Diari de Vich

Informació local

Notes polítiques
Partit Catalanista
Republicà
A Sant Hipòlit de Voltregà
L'Agrupació catalanista republican« d'aquest poble ha anomenat
la següent Junta Directiva:
Josep Freixa, president; Josep M.*
Vinyeta, vice-president primer; Jaume Tort, vice-president segon; Josep Climent, secretari; Alfred Font.
sots-secretari; Eudald Piade vali, tresorer; Esteve Sidera, bibliotecari;
Francesc Nogué i Joan Arimany, vocals.
La Delegació municipal la integren els senyors:
Pere Boixaderes.
Manuel Capdevila.
Joan Nogué.
Joan Sala.
Antoni Francas.

Actes a Riudeperes i
Folgaroles
Definitivament resten organitzats
dos actes públics per al diumenge,
dia 29, a Riudeperes i Folgaroles.
Míting a Riudeperes, a u n quart
d'onze del matí. Oradors: senyors
Joan Oller, Ramon Rovira i Manuel
Thió i Rodés.
Míting a Folgaroles, a un quart
de dotze deljriatí. Oradors: senyors
Ramon Vilacís, Josep Torrents i Manuel Thló i Rodés.
L'acte de Sant Vícents de Tore
Ho, s'efectuarà en la forma anunciada en la noctra darrera edició. Probablement es podrà trobar la conveniència de celebrar-ne una altra
Sant Pere de Torelló, el propi dia.

L'acte d'ahir a Centelles
En mig d'un gran entusiasme, en
el Teatre Nou, de Centelles, es celebrà l'acte organitzat pels elements
d'Acció Catalana d'aquella població. Els discursos, tal com havien
anunciat, anaren a càrrec dels senyors Eduard Ragasol i Francesc
M. Masferrer.
Parla primer el senyor Masferrer
el qual fa unes oportunes disquisicions sobre el concepte de Pàtria.
Diu que el Partit Catalanista Republicà, és un partit d'ordre i és republicà per considerar que en les circumstàncies actuals, la República
és l'únic procediment democràtic de
Govern, el qual ha de garantir el
respecte a totes les idees nobles.
tan atropellades, fins avui, per les
institucions que governen el nostre
poble.
El senyor Ragasol parla de la
igualtat en l'ensenyament, un dels
aspectes més interessants inclosos
en el programa del Partit Catalanista Republicà. Amb la implantació
d'aquesta igualtat, d i u , els homes
poden desenrotllar se segons les seves qualitats intel·lectuals ino, com
passa avui. segons les seves possibilitats econòmiques.
Els oradors foren molt aplaudits
així com el senyor President d'Acció Catalana í el senyor Castany
que parlaren l'un al començament i
l'altre a l'acabament de l'acte.

ciutadania, i diu que cal posar-ho
tot al servei de Catalunya i al de la
República.
Estudia el període constitucional
per a demostrar el fracàs de les institucions existents, i treien-ne la
conseqüència de què és necessari i
naturiti, l'adveniment del règim republicà. La República,—diu— no és
pas una moda ni una mena de rebeldia més o menys ostensible, sinó
una apremíant necessitat nacional.
Fa història dels moviments socials
especialment a Catalunya i en qualifica durament les causes i alguns
dels governants que intervingueren.
Referint se al problema català,
cita els cassos de diverses nacionalitats esdevingudes lliures, mitjançant el seu propi esforç, per deduirne que aquestes coses es solucionen
amb la fe i l'empenta dels pobles
oprimits.
A l'estudiar els diferents estats
socials í polítics del món actual, esmenta la India, la República alemanya i el treballisme anglès.
Parant-se amb el nostre aspecte
polític, fa llargues consideracions
per a estudiar el compte de la república, arribant a la conclusió de què
és consubstancial amb la llibertat
del nostre poble, i amb la democràcia espanyola.
Ens refereix a l'èxit aconseguint
pel P. C. R., í exhortà a tots perquè en les pròximes eleccions municipals les nostres corporacions es
nodreixin amplament d'elements catalanistes republicans.
Finalment, saluda nls catalans de
Sant Hipòlit en nom de DIARI DE
VICH, del seu il·lustre director senyor Masferrer, i en nom també de
la Delegació Comarcal de Vich, del
Partit Catalanssta Republicà.
El conferenciant que va ésser
aplaudit d u r a n t la seva dísertació,
escoltà, al final, un entusiasta aplaudiment.
— Acabada la conferència, hom
inicià una recapta per les famílies
de les víctimes de Jaca.

