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Prescindint deis motius que hagin
i el del jove cambrer Maties G-arota
poigut influenciar aquesta resolució,
López, veí d'aquesta ciutat, a m b l a
pero, fer constar el nostre dissimpática senyoreta Cbloma FábreCíaudi Ameflia, oficial de volem,
sentiment per les següents raons:
ga Searat, veina de Pont Majar d e
Girona.
Les comarques gironines son tan
la Legió d'Honor
prosperes en la producció i milloraL'acredita,t barber de l a Rambla s e Ei nostre estimat amic Claudi A- ment del bestiar boví, que amb una
nyor Miquel Camps, s'ha vist nova- $
metlla, diputat a Corte per Barce- mica d'atenpió que ni prestessin els
ment p a r e d'un xaniós nen, a l qual
lona, membre del Oonsell d'Acció Ca- organismes de la vida catalana, dinli h a estat posat el nom de Caries.
talana i director de F Agencia Harás tre breus anys podríem resoldre el
a Barcelona, acaba d'ésser distingit déficit de carn que es registra per a 1
La FOTO LUX de la Plaza del Oli, comunica al pú- I La nostra mes cordial enhorabona.
peí Govem francés amib la "rosette" atendré el consum normal de la població
catalana.
La senyora Maria Dolors Tarrés, •
de la Legió d'Honor.
Ningú pot ignorar que el mercat § blico de Gerona y Comarca, que este mes es el último 1 esposa del nostre amic Salvador P l a No cal dir cora ens piau la nova
ja, h a donat a llum, amb tota felidistinció de qué Olaudi Ametlla ha setmanal de la nostra ciutat es el
citat, u n robust infant, al qual li h a
estat objecte. Ens plan peí tractar- mes imiportant d*Espanya i que el I
tiempo de poderse fotografiar por medio de los Vales, i estat
itnposat el nom de Salvador.
se d'un amic molt volgut i per ésser nombre de caps de bestiar boví que hi
son posats en vendrá abasten el conLa nostra enhorabona ais pares i
meirescudíssima la distinció.
Quedarán anulados a partir del día 31 de Marzo.
i ais avis, el fatoricant de galetes s e [Les nostres felicitáis mes sinceres. sum de la ciutat de Barcelonia du- 1
rant dos dies a la setmana. Pero hi
nyor Piaja, antic amic nostre i el
ha un altre fet mes significatiu en- =
joier de Girona, senyor Tarrés.
ü
cara i és que el 80 per cent d'aquest
nombre de caps son vedelles de 11 et,
que renideixen molta carn de la mes ^iiiiiiiiiiiinMiBimmiimnnmimnuiuiHiíinffliuiBiiunimniraiiiimnBBiumiuHiininiiuuiitiuiíiiiiiiiiiiniiiiiiuiíiHiiiiiiiiiiHiiif
Hem reíbut unía atenta salutació alta qualitat, grácies a la qual cosa guardia civil de Sarria de Ter que en, servei Ifoguer ómnibus i perjudica els
del mostee bon ami|e senyor J. Puig els nostres paigesos poden obtenlr la
existent en el qúlometre 728 toteressos turístics del país. — El s a Avui h a teaspassat el qui fou en
Pujades oferint-se en el seiu carree, preus molt még remuneradors per a de cortoa
la carretera de Madrid a Franca luda, Figueres, president."
vida bon aanic nostre, senyor Antear
amib motiu d'haver estat reintegrat premiar els seus esíorcos.
Valles i Rigau, després de llairgia maNo hi ha d,ret que aiquest desfv-iíí- el camió de la matrícula de Barceen el mateix.
En. el magatzem de tape de suro laltia.
llament
de les nostres comarques, de- lona nüm. 44.418, propietat de la veiJa sap el Comissari de la Generana
de
Siant
Joan
les
Fonts,
vídua
El senyor Valles Rigaiu fou un ciulitat a Girona i caríssim corireligio- put exelusivament a la iniciativa tíete Montada, li havia produ^t desperfec- propietat de Jaume Freixes, de Lla- tadá
exiemplar am¡b tota la signífleagostera, s'ha declarat u n incendi que
productora, es vegi frenat per
nari senyor Puig Pujades, que L'Au- nostres
c
tes de considerado en el seu auto- h a destruit unes 200 bales de taps ció de la paraula.
tonomista está sempre al seu costaí ne: olucrons d'algun funcionari de la mobil.
Liany 1910 ñns el 1914 va éeser al| vialo-rades e n 50.000 pessetes.
