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sola, junior, Espanyol; 35, Narcis
Font, neófit, Aire Laura; 36, Josep

Betrian, ídem, Escota del Treball;
37, Raid l Serrano, junior, Marti
nene; 38, Josep Terrats, neófit, Jú
piter; 39, Angel Godina, ídem, in
dependent; 40, Eduard Sanda, ídem,
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LA CARRERA A PEU D'AHIR
FERRER I L'EUROPA VENCE
DORS
MIQUEL EL PRIMER
JUNIOR I GRANEL EL PRI
MER NEÓFIT
Deis 86 corredora que varen dis
putar-se aquesta carrera, doa d'ella,
Ferrer de l'Europa, i Miguel, del
Barcelona, sobresortiren duna faisó
contundent per sobre de tots. Si bé
el primer va marxar tot sol durant
els sis guilómetres, Miguel el va
seguir amb molta regularitat a nos
trenta 'entres de distancia, Cal fer
esment també del magnific compor
tament de Tomás, del Júpiter; Gar
cha, del Barcelona, i Granel, classi
ficat en primer lloc entre els neo
fits.
Per equips no hi hagué l'alta.
L'Europa bu el que presenta l'e
quip mes complet. El Barcelona i
l'Espansol hi aren representats so
lament per dos o tres corredora,
sense equip. Altres
clubs, com el
Tagamanent, Telefónica, etc., Varen
abstenir-se de prendre part en aguas

EL COMBAT CARNERA UZCUDUN VA
ESSER AJORNAT PER A DIUMENGE
-

VINENT
La vetllada que slavia de celebrar
ahir a la tarda a l'Estadi de Mont
juic, a base del combat Carnera-Uz
cudun, ha hagut d'ésser ajornada.
Els esdeveniments de la setmana
passada, que paratitzaren per uns
tlies la vida de la nostra (Isaac, han

inflult tambe en l'aspecte esportiu.
Per ordre governativa la reunió
anunciada per a atta- es va haver
de suspendre, i els organitzadors han
assenyalat diurnenge vinent, dia 3o,
per a donar-la.
A part els perjudicis económica
que reportará aquest ajornament
iota vegada que augmentara les des
peses -, cal convenir que tal con
anaven les coses éa preferible que
slagi ajornat. No pas parqué cre
guern que la concentració d'uns
guares rnilers d'espectador& a l'Esta
di de Montjuic bagués d'ocasionar
disturbis, oinó parqué les exageradas
informacions quo molts periódics es.
trangers havien donat deis fets de
Earcelona, infortnaeons que presen
taven la nostra ciutat en Vanarquia
més completa, haurien retret tots eta
aficionats de la Península i de iota
que han maniíestat desigs d'assistir
la reunió.
a
El cornbat, dones, es fara diutnen
ge vinent a la tarda, i és de creare,
jutjar pels informes que tenim,
a
que l'Estadi registrará el pie més
imponent d•enea de la seva construc.
ció. La presencia a la nostra ciutat
deis dos pesos forts ha fet que l'in
terés per presenciar aqueo combat
augmentés considerablentent de da
en dia. Res no ho prova més que
l'afluencia de públic ala etueenaments
de Paulino i Camera, a l'Olyrnpia.
Els nostres aficionats eis han seguit
amb veritable interés, i tothom fa
el seo pronóstic, gulant-se amb el
que l'ha pogut apreciar en aquests
-

entrenatnents.
En la nostra anterior ediió vam
exposar el nostre pronóstic. En es

aquellas

criare

radies tuviera vist
dues sessions d'entrenarnent a l'Uz
cudun i una a Primo Camera. Ara
n'hem vist més. 1 en cada sessió,
com
tots els que les han seguidas
atril) interés, hern pogut apreciar Co
ses

novas.

Paulino Uzcudun ha evidenciat
trabar-se en una forma magnifica,
ha palesat una agilitat gran. Els seus
cops són de rnolta conlundlncia,
esquiva molt bé, Ha causat una im
pressió magnífica perqué ha posat
de manifest que és un pes fort "ass

sabentat",

cosa

Lauriem arribat

que difiziincnt
a

ceure

tense

cris

vela

re-ho.

Primo Camera, a cada nova sessió
que ji hem vist, cris ha impressionat
més. El gegant italia no té Pagilitat
de l'Uzcudun, paró la seva lleugeresa
sorprén. Els seus cent vira i tanta

ta

prova.

L'organització,

a
arree de la
seccio
d'Atletisrne
de
l'Ateneu
Obren Martinenc, bona; molt entu
siástica,
El Comité Provincial de la Fe
derae'ó hi va contribuir duna ma

quilos no ji priven de moure's amb
malta facilitat. Cetiant as seus co
neixements de boxa, sí be no con
verle ni de bon ttos com
l'aulino,
demostra que el ceatenar de combata
i exhibicions que porta fets dal.
gana cosa li han servit. El mea re
marcable que li llena apreciat és el
directa d'esquerrra, fácil ; perillós,
gracias a la seva extraordinaria en
vergadura. El coloca amb una rapi

efical.

molt

nera

Feo desclassificat el corre» Al.

biol,

per suposat

l'tnterrogant

us

mes grog que pesa damunt aquest
cornbat és el punch de Vital:a. El
seu cop
pesa 125 quilos i
dos metres quatre centitne,res d'al.
eada -pot acabar un combat en
qualsevol motnent que pugui arribar
a l'adversari amb precisió. Paró com
que Paulino ultra la seva esquiva
té a favor seu que és l'ónic pes fort
del món que no ha ftect:t mai el
genoll davant de cap adversari, les
possibilitats d'un triomf per k. o. de
"Bebé" Camera queden recluidas

recoman, que

sup.rnim sovlatic d,ayantguarda.

vailamommarseueneasse_is,,,r

Classificació general
Lleonci Ferrer, senior, Euro.
pa, 20' 6".
Joan Miguel, junior, Barce
lona.
3. Gabriel Garcia, junior, Bar
celona.
1,

considerablement.

Julia Tornos, junior, Júpiter.
Joeep Granel, nehfit, Natura.
Antoni Pedta, jun!or, Aire

4.
3.

No sabem amb exactitud quines
dots d'assimilació posseeix el gegant
transalpf, paró tot i que en els entre
naments que li hem vist s'ha deixat
arribar a la cara i a l'estómac arnb
tota impunitat, no se'n pat fer gaire
esta, d'abeó. Per altra banda. e: fet
que Young Stribling Paneles a la
lona en dues ocasica.s diferents (tal
com félem notar en el nostre núme
ro anterior)
dóna una celta aspe
t'anea als que creuen en un triomf
del base per lora de cornbat.
Nosaltres no abundara en aquesta
opinió, No volara pas dit que cre
guern el "punch" de Paulino incapae
de donar-nos una sorpresa, paró al
nostre entendre, si be la victória cor
respondrá a l'Uzcuclun, no será sei
se que
aquest hagi demostrat, al
lima de les deu tepreses, la superio
ritat que damunt el papen Ii ator
gatas.

6.
Lliure.
7. Didac

Ventura,

Joaquím Sets, sanies', Europa.
9. Manuel Manyuchs, junior, Es,
panyol.
so.
Josep Pont, neófit, Aire
Lliure.
III Ricard Lucera, nebfit,
pa; 12, Enric Cal:1ms, ídem,
pendent; 13, Pera Poquet,
Natura; 54, Laureá Nielles,

Tomas Palmada

--

Euro

inda
ídem,

ídem.
Europa; 55, Josea Rae, junior, Na
tura; 16, Josep (besada, ídem, Es.
panyol; 17, Genná Blanco, ídem,
Aire Lliure; 18, Josep Ripoll, nel
fit, Reas; 19, Josep Domenech,

QUENSBERRY

d'esport 1 .1
1 .1
Plaga de Sant Just, núm. 1

i medalles

junior, Eu

ropa.
8.

ídem, Gimnástica de Badalona; ao,
Josep Rifa, junier, Natura; 21, An
toni Navarro, tenior, Europa; 32,
Caries Ballester, junior, Júpiter;
23, Elles Sábat, neefit, Escala del
Treball; 24, Manuel Andreu, junior,
Júpiter; 25, Francesc 011era, ídem,
Laietania; 26, Josep Ferrer, neófit,
Barcelona; 27, Josep Nogué, ídem,

independent; 28,

Copes

el

CINEMA PARIS
TFITáTATA L'ASIA

-

FUI

III

vegeu

Paquet,

Vicents

ídem, Natura; 29, Pasqual Albert,
ídem, Europa; 30, Llois Inyiesta,
junior, Júpiter; 3z, Manuel Pinazo,
ídem, ídem; 32, Josep Ramo% ídem,
idem; 33, Josep Garca, Gimnástica
Badalona, ncefit; 34, Antoni Cus
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-El matc:A. it.Spuriya
landa es jugará a Bar
celona el 26 d'abril de
l'any vinent
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COMICA

Hem assegura que la tercera
divisió de la Lliga serb. inte
grada exclusivament per Clubs
Catalans U valencians, i que
aquests seran: Gimnástic, Le
vante, Saguntino, Sporting, Sa
badell, Sans, Júpiter i Bada
lona.

d'avantguarda.

