui
sc'Is puguin escoltar: el nostre Esta
tut és tan revolucionani que no en pot
ésser més.
Comenea per afirmar: "Catalunya
és un Estat autónom dintre la Repú
blica espanyola." I aquest primer ar
ticle ja diu tot el que ha de dir. Es
ciar que el podien haler redactat en
un to alinogáver, i dir posem per cus
que Catalunya és una nació que es
federa lliurement amb Espany-a. Peró
no es tractava de definir
Cataliniya
sinó de dotar-la d'un Estat propi;
per aítra banda, la llibertat ja es
pressuposa des del milment que s'es
tabltix un pacte. I encara, per si no
fos pron. el principi d'aquesta llibcr
tat és a firmat en l'article següent cn
forma ben categórica: "El poder de
Catalunya emana del poble i el repre
senta la Generalitat." Es natural que
poble no pot
un poder que emana del
ésser sinó !hure.
Anem a un altre punt. Si .ens' fi
xeni
en
les atribucii5ns re.servádes al
Govern que en poddem dir central,
veurein
que hl ha només ,les que sóil

2

D.AGOST

D'AGOSTIII

2

D'AGOSTITIT

D'AGOSTITIT

2

12

D'AGOSTITTIT

D'A GOST!!!!!!
2 D'AGOSTITITT
2 D'AGOSTITII
2
•

D'AGOSTITTI
2

D'AGOSTITT
2

IYAGOST

rexéreit, la marina de guerra,
l'aviació militar i la defensa del país.

c)

2 D'AGOST:

••••¦•••••••••

e) La fixació dels drets constitucionals i de les condieions per a ésser

espanyol.

CEmpte, peró, que aquest exércit no
sigui una amenaca per a la
llibertat
de Catalunya. L'Estatut ho preven,
i

aixó demana que cap catalá no
de servir fora de
Catainnya. Així,
l'exercit espanyol esdevindria, a Ca
talunya, un exercit catalá, sense comp
tar les iorces
d'ordre públic, igual
ment. nostres. Des del
punt de :vista
.revohicionari, és preferible aluesta sr.;lució a la creació d'una milicia .pro
pia; impltent per deturár cap invasió
per

hagi

a

l'Erari.'

,La fixació deis drets
constitucio
.nala pertoca tarnbé 'de dret al Govern

D'AGOST I

d) La declatació de guerra, el res
tabliment de la pau í la fixació de
les fronteres de la República.

•

més no per raons técniques, la diree
ció de l'exércit ha d'ésser centralit
zada.

i onerosa per

amb
nes.

d'emprendre cap guerra pel
propi compte. L'exercit, per
tant; ha de dependre del poder central,
que és el que ha de fer la guerra. I, si
posem

nostre

matéria del dret internacional. Vet
ael la llista exacta:
"a) Les relacions internacionals i

l'Església.
hl El régim aranzelari i les dua

11) El sistema monetari i la circu
lació fiduciaria.
i) Els correus i els telégrais, els
cablesi les radiocomunicacions.
j) Les colónies i els protectorats.
k) La sanitat exterior.
i) La imminació i l'unigració;
uls passaports i l'extradició."
Es natural que les reladons inter
nacionals son materia de drut inter
nacional. Igualment ho són les rela'cions amb Roma, per tal com depenen
de la diplomacia. El régim d'aranzels
tota la resta també. No cal parlar
de la guerra. Si algú volgués decla
rar-dis la guerra, no la declarada a
Catalunya sol, sine> a la República.
Quant a nospres, no cree que ens pro

f) Les finalices de la República,
g) L'abanderament de la marina
mereaut i la illuminació de costes.

central No hi ha al Món cap
Estat
federal que t3leri als Estats
l'arden
lars una minva deis drets
constitu
cionals, dels drets individuals. Cata
hura no ha pas d'ésser una
excep
ció, una Vendée en la Revolució es
panyola. No podrá; dones, establir ga
ranties constitucionals
inferiors a

Latzdelxiri,

que

es

'Poiclyá,

d'Espanya.

ampliar-les..

Per aixo

es

altres ci
en canvi,

prevé

:-

contra

diu:•

limitacions i obre el camí des

ave;

l'apartat que
"Ultra les garanties d 'deet
.atorgui la Constitució general de
República, la Generalitat de. C,1
nya protegirá plenament: la' vida i
Ilibertat
tots els cititadans
ços

2 D'AGOST!

Ilaver Iluitat i bregat amb ardor
durant etapes heroiques dóna dret al
•especte de tots. No dóna dret, pea>,
imposar radicalismes buits—i per

ha

el 9netteix sistema. En la
sibilitat de de/ebrar la volació au;
mateixos collegis que els hoee.;
(no és poSsible pel treball extra.
ordinari que ~osaría), les

violeneies extremistes

—

ladorli

*

-

ta neilt d'ésser revolucionad. Efec
árament, és una art ben difícil. No
lasta saber obrar amb valor perso
mi ea els moments de combat. Cal
saber fer la llei de la Revolució
que era l'objectiu de les batalles
i
o

,

nobles s'uti141.,,e)

També cris

'

Si eta

!

Calalú",

!"

•

un
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i

jerarquia civil,

í

Una catalana 'Ilustre, "Víctor

a

1

si vols la

1
1

contra l'Estatut ele Catalunya.

4'

nir mei ntés.

La

ii

—

—

ens

///(1-1-r

r>%•Ç/V.

—

no

la idea que cap catalana votéS

les

manes,
nostres veines tumbé vagin a vo
tar. I no diem, no recomanem,
que aquest vot sigui afirmatiu,

que mal no ens han ajudat quan
hent parlat de "Feminisme"
feminisme que vol dir reivindica

—

—

amb

d'exit.

les mislres amigues,

1

Si ets liberal,
si estimes la República,
si creus en la justicia. social,
si et revolten les dicta.dwies,
si tens fe en el futur,

en

-

-

en

el

suu

-

territori."

aIs altres a.partats tTu:..st
cal observar que
de la Repúblicni"
que hi ha després tot un capítol '< lue
parla de 11 forma .d'organitiar Ic

,Quant
capítol,.

,ra-

5611finances

nostres,, l'economía. catalana
"L'abanderament de la marina mer.
cant i la illuminació de .costes",
sistema monetari i la cireulació ficl
caria", les cotnunicacions, les culi.).
nies, protectorats, la sanitat exterior
i6 aci.
No
lr!perjudicar aquestes facultats
bertat interior de Catalunva. I pensc.
encara, que els nostr'es diputats int.::L
vindran en l 'elabbració de les lk
sobre totes aquestes matéries. pr_r
com
caservem la representació
lamentária a les Corts genera
nances

lemicigr.
axtirnatd

enig

--,

pa:

•

país.

•

En canvi, per 110 donar sinc..
tall frapant i un contrast
Ilista de rnatries
ai
catalá o:upz, en l'Estatut.
tres vegades més gran. ahnenys.
auuesta
curta llista
Covern central., i encara ¦,.
lot alió que no és atri:sant exp:ment al Govern central 114 d'ésser
la plena hicumbéncia del C-"jv'ern
la Generalitat,

cn

Catalunya.. ricmz& e,;g6Crfli
tots els, ordres ella mateixa,
.ment o per delegatió, sense
cies ni -imposicions de cap mena.
Justicia, Hisenda,
-nyarnent,- tots els ressortS éssencil

-

-

.

de Poder

seran

:miss

nostres.

sabern, .pas de qué diable,,s'e.-:e!.f,..rr,!:,
(15 l'extremisme..
malcontents, precisament en
de

a

'

