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L

es

reacció

L'acció disolvent i corrosiva de la Dictadura da¬
l'institució monàrquica, en obrir els ulls al po¬

munt

ble sobre la quantitat de tirania que, «per se», radica¬
va en l'essència de la dinastia borbònica i sobre la ne¬
cessitat absoluta d'un dret invulnerable que radiqués
en la mateixa
entranya popular, va motivar l'estat
d'una voluntat unànime que es manifestà com un
allau, com un seïsme polític, en les històriques dia¬
des del 12 i del 14 de l'abril de l'any passat.
1 si la correntia popular va canalitzar-se, quasi
bé

en

la

seva

diments i

totalitat,

cap a una

justesa de

proce¬

de

revenja contra totes les forfou degut a què el moviment estava
controlat, previst i orientat de temps abans, per unes
organitzacions polítiques i socials degudament en¬
quadrades per uns homes de responsabilitat moral, i
que foren els valladars més ferms a tots els instints
una manca

çes opressores,

de crudeltat

o

d'incultura.

Aixís, soptadament, de fet i de consciència, els
pobles ibèrics — i quasi bé en prioritat el poble ca¬
talà

—

seu

sí

trobar-se i sentir-se

republicans. I del
representació parlamentària, que
en Corts Constituents ha fet norma
jurídica de l'am¬
bient popular, puix que romperen els predominis i
privilegis ancestrals a favor del clericalisme, de l'e¬
varen

va

sortir-ne la

xèrcit, de la noblesa i de la abusiva propietat.
No

en va

ha passat

Revolució francesa, per

quasi un segle i mig de la
humanitzar els procediments

de revolta

popular. Per

definitiva,
envergadura, França
degué viure els dies tràgics del 93 i del 94. Malgrat
la decapitació de la monarquia, rebrollen, després del
Consulat i de l'Imperi, nous tanys monàrquics' nome¬
a

aconseguir,

Lluís XVllF i Carles X^ abans no es restaura de¬
finitivament la República, com a forma definitiva de
nats

govern.

Els «sans-culotte» rendeixen culte

públic

a

l'imat¬

de la Llibertat, assajant un nou paganisme en opo¬
a la religió
de la monarquia i de l'Estat, que
queda de fet aniquilada i extingida, i al cap de breus
anys, Napoleó 1 ordenà «te-deums» per les sevas vic¬
tòries militars, i és coronat Emperador, mig per mà
pròpia i mig per mà del Sant Pare, en la Catedral de
ge

sició

Nôtre-Dame davant l'entusiasme eixordador de
el

tot

poble.
Els fills

d'aquells girondins

després d'hadesdes¬
trossats, l'endemà d'haver-lo aixafat contra el pati de
l'Hôtel-de-Ville des d'un tercer pis, i que empenyien
el cotxet de paralític de Couton envers la mateixa
sessió de guillotina per trobar-los clements i humanitzats, rebien amb joia les lleis contra els regicides, i
deixaven que els llops i la fam acabessin amb els
pocs que pogueren escapar-se de les vigors de la
reacció, esdevinguda anti-revolucionària.
Aquests canvis, aquestes mutuacions, se produíque,

ber-los semi-divinitzats, porten a la guillotina les
ferres vivents de Robespierre amb els maxilars
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poble francès a través tant sols
d'uns pocs llustres de temps, com si volgués esborrar
la pròpia acció d'uns moments que considerava ales¬
hores d'inconsciència o d'ubriaguesa col·lectiva, dei¬
xant reaparèixer els primitius instints d'animalitat i

ren

FIGUERES

dintre el mateix

de canibalisme.

Republicà

STA. COLOMA

Clavé, 23

damunt

d'alguns pels quals la llibertat és essència de
vida.

la pròpia

Però...., temem les reaccions. No les polítiques
sols, sinó les psicològiques. I no pas per desvir¬
tuar l'acció i la influència revolucionària, sinó per a
minoritzar-ne els seus efectes. Que no es tornin a
tant

d'una cirur¬
gia demagògica que escapsa al seu albir tant el que
realment és com el que li apareix malsà o corcat, i cantar «te-deums» en les esglésies, closes per la re¬
malgrat també que sols una part de l'actuació rege¬ volució, del despotisme i dels privilegis; que les re¬
neradora i legislativa de la Revolució s'encarnés, as- formes sobre els abusos de la propietat, no es quedin
similant-se, en la nació francesa, els fruits d'aquella en caducitat abans de amplificar i assegurar les vides
Revolució són patents i innegables no sols pel poble dels humils; que les lleis socials, algunes actualment
en germen, es desenvolupin a mida que la potència
que la realitzà amb la seva tràgica actuació, sinó per
l'Europa tota i per tota l'humanitat. La força vital, es¬ adquisitiva de la legislació, les fassin, inclús prematu¬
pantosament agegantada, de la Revolució francesa, no rament, justes i sentides; que la pau política i social
ha deixat escapar cap ésser humà, per distant en que ens ha dut la República, ja en realitat, ja en
temps, en cultura i en espai, sense els benifets me¬ esperança, sigui consolidada com una entranya més
I, malgrat tot, malgrat l'acció crudel

diats de la

seva

generosa

i horrible existència.

espectacularment, però serena, reflexi¬
va, culta, la Revolució espanyola, amb tant sols mi¬
grades espurnes de destrucció, sense un fil de sang
Modesta

de la

per retreure-li, no deixarà que el solc
tuació no sigui ferma i sentida damunt

seva ac¬

en

el

cos

del nostre

poble.

1, per témer-les, eduquem
sempre. Aprofitem tots els moments, siguin de des¬
cans, siguin de lluita, per educar en els deures i en
Temem les reaccions.

els drets

a

ho necessiti. Fem-los

cons¬

anhels, dels seus desitjós, de les se¬
necessitats, i de la manera legal i equitativa, din¬
les normes serenes de l'Estatut i la República,

cients dels
ves

tothom que
seus

del nostre po¬ tre
ble. L'abrandada que va experimentar a favor de la amb què pot veure-ho tot realitzat. Que sàpiga el po¬
forma republicana, és una cosa perenne en la seva ble que el poder emana d'ell, i que té el dret de què,
consciència. No hi cap ni el dubte ni la possibilitat vinculant-se en aquest poder, la legislació li eviti la
de cap restauració ni de cap rebroll; la forma de rè¬ tragèdia d'un viure precari, d'un viure desharmonitzat quasi bé sempre, d'un viure sense el gaudi d'un
gim és definitiva i certa. Les lleis de llibertat indivi¬
dual consignades en la carta constitucional, el poble passable benestar material i el confort d'una cultura,
d'una ciència.-*"^

les ha sentides àvidament, i aviat

d'un art

la seva
drets naturals i

les reaccions ni les revolucions materials

en

s'hauran fet carn
vitalitat. Els estatuts de reconeixement dels

o

Perquè quant aquesta legislació sigui

un

fet, ni

psíquiques
polítics als diferents pobles ibèrics,
s'han començat amb l'Estatut nostre, deficient enca¬ ja no seran possibles, puix que seran innecessàries.
ra al nostre desig, però
tal volta, malauradament,
equitatiu en quant al grau de nacionalització actual
Amics de les Comarques Gironines:
de Catalunya.
Amb un any d'actuació, l'obra de la República propagueu «ACCIO CIUTADANA.»
ens ha passat de l'endarreriment en què ens tenia la
L'èxif del nostre setmanari depen del
Monarquia, a la paritat amb els pobles europeus més
nombre de subscriptors.
avançats, i en certes concessions i afirmacions, per
Acció Ciutadana
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o

El

cola i lluiten contra tot i contra to'^s, per

laïcisme

culpa dels mateixos Mestres

que

ho consen¬

tim, per culpa de la condescendència dels
governants, per culpa del poble que ho to¡La satisfajcció més

havem de

gran qtue

sentir els Mestres amh el

Règim, és

nou

cara a

braç a braç des de la infante¬

cara,

els farà més germans;, els podrà se¬

sa;

remanc^ipació total d'aquell ambient vi¬

leccionar

ciat, enrarit, corromput i xacrós que ha¬

que

víem de soportar

més tingui per

contra la nostra voluntat i

contra la nostra consciència de

d'inteUigències, supeditats

forjadors

a unes

normes

justament per treure profit

més valgui

bé de tots,

per

no

del

del que

bé d'ell i d'uns quants més.

