1
Any V

-

Núm. 203

RIPOLL, 2 DE NOVEMBRE DE 1935

STRAUSS
Planijeu a qui tingui d’escriure amb el cor en crisi i amb el
pensament entaforat en una determinada i especifica inquietud
Es un turment de l’esperit que molts no coneixen i que fa patir
terriblement, bon xic més del que hom pugui imaginar-se.
Establim aquesta afirmació després d’haver liegit pausada
ment i amb molta d’atenció, la carta de Strauss al President de
la República, la relació deis fets escrita per Strauss, el text ín
tegre del Dictámen de la Comissió investigadora designada
pel Congres 1 per ultim tota la pagina del davant del «Full
Oficial» de dilluns d’aquesta setmana.
En tots i cada un deis documents esmentats hi hem vist
prou ciar el perfil del turment de reí erncia, el qual, cornprimit
.i tot, no ha pogut aturar el capbuçament definitiu d’uns quants
personatges de la tradicionalment honesta i seráfica familia
radical, víctimes d’un «chantagista» vulgar, prou traçut, peró,
per a tombar amb un cop d’straperlo», una triple personali
tat política de la nostra terra, la qual, i molt indignada, s’ha
conipromés, públicament, a vindicar la puresa del seu nom,
sumptuosament magnificat per una vida de trebali vigorosa
merit honesta i en determinats moments terriblement illu
minada.
No ens sabria gens de greu de veure enfonsat a l’actualís
sim Strauss, varitable botxí de la familia lerrouxista, a costa de
l’hisenda d’un home fabulós que ha pogut aguantar amb molt
de delit els cárrecs polítics més feixugs de la nostre terra, sense deixar de pensar constantment amb el «caudillo» a qui,
aquesta vegada ha deixat en K.O., amb l’estorament general
de totat la família ádhuc del propi senjor Aurelio, al qual tra
ginaríem de molt bona gana,amb la compangia de quatre o
cinc més, cap als indrets de Sierra Morena.
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AGNCIA PIRENAICA
Ens plau l’assabentar-vos que hem
traslladat «Agéncia Pirenaica» al
carrer del Prat, núm. 3, d’aquesta Vila,
i que hi hem establert un abono men
sual de tres pessetes.que donará dret
a aventatges en tots els assumptes a
que es dedica la mateixa, eis quals es
detallen a continuació: Facilitar hipo
teques, actuar d’home bo en judicis,
fer demandes de totes classes, admi
nistrar finques i orientar o deferisar
assumptes judicials al Jutjat municipal
i al de primera instáncia; cobrament
de crédits, gestionar ectra-judicial ó
judicialment l’aboriament de lesin
demnitzacions que calguin en qual
sevol cas d’accidents, obtencions de
certificats d’última voluntat, antece
dents penals, etc.
La dita Agncia compta amb ad
vocat, procurador i agents en diver
ses capitals.
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Era un deis diumenges del passat setembre
que. a Ripoli es celebrava una gran festa d’home
natge a l’históric i gloriós Sant Crist que va sal
var-se de la crema i destrucció d’aquell Monestir,
ara fan 100anTs.
El Monestir de Santa Maria de Ripoil, bressol
de la nostra Patria, fet construir deu segies enre
ra per Guifre el Pelós, a l’alba de la din astia cata
lana, fogar exceis de cultura i de patriotisme, ur
na, sagrada deis nostres comtes-reis, fou inçen
diat i profanat iniquanlent l’any 1835, igualment
com molts altres monestirs i esglésies de Catalu
nya, per gent sense fe i sense dignitat. Cinquanta
anys més tard era fet restaurat pel Bisbe Morgades, magnífica empresa religiosa i patriótica que
no podrít agrair-se mai prou.
1 ara al cap de cent anys, que ha recer del Mo
nestir degudament
coservat té obertes les seves
portes un Museu ja interessantíssim,
ha tingut
un grancliós acte d’homenatge a l’irnatge del gb
riós Sant Crist, única imatge que providencial
ment es salví de l’incendi; i ha representat alhora
un nou acte de desagreujament collectiu deis ca
talans cristians i patriotes als vandalismes come
sos ara fa un segle, i que catalans descastats han
tiiígut la gosadia de repetir en aquest segle, el
juliol de l’any 9 1 l’octubre del 34.
També a Poblet té lloc diumenge que ve una
festa simptttiea, corollari de les que s’hi han fet
aquest any amb motiu del centenari de la seva
destrucció per les turbes salvatges. Cuida de la
preparació la benemérita Lliga Espiritual de Nos
tra Dona de Montserrat, i consisteix en fer reviure
el culte permanent a Poblet, ja que no s’hi dóna
des de que fou saquejat. En una d’aquestes darre
res festes, organitzada també per la Lliga Espiri
tual, s’hi inicia per primera vegada el culte amb

