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En els persoe on la erlsi de la de

mocracia prepara I'adveniment de la

dictadura, floreIx ebundantment el tl 

pus de I'h me que malparla, per sis

tema, de la políñce I deis polftlcs 1,

amb aires de dignitat, proclama so

lemnement el seu abandó de les fun

cions clutedanes I la 'concentracl é de
\ .

totes les seves actlvltats en els seus

interessos indlvlduals a en els del seu

estament i de la seva classe.
Aquesta poslcló essenclalment

anárquica. no eparelx tan sois entre

els elements ácrates, on ella és natu

ral i perfectament explicable. Aparelx

entre els elements que es dluen I es
creuen -conservadors i que figuren en-

tre les classes posse'idores de rlque

ses materl áls. Són els homes a qul

hem sentlt proclamar elló de «no tan

ta política I més admlnlstració», fór

mula que, en subtáncte, no vol dlr

altra cosa que la poslcló : dels Ideal!

als egolsmes índívlduels o col'Iecñus.
Aquest típus d'home no pertany fI

cap pertlt, ni es pren la molestia de

crear-ne·,un de nou. Quan vénen elee
. ciQnl~', fOJ:ma. en ,'exerclt p,llssiu t co

.var.d deIs abstenclonlstes" que eón

COlÓ els cembusqués» de la clutada

nla. Amb aires de' mod~slia i dlgnltat

refusa la Invlstidura deIs carrecs pú

bllcs, pe~ evitar·se'n les moles,les.

Procura per rots els mitjans, adhuc

els més reprovables, ésser elirn;oat de

les lIla.tes deis jurats i, si no ho pot,
aconsegulr, troba sempre excusa per

a no excerclr quan el torn JI toca.
, Aquests hom'es que no volen par-

ticipar eD les funcions de 'gover,n, ,són

els que mal parlen constantment ~e

tots els governs, per considerar que

no vetlJen prou pels seus particulars

Interessos. Quan el poder públlc els
servelx I els defensa, ho troben la

cosa més natural, I el sileocl és la

maxlrna expressió de la seva confor

mitat. Mai els homes que porten la

feixuga earrega del govero no poden

esperar d'ells-nl quan els són útlls
un concurs acUu, DI una paraula
d'aprovació. Poden estar segurs,
pero, de rebre lIurs pltjors dlcterls
quan no salisfan, plenament, tots lIurs

egolsmes.
La covardla I la inaccló en els

goveroanls són filies, eo gran part,
' de I'existencla d'aquesfs tlpus d'ho
mes.
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anem als nostres ledors
jftments que ens aiavorei
lIurs anuneis.

s dels nostres avant-passats i dels

sira historia, la irobem , tant en

ticreci é sublim de l'histotia del

i irobeu una Creul ¡En quanies

bla que vós dona ale per a seguir
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In nombre tan extraordinari de

ord p~r les prediques sublims de

a divin ita l?

r ta ti t iemps, ni en tanta extensio

n un ttioment delerminat l'aten

el mono Pero quan mort si bé és
l ram cientific, en la direcció de

conm em ora ció de les seves dots,

ter, dos centenars de tnonuments

esprés, ben pocs el recordaran,'

ietidre seguir les normes per ell

EU-

-

S ETIM A N A R I

LA e
Han passat uint seqles, A rl'eu del moti s'aixe

cipal, es la representaoió del F ill iie.Deu claoat en

La manifestació artística tn és formidable de la

arquitectura, com en pintura, escultura, etc., en 1
Cristo

La Creu empara la inmensa majoria dels sepu

gerrrians que van morint.

!Quants pobles no hi ha que a la placa maio

rutes, l'imatge del Crist trobada en mig del camp, s

caminant!

Després de uitit segles, l'existéncia magnífica

monumetits per a relre hotnenatqe i en senyal de

Jesús de Na zarei, ¿no es la prova més euiden de la

Ni sabis, ni artistes ni sants, cap no perdura n

en l'atracció sublitti de l'atenció de l'hotne.

cridar-Ios a reflexionar · sobre la inmensa
responsabilld~d moral que contrauen amb
I'acord de referencia I espera que aquella
elements que antany justament clamaren
en el matelx 8entlf que 'avul c1amem nosal
tres escoltaran la nostra veu I 1mposaran el
criteri adlent al caso

D'altra manera, ~erla sentar un greu
precedent que esta el]' pugna amb la Coos
titucfó de la Repúbllca"l significarla el pro
posit de tornar a aquella po!ftlca estulta
deis temps de la restauracló borbonlca,
centra la qual lIullaren tots els partlts po
!ftics actuals I més que nlngú els catalanis
tes histories,

tres escoltaran la nostra veu I Imposaran el
crlteri adlent al caso

O'altra manera, seria sentar un greu
precedent que esta en'pugna amb la Coos-

Magr de MORAGUBS.

Un metge, un fiicso]. un político un artista. atr

ció d'un poble, s'exteti fa seva fama, tal volta. .aire

. veritat que momentaniament deixará un buit en el

la seva patria. en el món de les arts: es possible que

com a record que uol perpetuar-se s'aixequin un ce

que plasmin l'imatqed'aquell lunñe; pero. un sefll

passals vint seqles, soIs els erudits el citaran. sense

dictades.

, En canv.i el Crist, després de vint segles en l' oria de la Humanitat, obté qU,e
un. dia i altre dia, segueixin aixecanl-se pet arrea ~é eh · recoraalU;a

de la.seva imatge i de llur doctrina. .
1

Aquí teniu una prova ben evident de l.. seva divi

Pero encar es possible senyalar-rze un altr4. . "

El metge, 'el filOsof, el,politic, l'arl'ista, si vint segl~ despré.s dé' la seva mort díficil- I

ment es recordat, teniu amb tot, la segure/at de que no exisleix ningÚ que cregui neces

sari aixecar com a ?andera de combat, la necessitat de suprimir el símbol creed per la

seva recordanp.a.

Et Crist si: el C¡iist gazuleix d'aquest privilegi, ,
;

El Rostre Ajuntament lla pres possessió. 1 tot seguit de , fer-llo, ha cregut indis- "

pensable: primer anul'lar ,la vigéncia d'un pressupl3st, per a resta blir. la d'un altre.

que fa pos~ible que e/s Cons.e{Jer:s-r:egidors percebeixin sis mil pessetes anyals; després,

la Sllpresió · altra vegada de la Crell en el cotxe deIs, en terramen ts.