Cal bandejar d'una vegada

existent entre el

el desequilibri

poble, el règim de castes

d'ensenyament basades sempre en el caprici

vergonyós soportat fins avui, les diferèn¬

i conveniència d'uns

cies

i

governants farsants

sectarisme religiós que

un

l'Escola, fent del Mestre
volrmtat

se

ment

un

s'imposave a

autómata

sen¬

pròpia i controlant inhumana-

l'esperit, la consciència i el lliure al-

birament dels infants. No

tres, ni cap govern, ni

som

ningú nosal¬

sectarisme po¬

cap

Injustes
fi. No

ficació i unitarisme. Són l'antítesi l'un de
l'altra
Per

encarna

tant, els

da, ho fan

privilegis,

de

fiança

arbitrarietats,

incongruències, aberracions,
ració

de gene¬

generació dinàmicament s'havien

en

d'admetre
tat per

que

com a

article de primera necessi¬

bé de l'home i convertien els

pre-

ci-ptors, que per pedagogs que fossin, no els
servia per a res, en

tisme

los i fent-los la vida impossible si

consciència

va

es

la

se¬

rebelJava contra els feu¬

dals, caciquistes. Inquisidors contra totes
les lleis, que volien tenir el poble esclavit¬
zat

i

començaven

íent-lo amotUar al

el

oprobiós Règim

seu

seu

acomodatici i)arti-

cularisme des de la miés tendra infància a
fi de

què l'home semlpre cohibit,

més tard decissió per

no

tingués

afrontar la vertade¬

llum de la vida. De totes les lleis vota¬

ra

el dictadorisme

despòtic.

combaten l'Escola unifica¬

que

o per que no

els convé perdre
tenen

o per que no

con¬

prou

ells mateixos i temen veure's pos-

en

més afavorits innatala seva intelJigència menys atro¬
llei d'herència, o per que són

ment per
fiada per

llecs i estan

senta l'unlflcació
I

l'Escola,

i>er

cal

bandejar

enèrgicament d'una vegada tot el

que

si¬

guin Escoles anti-constitucionalistes. Molt
particularment les

confessionals, que se¬

gueixen mercadejant encara amb
nyança

l'ense¬

i segueixen tots els mateixos proce-

diménts enterbollts, envoltats de la carco¬
ma

portà el país

que

la davallada més

a

punyent i vergonyosa en el transcurs dels
anys que

han pogut imposar la sera hege¬

monia, absoluta, irreductible per fanàtica
i conveniencial

les

a

seves

concupiscèn¬

I amb

aquells prejudicis primaris, fent d'ella l'in-

món ignora en

treure cara al

que en

absolut tot el que li cal per

millor guanyar-se la vida i
dre

a

millor apren¬

comportar-se amb els seus iguals

i

Els Mestres podem

desenvolupar ample¬

nostra única missió-

ment la

La més im¬

portant de totes, com va reconeixent-se, i
la que per

conveniències de mala fe, esta¬

més menyspreada,

va

poc

més

més

poc atesa,

remunerada, mlés trepitjada i malal-

tiça, de totes les que tenen un caire
marcable, indiscutible
Cal

a

bertat de

en

re¬

profit de tots.

digna

és la del Magisteri, els
República?

senyament, gent
la

amb

carrera

despullats de riqueses i de sa¬

injust, és inhumà, que els uns ho
preparat per al festí i els altres

que res

tenen que veure

del Mestre?

Amb

quins

-ixtificat

1
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igual

igiuü amb els intrusos

en

la no.stra, i)i:stra

solament, missió de Mestre i junt amb l'in-

conspatibilitat d'aquests restes,

d'aquestos

deixalles del vell Règim bandejat, havem de
lluitar

els Mestres laics per

encara

missió rastrera

reconquerir de

pe.-

l'intro-

fan prop dels paies,

que

nou

damiunt d'ells i tíeVs

alumnes, la tirania avassallora que els im¬
posaven, dient

mil disbarats contra el Rè¬

gim, contra el Govern, contra els Mestres
laics i contra la Ckmstitució dins dels seus

casals sectaris 1

fora d'ells

i

imprimint

fulls répugnants contra les lleis de la Re¬

pública.
altra part, l'aprovació

de

l'article

les Corts, posa im conflicte gran, que si es

porta a cap tal com
de bell
blema

antuvi el
greu per

pugui

que

nya,

al Magisteri,

crear

passa a

Sant Joan les Fonts i deu passar

altres

iwbles? I amb quins drets tenen

eeara

avui la

que

republicans d'Esquerra de tota la vida,
sofriríem

unes

cudes si se'ns

conseqüències immeres¬

postergués

per

és de la

caverna

ça,

però, amb el

seny

ters

polítics catalans

cionar

d'allà,

favorablement,
en

de tot el Magisteri i

Entre

mateixos

procuren, com sempre
a

tort i

drets,

a

que

nou

havien fet,

dret? Doncs amb els

jo faria

de

Metge,

d'Advocat, de Veterinari, de Capellà, d'Ar¬
quitecte, i se'm processaria judirial-ient i
un

delincuent

vulgar, qualsevol

pas¬

pel cedaç de la justícia i la raó..
contra llei,

I

car¬

contra raó, contra .justí¬

cia, i no sels processa, no sels tanca l'Es¬

capdavan¬

per conjurar

la

i solu¬

relliscada dels

aquest punt tan interessantíssinï

dels drets de

Catalunya.

tant, seguim cada dia més deci¬

dits la nostra missió professional, optimis¬
tes com sempre,

satisfets del nostre deure
en

l'horitzó resplandent

ARTEMI

La Canya,

octubre 1932.

i els asse¬

nyala el compliment de les lleis del

altres ele¬

ments dins de casa nostra. Tenim confian¬

gosadia de plantar cara al

Mestre que no

posaria

de Mestres catalans fins als molls dels os¬
sos

professional de Mestre exercint des¬

saria

car

nostre Govern de Catalu¬

títol

com

encarrüat, intuïm

i cal pensar que som im percentatge

caradament intrusos de l'ensenyança com

a

va

plantejament d'un pro¬

enfront al Magisteri oficial de la nació el

de Justícia.

rera

per

per aca¬

temps al temps i entre tant ¡ot segueix

sa

quins drets molts segueixen sense cap

dels

posarà els homes

Domingo,

això; però donem sempre mas¬

Amb

ells fan i deixen de fer dins la nostra

privilegiats. Això ha d'acabar. L'Es¬

bar amb tot

i amb la vista fita

t-inguin d'acontentar-se amb les deixalles
cola unificada

mil escoles, segons el pla heretat del seu

l'ei^senyamént imipunement sense protesta?

combatre'l

iguals davant les

Amb

quiíu drets controlaven sectàriame it l'en¬

consciència, la unificació de l'Es¬

tots naixem

com

escardots enemics de la

Règim i

cola. Tots els homfes som!

trobin tot

i

més del laïcisme, que vol dir lli¬

lleis, tot naixem igual, nuets i sense res,
ber. Es

alta

quin dret fan ús d'una missió tan

drets durant unes centúries han

amb els demés éssers de la Naturalesa.

Ríos, Ministre d'Ins¬

amb l'esclarit criteri deils nostres

desencadena definitivament l'Escola de tots

l'home,

los

de

Pública, prepara la creació de vint

antecessor En MarcelJí

Per

d'ensenyaments.

obtinguts aquests dos, diguem-ne perfec-

cicnaments,

cies.

nament de

Ferran

trucció

setè del nostre Estatut, tal com es votà a

des per les Constituents, la més formosa

cubàdora mental veritat per al perfeccio¬

En

dejims encara de ço que repre¬

i la m& alliberadora,

és precisament la que

dir igualtat de drets,

posats per altres

feudatâris d'un desiw-

iiihumà, tiranitzant-los, perseguint-

confonguem, però els mots uni¬

l'altre. El primter vol

inexperta mént dels infants, una caterva
temors,

són fonament de tantes

que

ambicions, de tantes envejes, odis i lluites
sense

lític ni religiós, per infiltrar en la tendra i

preocupacions,

lera.

★

CASANOVA

ha estat l'alça

Finances

tivada per la

atendre compromisos contrets en rejàla subhasta. Una vegada atesos 1 lliu¬

per

Impressió borsàfil de la setmana

ció

la passada

en

l'ambient bursátil

setmana. ITn d'ells ha estat

el rumor de l'impost

desmentit ja ped

el
el
tingut el 3 del corrent.

compte en tota classe d'operacions en
d'Espanya, tamipoc aprovat

Consell del Banc,

Com a cosa concreta en el

es

que

refereix

present relacio¬

a

l'impost nou, un aug¬

petit per totes les fortunes d'un

ment molt

rendiment superior a
setes de renta
perar en

en

aquests dos particulars és, pel

nada amh

duescentes mil pes¬

anyals, i la opinió que va im¬

el Concell del Banc d'Espany.a, és

el desenvolupa¬
econòmic del país per si passats al-

seguir amb plena atenció
ment

pot adoptar-se una detennina-

gun<^ mesos

ció definitiva.
(Pel que
ha mogut

l'estranger el fet que
més soroll, i que, desgraciada¬

respecta

a

ment, ha motivat una forta reculada en la
Borsa de New

York, han estat les de.lara-

cions, que en un míting polític, va exposar
l'actual president Hoover.

candidat

al mateix càrrec en les properes elec¬

•

*

sat

ferma, tant en el mercat a terme, com
En el rotllo d'accions a

a

126'15. les Mines Rif de 53'50 a

a

mateix canvi les

dir que li havia estat as¬

la

necessitat d'abandonar el patró or. El resulta*/ d'aquest

nyor

impressió que el ""se¬

Hoover no serà reelegit. En la compa¬

ració dels canvis que farem en el seu

lloc

•

•

desconsolador.

comptat, bona millora en

París

segueix indecís i deprimit en posi¬

ciété Générale a 2130 (— 20), Royal Dutchs

particular, aJs Deutes de l'Estat 1 carrils.
Els deutes de l'Estat molt operats i amb
millora d'un enter per
cotitzar-se

linterior 4%, en

64'25. L'Exterior féu 80'50.

a

L'Amortitdable 5% 1917 de 83'50 a 84'2.'5, i
les

Obligacions del Tresor de 101'85 a 102'10.
Els Bons

Els

or

baixen de 207 a 2D4'50.

a

la

passivitat

en

Obligacions

curs

de les Cèdules, Banc de

i depressió en les Cèdules

En el grup

de carrils s'hi nota fermesa.

