e A IX

AL.T

e:!wiporoa
ELS PROBLEMES DE LA

EISVIRORD A

INDUSTRIA

"Empordà Federal" publica un interes¬

El "Ckjmltè Suro-taper de

Catalunya", ha

tots els elements afectats per la

a

crisi de la indústria unes notes

explicatives

sant article signat per Teus, parlant de
propera lluita electoral. Del

tions realitzades per la Comissió nomenada

l'Assemblea celebrada

dia 20 del

mes

que som.

Palafrugell el

a

Aquests resultats,

aquest batec revolucionari i satisfer lo,
no

tot,

Macià, s'ha fet càrrec

de la difícil situació creada
cions sureres per

zelaris decretat

posant-se

a

les pobla¬

a

l'augment de drets

aran-

pel Govern francès 1, dis¬

fer tot allò que 11 siyui possible

protegir la nostra indústria, ha deter¬

per a

minat la pràctica, d'una informació referent
a

la mateixa. Et funcionari de la Generalitat

senyor Jaume MontUor

Grau, que ha estat
encarregat de portar a terme aquesta in¬
formació, arribarà^demà

les nostres

a

2.on

El proppassat

diumenge, foren Uiul

junt amb unes notes explicatives de les

teixes, El Sr, Azaña
diaria

va assegurar que

l'assumpte amb tot l'interès

ma¬

estu¬

que

la

retra'iment de les

El mateix dia els

representants del

"Comitè", celebràrem dues extenses entre¬

tasca. Al Ministeri a'Agrlcultura

seva

ra,

i per l'economia de Girona, la maniobra

faria

la gran

a

Catalunya.,Tenim
desprestigi 1
conscients

masses

un

asse¬

per

ració d'una

l'avarícia, d'una plutocràcla

empre^ que s'ha enriquit du¬
l'esforç d'uns obrers que avui

rant anys per

acomiada

en forma Inqualilcable. Coneixen
aquestes dades el Sr. Ministre i cl Sr. Di¬

rector

General, facilitades abasta.ment

cients per

opinió inquebrantable, és

bús del capitalisme. Diumenge pas.sat, apro¬

que

l'Esquerra de

Catalunya ttodria de presentar-se
lestra amb el

seu

programa

la pa¬

a

íntegre

aliances que el mixtifiquin, i amb el
sit inquebrantable de

l'aplicació dels
—El

seus

portar

sense

propò¬

la pràctica

a

principis revolucionaris.

poble de Vilafant inaugurà brillant¬
Puig

Pujades i Josep Iria hi assistiren pronun¬
ciant sentits parlaments.
—^La Joventut

el

resoldre amb justícia contra l'a¬

fitant la

presència del Cap del Govern de la
República a Barcelona, una Comissió d'o¬
,

brers féu

entrega d'una exposició raonada

de l'afer i de la petició d'ésser atesos. El Sr.
Azaña

va

prometre esturiar-lo amb interès,

1 demanar la màxima activitat

d'Esquerra Republicana i

el venerable President de

la Generalitat.

atropells,

ens sumem a Tactltud dels obrers

1 reiterem el

Assemblees, imperant

aviat les seves reclamacions.

ambdues la ten¬

en

seu

Unió

desig de

L'Ajuntament

Esportiva Figueres ha encap¬

Indústria i Comerç i el senyor Director Ge¬

victòries sobre els equips C. D. Cassà i Ra¬

els pous negres.

neral de Comerç.

cing Club local.

Cap del Govern de la República, foren molts

ta qüestió, no sols en el que respecta a la

els

recent

lona, per retre homenatge de gratitut

per
nar

de

drets

França, sinó també

en

duaners

fet

el desig d'orde¬

Els comissionats escoltàrem la pro¬

mesa formal feta

pel Sr. Director General

i avalada pel Sr. Ministre, de prendre
mesures que

calgui

per a procurar

les

resoldre

el problema surer, portant a la Comissió

Mixta del Suro, que s'ha de ruenir el dia 11

d'octubre,
a

go

vinguda

a

Catalunya del

figuerencs que es tralladaren

a

un

pla d'ordenació

que

tendeixi

conjurar la crisi actual. Els Srs. Domin¬
i Pi i Sunyer mianifestaren la

ça que

seva creen¬

dita Comissió podrà recollir les

as¬

els terribles focus d'infecció que són

descapdella d'una

a

tan

insigne republicà.

