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EDITORIAL

Castellans

jornades de regraciament als esperits com¬
prensius d'Espanya envers Catalunya, han estat, a
Barcelona, senzillament triomfals.
Tot el poble s'ha tirat àl carrer per fer resplandir
la gratitud als homes que han assolit la concessió
d'una autonomia a Catalunya, malgrat la força morta
de les tradicions històriques, la inèrcia d'una convivença artificiosa, la ineptitud dels inadaptats, el mal entès
dels interessos creats, que repudiaven l'expansió llibèrrima de la voluntat de Catalunya, per a conviure
fraternalment amb els demés pobles hispànics.
Catalunya, amb la rebuda a l'Azaña i a Bello, ha
allargat els seus braços per damunt de les fronteres
pròpies, i els manté oberts a totes les suggestions d'a¬
fecte. S'han fos totes les rancúnies passades, s'ha es¬
vaït el plany d'odi que bategava en la cançó d'«Sis
Segadors», i una nova albada, pulcra de llum i de to¬
nalitats, ha près els set colors de l'iris, per anunciar,
per sempre, la pau entre els dos pobles.
Comença per a Catalunya una vida nova, fomenta¬
da a l'idea reconstructiva de la seva personalitat, i hem
passat definitivament els temps protestataris, tan fà¬
cils a l'exabrupte, a la incomprensió, a l'exageració de
pecats i de defectes, per esbrossar uns nous camins
Les

de vida, que seran, en
destí.

definitiva, els horitzons del

Amb la rebuda entussiasta de tot el

Catalunya

a

poble català

envers els detentors de les nostres aspira¬
cions, de les nostres cobejances: la responsabilitat de
l'acció és tota nostra, i tots els catalans hem de fer

culpació

concentració del nostre

esperit envers un millora¬
solament de poble, sinó més aviat individual

una

ment, no
en les nostres humanes conciències.

Es precís

treballar fèrtilment, conscientment, ac¬
tivament, persistentment i és precís que l'acció si¬
gui diària i pura, encaminada cada dia cap a la
perfecció de les nostres realitzacions i envers la sublimitat de les nostres ideologies.
Que Catalunya per a cada ú de nosaltres sigui
fita d'immortalitat individual i pròpia:, i sapiguem
fervorosament consagrar-li el millor de cada hora i
el més bo de tota la nostra vida.
La visita dels castellans — tan ben amats — a
una

Catalunya, desperterà l'anhel d'una coneixença més
íntima i més cordial entre els dos pobles, i amb aques¬
ta efusió d'ànimes germanes, aniran suggerint-se no¬
ves etapes de progrés, de civilitat i de justícia social.
Definitivament veurem superat l'abim d'incomprensió
que anava existint fins ara, i la comprensió, inclus de
les febleses pròpies, serà més adient a la veritable
pau espiritual que deu regnar entre dos pobles.
Tot això, petites suggestions de l'hora, no han de
ésser motiu, però, perquè Catalunya no desitgi volar
molt més enlaire: l'inici de l'Autonomia,

no

ha

pas

de

els nostres apetits de llibertat; queda en peu,
el contingut global del penúltim Estatut de
Catalunya, i queda, encara més amunt, tota la possibi¬
litat que un poble jove pot portar als dintres, que
solament les generacions futures podran formular amb
cions.
precisió i que ningú, actualment, no pot senyalar-ne
El cicle és clos. Comença un novell dia. Es l'hora, uns límits que encerclin les orientacions que el dia
doncs, de les somniades realitzacions en el mo¬ de demà senyalin la direcció del vol envers una lliber¬
tat íntegra, o conjuntament amb els pobles d'Hispà¬
ment en què la^ nostra Pàtria recobra els seus drets i
les seves responsabilitats de poble. Ja no cabrà l'in¬ nia envers una federalització que ens agermani a tots.

representació del Govern
d'Espanya, Catalunya ha posat un «intermezzo» expontani i fervent entre la Catalunya d'ahir, la Cata¬
lunya ofesa, i la de demà, la Catalunya rediviva, plena
de l'auguri de les seves llibertats i de les seves vibra¬

a

l'Azaña,

Sí

com a suprema

Acció Ciata4anii
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apagar

encara,

HORITZONS
brables imatges 1 sensacions que copsem en el contacte amb
la naturalesa i amb aquesta ordenació social, fruit exclussiu

progressió de l'intel·lecte humà, germen
promotor del desvetllament de la consciència individual, ha
La continuada

fixat la nostra mirada

a

de les

generacions.
Negació de la vida, és el conformisme resignat amb
aquestes sensacions i imatges. Tradicionalisme és regressió.
B1 cant de les coses ha d'imposar-nos la llei natural de

l'horitzó inmediat.

Avui, ningú que es senti enmenat pel ritme accelerat de
transformació, no resta satisfet de res d allò que ens envolta.

superació és

La constant

nosaltres

en

una

necessitat.

la transformació.

imperiosa la nostra activitat s'encamina a res¬
pondre dignament al nostre concepte de justícia íntima¬
ment comprès.
D'una

manera

contra

en

de les limitacions que, en

de

d'existir

l'ordre ideològic,

i són

imposades

com a

Vida,

Vida, és el

existència.

cant que entonen

Aoció Ciutadana
es publicava a Olot, vàrem inserir un tre¬
ball Micapçalat "Labor prima virtus", que
Quan el nostre periòdic

donava

un

metent

casa,

aquestes contrades,

per

menors

baix preu en

llurs treballs, explo¬

tant

prematurament

infeliços en plena

edat escolar. Tenim la

satisfacció d'haver

estat escoltats i haver

donat fruit nostra

fuetada i ho fem constar amb
i satisfacció.

agraïment

fer el

parlar

ara

la Constitució.

haurien de tolerar-se.

Exposem-ne una al¬

tra de molt interessant com a .^egon

tre¬

d'atenció.
claredat, amb
fonamfent de causa, per tractar.se de tie
ball poc humanitari i massa servil en una
República de treballadors, que són treba¬
lladors, però no, esclaus d'un treball aco¬
modatici a les particularitats de cada fa¬
d'aquesta mena de tocs

Faig aquesta feina per mlés

és casada, abandoni la

sovint els flllets que cria de pocs

les deu de la nit a tre¬
la fàbrica fins a les 6 del mati

mesos, per anar a

ballar a

la forma més

segqent? Es just i humà que xicots, noies,
homes i dones als quals hom dóna jornals
vergonyosos que

oscil·len de 15 a 30 pessetes

repartide.^

les ordres que

3

0

4

tots els

vingué el temps que

demiés ho feren: Es que aquests

del jjais
sòn més
vius que els altres per passejar-se les Uels
i als representants encarregats de fer-les
complir? Aquests senyors darrers tenen la
senyors

per

fan el que volen i les lleis

ells no tenen cap valor? Es qtM

paraula.
Nosaltres, vetllant sempre per la

ASTElVn CASANOVAS
La

Canya, 21 setemibre

1932.

subjectes

14 hores

l'amo disposa, per guanyar

edificant, no té res de gene¬

aquest sis¬

explotador de procediments de tre¬

ball per

acondicionar els tmms de les fà¬

briques a les conveniències de

cada indus¬

tant, serà hora de cercar so¬

s'adiguln més a

Repúbli¬

una

treballadors, perquè ni els

jornals

<Accl¿ ^iuta«Íana> preses a
tots ets
sitnpatitxants sfue

amplenStt ets butítetins d'inscrt|pcfc.

procediments emprats per a treba¬
són admisibles per la nostra Constitu¬

•^t/uemt númefo f

ció. Qui

sigui confrare, que prengui can¬

són ets únics que

dela i

qui toqui fer complir escrupulosatreball, que hi posi la so¬

ni els
llar

justi¬

el nostre deure de
ciutadans republicans d'esquerra, fidels a
les lleis del poble, fent sentir la nostra veu
contra ço que creiem illegal.
cia, ja havem complert

arbitrària, tenint-los per

rós, de noble ni hrunanitari, tot

de

els hi donarien quan

pessetes de jornal?