Els Nords 1.® sèrie
tancar

a

53'50 i el

xen

585; La Sofina, de 11.550 a 11.000;

a

la Sidro, de
a

437'50

607. Zurich,

410, i la Chade, de 632

a

bastant pessimista, registra
part dels valors

la major

en

operats. Chade, de 900 a 860; Donau Save
Adria, de 42 3/4 a 41; Italo Argentina,
102

a

enter en
6% especial mig en ferguanyen im

88. La nota destacada

de la setmana

de

96, i Columbus, de 318 a 280. Berlin,
en davallada, i final¬
resulta el mércat de més
American Telegraph, de 112 a 100;

deprimit, i canvis
ment Nova York,

Anacondas,

de

16 3/4 a 10*50;

12'50 a 8; Baltimore, de

Canadian Pacific, de 16 3/4 a

13'50; Electric Band, de 33 a 20; Interna¬
cional Telegraph, de 13 a 8

queden a 129.

132'50

comparable a l'anterior mèrcat.
Belgue, de 622*50 bai¬

aspecte

Les accions Banque

baixa.

70.

Hipotecari de Costa Rica, que de

Banc

a

les

Decaigudes

Crèdit Comercial que de

de

Variable el

ho

contractar, pale¬
però mostrar va¬

d'importància.

15.000 (— 1250): BrusseLles presenta un

a

reculades

Ajuntaments sembla que reaccionen

xic

un

discurs, és que, en els cercles

de Wall Steet es té la

*

sostinguts i mlés aviat favorable, cn

neral

l'estranger, en

a

passada, que de 44 queden a 48.

cions: Accions Rio tints a 1437 (— 13), So¬

Crñdit Local,

emigració d'or

mana

l'activitat contractadora. Els canvis en ge¬

73% passen a

quinze dies més seria forçós pensar en

Cooperatives, tal com fèiem observar la set¬

Plates, Gas E. i les Hulle-

En el mercat de

segurat pel aninistre de Finances que si
continuava la campanya contra el dollar,
amb la gran

Segueixen la marxa ascendent les

Persisteix la feblesa de les Borses In¬

i sofreixen baixa les Aigües i Petrolets

res,

general queden millor

els canvis que en

ternacionals, i la comparació dels canvis és

riacions

va

de
54'75,

reflectint se

Queden al

i el Tranversal de 20'50 a 25'75.

nòmica de

éll,

situats.

els Explossius

42,

sada dies enrera, sense,

mista. En

en

45'60, els Alacants

també ea

Industrials

obligacions

Les

termini veiem mi¬

a

33'90, els Andalusos de 14 a 14'50, els

Colonials de 39'25
125'25

posició.

llur

mostren més ben disposades,

llorar els Nords de 44'20
a

1 enter i mig, a 82'50, i els de

primera hiirateca mantenen amb fermesa

al

comptat.

de 32

forçades, s'ha iniciat, com' era d'esperar,
una sensible rectificació en el canvi. La sè¬
rie I guanya

tendència quelcom més

ha seguit una

cions, en el que es refereix a

la situació eco¬
Nordamèrica, és totalment pessi¬

última septena.

*

iDesprés de la forta baixa del dilluns pas¬

Vertaderament e!

discurs de l'actual President i nou
per

vallada dels mateixos en la

sobre la renta,

nou

ministre de Finances, en

part, i l'altre la reducció del tipus de des¬
Banc

podrà donar-se compte el llegidor de la de-

a

ja el mercat de la pressió de compres

re

Dos fets han dominat

dels Alacants 6% G, alça mo¬
necessitat de recollir paper

1/8; New York

Central, de 28*50 a 19; Radio Corporation,
de 9'50

a

5 7/8, i

Davant

Woolwortir, de 40 a 33 3/4.

d'aquesta davallada és d'admi¬

la fermesa de leg

rar

nostres Borses.
PERTINAX

ves

i Màrius Cortada; les soprans,.

ció Corominas i Georgette

Concep¬

Castamera; con¬

tralts, Anna ReuU o Elena Luoci; els bariton.s

Ricard Fusté,

Joan Valls,

l'Ajuntament. Ho consideraríem un encert,
pel

Serretti.

Bal¬
m'sstre auxiliar, le

Conduirà l'orquestra el Mestre .tosep

cells, qui tindrà com a
senyor

caldria

efusivament la

«

•

Ha estat també favorablement comentat

el

projecte d'rm gran festival sardanístic

per

amb

al darrer dia de Fires, que es clouria
una audició de sardanes a les Ram¬

bles i>er cinc

Manuel Marti.

felicitar
«

Armand

Miranda; el baix. Canut Sàbat, i comprimaris com Mercè Roca i Màrius

que

Comissió de festes.

de les millors cobles de Cata¬

lunya.
A1 Teatre Albèniz actaiarà la

MUSICÀ
Fires.

—

companyia

d'Opereta de Lluís Calvo. Malgrat no

Al Teatre Municipal

actuarà

una

companyia d'òpera italiana on la propera

conegut encara l'elenc, sesap

que

ésser
serà

compost de notables elements.

Favorita", "La
Africana", "H Trovatore", "Luocia di Larepresentaran

mermoor"
La

"La

i "Rigoletto".

companyia serà formada pels tcuors

Joan Rosich,

Amadeu Famades, Carles Vi¬

Acció Ciatadana

k

«

•

La Cobla de la Generalitat "La

Princi¬

pal" de La Bisbal, donarà, a darrers de no¬
vembre vhient, uns concerts de sardanes al
Palau de Belles Arts de Bruselles.

temixjrada de Fires.
Es

•
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Se'ns diu que en
res

figurarà

un

el programa de les Fi¬

concert de la nostra presti¬

giosa Orquestra Simfònica, amb un
ter eminentment

al qual seran

caràc¬

popular, les localitats per

distribuïdes gratuïtament per

#

•

•

Per unanimitat de la darrera

Assemblea

general, ha estat nomenat l'egregi Pau Ca¬
sals, President Honorari del Sindicat Musi¬
cal de Catalunya.

Feminisme
FEMINISME MÁSCüUNITZACIÓ?

Se'ns comença de

coses

espirituals

abans privades per una barrera

Perquè

no

hi ha d'haver

necessitats masculins

Un ésser que no

absurda.

.aquest terreny

en

femenines sinó ne¬

o

porti dintre seu una dosi

d'idealisme, d'il·lusió i de poesia per diluir

és

la prosa de la vida
cal

la

anar a

desgraciat.

un

conquesta, doncs, i fer-ne

arribar els fruits a totes les dones.
tothom

Per a

l'escola, la conferència, la revista,

el llibre, l'art, els

Se trataba en nuestra redacción de ave¬

refinaments espirituals

Calvell había marchado en automóvil para

donen lluminositat i elevació a la vida.
ha

Hi

escull:

un

sortlrne

pot

l'essència

femenina

Naturalment;

malparada?

prengui en el bon sentit

sempre que no es

Llavors el feminisme és una cosa gro¬
tesca i

una

paraula

que

tr.li.

rigides,

que

Els homes, é-s

parlen doctoralment etc.
dar, tremolen...

El de bona llei no pol homes

dkes. Dones, amb

dó

la renovaxdó de cap manera
la tendresa i la

breixen per

més

han de matar

sensibilitat, que ens desco¬
que

Però primer d

com

El

Una companya per a

parlar, sense afec¬

l^sdevenlment po¬
l'última novel·la publi¬

tació ni pedanteria, de
lític del dia
cada. I que

amb

una

o

sàpiga fer desarruvar el front

carícia, servlr-vos una tisaneta i

posar un ram

Tot fet

de

diálogo

de flors a vora vostra.

femeninament,

que

vol dir: amo-

Tosamtent

cegidors del sexe fort no s'espanten,

abd. Somríuen,

és dar...

un

extremo a

vell ha sortit cap a

Londres?