Vet ~ aqu í una relació íntima entre dos fei s qlle sembla no la tenen: . els llomes

que llo materialitzen tot, fins a convertir lln carrec' d'administració pública com a

((modus vivendi», demostren una vegada m és la seva manca 'd 'esp ir itualita t, vulgllent

fer desapareixe~ quelcom qlle es perdurable, perque alló que ha perSislit dllJ'p.nt vint

segles. que ha, estat l'inspiraciÓ suprema' de tota una civilització, no es possible qlle

pugui ca,llre af. sol envat d'un sen-zill acord municipal.

1 es que ¿no te altres coses en qlle pensar l'Ajlzntament de L/eida que assegurar

un S@ll als sellS directors i concitar els sellS odis contra la religió impe'ranl?
. ,

¡Trista condició la d'aquests 1l0mesJ- Pero més trista encara, la d 'aquells que

al seu costat, en l'afgny d'obtenil' un acta per an T-"' a les Corts, blasonaven aquest

dies ptop de la gent de dreta del seu catolicisme, i en canvi veuen ara {oragitada la

Creu, (sense atrevir-se a aixecar un crit de protesta, que els lzi deu imposar la seva

conciencia, el record de llur mare quan els hi ' ensenyava a pesar i un eccés d 'lzipo

cresia o mal dissimlllada vqnitat.
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en els rengles polftics de I'esquerra.
LLIGA CATALANA, que en una ses

sló plenorla del 'puasat mes d'ugost per
boca del seu 'cap de mioorla i per mitja '
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Política regressiva
Si ens remuntem a considerar la polítl

ca espanyola després del darrer terc del
segle passet i comencement de l'actual.
tots recordarem amb estupor, aquell espec
tecle depriment I aplanador que s'oferia
als nostres ulls, cada vegade que en I'alta
governació de I'Estat s'opereve un canvi
de rnlnlsterl . cada vegada que En Cenoves
I En Sagasta es lIiuraven mutuament el
poder per tal d'usdefruitar-Io el respectlu
blenni. ,

Un vertader elxam de funcionarls que
s'havla passat dos anys dejunant o ylvlnt
arnb una esrretor Inaudita, de cara esgro
gualda I famolenca, de vestimenta aprofl
teda i I1uenta de tant errossegar..se per les
taules deis cafetlns I bancs de placas I pas
selgs, a gulsa d'une plaga de llengosta
devorant I devastadora, s'abraonava a les
fontlnyoles d~1 pressupost nacíonel per tal
de rescaba lar-se de les privaclons passa
des.

Bra cosa corrent en els comereos ma
drilenys, els comptes que devlen liquidar
se quan es produls la primera crlsi total,
I els calcula del que s'establia era menester
que hi figurés la partida adient per a afron
tar els dos anys de credft que un tant per
cent de la parroquia necessltava per des
eIUlD1~ ~..,p la vida. ,

HI havla dos exerclt.s de funci0narls,
un afecte al partit liberal un al lre que ron
dava el partif conservador, els quals al·
ternativament frulen les engrunes del J¡)an·
quet que la polHica de la restauració satis
fela a costes del contl1ibuent.

Aquest sistema, si be comportava I'e
xlstencia d'un bon nombre d'amics sublec 
tes a la per~ona del polfiic, en canvl era la
causa principal del descredir admlnistratlu
en tots els ordres.

No es podla exigir que el talent I la
competencia es lIiuressin a I'Adrnlnlstracló
Pública ~avant la inseguretat del carrec a
obtenlr, I tampoc es podla demanar auste
rltat al funcionarl quan Ji era evldent 'que
devia prevenlr,se per al blennl d'abstinen
cia que després Ji pertocava. -

L'Antoni Maura, I'horne de · la «revolu
ció des de dalt», es feu ben bé .carrec de
la corrupcló que alxo Impllcava en els ne
gocia públics, i durant. la seva primera
etapa de govern, decldf acabar amb aquell
sistema, I l'un darrera I'altr~, tots els mi
nistres· anaren establint I.a Inam0vilitat del
funclonarl com a prlrrclpi baslc d'una mi
llora real i positiva en les funcions esta
tals, des d'una trentena d'anys en aquesta
banda, horno ha pogut observar com els
servels han adquirir una major Importan-
·cla i perfecció , •

Alxo, que es tan ciar i tan evldent, no
ho resulta pas per als regldors esquerrans
de I'actual Ajuntap1ent, tQta vegada que un
deis seus prlmers acords, ha estat el d'a
nular tots ~Is nomenaments de personal
que havla fet I'anterlor Corporacló munici
pal, per la senzllla raó de que foren acor
dats per homes que no estem enquadrats
en els rengles polftics de l'esquerra.

LLlGA CATALANA, Que en una ses
sló plenorla del 'puasat mes d'ugost per
boca del seu 'cap de rninorla i per milja '
deis seus hornes, després, a les Comls
sions, s'oposa a que es segufs la trajectó-

. rla empresa per qualque element d'aquell
consistorl I que fossin acomladats els fun
cionaris municlpals per raó de la seva ideo
logia, té avui la MiJxima autoritat per aca
rarose amb als aCluals regldors per tal de
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dor que agermana, millor dít, Que IIiga els
seus pensaments amb rotes les coses exter 
nes per tal d'humanítzar-Ies. Per més enlai 
re que voli, la seva perla no perd el contac
le amb la natura, D' aCÍ el secret de la seva
exaltaci6 serena, de la seva emoció confín 
guda, de les seves fervors equilibrades . No
hi ha, en ell, motius d'ofuscaci6, sin6 de
llurn, per bé que sovint dubti ell mateíx de
les propies forces, reflexioni sobre la seva
mateixa consistencia humana.

De Maragall pot dir-se que és un deis
poetes més humane Que he conegul la li
teratura universal. Quan canta o quan glos
sa; quan alea el lo o quan el refrena és
sempre l'horne que parla a través del poe
ta, no és maí exc1usívament el poeta"

Per aquest motiu DO necessita, com
tants d'altres, la retorica -o, en eltres mots,
I'eloqüencia verbal. Amb un bagatge redu'i
dfssim de paraules-Ia, sobrletat del lexic
maragalla que alguDs han qualificat d'insu
ficient i adhuc de pobre-en té prou per
escriure les planes més viv~s, més inten
ses, més humanes de la nostra prosa: El~

Elogís. La retorica d'aquells elogis, és tan
simple, tan primaria, que gairebé ni litera
tura no sembla: hi ha masses idees,masses
pensaments, massa vida en aquella prosa

. perque hi pugui haver també l' artifici litera
ri, per més pur que sembli.