Portugal

NIT,

"L'Arleeten

d'E. VIL
be", de Blzet,
CI(ES, MAURICE CHEVALIER, VE
MORENO
en
la
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1
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contra

10'10.
de
1 l'axil

LES

Obertura orquestra

I

El senyor Mataos ha fet pú
blica la composicló de l'equip
d'Espanya que ha de jugar a
Oporto, contra el de Portugal,
el dia 21.
Es el que segueix; BlaS00,
Ciriaco, Quineoces, Prats, Gua
mane Perla, La fuente, Regueiro,
Goiburu, Chirri i Gorostiza.
Com a suplents han estat de
signats Beristaln (portar do

l'AlavéS), Urquizu (defensa de
l'Athletie de Bilbao), Esparza
(mig centre del Madrid) i Laz
cano (davanter del Madrid).
L'equip portugués no es pot
carta.
Federa-d'Oporto fan
la presbncia di ju
la primera capital

donar encara com
Diferencies entre
cions de Lisboa 1

(rox)

Periquito i(laumont)
ENTREVISTA OPORTUNA (FOX)
El. BARRIO PELIGROSO (Gau
mont), per Warner untar 1 Marta
Water.
Gato

improbable
gadors de

a cosa

les

esmentada,

pes, disc 1 ja
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REAL SOCIEDAD AIXAFA
L'OSASUNA DE PAMPLONA
Durant él primer tempe, els
donostiarras van marcar tres
gols. El primer al cap de mig
minut, d'un bon xut de Bien
zobas, que va mullir una pas
sada -de Cholla.. Sis minuts més
tard, C. Bienzobas passá a Ma
viseal i aquest va marcar el
segon gol.
Deeprés la Real Sociedad va
elicórrer en falta per haver sor
UF el portera a cercar la pilota
mis enilá de
l'área. L'arbilro
disposa un eástig que per la
seva absurditat desconcertá el
públie i els jugadors.
Quan feitt'un minut que ha
via comeneet la eegorla part,
Bienzobas passá la pilota a Ma
riscal, i aquest„ d'un xut mag
nific znarcá
el primer gol.

Aquesta jugada es reepti en
absolut al ea pde mitja hora
de joc i en convertí en el quart
gol donostiarra. Al cap de poca
estnoa un .defensa va incdrrer
en penalty per mana dintre de
l'área, que l'árbitre no vol -eu
re, i als trenta-sis minuta, sor
geix el tercer gol dels realistes
en

rematar molt bé Cholla

una

passada de Bienzobas.
Es distingiren
pela locals
Ilundain, Cholin, Paco Bienzo
bas, Mariscal
Garmendia,
pels de Pamplona Senociaian,
Apat í Oses.
Real

Sociedad

:

Ezaguirre,

Llundain, David, Anudo, Ayes
taran, Arana, Mariscal, C. Bien
zobas, Cholin, P. Bienzobas i
Garmendia.
Osasuna: Osés, Apat, Urdiroz,
Besunartes, Senociain, Gurru

chaga, UrrlzdIgui, Villacampa,
Iturralde, César i Catachtl.

20.

NOTI-SPORT

Tekifon 11953

TELEFONISTA

nIts,

a

A SANT SESASTIA

ELS MILLQRS ,ASSORTI
MENTS DE ROBES PER
A VESTITS I ABRICS DE
SENYORA A PREUS MAI
VISTOS

....

27.453'25

,

llores d'arít ja no es troba
cap entrada al Centre de Loca
litats, i que han estat denla
nades l'orces per mantenit
Pordre, car ;es temen aldarulls
produits per la gent que s'hau
rá de quedar al carros.
Uzcudun i Carnero, han pro
més assistir-hi.
a

LA

Agrupado

CURA
EGETAL

re

Península

Pessel es

segueix.

entre les

-

MIMEN

PRESOS

Suma que

L'esperat partit

dacciens dels noetres estimats
eollegues "Xut" i "Mundo De
portivo" tindrá lloc, definitiva
ment, dissabte vinent, dia 29, a
les tres de la tarda, al camp de
l'Europa (Guinardó).
L'expeetacio que aquesta tu
pada
que promet sser mis
que aferrissada-ha desvetllal,
és enorme. Cal dir, nones, qu,

Evls altres partits

SUBSCRIPCIO
-

Un partit entre peno
distes

1

valina.

PRO

-

de Lliga

l'equip d'Espanya

10

TEMPESTAD EN
ASIA
PUDOVEINE,

de

El Barcelona fará ofrena d'un
valuós present-una pilota de
a
futbol brodada amb plata
l'Athlétic, i l'equis) btau-grana
expedicionari sera, rnoit pro
bablement, aquest: Lioren1 Za
balo, Mas, Martí, Castillo, Ra
Pira, Bestit, Arocha,
mon,
Arnau i Perera.
Guzman no podrá jugar pe:
haver de participar en el partit
Espanya Pcrtugal, que es ju
gará a Oporto. Pel mateix mo
tiu no jugará Goiburu.
En
compensado, l'equip bilbaí es
trobará maneat d'elernents de
tanta válua com Masco, La
fuente, Chirri 1 Gorostiza_
1

vegeu

Ha estat designat

l'Angel

TARDA, 4'30
NIT, A LES
REVISTA GAUMONT
-
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LA RAMBLA

VAGAMUNDO
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La Penya Deportiva Aire
Lliure efectuará diumenge vi
nent,
30, up match trian
gular al calle) del C. 1), Júpiter,
amb el s propietaris del terreny

gripe,

.147.

honor del

es

En partit amistós de terna
visita jugará diumenge vinent
a Bilbao
contra els campions
d'Espanya, l'equip campió de

-

Opereta cinematográfica Pa ramount.
tota en ternicotor, per
Dermis KIng I Jeannette Mao Donald

Telafon

a

San Mamés

La tercera divisió
14-

»44444•44444444444•4444

me

* •

Relleus cumples.
Salta d'alehria, de

en

Panyol

dalles i altres

taza
bien
cai.ente
corta
la tos,
catarros,

tn

celebrará

se

a

BANANAS

_

ij:loeetNe.;

6, Avinguda
C. Penalver, 6

que

nostra ciutat
mité 01;fnlic Internacional.
La data fixada és el dia 26
d'abril de 1931.
Aquesia será la primera ve
gada que l'equip de l'Estat
Illure d'Irlanda jugará a la
Península.

10:

Paramount.

sonors

EL REY

PER AL DIA 21 DE DESEMBRE
I VOL1A A BARCELONA DE
MARXA ATLETICA
Segueixen amb activitat el*
treballs per a l'organització de
la I Vclta a Barcelona de marxa
atlética, a la qual podran pren
dre part-sense passar a cale
gorja superior-tots els atlete8,
ádhue els seniors, que hagin
actual en ial Volta a Montjule.
La inseripcio quedará oberta
el dia 1 de desembre vinent, a
la Federado Catalana d'Atle
tisme, Doctor Dou, 10, entreed,
i a l'estatge de l'enlitat orga
nizadora, Roser, 11, baixcs.
Práxirnament posarem a co
neixement de tete els anales
els i. I emis rebuts per a la dita
prOV;'. eonsistente, la majoria,

roleus

SONORA PARAMOUNT

NO TENEMOS

DIbuisos

Via Laie

-

t LES

re

ami) ocasio del festival

portiu

a

Una

y

haver

de futbol entre els

Casa central: BARCELONA
Bilifimigh Ferran, 21, 1 Raurich, S i 10 Imor

MADRID

per

-

conformitat la Fede

-

Tau de vasta,
Ti d'abrlo

en

la

ració de l'Estat lliure d'Irlan
tindrá lloc a la nostra
da
ciutat el match internacional

bero eomprant
en acinesia casa

Indústries de Pellieteria

,gr

BOL

Y

-

Quart: r. D. Aire Lliure:
23-34, 80 punta.

e

1 Diumenge vinent, el
11 Barcelona jugará amb
l'Athletic de Bilbao,

44,

La flor del lliri blau

Júpiter: 2.15.16-20

Coi:cincha

-

La veina del terrat
per

-

TELEFON 1'5704.
P. CERVETO, enginyer, Ronda de Sant Pere, 64.
NECESSITEU PER A LA VOSTRA NOVA INSTAL.LACIO, CONSULTEU-HO
A LA NOSTRA OFICINA TECNICA

Intlt

gran

bolos

a

Calderos, Maquines I Turbinas a vapor.
Turbo-Alternadors, Turbina. hidrauliquee.
Reguladora, Bombee, Compressors, Poli.
postres eléctrica, grua. pant, ato.
Maquinaria

VILA-DAVI

-

Segon: C. E. Natura: 3•0.11-Z3-18,

1444~11444.4~44.4~~441.4444~~~÷ 4.4~4444.44~44~

Tapbioles 1 Pirrelas,

ColxInets

La velna del terrat

30 punts.

professionalisme.

LA RAMBLA
que

Acinesia rtlt,
cinc,

MURPHY

desa sorprenent.

Seguim creient

Companyla

Barcelona, etc., etc., elassificant-se
fina a 56 corredors deis 86 sortits.
Els inscritO breo cent cinquanta.
Classificael6 per Clubs
Primer: Club Deportiu Europa:

54Tercer; C. D.

TRANSMISSIONS

Teatre Catará Romea

l'ealtás

BARCEl ONA

VERBENA

LA RAMBLA
us

recomana qua

vegeu

el

CINEMA PARIS

?rEmps

7, QUINTANA, 7.
(entre eh

carrera
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de Ferran i Boqueria)

EiMPESTAT A L'ASIA
Superfllm
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d'aventguard«.
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perseguit per la "norma
Mal," Berenguer:

Un

DEFENSEM
Quan

escrivim aquestes radies
s•está discutint el prtssupost muai
cipal. La sort que tingui el que ta
referencia

Sembla que hi havia el propósit d'enviar el
que actualment ha de viure
lider socialista
amagat
a Chafarinas
—

bitual de LA RAMBLA DE CA
TALUNYA no pogueren adquirir
se u e.remplar, creient dinteres re
produir ch fragments més impar

—Ni pot
cerament

"LA

—Quan es féu públic alió que Al
ba tornarla a Esser ministre d'Al
fons XIII vaig dir en un discurs a
l'Ateneu de Madrid que hi havia una
paraula exacta per definir el sen
timent que alió m'inspirava: fástic.
El mateix puc dir de tots els altres,
prestos a petonejar babosament la
má que els pega. Sí, cree possible
que tots ells arribin al Poder. Peró,
anem
a
eomptes: ?és que no hi

,

ja enfilats?
Perqué els governadors d'ara són
simplement els seas testaferros. Bu
gallal, el nom del qual heu esmen
tat, compta en el Govern amb una
estan

ampla delegació,

altres
tenen assegurat un ample marge de
favor en l'encasellat electoral del
ministeri de Governació. No admeto
distincions, ni tan sois de matís,
en els elements monárquica. Veurem
junts per defenaar el tron I.be
rals i conservadors. dictatorials i

la busca ab la mateixa tossuderia.
Per de prompte, se m'ha incapaci
tat per a la propaganda, car no puc
sortir del terme municipal de Bil
bao. dintre del qual s'aplica la molt
galdosa teoria del governador anda
lús que cap processat no pot par