CATALUNYK2
alguns actes religiosos; peró ara es tracta de man
tenir—li cl’una manera fixa i pen1mnent, que Díu
faci no hagi destroncar-se
mai més. Es un nou
pas en la restauració definitiva de Poblet, que no
consisteix solament a reconstruir els edificis, sinó
a ressuscitar l’esperit que animava aqueli cenobi
germ del de Ripoil, per així ressuscitar-hi també
i’nima de Catalunya que aquests Monestirs en
carnen.
Les pedres de Poblet deuran estremir-se de
goig diumenge al ren&ixer-hi d’una manera ordi
nria el culte, que és com retornar-li la vida, amb
la magnífica festa que s’hi prepara;i també a Ri
poli, portada a cap ja pienament la restauració
moral i material del Monestir, en aquest centenari
commemoratiu hi batega plena de vigor l’inima
de Catalunya que fa possibies diades tan consola
dores com la del 22 de setembre darrer.
Tots aquets fets palesen la fermesa de la fe i del
cristianisme del nostre poble, han fet immortal
l’ónima de Catalunya. Aquesta anima del poble
catalli. es plasmit dintre el dos deis Monestirs de
Ripoil i Poblet.
Aquells fogars restaren apagats fa una centú
ria; i ara, amb la festa de diumenge, tindri vida
espiritual continuada el de Poblet com ja la té el
de Ripoli, tot esperant s’acabi definitivament
la
restauració
material d’aquell Monestir com es
port a feliç terme la d’aquest darrer.
Ripoll i Poblet. Dos noms que van íntimament
lligats amb la naixença i esplendor pretérit del
nostre poble. Dos noms que al reviure espiritual
ment i material, senyalen l’esplendor futur de
Catalunya amb una knima gran, forta, immortal,
basada en una fe invencible i un patriotisme fer
míssim
‘Endavant” de Rubí 13 del 10 de 1935
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OLIS 1 GRASSESMINERALS

Carretera de Ribes, 14
Teléfon, 11

MATABOSCH
RIPOLL

atavau

Campionat
de Catalunya

A. E.C.Manlleu,2
C. E.Ripoil,O

5eona aIeoria Orinaria
L’afluncia
de ripollesos a Manlleu, on tingu
lloc diumenge passat aquest partit, fou ben nota
ble, la qual cosa contribuí poderosainent a fer vis
tent l’xit económic de l’encontre.
Arbitr
el collegiat senyor Bertran el qual pa
lesit una colossal incompetencia, reconeguda per
tothom, adhuc per la quitxalla que es trobava al
camp de joc. Sembla mentida que la Federació
desplaci personatges tant infeliços. Sort tinguérem
que ni el Manlleu ni Ripoli amagaven propósits
tunestos. Contrriament
tots els jugaclors, i qui
sap si també una part del públic, es trobarien a
hores d’ara internats, per exemple, en l’espléndi
da Clínica Comarcal de Vic. No s’adonava de res.
Ni de si el citrrec Ii venia gran. Aquesta incom
peténcia motiva que el joc tingués perspectives
ben poc agradables, fins a l’extrem que nosaltres
no pensitvem en altra cosa que en veure acabat
el partit.

