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... OAN TUNIS ANU NCIS OFICIA LS A L'ATENEU NACIONALISTA 
REPUBLICA DE LA BONANOVA 

Vermut d'homenatge a 
Francesc Ferrer Pié 

Pàgina 1 

LA DETENCIO DE RAMON 
CASANELLAS 

LES CA.'IPANYES CONTRA LA 
REPUBLICA 

}Iu Carles de Baraibar, a "Luz", 
lant de la conducta de certa prem
francesa vers la República: 

No quiere decir todo esto que no sea 
necesana una ley de incompatib111da
des para la mejor función del Parla
mento y de los servicios públ1cos. Una. 
ley de 1ncompat1b111dades tuvo el re
g1men monàrquico, y mà.s perfecta que 
a.quél1a debe tenerIa cuanto antes la. 
República.. Asi lo ha comprendldo el 
Gobierno y no tardarà en ser votada 
por las Cortes. 

Ahir fou inaugurat un 
nou centre d'Esquerra 

Republicana de 
Catalunya 

Tal com anunciàrem, ahir, al grup 
de cases barates "Francesc Ferrer", 
de Can Tunis, abans .. Grup Aun6s", 
fou inaugurat un Centre d'Esquerra 
Republicana de Catalunya. Concorre
gueren a l'acte el tinent d'alcalde se
nyor Vilalta Vidal ,el regidor Sànchez 
Silva., Artemi Aiguader i Quirze Mar
Un, tots els quals pronunciaren elo
qüents discursos. 

Companyia Hispano 
Americana d'Electri

citat, S. A. 
A partir del dia 1 d'abril de 1932, 

quedarà obert en els següents Bancs: 
Banc Espanyol de Crèdit, MadrId; 
Banc Urquijo, ídem; BallC de Bis
caia, ídem; S. A. Arnús Gari, Barce
lona; Banc de Biscaia, Bilbao; Cré
dit Suïsse, Zuric; Banque de Bruxel
les, Brusselles; Cassel & Cie., ídem; 
Banque de Bruxelles, 5té. Anonvme 
Siège d'Anvers, Anvers; MelldelsSohn 
& Co. Amsterdam, Amsterdam; Ne
derlandsche Handel-Maatschappij N. 
V., ídem ; Deutsche Bank und Dis
conto-Gesellschaft Fi11aal Amsterdam, 
ídem; Handel Maatschappij H. Albert 
de Bary & Co. N. V., ldem, el paga
ment del cupó número 47, venciment 
1 d'abril de 1932, de les Obligacions 
6 per 100 emeses per aquesta Com
panyia el 22 de juny de 1920 a raó 
de: Pessetes 7'U per Obligació. 

Ahir diumenge, a les dotze del mati, 
s'aplegaren, a rampla sala d'actes d'a
ques Ateneu, més de dos-cents amics 
i correligionaris del President i funda
dor de l'A. N. R. de la B., en Francesc 
Ferrer Plé. 

DETALLS DE LA DETENCJO I de Madrid": 
Sevilla. - La senyoreta Maria LluI- "Podemos asegurar que Ra.m6n Ca-

sa Mitchel segueix detinguda en un sanel1as llevaba conslgo una importa.n
hotel, amb guàrdies de vista. Casane- tisima documentaclón de la que se 
llas, sorti el dissabte, en automòbil, per ha incautado la policia. y que según 
a Madrid, custodiat per la pollcia. el paracer de nuestras autortdades tie-

Sembla ésser que la detenció de Ca- ne màs interés que la prop1a deten
sanellas s'efectuà a la nit del dijous ción. 'La 1ndignación que produce acti

tud tan poca honesta debería llevarnos 
ho.blnr de los millones que costó en 

Ja época de la. Dictadura contar con 
~lertas slmpatias; de los veinte m1ll0-
; .s de francos que, según la gran re
\' t:\ "Monde", ha gastada el Japón 
p:u-a. hacerse atmósfera; del control 

Je sobre determinados per1ódicos 
lf"rce cierto sector bancario muy li

gado a negocios petroli!eros; de tantas 
y tantas cosas que son arch1sabidas 
por euantos seguitnos de cerca el des
('nvolvlmiento de la "gran" prensa de 
op1nión de alguns paises. 

Pera es tan repugnante el tema que 
prcterlmos defender nuestra causa con 
argumentos de una objeth1dad tan 
8plastante como la estadistica que he
mOS copiado, sin entrar en eSM otras 
penosa.s 1nterioridades". 

LA REFORMA ELECTORAL 

pe l'editorial de "Heraldo de Ma
drid": 

.. El sistema de las grandes circuns
~rlpclones adoptado en la nueva ley 
Electoral - hecha con 1nnegable rec
titud de inteneión y un honesto senti
do pol1tico - es el màs rudo golpe 
MC6tado al secular imperl0 del caci
que, que aún se mantenia mereed a 
incomprensibles arbitrios, ~e y vt
goroso, a pesar del cambl0 de rég1-
meno 

En la. gran circunscripción se coho
ne3ta y equilibra el sufrugl0 de la ma
nada que acaudilla el cacique con el 
de los ciudad9.nos consc1entes de su 

Mientras tanto, nosotros no censu M 
raremos a los diputados por lo que 
cobren, sino por lo que dejen de pa
gar al país, que, suponiéndoles buenos 
administradores, les ha entregado el 
tesora de su representación con la es
peranza de perclb1r elevados intereses. 

EL PERMIS PEL JOC 

"La Voz" de Madrid, diu, en una 
interviu amb el senyor Casares Qui
roga.: 

-Es verdad que el Goblemo tiene 
el propòsito de autor1zar el juego? 

