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L e s f e s f e s d e l a M a r e d e D é u d e 

l a M i s e r i c ò r d i a d e C a n e f d e M a r 

Diumenge tingueren Uoc amb iota 
solemnitat a Canet d« Mar. els dar-
r,n aefM commemoratius del 85 ani
versari de la coronació canònica df> 
1» Mare da Déu da la Misericòrdia; 
els 75 anys de la inauguració dei 
nou Santuari d^aquesia Verge, tan 
venerada pels canatents. 1 els a 
anys de la benedicció de l'a^tuM 
imatge. 

Totes les fesle» que s'han vingut 
celebrant des del 30 d'agost a n i 
de fítembre. s'han vist extraordinà
riament concorregudes; però, ela de 
diumenge, sigui per la gran afluèn
cia de íorasters que s'incorporaren 
a Canet de Mar por a participar 16 
la natural Joia dels debats canadencs 
0 pel que cs vulgui, cn cert és que 
eobrepassaren les altree en anima
ció. 

Al mati es celebrà un solemne Ofl-
ci al Santuari, cantat per la capella 
de música de la parròquia de Canet, 
dirigida pei reverend mossèn Joan 
gerrabella. Pronuncià un eloqfladt 
sermó él canonge doctor Llobera, 

D«»pr4B de l'Oflcl. l'esbart de d«n-
gsires de Hubl ballà algunes danses 
típiques del pals. 

EL CERTAMEN 
A la tarda, ultra completes l be-

samans celebrats al propi Santuari 
de la Verge festejada, tingué lloc 
al jardí del convent dels Mlsàioners 
del Sagrat Cor «1 eenamen llterarlo-
musloal a honor de la Marc de Déu 
de la Misericòrdia. 

L'aíte assoli excepcional importàn
cia, tan» pel nombre d'autors poo-
teé 1 músics que hl coUaborareo, 
com per la gran concurrència de pú
blic i personalitats que hl feren acte 
de presència. 

La presidència dol certamen era 
inlegràdà per l'alcalde de Canet de 
Mar, senyor Josep Fors. el rector re
verend mossèn Josep Comerma Vila
nova, el mosife Millet, el canonge 
LlóBíra. els senyors López Picó I 
Joan Llongueres, i la inratigable se
nyora donya Franciscà Boanemalaon. 
vídua dé Verdaguer, secretària del 
certamen. 

L'acte començà amb un discnrs 
d'oberlura, pronunciat pel senyor 
rector de Canet, reverend mossèn Jo-
sép Comerma. en el qual explica el 
procés històric de Canet des de la 
seva fundació, fent ressaltar la fe 
què aquest Joliu poble sempre ha 
(Ingut per In seva patrona, la verge 
de la Misericòrdia, 1 que encara ser
va com el eeu major tresor espiri
tual. 

A continuació, el mestre Millet e'àl-
xecà a llegir unes quartilles, en les 
quals s'explica al significat de la 
festa que se celebrava 1 glossí, d'u
ns manera molt poètica, el prtíTe 
de Canet, la seva costa I el pano
rama que circumda, que és, digué, un 
panorama da la Calalumya rara, Ca
talunya nació, fFou aplludit a peu 
dret pel nombrós auditori.) 

Tot seguit. l'Orfeó Misericòrdia de 
Canet de Mar. dirigit pel senyor 
DótrM Feliu, cunlà la .«alve Ml 
mestre Liinbert, que foj pwnlada 
en el cnamen qi'e fa 35 anys st ce
lebrí» a Canet. 

Acabada la Interpreuttcló d'amics-
tal Salve, que ioa mj]i apI.mdi'Jà. 
la senyora donya Kf* tuíses Bonne-
malson, vídua de VerdagiiT doflà 
« conèixer el veredicte del certa
men i cridant correlativament els «n-
lors premiats, els qua's firnn ova
cionats pel públic qui esperava en
curiosit el resultàt del veredicte. 

I.es composicions rebules p^r al 
concurs foren 11V 

VEREDICTE 
Secció Literària 

J. Thai rals, de Girona-. Premi dji 
Santuari. D'acord amb el tema, vi 
Jurat donà. per unanimitat, el seu 
vot al núm. 7 «Mater Misericòrdia»'. 
Lema.- «in te mlserioordlae in te pia-
tate» Dante Allghierl. {El Jurat cs 
dolgué do no tenlr-ne un altre per 
a destinar-lo al núm, 78. que tam
bé l'en cregué mereixedor. 

Domènec Perramon. al núm. 78. 
«Oració-. Lema: 'Mater Mlserlcor-
dlàe»- Se II adjudicà, com es diu en 
altre oc. d'acord amb els conces
sionaris, el premi IX. que no s'ad-
Judlcà als treballs presenlal» per 
aquest fema, per no creure'ls a l'al
tura d'aquesta distinció. 

Josep Comerm* Vilanova, rector aa. 
Canet de Mar; Premi del senyor doc
tor Josep VUu Martínez, de ia Diò-
eési Girona. Amb tois els honors 
de la unanimitat, s'aiïjudicà cl pre
mi segon, al núm. 71 Novena. Lima: 
«Sia de tothom coneguda 1 invoca
da la misericòrdia de Maria Imma
culada.. (Aquest premi ha estat ce
dit a la Mare de Déu dè la Miserl 
oòrdia pel seu guanyador.) I aru 
cal afegir a la bona memòria del 
difunt senyor bisbe Josep Vila Mar
tínez da la Diòcesi de Girona (a. c. 3.) 