.combat sense cap mena de claudicacions. Abad
menys afortunat que les altres vegades i Lafuente
complí fins on pogué. La davantera fracassít soro
liosament, malgrat la bona voluntat de Bassols,
Rossell, i si voleu deis altres i tot. Basta dir que
el porter manileuenc tingué necessitat de canviar
se el jersei per no patir de fred. Si hom deixa de
banda els angles, ens sembia que no arribaren a
sis les seves intervencions. Recordem dos o tres
xuts de Bassols a porta i poca cosa més. L’excel
lent defensa del Manlleu controlava a Rossell
d’una manera fantstjca.
Pogué fer ben poca cosa.
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El Manlieu dominit sempre. A la darrera part
en forma absoluta i si no marca més gois ho de
vem exclusivament a la tasca enorme desenrot
liada per Godiol el qual tingué una tarda espln
dida. Val a dir que on no arrib& aquest notable
defensa, Oller va posar-hi la resta. L’excellent
porter ripollés aguantít un atac furiós i tingué in
tervencions remarcables i notabiiíssimes. Aquests
dos elements i a Centelles després, hom den l’ha
ver pogut posar aturador a un desenrotliament
futbolístic que podia acabar amb un resultat des
moralitzador.
De la ratila mitja es destací notabiernent Vidal.
No es donfi un moment de repós i aguantt un
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Un títol que oneja
corn una bandera de joventut
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TRANSPORTS 1 RECADERIA EN CAMIO DIARI A BARCELONA 1 RETORN
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BARCELONA:
El Rápid - Rec, 11 - Teléf. 11366
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LES NOSTRESACTIVITATS

1COCKTAIL1

SESSIONSDECINEMAALTAVEU
Es innegable que hi ha films, molts bons films,
que no arriben mai a nosaltres. La gran quantitat
de producció que s’estrena cada temporada i pot
ser per la seva poca comercialitat, fan que després
de la presentació a la capital, ja restin per sempre,
a l’oblit.
«ALTAVEU»
en les sessions que a partir del dijous
dia 14 de novembre, celebrará mensualment, anir
a la rescerca d’aquestes obres per a oferir-les als
que veritablement aprecien el cinema en el seu as
pecte artístic i documental.
No pretenem presentar aquestes produccions
que moltes vegades sota l’adjectiu d’obres d’art,
ofereixen les coses que més embaí en i que gairebé
sempre no fan altra cosa que desprestigiar el cine
ma de bona llei, tal com ha d’ésser i com el desit
gen tots els que saben gaudir amb bones pellícules.
El íilm que hem escollit per a inaugurar, és dig
ne de tot elogi: «Los de 14 afios», guangador del
Gran Premi en el Concurs Internacional celebrat a
Venécia, i que pel seu indiscutible valor, a Barce
lona, fou presentat en Sessió de Gala per la Secció
de Cinema del Centre Excursionista de Catalunga,
del qual pensem parlar-ne més extensament en la
próxima edició.
Completaran aquestes sessions uns magnífics
films de curt metratge que no dubtem que plauran
també a tothom per la seva qualitat i varietat. Do
cumentals, Esportives, Musicals, Dibuixos, Repor
tatges, Viatges, etc., etc. Tot quan trobem que pugui
interessar als nostres espectadors que, donada la
importancia d’aquestes sessions, seran moltíssims
els que amb el seu ajut, faran que puguin celebrarse amb regularitat i amb notable i sengalat éxit.
Plau-nos manifestar també el nostre agraiment,
a l’Empresari del Comtal (lloc on es celebraran),
per les moltes atencions i facilitats que ens ha ator
gat, les quals contribuiran a fer més espléndides i
ben orientades aquestes vetllades de bon cinema.
GIUP

Demá: Elsmillors artistes amb l’interessantfilm

NIDO DE AGUILAS
i el film d’amor per Annabella i O. Froelich
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Finalment... s’ha acabat l’haver d’aguaitar durant
tota la sessió la fumarola d’un c/iquenyo mal ob
rós, i el tric-trac d’aquelles maquines d’encendre
que no fallen mai. Aixó ho diu, peró, i molt content,
un fumador deboqui/h’.

