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La

premsa

Seria

improcedent i ridícol voler minoritzar
l'obligació i finalitat de la premsa política en el sen¬
tit de fer campanyes d'opinió conduents al major pres¬
tigi i encert de la política que recolza, amb lloances
i ditirambis envers la política contrària. Inclús, si es
vol, seria massa humà, malgrat ésser just, demanar
un elogi pel contrincant polític quan aquest contrin¬
cant n'és mereixedor.
Però, d'aquest procedir esta¬
blert normalment i reflectit

en

tota

mena

de premsa

s'estimi i sàpiga els límits d'una política honra¬
procedir, no maquiavèlic, sinó rencorós, ofen¬
siu i innoble, hi ha un abim que totes les persones
conscients tenen l'obligació de no enfondir i de no
que

da,

en

caure-hi.

'

Exemple d'aquesta

premsa rencorosa,

innoble el tenim amb el

ofensiva i

procediment constant i man¬
tingut del Diari de Girona. Ho sentim per ell. Per¬
què on no hi ha un mínim de dignitat periodística i
personal que instintivament no els impideixi fer unes
campanyes que saben injustes i mentideres, la repug¬
nància deu convertir-se en pietat.
No volem recordar ara les campanyes que el
susdit periòdic ha fet contra personalitats polítiques
de les nostres comarques pel sol fet de no pertànyer
a la seva comunitat,
sabent, però, que la seva ho¬
norabilitat era immaculada i el seu prestigi invulne¬
rable a les escomeses adversàries. S'han valgut de la
mentida, de la insídia, del rumor, de l'indici, per atra¬
car per tots costats aquestes personalitats,
i hi han
reincidit malgrat els fruits contraproduents de les pri¬
meres escomeses, ja que els seus atacs han servit per
agresolar més la conducta dels homes de l'Esquerra
a les comarques gironines.
Però si volem recordar i
comentar-lo, un article que publicava en l'edició del
29 d'abril, en el que vol atacar a fons el treball legis¬
latiu del Parlament de

Catalunya.

política
En la dubidativa que estableix el Diari de si el
Parlament és de Catalunya o de Barcelona, l'atac va
directament contra l'instrument polític més represen¬
tatiu del nostre

poble, instrument fill de la voluntat,
equivocada, però noblement i democrà¬
ticament expressada per un sufragi garantit amb la
màxima sinceritat del poble català, en el qual veu
la seva voluntad compresa i respectada, i en el qual
té posada tota l'esperança per una solució jurídica
dels problemes vitals que la seva evolució necessita
i justifica. Anar, avui, al derrotisme del Parlament de
Catalunya per un periòdic soi-disant catalanista, és
una actuació antipatriòtica, i la seva consciència els
ha de remordir el mal que fan a Catalunya.
Els ha de remordir, primordialment, perquè el
que afirmen no és veritat: l'actuació del Parlament
s'ha encarat sempre amb problemes generals de Cata¬
lunya, i inclús les lleis aprovades d'unes autoritza¬
cions a l'Ajuntament de Barcelona, cap i casal de Ca¬
talunya, tenen una repercussió indubtable sobre tota
fins si

es

vol

l'economia de la

nostra terra.

1

i

aprovació d'aquestes lleis, les de menys importància
i que menys temps han requerit, en dedueix el Diari
que el Parlament oblida Catalunya per concentrar la
seva actuació als problemes locals barcelonins, és que
els seus redactors tenen la més absoluta ignorància de
la labor legislativa del nostre Parlament, o que una
absoluta mala fe els guia la ploma per embestir, per
damunt de Catalunya i els seus destins, els homes de
l'Esquerra que tenen l'alta responsabilitat del seu go¬
vern, i que—el menys perdonable—tenen
talent, i
honradesa, i civilitat i cultura, per a portar la seva
responsabilitat.
Els ha de remordir la consciència, per la equi¬
vocació política que representa la crítica injusta i in¬
noble del Parlament de Catalunya: encara en els seus
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La

Surt els divendres

diada del primer de

Gran multitud de persones varen dedicar
el

primer dia de maig

formoses voltants

de

passar-lo

per

Girona

en

en

els

amigable

camaradería.
El Comitè Polític

Local,

sols així s'honora dita

no

la

Clavé. 23

commemorar

va

creure

que

diada, i volent-

degudament,

va

organitzar

recordatori

maig

clavitud, cansats de sentir damunt les

seves

al

míting

que,

la vegada

a

que

senyal de

un

gran con¬

protesta, servís per a reunir
brera les bases que en

aquell acte

tudiar

a

tan concorregut com en altres

va

veure's

afavorit

per un

bon

nombre de socis amb Uurs

i

aixecar

com

sió,

semblar

varen

no

se'ls

del

concurs

recordar aquells

màrtirs que amb la seva vida pagaren

la

contribució

imprescindible en tota consecu¬
d'un major benestar del proletariat mun¬

so¬

varen es¬

aspiracions imme¬

aquells temps, peti¬

en

dedicant

en

matèria explosiva que

cions de dements i folls.

la

allargar l'expli¬
d'aquest acte històric, ni el generós

sacrifici de Nuia Van

Zandt, ni l'activitat
revenja de Lucy Parsons, esposes respec¬
tivament d'August Spies i d'Albert R. Par¬
de

Què demanaven

Doncs demanaven,

jornada de les vuit hores,
permetés treballar;

que

als nois

reglamentació

de la dona, etc., etc.

Aquell

acte

per la sang generosa de
l'obrerisme, va fructificar, i
fou París la població primera que va aju¬
dar en la protesta i va secundar als caiguts.
Catalunya no va tardar a incorporar-se

sis màrtirs de

als corrents reivindicadors que

l'any 1890,

der continuar

mera

El president, senyor Ballesta, obra l'acte
i dedica breus paraules a aquells herois ame¬

de la discòrdia

vitzada. Al·legant desordres públics dins el

ricans, cedint

continuació la paraula
a
Xavier Casademunt, el qual comença d'a¬

local, fan intervenir

questa manera.

de la

Companys i

seva

causa

algpmes llars de Nord-Amèrica.

ta

tanta es¬

en

massa

nombre de

el mateix

saló,

escla¬

una

po¬

moment

bomba

ex¬

vuit morts entre la policia

multitud de ferits.

obrers, cansats de

un gran

entrada al

explicar-vos l'iniciació de la
festa d'avui, que ja sabem tots no va ésser
precisament una festa, sinó dia de dol per
En 1886, els

la mateixa

licies, ja preparats, i
plota i

companyes:

Procuraré

explotant-lo, cercà l'element
en

i

culpable, empresonen
organitzador, i un jurat parcialis-

el condemna

I,

a

món obrer arribat el
quan a

bomba

a

can

revoltaren el

primer de maig; i és

Barcelona explota la pri¬
Moritz

en

senyal de mà¬

xima protesta.

Girona, també celebra la diada,
va

d'un tal

a iniciati¬
Ballesta, coincidència favorable

de cognoms

amb el vostre president, en l'any
1890, i des d'aquella data que en major o

menor

explendor ha vingut celebrant-se la
primer de maig.

diada del

A falta del veritable
el comitè

inicial de reunió i protesta,

i glorificat

regat

dial.

a

li permeti fugir de
injusta justícia humana.

No esmentarem, per no

cació

La burgesia, com sempre, decidida a fer
fracassar tot millorament de l'obrer, per po¬

ció

cas

sons.

aquells revolucionaris?

hores

aquest

ve

Les demandes, justes i plenes de compren¬

famílies, freturorosos de festejar, no sols amb una
fontada,
goig material, sinó també espiritualment,
unes

en

les moltes vegades

diates.
no

que

major nombre d'obrers poguessin concórrer

Cerezo.

L'acte,
ocasions,

heroica,

representada principalment per la mare
de Lingg, la qual proporciona al seu fill una

tingent d'assalariats i tinguessin força

la paraula

la dona

ment

espatlles les fuetades dels potentats, varen
decidir, per primera volta en la història del
proletariat, parar tots els treballs, perquè el

en el que feren ús de
els diputats per aquesta Circums¬
cripció en Xavier Casademunt i en Pere

acte

un

Girona

a

mort.

com a tot acte

Els esdeveniments han demostrat que

en

important,

surt seguida¬

els

iniciadors del primer de maig, estaven certs
les

noves

peticions, i avui la situació

econòmica mundial, crisi per excés de pro-

FFnakTmeuwrr

inicis, ningú pot judicar la

actuació, però ha do¬
inequívoques de la seva absoluta i integral
catalanitat i aquest sol motiu l'ha de fer respectat
seva

nat proves

els catalans que estimin Catalunya. Si un ad¬
vagi aplegant documentació per fer
malferir quan se li presenti l'ocasió la nostra pàtria,
l'eu-ticle del Diari de Girona li serà agraït i preciós.
Quan ja no és la diferenciació ideològica,
sinó l'odi rastrer el que fa valorar l'acció de l'ad¬
versari, no es pot demanar cap idea lògica; per
això, els homes de la "Lliga" a casa nostra, fruei¬
xen
el
masoquisme p)olític de desitjeu" una ac¬
per tots

versari hi ha que

Aceió Ciutadana
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tuació

política nefasta

Catalunya, perquè ac¬
l'Esquerra i seria
un goig per a ells veure
enfonsada, i pobra, i morta Ca¬
talunya, la Pàtria d'ells i la nostra, però diferentment
estimada, pel goig suprem de poder dir que ha mort
degut a la política d'Esquerra. Per damunt del seu
amor a Catalunya, el seu odi a nosaltres;
per damunt
per

tualment predominen els homes de

de la bandera
de la

santa

dels catalans,

l'escanyolit banderí

comparseria. Compadim-los, pobrets, en la
seva misèria moral,
i anem fent nosaltres el nostre
camí per amor a Catalunya, a la Llibertat i a la
seva

República.

ducció, potser aconsella establir una jorna¬
da més curta, ja que la maquinària inven¬
tada estableix un desequilibri entre la pro¬
ducció i el

consum.

Ja als Estats Units, preconitzen la setma¬
de les 30 hores de treball, i l'abona el

na

fet dels homes

que

resten desvagats.

La

demostrar-nos que podien
produir més de 30 milions d'ho¬

guerra europea va
estar sense

Si limitem les hores de treball al mí¬

mes.

necessitats podrem
trobar remei a aquest problema paorós dels
sense feina, necessitats que ara en diem co¬
i

nim,

cerquem noves

moditats.

necessita

L'home

del

treball

per

viure,

malgrat la Bíblia dir que el treball és un

teixes modificacions trobarem l'esclavatge a

què estava sotmesa la massa obrera. Acor¬
den no començar abans de les 3 del matí,
i establint la jornada de setze hores.
Anglaterra, un xic més tard i en la in¬
dústria textil, prohibeix treballar al nen, i
estableix la jornada de dotze hores.
Espanya s'incorpora a aquestes millores
70 anys més tard. A l'any 1900 segueix la
primera Legislació Social, malgrat les dia¬
des que hi havien hagut commemorant el
primer de maig. S'establiren lleis que parla¬
ven de la reglamentació del treball de les
dones a les fàbriques i dels treballs dels
nens, però aquestes lleis eren burlades amb
facilitat.