I no és soIs en els Elogíf5, on tanma ·
teix I'esplai !iterari fóra disculpabl.e, és
també en els articles per iodístics, en els
prolegs i en els parlaments dispersos, on
I;home' intens que bi ha dins el poeta d'~n

lUz. es projecta amb plana sinceritat, amb
efussi6 generasa.

Els articles periodfstics de joan MélI'a
gaíl sois apareixen, com hem dit més
amunt, en els moments transcendentals; en
els moments que el seu verb ha, de 'te ir I-In
ress@ profund perque ' és I'expressió d'un
ciutada lIlure, d'lm ciutada que parla, so·
vint, pel' tot un poble. 1, malgrat la conti ·
nunat deis articles que va escriure en cas

. tella, adhuc en aqueJls mateixos articles
enlreveieu sempre J'home agermanat amb
el poeta, tot complementant-se i justificant
se mútuament.

La prosa de Joan Maragall, per damunt
de totes les virtuts que pugui tenir, té la de
no semblar mai que sigui prscisament allo
que hom sol batejt:lr, amb certa malfcia,
«prosa literaria». Es una prosa, per dir-ho
amb mots del propi poeta, «viva»: tan viva
que a voltes els pensaments, les idees i
adhnc les mateixes imatges-imatges que
en ell .no són, molles vegades altra cosa
que les propies idees- aparelxen expres
sats amb una virgi~ltat meravellosa.

Caldra insistir, encara, sobre les qua
litats de la prosa serenament emocionada
de Joan Maragall; com caldra insistir igual
ment sobre les característiques de la seva
Iirica singular. Perque joan Maragall, mal·
grat la se~a simplicitat retorica, malgrat
la ' pobresa del seu leX,íC literari, malgrar la
diversitat de la seva producció en vers i
en prosa, és una d 'aQuelles pedreres im ·
mensea on sempre trobeu secrets per ex 
plorar. I els secrets que ens ofereix la per
sonalitat de Joan Maragall pertanyen, tant
o més Que a literatura estrictament, a les
seves idees, als seus sentiments, a la seva
inquietud complexfssima; a la concepció,
en fi, que ell tenia de J'art i de la vida.

LITERATURA

La prosa de Joan Maragall

En alguns paTsos, com Anglaterra
la cultura política deis ciutadans , i la
noblesa, el «fair play», amb que es
d,esenvolul'en les Uuiles polítiques,
podran salvar, almenys, per algun
temps, els inconvenients d'una maqui
na inventada per a regir realitats
menys copioses i menys apressades
que les que avui cauen sota l'acci6 de
J'Estal. En els aItres paYsos, mentre
no , yinguin a.quelles allr~s qualitats
que tant iI:lustren la vida politica bri·
tanica, es pot afirmar que I'única ma
Ií'~¡'a de salvar un Parlament a base
clemocratica, es posar-lo d'acord amb
les reaJilats de la vida contemporania.

Cambó.

Joventut de L1iga Catalana rebutja
tola tirania estatista que, Iimitant la
missi6 de I'home a ésser un fragment
i servidor de l'Estat, significa el re- .
torn al paganisme i vol esborrllr 1'0'
bra indestructible de dignificació i alli
beració de I'home acomplerta pel cris
tianisme.

Dec1a'racíó aprovada en el prí
mer Congrés de ]oventu,ts de
Ll'íga Catalana, ]uny 1933

Amb motiu de la reedició de les obres
completes de Ioan MaragaIl -a punt d'a
célbar-se- hom ha comentat les excelIen
eles de la prosa de l'autor deis Elogis .

Tant com amb els seus versos, amb els
seus escrits en prosa, joan MaragaIl afirma
la seva personalttat en el doble aspecte de
poeta I d'horne. S6n més escassos de que
a primera vista sembla, els autors que han
aconsegutt realitzar una fusió perfecta del
seu temperament ertístlc amb el seu cerac
ter. Ioan Maragall, des del comencsment de
la seva obra -des de la seva primera poe

sla erromaneada-> ens dóna ja un equili 
bri perfecte de l'ho me i del literal. No és
mai, ni en els .moments més anecdótlcs de
la seva vi-da, el Iiterat que practica el seu
art com un esplei, com una mera divaga
ció . Es sempre el literat que escriu mogut
per J'impuls d'abocar a I'exterior el seu m6n
subsconscient, impel'lit per la necessitat
biol0gica de d~nar forma als seus senti
ments, a les seves efusions.

Per aixo no és mai l'escriptor lent, tem- .
perat, que escriu en fred; sinó J'escriptor
veheme[Jt, arborat que ~'apassiona, dmb
una exaItació serena sempre, a mesura que
va pr()jectant a través de I'ambient que el
volta, la seva vida interior. Perque Joan
Maragall no escriu mai per que sf, o bé so ·
ta un nimi pretext quaÍsevol; escriu només
'en els momenls de vera necessitat per a ell
o per al seu poble, en els moments trascen·
dentals. Sois en aquests casos, la ·prosa o
el vers del gran ¡fric es una projecció direc
ta de la seva intensa humanitat.

Facilment poden observar, en comencar
la lectura d'uns versos o \Ines proses de
Maragall, que I'escriptor no s'ha proposat
fer literatura, sinó lIeiJcar idees, exalear
sentiments en els quals el ropatge, de tan
lIeuger, molte~ v~g,actes poclrfem dir Que
ápareix ·transpa renl ;' purx que de seguida
descobriu I'home i, amb ell, tot ,el seu pro
ces biologic i intel 'lectual: perque.l'intel ·lec
te maragallia, ni en els momen'ts més refi ··
nats no deixa la s'eva fonda rel humana. EII
és, certament, un pensador; pero un pensa-TA
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Prat de la .

Les paraules més ,greus de
s6n precisament les més CUI:

no . Aquella significa el lI iu
aquesta la denegaci6 de la
Aquella sembla com si vo lgué
condescendencia 1 aquesta
Tanmateix, un no inflex ibl
tossuderia, i un. sí cuit6s flla q

M

L'important a la vida és
alt i definit ideal amb .aptitud

' v eran~a, suficienls per a asso¡'

Go

Si només .que a treball
,tentics es reconegués el dret
sentar els treballadors, els e
I'esquerra de tots els Parla
quedarien buits .