Salvador Perarnau; Premi del se
nyor alcalde-admlnlstrador del san-
tuaíL S'adjudicà amb parer unànime 
al núm 95. •Camperola·, L : Elogi». 
Es molt ben rima-la 1 la Imatge és 
rloa de color 1 «mb regust ben cam-
peroL El Jurat hauria volgut dlspo-
•ar d'un altre premi per a la com
posició de Josep Paradeda. núm. 54. 
'Hores maternals». L.: Mlserlcòrrfia, 
I pogué donar-lo gràcies a no haver 
cregut de Justícia adjudicar el pre
mi a cap dels treballs presentats pel 
téma X, 1 d'aeord amb els donants 
II fou ofert com dieta. 

Premi del senyor rector-admlnls-
trador del Santuari. Amb sorpresa 
del Jurat aquest premi aparegué de
sert. 

Joan Dolras Manyft; Prémi dels an
tics administradors. Únic 1 bon docu
mentat treball assenyalat amb el nú
mero 61. Lema: .Tu honorlflcenola 
popull nostri», que mereix la una
nimitat de vots pel premi proposat. 

Jacint Costa, prevere: Premi de la 
Congregació Mariana. Goigs. L : «Vo
ra la mar». Composició delicada, de 
caire ben popular, raeresquó els vots 
unànimes del Jurat, 

Pius Masvldal Juanuoh: Premí de 
la Pla Unió d'Exercitants. Els ho
mes i la devoció a Maria. L : 'Ma
ter grat lat», treball molt assenyalat 1 
InteUlgent que meresqué la unanimi
tat de vots del Jurat. 

Francesc Serra Barfccheguren: Pre
mi de la senyora f. Bonnî mBHon, 
vídua Verflníiier, Història del snntim-
rl de la Mlserlcòrtfia. L.: «Tot per a 
là Mare de Déu», Irebnll ben ilocll-
mtntat I conscient. Es Inspirat per 
un gran amor a Canet, al Sanlutin 
1 a la Verge do la Misericòrdia. 

Premi dels senyors comtes dc in 
VaJl de Canet. Com ]B s'ha dit, s'h i 
adjudicat al treball del tema primer, 
número 78. 

Premi fle ta família Mavimu. S'hn 
concedit a la poesia de ema lliure, 
número 54. 

Secció Musical 
Ben satisfet el Jurat dels trebans 
.municais que s'han, presentut en 

aquest cértamen. ha adjudicat, per 
unnlmltat, els premis iegflente: 

Antoni Pérez Moya; pieml de l'Ar-
xlconfrnrta Ue Flllee de Marín rn-
sagj popular, núm. Iftfl. L : "Et mi 
sericòrdia ejus a progenle In pro-
genlte tlmentlbus eum». 

Joan B. Lambert; Trlsagl a ires 
veus 1 «companyaniBiit fle corda, nú
mero 19. L : 'Mare de Misericòrdia». 

Antoni pònz Moya: Premí del se
nyor Francesc X. Serra Font. 

Antoni Pérrt Moya: Salve. núm. 67. 
Lema: «Mare dc Misericòrdia, pregueu 
per nosaltres». 

S. Dntras Fors.- Premi del senyor 
Tomàs Jover. Goigs. núm. 13. L.; «Vlr-
go Veneranda». 

S. Dotras Fors- Premi d'uns cane-
lencs devots dc la Mnre de Déu de 
ta Misericòrdia, Cançó popular har 
monitzada, mim. 62, Santat Apnè». 
Lema; «Fe. Art l Pàtria», 

El Jurat estimà necessari crear un 
premi destinat a ta Cançó popular 
número 21. I en proposar-ho el dlg-
nisslm donant del premi quart de la 
Secoló Literària, que. com queda con
signat resnlh. desert, l'oterl « la 
Conco, núm 21. de Joan B. Lnmhert. 
•Cobles en «lahança de Jesús en el 
Pessebre», t..: Folklore religiós. 

Ha estat declarat fora dc concurs 
el treha núm. W. per ésser signat 
pel propi autor. 

L'nrfe arí>M amb un ènttmlutS 
discurs de l'alcale de mne». senyor 
Josep Fors. donant ics gràcies sis 
allí rennlls. 

EI senyor sl-·qldp fi* Cnnot. nét 
de l'alcalde que hl hnvla .1 Can?!, 
ara fa 75 anys, quan s'Inaugurà el 
nou Santuari. 
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S'ha celebrat ta irafllclonal dlàfla 
de l'Onze de Setembre, la qual, d'any 
en àny, ha crescut sempre i que *ol"s 
durant el perlodt de ta dictadura 
hagué dè sofrir Interrupció. 