No és gens

tema

als seus tre.

balladors, malgrat dliaver-los promès que

noies, homes i dones

aquest sistema 12 o
a

ca

dona, sobretot si
llar i molt

en

lucions que

Es just i humà, que una

atendre l'ho¬

just, és legal que a

se'ls faci treballar vuit hores

compleixin les lleis per tots

Anem al gra.

hores al matí i té de

xicots de 13 anys, a

trial i, per

general.

poques

menjar, cuidar la casa,

el regulen?

bricant. El treball té lleis que
Doncs que es

uiïes

i els menuts? Es

me

d'altres, <liguem-ne ano-

dos o

després des¬

malgastant la salut perquè

i

satisfacció perqu^

mall·^, del treball a les fàbriques, que no

en

moltes d'elles havent de fer

quüòmfetres de camí per anar a gua¬
nyar 3 o 4 miserables pessetes treballant
a peu dret aquelles hores, més benefactores
per al descans del cos, lluny del marit,
de llurs fills i exposada a moltes vileses
tres

Agraïment per ço que afecta

hem vist acatament a

és legal, que una
nits fora de

familia passi les

de

cansa

menuts;

pobres

Vull

més de treball? Es just,

ad¬

a

cedit els vuit dies de vacances

de
treball, quatre horas d'atur fingit 1 quatre

toc d'atenció als fabricants poc

d'edat

ball

pongui fer complir, que per la nostra co¬
hi han industrials que no han con¬

marca

setmanals, sels faci fer quatre hores

mare

escrupulosos que contra llei seguien

als

A. Dot-Arxé.

dintre nostre les innom¬

compliment de les lleis

El

demana Ferran

esdevingui disciplina del viure.
I caldria que tots ens disposéssim a la recerca d'aquesta
harmonia i d'aquesta disciplina a fí d'aixamplar i humanitzar
la nostra comprensió i d'establir, per tant, una consideració
mes justa de valors i aspectes.

almenys per nosaltres, vegetació,
de conceptes i concrecions que ens ofe¬
d'allò que pot ésser possiblement 1 es¬

sència motriu de la nostra

que

ció

és pas, avui,

no

posible, el

Valera, l'admirat Valera de Valencia, que la nostra concep¬

materials.
sinó aquest enfilall
reix el coneixement

els ordres material i espiritual.

en

Únicament així farem

defensa de coses que ens re¬
pugnen, pel que tenen de vexatorí al nostre aspirat compor¬
tament de relació del viure íntim amb la realitat de les coses

ans eren

sols

màxim

Concepció forjada, pels fruits que obtenim, en la nostra
lluita

^

promovent en la realitat la plasmació del
posible, en tot moment del nostre abast ideològic
perfecció, podrem obtenir Tharmonia de correlació que ha
Tan

a

ment les lleis del

lució que

cal.

Abans d'acabar hem

de fer constar, per

coneixement de qui ho pugui i

11 corres¬

et vinent

continua-

vepavtint-se com fins
(Ùespvea, sets vebevan
et peviòdic ets que ba^in ^avuntitaat tu seva inscvipció

van

ava,

anab et buttteti

adfunt.

Acció Ciutadana
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Aquesta nostra actuació

Posf-Esfafuf
amb Laureà Dalmau,

conversa

LTEstatut obra ja en les nostres mans.

l'illustre Presi¬

per

dent del Consell de Ministres
morable jomaida de

en

llastimoses
blement

me¬

diumienge darrer. Mo¬

ments deeisius, de greu

actuals,

la

en

responsabilitat els

què qualsevuUa fallida tindria

conseqüències. Es imprescindi¬
necessari que

d'immensa

aquesta sensació

responsabilitat i de transcen¬

dència histórica la tinguem tots nosaltres;

Diputat

la Generalitat

a

Quintana i el nostre interlocutor. I sabem
també
ha

aquesta pèrdua tràgica i cruel

com

reLoercutit intsnsamsnt,

dolorosament

l'ànima de Laureà Dalmiau, un dels nos¬

en

tres homes que per
tud

necessari un amunte¬
gament ampul·lós de coneixements en les

la

seva

bondad i recti¬

ds

amb

delicada fluïdesa, amb una

una

amable finor espiritual que emana de tota
la seva persona.
—'Calia conèixer

prossegueix— ínti¬

—

mament Albert de

l'aA'enlr, senyalar

veritablement qui era, per a fer-se càrrec

i una orien¬

tació.

de la

Quintana per a saber

solidíssima cultura 1 de la

seva

dediquin

ànima noble 1 lleial, que sabia tan admira¬

la Generalitat del partit

blement agermanar la seva innata delica¬

Dilputat

a

de Girona, per a

demanar-li algunes seves

impressions sobre l'actual mioment polític,
fi

a

de

desa

senyorivola amb el més profund sen¬

tir demiocràtic.
Les

publicar-les al nostre setmanari

organitzacions republicanes de les

Acció Ciutadana, del qual ell és un dels

nostres comarques, per les

més entusiastes propulsors.

havia lluitat, estan en deute amb Albert

Dins la intimitat del seü

•

disposem

despatx ens

li

iniciar la conversa.

a

Nosaltres comencem, i
sense donar-nos-en ■

-espontàniament,

comipte, insinuem una

de l'amic

com

inoblidable, desapa¬

volt

emoció, -trèmola, amb veritable

deuran formarjse les joves pro¬

—Optimista

l'esdevenidor?

per

—Sí, completament optimista. Catalu¬
nya

té energies materials i espirituals més

que

suficients per accelerar

el seu ritme

progressiu i convertir el nostre pals en el

són les miés avançs.des nacions

que

pees.

Cal

lunya,

s'aplegaran tots els nostres

on

ideològics, emprengül

tisos

fiscalització.

República, sinònim de llibertat,

La

reconeixement de

un

autòctona;

personalitat

ma¬

laboriosa

una

tasca d'activitats i de severa

concedit

euro¬

el futur Parlament de Cata¬

que

ens

ha

la nostra

tinc plena con¬

fiança que aquesta personalitat anirà su¬

perant-se i afermant-ise cada dia dins els
més purs principis democràtics.
JOSEP M.» CORREDOR

amic

ara,

Diputat

a

a

la Generalitat?

a

la data la Generalitat s'ha desen-

en un

període provisional i les inicia¬

tives de la

seva

actuació

eren

preses

pel

M U SI C â
Segueixen avant els treballs de prepa¬

actuació ha restat forçosament molt limi¬

ració del proper curs de concerts de l'Asso¬

lloc insubstituïble entre nosaltres;

tada; hem tingut un càrrec més que res,

ciació de Música de Girona.

pèrdua és

nominal.

—Si, és cert; —ens diu serenament Lau¬
Albert de Quintana ha dei¬
un

—

en

tots els aspectes dolo¬

rosament, tràgicament sensible,

i

més

què

en

els actuals moments, cn

política catalana.

Definitivament serà la famosa agrupa¬

—Orientació pel

molt
ens

convocava

es

futur

en

l'obra de la

Generalitat?
—No pecar

disposem a iniciar un nou període en la
vida

on

mocions.

molt tardament. La nostra

reà Dalmau

seva

sàpiguen elevar i vivificar l'ambient

homenatge coliectiu.

Consell, prescindint dels Diputats als quals

unció religiosa...

xat

que

educatiu

dir-yos Puig Pujades, és
força difícil, puix de tothom és sabut que
fins

la

ense¬

Dalmau, podríeu donar-nos alguna Impres¬

fluït feblement dels nostres llavis, pronun¬
amb

la nostra

immarcessible espiritualitat,

una

l'obligació de tributar-

—Completament d'acord. I

regut definitivament d'entre nosaltres, ha
ciat

a

totes elles tinguin din¬

—'Com ja va

—Albert de Quinana...
nom

sentit

un

sió

evocació.

El

de Quintana 1 tenen

quals ell tan

que

seu

seva

Hem visitat el nostre amic Laureà Dal¬
mau,

però si

tre

ha tingut mai adversaris i les ac¬

no

piguem precisar línies de conducta per a
un programa

nyança,

tuacions del qual van sempre embolcalla-

mig l'entusiasme del moment sa¬

que en

de

crec

persones que es

oflcialmient entregat

ha

cin'dible; l'espiritualitat dels mestres, dels
educa'dors. No

Una

cultural

partir d'un principi inicM, bàsic, Jmpres-

d'excés de precipitació

en

les

tasques legislatives de la nostra vida inte¬

Ens unia als dos una amistat

entranya¬

rior.

ció, orgull de Catalunya, la Banda Muni¬
cipal de Barcelona, la
concert núm. 100 de

que

actuarà

l'Associació,

en

el

que

s'es¬

son

onzè

caurà el proper novemibre.

L'actuació immediata de la Genera¬

Per

a

la resta dels concerts de

ja

litat deu atendre primerament la divisió

curs,

d'anys, de molts anys, data la nostra co¬

administrativa de Catalunya, fent desapa¬

prestigiosos

neixença. Quan cursàvem els dos conjun¬

rèixer les arbitràries províncies i establint

Orquestra femenina de París; Jelly d'Ara-

tament el Batxillerat

una

ble, del tof intima,

del tot sincera;

l'Institut de la

a

tra ciutat, m^algrat la

divergència d'ideo¬

logies llavors existents entre nosaltres,
ajuntava ja
nitat de

una

nos¬

ens

ferma amistat, una afi¬

tendències, d'espiritualitat...

Leureà Dalmau

el

organització

que es

fonamenti damunt

principi natural-i biològic de la
Paral.lelam»ent deurà iniciar-se

ca.

tuació

netamjent

comar¬

com

njri, violinista;
També
sessió

legítims anhels de millorament del poble.