El ministro de la GobernaclOn nos 
~irs. como asombrado, y por t'in nos 
mterroga a. su vez: 

-Pero quién le ha. d1cho a usted eso? 
-Se asegura por ahf... 
-Hombre, de eso, ni hablarl 
Queremos insistir, y nos corta rà

pido: 
-Ya le he dicho a usted que ni 

hablar. 
Y no hay medio de seguir adelante. 

Parece como si le hubléramos pregun
tado sl el Gobierno estaba dispuesto a 
conceder un perm1so para la comisión 
de ases1natos en la via pública". 

. EL PLET DE LES FESTES 

pe l'article de fons de .. El Diluvio" : 

La sala era exornada amb ban
deres republicanes i catalanes, 1 a la 
presidència. fou COl-locat un retrat del 
President de la Generalitat de Cata
lunya, senyor Macià. 

Féu la presentació dels oradors, en 
un breu discurs, el president del nou 
Centre, senyor Fèlix Curta. 

Tancà els parlaments el tinent d'al
calde senyor Vilalta Vidal, el qual do
nà les gràcies als socis del Centre per 
haver-lo nomenat soci d'honor de l'en
titat, i excità eis preSt:nts per tal que 
lluitin sense repòs pels Ideals repu
blicans, procurant atreure's els extre
mistes per a fer-los comprendre que 
dintre la República trobaran una so
lució justa a. llurs reivindicacions. 

Féu també referència a la tasca ,que 
realttza l'Esquen-a Catalana a l'Ajun
tament. Vosaltres sabeu-d1gué--que us 
hem InstaHal la llum I us hem donat 
et:coles per als vostres infants, 1 us 
puc dir que no trigarà gaire a ésser 
cobert aquest tros de canal de la In
fanta, reducte d'infecció i de pesti
lència. 

ReqUf:rf tats els elements de la bar
riada a agrupar-se entorn de la. Repú
blica que enlaira l'Esquerra Catalana. 

Un cop cabats els parlaments, els 
assistents a l'acte es dirigiren a desta
par el rètol del Centre, que era cobert 
'>.mb una cortina barrada 1 els co
lors de la bandera repubUcana. La ce
rimònia fou acompanyada de molts 
aplaudiments. 

MadrId, 16 de març de 1932. 

El Secretari del Consell d'Adminis
tració, Miquel Vidal i Guardiola. 

Societat de Tramvies de 
Barcelona, Eixampla 

i Gràcia 
Reterent a ço establert en l'escrip

tura d'emissió de les Obligacions al 
4 per 100 d'aque:;ta SOCietat, el dia 1 
d'abril pròxim tIndrà lloc el sorteig 
número 19 de les dO Obligacions de 
l'emissió de 18 d'abril de 1913 que cor
responen amortitzar aquest any. 

El sorteig, que .serà. public per als 
senyor posseïdors de títols, es verifi
carà en el domic1ll social, Ronda de 
Sant Pau, 43, a dos quarts d'onze del 
mati de l'csmentat dia. 

Barcelona, 16 de març de 1932. 

L'Administrador - Delegat, Alfred 
Arruga. 

A d
I f' , • Companyia General de 

cte a umaClO Tramvies 

Totes les entitats del partit que ra
diquen al districte III, s'associaren a 
l'homenatge i hi trameteren represen
tacions. També hi havia elements de 
Gràcia i de Barcelona. 

Obri l'acte el secretari de la Comis
sió organitzadora, senyor Manchon, el 
qual redi la paraula al doctor Nicolau 
Battestinl, qui pronuncià una vibrant 
oracIó exaltant Ics virtuts de l'home
natjat. A continuació el poeta obrer, 
senyor M:a:-.Gip, llegi d'les inspirades 
poesies que foren ovaclcnades. 

Parlaren els senyors Pigran, de les 
corts; Mart! del Camp de Galvany; 
Estrada, de Sarrii, i Claramunt, de 
Gràcia. El ferm llUitador Jepus Vidal 
digué paarules d'abrandat patriotis
me. A continuació el nostre company 
Josep M. Francés, en nom propi i de 
l'Ateneu Republicà de Gràcia, va su
mar-se a. l'acte que ,,'estava. cele .. 
brant. 

En aixecar-se a parlar Ventura Gas
sol, que ho feia en nom de Francesc 
Macià, l'estat delicat de salut del qual 
l'impedí d'assistir a l'acte, Il:essonà 
una. ovació imponent, que va repro
duIr-se a cada paràgraf del seu dis
curs. 

Glosà en ell la figurn ue l'homenat
jat i al-!udi de pa..<;sada la festa del 
dia, fuetejant durament el fariseïsme I 
les t(!biors p:ürjòt1ql.lCS i humanes. Tin
gué frases de càlida etnnció que abran
daren l'auditori i aco.t.i en mig d'una 
entusiàstica ovació que va enllaçar-se 
amb la (jue el públic, a peu dret, va 
tributar a l'homenatjat, en aixecar-sc 
a agrair en breu paraules l'homenatge 
que li tributaven. 

Fou un acte si.:npàtie i cordial, molt 
oportú en aquests moments de prova. 
Acabà. prop de les dues, deixant un 
bon record en tots els que hi assis
tiren. 

i la seva personalitat no fou conegu~ Estos documentos estàn relacion""" 
da fins ahir, per un policia, el qual per dos con un movimiento comunista que 
baver prestat servei a Sevilla 1 Ma- se preparaba para el próximo mes de 
drid coneixia a Casanellas. abril y que tenia sus rafces en Rus1a 

Els documents que foren trobats a de donde ha venldo Casanellas. 
la senyoreta M1tchel tenien d'ésser lle- Cuando los documentos puedan ser 
gits en sE!ssló secreta del Congrés co- cono~dos produclrà.n enorme se~ 
munista de Sevilla. ción. 