GeneralLtat, i és peí qual ctridem l'aper Catalunya i per la República.
tenció deJs nostres dipútate al Parla|
L a mercadería estava assegurada. calde de la ciutat aimib significado
ment Cátala, que facin sentir la seva
Boníiil Vila Puig, encarregat de la j Segons manifestacions del piropíetail liberal, canaleigista. El període del
La nova caserna per a la guardia
ven
en
defensa
deis
interessos
vitáis
fábrica
de ncors Cata, del Pont Ma- l'incen¡di h a estat produit per u n cir- seu mandait municipal va ésser molt
civil
jor, fia denunciat a la guardia civil cuit, j a que el magataem l oases vei- turbulent, degut a la política persoSegons noves que acaben de r e -de le? nostres comarques.
que de ilnterior de l'esmentada f á - nes restaren a les fosques e n p r o - nal, no d'ideíals com avui, en qué setae's, dintre tres o quatre dies apaguien els dos bándols locáis ais seonca havia estat sustreoa u n a bicl- duir-se rincendi.
reixera a la "Gaceta de Madrid"
Avui ha estat decomisisat a l'Es- eleita
nyors Puigcenner i Canalejas.
propietat de Félix Romeu, d u l'Otrdre convocant el concurs per a la corxador de la nostra ciutat, un pore r a n t la
Alesfoores el pressuipost de 1'Ajumpassada nit. Per les esíbrinaGUARDIA URBANA
construeció de la nova caserna de la les carns del qual es trob-aven total- cions practicades
tamient era de 500.000 pessetes d'invingut e n coguardia civil.
ment infestades de cisticercosis. A- neixetment que d us'ha
El
veí
d'aquesta
ciutat
Tomás
Caa n t la nit e n t r a - pafonts, doimiciliat al carrer de Mora, giressos i despeses, molt mes- de la
No cal dir amb quina satisfácelo questa malura, ben rarament com- ben iiadregois a larfabrica,
meitat del qual devia esmercar-se per
10, l.er, h a dipositat a la al personal i contingent provincial,
es fa pública aquesta noticia, puix probada, degut al millonament higié- algunes portes sense, peró, esipanyant
que s'en- número
Majordomia Municipal u n a paleta que restant rnoüt polca cosa per sanitat,
representa, a mes de la resolueió de- nic amb qué es fa en ractaialitat la úuguessin res mes.
h a trotoat abandonada al carrer de cultura i urbainització, degut al qual
finitiva del que ha vingut essent du- cria del bestiar porquí, és difosa per
Figuerola.
rant molts anys un problema a Gi- les rates, produint la malaltia conevía fer Pem|p¡réstit de mig milió de
El
vei
de
Vilanova
de
la
Mugía
J
o
rona, la possibilitat de treball per ale guda a.mb el nom de solitaria en l'es—^Narcís Noguer h a dipositat t a m sep Tarrés Gursó, h a denunciat que bé u n a clau trobada a l carrer d'Ei- . pessetes que actualment s'está acaqui es troten en a tur forcós, puix po- P'écie humana.
bant.
li h a estat sustreta una pistola de l a ximenis.
dran ésser emprats en les susdites
El senyor Valles va fer el mercat
seva propietat, per a ús d e la qual
obres bon nombre d'obrers.
—'Ha estat denunciat el propietari
DELEGACIO D'HISEJÍDA
tenia llicéncia i gnia. L'^rma esmen- de l'auto B. 51.392, iper haver-lo dei- j cotert peff a bestiair boví al passelg
Senyalaments de pagament per It tada fou sustreta dé la bossa de l'au- xat abandonat al carrer de Ferreries | de Sant Franeese, que en deien el
E!l senyor Comissari delegat ae la Delegiació
d'Hisenda a la pirovíncia tomobil de la seva propietat, on l a Velles, imipedint el pas.
j 'Palau deis Bous", que más tard va
Genenalitat a Girona ha retout, entre de
Girona:
ésser cedit a i'Estat per a caserna
tenia guardada.
altres, les següents visites: l'Ajunta—Per
no'
teñir
llum
a
les'escales
de
Agent Internacional, 9.887'69 pesd'Artilleria.
ment de Oaldes de Malavella, de Llo- setes;
les
seves
cases
h
a
n
estat
denunciáis
Miquel Alonso, 1.581'23; AdmiA eill es deu una obra, ben meritoria
—FALTA brodadora a maquina molt dos propietaris deis carrers de l'Hosret de Mar, de Santa Coloma de Far- nistrador
Principal de Corareus, 1.189 apta, a Casa Bartrons. — Progrés, n ú - •pital
que aivui encara es conserva mllloraners, oapitá Mbntagut, Pere Vila, pre- ama 30 céntims;
i
Obra,
havent
estat
multats
per
Primitiu Murtra, mero 10.
dia: PoirganitaaciÓ! de "La Caritat",
sident de la Joventut Republicana 4:667; Rafael Echevarría,
l'Alcaldia.