és

El treball

necessari pel desenvolupa¬

intel.ligència,

la

ment de

per

profit propi i

pel dels nostres semblants. El treball és
i ha d'ésser un esplai, però reduint-lo al
possible per fer-lo més agradable. El
treball dignifica i pel treball ens diferenciem
de les demés espècies que viuen a la terra.
Les hores d'esplai ha de dedicar-les el bu¬
ròcrata a l'esport, reforçant dels membres,
menys

i l'obrer manual

a

la instrucció, reforçant

intel.ligència.
Poques hores de treball ens permetrà em¬
bellir la llar humil, ajudant la nostra compa¬
nya a fer-lo agradable. Hem d'estimular la
dona perquè ens cerqui detalls afalagadors,
i Catalunya fa molt en aquest sentit en pro
de la dona, instruïnt-la com cal perquè pu¬
de la

gui reunir aquell sens fi de qualitats que va
fer dir
ben

a

un

poeta "Déu me

dó

una

dona

dona", i tots hem de desitjar que ella

digui "Déu me dó un home ben home".
Seguidament, l'amic Pere Cerezo, és el
que explana la seva conferència.

Casademunt us ha explicat
bé l'inici de la diada que avui festegem,

El company
tan

l'any 1917 hi varen haver estats de re¬

A

càstic de Déu.

voltes,

vagues

generals, i els promotors fo¬
i fou necessari per treure'ls

empresonats

ren

els republicans els fessin anar
en candidatura perquè poguessin sortir de
la presó.
Dissortadament, el nostre país ha estat
dominat sempre pel capitalisme, i quan sor¬
gia una organització obrera o bé homes di¬
rectors de masses, com el Noi del Sucre i

de

presidi

Francesc

pistoles

que

Layret, queien ferits de mort per

a sou

del caciquisme patronal

La dictadura donà finalment

de
gràcia a les organitzacions sindicals de la
forma denigrant que tots ja coneixeu.
Aquesta situació retardatària d'una millor
situació social, la República la soluciona mi¬
llorant-la, inclús del que és en altres països.
En primer lloc estableix la jornada de 8
hores, assenyalant que les altres treballades
són extraordinàries i tenen d'ésser pagades
amb un augment que oscil.la entre el 25 i
el

100

%.

La llei d'accidents del treball d'abans, ha
estat transformada

els

veu

internacionalment amb referència a legisla¬

lada per

la

República,

ven

bon tros

que

comprendre als homes de
Espanya i Catalunya ana¬

endarrerides, i d'aquí la pre¬

implantar-la, implantació que pro¬
dueix gemecs dels capitalistes, sense tenir en
compte que la República no ha fet res més
que situar-se a l'altura dels demés països.
El nom obrer data de 300 anys. Abans,
l'obrer tenia una altra definició. Assalariat.

mura

en

A part

dedicat

a

la vídua

a

l'edat de 18 anys,

brava

amb

o

renda vitalícia

una

a

Perquè aquesta renda no pogui ésser bur¬
ningú, la República implanta el se¬
gur obligatori amb el fi de salvar insolvèn¬
cies possibles.
Estudia àmpliament altres lleis, com les
de Contractes de Treball, la creació dels
Jurats Mixtes i la seva missió, comenta la
Llei

d'Associacions, la Llei Agrària, i pre¬

conitza finalment la creació de grans par¬

cooperatistes per evitar caure en el caos
d'Itàlia i Alemanya.
tits

RÒMUL

del vulgarment nomenat pagès,
l'agricultura, hi havia oficis, que

gremis formats pels
oficials i aprenents. La indústria en prendre
increment, va motivar que Espanya s'incor¬
porés al món industrial, però vàrem fer-ho
amb més de 100 anys de retard. Aquest re¬
tard el trobem també en la legislació social.
França va establir en la indústria del pa¬
per, modificacions en l'horari, i en les ma¬

venien representats per

pre¬

mort,
als fills fins a
o

la meitat del jornal que co¬
l'obrer incapacitat o mort.

equival

que

considerablement, i

d'incapacitat total

casos

d'indemnització

ció social, va fer

cop

EL MAL GUST DE LES DRETES
Les nostres dretes més dretes

de verb

Sou herniaf!
Recordeu qus

tint aquests

seva
tífica i dispositiu especial.

l^drSOil

8-

ï^racticant
especialitzai
amb el tractament orto¬

pèdic de 1«K hernies.

Carra del Carme 44

-

lelèfon 149

-

GIRONA

porten

que no

homes que es diuen Bilbao, Sa-

laberry, Peman, etc., sembla que encara es

paladegi reminiscències de cinquanta anys
enrera. Aquesta gent, per a millor honorar
la tradició s'estatifiquen i es converteixen
en mòmies espirituals, àdhuc en aquelles co¬
ses que com l'oratòria, es transforma cons¬
tantment a mida del gust i de les exigències
cies de cada època. Els oradors tradiciona¬
listes però, grandi-eloqüents i adotzenats,
no surten de casilles i impertèrrits encara
s'emmirallen

encara

en

la verbositat,

fet amb el que les esquer¬
res, sempre al dia i de cara als horitzons
nous, ja giren la cara amb indiferència als
oradors castelarins que encara puguin esde¬
venir romanalles d'una oratòria ampulosa i
Contrasta aquest

efecticista.
Un altre
vela

en

signe del que anem dient, es re¬
sagrada dintre de qual

la oratòria

gènere són tan escassos els bons oradors.
Ara mateix entre la vulgaritat de la gairebé

cátedra de l'es¬
perit Sant, té a Girona singular relleu un
cridaire empedernit, que no tindria preu per
a baladrejar des d'una cantonada del Pont
de Pedra, pregonant algun específic contra
totalitat dels que ocupen la

la calvície. És el P. Baradat de
dos

Corazones,

que mes

si,

los Sagra¬

mes no,

predica

Girona amb ús i abús de tots els ressorts

oratoris i amb escami del respecte

i la

ca¬

la trona li haurien d'inspirar, puix
que no el priven d'insultar l'adversari amb
les frases més dénigrants i ofensives.
ritat que

Tot
tes

plegat demostra que les nostres dre¬

més dretes són incorregibles i que

ho

Amb elles camina de bracet el
mal gust en tots els ordres, el mal gust
clàssic de la gent de sacristía, que els fa

seran

sempre.

sòrdids i malolents.

L'OBSTRUCCIÓ, ARMA IL.LÍCITA
En

qualificar d'il.lícita l'obstrucció parla¬
ens referim, és clar, quan s'empra
forma en què ho fan les minories re¬

mentària
en

la

publicanes del Parlament espanyol, això és
quan l'obstrucció és global, no contra una
determinada llei, sinó contra totes les Ueis

presentin; no en defensa d'uns prin¬
cipis amenaçats, sinó contra un sistema de

que es

ús d'un dret parlamentari,

govem;

no en

sinó

abús del mateix.

en

És lícit opinar
socialistes

en

que

el poder

la continuació dels
és un mal per la cau¬

nosaltres
opinem diversament; és lícit per tant, pro¬
curar que els socialistes deixin
el poder,
combatent el govem, combatent els socialissa

de la

República,

encara

que

Acdó Cintmdana
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avui

estantissa, dels Donoso Cortés i dels Mella.

únicament acabareu les vostresmo-

Pperms'r'^í
Aparellconstrucció
HerniarI
imposa per la
ci<>n-

ens

plou, oradors
càlid i sobrecarregat de tòpics. Sen¬

Girona, més sovint

a

a

deixa lloc per ocuparme'n. Us
parlaré, doncs, de la història de l'obrerisme,
i del que ha fet la República i fa Catalu¬
nya amb relació a qüestió social.
El sistema nou que fa temps es dibuixa
que no em

el

Croquis

és lícit

major perill,

intransigència dogmàtica, per
a perseguir un
fi circumscrit, s'escometin
les rels règim, i que per a fer caure un go¬
vern s'ataqui l'essència mateixa del
sistema
republicà i democràtic que és el Parlament.

jant i viva,

tes, combatent Azaña.

amb

que

El

que no

una

Parlament que no legisla—i l'obs¬
trucció de reeixir no deixa legislar—és un
Perquè

l'esperança,
llàntia encesa

flame¬

conservem

com una

per

les

vestals del convenciment. Per això

no

tíem

l'actitud

pessimisme

cap

davant

de

sen¬

l'opinió,

se, no tenen cap

El

seu

ferma

triomf damunt de la doctrina tan

acredita. Aquesta

s'imposen les minories republicanes antigo-

seqüències

vernamentals, entestant-se a no cedir en la

el

seva

actitud anacrònica—l'ombra de

passeja

es

va

per

Lacier-

l'hemicicle — i demagò¬

gica!
Caldrà salvar el sistema

parlamentari d'a¬

quest perill, i ens sembla que l'únic mitjà
de fer-ho és que, sense coartar la llibertat

faci impossible que s'abu¬
si d'aquella llibertat, declarant il·lícita i per
tant antireglamentària, l'obstrucció en bloc
contra una tasca legislativa global.
minories,

de les

a

de plorar,

qualsevol dia, haurem

Sinó,
com

es

institu¬
havem sabut defensar com

dones, la pèrdua d'aquelles

cions que no

homes.

a

i

en

la lògica de la vida
emana de la naturalesa
coses, en els moments de

tenim fe
la justícia que

Els que

mateixa de les

GOVERN

en

dia 29 d'abril, a les
donar-se la segona con¬

El dissabte passat,
deu del vespre, va

ferència de les moltes que pensa portar a

Joventut Republicana d'aquesta ciutat,
a la joventut gironina.
Hem de constatar amb goig l'augment de

cap

dedicades

i senyoretes que a cada nou acte
de divulgació política, preparat ja bé pel
mateix Centre, ja bé pel Comitè Polític, o
senyores

Joventut, concorren al nostre estatge.
El Centre d'Unió Republicana va reunir,
doncs,

el passat dissabte, un bon nombre

de persones

freturoses de sentir la veu ben
del nostre diputat Fran¬

timbrada i eloqüent

Arnau.

obrir l'ac¬
presentació de l'orador.

El President de la
te

i féu la

Joventut

va

A continuació va aixecar-se el senyor

Ar¬

nau.