"NO

Alhucemas. Bugallal, etcé
altra vegada al Go

tera, tornin
vern?

tot

actea

ha servit per

MONARQUIA DEBILITA

manones,

pretén vigilar-me peró segueix

en

no

DEFENSIUS, NECESSITA..."
—?Veieu poss ble que Alba, Ro

—

ticipar

es

DA EN ELS SEUS ELEMENTS

aixd no era. encara,
auficient. Un bon dia, en sortir de
Palau de despatxar amb el rei, el
general Berenguer ordena la meya
detenció. Aquesta ordre coincidí amb
l'arrest a Madrid del comandant
Franco i de les detencions de Lluís
Companys i altres atriles a Barce
lona. Sembla que hi havia el propd
sit d'enviar-me. a hivernar a Xara
rifles. No cm sembli !loe adequat i
vaig procurar que no arribes fins
a mi. i en la forma ideada, la invi
tació, per a la qual posava la brigada
social madrlenya— que arriba a as
serjar fins els meus familiars i
una insistencia desacostu
amics
mada.
Diuen que l'ordre de deportació
ha estat ja rectificada, i que només
es

perllongará.
dictadura, hipócrita, disso
no

euganyai ningú.

a

HAGUlt ORDRE DE DE
PORTACIO CONTRA
INDALECIO PRIETO?
—Perd

ha de durar. Cree sin

que

L'actual
mulada i repugnant,

de les declaracions de Prieto.

Sayos

ni

pot durar...

no

i

constitucionalistes.
debilitada

La

els

monarquia,

elements de
fensius, necessita agrupar-los tots.
Enfront d'aquest bloc O'z:4combra
ríes, el nostre de forces verges. No
hi calen tnatisacions. A mi m'és com
pletament igual que governi Beren
guer o Alba, Romanones o Gua

pública.

HAURIA GOVERN
CAPAC DE RESISTIR TRES
DIES..."
—?Qué hauria de fer la Premsa,
arnic Prieto, davant la persecució de
qué se la fa víctima?
—No hi hauria Govern ni instan
ció política capaq de resistir tres
dies l'atur unánime de la Premsa:
sucumbiría per asfixia en l'immens
buit que es produiria. Per6 és quimé
Hl

en

els

tots

aras

dalhorce.

?QUINS TITOLS D'INDEPEN
DENCIA POT OSTENTAR LA
LLIGA?...
—?Qué penseu de l'actítud de
Catr.b6 i. en general, de les dretes
catalanes?
—L'actitud de Cambó i dels que
segueixen les seves inspiracions po
litigues és en aquest moment—quant

ric de

somniar en aquesta unani
rnitat La Premsa d'avui representa
interessos rnolt vastos i com tota em
presa industrial de certa importancia
económica. manca de la independen
cia necessárla per afrontar en re
bellió el poder públic.

cultura

no

ha

edat. Van a treballar per guanyar
se la subsistencia, perqué el jornal
del pare és esquifit. L'Ajuntament
tic
pot canviar el régirn de salani
pero pot donar menjar a aquests

d'atu

rar-nos.

—

—Tanmateix, aixó

a

l'aspiració autonomista de Cata
lunya de franca... (N. de R.—ts
tan dur el qualificatiu de Prieto que
encara no gosem escriure'l ací.)
Per
qué tenInt Catalunya a l'abast de la
má, i mitjancant l'adveniment de la
a

—

Defensem eta diners per a les
escotes noves que slaurien de crear:
esculca que enforteixin la salut deis
infan.s; escoles espaioses,
des pel sol i amb ventilació cona
tant, de l'aire que ha de sanejar els
pulmons, que ha d'oxigenar la sang
i tonificar llur coa i permetre una
pensa clara; escoles, si pot Caseta en
mig deis parca, on la vegetació pu
Hfica l'aire morb61 de la ciutat.
Els fills de la ciutat són febles;
les malaftíes deis nens arruinen mi
lers de famílies modestes i porten el
del a rnoltes Bars barcelonines. La
rna;oria dels rens que corren pels
carrera de
la capital i van a l'escola
són malaitissos. Demá seran joves
treballadors amb poques energies:
seran escolars que hauran donat un
escás rendiment mental, i que, adul
tes, es maridaran i engendraran una
prole desvalguda. La raga degene
raria a la ciutat si no posés.sim els
infanta en un ambient mes higiénic.
Hern de tenir jardins per a infants,
on
puguin passar agradablement i
sense
perill les horca del Jia, amb
mestres de párvuls, hem
de sos
treure els nena de les cases fos
ques i brutes, deis pisos eternament

nois en els menjadors escolars.
Tot aixé depén del pressupost de
Cultura. Del pressupost de Cultura
depén CO part la vida i salut de la
joventut; del pressuport de Cultura
depén l'esdevenidor de la elutat.
Els Sindicats obrera haurien de
defensar el pressupost de Cultura,
com si
es tractés de la jornada de
vuit hores o d'un augment de son,
que a real augment de sou equival.
El; grups escolar; municipals, re
presenten un important avene en
materia d'educació: son escoles ac
tives en les m'ala els nens desenvo
tupen arnb tota la seva potencia les
facultats mental; son escoles en les
quals s'agermanen tots els ciutadans,
en les quals no hi ha distincions de
classes. Tots el; infanta de la ciutat
haarien d'anar a les escoles muni
cipals. Aix6 no és cap atac al pro
fessor particular; els bons mestres
.particular;, treballant en les possi
bits escales de l'Ajuntament, tin
drien un watts m'es obert a les seves
iniciatives, que de vegades no s'a
treveixen a posar en práctica en les
escotes privades i económicament
maltea també hi guanyarien.
Hi ha un gran enlluernament per
les escoles deis convents. En Bofill
i Mates, católic no sospitós, n'ha fet
una
crítica molt desfavorable.
Els nostres grupa escobas muni
cipals són tan bories escoles com les
millnrs d'Europa. Nosaltres hem vi
sitat les escoles anexes a l'Institut

infectats.
Ilem de crear cantines escolar;.
Tots els nois de deu a catorze anys
han d'anar a l'escola i no hem .de
permetre que molts d'clls, per per
tanyer a famílies pobres, hagin de
treballar a les fabriques en aquesta

fensar l'autonomisme catalá sotme
tent-se així a la institució que s'obs
tina a negar-lo?

República, la consectició d'aquesta
aspiració, Cambó dirigeix el seu es
frnm i enfoca la seva maniobra a
reforçar la Monarquia. H1 hagué un
temps que semblava mostrar-se in
diferent a la forma de Govern quan
deja el seu "República? Monarqu:a?
Catalunyar. Perú ara no debra lloc
a
dubtes el seu monarquisrae, el
qual sembla tan profund que no va
cilla a sacrificar-hi els temes cata
lanistes, el credo polític que li serví
per exaltar la seva personalitat.
No fa rnolt —un mes i dies— ar
riba a Madrid, com a emissari de
Combó. Frar.cesc Bastos, arnb la
lEsta dels membres de la Lliga que
havien d'ésser encasellats a Cata
lunya i fora de Catalunya. Aquesta
llista és de les recomanades amb
predi:ecció a Governació. ?No és la
mentable que en moments com els
actuals una l'orla que pretén assu
mir la direcció política de Catalunya
consagri les seves energies a obtenir
aqueas miserable favor de l'enea
sellat? ?Quins títols d'independen
cia pot ostentar la Lliga per a de

"LES ESQUERRES DE CATAa
7,UNYA GEACIES A LA SEVA
INCONT AMINACIO, HAURAN
ACONSEGUIT..."

—Quant

les esquerres catalanes,
al meu entendre donaren el pa; més
decisiu de la seva vida el dia 17
d'agost, data del Pacte de Sant Se
bastia, en acceptar el requeriment de
les esquerres espanyoles. Per mitjá
de les esquerres catalanes, i sola
ment per elles, amb exelusió d'altres
forces d'allá, obtindrá Catalunya la
seva autonomia.
I— acaba Indalecio Prieto
com
que aquestes esquerres, grác;es a la
seva puresa de conducta,
a la seva
incontaminado i, potser, al seo he

VOILUNTARI
de pressa... Bél Ara m'ha caigut
terra el botó del con! Ilaleit
sigui! !Avui tornaré a fer tard al
ca

per

ILGOST :974

despatxl...

—1"E1 Liberal", "La Tribuna"...

QUINZE DIES DESPRES

Amb la declaració de guerra...!
Ela diaria van plena de la gran
guerra desencadenada tot just. Di
uen
que tot el món s'hi ficará. I a
fe que ja hi ha un grapat de na
cions embolicades. Peró jo no cree
que Espanya s'atreveixi a ti cure

l'espasa. Ves! La

seva

El tenedor de !libres sembla que
me la
tingui votada. Ea veo que
la meya persona no li cau en gracia.
A la més petita broma —!un és
jove!—, al més petit acudit o a la
més Ileugera gresca, es posa a cri
dar, i el que és mes greu, ho xerra
'ot al
principal. I el princi
ern
diu que ja n'está tip de mi i que
a
la primera queixa cm posaaá al
ea: ter.
E! que n'está tip de tors Ils
sóc jo. ?I aiscó d'amenaear de po
sar-me
al carrer? J
pot fer-hol
?Que es pensa que pela vint-i-cinc
duros que cm dona mle d'estar
tot el dia
sense
moure'm de lloc,
amb la boca tancada i sense poder
fer un cigarret? ?Que es ereu que
sóc un esclau? El que li donará la
Ilauna seré jo i cm buscaré feina en
una
altra casa. I si no trabo feina
ací me n'aniré a fora. O bé cm
faré voluntari. Ara ja sé que en
demanen molts i que el consolas
francés fa moita propaganda. Segons
he sentit a dir fina paguen el viat
ge dad í a la frontera i arreglen es
papera.
Aixo sí que és condescen
dencia, i no com el mear burges. que
et xuclaria
la sang de viu en viu.
Aixi és que si al despata ens tor
nen a
amainar, els engego a dida i
els clic que si voleo un negre que
se'l vagIn a buscar al moll. Des
prés ern presento al conso'at, de
mano per ésser voluntari a
la pier
ra. M'accepten, afilia el tregi...
...I la mare ?qué? Si li fdic que
marxo
a
la guerra. de l'esgai cau
ma'alta. I palma dena prou que n'ha
passat a la seva vida! !Ah, si no

germana itá

hia, rnalgrat dels tractats firmase,
s'ha estimar més quedar-se tran
quilla a caseta; almenys per ara. I
totes dues s'assemblen tant!