•k

a

es

aquest sentit, portades a cap amb estudi

ha

desapa¬

premliós, amb esperit de justícia, evitant

te i de la seva

el més mínim. Dins ia quietud

els revoltaments 'de passions i d'interessos.

ciació de Música

somnolent i acollidora d'aquesta cambra,

Però prim·erament, per damunt de tot,

que

trancurs hiexora-

ble dels anys no ha fet minvar ni

rèixer

en

il·luminada

dèbilment pels raigs oblics i

mansois que els vidres
passar, 1 que

tes

una

glaçats deixen tras¬

ImpolJueixen

a

tots els objec¬

sensació de laxitud i d'irrealitit,

,

talà, conegut i admirat

volgut donar

arreu

una,prova

consideració
en

a

del

del món,

afec¬

seu

la nostra Asso-

l'avinentesa del

seu

I

Centenari de concerts, al qual efecte ha
escrit expressament per a
una

inesgotables, les tasques

estrenada el dia de la celebració del con¬

nostra

culturals

oe

terra. Podríem considerar-nos

més imipressionant que mai. Sabem la gran

cultura

Intimitat que

ment,
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.

jo considero un deure de tots nosaltres

cassats si

Acció Ciutadana

reformes s'imposen en

Pasquier; Navda de

atendre amb entusiasme 1 amb constància

el record de l'amic desaparegut es torna

hi havia entre Albert de

de

Trio

Joan Manén, el famiós violinista. ca¬

el

aquests records

seguit

cartera noms tan

té ©1 projecte de destinar, una

Tot

un

en

Rosa Balcells, arpista;

honorar la nostra dansa.

evocant pausada;nent

va

.

Clairiac, liederista.

una ac¬

social, que satisfaci els

l'Associació té

no

poguéssim assolir

catalana i

una

la
fra¬

ferma

difondre-la generosa¬

àmpUamient, per tots els àmbits.

cert núm.
a

aquesta festa,

Sardana titulada "Gironina", que

la

serà

100, confiat, com ja hem dit,

gloriosa Banda Municipal de Barce¬

lona.

Nostra enhorabona

a

TAssceiació.

Del

viatge d'En Manuel
Azaña a Catalunya
Viatge triomfal

honor de l'honradesa política. Viat¬
ge emocionant. Via ge transcendental. Viatge de franca i
vibrant cordialitat i d'afirmació republicana. Ha estat tot això
la vinguda del Cap del Govern de la República, dels Minis¬
tres i de les Comissions parlamentàries. Ho ha
reconegut
tothom a la capital de Catalunya. No hi havia possibilitat de
de desvirtuar l'èxit de l'eficàcia, de l'organització i de la sig¬
nificació. Les abraçades de Manuel Azaña amb 1 exemplar Pre¬
sident de Catalunya i'insustituible Francesc Macià, han estat
expressió simbòlica de l'unió de pobles que es miraven rece¬
losos junyuits a la uniformitat imposada perla Monarquia.
Azaña i Macià, vidents i comprensius, són els dos grans
tirrioners de la República i de Catalunya. Per això els acla¬
ma el poble i els vol el poble a despit de totes les desferres
de la vella política deslleial, escarni del poble i instrument
de totes les injustícies que vold'ía fer reviure encara els pro¬
cediments més vergonyosos.
Ens suggeria aquesta afirmació que no
MW»

el comentari d'un

periòdic local, orgue del contuberni de
negatives socials, pubJital en 1 edirió
d'abans d'ahir nit. Fracassat en totes les temptatives per la
desqualificació noble de l'opinió pública, es permet aijfualir
la significació del viatge de Manuel A zana i donar consells
a l'il lustre President de
Catalunya dient-li cínicament que «si
es retirava despiés d'obtenir l'Estatut, la seva
figura que¬
daria envolcallada en un record agradable i sentimental».
No es cansin. Hi ha brams que no arriben en Hoc fora del

en

totes

les

valors

redós de la família. Les insinuacions sobres diferències

Catalunya i els hostes, són

entre

manifestació mé.s de la seva
habitud antipatriòtica. Les proposicions per resoldre a gust
seu els problemes de Catalunya — salvant el nom de Jaume
Carner

són

una

de cinisme

inexplicable. No es cansin,
doncs, i deixin que la Catalunya sana doni a la llevor del
viatge del Cap del Govern i a l'exeiqplaritat del President
de Catalunya, tota la. calor per la major fructificació de la
República.

podíem somniar,

—

un cas
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s'inicià el desglaç dels canvis en la Borsa

Finances

de

New-York, i fou seguida per les demés

borses del continent.

Impressió borsàtil de la setmana

No, Espanya hauria seguit, com' ho ha fet»
tendència que marquen els canvis in-

la
No

comprendria

es

.sàtll sense

una

comentari bor-

un

comparació del pre.sent amb

el passat; no es podrien anotar
ción."! sofertes sense un

les varia¬

punt de mira, i si

bé la crònica serà setmianal, permeteu-me

la casa

exportades,

implantació de la

blica; des del moment

en

segona

Repú¬

què tot cl poble

espanyol, amb

una rara

nifestar-se,

tots els punts i llocs d'Espa¬

en

categòrica, iniciant amb

nya, en forma tan

ella una nova

unanimitat va ma-

època

que

tots hetó de desit¬

jar pletòrica de vida, i abundant en ben¬
estar tant material com
No

ésser

podria

víem vist cotitzar

ments financiers que

contribuïren amb els

vots i els seus treballs a

seus

implantar el

règim de llibertat, que el canvi podria apor¬
tar, per la seva importància política, transtoms

econòmics, i així

talant

en

canvi de

el món d'haver-se

règim

tampoc hi és
se

com no

sense

hi ha sem^-

aconseguit un

derramament de sarg,

l'aspecte econòmic, d'ha-

en

alterat tan lleugerament les cotitzacions.

Pou uns dies

després,

poble, responent

a

quan

les braonades dels ar.iar-

les cotitzacions dels valors en

en

Pou també llavors,

quan

general.

les repressàlies

soi-des, però no menys alarmants dels par¬

la pesseta i

passar a

a

amb ella

un

de nosaltres hi por¬

un

esforç.
•

•

•

Podria dir-se que aquesta

passat

en

va

per

.setmana

Sr.

ta

ta i la

vé seguint

d'algún temps ençà. Els francs

s'inscriuen

a

Cambó, sobre l'estabilitat de la pesse¬
implantació del patró or.
Amb la República ha deixat d'ésser Es¬
la ventafocs d'Europa, joguina dels

panya

financiers estrangers que sempre veien en
la nostra
Un any

que

cié el crèdit de la

la República despre¬

casa

servir per a preparar
nostra ensenya

Morgan, que devia

el patró or per la

monetària, la potentíssima

Inglaterra es vela obligada
-lo per
ça

la

la petita raó de

seva

garantia

no

a

abandonar

inspirar confian¬

238'50, i els dòllars

l'única

despi-eciar, des de maig de 1931

que

a

ha vist

juliol de

millor podríem^ dir, s'ha limitat a re¬

flectir el

curs

No manca,

a

de les borses internacionals.

és clar, qui diu

que

de no ha¬

implantat el canvi de regim gaudi¬

econòmica, però

aquests sels pot contestar que

no

hi havia cap

de

vist molt

a

12'25 de 12'36.

na

estrangeres s'han

mogudes i tomen a guanyar bo¬

part del que havien perdut dies enrera,

principalment

en

le de New-York. En élla

podem veure avenços de 4 punts per l'Ame¬
rican

Telegraph, de 2 1/2

2 3/4 per

per

l'Anaconda, de

la Woolworth, sobressurtint l'aug¬

se

motiu per

bacle financiera del Juny

Electric que ho

Westinghou

és de 6 1 6 1/2 respectiva¬

ment.

París segueix el mateix curs, destacantse

les Accions Royal Dutchs, que de 16.725

passen a

17.000 francs.

L'últim trimestre de l'any sempre acos¬
tuma

a

ésser favorable

a

la baixa i per ai¬

xò, malgrat el millorament de les cotitza¬

Espanya

cions

a

a

soífrir la de¬

és de

creure no

de

1929, quan

a

que

48'40, les lliures a

Pel contrari les borses

1932, l'índex de les seves cotitzacions, si no
que,

48'05

ment de L'Unitet States Steel i

or.

No ha estat Espanya

mantingut la tònica favorable

42'35 de 42'95, els francs suissos a 236'50 de

pobre pàtria la bota d'All Babà.

després

ha

l'estranger, cal estar previngiit nuix

valorització.