★
refrent

a

la fussió dels elemients

autonomistes gallecs amb el partit d'Acció

acapdilÍa

Reipublicana que

l'üHustre Ma¬

nuel Azaña. La O. R. Gr. A. continuará te¬

regionalista i

vol perdre

no

aquestes característiques essencials.
decantà

es

cepta

cap

per

unanimitat cap

semblants, puix que no. ac¬

normes

Llansà, octubre de 1932.

tuar dins de

Catalunya.

exemple els radicals, radicals-sociahstes...
i, sobretot, la Incom¬

lítica de

Regionalista,

que

sembla,

segueix la seva tradicionai po¬

l'ambiguïtat,

cercar

co.ncidències

electorals amb els carlins i demés desferres

nalista, anirà

la candidatura carlina-regioa

la lluita amb el denomina¬

Carai! Es un èxit que deuen
e'is del ventilador.

crit de "Visca l'Aza-

no

ens

fan falta semblants

Aparell Hcrniarl

Segurament que alguns

del qual ñns avui no

-

GIRONA

sabíem

que

anés

a

★

"Lliga". Tots els nostres

oportunistes.

de catalanisme de
senyor

—

Esteves

senyors

desperten al mati i

prenen

llegint "La Veu", donen

tmgut respir de satisfacció.

la

xa-

un con-

Amb la pre¬

culars semblen més assegurades i hom

pot

així explaiar-se millor amb la prosa reful¬

gent i classicista de l'òrgan Uiguer.
I de de l'Autonomia?
ara

que

Ah!, és veritat que

devem també preocupar-nos de

règim autonòmic. Però

més interessa, és

que

una

fl, cl

amb la vinguda

del Sr. Cambó la caixa de cabals
tancada amb

l'esta¬

en

s'apareix

altra volt de clau.

★
vinguda del Sr. Cambó també ha en-

tusiasriíat alguns compatricis nostres. Fins
el Sr. Tomaset s'ha

engrescat de valent i

ha abandonat per uns

nies del "cello"
nalista

moments les simío-

pfer adreçar al líder regio¬

telegrama entusiàstic i efusiu

un

extrem.

en

signatura hi ha:

Amb
un

l'engrescament esveu que hi hagut

oblit. Ens sembla que haairia quedat mi¬
•

Professor i tractant de Música".

ir
Tothom ha
te de la

pogut donar-se perfecte comp

denigrant campanya que "Diari de

Girona" ha ■vingut

realitzant aquests dies

A propràsit del grau

l'oportú diputat

a

Corts

Carrasco i Formíguera, oírem

la

els
ren

que

campanyes,

davant l'opinió pública lionoren

pretesos acusats, tant com desenmasca¬
les

intencions malèvoles

dels calum-

niadors.

Acció Ciutaâana
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la

sència de Don Francesc les ñnances parti¬

però,

★
ESs

amb els del so¬

contra la Comissaria. Hi han

missa.

imposa per la seva construcció cion!• tífica i dispositiu especial.
Practicant
especialitzat
I^Sllori Vrli ■■ amb el tractament orto¬
pèdic de les hernies.

prou

algun requetè esporàdic.

apuntar-se

d'ells ha aconseguit catequitzar lEstelric,

únicament acabareu ies vostresmo-

Telèfon 143

un

A Girona

llor

dor comú "Acció Catòlica".

Sou herniat!

formidable

sentir

••Professor Música Normal Girona".

★
Diuen que

féu gala del

una

ña".

Sota la

monàrquiques.

-

en

Girona.

a

"jóvenes bárbaros" resi¬

uns

matonisme, empunyant

seu

La

Que prenguin

i amb això

Girisf del Carme 44

L'escoltaven

"entente" electoral amb els par¬
actuen o volen ac¬

mensurable Lliga

Recordeu q.ue

★
Diumenge passat En Lerroux

tits dits nacionals que

iIAilBiERTAT SERRA

hauria de fer és

(De "Mirador").

bliment del

L'Esquerra Catalana, en la seva darrera

Assemblea,

que

aprendre d'escriure ei català.

colaba tot

Llegim en els periòdics, que és inexacte

caire

Catalunya.

Catalunya el

quan es

(De "Las Noticias").

un

diputat ni

Ja ha tornat el Pontífex màxim de

flano, porque no le entiendo.

nint

—Per

Ventosa i Calvell ha sortit

Londres.

nova

—Ho fa per

metent i

—Haga ei favor de hablarme en caste-

la

renuncia l'acta de

no

el momio del Comitè Cotoner.

energúmens. En tenim

—¿Cómo?
—Si el senyor

ferm catala¬

un

nista.

pistola,

—^Escolti; ¿és el dotze cero trenta nou?—

unes

Els

cruzó de

que se

continuació:

a

és

dents de Barcelona. Un d'ells

¿Em podrien dir si el senyor Ventosa i Cal¬

cap a

—En Carrasco si que

te¬

la recomen¬

hUo, fué el siguiente:

otro del

volgueu.

etot: ben femenines.

y se

de "nuestros activos reporters",

una

diguem .

Modernes? Tant

Cuites?

a

catalán,

en

barcelonés de pura cepa.

amb fal-

majúscula. La cultura i

el medio más

por

hacerle la ñneza de que la llamada

lefónica fuese

No; això és una caricatura de feminis¬
me.

que

teléfono en el
propio domicilio del viajero ilustre y, te¬
niendo en cuenta que éste es un destacado
prohombre de la "Higa Regionalista", qui¬
preguntarlo

seguro era

fa pensar en dames

seriosse, altives, vestides a manera d'espan-

creyó

El redactor-jefe

reproduïm

conversa que

—^Peró

el extranjero.

so

que

señor Ventosa y

riguar si el ex ministro

simplement.

cessitats humanes,

ESPIELL

desvetllar una gana

saludable; fam i sed de

★

Lerroux, i per escoltar müllor es posà ulle¬

-K

res

el

bo i

gesticulant frases d'admiració vers

incondicional

seu

del cap se

Ací

les

van

impressions "auténticas y ve¬

rídicas" que ens contà un que va anar a
l'acte de col·locació de corbates

banderes,

en

a

unes

"la Casa del Pueblo ' de Bar¬

celona.

ser

el

Si!!!
pocs

encar que no

a

fervor y

misel·les

estigué

dit,

duí, vegi's quansevuiga opereta alemanya

plenes d'"ungido

colors i somriures de da¬

(les dones dels porters

i encarre¬

és petit i

que

gats de les sucursals)—^vomitaren, deia, les

atapeïda

per

.següents

bé,

o

Maurice

escenes d'En

Oievaller).

paraules:

desideratum,

pifiada...

Una

faltan lazos para todas las banderas

...

(l'èxit

sorprendre la mateixa empresa).

va

Don Lerroux no
de sin lazo, y

quiere

que

dará ahora

un

nadie

se que¬

"vale" firma¬

do, y podréis pasar a buscarlo el martes."

veig

Davant frases tan bones, me
crobi per a

nn

mi¬

comentar-Ies.

túnel
El local petit,

aquiescencia, flámulas, lazos, vales...

força.

"Ufa",

de la

po¬

(no ho creieu! és per fer bo¬

nic) de banderes,

nuestro caudi¬

paso a

(per a més detalls de l'efecte que pro¬

llo..

ho volgueu creure, en

"masas"

tretes, i féu que en arribar Lerroux davant

així la "multitud"

cubran el

admiración", emmarcades en mi¬

la

també que ed local

gloria. El túnel de banderas do¬

bladas que

l'alçada que els toca—^vomitaren

aquelles

lers i milers

Sorti

l'ablanda i endol¬

moments sortiren, més ben

mig el tren, i el divideix en dues parts es¬
porta, la gent quedés apretada.

cor se

ceix, hi ha "contacte" i passa el "oirent.

sobre

al carrer d'Aragó hi passa pel

li encengué 4 vegades. Deu és¬

que, quan

sant-los

Sort! que

"quefe". La bombeta

el tún^ de

la gent afpietada, —i enca-

Sort! dels que hi varen anar per a fer-se

tip de riure.

un

Perquè,

sense

aquestes sorts...,

estat aquella arribada que va
"Be

hauria

dibuixar el

Negre".

Els

"correligionarios" estaven emocionats

i els ulls els brillaven en veure els "haba¬
nos"

que

fumaven els de la comitiva,

en

arribar.

A
un

una

banda

vaig veure un home vell,

radical "pur sang",

anys enrera
cesa.

home que 20

un

Vaig tenir-M Uàstimia més profun¬

da en veure com l'havien

En Pich i Pon

enganyat.

s'assegué

a

l'esquerra de

^

els cambrers volen servir caíès als cor¬

ra

devia córrer amb la teia en¬
"...y después que nuestro gran

Jefe Don
las

religionaris.

Alejandro haya colocado los lazos a

Vaig arreplegar:

banderas tenéis todos los abanderados que

—^Ep! Joan, deixa passar al camarero.

formar

en

dos hileras en el

perdoni, al camarada!

