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?