ESPORTSEMOCIONANTSés el títol d’un in
teressant reportatge que podreu sobtar en «SESSIO
ALTAVEU»molt aviat.
*
**

Esperem amb impaciéncia poder admirar la nova
creació de la Hepburn, la triomfadora de «Las
cuatro hermanitas».

INSTANTANIESDE HOLLYWÓOD.Quelcom
sobre la Meca del cinema. En «SESSIO ALTAVEU».
LOS DE 14 AÑOS. Un himne etern de dues
immenses belleses: la joventut i la naturalesa.
NECROLOGIES. Abans d’ahir, dijous, traspass
a Barcelona, després de llarga i cruel malaltia, el
senyor D. Joan Rexach i Viñeta, de la raó social
<Vídua i Fills deJ. Rexach». (A. C. S.) Persona
reposada i de carcter bondadós, pot ben dir-se
que no tenia enemics de cap mena, la qual cosa
hem pogut comprovar aquest matí en 1’acte del
sepeli i Solemnes Funerals que han tingut lloc a
la nostra població, on han estat trasliadades les
despulles del difunt, fu de Manlleu i veYde molts
anys de la nostra vila.
Trametem als seus familiars, d’una manera es
pecialíssima a la seva esposa senyora Dolors Sir
vent i files Montserrat i Pilar, el testimoni del
nostre més sentit condol.
—Dijous d’aquesta setmana fou enterrat a Barce
lona 1’ex-regidor del nostre Ajuutament senyor
Tomas Borrell, persona ben coneguda a Ripoil on
s’havia captat moltes simpaties pel seu carítcter
bondadós. Testimoniem la nostra condolença.
—Aquest matí ha lliurat la seva íinima a Déu, el
senyor Francesc Solit i Soler, d’ofici fonedor i en
carregat deis Tailers de Foneria de la raó social
((Casals Germans» d’aquesta població. L’enterra
ment tindr& lloc demt diumenge, a les 11 matí i
és de creure que aquest acte es veur sumament
concorregut ateses les moltes amistats i coneixen
ces que tenia el difunt a la nostra població. Tra
metem als familiars el testimoni del nostre penar.

a Itaveu
Del’Ai
calde senyoi’ Josep
Caballerir
i Peix,
bern rebut aquest
edicle:
«FAIG PUBLIC
per a general coneixernent, que durant lot el pre—
sent mes de novembre, es trobaran en aquestes
oficines municipals a la disposició deis contribu—
ents, els rebuts del segon, tercer i quart trimes
tres d’enguany de l’exacció per a prestació de di
versos serveis que beneficien la pl’opietat urbanaS
Aquests rehuts hauran d’ ésser retirats durant
les hores d’oficina per part de tots els propietaris
de finques urbanes d’aquest terme municipal.
Una volta transcorregut
el mes de novembre,
els con[rihuents
que no hagin saliste! 1’ inlport
deis esmentats rebuts, incorreran en eis reciirrecs
que les disposicions legals vigents imposen als
contribuents
morosos.»
Els serveis a qué es refereix el precedent Edicte
són els relacionats en les lletres N, O i Q, de i’»r
udc 368 de 1’ Esta tut Municipal, o siguin els serveis de recollida domiciliija
d’ escombraries,
servei de dlavegueres i servei d’extinció d’incen
dis, i per tant hi estan compresos bis els propie—
taris de finques urbanes dei terme municipal de
Ripoli.
L’import anyai d’ aquest dret o taxa, és el cinc
per cent (le! líquid imposable senyalat a les fin
ques en els documents que serveixen de base per
l’exacció de la contribució urbana.
EDICTE.