és arribada l'hora de la

re-

PERXIN.àX
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ha

les Borses espanyoles,

puix les modificacions són tan petitse que

exportant moneda a l'estranger, qaan

vist, malgi'at Fanül.lació del préstec de

tem el nostre

ni mereixen comentari. Solament la pe.sse-

Ventosa, dirigit pel

nya,

hem.

història l'hi assenyala, i que ara és

seva

i orientacions del Sr.

ver-se

pesseta, i

si

suspirava per

que

shaguessin portat a la pràctica els desitjós

ríem d'una millor posició

accentuar la baixa de la

poble

l'economia nacio¬

canvi d'homes en el govern;

per la

va

què l'ha¬

interior d'ün

recobrar la llibertat i expansió que la

a

nal, si no hagués vingut la Repúbüca, i

tidaris de l'antic règim, patrocinats i diri¬

es

a

ternacionals, potser- agravats pel mal viu¬
re

possible si cada

gits

majoria de la noblesa d'Espa¬

límits

temps del Sr. Wals,

Espaordeix pensar el que hagués pogut

l'expansió del

gats monàrquics, quan s'Inicià el retrocés

el

en

ministre de Finances.

espiritual.

desconegut pels ele¬

el nostre signe monetari

com

ha rebassat quasi, els

no

iniciar els comentaris 1 fer rm breu estudi
de.s de la

Morgan i els mfiliohs -de pessetes

teixos agraris s'atrevirien a utilitzar. Per
damunt de tot hi "havia

les paraules de

en

Ventosa ima obsessió reventista de tot el

tenia

que

ESPIELL

caire republicà...

un

I ara resulta que

la "OUiga" insinua ima

posició republicana...
Les

ideologies és amb les actuacions que

queden definides.

★
Entre
La Constitució de la

República Espanyo¬

la, preveu nous horitzons per l'esdeveni¬
dor

diferentes nacionalitats

de les

ibèri¬

acords, parteix oempre d'una base de¬

seiLS

mocràtica i les decisions preses no obeei¬
mai

xen

a

Ací les candidatures no els confeccionen

ques.
Els homes de la

Lliga

votaran la

no

Constitució.

a

—com

altres llocs— als

certs senyors

les

ment

personalitats 1 representacions

polítiques

assistir als actes d'ho¬

que varen

menatge al

Azaña 1 demés acom¬

senyor

panyants, sofriren unànünament l'omissió
de totes les

personalitats del partit radical.

Quina llàstima!

a

la munificència subrepticia

de certs senyors, es

fan comentaris molt

curiosos sobre la candidatura que el nos¬
tre

partit presentarà a les vinents elec¬

cions

la Generalitat.

a

un

desig

afany desmesurats de llençar llasti¬

mosament

en

le

buit,

sense

fonament de

cap mena.

El

republicana.

oportunisme de

Durant un any

actuació

ca

I mig d'actuació, d'heròlles peroraclons que

en

lliguers

donaven

rabiosament

eren

de baix, amb

Tot arribarà al

seu

nostre Partit, en prendre ela

les

vàries

iniciatives

dels homes del

que emanaven

a

nou

combatudes,

règim

atacades

insídies i desfiguracions

la figura de Josep Salmerón,

Catalunya, ens plau evocar

Bon amic de
la persona

del fill la inoblidable

me¬

mòria de Don Nicolás Salmerón, llllustre
orador que en

els seus darrers anys ini¬

cià

política de comprensió en¬

cordial

una

Catalimya.

vers

Aquella

actitud

heroica

ments de

de

cci ença-

segle ha fructificat plenament

després de vlnt-i-cinc
tinuades. Quina

de lluites con¬

anys

emoció

Salmerón, com
s'haurien humitejat els seus ulls si ha¬
per

gués pogut presenciar la diada triomfal
de

diumenge!...

de

★

Recordem la famosa conferència de Ven¬
a

Sevilla, sobre la Reforma

Agrària. Una de les obres més admirables
la República,

empreses per

com

l'ominós règim latifundista, fou fiacombatuda

per

"Diari de Girona"
nenteses per a

Tot parlant amb to mansoi i
veu

paternal,

partidistes.

¡Preferim els atacs clars i nets;
que

ea

vol amagar les seves marcades In¬

que

sinuacions ridicules i

l'ex-ministre monàr¬

quic amb arguments que nl àdhuc els ma¬

aprofita totes les avi

fer sermons d'alta volada,

de gran solemnitat religiosa.

és la re-

dempció dels camperols espanyols sotme¬
a

la primera

República.

tota classe.

vors

traslladaren a Bar¬

es

entrega oficial de l'Estatut,

sempre...

republicana, des de les coliim-

de "La Veu" i

nes

sos

No cal apresurar.se.

temps.

El clàssic

tosa 1 C3alvell

A l'esmentat comentari es veu un

i

"tomar-se"

fer

a

fill de l'iHustre ex-President de

en

capitals espanyoles, totes

ciutat, que

periòdic de la ostra

surt mercès

de

"Lliga Regionalista" sembla que ara

vol

els capitostos

★
En un

despatxos

★
La

celona

omnliwtents.

★
Els diaris que especificaven individual¬

diumenge darrer
remarquem

velleitat personal.

cap

parlamientaris espanyols qu«

els

inofensius, al

menys

encara

són més nobles.

vmmmtmBmÊnp

braços

■'K

★

braços desmaiada,

en

per

voler

Per això els seus

portin ulleres, sols

lunya, allà

grafia 1 les majúscules.

a

la Plaça de l'Ajuntament de

Barcelona.
A la Biblioteca
veureu

dors
da

a

tal

més palpitant de llegi¬

heteogeneïtat proporciona¬

la heterogeneïtat de llibres.

Aquell tipus "standart" de la Biblioteca

perdut

volta hi

en un

està desplaçat
món sideral.
cau,

ací,
com

ja ha posat

que

a prova

moltes voltes la seva sang freda,
menge passat a

carrer

diu¬

cor

en

de Jaume I.

Jo veia el moviment
en

el

Barcelona, notà el movi¬

ment accelerat que prenia cl seu
entrar al

d'aquell cor grafiat

la muralla de guàrdies d'assalt que con¬

tenien

a

la

multitud, amb els

seus

va-i-vé.

★
Una salutació

a

Un amiic d'"Helix" ens

poble

la noia que passà
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tragèdia,
ve

la

gran

I llurs

tragèdia d'aquell
deixa entre¬

la Infiuència d'una rambla curta.

en un

quadro "si s'hi

seguida s'hi nota la falta d'un pas¬

tre parets

que no

un

seva

pugui tornar
Si la

rambla,

la

a

no

es ma-

-^rquè desap^sregul
vida panxa-con-

seva

gent d'aquell poble

rambla i

són ies qua¬

riure idiota o s'atabala i ho

embesteix bestialment,

tent.

les quatre parets d'a¬

quelcom

grises de la

reja i treu

esplaiar, i qui diu la vista, diu l'esperit.
gent d'aquell poble encaixonada, en

Beethoven, Chopin i C.®.

gent d'aquell poble quan se

li pora davant

i

La

les faltes d'orto¬

timpans sols aguanten la música

Per això la

seig llarg i espaiós, on la vista es pugui

els seus lleures, en

mira

es

de paper fi de

del tenir la rambla curta.

se'n

va

a

no

deixa

pugui mirar les

i no sap veure

seguro—deia amb forta vehemència,

de la

seva

rambla

Per això la

rades

un

més enllà de la distància

escanyolida.

guardant-nos fixament

gent d'aquell poble no té mi¬

amples i els esperits són mesquins.

precepte i

es

a cop

va

a

missa

coses

perquè és

de tocar campanes.

la

passejar per- on

quella rambla raquítica, s'ha tornat miop

Per això allà:

de

llegia al voltant

Tota la gent d'aquell poble
veure

veuen

encara que

assembla".

d'una taula de cafè:

De

★

AZAfiA, home

★

La

de l'Institut d'Estudis Catalans no és
i si cap

Únicament

municipal, si hl entreu,

la barreja

Una

intelectuals,

sentir les paraules del gran amic de Cata-

llunyanes, jo li as¬

—

ma

es¬

catàstrofe

aclaparadora.

Mentalment, vaig comptar
de

pobles d'idèntic

una

infinitat

cas.

SIO-TU

Desperta, Cerdanya!
pas a pas
fent honor al seu clima, resta freda, indiferent, com si no
formés part d'aquesta Catalunya que va en cami de donar un
canvi tan gran que restarà desconeguda dintre de poc per als

historial net, si no es vol que Ja admisió de cert sindividus porti al frachs l'entitat politica que els admeti.
Desperta, Cerdanya! Heus aci el nostre crit que surt det
nostre cor, de! cor dels qui voldriem veure en aquesta admi'
rabie comarca un esperit de renovació. Com pot esperar-se,

qui, com els cerdans, no segueixin aquest canvi amb tota
atenció i continuadament.
Per tot van creant-se nuclis politics Ja complement defi¬
nits es preparen per a les properas lluites electorals, que són

però, qie desperti la Cerdanya si no ho fa primer la seva ca¬
pital? Puigcerdà, poble envejat, que podria ésser una vertade¬
ra capital de comarca, resta sense fer res per a despertar-se
i, el què es pitjor, dóna un mal exemple als altres pobles.