És

una

bella cosa,

començà dient, aquesta

Les joventuts
han estat sempre l'esperança dels pobles.
Malauradament ,en nostre país, els set anys
de dictadura va apartar de la política a la
d'abraçar-se

a

la joventut.

joventut espanyola, i nosaltres ens desespe¬
ràrem

en veure

aquell estat d'indiferència, i

anàvem
marcint sense comptar amb una successió
que el dia de demà pogués continuar la nos¬
tra obra paulatina de redempció.
ens

l'esperit

a

neix

l'Espanya contemporània.

desesperava més,

perquè

ens
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que co¬

El Govern

ma

institució democràtica que

Si

garantia de tots i perquè no
el ritme vital que impulsa

per

l'obra de renovació que suposa la re¬

avant

volució republicana i liberal operada en la
nostra

terra.

Ara estem més segurs que

Govern

aconseguirà els

seus

mai, de què el

objectius

pre¬

fixats i

esperançadors, contra totes les re¬
accions dels reaccionaris; contra totes les

concupiscències dels impacients; contra to¬
tes les trabetes dels inadaptats; contra to¬
tes les apetències dels famolencs; contra to¬
les velles tares

tenen

espirituals dels

filtrat

encara

en

l'ànima el

que no
nou

es¬

perit de la República.
Azaña i els

seus

la realitat

una

les
frase

ineptituds,
feliç,

va

dir

en

Govern, l'alta auto¬
República, ha

pro¬

que són una
als obstruccionistes a
insigne de Alcalà Zamora

unes

Uiçó

paraules

per

veu

ha dit textualment: "Hem fet
constitucional

el quadre de

a tancar

de

sensibilitat

una

tan

màquina
exquisida

i

justiciera, que el partit insensat, sigui el
que sigui, que llenci el pes de la balança
sobre el platet, s'enfonsa amb ell inevitable¬
ment, i atorga l'aventatge a l'altre, sense
que tingui el dret de demanar-me a mi la
serenitat

d'ésser

el

balancer,

perquè jo
però articulat
a un sistema en el qual el cop de la violèn¬
cia ho llençà tot en perjudici teu. I jo, com
aleshores li diré:

a

Si ho era;

balancer, he tingut
el

mar

que

resultat de

senyalar i procla¬

l'opinió

reacciona

que

teu."

Qui pugui comprendre

ho faci.

que

Ârnau
una

ocasió

fou aquesta:
divierte es muy fácil de

gobernar", i, efectivament, durant aqueUs
anys, una part del poble aparentava sentirse feliç, perquè podia ballar, cantar i anar
al futbol. La joventut semblava havia des¬
aparegut del món de l'ideal i els homes que
sentíem com el dolç tresor de la joventut
anava desapareixent del nostre cos, havíem
de sentir-nos i conservar-nos joves amb es¬
forç sobrehumà.
Amb la vinguda de la República, ha sor¬
git a cada poble, un estol de jovent que
s'ha incorporat ràpidament i entusiasta a la
vida

política.
Quan rebo

molt encertadament,
sempre compactes

idees

són per elles res, sols

no

veurem

sionats per

que

la defensa dels

coneixen el

troben cohe-

es

els són

co¬

muns.

viuen sota l'escalf de
de
què, quan un seu membre pensa un centí¬
metre més enllà que l'altre, ja es creu ca¬
paç de formar un nucli i, per tant, hem de
fugir d'aquest perill esborrant diferències,
agermanant idees, matant egoismes i discre¬
pàncies, per batre eficaçment l'enemic comú
que, coneixedor de la nostra flaca, procura
Les esquerres que

la Uum de

l'ideal, tenen l'inconvenient

fomentar-la.

tinguessin
aquelles perso¬
nes ja grans que durant la seva vida
han
sentit un ideal d'alliberació precursor de la
Jo pregaria

a

les joventuts

que

màxim de respecte per

una Uetra o invitació verbal,
perquè, des de la tribuna pública dirigeixi
la paraula a les joventuts, sento dintre meu,
un gran entusiasme, perquè em dóna ocasió
de sentir de prop el seu impuls, el seu ar¬
dor que animen i encoratgen els homes ja
bregats en política. Tots els que sentim un
ideal, desitgem fondre les nostres inspira¬
cions en una inspiració comú.
Els homes d'equerra tenim un gran perill,
i és el de les escissions per ésser democrà¬

tics.

par per

polític esquerrà va dir un jorn.

"les dretes les

i unides". El món de les

món dels interessos i tots

un

Un gran

és el Parla¬

no cons¬

que

"Pueblo que se

Bilbao

a

ultrança. La

majoria parlamentària.

Primo de Rivera, l'home que representa
totes

favor del

a

ritat del President de la

contra

ministres, mentre

ti el contrari, tenen

quelcom

mancava

formidable

suspeng^ui

que

ment.

de

es

menys

les actituds airades

atempten la vida i el prestigi de la màxi¬

nunciat

legislant

poder destructiu, i

tenen

en

ha de

seguir governant per l'acompliment
la seva obra; el Parlament ha de seguir

fàcilment tothom pot atribuir-

que

encara

Azaña,

que encarna

de Francesc

La

cesc

com

polític estadista més formidable

tes

UN NOU TRIOMF DEL

les que

antigovemamentals.
assenyada del Govern, seria un
fet anàrquic dintre el quadre de la nova
República, com una llançada de fatals con--

perd la seva missió i es des¬
és la "gloriosa" tasca que

règims de democràcia les majories són
governen, perquè són les úniques
que representen legalment la voluntat del
poble. Contra aquest fet les apel·lacions a
en

desorbitada i fora de seny de les oposicions

un

Parlament que

i

llibertat

actual, i als vells, vells

comprenguessin

que

per

edat,

que

el món evoluciona i que

joventut actual ha d'ésser diferent de
nosaltres la formàvem, i si es fa així,
formarem la veritable aliança republicana on

la

quan

s'estrellaran els contraris.
Les

joventuts actuals tenen

millor

que

viure

en¬

tongada d'aventures. Heu d'escam¬
la terra els raigs lluminosos d'una
civilització. Els nostres pares hague-

cara una

de viure contínuament

ren

lluitaren, aixecaren barricades i

vessaren sang

obtenir reivindicacions d'aquella monar¬
quia incomprensible.
La monarquia espanyola, privilegi d'una
família determinada, sobre el conjunt de les
que formen un poble, es recolzava en tres
per

puntals,

el

militarisme,

clericalisme

el

i

l'aristocràcia.
El

el

no

fins que va acceptar la

del

tat

poder.

El poble

saber

va

responsabili¬
generalment

que

infant de bol¬
quer, va veure clar al fi, el que militarisme
significava, i això que tenia motius soDiats
sempre es comporta com un

l'any 1905 els diaris ca¬
talans, varen sentir-se oprimits, per aquella
invasió de les respectives redaccions porta¬
des a cap per individus de l'exèrcit, que tot
ho varen saquejar i cremar, i què va pas¬
sar? Va passar que, en lloc de certigar els
culpables, el monarca va afavorir-los im¬
plantant la Llei de Jurisdiccions i que per¬
metia enjudiciar tota aquella premsa que
es permetés comentar l'actuació del milita¬
combatre'l. Ja

per

a

risme.

Aquell fet vergonyós

aixecar

va

una pro¬

condensar-se amb aquell
acte esplèndit de Solidaritat Catalana, però
la protesta no va tenir cap eficàcia, i l'anultesta

general

lació

no

que va

obtenir-se per

va

la força i apoi

trobava el militarisme

que

sa un

Va venir la

el

en

va

a

qui la

i

que

nostres

semblants

com

un

ni de què el

terrat

gos,

mort ens cau¬

considerem

podem permetre

no

dels

de

com

es

par-li

què han

mort

cos

ha estat

en¬

el cementiri dels gossos.

en

Fets podria comptar de falta de respecte

dels catòlics al laïcisme,

per part

amb

que po¬

justificar la falta de respecte dels laics
la religió, però més val deixar que el

temps faci aquesta obra de comprensió, però
a

l'ensems

sens

nosaltres, perquè no
degut. A la dona, presone¬

convencional de la

ra

nim
na

d'ajudar

que no

cer-la de

per

religió, és a la que te¬
tal de què li caigui la ve¬

la deixa

veure.

Hem de convèn¬

què l'Església és l'institució

espiritual de totes, la

menys

real i la més

menys

falsa.
Ella diu fes bé

en

la terra per guanyar

el cel. No facis mal que

l'infem. Voleu

servei

vicis, però tam¬

exclusiu de la

Nació,

i

aquest home es diu Manuel Azaña. (Aplau¬
diments que no

deixen sentir el final.)

El miracle més gran
el d'haver enderrocat

convertir-lo amb

civil, al

un

de la República és
el

militarisme,

ren

convertir-se

cit amb el
Amb

el

ha passat

en

clericalisme, dissortadament,

igual. El clericalisme

avenir de cap

de les

Ell

no

es

amb el

maneres

vol reduir-se als

no

a

la

que

caser¬

la

a

la Gaceta el decret que

calia i

que

el

po¬

Hem de lluitar

i jo

mes,

en

contra

parlo

els convencionalis¬

la joventut perquè sà¬

a

dies i el clericalisme ha

coteig

a

la República.