Diguin el que vu:guin,
'aquestes nacions que

'els hómes
catan

en

han de viure una veritable
Ilicula d'acció. La línia de foc,
poc a poc, sense
uscar l'enemic a
ue eh l
se n'acloni, aprofitar tots els
bstacles del terrena,: els arbres, els
allers. les parets del; horts; tro_
ar
l'enemic desprevingut, saltar-Ii
sobre. Iluitata vencer-lo i guanyar
batalla... !Ha d'ésser molt emo
onant!
Pero aquestes emociona no són
er a nosaltres.
Aci serem neutrals,
prou.
De totes maceres, a mi
'agradara trobar-mli. ?Qui sap si
'hi voldrien? I si ern vo'guess'n,
b quina aniria? Psé! Tant me fa
a
eta una com els altres. Potser
són mes simpátics els france
os.
perqué catan més a vora de
erra

osaltres. I tanibé

a

causa

d'aquests

pobres belgues Eropellats...

Tot just
acabo de fer aquest acte de fe fran
cófil, que la postal —tan engresca
dora— de la Nita Jo, que tinc pen
jada a la meva cambra, se 1.1a que
cm somrigui! Si. fet i fet; si hi anés.
anina amb els gavatxot! Potser no
em voldrien per :misa jove... I en

volguessln. ?qué en
feria de la nitt'e?' ?La deixaria ací
tota sola?.- Val. No pensem més
en ximpleries. qué ja deu ésser tard
cara

que

fos per ella'
Decidida ment

cm

it.un quart de nou!... Fin creia
era naéa matL Na, una mi

.

hi ha res a fer.
Armar-se de paciéncia i aguantar la
tiranía dei principal, del tenecloa- de
Ilibres i de tutti

de ferl...

no

quanti... iQué s'ha

L'ENDEMA
Les coses han sortit a linrevés
del que jo cm pensava. No he es
tar jo el que els ha donat la Ilauna;
han estat ells. Total per res. Un
embolic de factures que mle fet.
He facturas a l'un el que havia d'és
ser a l'altre; el clima ha vingut tot
furjós; el principal m'ha cridat i
mlie trobat al carrer amb la mesada
a
la butxaca.
A la mare Ii he dit que al ma
gatzem, a causa de ia guerra, no
treballsn tant i que comencen a des
patxar personal, i com que jo era
el més jove m'ha tocat primer a
mi...
El més empipador ég que he anat
cercar feina a
diverses cases i no
n'he (robada enlloc :".^,-tees..a tarda
Cinc ganes d'anar al consolat. No

a

per informar-me,
aix6 de rail:. a
mera 'els voluntaria. Només hi vaig
per curiosítat, perqué ja sé jo que
a causa
de la mare no puc marxar.
Car, si no fos per ella...
per

r

res!

veure

roisme, hauran aconseguit que Cata
lunya vegi realitzat l'anhel més for
tament arrelat en la seva ánima, per
elles s'obriran de bat a bat les portes
de l'esdevenidor...

"es
Rousseau de Ginebra i algunes
coles mista" amases; coneixciu es
coles modela de Israuea, Anglater
&armes de
ra, Belgica i Alemanya, i
les Ilustres es
tot trobem excellents
coles municipals. De manera que la
la classe rica
nostra classe tnitj) i
educar:en moltes vegades millar els
fills

seus

envíant-los

Noinés
ccan

va

de Cul
que la Comissió
de l'Ajuntarnento dones a co
naxer per majá d'un petit optiscle
pedagógic
o per la premsa el valor
de les seves escoles. Cal que els
cíutadans coneguin les escoles mu
nicipals de la t'ostra ciutat.
S'han d'augmentar les escoles gra
duades del Municipi. Una bona for
mado mental en la infancia té trans
cendencia a tota la vida. Una bona
rnent és l'arma mes poderosa del

Caldria

tura

ciutada modero.
Per aquests motius tots els ciu
tadans han de tenir un gran interés
que s'apugi el yressupost de Cultu
han de manifestar-ho, perque
ra i
el dit pressupost no s'augmentará
sol. L'Ajuntament s'inclinará davant
la voluntat manifesta del poble; no
per 'es intencions ocultes deis ciu
tadans. Es veritat que el polític bon
escrutador pot comprendre aquest
desig de caltura i sanitat cirtadana;
peró maltea vegades fará el desen

tes. si té interés

plutocracia

complaure

a

ja

que

té prou

en

eftemcs.

/l'han demanat qué volia i mlan
entrar amb mola deferlacia
cii
un
despatx. Ací
rebut un se_
nyor
atnh jaque. barbeta neee-a i
monocle. Tot plegat rn'ha impres

fet

una

amb

les escoles actual;.
ra

que

subvenciona les entitats cul

d'estudi i seis han hagut de formar
ells .-nateixos amb ua esfore i una
constancia admirables: tala l'Ateneu
Enciclopedic Popular, l'Ateneu Poli
técnicum, i tants d'altres Ateneos,

el; quals s'ha d'incloure,

en

cara

que

sigui freqüentat pels

es

criptors, l'Ateneu Barcelonés.
escriptors són treballadors cam
altres

que

Iluiten amS

económicjues
s'han

tres

El;
els
díficultats

Aquests

extremes.

de

subvencionar

cen

duna

espléndida perqué puguin
complir com cal la seva missió do
cent. Que vegin els nossres regidors
manera

la subvenció que

tuals eireutustátic¦es,
dones,

no

podem

nusa.sres,

ni de;

em

Es inútil que

ac

tat.

el; esdeveni
dalrera faare es
van
succeint a casa nostra, amb
aquel! estoicisme de sempre —que
máscara que
no era res mes que la
cobria una manca completa de va

podem prendre

No

que l'un

ref,nat.
1 un egoisme
Els temps han canviat i amb ells

rep l'Ateneu de

Madrid.
Defensem el pressupost de 'Cul
tura que
necessita Ba-eelona. De
fensem-lo tots ardidanent. Que si
ha estat petit fina ara és degut a qué
el poble no l'ha propugsT. owa
democracia s'estén, ja no esta vincu
lada tan sois en les autoritats; tots
els ciutadans conscients poden exer
cir-la des del míting, en la precisa,
en la conversa i en el ple)iscit. Quan
,hi ha una opinió collectisa s'imposa.
Nosaltres intentem fer

00

rbp

restar

les
indiferents. Son masa gt eus
que
venti:en
—i
es
questions que
de niassa prop--, per
ens afecten
les
que restem, com fins ara, amb
sospirant
diana plegades, esperant i
aquest
acunare per l'ardre, encara que
encara
aparent,
nornés
que
sigui
que aquest serveixi tan sois per ta
gran;
par, arnb una capa d'oh, les
tempestes que agiten avui la socie

ments

a.es

lis

les

g
les preNo
les angunies, .les agita-

ocupacions,

ciotis
trauriern pas res. Cada dia es
en
fan sentir mes forjes les ánsies de
justicia i de redrecament que con
soca i arrel
el pobl e 1,
mouen

vulguem o no vulguein,
d
viure aquests moments i hem do roe

énno epa°.

lqcus

fr

c

de

amb gust i pel nostre propi voler,
a
la Ilu:ta? ?Per qué la dona —a
la qual tan fácil it ea avui adquirie
cultura que la posi en candi.
una
cisma— no ha d'interessar-se, pros
fundarnent, sense vacillacions i sen
problemes social; i
se por, en els

ellsosentiments,
?r sefvei podem

lentía
les

nos.ses

obl gac:ons. Hern de des

completament
regada per sempre aquel!
anacronisme, aquella fa:sedat que
les questions socials i poiitiques
absolutament,

cartar

i

d'una

pertanyen únicament al; bornes,

tant

quan és ben clan que toses
elles ens afecten doblement, o sigui,
per nosaltres mateixes i pes nos
tres, pels que nosaltres estirnern.
No poden ésser-nos indiferents
aquests probletnes, cada dia més
vius. Aquest neguit que rnou la so_
Mes

a
la recerca d aquella claror,
d'aquella justicia, d'aquella clignitat,

turals deis treballaddrs; dele treba
t'adora que no han trobat centres

entre

Es evident que davant de les

cietat,

Defensem el pressupost de Cultu

hcm de sentir-lo també nosastres
hem de sentir-lo amb intensitat i
amb convicció.
La vida moderna ens ha portat
seguit de canvis en tots el; or
un
dree, que toses hem acceptat arnb
joia. Hem adquirís una Ilibertat, la
eaal mai no haurien ni somniat les
r
nostres ávies; Iscm aprés de cami
per la ciutat sense cambreres ni
acompanyantes, ens és permés de
viatjar, d'estudiar, de fer esport, i po
dern concluir un 40 HP., de la matei
xa manera que servir un te amb tots
els refinaments del confort modem.
Totes aquestes coses les hem ac
ceptades encisades, i les trobem
molt bé, molt naturals, perqué arnb
elles sentim la joia del viure i l'a
legria de trobar-nos amb la nostra
própia personal:tau Peró ben poques
vegades hem sabut veure, hem vol
gut veure, que si ces herrt sentit
fortes i coratjoses per ernmotilar-nos
al viure modern, per al qual la gran
majoria no estaven gens preparades,
just és cine sapiguem també, que
vulguem també veure, sentir i es

problemes socials actual;
importancia tenen peequé
depén la vida del nostre no

rir

es

ble.

la

nostrcs

ofe-

nostra

quina

millar causa po
voluntat i els
nostres esforeos que a la del redre
çameni de la Patria?
Havent de pensar seriosament en
Sotos aquestes coses. Tenim molta
feina a fer, molta. Feina que la

femnitat,

a

dern donar la

nostra

cond:ció de dones en; fará
amb més claredat, amb mes
precisió. Cal només bona voluntat
i una mica de valentía, per apartar
de .nosaltres aquella apatía que tan
nostra havíam sabut !en, en quánt
es
referia al; assumptes que ens
han semblat na afectar-nos direc
nostra
veure

tament.
El; anys de dictadura han estat
són— una lligó i una expetaén
cia, tina trista experiencia, i aix5,
malgrat d'ésscr una frase que s'ha
repetit infinitas de vegades, ha d'és
.nova
i
ser per a nosaltres sempre
sernpre fresca. Fóra de doldre, molt
de do:dre que fóssim únicament les

dones, les que

no

sabéslim

treure

d'aquella 1E16, d'aquella trista ex
periencia, tot el profit que caldria.
Catalunya té moltes qüestions per
resoldre í algunes d'elles són d'una
força tal que fa impassible ajornar
mes la solució..la que cal, la justa.
I per trobar-la, és necessari que
,totes hi aportem el nostre esfore,
el nostre treball, la nostra voluntat.
i. tot, ha d'ésser costó; d'ar..