Fer un Estat, construir un bu apa-
rell polftic, no és Qbra d'u na lasse ni

,d'una professi6; és obra c 'l ecti va
per excelencia, és la gran o d~ tot
un poble.

faci pel cern í de la pau, no a la claror de
les teieres. I en alxó cal que la joventut ac
tui' ernb la máxima decissió. BIs qui ens
apleguern a l' o rnbra de «Desprésll no sen
tim I'a fany destructlu deis qui gosarien .de
con temp lar els pobles convertlts en írnmen
sa pira. Volem Que el nostre poble conser
vi tora la riquesa creada per l'obra conti
nuada de les generacions 'que ens han pre
cedlt. En aquest sentir ens eennm conser
vadors. I perqué volem conservar és Que
ens conjurem a no restar indiferents davant
la transformació etíco social que s'observa
arreu i farem tots els esfor~os possibles
perqué l 'ascencíó vers una mlll or justi cia
es faci sense dolor, o amb el menor dolor
possible.

Concepcions

ProcJamacíó de deures

Es parla -de drets. Bé, nosaltres estem
dtsposets a reivindicar tot el qúe ens per
tany . Pero ens plau d'afirmar que per da
munt de tota reclamaci6 de drets, nosaltres
hi posem J'acceptaci6 de deures. Un poble
aC~)Dsegueix la seva estabilitai en l'eQuilibri
de forces. Deures i drets en fnlim col'loqui.

. En i'~(lifici de les nostres creacions volem
els deures per fonament i e\s drets per
cúpula, ·A fi rmem Que hom no poI reivindi·
car cap dr.et si no porta el certificat del
compliment més escr~pul6,s deis seus deu ·
res. En uQa. posició anti-egolsia . Es una
posici6 generosa.

Hem sentit massa les joventuts baladre
jar pels carrers reclamant moltes vegades
ano que no ens perto,cava ·i be,m á~~istit

massa temps a la sembra de promeses Que
era impossible complir. AqueHs que ens fan
promeses per captar la nostra adhesió me
reixen el nostre menyspreu,. 1 (Iquells que
han fugit del noslr~ costat per la promesa
d'un c~rrec, no pas en paga d'un deure,sa 
tisfet, ~inó com a preu d'una deserció, són
di'gnes del pitjor deis oprobis,

Vet ac'i u'Qs punts de' ~ ÓO
«Després» no és un clu'b" de «s
Es 'uÍJ talle,r de treball. I de treba
jectius transparents. Tem'ps ens r.
anar fixant la nostra posició :

Una posició de Jove t t
Con t r a la in d ife r encia

Es un absurd negar la forca de trans
formació la tent en la s ocletat actual. Dir
Que asststtm a un tombant de la historia,
afirmar Que come nc é una nova epoca els

. contoros de la qua l s ón , encara, impreci
sos, creure Que una part del Que semblava

, lncommov lble s 'enruna ra, no és una posi

ció .de vlsl o na ria. Totes les promocionsI .
han pretés cóm ence r una era nova, pero
cap com l'actua l no po drá afirmar arnb tan
ta veritat Que ess tstelx al naixement d'un

• nou misn: '¿Millor o pit jar que el Que lla n
gú~f«? No ens interesa la resposta a aques
ta pregunta. Ten im lerc ertesa d 'un canvi i
CO .que ens apassiona és la constatació d'a
cueste reallte t i la pruüa d'influir per qué el
fut nr, que s' apropa a una velocitat estelar,
sigUi , no mÚlor ni pl tjor que el ternps vis 
cut si rió el millor que ens sigui factible.

~CÍ és oportunfssima la frase de Dis
raeJi: «Vivim' en una epoca en que ésser
jove i ésser indiferent no poden ésser sino
nims», No, no és poss,ible que les genera
cions novelles es permetin el luxe de j!Jgar
a frivoJitats, ni és poss ible que bom adop
ti I'esporl del balanci, i que hom s'adormi
tranquil'lament es·per.:!nt que en despértar,

(la feina sigu'i feta, o deixar que el fruit ma .
,duri pero sf sol i gustar-lo després en I'hora
d~ 'la collita.

Indiferencia? Feblesa, impotencia, man
ca de vitaJitat, ~ixarre'iment espiritual, inca
pacitat per a' to ta ácci6 ; aixo és, indiferen 
cia . Es en efs joves pitjor' Que una marca
d'esclaus . U na promoci6 que fos tota ella
tarada del v ici de la indiferencia , més val
dria que no hagués nascut.

Podem equivoéar-nos, podem sofrir for
tes relJiscades que ens menin a fracassos.
El que no J70dem fer és renunciar al risc

. d'obra:r. U na equivocraéi6 pot ésser rectifi-
, ,

cada; pot, adhuc" servir d'experiencÍa i
, ~sser la base d'exits ulteriors;' I,'abstenció

) • , I (' ~ • ~

no deixa entorn seu més , .q ue -la Jeto.r ,deis
f ~. 1 ~ l., • .

I cadavers', ¿Bs que hi ha alguna joventut el
maxinrplaer de' la' quéil sigui deambular en
tr,ePlig de ~s, tombes? Bn tol cas sera una
jov.entut prosliturda. ,

Vérs 'una major' justícia

Es entre els joves que la generositat
apareix amb més puixanca, Es faeil trobar
entre els joves un esperlt obert a totes les
renovacions a deEgrat que aquestes signi ·
fiquin el renunciament o el sacrifici de co 
ses volgudes. En una ¡oventut forta d'es
perit, el sacr!fici no representa més que
l' acceptaci6 de realitzar una mica més d'es-.\ '..
forc·

En I'home fort, espiritualment fort, no
fa por I'avenir,-Fortalesa d'esperit deriva
quasi sempre en fort'alesa del coso L'home
integrament fort, esla disposat a qualsevu·

, lIa empresa-. La por de I'esdevenidor
, nejx en els que han perdut les forces per

c<?mbatre, i han caigut en la desesperanca
de triomf.