—No i

pasillo central,

4

No hi ha dret... a insiiltax els cambrers.
•

¡Lerroux
dir que

a

•

•

Girona: poques cose.s

siguin interessants, i ja esteu al

corrent dels
record als

actes, pels diaris... Només un

pollastres que a lHotel del Cen¬

tre mataren refinitivament

pel banquet a

ja era la quarta ve¬

Alejandro", i

"Don

podem

gada.
De la mateixa manera que no
taxen els
ran

ressuci-

pollastres morts, tampoc ho fa¬

elspoUastres krrouxistes, ni la Iloca.

No

perdem més el temps.
srao-Tu

"Diari de

Girona"

ha publicat un nou

al
Secretari de la corporació provincial, es fan
tota classe de jocs malabars, sense cap afir¬
article

en

el qual

defensores de
l'esperit catòlic i que gallejen arreu d'immacularitat, no posseeixin ni la més mí¬
nima ètica política.
Es sensible que persones

★

"Miracles, no!"

El bon Sr. Esteve

pretenent contestar

mació noble ni concreta.

es

titulava un "trans¬

cendental" article publicat a "La Veu

de

Catalunya", procedent no recordem si de

Acció CSatadana
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conegut cavernícola Josep M.® Pemàn.

Eergam o de Constantinoble.

En el número

"que cada matí lle¬

de la setmana

publicava

tingué, de moment, un ensurt. Es i)ensava que el Sr. Cambó s'havia tomat heret¬

sèrie de retrats de marquesets i

ge

i envestia directament els miracles.
Sobretot
ara, amb l'abundància amb

què venen produint-se a Ezquioga.
★

dicat

a

les dones de la dreta titulat "Ellas".

El director de l'esmentat setmanari

és el

baronets

deportats a Villa Cisneros.
Com que es

tractava d'uns baronets i

marquesets molt ben penttnadets i afaitadets i sota el títol de "Ellas", de moment
no

Reproduïm de "La Rambla":
"A Madrid es publica un setmanari de¬

a

passada,

primera plana qna

geix "La Veu" mentre pren la xocolata,

"Ellas"

sabien ben bé de

què anava.

Després, llegint els
i donant tot el

lletres
es

peus

dels retrats

crèdit que es meoreixen les

d'imlpremta,

iis

convencien de què

tractava d'homes de debò."

^omarques^
mpoñúk

ALT

Aquesta terra haixa de l'Empordà, que es deu anomenar
ALT EMPORDÀ per Talçaria del seu esperit i Ja inassoli¬
ble altitud de les seves ansies i dalers, ha vist renovada la se¬
va confíança de convertir-se en una comarca de camps as¬
tal uberrima, deu inestroncable de riqueses que
Ja ma infadigable del terrassa va arrancant avui afanyosament de les entranyes ell sol, malgrat tot, sempre generós.
Un temps proper, TAL 7 EMPORDÀ senti al seu abast
la realització d'aquell pantà de Crespià endegador del
Muga i ànima fecundadora del Canal, d'aquell Canal esde¬
vingut un mite per la força dels anys
Després, malgrat
els esforços dels nostres representants, i especialment del
nostre dignissim diputat, Miquel Santaló, s'esvai la immedia¬
ta realització del Pantà malgrat haver-hi a la Confederació
del Pirineu Oriental, quantitats consignades per a començar
les obres. Un ministre socialista anti català s'oposà a la rea¬
saciats i per

lització del daler de la

nostra

Comarca.

EMPORDÀ s'adreçaren al President del Consell de Minis¬
tres demanant l'aplicació d'un credit minim per a començar
les obres del projecte Ja aprobat. Altre cop s 'obren els nos¬

l'esperança, la realització de la qual serà la con¬
dit i redit: la República i l'Auto¬
una satisfacció de la nostra digni¬
tat civil, la forma de Govern apta i segura
pel desenvolu¬
pament de les nostres riqueses naturals.
L'Empordà, que ha vist realitzades les seves ànsies libe¬
rals, que l'havien feta baluart inexpugnable del federalisme,
veurà també satisfets els seus justos dalers i amb ells entra¬
ran les deus de riquesa que
porta en si l'aigua generosa sàbiament endegada per la mà de l'home..... I no és llunyà el
dia, en que poguem dir que la plana empordanesa és un Jar¬
dí esponerós i ubèrrim digne PENDANT d'aquella terra ger¬
mana del Rosselló
que a l'altre costat del Pirineu és un estí¬
mul per a tots els bons empordanesos.
tres cors a

firmació de ço que portem
nomia, han d'ésser, ultra

J. PUIG PUJADES.

Ara, aprovat l'Estatut, els municipis interessats de l'AL·l

és d'esperar

sors,

que no

hi haurà ja cap

obstacle per organitzar les
que

permanències,

tan necessàries són per retenir i ense¬

nyar

d'estudiar els alumnes dxirant les tar¬

des.

Errada

d'impremta.

passat, per

error es

—

el

En

número

deia que la matricula

del

colJegi de

tat

prorroga'da fins el dia 5, essent així que

segon

ensenyament havia s-

ho fou fins el dia 15.

Polítiques.

Dilluns passat, celebrà ses¬

—

sió el Comitè Executiu de la Federació Co¬
mercial de la Garrotxa, adherida a Esquer¬
ra

OLOT
Col·legi de

importància

segon

ensenyament.— S'ba

possessionat del càrrec de Secretari d'a¬
quest Col·legi En Ramon Fradejas Sánchez,
llicenciat

en

Ueties (secció de literatura),

avui venia exercint el càrrec de

que flns

Republicana, prenent-se acords de molta

Piofessor-auxiliar

en

l'Institut-Escola

de

fets públics, des¬

seran

judici

un

ment, fallà

circumscripció,

tiva

lebrarà demà

Girona.

En

a

principi podem avençar

bient unànim fou de que
cana

l'am¬

que

Esquerra Republi¬

anés completament sola en la prope¬

lluita de

diputats a Corts Catalanes.

a

i>erò

sigui que en

com

desahuoi celebrat última-

de

favor del masover, la direc¬

d'aquest Sindicat l'ha donat de baixa.

Acte d'afirmació d'E. R.

nent

poble

El jutge d'aquest

petit propietari, estava afiliat al Sin¬

prés de la reunió del Comitè Executiu de
que es ce¬

—

dicat de Sant Isidre,

la Federació de

ra

Caspe.

que

A Les Planes.
com a

a

Diumenge vi¬

—

la tarda tindrà lloc

un

d'afirmació al poble de Sant

llareis, parlant-hi

els

gran

acte

Feliu de Pa¬
Ramon

companys

(3at, Pere Oerezo i A. Dot-Arxé.
Amb l'arribada del senyor

Fradejas ha

quedat completat el claustre de professors
i

personal d'aquest coUegi,

amb els

se¬

llicenciat
mon

en

En

Josep Bosch i Riudaura,

Ciències;

Secretari: En Ra¬

Fradejas i Sánchez, llicenciat en Lle¬

tres, secció de Literatura; En rdiquel Colo¬
mer

i

Martí, Llicenciat

Sara Kirchener i

en

Ciències; Na

Catalan, LUcenciat

en

Lletres, secció d'Història; En Rodolf Llo¬
renç

i Tordana, Llicenciat en IJetres, sec¬

ció de Filosofia; En Jaume
Professor de

Sant Esteve de Bas.

càvem

en

—

represàlia

altre número,

Està
que

el

que

essent

comuni¬
rector

d'aquest poble prengué contra el seu cam¬

güents senyors:
Edrector:

De

molt comentada la

panar,

solament pel fet de que un nét seu

fós únicament
Es veu que

registrat civilment.
sobressorti un, en

el que la dona de l'ex campaner
rector

una

de misericòrdia (?) de Girona en sap

quel¬

com.

que

donarà el mestre

que

senyor

Per a

inscripcions a secretaria, de 6 a 7

Del

Consistori.— En la darrera sessió

d'Ajuntament,

es

llegiren, entre altres, co¬

municacions, una del rector del Ccú.legi de
—

Ha tomat sortir "La Tradi¬

ra no ve

obligat

manifestant que conside¬
a

lliurar a l'Alcaldia part

ció Caatlana"; ha fet un número força su¬

del material del Gabinets de

física. Té el càrrec d'Oficial de Secretaria

culent.

mica i Història Natural, que per

Física, Quí¬
aquesta

Alcaldia 11 fou reclamat.

i Guillamet.
Festa Major.

Eistant ja complet el claustre de profes¬

català

Joan Plan-

Sainz, metge titular i professor d'educació
En Isidre Pons

falta de

de la tarda dels dies feiners.

les Escoles Pies,

'Reprisse.

el

mes poden Inscriure'^ als cursos de

recordà al

falta de castedat que una casa

Gascón i Roda,

Llengües i En Segund Sanz i

coneixement dels socis del

centre Obrer que per tot

talech.

hi han hagut diversos escri-

dassaments públics; en

Es posa en

—

Amb molta animació es

celebrà la festa d'aquest poble

veí.

