kirnitre

Esportives. ^ Pet confusió, la setmana
passaida, én donat compte de la Junta pro¬
visional nomenada per l'Olot F. C., donà¬
vem compte únicament de quatre dels seus
membres,
Junta que ha quedat constituïda de la

vhientesa de comentar i precisar
Els

—

localitats.

de les

aquest rumlor que,

crèdit en,
d'ésser cert, po¬

dria reportar, segons com

s'ho prengués el

Nosaltres preferim no donar
cara a

xrable, un considerable prejudici a

les es¬

mentades empresea

Assemblea comarcal.

—

Pel dilluns prò¬

Concentració d'Es¬
Republicana, una Assemblea gene¬

xim, hi ha convocada a
querra

Ckonltè Executiu de la FederaciS

del

ral

reunió ha tingut lloc a Pala¬

Una nova

Republica¬

Comarcal d'Entitats d'Esquerra

diferents actes amb motiu

de la festa del barri

del Roser.

Diumenge pròxim es

celebraran les fes¬

precises.

—

Aquesta setmana ha

tingut lloc en els pobles de

la comarca

l'elecció dels mtembres que han d'entrar a
formar

part dels Jurats Mixtes rurals. Tan

prompte sabem els nomis dels elegits,

els

anunciarem.

resultat de l'acord pres en la

reunió de Palafrugell, el

Barcelona les comis¬
sions de tots els pobles afectats, per a ena

general de Comerç.
una representació, que

s'entrevistà amb el ministre i
general. La conversa prengué

director

un

darrera sessió

l'Ajuntament es llegiren tres comunica-

ciOTLs del Govern CiAdl remetent els expe¬
dients

governatius i les sentències dictades

pel Tribunal Contenciós-Aidministrathi de
la

coincident

caràcter

(província, desestimant els recursos inter¬

posats pel metge municipal Sr. Danés, el
cap

de la Guàrdia Urbana

Mut. i els ex regidors de

Sr.

Francesc

l'Ajuntament dic¬

tatorial, que presidia el Sr. Rafel Kostenc
i

Quintana, confirmant els acords muni¬

el sentit die

da per

l'ofensiva francesa a la nostra cOr

marca.

El senyor Pi i Sunyer,

eficaces dintre els

palesà que

estava dispo¬
a procurar iniciatives
mitjans que permeten

Es rebé una ordre del

Ministeri corres¬

ponent, nomenant als senyors Josep Bosc
Sánchez, direc¬

Ridaura i Ramon Pradejas

secretari, respectivamet, del Col.legi

del Co¬

Deihanà als delegats

maniobrar.

mitè Suro-taper

la tramesa de dades i es¬

les

mlesures

d'aplicació

en

projecte.

nom

al

carrer

del Pare Antoni Soler, per
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podem avançar més noves.

(D'-EI Programa").

FUTBOL

donà

una

nal,

batent

vegada més la nota sensacio¬

SofóUosament

l'equip

del

D. Èspànyol de Barcelona. L'ehtüslas-

C.
me

gallejaieiiV unit

que

a

"tócnica"

una

els

prèviament imposada, foren

factors

essencials del triomf.

BI3BAI.

L·A

Comirreanoració del 6 d'octnbre de 1869.
—"Ateneu

rar

Pi

i

1 l'Ajuntament

Mlargall"

organitzar uns actes per a commemo¬

van

honora la histò¬

la gesta civil que tant

ria de la

capital del Baix Empordà. El ma¬

ti s'organitzà una

■diposità
guts

unes

en

la

manifestació cívica que

flors en les tombes dels cai¬

defensa de la llibertat. Van

glossar la significació de la festa els se¬
nyors

Governador civil i el President de

l'Ateneu.
A la tarda va celebrar-se un

firmació d'sequerres a

míting d'a¬

l'Ateneu Pi i Mar-

aplaudir entusiàsticament als oradors, com¬

tació clara i ferma en la política
ca

ha

dels suro-tapers

privat

arribar

a

que,

econòmi¬

espanyols, la qual cosa

fins

ara,

no es

solucions concretes en im

Ara

pogués
sentit

panys

Ginesta, Srta. Culubrte, Prades, Fà¬

bregues, Riera i Punti, Puig i Ferrater
Santaló. Aquest va rebre

de distintes
sos

que

sions de la comarca.

mateix són de notar
els elements

regions i dels diversos interes¬

comprèn l'activitat surera.