Una llei tan humana

com

iniciades des de la trona,

però la Repúbli¬
ca que vol igualtat i llibertat entre els ho¬
mes
en vida, no per descuidar la llibertat
i igualtat en la mort.

fa cantar el cel.lo com ningú
fer-ho, el de les interpretacions

que

pog^t

què l'esperit de cada obra re¬
personalitat i or¬
millors gales. Casals és l'artista

per a

nada de

tota la seva

ses

excepcional

el món admira per glò¬

que tot

ria de la nostra terra i

puix

Casals sent

que

la nostra

ciutat,

orgull dels gironins,

un

com

vertader afecte per

n'és bella

mostra

En recordar les

Però

Procurarem alliberar

a

ens

farem mereixedors de tenir-la

veritable companya.
La meva pretensió i el

tre

per

lograr

com

meu

desig ha

es¬

veritable compenetració en¬
vosaltres i jo, si no ho he lograt, em dóno
una

totalment satisfet de la

meva

actuació

virtut

Gràcies de
haver-Li

d'entusiasmar

d'oients assistents

a

que

el

varen

gran

tenir

nombre

la conferència.

que,

per

a

nosaltres,

en

les

totes

l'Olimp. Quina delícia! Ja no pot
expressió menys material d'una

una

passió de la més noble espiritualitat. C rt
que no sols r"Adagio", sinó tot el "Con¬
cert" és

paraules de l'amic Arnau,

direm

"Adagio" s'hi aplegaren

aquell

Grans aplaudiments ru'oricaren les últimes
la

sí

una

de les obres més fines de l'es¬

til

"roccoco"; però aci, precisament, del

ni

de

Casals de fer-ne viure

ge¬

la

seva

Casals interpretà

un

tota

formosor.
A la tercera part.

seguit d'obres
Uar-nos,

que ens permeteren merave-

vegada més, davant d'aquesta
traça, única en ell, de veure un Casals dis¬
tint

Koía Je la PeJ aeeSó:
Per

excés

d'original

als

nostres

i

els

no

pre¬

guem ens disculpin.
En el proper nombre pro¬
curarem

complaure'ls.

gràcia més exquisida: "Adagio de
en fa", de Bach;
"Allegro spi-

la Toccata

benevolència

amics

cada una, amb el comú denomina¬

dor de la

podem publicar una sèrie d'ar*
tides que tenim rebuts.
Demanem

en

una

ritoso", de Senaillé; "Intermezzo de Goyes¬
cas", de Granados; "Tonadilla", de de la
Serna, i una "Sonata", de Weber.
Les ovacions, no cal dir-ho, es succeïen
sens

I

treva.

públic

que

en

assistí

acabar, el nombrossissim
a

ovació delirant que

l'Albèniz, esclatà

en una

obligà el Mestre, des¬

prés de sortir vàries vegades a l'escena, a
reprendre el seu cel.lo per regalar-nos amb
el "Moment

Pecaríem

musical", de Schubert.
-d'injustos si oblidéssim de
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la

darrera gesta.

seva

i així

és la secularit¬

zació dels cementiris, ha merescut protestes

ravellós,

és, l'artista únic,

lligam que la fa encara
esclava, el fanatisme imposat per l'Església,

la dona de l'últim

reac¬

cionat, i el respecte del poble l'han cregut
covardia, i d'aquí la seva campanya de boi-

dir impossible, donar

no

interpretacions del passat
dimecres, hem d'evocar en primer terme la
de r"Adagio" del Concert de Boccherini.
No direm pas que fou l'obra on Casals es¬
tigué millor, perquè Casals és gran sempre.

bles esperava.
Han passat

per

visqui amb

teu

PERTINAX

aparèixer

difícil,

idea exacta del que fou el recital Ca¬

precises

igual. No oferim premi,
ni cohibim amb promeses de càstic, ho fem
i ho diem per comprensió, per raó
natural,
per persuació.
a un

s'haurien avingut a tot, però
República en aquest sentit, va pecar per
va

És
una

judiques

temples.

no

de Ca¬

sals i Girona.

ha

per por,

diferència de matització i

noms

quil·litat necessària de consciència, no facis
mal perquè a més de no beneficiar-te per¬

En els moments vibrants del canvi de rè¬

gim,

unirà al¬

que

Ca¬

no

vol

benèfica,

vegada amb llaç etern els

me¬

d'avui.

poble.

ha fet el militarisme. Reduir-se
na.

va¬

la reconciliació de l'exèr¬

ció d'una fundació

sals fou Casals. Això

tat

govern

a Girona en altra
prova d'afecte, puix
els beneficis aniran destinats a la crea¬

que

sals. Solament ho assoliríem dient que

exèrcit supeditat al go¬

del poble.
Els estudis de l'actual Cap de Govern

vern

per

oferia

Els homes liberals diem, fés bé perquè el
teu deure és fer bé, perquè frueixis de la tran¬

les idees i de l'ideal.

al

'-■■■:

passat dimecres, al Teatre Albèniz,
tingué lloc el concert que el gran Casals

aquesta ?

exèrcit

militar, coneixia tots

és¬

que, sense

El

tindràs el cástic de

aberració més gran que

una

bé totes les virtuts, que pot atresorar un

ser

aquell

per

Recital de violoncel Pau Casals

tra

piga distingir el que és la religió i l'abús
de la religió.
Cal convertir-nos, amics, en apòstols de

quedar esmicolada

M U S i C Â

claudicar

hi falti el suport

monarca.

República i aquesta llei

gran respecte,

sagrada,

cosa

drien

m.ilitarisme, el poble

veure

Els homes liberals

l'amenaça,

sota

con-

mmarques^
Al marge
Un èxit

sense

del ple de la corr^arcal del Gironès
confiança i

precedents fou l'assolit en la reunió comar¬

responsabilitat deuen regentar-se.

essència, fent

cal, tinguda el proppassat diumenge en el

acabà, deu ésser democràtic

Girona. El

pectin totes les suggerències fetes des d'abaix.

Centre Republicà de
guanyador absolut de la jornada és el Partit Repu¬

Moltes i de molta

Comarques Gironines.

blicà Federal Nacionalista de les

reunió, l'iniciador pot dir-se d'a¬
democràtica, empresa pel Partit, fou el pre¬

L'ànima, però, d'aquesta
questa nova etapa

sident de la Comarcal del Gironès,

es

resolgueren satisfactòriament, amb una comprensió per part

Aquest militant, novell dins la vida

fonament de tot partit

assenyada.

putat al Parlament

tat

de

de tot

Comarcal, tenim la

arribar a la completa organització del
satisfacció completa dels militants.

a

per

JOSEP. M. VILAR

atribucions de cada ú, fugint

tri. Els càrrecs han estat donats

Celrà, abril 1933.

democràticament, i amb tota
En aixecar-se

fou acollit amb

a

parlar el senyor Cerezo,
sorollosa salva d'aplau¬

una

diments.

Començà exposant l'esclavatge en què es
pagesia durant la monarquia i

trobava la

quin concepte

en

tenia aquesta de la pro¬

pietat. Sota l'amenaça del comiat—digué el
senyor Cerezo—la pagesia estava sotmesa al

SELVA

L. A

CALDES DE MALAVELLA
El dia 30 del passat mes d'abril, en el
Centre Cultural d'Esquerra Catalana, va do¬
nar una

conferència el Diputat al Parlament

Pere Cerezo.
L'espaiosa sala del Centre presentava un
magnífic aspecte, ja que estava plena de
gom a gom, puix tots els actes que els nos¬
tres homes representatius donen a Caldes,
de Catalunya senyor

espectació, el que ser¬
veix de prova per entreveure que el nostre
poble reacciona i es va donant compte de
què cal despertar per aconseguir una ma¬
jor llibertat i poder-se desfer de la gent
que fins avui els ha dominat.
Començà l'acte a les quatre, presidint el

desperten

una gran

Secretari de l'Entitat, el qual en breus pa¬
raules féu la
de relleu la
terres

presentació de l'orador, posant
tasca portada a cap per ell en

de l'Empordà.

——B— im

inian———————W—w»

signar el nom del pinanista acompanyant,

presentar-lo. Net, ultra
vegades a Girona, té
un ben guanyat prestigi de pianista excellentíssim, que confirmà novament en el con¬
cert de dimecres, especialment en la "So¬
nata" de Grieg, de la primera part, en la
qual compartí amb Casals les ovacions.
Blai Net.

No cal

l'haver actuat distintes

FLORESTAN
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propietari, el qual s'aprofitava fent el
que ell volia, per tenir, moral i políticament
sota el seu domini el que treballava les se¬
ves terres. La República, a les primeres set¬
manes de la seva proclamació, dictava una
llei que marcava que no es
miat

a

podia donar co¬

ningú mentre estés al corrent de pa¬

cultura i aquesta ha
creieu—continua—que
el laicisme va contra la propietat, la famí¬
lia i contra l'ordre, com us volen fer creu¬
re; el laicisme és l'aspiració de què un hom
valgui el que la seva intel·ligència desen¬
rotlli. L'ensenyament laic és donar pas a
l'Universitat dels homes que, degut a la
manca de medis no poden desenrotllar tot
necessita

es

d'ésser

ovació.

referència del que seria la

sin

llei de

finques rústegues, que dintre de poc

una

temps es discutirà en el Parlament Català.
Remarcà la diferència que hi havia entre
la nostra
russa.

cautat

revolució amb la francesa

i

la

s'havia inperò aquesta incautació

S'ha dit—digué—que Rússia
de les terres,

de l'Estat. La nos¬
República, quan el 10 d'agost, en què
els ducs i comtes s'aixecaren per enderro¬
car-la, es va incautar de les terres d'aquests
"señoritos" i les repartí entre els obrers de
la terra. Remarcà la necessitat que hi ha¬
via de què per a poder gaudir de les aventatges que la República ha portat a la gent
del camp, s'agrupessin en Sindicats agraris,
ja que l'Estat en el repartiment de les ter¬
res les donava per a treballar-les als Sindi¬
cats, perquè aquests es cuidessin de repar-

ha passat tota a mans

acabar, el president féu una crida en¬

públic, dient que en nom de la Jun¬
agrari pregava a tots els

el

exposició de la reforma agrària,
la qual és una de les lleis que vénen a aca¬
bar amb els privilegis dels grans terrati¬
Donà

us

poden donar de si.
paràgrafs del seu parlament,
el senyor Cerezo es veié interromput pels
aplaudiments entusiastes dels oients i, en
acabar, fou corejat amb una formidable
En

nents.

gran

no

En diversos

tre

una

una

laica;

el que

gament de les terres.
Féu

del Sindicat

ta

volguessin afiliar-se al mateix, restes¬
sala, com així ho feren molts dels

que es
a

la

oients.
En resum,

fou

un acte

seus

afiliats.

Per portar a terme totes aquestes coses.

de veritable im¬

portància, pels temes tractats i per la claretat amb què el senyor Cerezo exposà els
mateixos. Quedarà entre nosaltres el record
de la seva vinguda, esperant reveure'l en un
altre acte organitzat pel nostre Centre.
CORRESPONSAL

tra

tir-les entre els

segure¬

l'assenyalat camí de la democràcia, mirall

per

partit, símbol

mateix,

del Partit, deslligant completament les
d'intromisions d'un càrrec en al¬

la reunió el Di¬

què el Partit Federal Nacionalista de les Comarques Gi¬

ronines, caminarà

democràtic.

a

Català Pere Cerezo.

Des de l'última reunió del Ple

Imprescindiblement convenient és, digué l'amic Ballesta, re¬
organitzar els càrrecs

importància, foren els assumptes tractats

ple de la Comarcal de diumege a Girona; tots ells, però,

el

Assistí i col.laborà també amb d'encert

burocràtica de l'orga¬
nització, quin càrrec per primera vegada davant la Comarcal
representava, ha estat precisament el que ha demanat i aprovat,
que no manqués en nostre organisme, aquest alicient federal,

que

en

dels representants,

Joan Ballesta.

per

Nostre Partit,
s'acuUin i res¬

Caldes, maig 1933.
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Rosaura, des d'un periòdic
l'article de l'amic Clara, aparegut en
aquestes pàgines, heu fet menció de la re¬
ligió com a panorama universal que ha de
guarir totes les nostres enfermetats espiri¬
En contestar,

local,

a

objectaré el primer pa¬
ràgraf; els altres, potser en successius arti¬
cles desfaré les vostres tesis, no gaire hu¬
tuals. Solament

us

manes.