Carie Espinosa de los Monteros
gewell111111111111•11111111,
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bac francés— i encara no havíem
acabat de fumar la cigarreta, que,
sense adonar-me'n, arnb les seves
banca paraules, ja m'havia fet fir
mar
l'allistament; mlavia Iliurat
tres duros per al viatge fin; a Ceo
bere. La resta del trajecte ho farn
amb una "ícele de rome". Després
m'engegá a passeig i féu entrar uz
altre visítant
Si us he de din la

vaig

estar

papera,

cm

veritat, quat
possessi6 de tots eh
vaig (robar tot orgullos

en

sentia
potser tan cofoi con
aquel!; altres catalana que vare:
anar
a
Orient. Sota la meya pel'
sentia néixer l'anima d'un nou Qui
Em

xot.

L'ordre de marxa era per a l'en
demá matí en el primer tren. Aquel
senyor em digué.que cada día eret
molts el; espanyols que es feie:
volun.taris. Potser faria el viatge am'
abres coraipanys, i la cosa seria mé,
divertida.
Així és que: !Visca la Legió
canoera!, i endavant per la gra•

aventural..
El més dur, pero, queda per fe
convéncer la mare. La mare...
SOM-HI1

–

Aqueas primer

He anat alea :las. Al rebednr
dor he vist uns cartells en els qua:s
hi havia pitoat un scidat amb la ba
ioneta enarborsda: <farrera. eran a
fons. una gran bandera francesa i
als peus tot pie d'a!ernanys morts.
Si en tenen mal•e de soldas' com
seuest aviat els al:ata no tindun

les escoles

a

rnunicipals.

cada! !Quin; gestos més acompas
sets! Ern va convidar a fumar—ta

VOLUNTARIS CATALANS 1914-18
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Indaleclo Prieto

En el número passat publicdvem unes
sensacionals declaracions que un re
dactor nostre aconseguí die: pas 'sus
d'Intialeci Presto, el líder socialista.
Corn que amb triotiu de la recollida de
la *ostra edició ntolts lectors ha

EL

PREiSUPCall Nosaltre.9

tren surt una mica
matí. Com que no venia cap
tramvia, la mare i jo hem hagut
d'anar a pcu iins a la piala de Ca
talunya. Aci, per fi, n'hem trobat
un.
Pugem amb el; paquets i fem
vía cap a l'estasió de Franea. La
mare
ja la tinc conveneuda: ti he
d:t que ara a Franea necess ten
omita treballado:s i que els paguen
molt bé.
jo, a mes de gua
nyar-me bé !a sida, ho aprofi aria
per apeendre el franc:.-s i qsan Ir
massa

nana

pedria

a

Barcelona, d'actuesta

manera

sionat molt. Li he cxplicat, emorio
nat, que venia a inouirir detalla so
-e l'allistament de vol:motril. i
molt atent, m'ha exp'icat un grapat
de coses. M'ha pariat. d'En Joffre,
del rei deBélgica i del Kaiser. Te

una teca més. De mo
ment
ella ha frotestat, perti com
que ti he dit que in.havia compro
rals i ádhuc havia rebut els quar
tos del viatge, la cosa no s'ha en
lalrat tnassa.
Més tard. de Franca estant, II

nia tina mena d'accent, en parlar
castellá, molt grados, que fea pen
sar
en
aquella clowns del circ...
!Perú, quina persona mes ben edu

escriuré la veritat.
Ja 30111 a l'estad?). Miro per tots
ccestats per si vejg a'guns altres yo
!untan; com jo 1 malgrat crhaver

tocar

cht armen senyor que cada. dia
uns quants. no en veig
cap. E: que sí seig és un funcisnari
del consolas. que dr lluny eso salu
da; es passeja arnunt i ?rail. Ha
d haver y ngut per assegurar-se de
la nieva ma-xa.
El XjU:et de :a rntamata La dar.
cesa
abraeada a la inare, :es seres
darreres recomanscians i a mi 'es
primeres Ilágranes que rn'enteler,
ulls. En pus al cago les carral
cm
fan f.ga i en I espai crun segm
sine consciSami
4,1 que frag.
me
en

marxaven

•

A poe a poc m'assereno. A cap
davall sóc jo que m'II° he buscat,
tot ata?). Aquest nos:
cansí que se
gueix el meu des:í, he estat ja que
i : trisa': dones pe. ,Itt-L
La meva compassló. aquestes llá
•

•

gOmes

sotana se'n van
vi-tima caersgada
d'anys, vestida de negre i amb mo
cador al cap, que se'n va ara mita
sola de l'estar:6 cap a casa...
per

que

aquesta

veden

pabra

-

una

tard

atzaeaiada? ?Es...? Per°
per

a

1s

colar.

El tren arrenca. La mare plora,
fa adéu i s'eixuga el; ulls. De

cm

la

plataforma

allunysnt, fina

estant
cite

veig

un

com

rev&S

es

cm

va

pre

de veirre-la. robra ma.
Com un ninot entro a; compartí
ment. Tinc unes ganes boges de p'o.
rae, per& com
que hi ha gent me
tant c..rn ppc.
va

la nieva energia sofre,x un nou atac
sera:mental; una nova crisi. !Ma
reta nieva! A h. res d'ara ha d'ésser
a
!a piala i deu explicar a ies ve

Granollers.. Empalme.. Girora...
El 1-1,‘'salge ha cen-.:a1 i eh tnsus
pensaments també.
Semble tot un
abre. Miro eis meus veles amb un
aire de superioritat. Naturalment,
de la s;aerra. .:is escoUo
tancant els ulls i afectant un aire
de suficiencia ridicula.

...Figueres... Si mengés

un
bocí?
deis paquetets preparats
per la ~e. Per 'es Saques d'oli en
el paper coree quin és el -de la
teca.
En veure la halita preparada
per la
mare poques hores abans
--seque poc
havia de dormir la nit passadal

Obro

nedores

/a!

que

té el fill cm-ni de Frito
Franca... ah!... Em

Cansí de

menjo la truita feta amb el; ous
romprats a ca l'adroguer Pepet,
aquel) adreguer que es creo amb
d'ésser germanófil perqué
té un cosí eaoellá.
Per anejar el; pensarnents surto
a
a plzts forma. Poca mornerts des
Prés arrihem a Poi t-Bou. Una llas
espera, arrenquem i
dei túnel, Cerhére.
ga

a

la

sortida

a
Estima Baixo del tren.
En aquell instant, sense donar.
rne'n compte, he girat un full en el
!libre de la meva vida...

Ja sóc

LUCIEN

un

La setmarta

entrant:
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(De la nostra edició anterior,
llsda per la policía.)

-11M, de Imisdiatens

pobles

seco

Era un dia gris. Gris i trist com
els dies del nord. A l'estanaa
fa
miliar i tébia —hi havia aquel' dia
una
llarga processó de visitants,
amb una joia cordial a lea mirades
i a les mans. Venial tots amb una
emoció greu, insegurs, amb el dubte
encara de si
fora certa aa noticia
que havien Ilegit en els periódics
d'aquell metí. Una noticia que valla
una
edició especial, seas dubte.
Venien tots amb un petit aire miste
rió, i, a la porta, guai:aven afanyosos
cap a dilate amb mirada premiosa
mirada devota de fidel Miraven,
i l'enlodó prenia un tint lleu i pro
fund d'alegria:
—Sí, és tu...
"Es ell."
Havia arribat aquella nit en l'au
tomobil d'un amic, brut de pois
molts centenars de quil?metres de
belga, francesa, catala
ruta— ruta
Havia arribat aquella nit. Cap
na...
—

0,11 ha» estat

eis

t'evo

Incionaris?
dinar: com s'h.o !rodia estakricir, pesqué
de ralcakie per aval!, aquests die: tot
horn ha trata-as prou detalladonent el
cons i la manera.)
I és que en rordre de la vida social
la rnestressa que per egoisme
lleno les escombraries al mig

que la ciutat es va
i a »liado—un
llevar con si tal cosa,
dliabisants—tota
la vida barreaosrió
Simple vaga
eslava paralitzada.
es traclava simplement de
protesta,
e
prendre possessiá del
gar, no pos de
vagar,
trencas janals i cre
Govern civil, ni de
els vaguistes vagaren
cadires.
I
mar
prouire el
correr a
es quedaren al
'aaa La foro de l'orgattiszació sindical

Asad fa vuit alíes

mala'

en

la

fa una tasca tan revolucio
naria com ?'anarquista que lieno una
pedra o dispara un tres contra un tram
vía, i con: el confident que sembra l'a

demostrada. L'autoritat
innocéncia havia arre

hayal quedat
--que
bal a

del

larma propagara que no s'ha de re
prendre ,el treball, quan torganazació
sindical ha donat ordre que es repren

seva

creure's

paralització

que la

del

transport era irnPossible mentre no
aProvés els Estatuts del Sindicat daquell ron—en fou la primera sorpresa
Aleshores, aquiner mesu
i molestada.
Unes mesures en
d'adoptar?
res havia

caminades

desPressigiar

a

davant les

cbreres

les

gut.