S'atorgaren dues subvencions de 50 pes¬
setes

a

la Federació Catalana de Oecs i al

Acció Ctntadana
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d'adjudicació de les dues es¬

condicions

partit de Manresa fou molt interes¬
reflexa

El

passada i convocades per

setmana

La

i'Alcaldia, es' reuniren comissions dels gre¬
mis de I>etallistes i Hotelers i una repre¬

tal

sentació de l'Atracció de Forasters per

possibilitat de la fundació
"Foment del Turisme", que amb tota

d'estudiar
d'im

El dia 25 del present
mes fineix el plaç de presentació de solücituds de les dues Beques recentment crea¬
Ajuntament.

—

l'Ajuntament de Girona, d'acord
pla cultural preestablert al pressu¬

des per
amt) el

dret.

els reunits,

què aqueixa institució neixi amb tota

representacions de tots els Grenüs i Asso¬

o

de lletres,

A la Secretaria de
naran

tota

mena

Aquesta reunió es celebrarà el proper
dimarts,

soLlicitud, caldrà pre-

acreditin la pos¬

sibilitat d'emprendre aquests

professionals de la ciutat.

ciacions

les Escoles

tècniques de la Generalitat.
sentar els documents que

que

l'optimismie i s'acordà, a l'objec¬

amb tot

alumne d'es¬

l'altra, per a un almnne de
En formalitzar la

unanimitat regnà entre
consideraren el projecte

perfecta

Una

pessetes

ciències

tudis universitaris de

què té

l'empenta deguda, convocar una reunió de

Aquestes beques són de 1.500

i

assolis la importància turística a

te de

post.
anuals. Una destinada a un

la

empenta emprengués la difusió de les be¬
lleses de Girona per tal que aquesta ciutat

GüRONES

£].

les 10 de la nit, al saló de ses¬

sions de l'Ajuntament, i

sant i el resultat de cap manera
el transcurs del

partit, criteri que amb to¬

ta sinceritat han

exposat els cronistes man-

lògic nauria estat

El més just i

resans.

l'empat a un gd.

posseeix en l'actualitat

"Mlanresa"

El
un

excellent eqmp, que

na

en

donarà molta fei¬

cam/pionat. Agils i ani¬

el present

tots els seus jugadors posen en

mosos

ànima,

lluita tota la seva
fcD que no

defalleix ni un sol moment.
féu una bona actuació,

"Girona"

El

contra el

superior a la del partit

molt

"Terrassa". Fallà
tre i això

sible

repercutí d'una manera ben sen¬
demés línies. També Gauchía

les

a

sensiblement el mig cen¬

seguí oferint-nos exhibicions
les

la

entusiasme

un

de pavería,

quals provocaren im parell de gols A

veure

si

es

repetiian.
X.

és d'esperar que

surti el "Foment de Turisme" que tot

en

desitja.

Girona

estudis.

a

rescabalar-nos.

suficient per a

mentades Beques.

i tenim temps més que

inicis de Campionat

l'Ajuntament es do¬

de detalls referents a

les

Són ja

bastants les denúncies que, for¬

veïns, es van rebent a l'Al¬

mulades per

caldia d'infraccions de les Ordenacions mu¬
mmn.\

nicipals, especialment en referència a abu¬

d'escombraries als car¬

sius Uençaments
Cíomitè executiu de llicunenatge a Mara-

l'Exposició de
un local de l'ex-

gjall, i de 100 pessetes per a

tindrà lloc en

Bolets que
casema

del Carme, els dies 23 i 24

d'aquest

denúncies que són totes elles sancio¬

rers,

nades com es mereixen.
Es de lloar
na

Sols

carrers.

mes.

destinar la quantitat

S'acordà

de 300

d'ad¬
programés i llibres als almnnea

pessetes per a sufragar les despeses

quisició de

aquesta assistència ciutada¬

l'actuació municipal pro-neteja

a

pot fer de Girona la ciutat neta que

tots els gironins es donin

que

compte que és en el màxim'

legi Municii)al de 2.on

Ensenyament.

pròpia salut:

de les Comissions

ni al

d'Hisenda i Foment.

interès de la

ciat per

riu;

^ Xavier

Piera'■

>

als carros del servei de

coneixement

en

posar

dje

Armengol, dissabte i diumenge pas¬

Com

tots els altres anys,

Excursionista i Esportiu Gironí or-

Fires un festival atlètic.
tindrà lloc a les onze del matí

per

Sembla que

a

30. Els participants se¬
tres clubs més ben classificats en

Eren dues

que

els

d'enguany,
és, Barcelona F. C., Badalona F. C. i

els Campionats de Catalunya
ço

G. E. i E. G.

aficionat

En

veidencien la seva força de voluntat.
Bamés és un aventatjat deixe¬

Ens cal fel.colar-lo i

tatit

superació.

Avs de Barcelona.

desitja'-li una cous
o/

Acció Ciutadana
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Féu

jerarquia social".
dissertació assenyada sobre la

una

influència

en

l'home de la cultura que, en

el transcurs de la

història, féu

nua,
fins

quals, mitjançant l'educació de l'instint a
socials, és possible una cultura

"C. E. de Manresa" 4.—
La

"Gir«ma F. C." 1

primera derrote.. Paciència. No

desanimax-se

la força del

MAHHESA

cal

perquè totjust ens trobem a

Conti¬

passant per una sèrie de gradacions,
arribar als moments actuals en els

d'ells fins ara pesava
A

el dife¬

que

renciés dels demés ésser inferiors.

ferma, per a borrar l'estigma que
FUTBOL

Jaumte

ble de l'Escola <'.e Belles

de tota

les masses

Jaume Bamés.
figures de dona, ben executades,

i expert

ve

del jo¬

el Centre d'Unió Repu¬

Eugènia de Ter el nostre

conferència sobre el tema: "La cultura, ba¬

ran

cese

en

cort, culte mestre de Vllanna, donà una

e! Grup

establ; nents de Fran

passats,

volgut company de Junta En Josep Mas-

del diumenge, dia

sats, hi foren exposades dues teles

Dies

vada

ganitarà

ri els acreditats

sentir una vega¬

l'Alcaldia

se

•TVTTVWWWTT®

per

blicana de Sta.

Atletisme.—

HIVERN

NOVETATS PER

l'espectaeló

qualsevol infracció de les dues indicacions
anteriors, immmediatament d'ésser obser¬

ULTIMES

LES

Es gran

da més el nostre amic dilecte.

neteja, i

uiiiiiiiiiiiinii!iiimiiin!!)i'ii:!i!i!';;:î'-""'r"
REBUDES

càrrec del Dipu¬

Constituents, Sr. Miquel

Corts

actual".

cis de cada casa,

SASTRERIA DE

les

a

Santaló, versant sobre "El moment politic

entregar diàriament tots els desperdl-

•ÁAÁÁAAAAAAAAA9

al proper dissabte dia 15, a les 8 de

la vetlla, una conversa a
tat

llençar absolutament res als carrers

no

Republicà Federal ha anun¬

El Centre

precís

Es

assisteixen al Col-

tamibé diversos dictàmens

tots

desitgem.

mancats de recursos que

S'aprovaren

dels

decidit ajut dels gironins

un

damunt

i que feia que amb

diner es mantingués dins la

humanitat el fatídic privliegi

de castes.

Acabà enaltint l'obra democràtica i hu¬
manitària de la

República.

Fou molt

realitat déLs nostres dalers i desitjós, fina

aplaudit i felicitat per la nom¬

després de la conferència luso-franco-ltalo-

concurrència.

brosa 1 distingida

espanyola que es prepara a Lisboa pel dia
17 del mes entran.

Sabem que a
ddl Centre

va

Instàncies de la Directi¬

Veïnat de

del

Repoibllcà

Ens diuen que:

Salt, ahir parlà en aquest casal sobre un
tenm

Les

base també de cultura social.

a

l'amic

Felicitem

Mascors,

donant per

el 80 per

nen

dsecomptat l'èxit que, com a gran mestre
obtenen aneu les

1 educador de les masses,

es

BAIX

dissertacions.

seves

propietats dels "grandes", avui dia

pertanyents per expropiació a l'Estat, do¬
cent del suro que a Espanya

produeix.

EMRORDA
"El de sempre",
La

consonant de

qüestió soro-tapera

se

Sense

AMER

novetat en el front de la

donar lloc a

la gra¬
la penúltima

assemblea de Palafrugell 1 a

l'anada cap a

suro-tapera. En ell i>erdura encara
vetat que

corrent,

civil.— Dijous, dia 20 del

Acte

tindrà lloc

en

aquesta vila l'enllaç maril-

monlal del nostre bon amic Sr.