Enguany là festa ha iuperal tols 
els presedeuts. Fou una cosa tol sim
plement grandioga. A certes horès 
aquells voltants presentaven un as
pecte de grmacló Imposant; difícil
ment podia donar-se ün pas per àlll. 
A part dels moments culmlnanls, du-
fànl tot el dia no deixà d'anar-hi 
gent a carrera feta; bi hagué hores 
que la gent que hl feta cap era a 
veritables riuades. So é* pas possi
ble de comptar el nombre d« con 
Cbrrents de Barcelona 1 de lot Ca
talunya que diumenge anà al mo
nument de Casanova. Pot dlr-se. seu-
sp exagètadó, (JUe la cohcorrèncla 
fou dc eentenàrs de milers. «1 mo
nument I ds seus voltants óferlèn 
nn cop de vista superb. Lès corones, 
no Ja a dotzenes, sinó a cents i centè; 
la gran bandera penjant de banda 
a banda de Honda; los molles bàn-
dères catalanes 1 domassos; éls bal
cons plens de públlç; ta remor Joiosa 
de la conrnrrf'ncta: él» eant* dèls 
orfeons, les matètaes veus fléls ífül 
venien periòdlrs 1 fulls amb litera
tura de ta dlnda... lot plegàl fotmavà 
un conjunt d'unà vlbtàcló extfeordl-
nftrlà. 

LA COMISSIÓ OROANITIADOR* 
<N.·> cal dir la feinada enorme que 
caigué enguany damunt la Gemissiò 
organitzadora de l'Homenàtgé, en la 
diada de dissabte nit i diumenge; 
sense comptat tol els treball d'orga
nització que foin dics que reàUlzavà. 
Els qui formen ta Comissió organitza
dora eón els senyors Valls, pèj Cèn-
tre Autonomista dc Dependent» díl 
Comerç 1 dc la Indústria i Quailreny, 
de la Unió Catalanista; Allberch. fle 
ta Lllea Regionalista: Tomàs i Pie
ra, tlel Partit Catalanista Republicà; 
Alny. de I KsiiuCrra Republicana de 
Catalunya: i Castanyer, pols Casàls 
d'Esquerrà dè l'Estat Català 

Alsuns holis ciuladntis és prestaren 
voluntarlnmeut a ajudar els momOl'ès 
da ta Comissió quo al beu del monu
ment tenien cura de la rèoepfló de 
corones. 

També feren bonn feina un* guàr
dies urbans I bombers que fofén des
tacats al Uoc de l'homenatge. 
LA PRIMERA OORONAi PEL CEN

TRÍ PPULAR CATALANISTA OE 
SANT ANDRCU 

A dòs quart» de d«u de la nit del 
dissabte fou duta al monument de 
Casanova la primera corona Era de 
les entitats rulturài Mocl·l d* In Do
nà dd centre Popular Catalanista dè 
Sant Andreu I Joventut catalanista dè 
SBnt Andreu. 

El públic, ja ben nombrós, acollí ta 
primera ofrena amb una gran ovaci'') 
1 visques à Chtalunya. 
ALTRES CORONIS I VISITIS — 

NAOlONALISTBt BASCOS 
Dospr&a segui la presentació d'al

tres ofrenes. Una rcprcsestació de nà-
clonallstes bascos, vers mitja nit ànà 
al moinmicnt ami) una corona magní-
fien. Él son/or Benigne Alluba, pro
nuncià un breu parlament vibrant 
que fon ovaclonnt, en mig de ríiids 
visques. 

SARDANES 
Prop de les dues de ta matinada 

drsQlii davant del mouumènt la co
bla Emporlum, la qual excoutà lel 
^inlunes següents; «Per tu ploro», 
• La Sunta Espina» i «Els Segador»», 

A contlnuaoió, ta cobla Barclno 
taniM executà «La Santa Espina* I 
'Els Segadors». Ambdues cobles foren 
moll ovaelonades. 

Flns més onllà de les tre» de la ma
tinada de iliíinionge hl bagué movi-
mnnt 1 presentni·lò d'ofrenes à Casa
nova. 
L'OFRENA DE «LA VEU DE OATA-

LUNVAi 
Com cada any. també aquest, no cal 

(lir-ho. fou duta al monument de Ca
sanova ta corona del nostre dlàri, 
amb la corresponent llarada en rlnta 
barrada. Fou rebuda amb nodrlts 
aplaudiments. 
LA OORONA DE LA LLIOA REOIO-

HALI8TA 
Ja ei dissabte nit trameteren coro

nes al monument do Casanova dife
rents entitau de les adherides a la 
Lliga Regionalista. Ja hem dit com 
fou la primera la del Centre Popular 
Catalanista dc Sant Andrtu. Joventut 
I cultura Social de ta Dona del mateix 
centre, adherit, a ta Lliga. 

Durant la diada no mancaren Ics 
ofrenes de totes les altres entitats 
artlierldcs a la Lligà. Ics quals on 
llurs estatges socials tenien onejant 
ta bandera catalana. Al local de la 
Lliga també hl onejava. Junt amb ta 
republicana, I també hl havia domas
sos. 

Uno nodrida representació dugué al 
monument la tradicional corona de 
In IMan, rebuda amb visques I cà
lids aplaudiments. 