L'automòbil que els conduIa sofri En ellos se marcan las normas a se. 
diverses avaries. Quan es trobaven re- guir en el proycctado mov1miento "I 
parant-ne una pels volts de Carmona fialan los nombres de las personas que 
es presentà una parella de la guàrdià pOdrian ayudar al producirse la. re
civil y els exigí la documenta.ció. Els vuelta. 
ocupants de l'auto l'exhibiren, i en Hoy no nos es posible dec1r mw.. 
vi:::ta que estava bé els guàrdies civils pero no tardarà mucho en ser cono
es retiraren. Posteriorment entraren en c1dos del público todos los menciona
sospites de què els individus poguessin dos documentos, pues este es el pro
ésser elements perillosos i telegrafia- p~si~ de las autoridades de la Re
ren les seves sospites a Sevilla. Des de publica". 
Sevilla s'ordenà a la parella de la 
guàrdla civil de Carmona que detin- LA SITUACIO LEGAL DE CASANE-
gués l'automòbil al seu pas per alli. LLAS 
Casanellas en ésser detingut portava 
una màquina d'escriure. La senyoreta Casanellas, amb Nicolau i Mateu. 
!I.fltchel era portadora fiI.'una cèdula fou autor de la mort d'Eduard Dato. 
amb un altre nom. president del COnsell de ministres. Ca-

Dita senyoreta s'ha negat a parlar sanellas i Nicolau fugiren a l'estran ... 
amb els periodistes; 1lnicament ha ne- g0r. El primfr se n'anà. a Rússia, on 
gat que el seu acompanyant sigui Ca- arribà ocupar un alt càrrec en el rè
sanellas. gim soviètic. Nicolau es quedà a Alci 

Segons els nostres informes, CasaM manya, on va ésser detingut, el qu~ 
nelIas viatjava cap a. Madrid. donà lloc a un llarg procès per ta 

En donar-U compte que els altres d'aconseguir l'extradició. 
sis que Viatjaven amb ell havien estat Per aconseguir-la, el fet es consider, 
alliberats se'n alegrà molt, i digué: com un delicte comú I no com un de:' 
Així podran assistir al congrés que se licte polft1c, el qual pretenien els que 
celebrn a Scv11la. desitjaven salvar el detingut. 

El cap de l'Expedició, Manuel Deli-
cado, digué que havia sortit de Bar- Mateu va. é~scr detingut a Madrid. 
celona en automòbil, recorrent tot Es- on estava amagat. 
panya de Nord a Sud, per assistir al Nicolau i Mateu foren condemnats 
Congrés del partit, i que eren falses a la pena de mort i l'any 24 se'ls com
les noticies circulades en els primen; mutà la pena per la immediata inte
moments, relacionades amb la seva de- rior, o sigui per la de trenta anys de 
tenció. presiri. Mateu mori al Dueso, 1 Nlco-

Digueren que anaven en represen- lau es troba ara en llibertat, perquè 
tació dels catalans. s;acolli successivament als indults de 

,Jponsabilidad pollUca que en las ur
)es y núcleos impo;:tantes de pobla
'16n emlten su yoto con absoluta in
..1ependencla y sablendo el alcancE" del 
aeto que realizan. Es decir, que la 
nucva organización electoral impos1M 
b1l1ta la inmcralidad vieja de que un 
ctudadano pudiese pagar la devoción 
de un trepador de la política o pre
miar el afecto y la lealtad de un pa
rlente Bsto con un acta de diputada. 

No ha sido sóIo en algunos organis
mos dependlentes del Estada central 
dande han sido desacatadas o atenua
das las órdenes oficiales, slno en otros 
que estàn bajo el control de la Gene
ralidad y del Ayuntamiento, dande de
ben atenerse a lo mandado y dande 
mandan los elementos de 1zqulerda. 51 
esta ocurre en Centras oficiales có
ma va a extrañar que la gente inststs 
rutl.no.rlamente en estas fiesta.'i y que 
los ant1rrepublicanos las aprovechcn 
para contravenir los mandatos del 00-
blerno? republicana allisà Referent a ço establert en les es

criptures d'emissió d'Obligacions al 4 
per 100 d'aquesta Companyia, el dia 
1 d'abril pròxim tindran lloc els sor
teigs número 26 dels 400 titols de 
l'emissió de 30 d'a brU de 1906, i nú
mero 23 dels 90 titols de l'emissió de 
10 de juliOl de 1909 que corresponen 
a.mor~~tzar aquest any. 

Pel carni tingueren una. avaria. que I any ,24, 25, 28, 30 i el que e~ concecU 
reparà Casanellas. En arribar o. Car- per 1 adveniment d,e la ~epublica. 

• mona foren "orpresos per la b è- Com que aquest uItim mdult era de 
Anunc'l.eu a rita.· enem lla meitat de la pena, a Nicolau 11 Esta género de dàdivas, gran ver

güenza dol que las otorgaba, de quien 
lS recibía y de los mnes de hombres 

(¡ue asl haclan dejaclón de su derecho 
1 vendían su conciencla, no podrà re
~ctirse; y el cacique, falto de su màs 
dlcaz arbitrio, verà cómo periclita su 
~er al mismo tlempo que nace un 
-,odcr nuevo: el de la voluntad del 
pueblo, que por primera vez podrà. ex
presarse l1bremente, sin las trabas tra
'l1cionales que te deformaban y tor
ian". 