Alexandre

Auguet, fill del malaguanyat corre¬

Riera

Gironès,

ligionari gironí Sr. Cîonrad Riera
1 nebot del veterà

Centre

republicà, president del

Republicà Federal 1 Tinent d'Alcal¬

d'aquesta vila. Sr. Emili Riera, amb la

de

simpàtica senyoreta, veïna nostra. Na Ger¬
trudis

purament
celebrarà en aquesta localitat,
ha despertat un extraordinari interès, es¬
sent en gran nomíbre els correUgioaris que
Per ésser el

primer casament

civil que se

concurrirán a l'acte de la

cerimònia.

nyor

Miquel Santaló, diputat a Corts, el se¬

nyor

Cerezo i altres personalitats de

la co-

un

Jutjat, es ce¬

banquet al Centre

Federal on hi hauran

Republicà

parlaments.

Desitgem als amics contraents,
na

trials i individus del

comissió d'indus¬

Comitè Suro-Taper de

"lunares", pretenia oposar,

què?—

a

la imposició d'uns drets,

petits, a l'exportació del suro en
Però, ens diuen també, que un te¬

grossos 0
panna.

legrama ben lacònic i mtdt expressiu, a
més a més d'una declaració clara i concre¬
ta

posada en mans d'un nostre delegat,

li hauran fet deixar els viaranys on

Catalunya amh son

trencar-se la crisnm i cercar

d'entrevistar-se amb el

bon camí ral.

President, a fi i efecte
President del Go¬
vern espanyol i, àdhuc, amb el ministre
d'Agricultura i Director General dTndúsEls

resultats obtinguts, de coneixença

del Comitè en la darrera

tapera celebrada
A Mdrid hi

Jordi

president

assemblea suro-

també a Palafrugell.

són des de fa dies el senyor

Frigola, secretari del

podrà

novament el

'

Nostre President, senyor

tria i Comerç.

Macià, té una

paraula. I només una. I que, si sap donarla, sap també clavar-la,

és a dir: complir-

Montllor, de la Generalitat,
de demostrar-nos-lio amb la seva

la. El senyor
acaba

informació comercial totjust

enllestida.

Comitè suroSanjaume,

individu de la Comissió mixta

tota me¬

de felicitats.— M. F.

senyor

qui ostenta ei mateix

càrrec que el

esmient d'haver-se celebrat dos

"pourparlers" entre el esnyor Director ge¬
els abans dits

neral d'Indústria i Comerç i
senyors.

Del primer, sembla que en sortiren

bastant decebuts els nostres
No aixi del segon, car en

lesai- davant del senyor
manera

Estelrlch, perdut en el "dolce
portugués, i mare¬

farniente" del turisme

jat pels mils obsequis i festeigs de
féu

victima

què el

propiciatòria "el amigo Ro¬

cha", ve de reaparèixer entre ks pannes,

Sanja\ime.

Tenim

El senyor

del suro, re¬

presentant en ella l'esmentat Comitè. Dar¬
rerament Iñ ha anat el senyor Guillem Genover,

miarca.

lebrarà

Barcelona d'una nodrida

per

taper de Catalunya, i el senyor

expressamtent convidats el se-

Acabada la cerimònia del

va

general avui, foren exposats pel

Campasol i Farigola.

Han estat

qüestió

—

posi, mnic lector, un

representants.

ell pogueren pa-

Pi 1 Sunyer, d'una

ben clara i categòrica, la

necessi¬

imprescindible i tnajomable de carre¬
amb forts drets, gairebé prohibitius,
l'exportació del suro en panna. Malgrat tot,
ens apar que no tocarem una vertadera
tat

caixacs,

taps i pelilles que per aci

estem

manejant, i ens parla de Grècia ara que
nosaltres

parlem de França i quelcom de

Portugal.
Senyor Estelrlch:

¿Vol fer el favor de

"pipi" al test? Perquè si no, ¿còm podrà
defensar-lo en els seus èxtasis llimbonians
fer

de Redacció i lletairia de pseu¬
dònims, per bon nom José Ganiguer?

el gran cos

C.

gar

Els millors productes me¬
dicinals. TOTS ELLS

CENTRE D'ESPECÍFICS
-

UNIO A i-A OOMAROA

Plaça de les Castanyes

OIPONÂ

-

D'ORIGEN.

=====

Telèfon, 144

JkCiJk

-

Unies de

terapèutiques
garantides.

propietats
=

RIBAlS
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Lliga Regionalista, en 30 anys de catalanis¬

aconseguí

me no

res per a

Catalunya, però

sí aconseguiren els homes de

la Lliga car¬

República

La

descuida cap proble¬

no

econòmic i social, i pensant amb

ma

els treballadors

va veure

tots

hi havia una

que

l'emigrés i que
això, als pocs dies, dictà

classe que no tenia llei que
la

beneficiés, i per

primera llei de protecció per als

la seva

treballadors de la terra, una
Els actes

politics de Sils i Biodarenes

ranteix el treball

avui

lliure, té la gran responsabilitat de

construir-se. La lliga Regionalista va a la
lluita

de ministre.

teres

tots els pobles i que el nostre poble,

ca en

en

llei

que us ga¬

les terres arrendades,

dolava

per a

diputat Sr. Ventosa,

no eren a

caprici dels propietaris. En virtut d'a¬

així

feren
essent re¬

molts correligionaris i per la Jun¬
Republicà Català, Enric Ban-

buts per

ta del Bloc

Ricard

oells,

Sais,

Bosch,

Josep

Joan

Camps, Enricih i altres.

féu

acte d'afirmació

un

i

a

la plaça pú¬

republicana, fent

presentació dels oradors Enric BanceUs;
seguidament parlà Eín Pere Cerezo, el qual
que

vostra consciència i íer pos¬
del caciquisme. .Moltes

allò que dioti la

sible la destrucció

altres lleis s'han fet vers els problemes

serà

un

fet la llei sobre contractes d'arren¬

cultura.

Amb

la

gaudir de les lliber¬
la

seva

pròpia

Testranger, demostrant

Catalunya.

a

Nosaltres, homes de

lEsquerra Republicana, tenim els nostres

principis

que

són els del programa del gran

Margall; volem governar per a

mestre Pi i

fer lleis els nostres ideals.

parlar el Sr. Santaló es¬

En aixecar-se a

clatà

ovació. Digué que era ne¬

una gran

la República ha passat

procura

ja la seva primavera i, per tant, els homes

seva

deuen

treballar. Recordeu que

pensar en

els vostres 'besavis 1 avis lluitaren per

la seva llibertat, però que es

pressupost extraordinari de 400.000.000 de

llibertat i per

precís fer sentir a tots els homes la
ciutadania, perquè en tot moment sabessin
fer ús de la llibertat conquerida i tots els

tura és laica, puix

oiganismfes administratius des de l'Ajunta¬

car

l'Estat estiguessin amb

la vertadera

pessetes

establir totes les escoles ne¬

per a

vo¬

vegada més quin era el seu gran

una

més de 7.000 escoles i està preparant un

feia

a

intensificar la
vigència ha creat

a

per

a

cessari i)ensar que

República

La

ministre del

els pobles amb la República ha¬

vien obtingut

ment

de

anaren

amor

la llei agrària i aviat

dament.

la

digué

temença de cap classe, podeu votar

sense

la terra. S'ha aprovat

A les 4 de la tarda es

blica

questa llei passeu a ésser homes 'liures,

Barcelona

Catalunya;

tats de

qual fa impossible el comiat inspirat en

la població de Süs,

era

lliga, entre eUs Cambó, el 14 d'abril

de la

el

a

pi¬

aconseguí mai

d'abrü; aquest i altres homes de

rei el 12

Santaló i el

visita

que sempre

obstant, el vostre

Catalunya. No

res

luntat

una

Cerezo—; no des¬

la monarquia, i no

a

ex

la

regidor de Girona En Pere Cerezo,

senyor

és aquest ijartit

cuideu que

Diumenge passat el diputat a Ctorts per
la circumscripció En Miquel

digué el

—

cessàries per acabar

la

aconseguir un viure millor

la generació actual; aquesta ha de

per- a

l'analíabetisme ; la cul¬

procurar

treballar per la República, puix la

hijKiteés el més

joventut

que

ningú té dret

la consciència del nen, que

a

sagrat; la cultura de la República ha d'arri-

puja i els infants, homes de
'una

millor comoditat en el

gran

garantia amb la lliber¬

tat. Nosaltres, els

diputats, complim' amb

demà, trobin
viuie i

una

4

representació popular, anulJant per sem¬

bar

tothom i farà que

a

la inteLUgència tin¬

pre

el retorn i procediments del caciquis¬

gui el pas obert en les iwrtes de la Univer¬

el vostre mandat. Hem fet la Constitució

me.

Féu resaltar la responsabilitat

històri¬

sitat, sense miraments de classes socials,

esquerrana

ca

significa per als catalans tenir l'Es¬

que

tatut; la lluita electorals per a les Corts ca¬
talanes serà renyida;

diem:

anem

portar

a

Glossà

terme el nostre programa ;x>litic.

després alguns

grama:

extrems dels pro¬

autonomia municipal, cultura, se¬

socials

gurs

Republicana us

la lluita per a governar i

a

milloraments dels establi¬

i

ments d'assistència social. La nostra obra
ha de servir d'estimulant als altres

pobles

d'Espanya per a fer-los sentir la convenièn¬
cia de la

República Federal.

tornar

disposar de les vostres consciències.