DOMASSOS 1 BANDERES 
Durant la diada de l'Onze de Se

tembre, foron molts 1 moltíssims Sis 
balcons que apsregtiercn endlumvn 
jats amb domassos de drap català i 
amb ta bandera barrada, a desgrat 
de irobàr-nos en una època de l'any 
en què molts són absents, en estiueig. 
EL GOVERN DE LA GENERALITAT I 

L'AJUNTAMtNT A L'HOMIHATQE 
L'ofrena de rams 1 corones segut 

durant el UIBIÍ del diumenge, duna 
manera moll nodrida. N'hi hagué de 
totes les procedències, d'entitat» oul-
turals i polítiques de totes tendèn
cies, de» despatxo» i Associacions, de 
grups d'amics l de partltular». de 
Barcelona i d'arreu de Latalunya. 
No hi mancà ta nota aimpàtica i 
sentimental dels nuvi», que foren en
guany Pepeta Rlaza-Antonl Anguera 
i Teresa Qulntana-Francosc Esquirol 
quo hi deixaren llur ram de noces. 

També hl hagué l'ofrena dels go
vernadors de Barcelona, (Hrona i 
Lleydrt. 1 de molts Ajuntament» d'ar
reu de Catalunya. 

I arribà el moment culminant d'a
nar al monument de Rafael Casa
nova el govern de la Generalitat de 
Catalunya I l'Ajuntament de Barce
lona. 

La comitiva et formà a la pta<a d» 
la República, on durant el matf »o-
bretol hl ha.ul també molta «nlma-
dó. i algun» orfeons hl feren cants. 
Eren do» quart» d'una, quan comen
çà a sortir 1» CWBlOv». 

Obriren ta marxa de ta llarga co
mitiva qui formaven el» cotxes ofi
cials una secció de batidors de ta 
Guàrdia Urbana de cavall, de gran 
gata. A continuació, en un cotxe, els 
macers de l'Ajuntament, després un 
cotte amb ta cofona de l'Aiuntamén! 
1 un altre atnb J« de ta Generalitat, 
en dMtinàcló ambdues al monument 
de Rafael de Cààànora. 

En altres cotxes seguien els regl-
dór* senvore Vèntú». Duran, casa-
nelles. Piilg 1 Munné, Vilalta, Sagar-
ra. Cfcsals. Pellicena, Ventalló, Ber
tran, sànchez. Vàchler. Solà, Alo
mar, Bauslll. Armengol, Brasó i 
AmàL dèslgnats per a representar 
l'Ajuhlàmenl, « més del secretari. 

El diputat a corts l latnbé regidor 
eenyor ' ompanyB. felà coslat a l'al-
caldé senjrnr Aguadé, en un altre 
cotxe. 

Un cotxè amb els macèrs de la 
Generalitat, seguia l'anterior comi
tiva 1 precedia ta que formava el 
Govern de Catalunya. 

El secretari general senyor Vega 
1 el secretari potitic de ta Presidèn
cia. senyoP AlavCdra, vénien a con-
tlhuàdó. Després «1 cap fle Mossos 
d K^i-mlra, senyor í·érp?: Farràs, 1 el 
rap de Cerimonial senyor llubl. 

Els dlpulàts de le Gcneralllat se-
nvoí* Battestinl. Pujol l Font 1 Re-
billl. 1 él dipulài A Éorls senyor Rie
ra l Puntí, ii continuació en altres 
oòtaM. Dísprti el» BÒ&Séllera senyors 
Gassol i Jover, en un altre vehicle. 
I flhalmènl, cl PRàldent senyor 
Francesc Macià, acompuivat del con-
sellír sertvor Terradelies. 

El senyor Macià duta la medalla 
de ta Presidència. Emre visques i 
aplaudiments, ta comillvà passava 
per la Plaça dé ta Repiihllca. carrer 
dc Jaume I. vers ta Via Layetana. 
vies plenes de gent en aquells ins
tants. 

La eomlllva oficial era complít.i-
da per una secció de batidors de ta 
Guàrdia Urbana de cavall, >|iie tan
cava ta marxa. A contlnunéló se
guien le» nombroses representacions 
d'enlltàlB i mollíssim» del» ciutadans 
allà aplegat», 

Poe «bans de ta un» ven arribar 
a ta cruïlla dè ta Ronda dc Sant 
Ptré i All-BBy. ta Oeneralltai de Ca
talunya 1 l'Ajuiitament dn RnrcplKim 

La Banda Miiiilcipal .dirigida pel 
mentre Lamotte de Grlgnon. Inter
preta 'Els segadors», en mig d'una 
òvacló xardorvsa. 

D'acord ami el programa treçat. 
sol» varen promirtclàfse tres dls-
ouMo». 

E l primer dé parlar fou el senyor 
Vall», per la Comiéeld orfanluadora 
dé l'Homenatge. Evocà Je» figures 
del-, homes que lliiltArc-i en 17U, »o-
h'·etót Rafael Casanova. Digué qne 
l'exemple de llur patriotisme ens ha 
d'ísser present i <iUe cl Govern ha 
d'ésser l Eslai major dr la virtut 
d kü) poiiie, Aoftlià dleht que s'unun-
ela el triomf dèfinltlu (•.<? Catalüttya 
por al qual tothom ha de treballar. 