Mentre

arreu

de Catalunya

vibra el sentiment català i
els esdeveniments, la Cerdanya,

segueix tothom

sentar un

Serà

possible que no hi hagi a Puigcerdà un grup d'homes
a sacrifícar-se per a aixecar l'esperit de la comar¬
ca? Bs hora Ja que el Centre Republicà faci un canvi radical,
deixant d'ésser un anònim que no dóna fe de vida ni en les
grans diades, per a ésser el casal on s'apleguin els homes
que volen treballar per l'esdeveninor de la nostra terra i que
sàpiga demostrar a tots els pobles de la Cerdanya que Puigcerdà és digna d'ésser la seva capital.
Bs necessari preparar-se per a presentar batalla als nos¬
tres contraris i això solament podrem fer-ho amb fermesa, si
abans el nostre Centre ha quedat lliure de les lluites inte¬
riors que actualment sofreix. No és hora ara de quedar-se a
casa si no s'està d'acord amb la direcció que porta el Centre,
sinó que, aprofítant la propera Junta General, donar a conèi¬
xer els errors que puguin haver-hi i assolir que sigui el que
que ha d'ésser: un Casa! per als esquerrans que volen tre¬
ballar per a la nova Catalunya.

les del juny del 31. Aquestes havien d'es¬
Bspanya, i van fent-ho satisfactòriament;
les que vindran han de decidir de la sort del nostre Bstatut,
aquest Bstatut que tants de treballs ha costat d'obtenir, i que
sigui un èxit, com nosaltres creiem, o un fracàs, com vol¬
drien alguna gent de dins i molta de fora de Catalunya.
Cal donar-se compte de la responsabilitat que pesa da¬
munt nostre, i el sentit d'aquesta responsabilitat ens ha de
donar ànims per a fer triomfar les esquerres.
Bs necessari acabar l'obra començada el 14 d'Abril
lluitant per a que el primer Parlament català tingui una com¬
pleta majoria esquerrana, i això sols ho aconseguirem amb
¡'unió de tols els vertaders esquerrans, mai barallant-nos. Cal
que tots tinguem la suficient noblesa per a proclamar les nos¬
tres idees i, mab l'afínitat d'elles, anar a una entesa allà on
pel petit nombre d'individus no sigui possible la formació de
varis nuclis amb potència propia. Cal també no caure en la
candidesa de creure que es una avantatge admetre en els cen¬
tres politics a tot qui es presenti, amb el fi de poder ésser
molts; avui es convenient a més de la petició d'ingrés pretan

importants
la

tructurar

com

disposats

nova

Puigcerdà, Setembre 7Q32.
Jo.

tantes vòltes com aquesta omissió es com¬

brà la

provi.

Tots els seus actes foren molt

Confia

aquesta Inspecció en què els que

és trobin afectats per

patrons que no es trobin degu¬
inscrits en totes les responsabili¬

incorrin els

tats

O LOT

respecte

sancions que

Inspecció Regional de les Mutuali¬
d'Accidents del Treball a l'Agricultura,

La

tats

Catalunya i Balears, ens prega la
publicació de la següent nota:

per a

"Essent

obligatori per tots els patron»,

les excepci-. ns
reglamentàries, la inscripció en una Mu¬
tualitat patronal contra els riscs d'acclag'ícols,

no

pliment de ço que disposa la Llei
d'agcst de 1931, s'adverteix

què de

tar les

responsabilitat en

què incorren els infractors.

no

,ael

de 25
present

afilia:*-se seguidament en

Entenament civil.

•sancions que l'expressada

aplicades 'es

disposició l^al

conslsícnti en una multa
cent

nostra ciutat, la

creixent i

es

matrícula del colJegi va

pot augurar un curs normal

pel que fa referència al nombre d'aiumnes.

El

lliurament de l'Estatut.— Foren en

nombre de més de tres-oents els ciutadans

d'aquesta ciutat que

—

Diumenge passat, a

quatre de la tarda, tingué lloc l'enterra¬
ment civil de la nena Maria Canal Albero-

les

la flUa del nostre bon amic Eeliu.
mentat acte hi acudí una

guïcries, amb jurisdicció en el terme muni^ojai corresporicnn, li seran

No obstant la campanya que en con-

tra venen fent tots els cavernícoles de la

es

traslladaren a Bar-

celona, amb motiu de la vinguda del cap

ulls

a

el deure de cridar

primer d'octubre començarà les seves tas¬
ques.

disposicions legals esmen^^ades en la

nota anterior i sobre la

ai'pana de les esmentades Mutualitats obli-

vint-:-cinc

determina l'expressada Llei."
es creu en

Col.legi de 2.on ensenyament.— El dia

l'atenció sobre la necessitat de complimen¬

nre,

estableix,

l'obrer accidentat i en les

conioresos en

ci'-i'ts del treball a l'agricuitura, en conp

avi.s de

L'Alcaldia

a

Miqud.

concorre-

guts.

d'accidents

inscriure's, sens per¬

judici de què en cas d'accident del treball,
dament

festa el barri de Sant

les esmentades Mu¬

tualitats patronals obligatòries
del treball, cuitaran a

seva

el més sentit

Govern

i

"Concentració
passaren de

altres

parlamentaris. De

d'Esquerra

Republicana"

seixanta els socis que hi assis¬

tiren.

enor-

provant com el poble veu amb bons
l'obra laïtzitzdora de la República.

A l'amic Canal i restant
nem

gernació

A l'es¬

del

família els do¬

Baixes
que

a

Acció Catalana.— Hem llegit

s'havien donat de baixa d'aquest par¬

tit, els senyors Jaume Bofill i Mates, Massot, Abadal, Vinyoles i Uuls Massot.

condol.

de

pessetes, que es repetirà

Pesta de barri.— El dia

rtat-i-cinc oele-

Festes

majors.— Al vei poble de Besalú

Acció Ciutadana

Arxiu Municipal de Girona. Accio ciutadana . 30/9/1932. Page 7

celebrà dissabte i diumenge passats

es

la

festa major. Fou molt concorreguda.
Pels dies últims d'aquest mes i primers
del proper hi han anunciades les festes

veí

del

poble de La CkJt.
El Centre

CONGRÉS

Dot-Arxé, del Comitè Executiu

Central del Partit.
•

•

•

HOMENATGE A MARAGALL.
setmanari

celebrà sessió dimarts passat, tractant dels

un

següents assumptes:

rent

l'homenatge

a

.De la Comissió de Foment.— Dictamen

que aquest

don Ramon Sala,

En el

comentari signat per R. Vayreda, lefe-

Aprovació de l'acta anterior.
a

—

Ciutat d'Olot" hem llegit

"La

terès

proiposant s'autoritzi

se¬

Calm, de St. Feliu de Guíxols, ademé.» del

oifeanitzat un seguit d'interes.sants festes.
Sessió de l'Ajuntament.— L'Ajuntament

Assisti¬

—

Tomàs Fernández, de Besalú i Josep

nyors

company A.

Republicà Federal Agricol ha

D'ESQUERRA.

delegats de la Comarcal els

ran com a

Joan Maragall. L'in¬

a

del mentat senyor

ganitzat

homenatge

per una

demostrar

era

havia estat

no

or¬

recordava "Acció Ciutadana", i com és fà¬

corresponents i conforme als plànols pre¬

cil comprovar

sentats, i)er

zador i la filiació

modificar les obertures de la

número 21 del

casa

carrer

de Bellaire.

De la Comissió de Governació.—

d'edificis

s'acordi que per

senyali de

últimament

aprovada;

ciat .de Foment se
i

pel Nego¬

que

procedeixi

l'adquisició

a

coLlocació, per compte dels propitaris, de

les plaques dé numeració, i que aquesta si¬

gui notificada

a

l'Administració de Rendes
pes¬

les despeses de conducció de pobres

a

i malalts de la localitat dements i

despeses

similars.

Dictamen

proposant s'autoritzi a don

Alfons Esteban per a
rera,

instalJar sota la

vo¬

enfront al garatge de la .^eva pro¬

pietat,

un

dipòsit surtidor de gasolina, en

les condicions determinades

la

en

ció vigent, sota la inspecció de

legisla¬

l'Arquitecté

municipal, i amb les obligacions d'abonar
els drets municipals corresponents, deixar
la vorera

en

el

seu

rant-se concedit el

estat actual i conside-

permís

a

títol de

pre¬

l'Ajuntament

d'aquest poble secularitzat el
ri, fa pocs dies

cometé

es

seu cementi-

un

greu

la dignitat humana, privant de

a

gués ésser enterrada

una

insult

què

po¬

criatura que morí

s'autoritzi

Mercè Ferrés per a dedicar-se a
d'automòbils de lloguer,

disposicions

que

donya
la indústria
a

subjectant-se

a

les

regulen aquest servei.

Després dels precs i preguntes fou

xò, els regidors d'Esquerra Republicana han
presentat una proposta per a què es proce¬
la secularització de l'es¬

sentada

una

proposició dels regidors obrers

sobre concessió de

vacances

als obrers de

brigades municipals.

SANT

di¬

No

Per

de

no

en

aplicar

una

ta per

d'efectiva. Aquesta estarà compos¬

Güell D., Oro, Bassols i Plastove.

—

Concentra

d'Esquerra Republicana ha

per a

entrar

a

desiginat

formar part d'aquesta Jun¬

ta, al company En Josep
•

•

♦

Canal.