Ent1éndase blen que no pretende
mos aponemos a que se haga fiesta 
si as1 place a la gente y que no com
prendamos la persistencla cn conmc
morar dfas sefi.alados por tradlc16n màs 
que por religlosidad; pero es que se 
està aprovechando toda para comba
tir a la República y en los procedi
mtentos de ataque està comprendido 
el empeñ.o en continuar las festivida
des derogadas para. hucer ver que el 
pueblo va por un lado y el Gobierno 
por otro, que la República dicta unas 

LA CONCESSIO A LES MURMURA- disposiciones y que la genta no las 
ClONS cumple, y que desde el Poder se in-

te .... ta. contrariar el sentimiento nacio
"De "Luz", de Madrid: nal, practicando el sectarismo, cuando 
"Hay que elevarse; la. investidura la. verdad es que en ninguna parte del 

ge legislador exJge la elevación, y esa mundo se celebran tantas flestas como 
'l~ta ele enchu1es" pUblicada es una [en Espa'ña., incluso en paises de tanto 
baJa conceslón a las mezquinas mur- catolicismo como en Espafta asi en 
muraciones. . Austria e !talia.... ' 

-------------------------------------,----
I 

tadella., batlle de la capital, el qual 
féu la presentaciÓ dels oradors, 

~.:::._II::.;::.::~!~~:!!~:::~ Parlà Antoni Serrate, pel' les orga-• nttzac~ons radicals de la capital; Jòan 
Pinyol, P?l' Ics organ1t:w.cions del Par

All"l'ING RADICAL, A ODtONA tit Radical de la. comarca; Ado!f ChR
Alnr, a Girona, al Col.!1cu Imnerial con de la Mata, diputat a Corts, qui 

e ce1.i>rà un mlting radical an~b as~ el1lunerà el programa radical dient 
slstèllcia d'unes vuit-centes ¡x:rsones. que tenia un cabdill amb les màxi
Hi han pres part, com a oradors, els mes condicions de gm'ernant; Josep 
senyors MOleno, Gendrl0, Mujnl, Mon- Puig d'Asprer, diputat a Corts per 
taner i Sunó ex-governador ci "1 d qlrona, analitzà la doctrina del Par
Girona.' Vl e tlt Radical i digué que no volien com-

Després de l'acte, els oradors foren partir la responsabilitat amb qual
obsequiats amb un àpat a l'Hotel d llsevol Govern republicà, però que sem
Centre, al qual assistiren uns ce~t pre estarien al seu costat per a de-
cinquanta comensals fensar la República; Rafael Ulled, dl-

. putat per Osca, féu història del Par-
UN HOMENATGE A VICENTS Ut Radical dient que ia República ha· 

BLASCO d'ésser per a tots, però governada so-

Ahir, a l'estatge del Centre d'Es
querra Republicana de Coll-Blanc, es 
celebrà. un acte d'homenatge al foci 
d'aquesta entitat senyor Vicents Blas
co, per la seva conseqüència republi
cana. Hi assitiren les autoritats d'Hos
pitalet. 

lament per republicans; i, nna.lment, 
Josep Estadella i Arnó fixà. la. pOSició 
del Partit Radical en aquests moments. 

Els oradors foren molt aplaudits, 
Després se celebrà un banquet a 

l'Hotel Palace i es pronunciaren elo
qü¿nts brindis. 

CARLES PI I SU1'IER, CONFEREN
CIANT 

de Munt 
Ahir tingué lloc en aquest simpàtic 

poble del Vallès un acte d'afirmació 
republicana organitzat pel Centre d'Es
querra de Llisà de Munt. 

La gentada que va anar-hi de totc3 
aquelles pagE'~ies, va obligar als or¡p
nitzadors a. donar el míting a l'rdre 
lliure per tal que la paraula dels ora
dors republicnns fos escoltada per 
t.othom. 

El delegat de la Comarcal del Va
llès oriental va presidir l'acte 1 Mu la 
presentació dels oradors. 

Els nostres amics Fusté, de Gra
nollers, i Figueres de La Garriga va-

Els sorteigs es verificaran en el do
micili social, Ronda de Sant Pau, 43, 
a les onze del mati de l'esmentat dia 
i seran públics per als senyors pos
seldors de titols, a tenor de ço ex
pl'es.<;at en les citades escriptures 
d·em1ssió. 

Barcelona, 16 de març de 1932. 

El Director, Aljrcd Arruga. 
ren exaltar les idee.; de llibertat que ______________ _ 
la República porta com a base, des de 

celebrat a 
Assemblea 

Girona 
Surera 

la seva proclamació. El nostre com - S'h 
pany Josep Fontbernat, va demanar I a 
a aquells pagesos del Vallès, que ad- [ 
quirissin consciència del seu cato.ln- una 
nisme, perquè aquest era indispensa-¡ 
ble, per a obtenir una consciència r:)-. Girona. - So~a la presidència del 
publicana. Va combatrc dur3ment els I jJOVl:rlladOl' civil s'ha celebrat una re
partits catalanistes, que fan del n~-I u¡1ié, !lr:.:b a&;"<;Wl1cia del diputat a 
cional1sme uua bandera rcaccionàriü Corts t.::!.lyor Alb..: t de Quint&na.; del 
i comprometen així el plet nacional de COtnO ¡,ali de JA l:i-e .. l~ru.Ltat, senyor 
Catalunya, que ja només el neguen Ilr:,; .dr,l:.; ba~lle de Sant Feliu de 
polítics forn. de com'iJa.t. "C~u._-,~s. Pa!a1ll6~, :':>.ll:-ü',.¡gell, Calon-

El diputat del districte Jo!fup G, au r~, .,ant Joan de Palamós. Cassà de 
Jassans, va donar cumpte als 8CU1 13 Selva, Llagostera, Agullana 1 La 
electors, de la gestió portada p(;ls no.':;- Junqucra, representacions del Comitè 
tres parlamentaris a les Corts Cons- de Defensa de la. Indústria Surota
tituents. Ell - va dir-los - no sabia pera d'aquesta comarca, aixi com de 
pas moltes coses del camp, perquè la les Cambres de Comerç de Sant Fe
seva vida havia transcorregut en mig' liu i de Palamós; hom acordà diri
dels obrers. El que sé - va continuar gir-se al ministre d'Agricultura, per 
dient - que els pagesos són expJo-, tal d'aconseguir que el Govern fran
tats pels grans terratinents, de la ma-' cès deixi .tense eLecte els nous drets 
teixa manera que els obrers ho són d'entrada imposats al tap elaborat, 
pels grans capitalistes. ptlLx qUt: si aque~ta mesura continua-

De retorn a Granollers, els nostres va haurien de tancar moltes fàbri
amics varen visitar el Centre d'Unió ques i restarien en atur forçós uns 
Liberal de la capital del Vallès. tres mil obrers. 