A seguit parlà l'alcalde. Féu remar
car ta Impartuncta de ta llibertat 
suara reconeguda. Afo^i que l'ESta-
tut és la porta que se'ns obre de bat 
a bat l el començament ü un BltYe 
camí a novè* llibertats. 

l-liiülini'nt. parlà el senyor Macià, 
el qual gloiwà la cnro< teristloa espe-
trlal do lo diada (l'engunay, tn ouè 
s'assenyala l'MBOliment de ít·Utcno· 
mla da tatalunyn. de»pré» le dos 
ccni* divuit any», de la seva nníor-
roda; enaltí la memórta <IP Rafnrl 
Casanova i del» allre» caigut» nn 1714. 
i àcabà diont: 

lAIcem. doncs, el cor, cataUn·;! 
Tenim l̂ s (ii UltAta per al nostre go
vern, que seran ampliades legelmont 
a mesura que ho exigeixin le» nos
tres necessitats. Tenim els pilars so
bre . cl» quals podem bastir la Pi-
tfla. Alcem el cor, catatan»! I per 
damunt do lis cose» que en» seuarln. 
àbrandem-nort on el Bentlmcnt du-
mor a les lllhertat» que comencen, 
nnfacl de Casanovo! E l téu sacrlftal. 
1 els dols milers dc catalans que cnl-
gucren amb Ui, no ha estat InúUl. 
Aquella sang ha fertilitzat l'arbro de 
le» hoBlres llibertat» i , en el ttomant 
de rccofirar lea, lo conjuro soleír.ne-
ment el poble de Catalunya a què 
prengui exemple de les vostres vlr-
tuis 1 estigui sempre disposat als .a-
criflcls que calguin per dcfensar-idi.. 

Acabats els parlamenta, la comiti
va tomà al lloc d'on havia sortit, 
mentre e» reproduïen visques 1 ovo-
clon». 

UNS TURISTES FRANCESOS 
Un grup de turUtes francesos, des 

embarcat» del vaixell 'Espana», an
corat al port dc Barcelona, de pasea-
da cap a Alger, volgueren a»»octar-
M à l'homanotge patrlótir, I foron 
l'ofrena d'un bell ram d* flor». 

ELS CATALANS DE VALENCIÀ 
Els catalans aplegats al Centre C * 

talà de València veren fer cl viatge a 
Barcelona en autocar, per tal de su-
mar-se « l'homenatge a Casanova. 

Dipositaren al peu del monumetit 
una gran corona de flors naturals, 
LES DELEGACIONS GALLEGA, BAS

CA I VALENCIANA 
Nombrosp» delegacions dc le» enti

tats gallegues, basques i valencianes 
varen desfilar pel davant del mo
nument a Casanova, 

La senyera de le» Done» Naclonn-
llstes Ba»quc« era duta per ta senyo
reta ürqula. 

Pronunciaren breus aHocudnns «Is 
•enyors Duflabeltia. SuàrM Delgado, 
que ho féu «n llengua galleía. I ter-
minà el »eu dlsimrs en català. I Altu-
be, «I Barcelonako Kuzho Baskokla 

Tots foren molt aplaudit*. 
IL8 VOLUNTARIS CATALANS DE LA 

GRAN GUERRA 
Una comiuló del» voluntaris oata-

lans que van particinar a ta gran 
conflagració europea l'any 19U. de»!l-
laren darrera de ta bandera que d i 
gueren al front dc batalla. 1 feren 
ofrena de flor». 
MOSSÈN OINTO A L'HOMENATGE 

Entre el» homenatge» que desvetlla
ren l'emoció de l'enorme gernadó qt e 
emplenava la placeta de davant l'et-
tàtua de Casanova, cal remarcar ''o-
frena del senyor Pou 1 Soler, qui di
posità nn ram d'un llorer que fou 
plantat per l'immortal fóéta mo«»*n 
Cinta Verdaguer. 
ELS ESPORTIUS - UNS AVIONS 

L'advortimont per l'spàaker de les 
representadon» de le» «ntltatt espor-
tlvt» da ta no»tr* terra, era acollit 

pel públic amb fervoroses aplaudi
ments. 

L'arribada d'una delegació de ta 
Dlrectava del Futbol Club Barceló-
ha. precedida de les banderes catala
na i blau-grana. i seguida d'un cres
cut nombre de socis i simpailtM.it». 
tou premiada amb una de los grans 
ovacions de ta jornada. 

L'arribada del campió ciclista Ma
rian Caflardo. vencedor absolut del 
Tomb » Catotanyà, constituí un-i ver
tadera ovació i un voleiar de mora-
dors saludà el nostre brau cuopló. 
qui vingué dut a braços per un gnp 
d'admiradorfc 

Caflardo volgué celebrar el seu -s-
blcndorós triomf ofrenant on rem ds 
flors a Rafael de Casanova. El na 
gest fou acollit amb gran» aplaudi
ments. 

Tres avions de l'Aeródrom Ca in
fles varen evolucionar a ran dels ter-
tats 1 per damunt del monumer.í, i 
flelxaren caure flor», moltea de le» 
qual» anaren « parar dins el rlo» on 
es célebravn ta festa. 

Un gren ram de flors. lligat a un 
paracaigudes, llançat per Vavtador 
Canudes, va anar n caure al terrat de 
ta rasà hrtm. i dd csrfer ê dlfh-
ne. Fon tramf-í a In Comissió orpn-
nll/Tlnra I .'ipneltit au pons do res-
làhta de l'heroi de Ics llihertnf* Pe 
Càtàlunyà. 

ELS ORFEONS 
A les deu començà l'homenatge dols 

orfeons do Catalunya, d'acord afnb 
lot el programa que havia estal fi
xat. 