L'ascensi6 de I'home vers una major
justfcia és de les lIuites ' més diffcils que I

s' han lliural. De l jus abutendí roma a la
proclamaci6 de la igualtat de drets entre
els bornes, ha passa t una cadena de se
gles, i la histo ria ha reg istrat milers i mi 
lers de martirolog is. Avui , la resistencia
no és tan' forta. E x isteixen, ' ev identment,
nuclis reacis per als quals el pas del temps
no sign ifi ca res. A quests seran ven <;uts ,
d'una man era o altra. E s inúti l que vu lguin
desco neixer la rea lita l. Pero el que cal és
que I'ascenció ' vers una mi1lor justfcia es

, ,

TALLERS E LECt~ICS

Subministre de tota

mena d'aecessoris

per a autombbils

L L E I D A

General Britos, 4 - Tel. 1918

ESPOR T
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RAIDADORS HARRIRON
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Av. Catalunya, 13 - Tel. 127

G ARATGE

CONSERVES

AGELET
LLEI D



ORIENT A CIONS

A. Vicens.

LLEIDA

Blondel, 84 - LLBIDA

sel ' leccionades de toles menes

SERVEI A DOMICILI

L1eida, 3 2-36.

Olis, Sabons i Fruites

JOSE P MA~EU

El nostre petít campió

Telefon 1158

MIDDO~ E.ADIO 1936

de la República, 10

mateixa capltal, el petit «poulain»
ero, Fortunat Ortega, campió d'Es 
deis mosques, va ésser acarat a
a Valentf Angelman, Campió del
Is mosques . '
ostre petit gran boxador, aconseguí

er sufident nombre de punts al cam
món pero la dicissió fou un matx

protes ta tot el púbIjc que omplena-
ala Wagram, per considerar que la
corresponia al nostre boxador.

bstant, creiem nosaltres que aquest
tornara afer-se posant,se el titol en
quina causa veiem que la vic toria

anyol, sera aleshores més dificil
ir, doncs, ja procurara jeff Dickson,

'S els rnedis més o menys legals de
Hol tor nl a quedar en mans del fran-

turiá , pes fort C laudi Vtllar, batejat
I sobrenom de «Pancho» Villar, pel
zador fran arnerlca jeff Dlckson, ha
, a P arís la seva rentree davant el
frences Halrón, a qui ha guanyat

del Iímit, tornan t a reanimar les es
es que en ell s'havíen dlpositet

I'Habana, el donostiar r a , «Fi lio »
rrie s'enfr ont á am b el camp. óde Cu
red Conde a qui guanyá neremenr
ts.
de declarar, que el slm páttc base,

s seves vlctorl es sobre ho mes ten
alificats co m son el panameny Bab y

a i el mexlca Baby Arizmendi , s 'ha
alal com un dels més dignes aspi
l Iítol , que usdefruita Freddie MilJer.
promotors habanera, que alxí ho te
és , han iniciat ja, les oportunes ges

er a que, dintre de poc ternps, Julia
rría pug ul acerar-se, amb el tito I
ernb el gran campló que es F reddie

.-L>I'-----:.. ,__u~~~_'___ ...-.. ---'-_I,_~ _

~ ~ ~a ~ J ia ~e ' Come r~ lIe i ~ a , S: A.
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Tot el que acabem de exposar, ens ve a es el vostre Setmanari.
de mostrar amb plena. c1aretat, que Espanya , ,
té uns bons boxa dor en '1ui po t co ntia r, i ==""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""="""""''''''''''''.........

que s6n preferlls arreu del móiJ p~r la seva , E'sportius: Si voleu tenir una bo
noblesa ¡gran coratge, com així ho ha de-
mostrat l'empresa del «Madisson Square na iniormacíó esportiva, no deixeu
Garden» al firmar pel proper dia 6 de Mare de comprar cada dilluns ORIENTA
a Isidor Gartañaga, qui s'enfrontara amb CIONS.
Pri mo ClIrnera.

Si la <Jreta de ' Oaztañaga es co necta
amb la barbeta bastant frag iJ de I'ltalia ex
ca mpió del món, la victoria abans del limi
fóra segurament favorabl e al «ma rteIl-piló»
d'lbarra, de quina _cosa ens alegrariem de
tot cor, fa que Isidor reemplaearia ben dig
na men' el huit que ha produit en Paulf Uzcu
dun amb la seva retirada .

El Senyor VERITATS

Cat a: Nó deixis d e comprar
ORlE TACIONS.

No ho d u b teu : ORIENTACIONS,

La segona sorlida els r lngs parlsencs

del nostre petlt cernpl ó deis mínima F ortu

na t O rtega , ha estat un gran triomf per a

I'afició es pen yola.

Ja en el seu primer combar va causa

sensació a l'acons egu lr un matx nul emb el

tre nces Angelmen (campió mo ndial segons

la 1. B. N. dels pesos mosquea) l que es ca 

pae de donar un dísgust a qualsevol de les

«vedetrs» que militen en el carnp deis mí

níms i en la seva segona so rt ída eíx í ho ha

corrabora dones com a gust, ara se 11 ha

enfren tar a Kík Oliva al que ha ven cut per

k. o . t., ten int que parar l'erblrrerge del

combar en vis ta de Ila . correccl ó tan g ran

que Ii proplnava l'espanyol.
En aquest combal ens a demostrar Or

teg a , que es troba en condíclons de con

querir el tito I mondial de la seva categoria

pero , des de llavors encara trobara mol 

tes dtflcultats, pero en la forma en que

sembla que es troba 1en la moral aconse 

guida en aquests dos combats, té ' molt ca

mi obert, puix el resultat d'aquest últim com

bat h¿:;ura fet pensar als s!nyors de la

1. B. U. que· no tindran més remel ~sl ob ren

amb justicia) que tenir en compte al nostre

pelil campió per a les e1lminatories que es

celebren per a trobar un «xellenger» al

campió Valentí Angelman.

També hi ha que aplaudir al seu mena

ger Artero per pr~sentar al nostre campló

en Parls, puix es und gesta que molts me 

nagers ho tindrlen que int!ntar amb els

seus «poulains lt , qoncs, als campions

se'ls té d'anar a buscar a la madriguera,

del contrari, mal aconseguirien enfrenlar-

ewcastle, Anglaterra, IJuifa el valen los als nostres púgils.
tasar ~elenguer, «Sangchlli», cam Se diu que el combat per a ellftol mon-

" ' pi6 -de 60 de pes"ga'II·: ' , = (jiat (fe] qua(es clir~pió"" ViíleDtfAngeJóÚm,
BI seu contrican.! fou el primera serie, el qual se'l dlsputariJl'austrfac Brnest Wels,

pes ploma, Benni Shark~y; e;¡ui. a pesar de .cámpió deis minims del seu pals el7 de lu~t
veures dominat durant tota la lIuila, fou de , 'V' A d" f I 10 t. en lE'na , perv avUl a aquesta e xa s r e
clarat IOJustament guanyador per punts del
coratj6s Sanghili. ga continua obrin pas com fins ara, es facll

Recordem ara uns mots que ens digué que canvien les opinions deIs promotors
fa set o vuit anys la «meravella del ring» Ig de dit malx, que en un· temps no lIunya,
naci Ara a la tornada de la seva ~tournee», cODquisli Espanya el seu segon tilo I mona
per Anglalerra. dial.