No amb ànim de

polèmica, sinó perquè

ens

les dones no sTiagin volgut do¬

dol que

compte del que representen

nar

dintre la

Societat.

Indiscutiblement, les dones tenen els ma¬

En molts casos
vida, potser són de més utilitat aque¬
lles, ja que les dones porten, per raó del
seu sexe,
una
sensibilitat més aguditzada

teixos drets que els homes.
de la

nosaltres. Per l'egoisme dels ho¬
mes, varen ésser sempre considerades com
una raça inferior, com éssers
que havien
d'estar supeditats sempre a la voluntat de
que no pas

llurs pares, germans
els homes

o

Nosaltres,

marits.

d'esquerra, volem que

la dona

gaudeixi de les mateixes aventatges nostres,
que tingui els mateixos drets, que actuïn
en la cosa pública; però, volem també, que
de la dona desapareguin les supersticions in¬

volen aprofitar de
l'element femení per a la consecució de les
seves finalitats.
Volem que la dona sigui
culcades per gent que es

lliurement emeti les seves opi¬

lliure,

que

nions,

que no

re,

estigui dominada ni pel pa¬

ni pel marit, ni pel confessor, la volem

lliure dels

prejudicis

que porta

la dona de¬

gut al que sempre havia estat considerada.
Ha estat necessari que homes liberals re¬

coneguessin aquests drets (al nostre enten¬
dre massa prematurs, per les causes expo¬
sades), drets que l'Església ha condemnat,
i ¿encara ens

critiqueu? Si vós, Rosaura, i

amb vós totes les dones,

haguéssiu tingut

l'oportunitat de llegir tot el que els grans
homes de l'Església han dit de vosaltres,
potser pensaríeu de diferent manera i us
donaríeu compte que us han portat enga¬
nyats durant molts segles.
Vós, invoqueu la religió, i el Concili
d'Aix-la-Chapelle va declarar "que la dona
és la via de l'iniquitat, la porta del diable,
una raça infernal."
El de Laodina, l'any
364, li prohibí entrar en el Santuari, i en
el segle VlIIè, en el Concili de Flandes es
discutí si la dona tenia ànima. Tants

i tants

podria citar, que no disposaria de prou
espai; sols entre ells us n'esmentaré un de
la major autoritat: Sant Agustí; aquest va
dir de la dona: "La dona és la sava del

PALAFRUGELL
de mar de casa nostra ha
impressió la informació que
dóna "Ara" de la setmana passada sobre la
Entre la gent

fet molt bona

qüestió—que tant malsdecaps ha donat a la
gent de la "Lliga" pretenint entorpir les
gestions portades a cap per gent de l'Esquer¬
ra, incansablement dirigides pel senyor Santaló—de la pesca amb "vaques".
L'ordre apareguda en la "Gaceta" de dis¬

magnífic a tota la la¬
ininterrompuda i eficaç del nostre amic
senyor Santaló, del pobre senyor Santaló,
com encara ve dient-li la gent de "Baix Em¬

sabte, posa un punt
bor

pordà".

ni ésser
testimoni, ni jutjar, ni amb major raó ma¬
nar. a

dona és

una

animal que sols

frueix

en

el tocador."

he citat, ja podeu ferpensament de la consideració que
us tenen, i veureu la diferència gran que
hi ha dels uns als altres; els uns volen sot¬
metre la dona a l'esclavatge; els altres la
Amb tot el que us

vos

un

volen enlairar i situar-la
dicions que

en

idèntiques

con¬

els homes; però, per això, és

transcorreixi el temps neces¬
sari perquè la dona es desprengui de tot
l'atavisme i pugui, sense coaccions, discer¬
nir el que han fet uns i altres; i estem se¬

necessari que

que

gurs

xioni
me,

la dona, quan serenament refle¬
deixar-se emportar pel fanatis¬

sense

vindrà

cap a

Caldes, abril 1933.

FREDERIC

CLAVÉ. — Ha
visitat l'Alcaldia la Comissió Organitzado¬
MONUMENT A

PRO

ra

del Monument el gran

donar-li compte

de

Clavé,

tal de

per

les gestions empreses

terme aqueix progecte.
gestions continuaran amb la major

per a portar a

Les

tal d'inaugurar el monument
Fires de Sant Narcís, i amb
de nombroses agrupacions corals.

activitat per

nies properes

e

el

concurs

INAUGURACIÓ.

—

El passat divendres

l'escorxador la nova instal.lació mecànica per a la matança de bestiar
boví. Aquesta instal·lació completa la de to¬
cinos, i ambdues posen el nostre escorxa¬

s'inaugurà

dor

a

a

l'altura dels més moderns i més ben

Naturalment, amb la barra de sempre, els

baix-empordanesos de la "Lliga"
.

parlar de les "vaques" i dels fra¬

tomaren a
cassos

de

l'Esquerra

en

aquesta

qüestió

com

i que si alguna cosa de profit
els pescadors del governs, serà degut

totes,

en

treuen

al senyor

Estelric, però llavors potser caldrà
a mans d'aquesta gent,
tot el

fer arribar

interessants que Ernest Mo¬
rató, president de la Comissió permanent
elegida en l'Assemblea de pescadors tinguda
a Calella a principis d'abril, contà a un re¬
dactor d'"Ara", la setmana passada.
grapat de coses

S'acaba

d'inaugurar

una nova

entitat. Se'n

dirà "Ateneo Cultural Racionalista". En

el

llençaren convidant els pala-

manifest que

frugellencs, deien que en qüestió cultural vo¬
len anar molt Uuny.

aniran molt per amunt, ja
fins i tot per convidar
anar a Bagur, ho feien cinun-

Pel que es veu

que per començar,
a

la gent per

ciant-ho

VISITA A L'ESCORXADOR.

del

saludat, procedent d'Extremadura,
el nostre bon amic Miquel Gelpí.
Benvingut 1

dor.

Gentilment atesos pel

Director de l'esta¬

Rost i pel President de la
Comissió de Governació, Tinent d'Alcalde

bliment senyor

Vidal, els veterinaris barcelonins tin¬
gueren mots d'alta lloança per a aqueix ser¬
vei, i anunciaren una visita per tal de veu¬
re si poden aconseguir una instal·lació si¬
milar per l'escorxador on presten el servei.
senyor

PAU CASALS A GIRONA.

—

El pas¬

estigué a Girona el gran Pau
Casals, per tal de donar el concert, del qual
es parla en altre lloc d'aquesta edició.

sat

dimecres

ciutat el reberen la'l-

Dalmau i el senyor

Sobrequés, de la comissió organitzadora, els
quals junt amb els familiars que acompanya¬
el Mestre, s'adreçaren a la Biblioteca

ven

Dijous i divendres pel Veterinari Muni¬
cipal foren vacunats els gossos contra la

de la Dona, en

sions,

per

tal

l'estatge de la Caixa de Pen¬
que

el Mestre Casals pog;ués

ràbia.

força interès entre els aficionats de la po¬

partit amistós el nostre Palafragell fou batut per l'Espanyol per un

blació i dels voltants, ja que

punt a cap.

el Palafrugell podrà eliminar al peri¬
llós adversari i classificar-se per els quarts

Diumenge,

Veiérem

en

en

molts creuen

que

les files de l'Espanyol,

l'an¬

ex-palafrugellenc i ex-barcelonista Enric
Mas, el qual tinguérem el gust de saludar i
d'apreciar com encara segueix amb posses¬
sió d'aquelles seves gran facultats futbolís¬

de final.

tiques.

grat el temps boirós, tots els punts de la
costa tenien ja una pinzellada de l'animació

tic

drà el "Múrcia". Partit aquest esperat

amb

Dilluns passat,

lafrugell

es

donà

festa del TrebaU, tot Pa¬
a passar

el dia al camp.

Platges i pinedes negrejaven de gent

i, mal¬

C.

de l'estiu.

Acció Ciutadana
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una

que

calde accidental senyor
Hem

És

—

diem anteriorment, la visita
que el passat dimecres efectuà a l'escorxa¬
dor municipal, una comissió de veterinaris
municipals de Barcelona, vinguts a Girona
sols per conèixer les instal·lacions mecàni¬
ques i el funcionament del nostre escorxa¬

prova

A l'entrada de la

castellà.

en

Diumenge vinent, de Copa Espanya, vin¬

nosaltres.

CalROlMÈS

íEL

utillats.

rebrolls

us

pecat... La dona no pot ensenyar,

£MPORDA

BAIX

sentir les sardanes que li oferia l'Ajunta¬

gurar

ment en el carrer que

does

porta el seu norn.

la classificació dins dels tres primers

i, amb ell, l'asccns

Mestre Casals i acompanyants

foren ama¬
la Directiva de

blement rebuts i atesos per
la

amb la

casa

vicepresidenta senyora
Tant en arribar a la ca¬
al balcó, el nostre gran

seva

de Viñals, al cap.
com

sa

sortir

en

artista fou ovacionat per

la

gentada

gran

emplenava aquella cruïlla.

que

L'audició de sardanes fou
Cobla

a

"A la

ella de consuetut,

en

plaça", Morera; "Primavera", Carreta; "Jovenivola". Pau Casals; "Heroica", Enric Ca¬
sals; "Llicorella", Carreta.
Mestre
ca

Casals, després d'haver vist la pla¬

dóna el

que

mirar el

al

seu nom

carrer

i d'ad¬

i el riu,
a claror de nit lluminosa, s'adreçà a l'Ate¬
neu Social Democràtic, on l'Orfeó Cants de
paisatge dels

Pàtria li oferí

un

but d'admiració i

d'honor,

com

com

tri¬

correspondència

a

a

les atencions que
a

l'Orfeó quan

Mtre. Casals tingué per
la visita d'aquest a Sant Sal¬

vador.

Portabella,
el Cor;: tè en ple amb el seu President se¬
nyor Tarrús, la Directiva de l'Orfeó amb el
seu President senyor López, Mestres senyors
Baró i Boix, i la totalitat dels orfeonistes i
alguns convidats a l'acte.
pels

senyors

Mtre. Casals visità i lloà els locals de l'en¬

despedí dels orfeonistes amb pa¬
raules plenes d'afecte, recordant-los la per
a

es

ell inoblidable visita de

Salvador, i

com

complia la

tornar-los la visita
seu

a

Sant

paraula de
Girona acompanyat del

a

l'Orfeó, Casals

amic senyor
seva

l'Orfeó
seva

violoncel.

De

visita

es

Tharrats,
a

dirigí
on

a casa

del

seu

sojornà durant la

Sans, 2.