Apellará

tots els mitjans que li siguin

a

possibles; procurarà anar a la compra de
vots. Vol el Govern de

convertit i

Catalunya per atu¬

esquerristes

els ideals

rar

vol

convertir

mentar la riquesa

ovació.. Digué que en nom

partit férem la campanya electoral

Diputats

a

Corts Constituents, prome¬

tent dues coses: la consolidació de la Re¬

pública i l'Autonomia de Catalunya. Avui—
gran

frigi, vol veure si pot

sada amb el gorro

que

el poble ha

en

Ueis.

dient el Sr. Santaló— tinc

la

satisfacció de dir al poble: he com¬

les

comissions salu¬

Santaló, vingudes dels pobles

Seguidament, els

temps. Tenim la Constitució apro¬

nes,

on

Vidreres, Massa-

una

senyors

visita al

Santaló i Ce¬

poble de Riudare¬

pels

elements 'lel

vada, que és una de les miés liberals del

Servià, Antoni

món; l'Estat és laic; es garanteix la lliber¬

Delas, Feliu Mas, Josep Delas i una nom¬

els

de consciència per a
nens

d'avui,

en

fer possible que

ésser homes demà, si¬

brosa
una

foren rebuts

representació
manifestació,

popular,
i

malgrat

formant-se
la

forta

guin uns perfectes ciutadans. Catalimya és

pluja, s'hi aglomerà la major part del po¬

lliure; té aprovat el seu Estatut; el nostre

ble. Es celebrà

partit, en més d'un any ha obtingut l'Au¬
tonomia per a

la nostra terra, cosa que la

Acció Ciutadana
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nyor

Cerezo,

breu mantenir-lo per a

en

un

acte

polític. Parlà el se¬

breus paraules sobre el des¬

vetllament ciutadà que

votar l'Estatut, sa¬
fer que governi sem¬

la veu del poble i acabar per a sempre

amb els cacics i els homes

negociants de la

política.

B. F. /l. c. tj,
El sol anunci d una propera

ria d'eleccions

distints

ha fet la Repúbli¬

a

a

diputats

a

convocatò¬

la Generalitat

Catalunya, ha estat la causa que els

de

hi

Comitè polític senyors Josep

tat

màreu el 2 d'agost en

pre

votar la candi¬

republicana i que confir¬

datura d'esquerra

■

net de la Selva i Riudarenes.

feren

béreu ho fer el 28 de juny en

jo sols us dic que

de la comarca, entre ells,

rezo

d'altres

tra llibertat. L'acte de ciutadania que sa¬

passats.

Acabat l'acte, nombroses

plert la promesa i el vostre mandat, fet que
difícilment es donava entre els
diputats

l'Autono¬

perquè sapiguem estructurar la nos¬

tatut

però amib una distribu¬

obra de la República;
recordeu els temps

i més liberal del món. Vosal¬
votar el 2 d'agost per

Catalunya, i us hem portat un Es¬

mia de

dones, avui ciutadanes per

vostres

daren al Sr.

vàreu

si teniu febleses, consulteu

ció més justa;
a

tres

Nosal¬

tres, homes d'esquerra republicana, volem

presència del Sr. Santaló és <icollida

continuà

la República. La reacció, disfres¬

implantar el nostre programa, volem aug¬

amb ima gran

de

des per

aquesta República demòcrata

1 liberal en una

d'un

totes aquelles lleis crea¬

lleis i aplicar

seves

pròpia autonomia i fer possible

transformar

La

atendre les despeses d'estudiant.
Catalunya és lliure; té d'estructurar les

per

nosaltres, els mili¬

tants del Partit d'Esquerra

mitjans necessaris

donant als humils els

una

partits polítics que aspiren a tenirmàxima

representació, comencessin

fer els seus càlculs i reunions prepara¬

tòriesEl

partit R. F. N. de les comarques giro¬

nines, que aspira a ésser el fidel intèrpret
de la voluntat
trades
tes

popular de les nostres con¬

ha recabat

l'opinió de les diferen¬

agrupacions simpatitzants amb la seva

permetrà assegurar que
els seus
anhels amb una candida'tura que farà ho¬
nor als seus principis bàsics.
política él
dintre

que ens

de pocs

dies concretarà

I
FUMISTERIA

S Tall
«ri^

a'A■^a»«»iis Sa initaris

PERE VllLENTI FIJRYEY
GintONA

JOAN

DENTISTA

CASADEMONT COLOMER

Extraccions sense dolor - Malalties de la boca - Con¬
fecció moderna de tota classe d'aparells Prótesis.

e I IM I C A

RAIGS

X

Visita tots els dies de 9 a 1 del mati
i de 3 a 7 de la tarda, en la seva

D E: IM T ^

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

OLOT

PAPERINES

CAFES

BORSES í PAPERS PER
EMBALATGE

Camps i Guarro

m

R. Ferran

Puig, 7

GIRONA

'

irona
SUCRES EMPAQUETAIS

Socielaf

Servei de Recader diari entre Olot i Bar¬
celona i viceversa amb combinació de 1'

AiNIMA DE

Es garanteig un
dia següent són

TRAMPDRÎES

S'ADMETEN
ENCÀRRECS A:

a

les

set

de la mateixa arriben

mínii DE TBÜPORTES

de raïms de tota

mena

qrícol J Espolla

Que té el gust d'as.sabentar al públic

general la
Olot

en

el

en
a

obertura de la sucursal

seva

carrer

Fontanelle, 4

REPRESENTA_DA MHaUEL BOSCH
Si vostè vol beure vins
que
ES

purs

de

raïms

visiti

FontsindlsBv 4

A

les nou del matí del
Barcelona fins a la una de la
a

Olot.

amb un vagó diari de
Barcelona i viceversa, pel
transport de mercaderies de Petita Velocitat que li¬
mita el temps en el trajecte a dos dies.
a

It' áiileiFatnei llaUiia
COMPANYIA DE SEGURS

CONTRA

ELS ACCIDENTS

(Col·lectius del Treball, Agrfcols, Individuals
i Responsabilitat Civil)

Companyia Adriàtica de Seprs
(Incendis i vida)
ooo

Agent general
OLOl

DOMICILI.
—

a

Olot,

aquesta casa

el servirà bé.

SERVEIX

a

a

A més, aquesta Societat compta

CAQAhiS «CASA SINGLA»)

Sín

°"

Sant Joan les A.bade8ses

(Carrer Antoni Llopis) i a les SUCURSALS: Plaça de la
República, II.- Telèfon, 48 i carrer de la Proa, 7

Vins purs

BAOCELOM

481..

Agència Arias

Servei Ràpid, Econòmic i Perfecte. — Paquets entregáis ai vespre
lliurats als consignataris de Barcelona, i així mateix els que són entregáis
tarda,

OLOT

Sucursa I: Cork,

TELÈFON, 3si

O L OT

per

a

I sa comarca:

Josep
Rossell Solà
'

Plaça Párroco Ferrer, 12, 1er.

Acció Ciutadana
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FONDA

DE

RAMON ROVIRA
TELÈFON,

Visiteu la Sas¬
treria de

Espai reservat
per la casa

Fraocifco

Sarasa.

S erra

FILL

OE:

Joan PERICH
PERFUMERIA EN GENERAL

::QUINCALLA I BISUTERIA::

JOGUINES

Carrer Lorenzana,
16,1er, 1."

Rambla Llibertat, 46

OLOT

nHniiiiiHiiiiHHiuiniiiiiiiuiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiinininiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

43

GIRONA

330

Voleu vestir bé?

JIOSEIP IPCíJfOIL

Ronda Dr. Robert, num.

®

Major, 13 (lleteria)

-

-

GIRONA

OLOT

|]nÍ€ Servei JiarI amL Aulo-camló J Olol a Barcelona I viceversa
PRINCESA,

Amb combinació de la

'

HORES

Sortida d'Olot,

a

DE

les tres del matí.

Barcelona,

a

—

SORTIDA

Arribada

a

les vuit del matí.

i

37.—TELÈFON, 17213

ARRIBADA

I Sortida de Barcelona, a la una de la tarda. — Arri{
bada a Olot, a les sis de la tarda.

Transports FRIGOLA
PER

EJN^CARRECS

Bemardes, núm. 7

GIRONA

-

CALÇATS

Casa Escatilar

MALARET

APARELLS DE RADIO
66 e- A

FERRETERIA

A. >•

I BATERIA DE CUINA

OBJECTES PER A REGALS

LOÇA SANITARIA

T

Vendes

a

l'engrós i detall

Gràfiques
DARIUS

RAMBLA LLIBERTAT. 5

RAHOLA

Qam M.a Lljl^rta}, 28

MercaJers, 6-7
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Girona

GIRONA