Els britanics, si un eslranger no acon
segueix guanyar abans del Umit a un deis
seus boxadors, es veu injustament declarat
batut per punts,

J.G.E.D.F.C.D .

7 6 1 O 23 6 13
7 5' 1 1 22 11 11
6 5 1 O 115 11
-7 3 O ' 4 15 14 6

7 3 O 5 ·12 17 6
7 3 O 4 14 18 6
7 2 1 4 11 20 5
7 2 1 4 7 11 5
6 2 1 3 7 10 5
6 2 1 3 10 11 4
6 2 1 3 6 11 4
61-23494

Mora d'Ebre
A. S. Lleid a
Tarragona.
San Sadurní
Catalunya .
Lleida S. C.
Dertusa
Tarrega .
Martorell .
GimnlJstic.
Amposta
Reus .

L'aragonés Ignaci Ara tres vegades'
digne adversari del campió mondial Marcel
Thil, a la capital del PIara, ha efectuat en
un breu interval de temps dos combats; I'un
amb en Felix Sposito, i I'altre amb en joa
quim Imderno.. 'guanyant-Ios netament per
punts, assolint, el darrer combat del «ma.
ño» un grandiós exit de públic, ja que més
de 25,000 persones es -«retra taren» él les
guixetes del cLuna P,uk Stadlum».

BOXA'

Espanyol 2-Athletic de BiJbao O
Sevilla 2-Barcelona t
Valencia l--':'Madrid 2
Oviedo 4-Racing 2
flercules D-Betis O
Athletic de Madrid· 2-0sasuna O

~ ;l.a Dí:visió

CAMPIONAT DE LLIGA NACIONAL

Resultals obtinguts en el dia d'ahlr:

Mora d'Ebre 5-Dertusa O
Amposta l-A. S. Llelda 5
Tarragona 1-Tarrege O
L1eida S. C. 2-Sant Sadurn í O.
Martorell l-Gimnastic O
Cata lunya 2-Reus' 1

:1.a Divisió

CAMPIONAT DE LLl6A CATALANA

J. M.

Pon s a la po r ta es mostra rno lr segur,
ac tuant to t el partit e rnb una co lIocac i ó pe r
Iecta.

Del Sant Sadurní els millors els defen
ses i Ribé; els al tres curnplíren exc epte el
porter que no va encer tar ca p interv enció.

L'arbifratge fou informe princlpalment
duran t la segona part.

Per al diumenge. dia 8 de mare, juga
ran el~ següents equips, a les 3 '30 de la
tarda:

Catalunya· Dertusa
Gimnastic Mora
A. E. Lleida' Martorell
Reus L1eida S. C .
Tarrega-Amposta
S . Sansadurní-Tarragona.

Act~vitatespanyola a l'estranger.
Els nostres boxadors triomien
.a r r eo del món'

Fa bastant de temps que I'activilat pu
.g iUs tic a les nostres terres, es galrebé
nul-Ia.

Tan sois Madrid ha donat dues o tres
vetllades de veritabl~ caire internacional en
tot .el que va de l'any corrent .

En canvi, els nostres boxadors a I'es~

tranger actúen tot sovint, possant en un
1I0c molt alt la senyera Hlspanica.

Sant Sadurní, o

Perreteria - Bateria l e Cuina - Vidres - Pisa SanitAria

V • B E R N A D Ó
• 1"

ART ICLES PEF A PRESENTS
Ma jor, 45 L LE IDA Teleofn 2076

Lleida s, C. :1

~UT'BOL
A la Bordeta

r -

Amb la vtcrort a de I'equ íp local per 2
a O, acaba el partlt que ahir varen jugar el
«L1elda S . C .» i el «Sant Sedurní»,

Al sorlir els equips al camp es nota
l 'ebsencia d'Ollé i Sanliveri als rengles
del Lleide .

S orteiat el lerreny, el L1eida juga a fa
vor de vent, cenlra el "ant Sadurní, pero
tot seguit el L1eida es fa amb la pilota i la
devanlera local efectúa bones aveneades
disting tnt-ae Belart ernb alguns canvis de
joc, con tra-ataca el Sant Sa.durni pero els
muíos locals desbaraten les seves avanca
des.

AIs deu mlnuts de [oc Belart es fa 'arnb
la pilot a i avance efectuant un canvi de
lo e cap a I'es querra que es aprofítat per
C árdenas per a ven cer 'i tinalitzar la juga 
da a mb un bo n centre , que es rematat per
Pirla d'u na bona capcinada aconsegueix
el primer gdl. .

Aquesl gol anima els visitants que es
lIancen a un atac impetuós, essent pero,
ben confingut pel tercet defensiu i els mit
jos i poc a poc torna el L1eida a alacar i
als 30 minuts, de joc Cardenas llanca un
ce ntre -xut que es desviat per Belart a la
xarxa, essent anul'lat per ¡'arbrit, qui asse·
nyala un orsai imaginario

El L1eida no es desanima i continua I'a:
tac i als 7 minuls d'haver-se anul 'lat el gol,
Cárdenas, que esta jugant molt bé, cenlra
i Pirla remata essent rebuljada la pilota pel
porter fora, pe ro Maleu que segueix la ju
gada d'aprop remata creuat i fort marcanl
el segón gol del L1eidél.

Centrada la pilota el Sant Sadurní t01'
na a efecluar -bons avan-;os, que, no donen
resultar degut a les -bones interv~ncions de
Pons i de la defensa local, acabant la pri-

d .,. mera p rt amb 2 a,O a ~dv.or de L1eida.
El comen-; ment de la segona part ofe

reix les mateixes caracterisliques que I'an
terior, pero I'~rbrit 'a mb .les seves interven
cions continues i equivocades·, deslluY tot el
joc, j1:l que generalment tallava els avan-;os
que efeeluaven els dos equips pitanl falt~s

que la majoria d'elles solament existien en
la seva imaginació, en aquesti;l part no es
marca cap .~o l degut a la tasca deis mitjos
i porter del L1eida i de la defensa, de I'e
quip visitant, el domini correspongué a
I'igua l que la p'rimera parl, lIeugerament al
L1eida. -

Els equips es Vilren arreglerar: L1eida
S. C, Pons, Montoliu. Dolcet, Avelló, Cas
tro, Latorre, Mateu, Pirla. Belart, Molins i
Cárdenas; Semt Sadurni: Catasús, Barru
gat, Casanoves, Olivé, Rov'ira, Tena, Po
lIaneh, Botet, Ribé, Bsteve i Farré.