El Dr. Recasens explica
detalls del tiroteig

Des del moment d'iniciar-se el foc
de la força pública contra els estudiants, estigueren a l'interior de la
Facultat de Medicina els doctors
Negrín, Olivares, Bastos, Giménez,
Díaz, Cobisa, Tello, Santos, Varela
i el vescomte de Casa Aguilar.
El president de la F. U. E digué
al degà. que havia de reunir-se el
claustre 1 escoltar la directiva dels
degans de les diverses facultats, per
a demanar la destitució del general
Mola.
1Z1 doctor Recasens hi accedí i
afegí que ho faria, a desgrat que,
des d'ahir, era degà dimissionari,
perquè havia perdut la confiança en
els estudiants, però que tot i això,
volia demostrar-los que estava amb
ells.
El doctor Recasens, després de
parlar amb el ministre de la Governació, digué als estudiants qne havia estat comminat enèrgicament.
M'ha dit el ministre —afegí—que
si no responc que dintre de cinc minuts quedi restablert l'ordre, entrarà la guàrdia civil a l'interior de la
Facultat.
Eu altres declaracions fetes pel
doctor
als periodistes, maP. Vínyoles i Vívet, a l'Agru- nifestà Recasens
el següent:
pació Catalanista Republica— Els diré a vostès simplement
que no té nom la conducta observana de Sant Hipòlit de
da avui per la força pública. Vull
Voltregà
que facin constar que protesto amb
tota
la meva energia.
Ahir a les dotze del matí, el nos— I de l'actitud del estudiants? tre company P. Vinyoles i Vivet, do- li preguntàrem.
—Jo, naturalment, no puc solinà una conferència a l'Agrupació
Catalanista Republicana de Sant daritzar-me amb la conducta dels
alumnes, que sense tenir tan sols en
Hipòlit.
compte la força superior dels guàrEl tema escollit fou «Cultura i dies, s'entossudiren en gallardies
Ciutadania». La conferència que va juvenils; però ha estat una profanació el que la força pública ha fet
celebrar-se al «Saló Reus» va ésser avui.
oïda per nombrós públic.
En els quiròfans, a les sales i als
El conferenciant, explica detalla- laboratoris, s'han causat greus destroces,
dament els conceptes de cultura i
Hem hagut de parlar al telèfon
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estirats a terra, perquè així que
veien una ombra darrera de les finestres, tiraven a matar qui fos.
-Quina decisió pensa adoptar?
— Estic disposat anar amb els estudiants, com ells volen; a protestar
de l'ocorregut avui davant el president del Consell, però a condició
que abans adem a visitar el ministre
d'Instrucció, l'amor del qual per a
les universitats em consta que és
gran.
— Han mort algun estudiant—
preguntàrem—i un fill del doctor
Recasens que estava present contestà:
— No ho crec, com no sigui un
dels ferits en el ventre.
El doctor Recasens prosseguí
després dient: Es horrible. Els estudiants demanaven a crits que els tiressin í en efecte tiraren. Sortí al
carrer un d'ells, inconscientment en
absolut, de cara als guàrdies i caigé
d'una bala en el ventre.

Sanis de demà: La Mare de Déu
dels Dolors, sant Joan Damascè,
cf., i dr., sant Rupert, b. i cf., i sant
Joan, ermità.
La temperatura segueix essent
primaveral.
-MALALTES GREUS.-Degut
« haver descuidat els primer trastorns de l'embaràs han arribat en un
estat ben lamentable i força perillós. Gran desgana, fort restrenyiment, í vòmits persistents, que han
posat en greu perill la sera vida. El
tònic-digestiu ELIXIR MIMÓ, les ha
salvat. Qui no el coneix a Vich? Dipositari a Vich: Farmàcia del doctor
Genis.
Les sessions d'ahir a la Cooperativa es veieren molt concorregudes.