les dotze de la nit quan la
Federació Local de Sindical: dona
rordre de represa del: treballs l'auto
rifas encara no haya aconseguit el sets
abjectiu. Ni havia hagut pocs aldarulls
als correr: encara hi lutvia poca bru
Dimarts

masses

mitjana

closses

primer Clac, i a demosaorganitsacia obrera havia
trar que Si
tingut prou forlat per a fer Parar tota
la ciutat, 140 la tenia per fer-li repren
i

adinerada

en

complaoso amb qué els
tra
la tren
setas agents varen contemplar
vidres i la
cadissa de fanals, bancs
crema de cadires a la plao de Catalu
nya. Un guardia civil /savia dit a un

•

davant la

va

razzia de Sindi
cats. I en va tancar a Gracia i a Sera
Andreu, i al correr d'En Guardia i al
de Mercaders. Calia agafar gent, i
aleshores escampa entre el: obrers !'es

algas que ens Ilegeixi tras titila de
síndicalistes, Pesqué fem aquesta afir

Sindicats ordenara que el trébol
es reprengués era fals; que no es tor
naras a la feíto fins que deixessin anar
els detinguts; que els disigents obrers
havien perdut el control de les mas
dels

és exclusiva
mera nostra, que és e! pensament de
tothom que té dos dits de fi ont i que
un
deis directors de La Vanguardia,
estríe en littres
el senYor Escofet,
de motllo en el seu diari, pesqué ets
ciar:
seus lectors hi veiessin una mica
Ha da;
no

se:, etc.

La Menea de i'autoritat ha estat
aquests Zfluit dies mantenir !'alarma a
Barcelona pergul les senyores de so
casa t els ciutadans amants de no per
dre's ni un café d'havent disipa bias
messin el: obrers, i fin: tornessin a

"Hemos visto impasibles romper a
Pedradas los faroles del alumbrado Iní
blico, quemar las sillas de la plaza de
Cataluna, destruir los bancos de las
paseos. Estos actos estúpidos no los
cometían los huelguistas. a Para qué!

parlar

Su pleito nada podía adelantar con la
destrucción inútil de pequenas cosas
necesarias para la comodidad del tran
seúnte. Desmandadas turbas de chiqui
llos practicaban alegremente este jue
go, con inconsciencia de pequenos sal
vajes. Pero nadie cuidó de evitar sus
desmanes cuando hubiera bastado una
voz para detenerlos.
al por qué esos
chicos barceloneses se habían de sentir
impelidos a la destrucción impremedi
tada de no importa qué cosas, si no
brincaran en su interior los instintos
primarias! Hay una estrecha relación

desenfreno y el gesto del ve
cino que arroja a la calle lo que le es
torba en casa."
Seyms el senyor Escofet, els que
frencaren vidres i o-espiaren cadires
su

"los mismos barbaroe que VienOS

en plena normalidad, jugando a
fútbol, con una pelota de trapo, en los
chaflanes del Ensanche".
I afegeix:
"El gesto del ciudadano que arroja
en medio de la calle la basura recogida
en su vivienda, apenas advierte la ausen

ayer,

cia del basurero que debía ir a buscar
la, és un gesto revelador de un egoís
mo desenfrenado. Pero
el público no
se acostumbra
a las
pequenas moles
tias, y el desprecio al patrimonio co
mún continúa manifestándose con im
de rautoritat presenciaren
amb complots:o con escamots de vai
kts de is anys !cien destroces. Hau
rien pogut evitar-ho, si haguessin vol
gut. Perc) es tractava que la ciutat vis
qué: en l'alarma pesqué els obrers ha
vien declara: una vaga pacífica. I rau
toritat tenia interés a qué no ha fos.
El: obrers predicant la pau! Si la pan
només /a poden cotitzar la gent d'ordrel
Quants obrers hí ha a la presó?
Diuen 140. La majaría
detinguts
Perqua sí, queg, es trobaven en el: es
tatges sindicals a robra ordres sobre el
dia i hora de represa del treball. No
feien, per tan!, cap mena de coacció.
Perd adhue admetent que el governa
dor el: retingui presos per coacciona
dors i Provocador: de disturbis, que
són aso hornes que se surten de la
aarents

en

població

una

obrera de 3ocr000 honres com Barcelo
na7 aLa massa
obrera es va portar o
no es va portar
d'aromen!?

L'autor:tos

ta; amb

devia

contemplar

satisfacció

en

de la necessitat d'una nova dic
tadura ama cesta complaeno. Di
Iluns i dimarts, perinetent que mis
nesis—no vaguistes--fessin !'incivil pel
correr, i de dimecres a disasbte sem
brara la discardia entre el: obrers, de
tenint-ne, i amb el pretext de defensor
la Ilibertat de trébol, posant metralla
dores i foro allí en sabio que els
obrers vatios entrar, per tal que, san
tintare coaccionats, no entressin, aques
ta ha estat !'otra de rautoritat aquesta
settrana
En aquesta fundó alarmista
realitzada per desprestigiar la masa
obrera ha esta: anulada brillcuttment
per toles les senyores de Barcelona-que em dispensin, pero el comte de
Güell ha dit el mateix—amb !'especia
de
de les escombraríes. Aquests han
estat el: revolucionaris d'aquesta set
mana.

—al dones, els obrers que havítn
inicia! la vagar
—Tome, aquasts no ha havien dit
pos que haguessin de fer la revolteció.
El seu objectiu era completament pas
siu: arar. A centenar:, el dimarts aya
faven el tren de Sarria i marxaven
coliir bolets. Pera rautoritat hayas de
ter n'aras_
—Mixi vol dir que el: u'nics que
aquests dies no han [el fundó revolu
cionaria han estat els obrers?
del: direc
—I és ciar. Ho ha dit
ha da
toas de La Vanguardia i ha
indiynat, pesqué hauria volara una re
volució salinera i ningú Ii haría dit

pulso incivil."

disciplina sindical,

que

ihagués

tes

casa

indisciplinada,

les-llano'

mestresses mateixes.

Sobre

Sobre

obrers,

3oo.000

homes—se

sortí de

una

la

minoría

disciplina.

milió d'hab:teents, unánime
classe snitjortes i la
menestral. va tometre l'arte revolucio
"ari d'esnPastifar
el: carrers, parlera
l'ha
esslaiviar. (Sobre aquest pvnt no
ment

un

M burgesia

-

.

en

VENTA410

1.

"Sepan los que lo deben
saber que Espana no so

portaría

otra dictadura y

que éste

pueb'o

no es

un

miserables capaz de
vivir en perpetua sumisión
de
a

los

violadores de las

leyes y a las espuelas pre
torianas."
("El Sol",

de Madrid)

stnse

de Barcelona que
d:Positaren les escombraries al mig del
taraer. En aquest asaerte no va ésser
una minara
hi va hales
unininutat de classes. Al passeig de
Gracia, les mestresses de casa frien
lianCar les escombraries al nrig del cor
rer per les
»amaines i al correr de la
Piesa Alta
ven al correr
les

140

cua

cames.

erqué aiaal era en
obrera que

coneixement,respectade
mestresses de

fer—aquest periodista

—Pera, que ha diu seriosament tot
aixa?
—No, heme, no; que no ha ven que
jo tinc rencarrec de fer humorisme!

can

donar-n'hi
unánime de les

de

emerja que ha marxat amb la

despreatigi de rorganització
haya dedarat la vaga

treball no s'havia de re
els presos fossin dei

que

I rautoritat devia vetare amb una
gran satisfacció com s'escamparen ta
record
te: les naves alarmistes que

Si

tren

una

xats amar.

aqueas actes
sa obrera davant la ciutat.

entre

fer

va

Ocie O« el
Prendre fins

perme

destroo material
perqué
desprestigiessin la mu

que hi hagués
per maja cractes

mad& Ii direm que

reintegraven

al
una
cohesió i
una
foro desplegada en anar a la
vaga quedaven dernostrades una vega
da més. Calia rompre aquesta :menina
tat. Calla presentar dovant deis ulls im
pressionables deis ciutadans no obrers
la snassa obrera com una organització
dissolvent. Era una Ilastima que nones
se'!: hagués acudit de cridar "Visco
Rússia!" a quatre nois. I aleshores

rautoritat

Indell de la Universitat, al ruta: —Te
nim ordre de permetre que aixequin
rails, que trenquin fatuas, que petin
vidres, que facin nialbé el que els
doni la gana. Només contestaron si
tre

a

!leía. Si el: obrers es
treball unanimement,

dre el sets 'dime de treball.
El desprestigi, que rautoritat perse
guía, de les masses obreres, es demos

se'ns apedrega.— L'autoritat

earrer,

"Insinuar desde la Jefa
tura del Gobierno la posi

bilidad de

una nueva

dic

tvdura ante la cual el Go
bierno

se

sentiría impo

tente, es despojarse de toda
autoridad y colocarse en

situación de cómplice por
dejación de poder."
("si Sol", de Madrid)

sense
sobirania, analfabetis
aniversaris cruents, suspensió de

me,

la matinada, un motor cansat ra
lentí en el carrer desert i s'aturá
davant la casa burgesa. Hi havia
limes sis balcons, en espera del viat
ger. Hi havia també, en el pis con
fortable, una cambra a punt. Una
carnbra preparada per bon a ni
polides de dona —mans que no han
oblidat, segurament, una flor en el
pitxer i el llibre preferit a l'abast
del desig de llegir.
El viatger arribara cansat, pot
ser, després de la dura ¦ornada de
ruta. El viatger era vele.
Pecó el viatger arribava sense
cansaments. Entra a la llar deis
fills i mopli tota la porta amb la
figura sóbria i escardalenca i
seva
amb el seu riure d'infant sota el
bigoti blanc. En els ulls, pero, la
joia esdevenia humida, arnb hurnitat
de llágrimes. Eren set anys que el
viatger no havia trepitjat anuell ám
bit deis seus fills, que no havia co
negut la joia apacible des mobles
familiars. 1 davant la gran mirada
dels néts— admiracions per l'Avi

garantles, paraules descaratjades en
un
Parlament falsificat, repressió,
dictadura, persecució,
Tot
aisco, tot aixd i més, ni havia aquel]
mil gris d'octubre en el vostre
"ningúl"... I tota una vida dedicada,

gallardament,

vencer el
pressentleu davant vostre,
a

quo

mur

itnpossibi

•A'

de

motiu de cordials

I l'estança familiar, en
del viatger,
torn de la butaca fosca
s'omplí d'amics. Bons amics de sem
pre, que havien seguit devotament
l'odissea del viatger per totes les

abraçades.

