Una

carta

c.g

expressiva

notes de camet

Reproduïm aquesta carta rebuda {)el nos¬
tre dilecte amic senyor

Miquel Hantaló, a

través de la qual el seu autor posa en
dència

un

de moltes

evi¬

complet i interessant coneixement
de les actuals agitacions políti¬

El seu autor resideix a la província
extremenya de Badajoz. Català d'origen i
de sentiment, impulsat, segurament, a viu¬
ques.

aquelles llunyanes terres per la seva
relació amb la indústria surera, en les se¬
re

paraules batega magníficament l'espe¬
rit del federalisme empordanès, liberal i
nobilíssim a tothora, sempre amatent a re¬
dreçar-se i a combatre les confabulacions
dé la reacció.
"Mi más entusiasta enhorai)uena,

admi¬

rado Sr.

Santaló, por su maravillosa—en
enérgica y oportuna—intervención
en el Congreso, no sumándose así — (cual
muchos republicanos "inconscientes" han
hecho)—, al infame complot contra Azaña,
que hacía ya no pocos días había denuncia¬
do un diario inglés. (Reunión en el local
de "Acción Católica" de representantes del
Nuncio, —ací detalla, a més, unes reunions
de representants diplomàtics de països de
règim antidemocràtic i d'un "observador"
pertanyent a un grup àcidament oposicio¬
nista...—el mismo que asistió a otra re¬
unión en vísperas de los sucesos del 10 de
Agosto). Se acordó, decía el diario londi¬
nense, escindir a la minoría radical-socia¬
lista, que era la que presentaba más grie¬
tas. (Va haver-hi, transcriu, oferiment de
càrrecs importants per part de segons qui).
En fin, sea mi mayor enhorabuena a S.
cuanto

a

cuantos defendieron al Gobierno hon¬
rado. Suyo siempre affmo.
S. y a

L. Recasens Wilde

nir

personalmente a saludarle. Mi entu¬
siasmo por Cataluña es enorme.
Visca i
molt Visca Santaló! Segueixin escrivint
la més bella pàgina de la Història.
La superstición papista, que tanto dine¬
ro supone a la vanidosa Roma, está de ca¬
pa caída, y en ello coopera especialmente
Azaña y sus gloriosos auxiliares socialis¬
tas y Esquerra Catalana.
La lucha entre la Verdad y la Supersti¬
do ir

ción; esto es lo más importante, y en esto
donde V., Sr. Santaló, y cuantos siguen
a Azaña, escriben una hermosísima pàgi¬
na de la Historia. Lo dice quien nunca hi¬
zo en su vida otra cosa que estudiarla.

es

¡Animo

y a ser

constante...!
Vale."

Aeeió Ciutadana
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palestra

Els

al

convoca a

cens

tots

comarca

de la Selva

ve
en¬

aquells in¬
els sàns

litat nostrada.

La Junta Directivà Provisional hà qúe-

Fèlïp
Mafe, president; Martí Masferrer, vicèprèsident; Josep Masmiquel, secretari; Ràmòn
Auladell, vicesecretari; Pere RUset, Treso¬
rer; Joan Casadevall, vocal; Pet'e Tapias,
vocal; Josep Figueres, vÓcàl, JòSèp Gtrdat constituSda

Republica¬

la reunió general que tin¬
a dit Centre (Caurrer del
Carme, 13) el dia l8 del corrent,
a les 9'30 de la nit, per a tractar
de la següent ordre del dia:
a) Formació dels Comitès
na, a

drà lloc

en

la formà següent:

vià, vocal.

de Distoicte.

b)

es proposa

principis republicans i enaltir la persona¬

els afiliats

polític del Partit, els so¬
Republica¬

cis del Centre d'Unió
na i de la Joventut

Riudarenes tin

tusiasta nucli per propagar pér

POUTIQUES

interpretació de l'art. 13

Joventut Republicana, èn sessió ex¬
traordinària, darrerament celebrada, Va
La

Reglament per l'elecció de
càrrecs populars.
c) Assumptes generals.
El President actaL,
del

president al nostre volgut amic i
Maria Corredor.

nomenar

col·laborador En Josep
Enhorabona i

M. Planets

un

bon encert.

sòrtint de
pel diner. El que no
suposi d'aquest medi es podrà quedar a Ca¬
els sèns dirigents continuaran
les classes enlairades

sevà.

sa

#

"Diari

*

*

de Girona" titlla d'embaUcadors

els
També en les Corts

espanyolès hom ha

jmgut observar uns desitjós de concòrdia
republicana que semblava ja llunyana.

política

La

ho és tant,

a

Espanya és bona. El que

és l'afany de poder que domi¬

alguns homes.
República del 1873, es va perdre per
enveges personals. Que tinguin compte amb
l'actual, i sobreposin al seu interès, l'in¬
terès del poble.
na

D.—Tengo 79 años y por ello no pue¬

la

dret de la

no

P.

a

a

Republicana que al
ésSer un

Comitè d'Esquerra

GIRONINES

a

ves

Acaba de cónstituír-sfe

PARTIT REPUBUCÀ FEDE¬
RAL NACIONALISTA
DE LES COMARQUES

La

propagandistes de l'Esquerra, els quals,
segons, ells es recolzen en les seves propa¬
gandes amb els ciutadans incautes i els terrasans

de bona fe.

Les

propagandes de l'Esquerra s'han ca¬
la sinceritat. Sin¬
ceritat en l'exposició i sinceritat amb
el
complir
racteritzat sempre per

.

Tenen els nostres homes

en

fi de factors

el

seu

haver

ells, no hi ha altres intelligències
preciares, que les deformades en els con¬
vents dels jesuïtes, sols accessibles xmls quç
tenen la butxaca ben fonda. Ja ho saben,

positius i de tanta
importància com l'instauració de la Repú¬
blica, el reconeixement de la personalitat
de Catalunya i l'haver incorporat en el mo¬
viment catalanista a les masses proletàries
que sempre havien estat al marge.
Quan podran dir una cosa semblant, els
"paganos" del "Diari de Girona", tots ells
de la Lliga? Partit que durant trenta anys
monopolitza i cotitza un catalanisme de
Jocs Florals i de samaretes i mitjons.
Quan podran dir semblant cosa els ca¬
pellans del "Diari de Girona", sofistificadors de la doctrina de Crist, aspirants a
canonge i al benestar, conreuadors de la

doncs, els homes del remat regionalista,

bona taula i del faritseisme?

• •

•

Les altes mentalitats de la

den

Lliga

no po¬

home forjat en les clàsses més humils pugui esdevenir un expert
ciutadà, i creient fer-ne una mofa i amb
una sacristanesca unció es dediquen des de
les columnes dels seus anònims periòdics
a recordar l'origen de molts dels nostres
capir que

un

governants.
Per

un

sens