•

Acció Ciutadana
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suficient eclecticisme

una

tothom per igual, l'esperít del

a

citat articulat.

poble de Ripoll té dret

i-iffrwWÉlifTn>wrii>iriUini

vien

"L'Avenç" per a donar una
la Plaça Prat de la

a

Riba., Hom notà de seguida que les sarda¬

interpretades

adients

eren massa

no

amb la diada, i l'absència d'himnes patriò¬

ir

da

FEDERAL", la

d'im

qual,

acomiíar.ya-

regidor de l'Ajuntament, anà

sol·licitar que

fossin tocats

"LA

SELLESA" i així els fou

promès,

a

SANTA

pero

no

complert. Finalitzat el concert, amb les
obres que

formaven el programa primitiu,
de

bell nou protestà del fet

tre les reclamacions del
"Els

Segadors",

públic
el

que

temps de

■

••.

limitat

que

en

cjeuia-

Sindicat

'*- ■

;

• -

.

irmaM—i-||iifiiiMiiiiiMjii hm iii·inimni·i iIimmiwi

les

a

reclamacions,

res

que

miés i que s'ha¬

complir el programa fixat

a

No és

nostra

aquesta la primera vegada que la.
cobla, paradoxalmient anomenada

"L'Avenç"

es

mostra contrària

a

inter¬

pretar els nostres himnes nacionals, amb
entossudiment

un

no

tics.

BLICA

l'aecéà

a

l'Ajuntament.

per

audició de sardanes

nes

•

•

ja no volien escoltar

de Sant Feliu de Pallarols va contractar
la cobla local

if|íl

,

part de ralcal.

que per

a

imposades les

emprat quan ens e-

monàrquiques:

marxes

ja en la commoració de l'advenimtnt
la

República,

haver d'ésser

va

de

element

un

del "Bloc Republicà Federal" qui els pro¬
porcionés "Els Segadors" i "La Ma.rsellesa"

hom al·legués el no poa-

per a evitar que

seir-los. De bell

nou

escarnits

ara

tres sentiment de scatalans i
no

els

nos¬

republicans,

podem silenciar aquest Inquallcable pro¬

cedir

de

la

Cobla

"L'AVENÇ",

Feliu de Pallarols,

contrari

la quasi totalitat de la

de

Sant

i'esperit de

a

població.

no

permetia d'executar major nombre de

sardanes de les que

havien fet constar.

Preguntats si prolongarien l'audició satisfent els honoraris que
gueren

junta de L'HOSPÍTAL.

s'observa

tant de la cobla

celebrar, amb tot Catalunya, la
signatura del nostre Estatut, l'Ajuntament

eLs

ve¬

:

obstant, semibla

democràeià la companyia dels llibres és pér
tothom i nd patríníiòni de quatre tói-.tir áts:

OE

marques encara.

tiv.a provisional

ció

FELIU

L'esperit de la monarquia és a algunes co-

nava

d'aquesta entitat tota

estableix l'obligació per

jar les parets exteriors de les façanes de les

.

marts passat es constituí una junta direc-

gada que no hi hagué manera de nomenar

que

cases.

—El

RALLAROLS

sió que

ne

Municipals,

al clos de la Biblioteca Matà. En

els músics al·legaren a l'esmentada comis¬

En l'Assemblea de socis celebrada el

partit Catalanista Republicà.

part dels propietaris de lebossar i blanque¬

mentat cementiri.

ESPINA", "ELS SEGADORS" i "LA MARpre-

■

les

ces

recentment nascuda; a conseqüència d'ai¬

Es formà una comissió del "BLOC REPU¬

Dictamen proposant

com¬

el que es declara en

de fer conrplir l'article 22 de les Ordenan¬

ren

cari.

vibrant article del

en

—^L'Ajuntament de Ripoll na pres l'accrd

Amb motiu de no tenir

setes del capítol dlmprevistos per s aten-

dfe

un

Casademunt

ments del

ARGELAGUER!

deixi tot seguit a

Públiques 1 Registre de la Propietat.
Proposició de què es destinin cent

Ripoll publica

pany

contra d'una entesa electoral amb els ele¬

l'Arquitecte municipal s'as-

als edificis, d'acord amb la retolació de carrers

de

seus

membres.

el nombre que comipongul

nou

política de tots els

"Clam Popular", el volgut portaveu de
le organitzacions esquerranes de la comarca

retoiacló de carrers,

l'actual

a

rellegint el comitè organit¬

Propo¬

sició de què, per a adaptar la numeració

RIPOLI.

sola entitat política com

previ el pagament dels drets municipals
a

RIROLLÊS

EL.

fixessin, respon¬

afirmativament, i els

fou lliurat

pSou herniafí
Recoriieu (jue

únicament acabai »

defraudats perqlñi si bé fou tocada

"La Santa

•Els

Espina" i la primera tirada de

Segadors,

es

negaren

a

repetir una

i altra, contestant el director i el represen-

Jes vostres mo-

Apareí! Herníari#

l'inïnort, però altra vegada els ànims que¬
daren

^

u

V

^

imposa por la seva cnnstruc^ió ci

tífica

1

dispositiu esppciai.
Practic&nt

^ P'ïa·fcísi V'flB.
pètíic de

p^Carrer del Caiine 44

-

r-

especialUzat

ftiab. fil tríctcment'^rto-

ifcK hernies.

lelèfon ¡¿9

■

6lR0N

^
^

^

^0

e A IX

AL.T

e:!wiporoa
ELS PROBLEMES DE LA

EISVIRORD A

INDUSTRIA

"Empordà Federal" publica un interes¬

El "Ckjmltè Suro-taper de

Catalunya", ha

tots els elements afectats per la

a

crisi de la indústria unes notes

explicatives

sant article signat per Teus, parlant de
propera lluita electoral. Del

tions realitzades per la Comissió nomenada

l'Assemblea celebrada

dia 20 del

mes

que som.

Palafrugell el

a

Aquests resultats,

aquest batec revolucionari i satisfer lo,
no

tot,

Macià, s'ha fet càrrec

de la difícil situació creada
cions sureres per

zelaris decretat

posant-se

a

les pobla¬

a

l'augment de drets

aran-

pel Govern francès 1, dis¬

fer tot allò que 11 siyui possible

protegir la nostra indústria, ha deter¬

per a

minat la pràctica, d'una informació referent
a

la mateixa. Et funcionari de la Generalitat

senyor Jaume MontUor

Grau, que ha estat
encarregat de portar a terme aquesta in¬
formació, arribarà^demà

les nostres

a

2.on

El proppassat

diumenge, foren Uiul

junt amb unes notes explicatives de les

teixes, El Sr, Azaña
diaria

va assegurar que

l'assumpte amb tot l'interès

ma¬

estu¬

que

la

retra'iment de les

El mateix dia els

representants del

"Comitè", celebràrem dues extenses entre¬

tasca. Al Ministeri a'Agrlcultura

seva

ra,

i per l'economia de Girona, la maniobra

faria

la gran

a

Catalunya.,Tenim
desprestigi 1
conscients

masses

un

asse¬

per

ració d'una

l'avarícia, d'una plutocràcla

empre^ que s'ha enriquit du¬
l'esforç d'uns obrers que avui

rant anys per

acomiada

en forma Inqualilcable. Coneixen
aquestes dades el Sr. Ministre i cl Sr. Di¬

rector

General, facilitades abasta.ment

cients per

opinió inquebrantable, és

bús del capitalisme. Diumenge pas.sat, apro¬

que

l'Esquerra de

Catalunya ttodria de presentar-se
lestra amb el

seu

programa

la pa¬

a

íntegre

aliances que el mixtifiquin, i amb el
sit inquebrantable de

l'aplicació dels
—El

seus

portar

sense

propò¬

la pràctica

a

principis revolucionaris.

poble de Vilafant inaugurà brillant¬
Puig

Pujades i Josep Iria hi assistiren pronun¬
ciant sentits parlaments.
—^La Joventut

el

resoldre amb justícia contra l'a¬

fitant la

presència del Cap del Govern de la
República a Barcelona, una Comissió d'o¬
,

brers féu

entrega d'una exposició raonada

de l'afer i de la petició d'ésser atesos. El Sr.
Azaña

va

prometre esturiar-lo amb interès,

1 demanar la màxima activitat

d'Esquerra Republicana i

el venerable President de

la Generalitat.

atropells,

ens sumem a Tactltud dels obrers

1 reiterem el

Assemblees, imperant

aviat les seves reclamacions.

ambdues la ten¬

en

seu

Unió

desig de

L'Ajuntament

Esportiva Figueres ha encap¬

Indústria i Comerç i el senyor Director Ge¬

victòries sobre els equips C. D. Cassà i Ra¬

els pous negres.

neral de Comerç.

cing Club local.