—

Girona, 1

En la setena i darrera
de

promoció a
equip sofrí, en

jornada del torneig
primera categoria, el nostre
el cap del Sans, la primera

derrota.
El

bell

conjunt de
l'equip Campió de Catalunya, el C. D. Es¬
panyol.
Fou
ment

un

partida ben interessant, especial¬
primera part pel joc força igua¬
dos equips, que es traduí en un
cero. Florenza tingué bones avinen¬

una

la

a

lat dels

empat a

demostrar

teses per

siderat

com

un

a

com no en va

gué d'emplear-se
la

bona

a

Sans,

probable ei descens a
en la lluita una
empenta
comprensible, però inadmissible
per excedir del mínim d'esportivitat que hi
hauria d'haver en tota partida. I els nos¬
tres jugadors, que altres vegades han sa¬
que veu

els

excessos

primera part, cal

equips, especialment

la

gironina,

eficàcia de

la

davantera

tà

jugar Torre¬

mitja,

on

solament s'aguan¬

Pla, el reservista, i quelcom

menys,

Raó: Cafè ColoniéJ, Cal¬

Vilal-

A

la

segona part,

l'Espanyol, Baldrich
Domènec
nostre

menys

a

les rengleres de
substitueix Florenza,
en

Pérez i Bernal

a

retrassa

segurament en la única

decidí

a

vegada

xutar.

A caada tàntol augmentava

l'afany

espa¬

nyolista per a recuperar el terreny perdut,
però els nostres s'anaven afinant i a l'en¬
sems

que

afermaven la victòria,

teren veure una

bona

ens perme¬

partida.

Els

equips s'alinearen així: Espanyol, Flo¬
renza, Julio, Pérez, Franco, Loyola, Domè¬
nec,

Domènec, Alejo, Cros, Redo i Serra.

Girona:

Boix, Bussot, Farró, Pla, Ribes,

Vi.'alta, Ferrer, Torrelles, Clara, Balmanya i

Pagès.
Féu

un bon arbitratge Planells.
públic, nombrossíssim i molt satisfet.

El

realitzaran

a

10

de maig.

d'ingrés i assignatures,

examens

S.

es

Olot, tant dels alumnes oficials

dels Uiures.

com

Dissabte passat

estigué a Concentració
d'Esquerra Republicana, ei diputat senyor
Pere Cerezo, el quaT dissertà entorn del te¬
ma

"Problema Social".

La

peroració magnífica,

seva

que en gran

part es degué a una exposició detallada del

contingut de les lleis dictades per la Repú¬
blica, i en contrastar l'avenç qeu en aquest
aspecte s'havia fet, complagué moltíssim a
l'auditori,
rència
Per

que

en

el transcurs de ,1a confe¬

aplaudí diverses vegades al dissertant.
demà

a

dissabte, dia 6, hi ha

conseller de Governació de

que es

ens

d'ingrés als estudis de batxi¬

es

que

ENSENYA¬

comunica i

ens

nitzada

s'imposa a l'Espanyol fins a
conseguir tres gols de bella factura per mit¬
jà de Pagès, Balmanya i Clara, aquest dar¬
rer

SEGON

va

tant, i la nostra davantera emprèn

atac

un

la matrícula

llerat, fins el dia

Cros. En el

equip, Vilalta s'aferma;
Ribes
de bòlit, segurament perquè no

DE

L'Alcaldia

—

fem públic la notícia d'estar oberta

prega

gironina, resultat

tat; i les poques ganes de xutar de Clara.

dels

—

de

completament desusat; el mal

servei de la ratlla

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ganga.

lloc

en un

FOIXÀ

des de MalavelI^L·

que

Cros i Domènec, esplèndidament servits per
Franco 1 Layóla. Cal també anotar la poca

vegada es deixaren imposar; i heu's
primera derrota. Derrota que no lle¬
va el Girona el lloc de capdavanter de la
classificació; però, que l'obliga a posar el
màxim d'esforç en les partides successives,
no ja per no perdre el lloc, sinó per asse-

OCASIÓ

assenyalar

sabé contrarrestar els ben portats atacs

lles

COL.LEGI
MENT.

Els

també la bona actuació de les defenses dels
dos

ací la

Piano elsclric, bon estat, que val
tretze mil pessetes., es ven a preu de

gironí, ha¬

fons i demostrà posseir

dels contraris,

aquesta

con¬

OLOT

forma d'abans.

En aquesta

categoria inferior, posà

but dominar

és

porter de primera línia.

També Boix, que era el porter

la nostra Ciutat.

FUTBOL

la

front del Girona

rem en

de diverses circumstàncies: el

Casals fou rebut

titat, i

Girona, 3

dilluns, de tornada de Palafrugell, on
vencé l'equip de la costa per i gol a o, veié-

campanars

vermut

-

El

càrrec de la

Selvatana'*, la qual interpretà

"La

amb la mestria

Espanyol, 0.

primera categoria.

a

Josep

conferència

una

Terradelles,

d'interès per

orga¬

càrrec de l'ex-

a

Catalunya

senyor

ha despertat

molt
l'acusada personalitat del vi¬
que

sitant.

Mercès

diputats

les

a

gestions portades a terme pels
Santaló i Dot, ha estat ob¬

senyors

tinguda pel poble de Sant Privat de Bas,
la creació d'una escola provisional a em¬
plaçar al veïnat del Mallol.
Creiem que els sentor
no

voldran,

com

de Lliga Catalana,

han fet altres vegades, ad-

judicar-se l'èxit de les gestions.
Dijous passat estigueren
sidits per
diversos

l'Alcalde

senyor

a

Barcelona,

pre¬

Ramon Aubert,

econòmi¬
ques d'Olot, que acompanyats dels diputats
senyor Dot i Casademunt visitaren al Cap
de Tràfec de l'estació del Nord, per tal de
gestionar que el correu arribi unes hores
més abans que ara. Les impressions foren
molt bones i sembla que aquestes gestions
representants

d'entitats

donaran bon resultat.

En aquest
ra

un

poblet de pesebre, d'on s'ovipaisatge esplèndit, va celebrar-se un

míting d'afirmació republicana el proppsasat dia 30 d'abril, que va veure's favorescut
per una gran

concurrència

de

republicans

pobles veïns.

els

aquesta
el

en la plaça pública
i
dirigir la paraula al públic els nostres
volguts companys de La Bisbal, en Josep
Roura i Josep Molla, i els de Girona, Gumersind Sardà i Joéui Ballesta. Va resumir

parlaments

Circumscripció

en

diputat per
Josep Fàbrega,

el

qual fo uaplaudit sorollosament, així

els demés oradors que

diada de

Va tenir lloc l'acte

varen

diferents

intervingueren
fraternitat republicana.

També vàrem poguer

la

saludar el vell i fer¬

vorós republicà senyor Roura,
i

com

en

al

diminut

llestíssim

periodista Emili Vigo, els dos
de La Bisbal, i al cap del Secretariat Polí¬
tic del Partit, senyor Surroca de Girona.

Acció Ciutadana
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Aixímateix visitaren

l'Konorable Presi¬

a

Macià, al Conseller De¬

legat, senyor Pi i Sunyer i al Conseller de

i

als

obrers del

ram

d'estatuària

quals acompanyaven l'Alcalde

d'Olot i el diputat senyor Dot-Arxé i tots
els altres

diputats d'Esquerra Republicana
la circumscripció de Girona.

per

Sembla que
solucioni
si

manera

que

ram.

Pot donar-se
d'una

una

part el greu conflicte de la cri¬

en

d'aquest

trobarà

es

ja

fet l'establiment

com un

brigada sanitària depenent de la Ge¬

neralitat

la nostra ciutat.

a

El nostre company senyor

Dot-Arxé

té

fetes ja gestions que li asseguren l'èxit, per
tal de

què

prosperi el criteri d'alguns de
deprende la nostra comarca de la
vegueria de Vic.
no

voler

SANT ESTEVE DE LLÈMANA
El dia

de

2

ferència

juny, anirà

a

donar

una con¬

aquest poble, el diputat A. Dot-

a

Arxé.

A les tres de la tarda del proppassat dia

i al local de l'Aliança Agrària d'aquesta
Jaume Balaguer va

vila, l'advocat senyor
donar

conferència sobre la Qüestió de

una

la Terra.
El senyor

Balaguer, en cabar la seva indissertació, fou molt aplau¬

la nombrosa concurrència

que em¬

plenava el local.

BANYOLES
Des de fa molt temps,
coses

entre

la clerecia de

i

venim observant

misterioses

tan

unes

nostra

ridicules,

com

resignada ciutat;

equivocar-me, que serà
qüestió de faldilles. M'explicaré; sembla tal¬
ment que estan filmant una
pel·lícula còmi-

suposo

crec

un

curarem
ra

no

dic

co-amorosa;

tenir

amorosa,

com

també

tràgic; de totes pasades, pro¬
seguir d'espectadors fent de mane¬

exhibició

poder

episodis que
desenrotllin. Segons

es

riguacions sembla
un

gran

que

pla de treball
que

la?... Per fer-la pecar

paré.

per

al

seu

que

la

l'acord pres

dirigit al

província
per

l'Ajuntament

d'una crònica

Gover¬

Girona,

en ple
plena de falsetats

ultra

la qual fas l'amor

confessionari; ja ho

crec

I el

capellà vinga fer giragonces i tren¬
camí, per ací per allà, tot per a
despistar a la perseguidora, fins que el qua¬
dre va acabar-se en mig del tragecte que va

es¬

de

cant

fàbriques de l'Escatllar. Un

del Tzar de la gran Rússia

l'esperava,

capellà trobà de sobte

el tenebrós

També amb algun detall de la mateixa
hem

cena

pogut notar

que

aquest

amb l'aire

no

molt al contrari,

posà

es¬

un

a

i

altra dona que

de

l'altra, sinó

eixugant-se el front

es

amb aquesta que tenia

conversar

posat de més bona minyona, i, com dos

bons companys

actor

una

i

allí, el

cop

desaparegueren; donant-se,
acabat aquest vellu-

(capellà) fàcilment descuida "ésser el cas¬
to", fa de castigador a "lo Tenorio", "des¬

amb aquest motiu, per

de la

Convidem el simpàtic públic de Banyoles,
partidari d'aquests espectacles, que es fixi
bé amb el personal que treballa en aquest
film grotesc i luxuriós, el qual, per ésser

són

princesa reial
dir que totes

dones; doncs

l'altra setmana

a

la filia del pescador";

li

venen

anem

gadís episodi.

bé, la qüestió
al gra. Cert dia de

sortirem

assejar-se en un
afores i, naturalment, férem
cap el pla de Guemol i l'estació, i allí po¬
guérem conèixer els primers actors de

tant recomanen als

l'obra, els "ases" de la pantalla; el quadre

l'escola de

quadre pels

consistia

en

una

cursa

d'atletisme

;

el

d'alt sentit moral i religiós, no reparen amb
el que

els diu el "sisè" manament, el qual

Sembla que

ca¬

aquesta divertida obra

en

lament hi treballen

edat

dins i

60 an3rs,

uns

aires de torero, despre¬

ocupat, capaç de tocar totes les tecles d'un
piano i les manetes d'un orgue, amb aquells

la Rambla

=

GIRONA

Begudes de les millors

=

Si estàs ben atent,

de la

Teiòt. t19

WIT

I

distingit públic, conei¬

Però,

tant de bo s'adelantes-

donant-se

a

conèixer

o

escrita,

propaganda oral

marques

i

en

de la nostra rodalia.