6.1SV30;
portada
a cap degut ais seus bons
desquerrá de 'Girona, Josep Juvé, Marian Ibarra, 7.216'Ú9, Josep Ense—^Ha estat denunciat el piropietari sentiments,
en veure des de l'ALcalpresident del Centre d'Unió Republi- sa, 249'72; Ramón Mora,tonfc.3, tíll'bó:
Ens diuen de Figueres que anit e n de l'auto núm. 5.998, p e r deixar-3o
dia els esipectaeles de la via públilca
cana, el diputat al Parlament data- Alvar Vilioria, 6.080; Jeáús M. Balles- el Teatre Municipal va obtenir u n abandonat a l a Plaga de la República . que
doniaven les famíliets indigente
iá, senyor Laurea Balmau, Albert Ba- teros. 500; Josep Raig, 243'5ü. Total, éxit enorme, sense pnecedents e n en un lloc no permés per 1'Alcaldia.
de la ciutat i els transeünts que no
lari, cated.rátic de l'Inetitut de Giro- 34.247*46 pessetes.
--El prapietari de l'auto B. 59.926 sabien on anar a menjar ni a doraquell coliseu, l a companyia de R a na, Baldomer Ca¡mipos, delegat d'Hifael Rivelles. El taquillatge va aca- ha estat denunciat per haver-ío dei- mir i acudien a l'Alcaldia.
senda de Girona, Joseip María Vidal
bar-se un dia abans de la funció, es- xat abandonat al carrer d'Albareda,
Era un bon advocat deis juistament
REGISTRE CIVIL
de Llobetera, Pere Cerezo, diputat al
interrompent el tránsit.
gotant-se, també, peír a la represenalassificaits honestos en l'exercici de
Parlament Cátala, Josep Aguilera,
Defuncions: Me¡rcé Agusti Albo, de tació que donara avui.
—Han estat detinguts Gaspar G a r ta s w a profesBió.
una coraissió de íuncionaris de la Co- 40 anys; Carolina Tenas Hostench, 60;
El públic ovaciona Tobra "¿Quién cía, de 40 anys, natural de Bilbao,
Nosaltres, que tant el coneixíiein,
missaria Delegada; cap d'Obres Pu- Francfsc Taberner Liado, de 64, An- soy yo?", i a tots els intérprets. El per demanar almoina pels piso.; i n ! ©1 seu traspás ens ha aclaparat per
bliques de Girona, senyor Sants; caip tonia Martina Cartanyá Inglés, de R2; teló va haver-se d'aixecar repetides solentant-se amb els veins.
| íes altes qualitats que Tadoinaven.
de policía, senyor Valdivia; una co- Francesica Vidal Noguer, de 64; Ca- vegades al final de cada acte, per a
| Reibi la seva vídua, filis 1 familia
missip d'agents de vigilancia i inves- mila Odena Daura, de 27; Artur Va- qué els intérprets retoessin l'hcm.eAUDIENCIA PROVINCIAL
I tota, l'expressió del nostoe condol ben
tigació de la Generalitat i una altra lles Rigau, de 60; Gsnís Pares Serra, natge entusiasta deis espeotadors.
El Tribunal d'aquesta Audiencia.ha sincer i ben sentit.
de guardies d'assalt.
de 17.
Creiem que demá, a Girona, es r e absolt al processat Joan Garfia.
Es pot dir en justicia que el seNaixements: Francesc Xavier Ga- petirá .el fet d e Figueres.
uyor Valles i Rigau no deixa un soí
Hem llegit en el "ButMietí Oficial" lindo Tauleria, Joaquim de Toca i de
enemic.
de la Generalitat, en la seva edició Ciurana, Josep Montaner Ametller,
Ha estat cursat el telegrama seDescansi en pau!
d'ahir, una ordre de la Conselleria Arma María Garcia Camacho, Joan güent, a l ministre d'Obres Publiques:
d'Economia i Agricultura deixant Barrera Aulet i Caries Camps Mer'•Junta Govern As¡sociacLó de T r a n s sense efeote una altra per la qual cader.
iportistes per Carretera de les CoPer a molt en breu está anunciat
es declarava que les comarques gimarques Gironines, e n reiterar V. S. el matrimoni del jove ferroviari Maronines tenien d'ésser les que donesEl senyor Josep Bunilleraud Herrl, felicitació per encertades disposicions nuel López Burralló, d'aiquesta ciutat, Aquesl número ha estat
sin les directrius per a la millora del Direfctor General d'Establiments d'Ai- sobre tronspoirt, suplica urgent d e - a,m¡b la gentil senyoreta Ramona Sevisat per la censura
bestiar boví a Catalunya.
vil Marqués, de Samper de Calada,
gües d e Franca, h a denunciat a la rogació Ordre 24 agost la. qual grava
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