El Butlletí Oficial de la Provincia del dia 24 publica un edicte de
A Madrid, a les quatre de la tar- l'Alcaldia d'aquesta Ciutat exposant
da foren conduïts des de la Direcció
general de Seguretat al Jutjat de per quinze dies al públic el padró de
guàrdia (de l'Hospital) i posats a la cèdules personals confeccionat per
disposició del jutge senyor Ortiz, aquest any. Durant aquest període,
que fineix el dia 10 del vinent abril,
els següents detinguts:
N. Fernández, de 16 anys, acusat poden fer-se les reclamacions que es
d'haver insultat un guàrdia.
creguin justes.
Els següents ho han estat per
A Calldetenes, l'estrena de l'obra
crits subversius:
«La
trista vida», de la qual n'és au
J. Comte, de 24 anys; Francesc
Campillo, de 21; Lluís Peñamares, tor el jove vigatà Vicents Font, obde 32; Joaquim Gómez Gil. de 25; tingué un èxit sorollós. El pes de
Antoni de Vedia, de 25; Francesc l'obra fou aguantat amb estoïcisme
Pérez Pereda, de 29; Lluís Ñongues,
per l'actor i autor, també vigatà, sede 28; Francesc Garcia Tobar, de
17, i Hilari Giménez Arévalo, de 17. nyor Riubrogent.
. Al final de la representació, una
També es posa a disposició del
ovació
eixordadora premià el treball
jutge una cartera i un moneder amb
quantitats en metàl·lic i un bitllet dels joves actors i la bona iniciació
de 25 pessetes, del guàrdia civil mort de l'autor de l'obra.
Hermógenes Domingo.
Ens assabenten que el jove MaAltres incidents
nuel Cornellà, operat fa alguns dies
A última hora de la nit s'ha sa- a Barcelona, es troba en franca conbut que a conseqüència dels trets valescència, la qual cosa celebrem i
que féu la força pública al carrer de que prompte el pogtiem veure entre
la Monîera, a Madrid, un individu nosaltres.
resultà ferit a la regio-glùtea, amb
sortida del projectil pels testicles.
Transports ràpids en camió
El ferif fou traslladat a l'ospitai
en greu estat.
A conseqüència d'aquest inciPI. Major, 14-Telèfs. 195 i 117 VICH
dent, els ànims s'excitaren novament, i a dos quarts d'onze de la
nit, al carrer de la Montera, l'aldasofrissin algun perjudici els viarull era enorme.
Amb molili d'aquests incidents, nants, cobriren el front de Sant Carels guàrdies han estrenat els gasos les i impediren la circulació acorlacrimògens, però els efectes han donant les entrades d' alguns carestat sentits pel guàrdies més enca- rers.
ra que pels revoltosos.
Els escolars atacaren els guàrTambé aquesta nit al carrer d'E* dies, els quals es veieren precisats a
chegaray, prop del Círcol Republi- defensar se i de la topada resultaren
cà, s'han produït Incidenrs, així alguns ferits, entre els quals figuren
com a l'edifici dels legionaris, on es dos obrers que es trobaven entre els
sentiren alguns trets.
estudiants, i un caporal de l'exèrcit
Tan els uns com els altres inci- que passava per allí.
dents s'í.tribueixen a l'actitud dels
Més tard, tres agents de vigilànlegionaris d'Albiñana.
cia comunicaren a la direcció geneA l'entrada de k Casa delPobie, ral de seguretat, des de la fonda de
on es celebrava aquesfa nit una reu- San Blas, que estaven situats en
nió, diversos grups estacionats als l'esmentat lloc i amenaçats de mort
voltants de l'edifici donaren crits pels avalotadors, que pretenien tisubversius quan passava l'oficial rar a terra la porta de la casa.
d'artilleria, compte del Serrallo.
El director general ordenà que
Aquest oficial contestà amb vis- marxés immediatament al lloc dels
ques al rei. Fou voltat per alguns successos força de la guàrdia civil,
obrers que l'apallisaren.
i en divisar a aquesta els estudiants
els reberen a cops de pedra i trets.
El ministre de la Governació
Els guàrdies respongueren en
igual
forma i, per efecte de la colparla dels greus incidents
lísió,
resultà
un guàrdia de la beneestudiantils
mèrita mort i un sergent del mateix
El ministre de la Governació, ha cos ferit.
manifestat:
Com sigui que a la facultat no
A primera hora del matí, acudi- hi pot entrar la força publia, per imren alguns avalotados a la Facultat pedir-ho el fur universitari, fins que
de Farmàcia i Veterinària, però les autoritats acadèmiques no des'imposà l'autoritat dels professors. manin protecció, els guàrdies no
La Facultat de Medicina, estava pogueren repel'ler l'agresíó en forestretament custodiada per guàrdies ma distinta a la que ho feren.
de seguretat, puix la J u n t a de GoEl degà de la Facultat em demavern, havia acordat que no s'obris- na en aquest moment (les dues de
sin les aules, i es temia que els es- la tarda), que per evitar noves totudiants tractessin de desobeir l'or- pades es retiri la guàrdia civil per a
dre.
sortir ell de la Facultat, acompaAixí esdevingué efectivament, nyant els estudiants.
puix els escolars penetraren per
M'ha semblat encertada la indiSant Carles i pel carrer de Santa cació í en aquest moment es posa
Isabel, i començaren a tirar pedres en pràctica.
contra la força, i a insultar la.
Ha acabat dient el marquès de
Els guàrdies de seguretat amb el Hoyos que està en constant comufi d'evitar que, com a conseqüència nicació amb el ministre d'Instrucde la topada, que s'anava a produir ció Pública.
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COMISÍ
Llúcia Vidal, ha mort.-i
sa d'un accident del treball, \{
en un genoll, calgué trasl|a(j
la clínica del «Remei» de Barr
per tal d'ésser-lí practicada ü.
tervencíó quirúrgica. Aqu esía
donà un resultat satisfactori ¡í
precises altres dues operación« !
tre tant, la salut del pacient n
va sofrint seriosament fins
«rd
deixar-hi la preuada existència
da enllà del darrer dimecres.
La trista nova corregué tot
per la ciutat i fou comentada
ridament pels seus amics
panys.
Llúcia Vidal fou un bon ciuu
la fermesa de conviccions del
tothom admirava i respectava
defugia en cap moment la respoc
bilitat dels seus deures; sempr,
trobava en els llocs de combat &
l'optimisme de l'home conventabnegat.
L'obrerisme vigatà perd u n seus homes més representatius
bon tremp.
Avui s'ha celebrat a la c
l'acte de l'enterrament, en elqi
ha assistit una representació cseus companys i nombiososaoi¡¡
La nostra condolença a lavldj
filles i demés família i a l'Organi*]
ció obrera local.

