comarques
rò també cal

ANIVERSARI

foragitar de la nostra ment tota la bestialitat i

enervament que

comportaven.

Per les vides truncades

Els elements liberals de
del Centre

constitueixen el fogar

que

la seva mida i avdladd per ims minis¬
apocalíptica, inspiradora d'idees de des¬

religió feta

per una

l'afusellatnent dels màrtirs de la llibertat, amb

actes que posaran,

plena joventut, en cl camp del

en

Candell, el nostre millor record. Pels homes que deùm lluitar

RejyubMeà Fe-deral, es proposen celebrar el 7/.Y>

Aniversari de
uns

Besalú

a

tres d'una divinitat

no·XMment, de relleu, l'espérit ciutadà

trucció, el nostre blasme més despectiu.

de la vella Vila.
No cal recordar

aquell episodi; un dels més sagnants que

ofereixen aquelles lluites fratricides

ens

del passat segle, en
ACdlO CliJTADÀNA s'adhereix amb pregona simpatia a

quals eren protagonistes per tin<i part unes idees senyeres

les

l'acte que

redempció i dignificació de les virtuts humanes,

d'un anhel de

ésser

l'altre, unes oligarquies que s'aferraven desesperadameni

i per

da la

predomini, que el progrés dels tetnps i les
conquestes de l'evolució havien marcat ja feia temps la seva
total desaparició.
J aquelles lluites, que encara més d'un en serva alguns re¬
cords viscuts, cal rememorar tot cl que tenien d'iedalistrs, pe¬
per

conservar un

mateix

seva

Francesc

amies de Besalú, acte

seus

que

hi anirà acompanyat del digne Oovema-

Prunés, i pels nostres amics En Miquel 8an-

taló i En Josep

Puig Pu-ja-des, Dot .irxé, Casadonmnt, Cerezo

diputats del Parlament Català.

cobrament de les

entusiasme regnà en la reunió,
el que permet ja albirar com un fet
la
construcció de la Piscina al Camp de Mars

gironines, per que signi

de les comarques

portat a terme en el plaç més breu
*

Un gran

de la Devesa.

Pacuno antirábica.

»

»

—

El prop passat di¬
jous tingué lloc la obertura en el seu nou
estatge social, Plaça del General Marvà, 4,
baixos, la cooperativa obrera "La Esperan¬
za Gerundense", d'aquesta ciutat.
Cooperativa Obrera.

Ens

—

alegrem dels seus progressos

encoratjem per a què continuïn pel

emprès i

que

redundarà sempre en
proletariat gironí.

i els

camí
profit

del nostre estimat

«

«

dimarts, convo¬
pel Patronat de la Piscina, tingué lloc
Biblioteca Municipal, una reunió dels

Pro Piscina.

cada
a

«

la

—

El passat

ja inscrits com a protectors d'aquest

L'assistència, nombrosíssima, emplenà de

la sala d'actes de la Biblioteca.
A l'entrada prengué seient el Patronat.
El President,
Sr. Dalmau Casademont,
donà compte de la gestació de la idea i del
curs seguit en el seu desenvolupament fins

gom a gom,

bor

la constitució del Patronat i la¬

ja efectuada pel mateix.

El senyor

féu

veure

Sarasa, davant d'uns croquis,
serà

clarament als reunits el que

las Piscina de Girona.
Es

prengués l'acord de començar aquest

en

han d'ésser portats al Labo¬
Municipal, Avinguda de Ramon

Els gossos

ratori

Folch, on seran vacunats pels veterinaris
municipals, prèvia presentació del docu¬
ment que acrediti que els propietaris dels
animals han ja abonat a oficines munici¬
pals, la quantitat de 6 ptes. Els gossos han
d'ésser presentats amb cadena i morrió.
No cal ponderar la necessitat de l'extricte compliment del ban, per a deslliurar, de¬
finitivament, Girona de la ràbia que infes¬
ta el nostra districte municipal.
*

*

*

Ha estat a la
nostra ciutat, l'enginyer de la Divisió Hideològica del Pirineu, senyor Jaume Crnanyes, el qual, junt amb l'Arquitecte Muni¬
cipal, senyor Giral, ha visitat detinguda¬
ment, les vores del Ter, en estudi de les
defenses del Ter.

obres més
dels termes

—

La

municipals de Salt, Santa Eu¬

el caracteritza, confeccionarà, ràpida¬

ment, l'oportú projecte que presentarà a la
Junta Pro-damnificats de les inundaciong

possible.

»

companyia de Pepeta For-

Fou

Carreras.

L'obra, de caire dramàtic,
Carreras de posseir ex¬
condicions per al conreu del gè¬

un

èxit.

acredita el senyor
cellents
nere.

nombrós

públic ovacionà l'autor

l'acabament de cada

També fou molt
nyor

un

a
dels tres actes, i

l'obra, l'obligà

al final de

a dir uns mots.
aplaudit l'escenògraf se¬

Oliveres, qui pintà dues belles deco¬

racions molt ben resoltes.
Felicitem cordialment l'amic senyor
reras

per

rir-nos aviat

una nova
*

Cases barates.
referents

a

—

»

obra.
»

Tenim

noves

excellents

la construcció de les deu cases,

la construcció de les

quals proposà la ma¬

joria esquerrana de l'Ajuntament, accep¬
tant la oferta del Grup de Proveïdors de
la Construcció. Es possible que, ben aviat,

quedi resolta la part econòmica amb la
Caixa de Pensions i, per tant, a no trigar
pugni començar les obres.
Així

sigui.
* • *

Hom

anuncia

pel proper diumenge, un

deportiu en el camp del
de Cervià de Ter.
cercle d'Atletes Units,
de la nostra

interessant festival

Cervià F. C.,
El

ciutat, faià una exhibició d'atletisme, in¬

tegrada

per una

diversitat de proves de
Aetàé Ctotadana
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Car¬

l'èxit assolit, que l'obliga a ofe¬

urgents a realitzar en defensa

gènia i Girona.
El senyor Cmanyes, amb la competència
que

—

»

nés, estrenà anit, al Teatre Municipal, "Lle¬
genda i Realitat", riginal de l'escriptor gi¬

El

ciutat.

Les

a

Ban,

bell

projecte.

arribar

un

Estrena.

roní senyor

L'Alcalde ha publi¬

el qual fa públic l'acord de
PAjnntament, declarant obligatòria la va¬
cunació antiràbica de tots els gossos de la
cat

promet

anuncia¬

assistència, l'honorable President de Catalunya, D.

Aícueià,

quotes voluntàries ja inscrites.

♦

que

esdeveniment. En el matejx, tenen-

dor civil senyor

i altres

de març, el

mes

organitzen els
ve rit ai le

un