Cap del Govern de la República, foren molts

ta qüestió, no sols en el que respecta a la

els

recent

lona, per retre homenatge de gratitut

per
nar

de

drets

França, sinó també

en

duaners

fet

el desig d'orde¬

Els comissionats escoltàrem la pro¬

mesa formal feta

pel Sr. Director General

i avalada pel Sr. Ministre, de prendre
mesures que

calgui

per a procurar

les

resoldre

el problema surer, portant a la Comissió

Mixta del Suro, que s'ha de ruenir el dia 11

d'octubre,
a

go

vinguda

a

Catalunya del

figuerencs que es tralladaren

a

un

pla d'ordenació

que

tendeixi

conjurar la crisi actual. Els Srs. Domin¬
i Pi i Sunyer mianifestaren la

ça que

seva creen¬

dita Comissió podrà recollir les

as¬

els terribles focus d'infecció que són

descapdella d'una

a

tan

insigne republicà.

A

la

situació de la in¬

—^Dçmà, divendres, tindrà lloc

gell, una altra Assemblea
nous

per a

tives

en

uns

s'aprovaren

cases

on

les clave¬

higiènic, cal afegir les següents:

Carrers de: Santa

Eugènia, números 12,

18, 24 i 26; Barcelona, núm. G;

Progrés,

5; Paó, núm. 3; Ciutadans, núm. 14; An¬
selm

va

Clavé, números 7, 12 i 18; Figuerola,

núm. 33;
mero

Muntanya, núm. 19, i Sala, nú¬

3.

actes organit¬

Federació provincial dc

els que

ja publicada de

tractar dels

Palafrugell, Palamós 1 algunes

poblacions sureres,

zats per la

llista

números 27 i 29; Fontanilles, números 1 i

—Divendres de la setmana passada,

altres

contínua, que és

Palafru¬

a

aspectes de la qüestió surera.

tenir lloc a

es

i on s'han realitzat altres obres de

caràcter

dústria i de les comarques que d'ella vi'jen."

manera

s'han desguasat pous negres a
gueres

sits que poden millorar la

però, aquesta

la clau de l'èxit.

Barce¬

totalment la indústria i la p-oducció

surera.

Girona prossegueix

Llarga és la tasca;

d'impressions, els Srs. Domingo i Pi Sunyer
explicaren tot l'actuat pel Govern en aques¬
augment

de

repòs la bella tasca de fer desaparèi¬

sens
xer

—^En motiu de la

siguin ateses ben

que

esquerrisme en

tots els ordres.
La

interessa c-w

gadCf de què encara siguin possible aquests

Socialista celebraren per separat les seves
accentuar el

la Comis¬

va

Nosaltres, que ja hem protestat altres ve-

partit local de la Federació Republicana

en

a

sió interministerial. També

çalat la temporada obtinguent dos brillants

Després d'im ampli canvi

per

tècnics 1 bons amics de Girona, i són sufi¬

Sr. Ministre d'Agricultura,

vistes amb el

jutjar de l'atro.

pel! que representa per a la classe obre-

degades de llibertat i, per tant, la nostra

dència

importància requereix.

3.er

revolucionària de

han de portar-nos un

ces

Asaña, les conclusions de l'Assemblea

nyor

seva

massa

esquerrista, representa un

un engany que es

ment les noves escoles. Els bons amic.".

rades al Cap del Govern de la República se¬

bat la

industrial deshumanitzada i la desconslde-,

pressuposi una debilitació

que

la convicció íntima de que aquestes alian¬

co¬

marques.

solució del conflicte de "La Aurora", ha aca¬

llogament

fraude,

El President de la Generalitat, l'ho-

proposta' del senyor
Director General d'Indústria per l'estudi i

planejada

l'esmentat "Comitè", són els següents:
" 1 .er

si

intermi¬

a

volem desgraciar-nos, i .xvui tota coalició,

'del sentiment

:

si la Comissió

hi ha dades suficients per a

''Es necessari—com ha dit Azaña—sentir

segons es manifesta en la comunicació de

norable :Sr. Francesc

la

mateix, reta¬

llem fil següent:

del resultat que fins, ara ,han donai les ges¬

en

CAS DE LA FABRICA "LA ATIRO-

nisterial nomenada

SURERA

circulat

EL

RA".— No sabem

coopera¬

unes conclu¬

En

cap

la darrera

sessió

d'Ajuntament,

el

de la majoria republicana Sr. Cerezo,

piracions dels elements industrials i unir¬

sions referents

ies als punts de vista del Govern que ja té

Aquestes conclusions foren lliurades als Al¬

creació de dos beques, una per a estudis uni¬

de la totalitat de la qüestió surera, propò-

caldes de les

versitaris, i l'altra, per a ensenyaments tèc-

a

la indústria suro-tapera.

poblacions respective.

va

presentar

una

moció interessant;

Acció Ciutadana
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la

Generalitat.

nies, a les escoles de la

Aqxiesta proposició forma part del pla
a

realitzar per la majoria,

puix que ja figura

qtxantitat en el pressupost d'enguany.

una

★
Com l'any

anterior, l'Ajuntament de Gi¬

respectaole nombre

ha concedit un

rona,

de matrícules

centres

gratuïtes per n estudis en els

d'ensenyament d'aquesta ciutat.
★

"Acció Ciutadana"

per

correspondre al

què ha estat acolúda, surt avui

favor amb

lleugerament reformada
La redacció espera en

setmanes posar el

i millorada.
el transcurs d'unes

portaveu del partit R.

F. N. de les C. G. a l'altura que es

mereix.

★

gptama"...

D'UN OmONl"

"MEMÒRIES

de

loan

Hem rebiít un

exemidar d'aquesta obra,

agraïm ben sincetament.
publicats

visions plenes de co¬
la Girona vuitcentista. Gironí de

"Diari de Girona",

lorit de

arrel el Sr. Vinyes, ha anat

soca

personatges

records d'esdeveniments i de
que

exhumant

el camttnar adelerat dels anys lia borrat

ja i ha fet desaparèixer d'entre

•

pro-Estatut i a l'any i mig

la seva

a

dia l.er d'octubre, a les 11 del

cies i

celebració d'un Congi-és ex¬

el que es

tractaran assumptes

•

JOVENTUT lUEPÜBLICANA GIRONA

ntecres, a les 10 de

política

d'Importàn¬

a

la vetlla, una conversa

la Secretaria del Centre d'Unió

Republicana, a càrrec del company
Pere Vila, Secretari de la mateixa, qui co¬

la nova estucturació

coneixen l'ordre del dia, llum

•

Aquesta agrupació celebrarà el proper di-

política de Catalimya.
Tots Is Comitès i CJentres adherits a l'Es¬
querra,

tractar de les suggerèn«

ass<dir
responsabilitat del Govern de Catalunya,
als dies 112 d'octubre, en

matí,

ponències de cada comarca.

poble. Avui es prepara per

traordinari per

de les comar¬

l'estatge del Centre d'Unió RepuMicana

de Girona, i>er a

excel·lència i essencial¬
democràtic, obra sempre escoltant la

Partit dinàmic per

i té anunciat la

•

gironines celebrarà reunió general el

ques

República, Catalunya obté
carta autonòmica.

dtí

*

El comitè de la federació

proper

ment

terme dea
desenvolu¬

pament del nostre ideari politic.

les eleccions i el dia 14, per mit¬

cia relacionats amb

Es tracta d'un recull d'articles

del Govern de la Generalitat el

d'instaurada la

la

Vinyes.

tirà l'acció del moment per dur a

jà dels seus més genuïns representants, procdamà la República. Ella patrocinà més

veu

-k

a

guanyava

d'aquest Congrés sor-

De les deliberacions

partit d'Esquerra Re¬

publicana, anuncià el seu ferm prop ¡sit d'ac¬
tuar revolucionàriamtent. El dotze d'abril

tard la campanya

Ciu¬
tadana", han mierescut l'hoxmr d'ésser re¬
produïts en periòdics com "L'Opinió", "Em¬
pordà Federal", "Autonmnista", "El ProMolts articles apareguts a "Acció

que

En constituir-se el

articles de U Constitució

mentarà algims

espanyola 1 de l'Estatut de Catalunya, adme¬

dis¬

cutida, havent formulat les juntes comar¬
cals diferents ponències. Les Comarques gi¬

tent controvèrsia.

ronines no hi mancaran.

ventut i els del Centre d'Unió

Queden convidats els socis d'aquesta

Jo¬

Republicana.

nosaltres.

Aquesta remembrcaió saturada de l'ambient

l'època,

de

ens

permet ara vesllumar agra-

dablemient aquelles figxires
nes

i aquelles esce¬
tòria, obtinguda damunt el

tan vuitcentistes i emotives.

portada de l'obra és un encertadissim
Aguilera.

La

dibuix del nostre

X.

amb

propi terreny

del "Martlnenc".

Aquesta victòria col·loca al
en

tercer lloc,'

l'excellent classificació
i...
camí del

BIFOLUET

1

actual anirà consolidant-se

GIRONA

3

Campionat d'Espanya!.