Del L1eida Cardenes fou e'l millor de la
devanlera, essent el que va crear més situa
cio ns de perill davant de la porta del Sant
Sadurnf; Belart fou el que el seguí en rile
rUs, deIs in'eriors Molins superior a Pirla
qui va notar molt I'absencia d'Ollé; el seu
company d'ala; Mateu fou el més fluix de
I'equip.

DeIs mlljos el millor Castra que junt amb
Cardenes foren els mlllors jugadors sobre
el terreny de joc, Latorre feu també un bon
partlt i AvelIó va cumplir, constituint tots
tres una bona milja .

A la defensa va rlebutar Montolíu, juga
dor molt seré i amb bona col 'locació,donant
una solidessa a la línea que fins ara es tro·
baya a fal tar. Dolcet va cumplir sense exe '
dlrse.

~I[I .
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Espiritualisme

Impremta SOL-Tele-ion 1113-Lleida

VINS? ••

Assabentem a tots ele senyors

que els sigui env.iat aquest Setma

nari, que es consideraran suscrip-
. I

tors si després 'de rebrer I'exemplar

no ens'és retornat.

Vivim en una epoca de groller marerla
lisme. Els costums soclels, les condlcions
de la vida i del trebal, aparten els homes
del pensament. Es per eíxo que s'ha desen 
cadenat al món una crisl en Id qual lIuilen,
d'una banda, la revolució materialista i
d'altra, els defensors d'ínteressos també
materlals.

La pugna no esta plateíada a l'entorn
d'Ideels .

Homes [oves, i per tant nous , hem d'tn 
tentar Irencar amb el cercle de mal que ens
envolta. No hi ha altre remel que toroal' a
l'esperlt i no cercar en la polítlca un guany
dlrecte o remot, sin6 veure en el futur un
ideal de justicia.

Ens oposem al merxísme. Enfronl de
«el costat dolent de la historia és el que ha
fet la. Historia», de Marx. Nosaltres ente
nem que la' Historia I'han fet els honies i
els pobles emb espiritualitat I amb virtuts
heroiques.

Contr~ les doctrines revoluclonar ies i
feixistiques que basen el poder en la forf;a
material, nosallres oposem la intel'ligencia
i la cultura que són els gu¡on~ que marquen
'el ca mi a émprendre.

Enfront de I'ordre basat en el repós,
que és decadenlisme i impotencia, volem

.activilat movlment i valor per afrontar les
di6cultats que són virtuts jovenivoles.

Sacrifici contra ego"isme. Austerilat
. contra ambició. Proteeci6 de la persona

Iitat individual contra tirania estaUsta.
Hem vingut a la vida poHUca per dialo 

gar i convencer a les joventuts materiaJis
tes. A les que segueixen falsos revolucio
nar/s, ' ideologies utopiques i pessimistes. a
les qúe, equivocadament, s'han ajuntat amb
homes de balxa moral. A totes les loven
tuts que de bona fe lIuilen pér una Patria i
un desf( comú millor.

Cal ofegar els dos segles de racionalis
me malsa que han enverinat el pensament
i el cor deis homes i preparar un Renaixe
ment de les virtuts que ara semblen perdu 
des. Tornar a dirigir el món amb ideals.
Fer triomfar I'Esperit.

Tota c1asse d 'assumptes administratius i ges·

tions a les Oflcines públiques, Corporacions,

Bancs i Companyles d'assegurances .

LLEIDA

Preu d'un número 15 cts.

Pnns dE subscripció

Agénci~ Administrativa

Agénci~ Administrativa

P'a~a de la Bal, 18-pr a l.

Apartat 47

Telefon 1283

L1egiu i propageu' ()RIE~TA.CIONS.

N.oticiari

-

Ahir diumenge, al Teatre deis Camps
Elisis, tingué Iloc la primera emiss'ió de
cara al públic organitzada per «Radio L1ei
da» i subvencionada per Magatzems de
Sant Pere amb rpotiu de la, presentació de
la seva QUlncen,a Blanca" ,s o ta el següent
programa:

Obertura. Seny·als horaris pel carrilló.
Conc.e,rt, de música de jazz, per I'ol'ques

tra «Gentl.ement Of Tbe Jazz».
, Concnt de música popular, pel «Quin-

tel Catalunya». .
Actuacíó de'ls cJowns «Klki-l(oko».
Recital de música flamenca, pel guitar

rista Jaume Gimenez.
Presentació de la «Nuri» de Magat

zems de Sant PeFe.
Música classica, «Quarlet de DilterdorflO

executat pel Quarlet de corda «L1eida».
Actuació deIs c(owns «Kiki ·K,oko».
Fi de J'emissió.

vol organitzar una manifestació presidida
pel Diputat a Corls electe i conseqüent · ca 
tolic, el Sr. f. de P. Jené Aixala, que anira
a l' Ajuntament per a donar les gracies al
Consistori en nom deis catolics lIeidatans
per les proves de democracia, IIibertad i
respecte a la conciencia deIs ciutadans, que
suposa la pacificació deIs esperlts i convi
vencia ciutadaha com son la supressió de
la Creu als cotxes deis morts, la clausura
de la Capella del Cementiri i les pedrega
des al Convent deIs P. P. Franciscans 01'

ganitzades a les tardes per cultisslms i es
tudiosos joves. ,

Lleida doncs pot estar orgullosa d 'aquels
actes que la posen a la capselera de les ciu
tals cultes i tolerants. '

a tots ens afecten . hí hagi una col ' labore
ció de tors els partlts i de rotes les repre
sentaclons, dones es troba la riostre clutar
i les comarques que l'envolren, en pie creí
xemenr i podem patlr de totes les crisis que
acompanyen una raplde crelxenca. Proble
mes de regadius, de parcel lacíons, de cul
tura tecníca egrlcula, de transporte, etc. no
's on patrimoni de ningú i ho són de tots.
Esperern dones, tranquils, les orientacions
que en aquesrs ofers marqul , la lnrel'Iigen
cia i la preperacló deis homes que el poble
ha elleglt per mejoría. Ells són els que han
d'lmpulsar la nostra riquessa i fomentar la
riostra cultura, A nosaltres, ens toca una
critica serena i oblectlva, una discreta ini
ciativa quan calgul, i una "boha volun
tat en fí, per tal de que uns i altres. curnpllnt

.el papel' que el poblé ens ha asenyalat, fent
elxí el possible per conquerir la pau, Ic'l tren
qullrlltat t propperltat del nostre pals.