Bombes de tots si sten
per grans i petits caudais.
Varietat en ferros artiste
Vídua Arumí, Verdaguer, 18 : l¡)
Aquest matí a l'església delti!
me s'han celebrat els funeralseiu-j
fragi de la qui fou bondadosa se
ra Carme Coma i Puígcercós.r
de Serrabou. La molta concarf«
que ha assistit a tots els actt 1
palesat una vegada méslesfrf
simpaties de què gaudia laíinadi
Renovem el nostre condol ai
a família i en particular als«
fills senyors Josep, Joan i doß
Domènec.
Aquest vespre, està anunci
el Cafè Nou un concert de guitïj
a càrrec del reputat guitarrista
nyor Fusté.
— Garantia absoluta tindré«
nint els vostres immobles assem
a la Companyia de Segurs ü«
Española. Representant a
Comarca: C. Vilacís, Sant Aní?;
35, 2.011
La companyia del Nord haß
blert un nou tren entre Bar«M
Núria que circularà solament •
diumenges í dies festius. A
tren sortirà de Vich a les 7matí: retornarà a Vich a les20^
vespre. Indubtablement aq»«8'
serà molt utilitzat pels vigataní ;;
vulguin visitar el Santuari
ple Piríneu.

A. TUCA ALSINA
Especialista en malalties
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