(Malgrat aquesta realitat entorpidora, el
Pi i Sunyer, com així mateix ho

de¬

clarà el ministre MarcelJi Domingo, està

neutralitzar el greu trànsit ac¬
tual, sempre de cara a la defensa de la fa¬
bricació i dels seus productors.

ajudin

a

>Sou herníaf!
•

Recordeu que

úiii«.ainent acabareu 3es vostres mo-

^l'peruir uianfr
Aparel!.
Herniari*^
imposa
la seva construcció cienper

tífica i dispositiu especial.

|ua

BMCir.iClll

^Carrer

Practicant

especialitzat

II» amb el tractament orto¬
pèdic de' les hernies.

del Canne 44

-

i

diferentes comis¬

les contradiccions vives entre

perfectament inclinat a cercar remeis que

estar mal redactada.

Per ara, no

tra¬

eficaç,

hagi existit des de molts anys una orien¬

proposicions de trà¬
mit, havent significat el company Aubert
fos canviada la placa que dóna

resolucions de caràcter

en

gall. La sala, plena de gom a gom, va

senyor

el desig que

dent i hem de confiar que prompte es

duirà

director, general de què no

Va doldre's el

municipal de segon ensenyament.
S'aprovaren vàries

representa

motiu de preocupació del propi Presi¬

un

tadístiques que han de servir per a orien¬

proteccioista.

cipals.

tor i

en

comprendre la gravetat de la situació crea¬

tar

pot dseaparèi-

surera no

destacar-se

fou la que
èl

cons¬

d'Agricultura

trevlstar-se amb el ministre

sat a treballar per

de

diumenge feren

coneixia el problema i que

Consistori.— En la

Del

francesa

duanera

presència

la

com

defensa. La

indústria genuïnament

Diumenge passat l'equip del Palafrugell

esperançador.

acte de

una

qüestió

suggerències ex¬

dència admeté diferentes

a

què

de les nostres comarques,

xer

parlar-se de qüestions generals,

Va

Comitès ruraJ&

catídana

s'ha
plantejat, un. Interessant debat i la presi¬
En

i director

tes del barri de Sant Francesc.

l'organismie cabdal ca¬

Barcelona.

Com

atian celebrat

fetes, pot deduir-se que

en

ciència de

L'ofensiva

Amb força animació

segueix l'interès

asTsistents de
les gestions fetes per la Comissió, acoim
panyada del diputat Sr. Santaló i Comissa¬
ri Sr. Irla, prop del cap del Govern, MlnJsti-e d'Agrioultura i Direictor general de Co¬
merç, durant la seva darrera estada a
talunya, ha donat comft)te als

l'aspecte electoraL

—

solucions

fomlentar

romines, president del Comitè Surer de Ca¬

bient

Festes de baorrL

de

problema plantejat. Del resul¬

adients al

amb mitjans adequats de

mament
en

també amb la Generalitat, sempre
l'interès

amb

frugell. En la mateixa, el Sr. Sagrera 1 Co¬

posades per dlvei^ assistenta.
La reiinió s'aixecà
en
mig d'un am¬

tractar del Segon Congrés Nacio¬
Republicana, celebrat últi¬
i de la posició d'aquesta comarcal

els fets.
conferen¬

talà per a intervenir en aquesta

nal d'Esquerra

na, per a

comissionats

tat de les visites

LA CRISI SUED T.APERA

augmentar el preu

mateixos

ciaren

EMPOROA

Es diu que les
d'espectacles d'aquesta, han

fet una avinença per

realitzacions, serà l'a-

bi el moment de les

BAIX
dues empreses

d'Agricultura,

Comerç i del ministre

de

perquè, serveixin d'antecedent. Quan arri¬

següent manera:

de les localitats.

"grosso-mogeneral

les manifestacions del director

dc

Balaytó, Fèlix Or^t,
Josep Coll, Gaspar Arqués, D. GüeU, -íJuia
Bassols, Joan Plàntalec i Antoni ^6.
£1 preu

dels orga¬

recollir

solament

volgut

Rigot, Jaume

Pere

actuen els delegats

nismes, no ens cal entrar en detalls. Hem

Telèfon 149

-

GIRONA*^