La commemoració de l'aniversari de la 
«Commune» de París 

sobrava ja temps i demanà que se1 "I h . t t" Ct\SANELLAS ARRmA A MADRID co~?-erés dintre de l'amnistia, 1 no 

a umanl a I ~!ll1r;d. - A un quart de nou arribà de ! mduit, al qual es varen oposar 
a Madrid Casanellas, acompanyat de els l'nbunals, fund~nt-se en que f~u _______________ .. diversos agents de policia. Passà. tot- jutjat com autor d un dellc~e comu 1 

I seguIt als calabossos de la Direcció no polftic; però el dia 17 d abrll fou 
General de Seguretat, quedant inco- al11berat. UN AFER, RESOLT 

L'Audiència de Barce
lona aixeca la suspensió 
de l'acord municipal de 
reglamentació del ser-

vei de taxis 
L'acord municipal de reglamenta

ció del senel públic de vehicles auto
taxis presentat :lo la conslderac1~ del 
Consistori per la ComissiÓ de Cll'CU-
1ació presidida pel rcgidor de l'Esquer
ra Republicana de Catalunya, ciutadà 
Jaume Và.Ch:i.è~ apro-¡~tt a 29 de jul~ol 
de 1931 i 5USP~S pel jutge d~l distrIC
te de l'Hospital senyor AIres en. se
tembre del ma.teb:: any, sense ~l'evia 
audiència de l'Ajuntament de Barce
lona i per tant, amb manif~sta 1:1-
tracèió' de l'a:-t. 261 de l'Estatut Mu
nicipal vigent, ha esta.t rat1ftcat per 
la Sala de l'Audiència Territorial de 
Barcelona que entén en aquest plet, 
anuHant la.. dita suspensiÓ judicial i 
quedant revocats, per tant, tots els ofi
cis i autors de l'esmentat jutge en tot 
nllò que fa referència a. l'acció coer
citiva que el dit senyor volia exercir 
sobre el compliment dels acords mu
nicipals. 

D'aquesta. manera ha quedat resolt 
el plet que mantingué l'Ajuntament 
de Barcelona, per tal d'organitzar i 
reglamentar de forma definitiva. el 
servei pÚblic de taxis. 

A ~'ESCOLA 
~IUNICIPAL DE MUSICA 

municat. El viatge el téu en automò- QUatlt a Casanellas, si fos condem-
bil, guardant-se gran reserva. nat a: la mateixa pena que els seus 
ES PREPARAVA UN MOVll\IENT companys Nicolau i Mateu, i se 11 apll
COl\IUNISTA PEL MES D'ABRIL •• quessin els indults de la proclamació 

de la. República 1 de la promulgaciÓ 
Madrid. - Referint-se a la deten- del text constitucional, tindria de com

ció de Ramon Casanellas diu .. Heraldo plir set anys i mig de presó. 

noticies (urtes 
El numero de "Fornal" correspo

nent o. aquesta setmana, consta del 
següent sumari: 

Primera plana, dibuix de Larrosa -
Editorial, L'Ajuntament arruïnat - La 
República a Catalunya, per Roc Bo
ronat - Avant I, poesia per Salvador 
Pe:rarnau - Resum setmanal - La. Re
pública i la Creu, per Jordi Giralt -
La divisió del Govern del -::.arritori de 
Catalanya, per J. Puig Pujades - Pla
na Ct:ntral, Ara fa un any ... - Espurnes 
- Cinema - Miss Cavernicola, per Te
resa Olbert - Mobilització femenina -
Concurs de .... per Conxa Espinal Arro
Fornals, els SOviets i les vivendes pa
pulars, per V. R. - Prespectives llta. 
ràries, Perdura el maras ... me, per J . 
M. Francès - Espurnes pedagògiques, 
per Mann - Les eleccions alemanyes, 
por Aveca - Thlers, per Manuel Galés. , , , 

A l'Ateneu Enciclopèdic Popular el 
dimecrcs vinent, a les deu de la nit, 
donarà N'Ambrosi Carrion, la prime
ra. conferència de les organitzades per 
l'Ateneu amb motiu del centenari de 
Goethe, la qual versarà. sobre "Goethe, 
autor dramàtic". , , , 

AL TEATRE DEL BOSC 

Un míting d~l Bloc Obrer 
i Camperol 

Ahir ,al mati, se celebrà, al Tea
tre del Bosc, el mít1ng organitzat pel 
Bloc Obrer i Camperol. 

Presidi Em.1U Galés, el qual cedi la 
paraula a VIctor Colomer, qui esmen
tà la ineficàcia de les darreres vagues 
plantejades 1 expressà que el criteri 
apolític que s'ha volgut imprimir o. !a. 
Confederació Nacional del Treball ha 
constituït un greu fracàs. 

Parla Joan Serra, que féu esment de 
l'Esperit de lluita que han d'animar els 
comunistes espanyols per B aconseguir 
el triomf dels seus ideals. 

Jordi Arquer, exposà l'actuació que 
s'ha imposat cI Bloc Obrer i Campe .. 
ral, i va remarcar que el Bloc actuarà 
contra la burgesia esquerrlsta, a1xi com. 
la. dretista. 