del món. 'Vea odissea d'ideals
i de revolta, una odissea d'hores
angoixades i gestes de cabdill.
I amics nous, també. Amics que
s'acostaven a ell per primera vegada
i per primera vegada venien a en
senyorial
caixar amb la ma dura i
terres

d'i
del viatger. Del viatger
maginades culpes contra la Llei d'un
acusat

Estat —no contra la Llei d'un no
ble— que Venia, després de set anys
d'abséncia, a afrontar aquesta Llei,
segur que ella no podria acusar-lo
de res perqué ell podia acusar de
moltes culpes más.
Recordeu, don Francesc? El cro
nista s'acéstá a vós per primera ve
gada, aquel! metí gris de setembre,
i sentí la noble puresa le la vostra
abragada i el timbre mate de la
ponde
vos.ra ven. El vestit cendros
rava exactament la vostra silueta, el
ca
vostre rostre bru í els vostres
bella bienes. Ereu, més que mal, el
soldat d'un ideal. El seldat civil,
conscient deis destina del seu noble
i disposat a servir-los en qualsevol
momeo. Qualsevol, encara que en el
moment calgués jugar la vida.
Els amics seien al vosu-e costat,

afanyosos d'escoltar-vos. Prop vos
tre, el más fidel de tots, el mes
estirnat de tots: Ventura Gassol.
Ventura Gassol, don Francesc, el
company de Brusselles, de París,
d'Hamburg, de Buenos Aires, de
Montevideu. El company de "Villa
Dense" i de la Santé. El company
enfervorit, deis lirismes he:oics i
la veu dantoniana... I, en els ge
nolls, els néts, amb la E eva gran
mirada d'admiracions, plena de carí
cies blaves.

Jo

record() bé la

vostra

ven

mate

paraules d'aquell metí,
i les
don Francesc, quan cris comptáveu
la impressió que as havia produit
en el Mr tí gris
reveure la patria
i la resposta ale bornes estranys que,
vostres

—

—

feia poc, us havien vingut a impor
tunar. La resposta que ella, en tocu
da guardia a la porta del carrer, se
guiten esperant anit, estoicisme de

mercenaris:
convidat a etguir-los
he negat. Qbe viugui
ciar,
r,ihi
és
aquí, si vol, el seu Cap. Jo no es

seguiré, •ja els ho he dit. que no
s:gui per la violencia. Que se m'ene
portin, si volen. Si gosen Jo he
vingut aqui per presentar-Ole als que
m'han de jutiar, si és que se'm pot
d'alguna culpa. 1 els que
m'han de jutjar no són elle, no sóa
"aquests" "Aquests", per a mi, no
acusar

són ningú...

"Ningú"!... ;Quina repugnancia

hi

el vostre
havia, don
"ningú" d'aquel! metí! Tota la vos
afanyosa de cívilítat, ala
tra vida
Francesc.,

en

—

lluita contra
poble
en
aquest "ningú" qua esdevenia un
i,superable davant un
muy obstinat i
esdevenidor europeas i civd "Ningt":
Ielei de Jurisdiccions, sana a l'estepa
africana, conculcació deis drets, inci
vilitat, Assernblea de Parlamentaria,
nyosa

de

—

Tot, don Francesc, deu haver pas
sat com un pesombre, per vós. Un
pesombre fulminant i rar, que haurá
enfortit enes la vostra fe i huirá
augmentat, si era possible, la vostra

bregar; d'injusticies patides

MACIA

patria d'esdevenir
civil, una patria europea.
litant la

rna

patria

Recordeu, don Francesc?
*5*

Després... Ah, desprésl Eren mol
tes les repugnáncies vostres— vos
i

nostres, don Francese— per
aquel! "ningú" que havieu hagut
d'esmentar. Eren moltes. Peró, pot
ser no
hauríem gosat suposar que,
tres

en

un

de

la

minut,

totes

vostri

vida

aquelles déries
s'acuilme

ssm

conjuntes davant vostre per realitzar,
sobre vós mateix, una suprema ini
quitat de covardies.
Per aquel! "ningú" hi havia hagut,
fins aleshores, la "seva" Ilei, el "seu"
ordre, la "seta" disciplina, el "seo"
deure, la "seva" justicia, el "seu"
dret, les "seves" garanties, la "seva"
jerarquia. Fins aleshores, aquell

Perb,

carn

Franeesc, alzó s'aca
dubteu, ja. Cal que

don

bará. No en
s'acabi. Definitivament, rotundament.
El vostre poble —aquest poble
ávid de democrácies i de fraternitats,
que vós heu imagivat —e.tá ja can
sat.
Está ja decidit a no suportar
per más temps tantes lgnominies..
Els pobles germans, els pobles d'a
Tiesta Iberia que vol ésser Europa,
valen també acabar.
Espereu, don Francesc, Tingueu
encara fet en tots nose.ltres. No ha
de passar mols de temps, no hi ha
d'haver imites postes de sol sense
que vós tornen a ésser entre fosal
tres. Esperen, don Francesc. Ací sao
estimat de tots, de tots els hornea
de bona voluntat, clé tots els hornea
que senten els imperatius
les am
bicions d'aquesta hora nova De tots.
I avui són tot el poble, don Fran
cese,
en
el qual no compten ja
aquests pocs inesqumets que han
perdut tota sensibilitat
no
han
protestat de la iniquitat que s'ha
comes ainb vós.
Espereu, don Francesc. Si aguests
dies no heu sentit prou torta la nos
ens
Sra veo prop de vós, és que
ocupava la sort d'altres ciutadans
vexats, d'altres germana perseguits.

"ningú"

—

—

a plena veu, que quan
sabia tambe prescindir de la "seva"
Ilei i del "seu" deure. Per vos, don
Francesc, féu aquesta excepció. Per
vós cridá, amb tots tus seus pul

mongólic,

mur

—

poble

tot, el

enderrocar

encara

no

aquest

com

Tornen, sigai com sigui, a Cata
Torneu. jo us dono paraula
d'hor.or que el vostre [sable sabrá
defensar-vos. Sabrá impedir que es
torni a cometre, sobre la vostra per
insigne, ur.a nova infamia.
sona
Ells" s'han posat lora de la !leí.

fins a la vilesa totes les garan
ties humanes.
I per vós, encara per vós, don
Francesc, altres jerarquies fl'"aquell"
encarece d'afir
ordre accéptaren
mar, davant els alls atónits del poble

Rita,

veis

un

grua d'obrers que venía

per la ntateixa vasera,
traria. El reverend té

dubte,

en

dtrecció

momeas

de

Continua enclavara! Gira

en

rodó?... El: abro:

tine, pera... aneu
vaga un capellá

un

Desases, ralealde va fer aquella
enérgica facécia de quedar-se o dor
mir a lo Ca a Gran. Si' el sets secreta
mi !os un home d'espera, Ii hauria ro..
romanas que l'endensa disamis als pe

con

aire pa
a saber... En cites
de
sempre ofereix certs
Cenen

un

rtodtstes:
—"Ha estal la nutra sis de naces
amb
L'akalde de Londres »o ha Istiseris
pa: dit millar. Pera, pel que es octi,
el cona( de Giiell no ha tres abre par
ta de la srva primera sil d'amor mu
nicipal, que una curiosa proposició de
l'agent de negocis d'una casa Omaní

atractiu&

Fmalmerst, el mossén pren una do
cisió. Segueix trinas:ama amb un po
sas leurni;Issim. En arenar-se amb els
obrar: es treu el barres i saluda amb
áontriure tebi i "engageant".
Escena de pellicula cómica, pe! que

un

poden

mane.

cana.
•

•

—Vosté declara que el bidct que es
fer portar h de la 'sastre marca,
i swealtres en: compromete"' a edifi
car-li quatre mil cases barates.

•

El guardia de seguretat arriba a
casa
seva fatigada:ron.
Ha fe: deis
hoces sea:lides de servei, i aro el qua
dret de la pau doméstica se li Presen
ta anzb les millors perspeetives. Aque
lla sopesa, amtell llit, aquella tranquil

pis

Entra al

!eta

una

mor

va

L'alcalde, naturalment,

i es traba amb la dona
de !lagrimas.

Per
allá

vós,

el

poble

vostre

calgui

on

Allá

es

posará

on

JOSEP

M. MASSIP

canten!

—El noi, el tapia.

Barcelona.

—El no+, qué?
—Ha sortit al carrer, s'Ad trobat
fiaca en rúa, d'unes corredisses, i un
guard,a civi/ /i ha bada: el cap d'un
cap de sobre.

el

posa

case,

petita operació:

es

la capa, la guerrera i

es

una

el
ra,

detingut

estat

periodista
autor

a

Madrid

senyor Sánchez Rive

"Ensefianzas

de

huelga", publicat a "Heraldo
Madrid" i que provoca la sus
pensió per cinc dies el popular (bar!
de
de

A Hospitalet s'anuncia la pró
aparició don peribelíe aatala

xima
Mata que tindrá
dera".

Dimarts passat a la tarda, ce
lebra sessió extraordinaria l'Azeneu
de Madrid, sota la presidencia deis
senyors Gallarza i Balbontin.

S'ha

Fou Ilegida una proposició del
senyor Ortega i Gasset, en la qual
que l'Ateneu protesti
es demanava
enérgicament i adequadament per
la repressió de qué fIDU víctima el
divendres passat la massa obrera.
La

proposició

fou presa

en

con

formulada davant els centres in
tellectuals de tot el latón.