UN DESVAGAT

les 5 tarda-

Banyoles, maig

el setmanari "El Gironès"

del

de març proppassat, un escrit sig¬
nat per més de descents veïns dels dos re¬
ferits municipis, en el que, a la vegada que
protesten de l'escrit d'"El Gironès" i de
29

l'actuació, de l'ex-Veterinari

Enric Lluch Pacreu,

municipal

se¬

dolen tant de
la impunitat en què han quedat els atropells de què foren víctimes per part de l'es¬
nyor

pro¬

mentat

actuació

Veterinari
en

en

seu

Oh la moral religiosa!
Oh el vot de castedat!

Cstres-Percebes-Almejes-Gambes
a

mitjà
al

èxit, de la temporada de caçar ocells
aixafar algun camp de blat fent renegar

els pagesos

DIA

Del l.er d'octubre al 30 d'abiíl, temporada de marisc

rebudes diàriament

per

per

millor

Ressopons econòmics
OBF F5T

com

i dones i més dones.

sin aquests,
a

so¬

actors

capellans de
fora de Banyoles i els seus familiars,

xeràs els actors.

Situat

feligresos (són de

seus

Rasputin.)

pellà, alt, ben plantat, amb ulleres i bastó,

apa-

es

el temps

de la

aquells dos municipis,

seva

com

de

la sanció

1933.

imposada

cial al senyor

per

Dalmau,

l'Audiència provin¬
per

haver sortit

en

defensa dels interessos dels veïns. I, com a
prova
nyor

de condolença, contra el voler del se¬
Dalmau, s'han fet solidaris de satis¬

fer la penyora

imposada al mateix

per

la

Sala Audiència.

I,

com

sigui

que

alguns nostres amics

subscriptors d'aquells dos pobles tenen inte¬
rès en .fer públics els dos esmentats escrits
i

la

relació

dels donants,

procurem

Acció Ciutadana
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t'atra¬

que

les

dia

senyor

a

d'aquella mena de secta luxuriosa rasputiniana, que tant féu de les seves en la cort

regnda

de

aquella "Tieta"

recorda't

per atrapar-

la fàbrica de farines d'en Coromines

co¬

als serveis

dona;

una

més llargues

cames

No

indecent,

pocavergonya,

de

tractant-se de

per

el

en

conquistes? Ai¬
xò és el que no havem pogut esbrinar en¬
cara. El que si es dedueix,
pel vist, aquest
capellà i altres com ell també deuran és' sr

en

a

bé l'orella pogué¬

la senyoreta li deia:

no,

voler seduir

tinc les

te que

trafolària de les mentides i

te¬

Gregori i Canet d'Adri

de Veterinària han

testant

brètol,

res¬

que

la caseta

i

de perdre el campionat; la qual co¬
ens féu molta gràcia, i, tocats

sortiràs,

sobretot del més grotesc.
Figureu-vos que veieu córrer un capellà
i una dona. Per què seria? Per convertir¬
a

tant,

en

murmurava,

gran

a

recollir que

te'n

cu¬

senya,

confessar donant-se citament

senzilleta,

nosaltres

a

rem

i després tenir-la

voltes

a

de la curiositat i posant

de la filmada.

L'espectacle desenrotllat és del més
riós i divertit; molt per alt farem la

tenen la missió per

formen mancomunitat
de

tes

ave-

Els pobles de Sant Gregori i Canet d'Adri

nador

sa

desvagada; bonic camp d'operacions
han tingut l'encert d'escollir els protagonis¬

la

i t i t

e m

Des de Sant

que

per por

la gent

re¬

a

els actors deuen

mès, perquè hom diria
capellans, el seu lloc on

R

l'esplanada de

per

tan ferren3ra;

alta,

veu* parlava amb el cape¬
llà, i aquest vinga córrer, sense escoltar-la,
s'apressurava tan com podia, segurament
vegades

pot

collir tots els detalls dels

nir

conèixer l'altre dia

final

d'estar ben atents amb el fi de

seva

filmar

a

cara

senyoreta,

una

la senyoreta

que

Guemol i l'estació, per cert, aital esplanada
de terreny és molt alegre i concorregut per

vull

teressantíssima
dit per

sortiren

que

a

llargs i aquella

era

vestida de negre; sentíem de tant

condicions quilomètriques

detall donat

segons

l'altre

temps de Nicolau II el banyet, amb les da¬
mes i damisel·les de la
degenerada noblesa.

ANGLÈS
I,

reunir prous

comissió mixta

una

dits tan

de gran

ran

Cultura senyor Gassol,
de patrons

ministeri, deu ésser l'església. Supo¬
envergadura dit pla, perquè no
solament l'església ni tampoc la Ciutat deu¬
seu

sem

dent Don Francesc

d'Olot,

al

avui

complaure'ls, trancrivint-los
Acord de

l'Ajuntament

a

en

continuació :

duït entre ells

ple

veure

en

pres

Es llegeix una crònica apareguda en
setmanari "El Gironès" del dia 29

del

el

de Sant

entre els veïns

Gregori el fall dic¬

per

en

"la
sentència ha portat una evident tranquil·li¬
tat entre els veïns de Sant Gregori."
Els senyors regidors presents, que amb
motiu d'ésser els representants i portantveus
de tots i cadascú dels agregats d'aquest dis¬
tricte, saben perfectament els comentaris
que solen fer-se entre la gent del poble,
protesten enèrgicament del comentari apa¬
regut en el setmanari "El Gironès" del dia
29 del mes passat, ja que precisament és
al revés : el referit fall en lloc de tranquilLluch, dient el referit setmanari que

veritable indignació en¬
Gregori, en més o
menys escala, en veure la impunitat dels
atropells de què ban estat víctimes durant
tant temps per part del Veterinari
senyor
Lluch i la sanció, que per tot arreu hom
comenta d'injusta, que
ha estat imposada
al senyor Dalmau amb motiu d'haver sor¬
tit en defensa dels llegítims interessos dels
veïns, que precisament per ésser llegítims
ha vingut defensant sempre la Corporació
municipal."
litat ha

produït
veïns

els

tre

una

de Sant

i que

226 veïns dirigit al
Governador de la província

senyor

sense

crònica que

de la

publicà el set¬

Gironès" del dia 29 del prop¬

en la qual es prêté
de fonament posar en evi¬
tranquil·litat reportada als veïns

cap mena

dència la
de Sant

Gregori amb motiu d'bavcr-se fa¬
seguida pel Col·legi de Veteri¬
naris d'aquesta província, contra el senyor
Gregori Dalmau Ensesa. jutge municipal de
Sant Gregori, pels fets ocorreguts, segons
diuen, el dia n de març de l'any passat,

llat la

causa

coneixement de V. E.
de l'escrit en
què d'una manera tan palesa en el setma¬
nari "El Gironès" s'ofenen i ultatgen els
sentiments de gratitud que els veïns de Sant
pel present

posen en

protesten enèrgicament

Gregori

en sa

majoria,

talitat, devem al jutge
seva

actuació

desvetllament
teressos

en

en

el

dir en sa to¬
municipal, tant per

per no

càrrec

com

per

al

la defensa de tots els in¬

són llegítims i que ens afec¬
a cada un de nosaltres,
cap mirament polític i amb mi¬

que

particularment

sense

res

funesta actuació,

al revés, s'hagi imposat
Dalmau,

menta

d'injusta, ja

una

que per tot arreu
que

hom

l'únic delicte

co¬

que

ha comès ha estat el defensar els interessos

durant molts anys havia vingut
trepitjant i perjudicant el Veterinari de ma¬
la recordança i que en mala hora havia ob¬
nostres, que

tingut

el nomenament dels representants
d'aquest poble que, d'haver previst la seva
actuació, s'haurien guardat bé de nomenar10

aquest càrrec.

per

No és

partit polític

un

protesta, se¬

que

Governador; tampoc són els sotasig¬
solament, ja que de no haver-hi un
percentatge d'analfabets,
que segurament
nyor

nants

arriba al 50 per cent,

podrien emplenar-se

algunes altres tantes pàgines de signatures
de gent

veïna d'aquest poble i Canet fl'Adri,

que

senten altra cosa en aquests

no

mo¬

saber signar. Són dos pobles
que protesten per haver vingut sofrint pa¬
cíficament, argollats i sota el jou d'un Ve¬
terinari municipal, qui per tal de lucrar-se
ments

que no

obligava

ens

minada, al
magres

en

vendre a una persona deter¬
aquella volia, les carns
l'època de matança de porcs,
a

preu que

prohibint la concurrència de compradors i
amb

l'amenaça de

no

de sanitat de les

de les

mateixes,

al

favorescut.

seu

T

en

lliurar-nos el certifi¬

carns

el

realment que no

cas

és

per

de

un

la circulació

no

tenir

únicament

que

hi brilli la veritable
Per tant, és

en

tots els seus actes

justícia.

fals, del tot fals

que

els veïns

sentin satisfets per la
sentència recaiguda, ans el contrari, ha pro¬

de Sant

Gregori

es

Acció CnrtacIcnH
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vendre-les

partit polític

ha

hom

mès

en

la

seva

pel

la dimissió del càrrec;
per altra part se sentí defraudat en veure
que no foren escoltades per aquest Govern
Civil i quedaren ofegades pel Col·legi de
Veterinaris de la província les queixes i
denúncies presentades per escrit amb data
4 i 9 de febrer de l'any passat pel regidor
senyor Ros en la doble qualitat de regidor
de l'Ajuntament i President del Centre Re¬
publicà Federal i defensor dels interessos
comarcals, a instància i prçc d'innombra¬
bles veïns, que li encomanaren intervingués
vers l'autoritat governativa en defensa dels
interessos llurs, cada dia més amenaçats per

reprovable actuació del Veterinari, cul¬
minant aquestes denúncies amb una acta
notarial presa el dia 10 del mateix mes pel
Notari d'aquesta capital senyor Jaume Genover Codina, a instància del senyor Abel,
de Vic, degut als abusos inqualificables de
no
voler estendre el Veterinari les guies
sanitàries de les carns que anaven consig¬
nades al referit senyor Abel, de Vic.