Atacà alguns afillats al Partit Co .. 
munista Espanyol per la seva actuació 
societària, i acabà manifestant la se· 
vu. confiança. d'arribar aviat a la uni
tat sindical amb aquells elements que 
per la seva història 1 significació re
presentaven una. garantia per a. l'o
L':'er. 

Maria Recasens pronuncià un par
lament que va ésser ben acollit. 

Jaume Miravitlles glossà el passat 
alçament de l'Alt Llobregat. 

Adreçaren la paraula al públic el se
nyor Moreno, per la Comissió orga
nitzadora; el regidor d'Hospitalet se
nyor Gil i Gil, i el tinent d'alcald~ se
nyo!' Gil i Ferran. Amenitzà. l'acte el 
Cor de la societat. 

Per noticies que ens mereixen crè
dit sabem que existeix el propòsit per 
part del director general de Comerç, 
senyor Carles Pi i Sunyer de donar 
aviat en la nostra ciutat una confe
rència pública en la qual tractarà de 
"La t>OUtica econòmica de la Repú
blica ". 

CONFERENCIA DE 
CAPDEVILA 

LLUIS del 
A honor 

mestre Nicolau 

El Club Muntanyenc Manresa té 
projectada la celebració d'un Primer 
Concurs de Fotografies de Muntanya, 
l'acte inaugural del qual tindrè. lloc 
el propvinent dia 14 d'abril, Primer 
Aniversari de la implantació de la 
República a Catfl.lunya i a Espanya, 
el qual promet veure's forço. concorre
gut ja que gran part dels aficionats 
a la fotografia d'arreu de Catalunya 
hi han promès llur assistència com 
també diverses de les més importants 
signatures barcelonines en material fo
togràfic han concedit valuosos premis 
per tal de poder estimular als con
C'ursants 1 a l'entitat organitzadora 
l'esforç que representa l'aportació i el 
treball envers tots els actes que tinM 
guin una representació cultural 1 de
dicats a fins instructius i aimants de 
l'art, com és la fotografia de mun
tanya . 

Jaume Maurin, adreçà. atacs ala di .. 
r1gents socialistes 1 digué que aquesf:.4 
110 eren altra cosa que laboristes al 
servei de la burgesia. 

Després de glossar la significació de 
les darreres eleccions a Alemanya, ex¡ 
posà l'orador que el Bloo Obrer 
Camperol no es proposa destruir la 
Confedera.ció Nacional del Treball. 

Els assistents foren obsequiats amb 
ln lonx. 

UN MITING 
D'AFffiMACIO REPUBLICANA 

~ Centre Republicà Federal de 
Iontcada-Bifurcació, se celebrà, ahir 

a la tarda, un míting d'afirmació re
publicana federal. 
.1 Presidi l'acte Viccnts Trocal, presi
ent de l'entitat, i feren ús de la pa

er.uIa els Srs. Navarro Viets, Campdela 
creu, Prada, Solves, Medrano. Resum! 
's parlaments el l'egldor senyor Ve
lla. 

L'anunci d'aquest acte despertarà un 
gran interès tant per la transcendèn
cIa del tema com pel prestigi i auto
ritat del conferenciant sobre la ma
tèria. 

Es molt prObable que la. conferèn
cIa tingui lloc un dels primers cUes 
de la setmana vinent. 

Al locai de la Secció VIII de la Unió 
Socialista de Catalunya se celebra amb 
una fervorositat religiosa la comme
moració de l'aniversal'1 de la "Com
mune". de Paris, de l'any 1871, de glo
riosa recordança. 

La música lla lletra de la "Marsel1e~ 
sa" entonada amb veu valenta i sen
tida pels coristes de l'Artistlca Gra· 
clE'nca, feia vibrar enca:r9. la corda del 
sentiment all1berador dels aplcgats per 

CONFERENCIA DE MARIA DOLORS a recordar 10. data històrica en el mo-
BARGALLO ment que el company Lluís Qapdevila 

s'assegué a. la trIbuna per a. glossar 
amb paraules suggestives l'himne de la 
illbartat. 

tastat el vi reconfortant de la Lli
bertat., i ja no sabia habituar-se a les 
agrors del despoti'ime. 

El 24 de febrer de 1848 cau la mo
nal·qu1a. per descomposició. Lamartine 
fa president de la República el prin
cep Lluis Napoleó. Però el 24 de juny 
hi ha una revolta que costa la vida a. 
1.000 obrers. Lluis Napoleó conspira i 
1nt.rtga preparant Ull cop d'Estat. En 
la nit de 1'1 al 2 de desembre de 1852 
són detinguts seixanta diputats. L'en
demà, les tropes ocupen el palau de 
l'Assemblea Nacional i aquesta queda 
d1f\S01ta per un decret del pr1ncep trai
dor. A l'Alcaldia són detinguts 218 di
putats i el Tribunal Suprem i el Con
sell d'Estat són dissolts a la força. 

El dissabte, a la tarda, es va. cele
brar a l'Escola Municipal de Música 
l'acte de descobrir el bust de l'emi
nt:nt mestre Antoni Nicolau, ~ui fou 
durant tants anys director d aquella 
Escola. El bust és obra de Josep LU
mona. 

, , , 
El Comitè Comarcal del Sindicat 

Agrícola de la PInna de Vic, ha adre
çat el següent telegrama al ministra 
d'Agricultura: 

La crisi econòmica mun
dial des del punt de vi&ta 
de les diverses doctrines 

La Secció d'Estudis PoUtics i Eco. 
nòmico-Socials de l'Ateneu Polytech
nicum, ha organitzat un 1nteresant1s
s1m cicle de conferències sobre la cr1s1 
econòmica mundial, considerada dea 
del punt de vista de les diverses doc
trines econòmiques. 