, ¡ 'Manuel FLORENSA
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DE5PRES--E LA LLUITA

Assabent~ ~ la seva distingida

que ha traslladat ~I seu despatx

Es diu que entre els 9.487 lIei
varen votar- a les esquerres , la nt
quals soJ) catolics o almenys s'h

En dies successius la premsa ocal a
donat Aotfcies de més I aJjund 5 mbata
riso Bn v.Ísta d'aixo, sabem qu entre els
9.487 lIeida,tans .que varen votar I~s esque·
rres i que estan encantats de la vi a amb el
nou ordre i el npu Comissari e carregat
del matelx, s'han fet ch'cular le ordres
oportunes per a demanar la c~eaci6 de
I'Ordre Laica ~e l'Ordre Públic ~ que con
decori amb la medalla i banda de a matei
xa, al magnífic Comissari d'Ord Públic
senyor Antoni Vives i Eslover p la seva
brillant gestió en tal carrec, cosa que ens
i adherlm a i'ensems que felicite a L1eida
i al Sr, Vives!

¡L1ibertatl IILlibertatll ¡¡Visea 1a lIiber
tat pels lIa~regolsll

Hem Ilegit a «La Tribuna» corre
al dimecres prop·passa., la rela '
quatre robatoris fets a Lleida en un
a la secció que molt seriosament
que-n d'Ordre Públic, ¡n'hi ha d'irbn

Mira que dir que quatre robato
un sol dia es Ordre Públicl ..

Acabada la llulta electoral, és o
de rois perseverar en el propósl t ti '
Iir aquelles finalitats que constilu
suport esperitual dels partlts en 11
en hores amargues que I'exil i la
s'en van a altres cemps, quan arnb
reresse i dignitat cal afirmar els
que són la raó del nostre ésser en
Ni mal humor. ni defellence, ni febl
rancúnla. Plena serenlrat i plena di

Una volla el poble ha el-Iegit
representants i a assenyelet el seu v
cal més que esperar que aqueste cu
la tasca que els hi es assenya leda
entrebancer-Ios, i flns aíudent discr
en el moment que calgui, o siguem Ji

per eíxó. Tota allra cosa, comport
judici al país 1 i un estet d'tntranquíl :
tots, al 6nal del qual, no pot esdev
que desgracies .

Bspecialment a Llelda, cal q
afers concrets, pels interesos gene

ARTHUR

•jove

R OVIRA

R OVIRA
Advocat deIs Col 'legis de L1ei!h';1 i':J3arcelona

Ad¡¡ocat

rleh~CI

que
,

mes

1

Rambla d'Aragó, 2. entressol-esquerra - LLEIDA

Enrie Granados, 153, 1,er, bis, 1.8
- ' 8ARCELONA

JOAN

Lluís Cené i Queralt

JOAN

Despatx:

Rambla d'Ara~ó, 3:r - :ro er - .2. a

Blondel número, 7 '- :rer, I

Ofic'ines . La Catala~a. (Assegurances)

Cal ésser quelcom

Sempre, la loventut ha estar una espe

ranea. En tots els persos I en totes les epo
queso Pera la íoventut no ha respost sem

pre adequadament a la conñance que en

ella hom ha deposltat.

I és que n'hl ha prou amb exelcar la .jo

ventut. Entre les molles clasaes d'adula
clone, una de les més nefastas és l'adulacló

a la joventut.

A la loventut se Ji té de parlar amb una

gran síncerltel. amb conceptes plens de ve

racitat, amb paraules que no la desorlentln

ni enlluemln.

I cal' dlr a la Joventut que tot no consls

telx a ésser joves 6slcament. Per que on re

sldelxen les possibilitats de transformaelt>

d'un poble és en la capacitat de renovaeló

que porten les seves novelles generaclons.

I aquesta capacitat de renovaeló cal cercar

la en l'a'ptltud que mostrin les joventuts per

a crear un nou tipus d'home.

Aquest és el gran problema: cre'ar un

UOl) tipus d'home. Fixeu-vos-hi bé que l'es

sencial és assolir que,els nous homes 1'1'0

cedelxen i actuin de manera diferent· de

com ho feren els gui amb lIurs capteniments

foren la nota caracterfstiea deIs defectes de

la soeletat' a la qual pertanyen.

No cal dir que aquesta mena de trans

formacio no s'obte cantant unes glories

futures de la joventut, I'arribada de les

quars no ens la poden assegurar topies re

petits en tols els terilps i en tots els pobles,

Per a nosaltres, ia formació deIs nous

ciutadahs catalans té una importancia prin

clpalfssima. No tenim prou amb-que la jo

ventut, seguint una manera rutinaria de de

flnir i catalogar, hagi de representar una

forf;a de superació, sinó qne el que volem

és assegurar aquesta superaci6 creant una

joventut superior él les que la precediren en

I'estadl de les grans esperanf;es.

Es amb aquesta finalitat que anir~m des

cabclellant refleccions i considellacióne, des

d'aquesta pagina de Jovenlut, a l'entoro deis ' Els trel:l1pats de l'lndependent que en
principis que considel'em basics per a arri , ca ra que han perdut set-centes beatas»
bar a una efectiva creacl6'd'un tipus de ciu - (tot sigui pellalcisme no han per. ut I',hu-

t d ' I l' tImol', ,es van reunir per a canvia 'impres 'a a super.or a ac ua , . . .
slons I encara que «los cacos no an SIdo
hal!>iclos» volent demostrar el seu ra'iment
al senyor Comissari d'Ordre P líc, per
les seves gestions, uns eren part ris d'ob
sequiar lo amb una «faria» pero ú va dir
que no faria prou efecte i aJes res uns
aItres, yañ proposar una cos l1e més
«volum», els volums de Canam oyle so
bre les avent,ures de Sherlock Ho es i tots
van .dir: IOHl. el més indic.at es b i aixf
es vá acordar.