El senyor Carmona, en notn deis
elements sind ca.istes, dernaná que a
la proposició del senyor Ortega i
Gasset s'hi afegís la protesta de
l'Ateneu per la clausura de l'Ateneu
de Divulgado Social.

un

la

a

vila

del

nou

*

repartas temes de conversa
deia
!'alcalde amb una ganyota de fdstic.
El fet és que les escontbraries ron
M'aoven al correr i ningú es preces',
pava de treure-les. Aleshores un; C10114
unas:me va sortir de la ciutat:
—1 Qué fan els técnics d'Unió Ces.
a

Davant del conflicte, el conste de
Güen va tenir la visió bastara apn-o
mimada de la sera responsabilimt en
aquells ntoments. I el nostre ?serme es
va
kr una composició de lloc.
—A veure: !De quina manera es
comportaría ?'alcalde de Londres en
cas semblant?...
Sernbla que !'alcalde de Londres

un

—

—

mamelas_

(Somratre.) Es

periodista
la
"Nos
otros", de Madrid, segons sembla
amb motiu de la publicare) de certs
comentaris sobre la darrera vaga.
esta:

publicado

suspesa per un
setmanari
del

•

mes

*

•

senyor
a

técnics no varen jet res.
Sentint-ho molt, en: veiem obligata
consignas, antb aquesta °cosió, el
a
primer iracas d'Unió Catalana. i
•

Sembla que diwarts, al migdia. uns
quants senyors deis que selen a la ter
rassa
del Colom, varen aplaudir les
evolucions d'un piquet de la guardia
civil.
Es una !lastimo que aquests senyia
no es trobessin unes !tares abans d'
quell matí a la Rambla de Santa ilI
pica. Allá 'saurios tingut
molt mis a propdsit per a
el seu legítim entusiasme.

IOSEP

lARIA

una

ora

aradas
PLAY

Al Jutjat especial que instruel
els sumaria per delictes de Prernss
ha comparegut Hilan Arlandiz, del
setmanari "La Batalla", per .a no
tificar-li l'acabarrent d'un sumar!
que se ji instrueix per un article pu
blicas

l'esmentat

a

periodic.

*5*

número de
a
Madrid el
!lastre collaborador José Díaz Fer
nández, "Nueva Esparia", ha eltat
recollit per la policia. Segons Ile-•
gim a ''El Sol", els agents van pre
sentar-se a la impremta i van
in
cautar-se de la tirada
íntegra del
número.

periodista
Rivera, detirgut

cas

era

*

mateiX, i'últim
la revista que cfrigeix

El

de ticnica
clavas. Pera els

El

d'esperial;tzariá

a

La cacera del

Llegim

"La Nau" que ha in
la presó d'Orense el di
rector
del setmanari "La Repúbli
ca", que es publica en aquella cito»
tat, Jacint Santiego, per ordre de
l'autodtat militar, que instrueix su
en'. l'es
man i per un article publicat
gressat

a

a

perieglic.
L'artic le és origgial del Pare Pere
Anton, sacerdot sortit de la Come
mental

panyia

Sánchez

Madrid. ha

de

Jesús,

que

desaparegué.

es
*5S

crit una carta ala diaris diera que
el seu ernpresonament té carácter
governatiu, i dernana. naturalment,
que se'l lliuri als Tribunals, "pues
to— diu
que sólo éstos deben
acordar lo que proceda sobre su
situación jurídica en una época en
que. al dedr del Gobierno, no esta
sometida Espata a una Dictadura.
Al juez corresponde determinar si
debe encontrarse en libertad o en

Per a avui estan eitats a! Jutjat
del Sud el director de LA RAM
BL ADE CATALUNYA i el re
gent de la nostra imprenta, per ta
de declarar amb motiu de la recc,
l'ida de l'ultim número i la denún
da presentada pel fiscal amb mo
tiu d'un article que hi publicávetr
i que, segons les nostres refern
cies, és la "Carta de Madrid".
Endavant, i visca 13 normalitat:

—

prisión".

41.

celebrat

a

•
Es din que el vinent mes de
desembre veura la llum pública un
nou
setmanari tisis t I,:uit a
ór
gan oficial deis elements republicans
de Valls, el director del qual será

S'hi accedí i queda aprovada la

"

"

,

amb l'aditament proposat

senyor Carmona.

el president de la Junta municipal
republicana d'aquella població, se
nyor Joan Ferrer Bella.

diumenge passat es reuní
reo a Vergara representacions
auto
ritzades de les dues organitzacions
nacionalistes basques, partit nacio
nalista base (nacionalistes radicals)
a

publicat

"Ban

Per la Capítania gereral d'a
questa regio ha estat autoritzada la
celebrado del Consell de guerra
d'oficials general que ha de veure i
fallar la causa instruida prl coman
dant !urge Emili Linares contra el
capita d'infanteria Josep Garete Mi
randa i Esteban Infantes. per haver
assistit a un míting republica
al mes d'abril darrer.

ser

pel

per tito!

setmatar, que es
titula "Temps Nous", i es dio por
tantveu de les aspiracions del poble.

Vendrell

sideració i delensada ael seu autor,
el qual digné que la protesta ha d'es

proposició

una

majar glaria do

problema

Evidentment.

*

Ha

accep

"guardapolvos".

un

Ha

LO

de les escombrarits
preocupar mott a tothom.
—Cal tenis malt d'amor al arree per

—L'han dut al dispensara
—No. Aquí. Es al Ilit. Té sebre.
El audra'ia de seguretat es dirigeix
cap el otario del noi. Abons d'entrar
tren

a

•

El

Alai

e

lligades per

—Qué passar

hi, pera, fa

no

tar. I va fer bé. No hi hatajo ca P ne
cessitat d'apellar a un reclam comer
cial per len escampar de cap a cap del
n'así el seu nom i l'anécdota del bidet,
que en aquest cas han anal telegráfi

dan:tests

mur

car

Al mati de dillun,s, primer dio de
vaga general, un capelk boj-raza: pel
carros de Llúria. En
ésser davant del

cese.

despit de

a

pogués

vos, don Francesc, sabé concul

dir: rexcursioneta vn corre demos
Ira, fuer: que no hi ha tant perill
eom
sembla i, /ego»: que SO ?S Ve
ritat que s'lsagi acabas la bersona, tal
°lamiste&
ron: fan córner el,

setmana

ha dit
Alomar
que ens allunya de la eivi
litat i d'Europa, torneo, don Eran

I si

que quan calia la llei no ser
via per a res. Per vós pregona que
quan calia els servidora de la "seva"
ilei sabien posar-se, ells tumbé, fóra
de la Ilei. I per vós. tus servidors
d'aquesta estranya Ilei saberen rap
i sabe
tar-vos coro
uns atracaaars
endur-vos-en a un tases estran
re
ger. A un país estranger que, també

Quadrets de la

hauria demostrat la seria energia no
renunciant al clavel! del trate i passe
jant-se enIrgicament en automabil
Pels cuereas de la ciutat.
—Amb aixa
deia el conste de
s'obtenos dos resultats, i no
Güell
clic que airib un tret es maten das par
pesqué la imatge no és prapia

Espereu.

mons,

per

en

viva...

carreta

aquel' metí gris,

•

—

macions...

tingué,

*

—

Ilegendari i bo, devocions pel vell
orgullos i altiu que ha guanyat, des
de les prímeres hores de la vida, els
somnis predilectes —el viaeger ha
tingut, incontenible, un plor lleu d'e

visitants

es

i de fidelitars. lis ima
gino en un matí gris semblant a
aquell mati de Barcelona—. pero sen
la mi
se la joia deis .amics i sense
rada deis infants. Prop de les vos
tres mans, el 'libre prefern. Pero en
el pitxer
sense les mana bones i
polides d'una dona— no dru haver
hi cap flor. I, potser, en els ulla
vostres, una mica d, .nalencoma,
Malenconia de llargues anyades de
lluita i de fe, de dures jornades de

encara no s'havia atrevit
a
saltar en públic per sobre de la "se
va" llei ni a prescindir riel "seu"
ordre. Fins aleshores, aquell "nin
gú" capal d'aplicar la ilei de fu
no
gues mentre el poble no mires
hauria gosat a anidar, al mig del

"Es ell."
La corrua

Francesc,

don

venjava, en una venjanea absurda i
inoida, de la vostra repugnancia in
tima per dl...

de_records

,

is

poble.
Aquel' "ningú",

repugnáncia. Jo us magos° aitra ee
gada, don Francesc, a la vostra cam
bra severa de l'exili, plena de Illres,

a

es

que us havia vist, que no era cert
que vos haguéssiu vingut al vostre

El

S'ha constituit
entitat amb el

i comunió nacionalista basca (mo
derats) i acordaren establir una unió
aquestes dues branques del
entre
nacionalisme, per a la preparado i
realització de la qual fou nomenada
una Comissió executiva..
El nou partit seguirá fidel a les
doctrines de Sabino Arana.

nono

a

Beilvis

una

de "Centre Re

publica Catala".
Ah:t., en el local del "Casino
Felluenc" de Sant Feliu de Codines
se celebra amb éxit enorme l'anunc at

míting

de

propasanda

dd'Acció Cata

lana, en el qual parlaren tus senyors
Trabal, Carrasco i Ragasscl.
No ens es possíble, per manca d'es
pai. pubicar la ressenya de l'acte, que
per la seva importancia fará histitris
a la vida ciutadana de aSnt Feliu dr
Ciad nes.

Ha quedat constituida la Dele
ganó d'Acció Catalana de Sant Fe
liu de Codines; En la reunió de
constitució va quedar »iegida la
Junta directiva, que formen els se
nyors:

Míquel A. Soler, presdent.
Gaietá Miralda i Permanyer, vice
aresident.
Josep Umbert Puig, tresorer.
Tomás F. Bosch, secretan.
Miguel Soler Mumbrú, comptador.
Jaume Carbone!!, vocal.
Pere Serrats, vocal.

No

ens

és possible de

publicar avui l'habituol
secció de José Díaz Fer
sr

,

flindez: "Carta de Madrid"

11:s

corneen«

capc‘tracáe amó

e.

numero

lacrint67ens?
—r,ra inútil!!... Arnb l'escindo1

no

hl valen' de cap un,

*eta flan,-