L'Orfeó Mattlnenc Interpretà te 
•Sardana gran». Morera, i »E1 sltl 
de Bcrg». op.. 7-aom Weltt 

'Orfeó Gcrvaslonc. «I. horeu Riera», 
Cnnielies Rlbó. I iL'arbre sagrat». 
Mofera. 

L'Orfeó I.levantl 1 Gavines. d'Acció 
Catalana (Bàrcelonctal. «Himne a Ca-
talunyà». Sàbater. 1 .Cant del pobla». 
Vives. 

LMUmne a Catalun>ti». del mestre 
Sabater, fou executat per primera ve 
Rart.i nml. banderoles l gestos, per h 
Bèccló Gavines abans esmonta.-H. 
comjin?!!! il« cent tienés. 

L'Òffeó El Roser. tEIS fadrins de 
Snnt Bni., Péreí MoyA. I .Sota dc 
l'om-. Mirers. 

Vfmtò de SSn«, »El» Pepadnrs». 
Pírcz Moya. i .T.ps fulles seque*». 
Morera. 

I iirfcó r.raclenr, .Voltant la senye-
rfl», Ral-ells, I «t.a saídàn» de ta 
Pàtria-, Moréra. 

I.Offcft Atlàntlrta, .IJ« ^nçó dél» 
eatàtàBI», Morer». I 1".Himne de la 
Jbvenluf., Mayral. 

L'Drfeis nnrcplnnès. .61 nostre caní», 
Morera, I tEmpnrdl I Rostflló». Mo
rera. 

Tots cl» orfeons foren molt aptau-
flits. 

A la tarda continuà la visita dels 
orfeons. I fnren IntorpWtàrtos 'es 
obres següents, entre fort» aplavidl-
mént»; 

Là Sncletat Cbrnl Catalunya Nova, 
éLa bandera». Morera: .Cntalnnya.. 
Hltnflè. Mnrcrà. I •f.'art're segrat». 
Morera 

«ociefnt coral f.'Avl. .TJI ptnM d'or. 
I .In MrtfScIIesà». 

SodPln» Coral La Mn«» CataíSna. 
•Arri. Moren». Pep Ventura; .Paint 
ala cantors.. Ctavé, I «La cançó de 
l'amor». 

f j i Pérta Agnsllnenpn I El Pensa
ment de Clnv.S - E l rant del poblo». 
Vives, I «La donzella de la costa.. 

T.a Violeta de ClnvA va Interpretar 
Intribé pícolllde» eontJUJileiW». 

L'OHPBO CATALÀ 
A dos quarts de deu dos vespre ar

ribareu al clo» del monument de Ca
sanova els cantaires de l'Orfeó Ca
talà. 

Amb l'Orfeó, anava ta Junta Direc
tiva, «mb el seu president el senyor 
Joaquim Cnbot, l'eminent pàlrid • 
exemplar patriota. L'arribada de l'Or 
feó Català provocà on seguit (Tove-
cions xardffrose», 1 aclamacions In
terminable». Era ta salutació de tot 
el pobla a aquest monument do la 
nostra catalanitat I de la nostra cul
tura que és l'Incomparable Orfeó Ca
talà, glòria de ta nostra terra. 

Va intorprstar les composicions 
•Cant d» ta senyera», de Mlllot; «El 
cant del poble», de Vives; .Les flors 
de maig., de Claré. 1 «Els segador?., 
blsets. 

El pas de l'Orfeó Català pel mo
nument de Casanova -Tou una de los 
notes més grandlose» l emodbnant» 
de la diada. El mestre Millet 1 el 
gloriós Orfeó, foren objecte d'ova-
don» formidables. Imponents. 

Mentre l'Orfeó e» retirava, no aca
baven d» aptaudlments i les acta 
marlon». La presencia I els cants d-» 
l'Orfeó Català davamt el monument 
de Casanova, provocaren unn Indes
criptible esgarrTronça patriòtica. No 
eren poc» els qui es velen amb l l i -
grlmes als ull». 

AL FOSSAR DE LES MORERES 
A la plaça anomenada Fossar de 

Ics Moreres, prop de Santa Maria del 
Mar. dissabte també hl foren dutes 
algnno» corones. I diumenge hl ha
gué animació i tramesa d'ofrenes du
rant tot el dia. El» orfeon» de Sans 
i Montserrat I «Gavines, de l'Orfeó 
Llavant. hl executaren cançons pa 
trlftllquc». També hl anà nna nodrl-
dissima representació de sods del 
Futbo! Club Barcelona, al front dels 
qual» anava Antoni Cabestany, qui 
féu un parlament adient. 

Tamhé hom parlà de ta convenèn-
cla de d'manar a l'Aluntamenl que 
aixequi al Fossar de le» Moreres nn 
monument a ta glòria del» calgut» 
en 1714. algun» del» qu»'» reposen a 
l'esmentada pta'-n. 

VETLLADA FINAL 
Finides lo» festes a la plaça del 

monument a Casanova, que es des
cabdellaren amb tot ordre, cs reuni
ren a l'avant-despatx dc la Presi
dència de te Generalitat ois diversos 
representants que baden dc parlar i l 
públic de Catalunya per ràdio. 