* Naixénient. -La
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Proveu: Vi del Sindicat d’ 1rts
* Defunció. Dissabte passat, a primeres ho
res de la tarda, inorí cristianarnent
qui en vida
fon Rarnon Fígois, més conegut amb el sobrenom
de «Rarnon de les eugues», i pare del nostre dom
pany de redacció el jove .Josep Fígois. L’enterra
ment, que tingué lloc el sendemó diumenge, a les
onze del matí, fou concoriegudíssim
anb la qual
cosa hom comprengué les moltes simpaties que
reuneix la familia del difun[, a la qual trametem
el testimonj del nostre condol, d’una manera par—
ticularíssirna
al seu fil! i company nostre Josep,
reporter esportiu d’ALTAVEU.
-

* Telefóniques. La Companyia Telefónica
posa en coneixement deis seus abonats i públic
en general que d’enc el día 21 d’octuhre, el ser
vei de conferénejes entre la Península i Mallorca
es presta des de les 8 a les 24 hores, ço que repre
senta una major facilitat per a bIs aquelis que
utilitzeu el servei tefefónjc.
-

ripollesa

senyora

Aurora Francés es
posa del nostre bon
amic Josep Cuatre
cases, ha deslliurat
feliçment el seu primer fili, un robust lien, el qual
ha vingut a oniplir de joia la novella llar. Trame—
tem als pares, avis i a bis els farniliars la nostra
cordial i sincera enhorabone i que el tendríssim
ripollés sigui sempre el seu millor encís.
una
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a Ripoil: Farmécia
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*
Qui tingui orelles... -Liegim a «Diari d’Igua
lada» el que seguéix: POLITICA DE PREVEN
CIO.—A la majoria de les ciuiats de Catalunya;
—Igualada n’és una excepció, i aixó per més que
ens dolgui—els alcaldes han reconlajiat póblica—
ment als velas l’ús de la vacuna antitjfoidea per
a prevenir els casos malastrugs que cada any en
aquest lenips es registren a Igualada.
Des d’aquestes mateixes pégines bern recollit
més d’ una vegada les exhortacions del cap deis
Serveis Sanitarjs Cornarcals, encaminades
a ge
neratilzar 1’ ús de les vacunes inlrnunitzadores
contra
epidémies
malestrugues;
peró, quanus
s’ han presentat a vacunar-se? No tenim dades
exactes, peró pressentim que són molts pocs, i encara d’aquests pocs alguns enyiats expressament
pci metge.
No basta que les autoritats rnunicipals i sanitit-.
ries es preocupin d’aquest aspecte tan iniporbant
de la profiléxia, sinó que cal la cooperació cinta
dana, sense la qual es malrneti’eficécia
de qual
sevol pia sanitari que és vulgués emprendre.
Tal com deia un ex-alcalde, liem de repetir que
Igualada
«cada any Paga una contribució maca
bra a la malaltia del tijus i algunes altres enjer
metats infeccioses». Es hora que ens preocupem
d’ extirpar aquestes inalalties emprant tots els
rnitjans presservatius
que tenim a 1 ‘abast de la
má. No hi hauria d’ bayer un sol ciutadá que no
estés vacunal contra el tifus i contra la tubercu
losi.
*
Revista militar.
La revista militar anyal
que hom té 1’ obligació de passar, p01 efectuar-se
tots els dies, fins al darrerde desembre próxirn a
la caserna de la Guardia Civil, de 8 a 12 del matí
i de 3 a 6 da la tarda.
-
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Comoditat - Pensió des de 9 pessetes
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1I’reueu a Iéu per l’níma de
1

O. loanlRexacb
1Ulbeta
trazpazsata JJ3arcelona,
el día 31 d’octubre,a l’edatde 61anz,
í ínbumat al cementírí
d’aqueztapoblacíó.
jflborí despré d’baver rebut c16 1uxíl1z £spíritual

1 la enedíccíó

postlíca.

“iLaseva dezconzoladaczpozaolorz Sírvent; flhlez,jjlbontserrat
í ‘flar; ermans í germana;ermanz polítícz;nebotz,parentz,
í la raó zocíal d1’da, í fihlzde Joan lRexacb”,en partícípara
tez zevezamíztatz tan zenzíbleprdua, elz preuen que tínuín
la carítat d’encomanarloa
de qual acte de píetat en uar.
daran bona recordança.
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