• 

El senYor Velll1à s'ocupà de l'Esta
iJt de Catalunya, i d!gué que contra 

aquest no hi podeu anar els fede
als. perquè en fer-ho seria destruir 

els principis del federalisme. El que 
sl hem de fer, quan l'Estatut sigui 
aprovat, continuà, és d'emprendre una 
campanya vigorosa a tot Espanya 
"lerquè les reglons aconsegueixin ali] 
mateix, llur Il1bertat. ' 

UN ACTE RADICAL, A LLEIDA 
Al T ~a ';re Municipal dels Camps E11-

de lleida, ha estat celebrat un mf-

Demà dimarts, a 183 deu del ' vespre, 
al Casal RepUblicà Català, de Sarrià. 
adherit a l"Esquerra Republicana de 
Catalunya, tindrà. lloc una conferèn
cia pública. a càrrec de la distingida 
escriptora Maria Dolors Ba~alló, la 
qua.l dissertarà. sobre el tema: j La do
na moderna". 

Queden convidats 
simpatitzants i molt 
dones catalanes. 

A continuació, el conferenciant va. 
fer desfilar a un rttme molt viu, tots 
aqueUs fets que dugueren la transfor
mació radical 1 necessària de la. his
tòria de França. i l'enderrocament per 
via expeditiva del regnat dels monar

tots els socis i ques aposentats a Versail1es amb totes 
~ecia1ment les les faramalles d'un luxe excesslu, des· 

SECCIO FEl\IENINA DEL CASAL 
CATALA D'ESQUERRA DE 

SABADELL 

tacadament immoral en contrastar 
amb la mlsèrla del poble de Paris. La 
revolució de l'any 1793 fou la llàntia 
encesa que assenyalà als pobles de tol 
el món el cami de la Llibertat. Es per 

En desembre de 1852, a SaintMCloud, 
01 príncep president esdevenia empera
dor amb el nom de Napoleó III. Desen
rotlla una. política nefasta, d'indecisió, 
d'ineptitud i de guerres absurdes. Vin
gué la derrota de Sedan. L'Emperador 
fou fet presoner. i al 4 de setembre 
el poble obliga a l'Emperadriu, l'es
panyola comtessa ele Mont1jo a aban
donar Paris: uno. altra corona cau d'u
na altra testa Indigna. Ga.mbetta pro
clama la República 1 n'és i'ànima. Lla
vors, la ciutat de Paris éI assetjada 
pels prussians 1 resisteix f1ns el 28 de 

Ocuparen la pre.sió.ència~ el regidor 
S(,l1yor Ventalló, qui ostenta.va la. re
prf;sentacló del president de la Comis
SIÓ de Cultura de l'Ajuntament; el di
rector de l'Escola, mestre Llufs M1l1et; 
el senyor Albert Bastardes, per l'As
sociació Protectora de l'Ensenyança 
Catalana; els fills del mestre Nicolau, 
senyora Mercè i senyor Gustau; el di
rector de la Banda Municipa.I, senyor 
Lamote de Grignon; el secretari de 
l'Escola, senyo~' Ala"cdra, i el cap del 
Negociat de CultW'a de l'Ajuntament, 
sl'nyor Gonçal Serrnclanl. 

Assistiren a l'acte els professors de 
l'Escola i nombrosa 1 selecta concur
rència. 

En començar la festa, el secretari, 
senyor A1avedra, llegí l'acord de cele~ 
bl'acló de l'homenatge. 

Per trobar-se indispru;at el mestre 
Nicolau, la seva. filla, senyora Mercè . 
ll€gi un breu parlament donant le'l 
gràcies per l'homenatge de què era 
obJecte. 

Madrid. - Ministre Agricultura. -
Sindicat Agrfcola de la Plana. de \TIc, 
cn nom do dos mil treballadors te1'la 
de la Comarca, adherits al Sindicat, 
protesta enèrgicament campanya ten
denciosa. interessada. Institut Català. 
Sant Isidre, que pretén es mantinguin 
le!; actuals formes abusiYes explotació 
propietat rústlca. Suposat Parais re
stm rural català, desperta molesta 
crel'll:ent. LI demanem estudi instàn
cia demanant canvi aparceria per ar
rE'nda.ment i revisió contractes, crl
cant-U atenció sobre necessitat ur
gent impedeixi judicis desnonament 
QU(' fan inestable l'actuació home ter
ra. promovent temible estat opinió in
ct'bador de futurs aldarulls. - La 
Junta. " 

Aquest cicle es desenrotllarà d'acord 
amb el següent programa: 

Sessió l, d1a 25 de març, a dos quarta, 
de VUIt del vespre: Llu!s Ardiaca, de 
la Secció d'EatucUs Polítics 1 Econòmi
co-Socials de l'A. P.: "Ca.uses i eva- . 
luctó de la crtsl". Josep A. Vandellós. 
Director de l'Institut d'lnvest1gaclona 
Econòmiques de la Generalitat de C""" 
talunya : "El punt de vista liberal". 

Sessió II, dia 28 de març, a les VUIt 
del vespre: Manuel Serra l Moret, d~ 
la Unió SOCialista de Catalunya: "El 
punt de vista socialista". 