aquesta

documentació,

informes

els

senyor

juntament

l'Alcaldia sol·licitats

de

Governador i

favorables, deuen estar

que ens consta

són

aquest Govern

en

Civil.
I

per

a

l'efecte que

què vegi,
ha produït

senyor

Governador,

aquests pobles la

en

sentència dictada per

l'Audiència d'aquesta
"El Gironès", falsejant les co¬
ses ha volgut
pintar de tranquil·litzadora
dels veïns, dirigim a V. E. la present, recal¬
cant una vegada més que ens
ha produït
una veritable decepció l'esmentada sentència,
fins a l'e.xtrem de què els veïns de Sant
Gregori i Canet d'Adri no podem permetre
que pagui la penyora que se li ha imposat,
la qual serà feta efectiva, contribuint-hi ca¬
da un dels sotasignants, segons les seves
possibilitats i en quant als que som veïns
de Sant Gregori, volem demostrar al senyor
Dalmau que sentim verament que amb mo¬
tiu de la sentència, no pugui exercir el càr¬
rec
que li atorgàrem voluntàriament, per
mentre ¿urin els dos mesos d'arrest, fixats
capital,

que

la

en

condemna;

no

obstant,

com

que

aquest càrrec fou originari de la nostra vo¬

luntat, volem considerar-lo

com

a

nostre

ho sigui oficialment,
per a tenir d'acatar sense remei la sentència.
A més de l'exposat, ens permetem la lli¬

jutge,

encara

bertat,
fer-li

que

encara que

un

no

amb tot el respecte, de

prec, que no

dubtem de V. E.

que

degudament atesos, i és el següent :
Que, havent-se exterioritzat la pretensió del
Col·legi de Veterinaris d'aquesta província
de voler imposar-nos novament el Veteri¬

serem

nari senyor

Lluch,

que en

bona hora,

en¬

tard, se li ocorregué presentar la
dimissió del càrrec, miri V. E. de portar al
cara

que

convenciment de l'esmentat
desisteixi

Col.elgi de què

d'aquesta pretensió, ja

que no es¬

dia més l'es¬
clavatge de què fórem víctimes.
tem

disposats

a soportar

Així ho demanem, tota

actuació el referit Veteri¬

nari, qui presentà

la

amb

sanció al

volgut donar aquest caire, dient que
pretenia per política desempallegar-se
del Veterinari; és tot el poble en massa
que, si per una part se sent satisfet d'haver
sortit de l'esclavatge en què el tenia sot¬

:

passat mes de març,

ten

seva

del

nosaltres, du¬

Els sotasignants, veïns tots

Sr.

manari "El

la

de la

vers

Tota

en

pobles de Sant Gregori i Canet d'Adri,

enterats

que

indignació,

el que protesta, car a aquest assumpte se

Excm.
dels

per

Lluch

senyor

cat

Elscrit signat

el temps

rant

la Sala Audiència d'aquesta capital
l'assumpte per tots conegut Dalmau-

tat

Veterinari senyor

pas¬

comentant l'efecte que ha produït

mes,

veritable

una

ban quedat en la impunitat més

vergonyant els atropells inqualificables

sessió de dos de l'actual:

sat

com

nim dret, per

i

l'absolutisme
que

un

vegada

que

hi te¬

haver passat ja el temps de
estem en un règim en
el

sembla albirar-se la llibertat dels pobles,

reclamar-ho també el benestar, la
tranquil·litat i la pau dels veïns.
i

per

a

Sant
de

Gregori i Canet d'Adri,

9

d'abril

1933.

Relació nominal <de la subscripció
obtinguda per al pagament de la pe¬
nyora imposada al senyor Dalmau,
entre veïns de Sant Gregori
i

Canet d'Adri

Noguer, 5 pessetes; Joan Gelada,
Joan Puig, 5; Joan Roca, 2; Francesc
Sala, 5; Gaietà Dalmau, 2; Pere Bosch, 2;
Joan Planella, o'so; Francesc Bell-lloch, i;
Pere Planas, o'2o; Pere Bosch Puigdemont,
i;
Narcís Bell-lloch, o'4o; Miquel Vila,
Pere

25;

'45 ; Joan Bassols, 0*25 ; Vicenç Frigolé,
o'so; Josep Coll, o'so; Alfons Sala, i; Fran¬
cesc Mir,
10;
Francesc Bosacoma, o'so;
Jaume Jordà,

2;

Joan Bosch, 2;

Narcís

Bosch

Sala, 25; Manuel Atmetlla,

i; Joan
Esteve Cases, o'5o; Jau¬
me
Bosch (Raplans), 0*25; Joan Bosch
(Quel), 25; Miquel Bassols (Litus), i; Nar¬

Bosch, (Palau),

i;

;

Josep Serra, Si Joan Salvans, s;
Güell, SI Josep Esteba, o'3o; Joan
Carreras, o'so; Joaquim Ponsatí, o'so; Cli¬

Lluís

ment Frigolé, i; Miquel Teixidó, o'so; Joa¬
quim Gelada, i ; Pere Rebugent, o'so ; Pere
Rovira, l'so; Esteve Boada, o'so; Josep Tu¬

rsr»

(Sabaté), o'so; Narcís Grabulosa,
Miquel Freixas, i ; Pere Moradell, i ;

Francesc Bouvés,

o'so;
Isidre Grabulosa,
Josep Colom, 4; Ramon Tarrés, i; Jo¬
sep Carreres, 0*30; Josep Feixas, o'so; Joa¬
i;

rón, o'30; Salvi Bosch,
Narcís

2; Josep Muné, i;
Narcís Carolà, 2; Josep

2;

i; Prim Sánchez, i; Benet Roca,
Pere Grabuleda, i; Candi Campasol, 2;
Joan Fàbrega, i; Joan Badosa, i; Joan
Grabuleda, i; Josep Casademont, r; Josep
Vila, o'so; Antoni Castanyé, i; Josep Ro¬

S;

M.Bi\LACDER
âDVOCAT

TORT^

ca, i; Joan Serinyà, o'So; Josep Planas, 2;
Joan Senen, o'qo; Francesc Vila, i; Josep
Pujadas, 2; Agustí Fàbrega, i; Narcís Pla¬

vé, 3;

Joan Comas, Si Gregori Puig, i;
Lluís Comas, 2; Martí Mulleras, i; Fran¬
cesc Massana, 2;
Bonaventura Costa, 2;
Josep Ramió, 2; Joaquim Casellas, i; Agus¬
tí Fàbrega, i; Emili Massó, l'so; Josep Vi¬
dal, 5; Pere Reixach, Sï Francesc Tarrés,

^ Progrès, 12 1 .®'·-1^
^ Teléf. 153
Girona

nas,

-

Jaume Mulleras,

3;

i;

Joan Farré,

i Sant

Gregori, JOSEP ROS.

artística

■

d
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calenta

tota

a

la

e

Bartomeu

Proporciona calefacció i aigua'
casa

Ideal Classic ¡a tenim resolt el
problema del confort higiènic i econòmic. Per pocs
diners podeu instal'lor-la o cosa vostra, lliurant-vos,
a la tardor i a l'hivern, del fred i de la humitat
Amb la Calefacció

Fascicles gratuïts
s

Bartomeu Agustí

VENDI'S DE
PER

TOTA

CLASSE

BARBERIA.

—

a

la perfecció

D'ARTICLES PROPIS

PERFUMERIA.

IIC^SEIP SIEliSIISA
C I RON Al

Societat
mmm\ de
TRANSPORTES

Abans de fer vostres compres a neu a visitar el nou

grans
—

Jacint

de

i pinsos Enèrgic
—

'Codina

na

Olot

en

Servei de Recader diari
i viceversa amb

combinació

de

1'

entre

Olot i Barcelo¬

A MAuIp.**

Ay0nCI3 Ari3S

PASSEIG DEL BORN, N." 1 3

Telèfon, 13354

OLOT
Es garanteig

Servei Ràpid, Econòmic i Perfecte.
ai vespre a Olot, a les nou del matí del
dia següent són lliurats ais consignataris de Barcelona, i així
mateix els que són entregats a Barcelona fins a la una de la
tarda, a les set de la mateixa arriben a Olot.
—

Magatzem de

càrrec de LL. NEBOT

forjat en general.
portes ballestes, tu¬
bulars i ondulades, tribunes, làmpares i escales de cargol.
Especialitat

GAVINETERIA FINA.

GRAN ASSORTIT EN

a

Treballs de ferro

OLOT

Esmolanient de Navalles

Agustí
Direcció tècnica

s

Paquets

un

entregáis

S'ADMETEN
ENCÀRRECS A:

rniinism be trausportes

(Garret Antoni Llopis) i a les SUCURSALS; Plaça de la
República, 1 1. - Telèfon, 48 i carrer de la Proa, 7
CASAIM3 «CASA SINGLA»)

No deixeu de fer

Enèrgic,

per

una prova de els aliments concentrats
Vaques, Vedelles, Porcs, Gallines i altre

bestiar de corral. PRODUCTE NACIONflL AMB PAÏENf I MARCA REGISTRADA

Patseig de Blai,

n.» 31

Oi-OT

Telèfon,

Casa central: VIC Rbla. Deballades, n.o 15

*

Tel.

n.o

1t3

n.»

192

A més, aquesta

Societat

amb un vagó diari de
Barcelona i viceversa, pel
de • mercaderies de Petita Velocitat que li¬

Sant Joan les Abadesses
transport

mita ei temps

en

ei trajecte

compta

a

a

dos dies.

Acció Cintadana
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i.

Total 355'35 pessetes.
Per la Comissió de veïns de Canet d'Adri

CerrallEría

líT^^
i«

Riera,

Jnandó,

quim Muné, o'so; Pere Casas, o'so; Joan
Trias, o'2S; Josep Pujadas, i; Joaquim
Bosch, o'2s; Benet Brunsó, 2; Josep Ros,
2; Joan Ferrer, 2S; Joan Buch, 25; Felip
Costa, 10; Joaquim Sabatés, 2S; Joan Oli¬

m

3;

Genis

Bayera, 1;
Rafel Sala, o'so;
Joan
Carreras, i ; Francesc Casademont, i ; Isi¬
dre Brecha, i;
Pere Turón, o'so;
Joan
Puig, o'so; Josep Fabrellas, o'so; Baldiri
Esteba, o'so; Narcís Bosch, 2; Llorenç Fer-

cís Bosch
I

o'so; Jaume Trias, o'so; Miquel Esteba,
o'so; Geroni Armangué, o'so; Joan Coloma,
25; Jaume Salvans, 5;
Pere Perpinyà, i;
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