A

la

situació de la in¬

—^Dçmà, divendres, tindrà lloc

gell, una altra Assemblea
nous

per a

tives

en

uns

s'aprovaren

cases

on

les clave¬

higiènic, cal afegir les següents:

Carrers de: Santa

Eugènia, números 12,

18, 24 i 26; Barcelona, núm. G;

Progrés,

5; Paó, núm. 3; Ciutadans, núm. 14; An¬
selm

va

Clavé, números 7, 12 i 18; Figuerola,

núm. 33;
mero

Muntanya, núm. 19, i Sala, nú¬

3.

actes organit¬

Federació provincial dc

els que

ja publicada de

tractar dels

Palafrugell, Palamós 1 algunes

poblacions sureres,

zats per la

llista

números 27 i 29; Fontanilles, números 1 i

—Divendres de la setmana passada,

altres

contínua, que és

Palafru¬

a

aspectes de la qüestió surera.

tenir lloc a

es

i on s'han realitzat altres obres de

caràcter

dústria i de les comarques que d'ella vi'jen."

manera

s'han desguasat pous negres a
gueres

sits que poden millorar la

però, aquesta

la clau de l'èxit.

Barce¬

totalment la indústria i la p-oducció

surera.

Girona prossegueix

Llarga és la tasca;

d'impressions, els Srs. Domingo i Pi Sunyer
explicaren tot l'actuat pel Govern en aques¬
augment

de

repòs la bella tasca de fer desaparèi¬

sens
xer

—^En motiu de la

siguin ateses ben

que

esquerrisme en

tots els ordres.
La

interessa c-w

gadCf de què encara siguin possible aquests

Socialista celebraren per separat les seves
accentuar el

la Comis¬

va

Nosaltres, que ja hem protestat altres ve-

partit local de la Federació Republicana

en

a

sió interministerial. També

çalat la temporada obtinguent dos brillants

Després d'im ampli canvi

per

tècnics 1 bons amics de Girona, i són sufi¬

Sr. Ministre d'Agricultura,

vistes amb el

jutjar de l'atro.

pel! que representa per a la classe obre-

degades de llibertat i, per tant, la nostra

dència

importància requereix.

3.er

revolucionària de

han de portar-nos un

ces

Asaña, les conclusions de l'Assemblea

nyor

seva

massa

esquerrista, representa un

un engany que es

ment les noves escoles. Els bons amic.".

rades al Cap del Govern de la República se¬

bat la

industrial deshumanitzada i la desconslde-,

pressuposi una debilitació

que

la convicció íntima de que aquestes alian¬

co¬

marques.

solució del conflicte de "La Aurora", ha aca¬

llogament

fraude,

El President de la Generalitat, l'ho-

proposta' del senyor
Director General d'Indústria per l'estudi i

planejada

l'esmentat "Comitè", són els següents:
" 1 .er

si

intermi¬

a

volem desgraciar-nos, i .xvui tota coalició,

'del sentiment

:

si la Comissió

hi ha dades suficients per a

''Es necessari—com ha dit Azaña—sentir

segons es manifesta en la comunicació de

norable :Sr. Francesc

la

mateix, reta¬

llem fil següent:

del resultat que fins, ara ,han donai les ges¬

en

CAS DE LA FABRICA "LA ATIRO-

nisterial nomenada

SURERA

circulat

EL

RA".— No sabem

coopera¬

unes conclu¬

En

cap

la darrera

sessió

d'Ajuntament,

el

de la majoria republicana Sr. Cerezo,

piracions dels elements industrials i unir¬

sions referents

ies als punts de vista del Govern que ja té

Aquestes conclusions foren lliurades als Al¬

creació de dos beques, una per a estudis uni¬

de la totalitat de la qüestió surera, propò-

caldes de les

versitaris, i l'altra, per a ensenyaments tèc-

a

la indústria suro-tapera.

poblacions respective.

va

presentar

una

moció interessant;
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