• ~ d'afirmac.ió r('pubU<,tma radical. 
~. o se celebrà l'acte al Teatre Victò
ria, com s'havia anunciat per la in
r' ~citat del local per a èontenir l'e-

tit representacions de més de cent 
norme afluència de públic. Hi han as

les. 
.t reii1di l'!.Cte el senyor Celèstia Es-

El proper dimarts, cUa 22, a. les Oeu 
de la rut. Maria Teresa Oibert, del 
Comitè Executiu d'Esquerra Republi
cana, donarà una. conferència a l'es
mentat Casal amb el tema: uLa. dona 
per la dona", 

L 
Especlfic de l' 

aiXò que la presa de la Basti1la ateny 
de __ ple la categoria d'un símbol i la 
gu1llot1namenta de Llu1s XVI i de Ma
ria Antouieta la. d'una amenaça cons
tant per a tots els que s'afeccionen 
massa descaradament al joc de fer ser-
vIr el poble de comparselia miserable 
i de soldadets de Rlom per a llurs vel
leitats guerreres. ' Res no pot aturar la 
marxa de les revolucions perquè DOS
seeixen una força oculta 1 1ndl.'Struct1-
ble, talment la dels cOn'ents subterra
nis", va. dir L1uIs Capdevila. 

gener del 1871. 
Vingué allò que res ni ningú pot 

durar quan arriba la seva hora: La 
revolta del poble i la proclamació, el 
18 de març, de la "Commune" de Pa
rís, de vida breu 1 efímera, però glo
riosa. La "Commune" de Paris 1 la re
volució del 1793 .. la primera filla de 
la segona - són dues de les més be
lles gestes que ha realitzat la huma
nitat. 

A continuació, el conferenctant des-

&eguidament el mestre MUlet, qui 
dirigeix actualment aquell centre d'en
senyança, amb l'eloqüència. que el ca
racteritza., enaltí la personaUtat artis
tica del mestre Nicolau. 

En descobrir-se el bust de l'bome
D10 tjat esclatà una gran ovació. 

A continuació es va celebrar un se
lecte concart, en el qual van prendre 
part alguns mestres i alumnes d'a
quell centre docent. 

, , , 
A l'Ateneu Enciclopèdic Popular, de

mà, dimarts, a les vuit de la ~eUla, do
narà En Ramon Ma.sriera la setena 
conferència del seu curset sobre "F1-
lorof1a", en la qual es referirà. a <I La 
Filosofia i la vida". 

Sessió m, di. 6 d'abril, a le, vuit 
del vespre: Joaquim Ma.urin, del Bloc 
Obrer 1 Camperol: "El punt de Vista 
comunista". 

sessió IV, dia lS d'abril, a les vult 
del .... espre: Anget pestanya, de la Con
federació Nacional del Treball: "El 
punt de vista anarquista .. , 

Sessió V, dia 20 d'abril, 8 les vult 
del vespre: Andreu Nin, de l'Oposició 
Comunista d'Esquerra: "El punt de 
vista de l'oposició comunista". 

ASTENIA GENITAL OMPOTENCIA) 
Caiguts Desmoulins, Danton, Satnt

Just 1 Robespierre, el 18 Brumari (9 
'I de novembre de 1799>, Napoleó Bona

parte s·apodero. de París i més tard 
tI. es feia coronar Emperador pel sant 
l' Pare, tot 1nflat de vanitat 1 de somnis 

de grandesa. Engrescat amb el seu fan
tA.stic enlairament ,,'arribà a creure 
que tota l'Europa podria és.~er conver-

crigué l'actual estat de la França, pa- ':'l'''''''''''''''''''H~''''''''>H'''''''H''''''' ~~. radoxa constant del pafs dels Drets de .. . ~p'~"""".""·1r ;.; ---
(MANCA DE V100R SEXUAL) 

De la eyaculacló prematura (pardues seminals); de la Feblesa y 
molt eflcas pe.r a combatre la NEUQA5TENIA, en totes les aevea 
ma.ni fe.! t aclons. . 

Es t.1 ~és poixlInl tstimulonl dt raclivllol neuro-espino.m~dulo_gtDU.oI . : 
Slntrl!ClC I homo·ea(imul~so de. I~s gla,:,dules i.nlcrslicials. Producte pSu

r~gl03ndular. complelllment InofenSIU. Mc" perjudiCO. OI lesiona cap orgue 
ni ei funcionament de.l.s moleixos. t 

No cOnlé, ni estricnina •• li fosrurs. ni conlarides. ni ClIp allre medica .. 
ment exci lnn1 . 

PRODUCTE MAONE E INSUSTITUlBlE PER A RECOBRAR 
LA PERDUDA FELICITAT CONJUGAl. PROSPECTES OlV~TIS 
LlIborllTori3 FlIrmacológics del Dr_ W Du/rem 
AI'dtS.mPoro • .iO llAIlCELO~A.T.M'on'~, Preu: 21'75 ptes. I 

tida en colònies de la França 1 s'mu
siona dlsftcÇtUlt de rels diversos 1ndJ
\-idus de la seva famflla. 

Calgut rImperl. desfilaren pei tron 
de França Llu!s XVIII, rm.taurador 
del terror blanc I l'end1strat perse¡ui
dor de bonapartistes i republicans, 1 
deu anys més tard. Carles X, més 

l 'home 1 de la Llibertat. I acabà dient I 
que la revolució comunista del 71 res- I 
suscitarà un dia o altre per a vture 
d'una manera perdurable. Amb uns 
mots justiss1ms encoratja l'auditori a 
dur a terme l'obra iniciada el 14 d'abril 
al nostre pais. La olució no ha aca
bat. encara. Cal dur-la a terme amb 
tota dignItat. 

Llu1s Capdevila tou ovaeionacUssim 
aI final de la seva dissertació. 

reaccionari (¡ue el &Cu germà 1 enemic 
~ll~ort dels supervivents de la Repll- LLEGIU 

Essent primer mIn1stre el príncep de 

~~~~l~ ~y~~O~~e:~l1xj~ L~ OPINIO 
duc d'Orle&rul en rei dels francesos. 
De 1832 a 1836 e6Claten continues 1 .. 1 
~recdon& ~ quo d po~ ha~ --____ ................ ____ ___ 

GUANYEU DINERS 
COMPRANT ELS VOSTRES 

NEUMATICS 
a la casa que po:;serix indiscutiblement el millor assortit en preus ¡ qualitats 

SERVICE STATION S_ A. 

CASA CENTRAL: ARAGÓ, 2Z2 - Telèfons: 11550 í 11559 

Grana descomptes, per partides, als Revenedon 