Començà els parlaments el senyor 
Jaume Valls, de ta Comissió organit
zadora, 1 feren discursos enaltint el 
record dels qui lluitaren per Cntílu-
nya els senyors Francesc X. Casals, 
Tomàs I Piera, Carrasco i Formlgue-
ra, Ventura Gassol 1 Joan Estelrlch. 
Fou slngutormínt Interessant el par
lament del senyor Estelrlch. 

Glossà les caracterlitlqucs l les l l i 
çons d« ta diada. Féu veure com els 
màrtir» del 1714 perderen le» •d·r' 

S ' e s fondra u n m o l l a V i g o , - H i l i a v í c t i m e s 

i les p è r d u e s s ó n m o l t c o n s i d e r a b l e s 

Vigo, 10. — Mentre estaven anco
rats al moll Comercial els vapors 
•Romeu» I «Cabo Blanco». 1 cente
nars d'obretò es dedicaven aU tre
balls de càrrega i descàrrega, hom 
sentí un fort cruixit. 

.Alguns obrers donaren ta veu d'a
larma, I iot seguit s enfonsà lot el 
braç esquerre del moll. que era ple 
de mercaderies. 

Una enorme grua emplaçada prop 
de les obres del Port eervl com a 
mitjà ds contenció durant algun» se
gons i donà temps per refugiar-s'hl 
ds obrers. 

Moltes persones foren ondules en
tre taulons t paquets 1 caigueren a 
l algita; a desgrat de ta rapidesa 
amb què es produí l'accident, no 
ocoríegui una veritable catàstrofe. 

Sis obrers queien a l'aigua al ma
teix temps que s'enfonsava el val-

reres» lllbertate, no .totes» les lil 
bertats; algunes Ja eren perdudes a-i 
temps anteriors. Alxl mateix, nosal
tres avui recuperem ho «totes», tam
poc, les llibertats, sinó les «prime
res». 

L'eeloBió d'aquestes, digué, ha vln-
tut en harmonia amb la rèsfa, d'Es
panya; alxl com els herois que cai 
gueren en 1714, oalguertn. segons 
declaraven, no sols per les llibertats 
de Catalunya, ans també per les d-
altres pobles d'Espanya. Afegí que la 
pèrdua do les darrere» llibertats es 
començà entre violència, sang i foc; 
en canvi, el redreçament de les lii-
hertats ba estat obra de cultura 1 
de lletres. Dedica un homenatge 
peclal al» qui promogueren aquesta 
renaixença i ta feren efectiva amb 
llurs estudis, amb lluïs publicacions 
amb llur art. La reconstrucció no ha 
estal. no podia ésser, no serà obra 
de violència, de batalles 1 de foc. 
sinó de cutiura. de consciència, d'e-
fltslé. de germanor. Però la lluita i 
la violència de 1714, en caure les 
dnrr'-r?» lllbertal». fou un bon se
nyal; fou una garantia que hauria de 
produlr-se la renaixença. SI Cntaln-
pya hagués caigtít per renunciamont 
gonfml, sense lluità, per consump
ció, ah. aleshores potser és que hau
ria calgut tol par sempre, Afegi que 
en parlar-se d'unió Ibèrica, Càl tenir 
etl Compte que qualsevol acord amb 
Portugal hnvla d'ésser damunt la ba
se d'un màxim respecte a la seva lli
bertat, com a les llibertats d» tou: 
que la unió representi un estímul, no 
una minva de lllbertal. També di
gué que així com si'm honorats els 
qui caigueren en 1714 per les darre
res llibertats de Catalunya, cal retre 
homenatge d'agralment en aquesta 
avinentesa als qui treballaren per 1 • 
Renaixença cultural I política, d'ona 
manera concreta pels qui amb el seu 
treball Incessant, amb la seva ac-
tuàdò política oonstanl. amb ta seva 
intenrendó ininterrompuda, indefalll-
da, durant ks darreres dècades, han 
preparat 1 han possibilitat l'eclosió 
de l'Estatut de Catalunya. Acabà nmn 
una salutació fèrvlda als catalans do 
MoTTVfna 1 valència. 

Clogué els partament» d President 
de ta Generalitat. Digué que la vo
luntat catalfliia comença a tríomfnr; 
càl que sigui assenyada i ferma 
Afegí quo tota els catalans havien 
de col·laborar amb el govern de 'a 
Oénernllfat; depèn de tots. de la col-
iàborncló de totà els matisos, de la 
convivència de totes les teridènci*^. 
que l'Estatut sigui ben fruitós. Di
gué oue s'ha produït ta unitat ésaf-
ritual dé Catalunya i que gràct-'S 
é aquesta unitat s'obtlngné ["Bsta-
tut, obra de tots. Acnbà dient que 
eslava tranquil de consciència d'ha-
Mf complert amb els deures de ca
talà. 

DESPRÈS DE LA DIADA 
Després de ta dtada de diumenge, 

durant tot el dilluns encara roman-
gué la gran bandera a te Ronda, da
vant del monument de Casanova, tt-
xi com 9'hl pogué veure te multliui 
extraordlnàrlaile corones I rams. En
cara durant tm el dilluns hl hagué 

xell «Romeu». Cinc d'ells pogueren 
salvar-se, i poc desprís es trobà flo
tant a l'aigua el cadàver de Maxim 
Seda nies. ' 

Arnb el moll s'enfonsaren set va
gons carregats de sacs de blat de 
moro 1 de barres de ferro. 