^

partit de campionat i primera vic¬

Primer

contrari i davant un ad¬
vàlua dtí "Ripollet"!.

comprensible l'engrescament dels nos¬
Campionat d'enguany no

Es

tres aficionats. El

pot començar sota els millors
nim fonamentades esperances

auspicis; te¬
d'assolir una

excel·lent classificació.
El

partit de diumenge darrer fou un veri¬

table
me

partit de campionat; molt d'entusias¬

per

ambdues parts, i una millor tècnica
gironins que els proporcio¬

i eficàcia en els

nà el triomlf.
El

Gaucia
Vilata

—

Bussot, Farró

—

der, Pagès.
MARTINENC

El
de la

comjixxst
majoria de ciutadans del poble, és

Centre Republicà Federal

dol de la vertadera

anarquia que continua

l'Ajuntament. No creiem que
es trobi en el temps en què vivim, cap més
poble tan vexat per al caciquisme més ab¬
imperant en

solut.

¿Quan es
la vida

normalitzarà Sr. Governador,

municipal de Celrà, com vàreu as¬

gut lloc una sessió

no

ha

tin¬

d'Ajímtament, tot hi

quedaria completament
la vida del municipi.

assegurar-nos que

3

Després de l'última i mediocre cctuació
l'equip palafrugellenc davant el "Bada¬

lona", diumenge es portà una

magnifica vic-

Acció Cíatadajía
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regidor,

pitjor,
tan
sols l'any passat als titulars, donat-se el
cas, que demostra el despotisme amb que
venen actuant aquests distatorets de l'arti¬
cle 29, que fa pocs dies que el Secretari tenia
encara i)endent de cobrament tot el temps
de la seva.

actuació.

I nusntrestant

el poble sense

escoi-xador, aigua,

escolés, sen¬

ni tampoc carrers

decents, requerits de tot

poble de 2.500

ciutadans.
Es hora

República arribi a un
la capital on
el Govern Civil de la Pro¬

Ja que la

ÏKDble emplaçat a 9 kmS. de
està enclavat
víncia.

¿Serà perquè l'únic

assabentat de tot i

Governador, çue no s'ha
portat al públic com la llei disposa, nl li¬
quidació de "pressupost" ni "comptes mu¬

principal responsable de semblaiit desga¬
vell, és l'acabalat cacic, fa dos mesos cons¬

nicipals".

picu d'en

Anys fa. Sr.

1

ha estat acceptada. Altre

considera dimitit, ja que mig
any no se l'ha convidat a firmar cap assumpte municipal.

se

normalitzada

PALAFRUGELL

de

CEL. FT A.

Més de cinc mesos fa que

Flavlà, Ribes,
Ferrer, Corominas, Clara, Escu¬

—

si

endeutat fins al coll, i no pagant ni

segurar-nos?

Girona, presentà:

sap

diu que es

L'Ajuntament continua de mal en

tòria!... I en camp
versari de la

tl.

l'intercjïsat (i se¬

gurament el Sr. Governador tampoc) no

"Palafrugell"

conjimtament amb el "Sa¬

badell". Esperem que

caràcter Irrevocable, un regidor,

nent d'alcalde, 1 encara

Tres mesos

fa que

dimití per escrit,

i

del Partit

Cambó, i avui flamant adquisició
Catalanista Republicà?

Del 1 al 10 d'actubre, per al grau de "Pñ-

Ensenyamenf agrícola de la
Generalifaf de Catalunya

rit".
Del 1

Per

tota

Escola Superior d'Agricultura de Barce¬
lona:

Grau

d'Enginyer agrícola: 4

Es

d'estudis.

zin el

Escola

Mitjana d'Agricultura de Caldes
Montbuy: Grau de Pèrlt Agrícola: 2 anys

de

prevé als interessats

ri presentin les sol·licituds

cursos

I'll

d'octubre,

i)er

al

grau

d'"En-

és

que

a

formalitzar les inscripcions i

mena

cretaria de l'Escola Superior

necessa¬

d'Agricultura.

(Urgell, 187), Barcelona, de 10

d'ingrés i realit¬

per

de detalls, cal dirigir-se a la Se¬

12

a

del

matí.

pagament dels drets corresponents

l'examen d'admissió per a seguir els es¬

a

tudis, abans detallats,

d'estudis.

a

ginyer".

les

en

dades se¬

güents:

Escola

pràctica d'Agricultura de Caldes
Montbuy: Grau de Regent Agrícola:
any d'estudis;

de
1

DDel 1 al 8 d'octubre, per

al grau de "Re¬

gent".

JOAN CASADEMONT COLOMER
Extraccions sense dolor - Malalties de la boca - Confecció moderna de tota classe d'aparells Prótesis.

DENTISTA

^

^

RAIGS

Visita tots els dies de 9

i de 3

clínica

a

7

a

1 del mati

de la tarda, en la

Qt L

PAPERINES

CAFÈS

BORSES I PAPERS PER

Camps i Guarro
R. Ferran

SUCRES EMPAQUETAIS

TKLÉPON,

Puig, 7

SucursaI: Cork 481.

321

GIRONA

«

-

BAOCCLONA

Societal

Servei de Recadar diari

ANÛNIMA DE

Es gaianteig un Servei Ràpid, Econòmic i Perfecte. — Paquets entregáis al vespre a Olot, a les n
dia següent són lliurats als consignataris de Barcelona, i així mateix els que són entregáis a Barcelona £
tarda, a les set de la mateixa arriben a Olot.
S'ADMETEN
A més, aquesta Societat compta a
ENCÀRRECS A:
Sant Joan les Abadesses a Barcel
(Carrei Antoni Llopis) i a les SUCURSALS: Plaça de la

entre Olot i Barcelona i viceversa amb combinació de 1'

TDANSPORTEÍ

A MÀnoí;! A fíiaC PASSEIG DEL BORN,
MiJdILKI Ml
Telèfon, 133

eim DE ÍRllHSPORTES

OLOT

República, II.- Telèfon, 48 i

carrer

transport

de la Proa, 7

de raïms de tota

mena

SíDclical A qrícol J Espolla
Que té el gust d'assabentar al públic

REPRESENTADA
PER

el

carrer

purs

que
ES

de

raims

visiti

4

A
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ELS ACCIDENTS

i

Responsabilitat Civil)

Companyia Adriàticavitda)
Je Segurs
(Incendis i
ooo

Agent general
ULUl

DOMICILI.
—

CONTRA

(Col'leetius del Tfebali, Agrfeois, Individuals

aquesta casa

el servirà bé.

SERVEIX

COMPANYIA OE SEGURS

a

Fontanelle, 4

«iiQUEL BOSCH

Si vostè vol beure vins

It' Assleifalnss Itaiiaad

en

obertura de la sucursal

seva
en

de mercaderies de Petit
el trajecte a dos die

mita el temps en

CABAN3 «CASA SINGLA»)

Olot

T

EMBALATGE

Disponible

general la

seva

dental

Plaça Párroco Ferrer, 8 (sobre Café Novetats) primer pis

Vins purs

X

O LOT

per

a

I 88 comarca:

Josep
Rossell So
'

Plaça Párroco Ferrerp 12r 1er.

*

FONDA

DE

RAMON ROVIRA

DISPONIBLE

TKLÉFON»

GIRONA

FILI.

Visiteu la Sas¬

Francifco
S

Sarasa.

PERFUMERIA EN GENERAL
::

erra

QUINCALLA I BISUTERIA

OLOT

Unie Servei JlarI

Major, 13 (lieteria)

L Aulo- eamio J Olof a Barrel ona
*

am

Rambla Lliberta^, 46

^

JFOSE-IP IP'UJfCWL'
^

Amb combinació de la

PRINCESA, 37.

AGÈNCIA UBACH

»

HORES
a

DE

les tres del matí.

Barcelona,

a

—

SORTIDA

Arribada

a

les vuit del matí.

I

::

JOGUINES

Carrar Lorenzana,
1er, 1.*

nuiíiiíiiuiiiíííiiniiiíiiiiiuiíiiiiíiirdiiiiiiííHuiiiniiiiiitiiiiiiniíHuimiHiiiiutfliiniiiiiuiintniflioiuinininmiflinnniíimttiiiH

DE

Joan PERICH

treria de

Espai reservat
per la casa

Ronda Dr. Robert, num. 43

330

Voleu vestir bé?

jortida d'Olot,

0

'

-

-

GIRONA

OLOT

'

1 viceversa

—TELÈFON, 17213

BARCELONA

ARRIBADA

| Sortida bada
de Barcelona,
a la una de la tarda. — ArriOlot, les sis de la tarda.
a

I

a

sports FRIGOLA
encàrrecs

lardes.

num

.

GIRONA

7

CALÇATS

scatiiar

MALARET

DE RADIO
f»

BATERIA DE

Cl^jINA

ÍER A REGALS

T

Vendes

a

l'engrós i detall

Gràfictnes

kNITARIA

DABIUS
SâHOLA

Jers,

lercaders.
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Girona

RAMBLA LLIBERTAT, 5

GIRONA