Les autoritats de Marina acudiren 
al lloc del succés. 

Els escafandrers començaren se
guidament els treballs de reconeixe
ment i salvament. 

Les pèrdues són de molta conside
ració. 

Fa ja alguns mesos que hom te
mia ta desgràcia que ba ocorregut 
avui. 

Una parella de promesos qua pas
sejava pd moll caigué també a l'»!-
gua 1 s'ofegà. 

La notfola, en ésser coneguda a 
la població, ha causat profund sen
timent. 

al peu dd monument 1 per aquells 
voltants grossa animació. 
LA MINORIA REGIONALISTA DE 

L'AJUNTAMENT DE REUS 
Vingueren dc Reu» els regidors se

nyi»» Odena. Sabater i Ségalà. en 
representació de la minoria de ta 
Lliga Regionalista d'aquell Ajunta
ment, per tal de dipositar nn espIMi-
dil rom de flors al peu de l'estàtul 
de Rafael de Casanova. 

i/ofrena fou molt celetarad* I co
mentada perquè l'Aiiintament ai 
Rens. acompanyat d'im urbà d'aque
lla ciutat en portà un altre. 

o o o • 

Llista de fancionaris separats 
de servei 

Madrid. 10. — E l ministre de Jus
tícia en rebre els periodistes els di
gué que havia estat sjgnada ta se
paració del servei dels següents fun-
donaris: 

Decret separant dcflnitivameni del 
servei, a don Leandre Màrtir |JZ L6 
pez. Jutge de primera instància del 
Distrlde de là Magdalena, de Se
villa. 

ídem a don Xavier Ruiz ij il Por
tal i de ta Torre. Juige municipal 
del destrio te dc ta Dreta de Còrdova. 

Idem a don Rafael Llanes ArgQe-
lles. Jutge municipal de Plnedo. pro
víncia «TOvIedo. 

Idch a don Joen Jomares Miró, 
Jutga municipal de Tardienta. 

ídem a do nJosep Petaato Ataeirue 
Jutge suplen de Tardienta. 

S'ha signat així mateix la següent 
combinació Judicial: 

Nomenant pre^dent de l'Audièn
cia Territorial de Granada, a don 
Agustí Aranda i Careta de CoAtro. 
magistrat de l'Audiència de Còrdova. 

ídem magistrat dc l'Audlèncta de 
Còrdova, a don Francesc Garda Bor 
doy. president de ta Territorial de 
Granada. 

ídem. president de te Terrltortol 
de Saragossa, a don Gregori Azafla 
Díaz. magistrat de l'Audlèncta de 
Vnlènda. 

ídem. maglstra*. de l'AIflTm.ta fle 
València, a don Eduard Alonso 1 
Alonso, preslderrt de la Territorial 
de Saragosso. 

ídem. president de l'Audiència pro-
vlndal de Càdiç. a don Ramon Eo-
rlqne Cardorviga. magistrat decte 
de te de Ciudad Real 

ídem. magistrat de l'Audlèncl.-» 
provincial de Ciudad Real, s don 
Carles GCtàA Calderüi;. que bo e n 
de Badajos. 
, ídem. de Badajor. a don Genar 
Plftero Carota, que ho eM de Girona. 

ídem. de Girona, a don Vicents 
Pérez Gómez, jutge de Càceres. 

ídem magistrat de Lugo. a don 
August Denes Solà, magistrat jubi
lat que ha tomat al servei «ctfn. 

ídem disposant que el magistrat 
de l'Audiència provincial de Son Se
bastlàn. don Joan Cotaan Friera. 
que ascendeixi de sou en taocens 
reglamentari, i que lonflnuí en el 
mateix lloc. 

I n i i i i u c í ó C o m e r c i a l I n t e r n a c i o n a l 
Passeig dc Gràcia, 80, pral. (xamfrà Mallorca) 
Acadèmia d'Esiudfs Comercials i Preparatoris 

L L E N G Ü E S V I V E S 
Alumnes des dels set anys 

Externs, vigilats i mig pensionistes 
P R O F E S S O R S T I T U L A R S 

Ensenyament complet de la Religió 

S o l e r i T o r r a 6 . ™ 
B A N Q U E R S 

Rimbla ifcls Estudis, 11 113, i Bansuccés, 1 i 3 

N e g o c i e m els C u p o n s dels Deutes de l ' E s t a t 

Inter ior , Exter ior , Amort i t zab le s i F e r r o v i a r i s 

V E N C I . M B M T i . e r D ' O C T U B R E P R Ò X I M 

C a m b r a c u i r a s s a d a C a i x e s de l l oguer 
per a guardar valors, docunanls. joies i tot objasla ds vslor 

COMPARTIMENTS DES DE 22 PESSETES AMUALS 
Es pot visitar tots ds dies famers da 9 a I i de 3 'fi a 6 

C A I X A D E C A B A L S 
G A I R E B É LNOVA V E N D R I A 

A P R E U D O C A S I O 
mídfts exteriors: I f l alçària; r j de fondària i Sl d'amplada 
mides interiors: l'IS alçaria; i2 de fondària i 43 d'amplada 
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