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NÚM. I

SALUTACIÕ




VENIM a la palestra per a defensar i propagar les idealitats d'Estat Catalã».
Hem donal al nostre seimanari el nom del nostre vent, del vent símbol d'aquesta terra deis

nostres amors i farem que surti una vegada cada seimana per a complir amb un deure i uns propàsits.
La nostra veu, unes vegades será suau i plena de ritme; altres, ¡oria i cridanera, pero sem

pre será veu de sinceritat, de dignitat i de fortitud.

Obeint a l'impuls dun imperatiu irressistibie, ajudara decididament a que es destriIn les boires baixes que congria el baf deis egoísmes, de la covar

dia i de la- manca de fe en un ideal, ¡procurará també allunyar del nostre cel eis núvois que hi pQrien eis mais vents de ponent que comencen a en/os

quir-lo i que farien tornar baix i estret l'horitzó ample 1 pie de hum que el nostre poble esguarda avui pie de joia i d'esperança.
Podran cotlaborar a TRAMUNTANA, ésser sons de la seva veu, tots eis que, tenint fe en eis ideals de Pátria i de República democrática, desitjosos

dun esdevenidor millor i més perfecte, vulguin avui com ho volien ahir, avantposar a tota al/ra final/tat la d'aconseguir ia ilibertat incondicionada de

la nos/ra terra perquè després, democracia redimida i dignificada, pugui oferir a les al/res democracies d'lbèria, amb una abraçada de germanor de tots

eis seus fills, conviure i treballar plegades per la pau i el progrés de totes elles. De totes les que sentin el neguit de poder viure plenes de la hum que irra

dien eis pobles conscients deis seus drets i de ia seva dignitat.




Ajudara també a ia formació duna cultura major dei nostre poble fent-se ressà en aquestes planes del que, en i'ordre cultural, artIstic, politic,
econõmic 1 de treball passi dintre 1 /ora de la nostra terra i sigui dun mueres profitós ésser conegut.

Serveixin aquestes pr/meres paraules riostres de presentació 1 a la vegada de salutació efusiva dirigida a tola la premsa de la nos/ra terra i duna

manera especial a la que té per seny i guia 1'amor i la defensa de Catalunya.-La Redacció.

-
Per ésser per nnsaltres un honor a1tíssin haver-la rebuda, i tamb perquè t, igual

que a aleshorcs, un viu inters d'actualitat, publiqueni, en aquesi primer número del
nostre setinanari, la lletra que va enviar-nos, en aquehis moments de lluita i de penh,
el Cup suprem d'Estat Català Sr. Francesc Macia, I1-lustre President de la Generalitat
de Catalunya.

<Bons amies del Centre Cata1i de CasteIl6 d'Empiíries: Us felicito

i n'estic joiós per la tasca patriótica i tant activa que la vostra entitat ha

empres. Amb les conferencies i mitings que lieu organitzat amb tant de

zel, haureu notat les diferencies i tendencies de partits a que pertanyen
eis oradors i conferenciants, per al mateix temps, el pobie haura copsat
en el fotis de la seva anima, la atirrnaci6 neta duna Patria que voi ésser

lliure del seus destins.
Aix) haura oniplert d'esperança eis vostres cors, pero per a que el

vostre dalit es traducixi en un fet precisa que recordeu:

Que per la força ens robaren les nostres llibertats; que el revivament

del pobie qu'es mostra contínuament, 110 S mes, que lo demostració de

que si b per la força varen conquerir el, nostre territori, no han pogut

conquerir la tiostra anima, maigrat eis dos segles d'esclavatge a que, per
la força també, hem estat sotmesos.




I heu de recordar i tindrer sempre ben present, que jamai aquesta i

les altres oligarquies que malmenen 1'Estat Espanyol, han concedit ni

concediran de grat les ilibertats colectives que les diferentes nacionalitats
concientes de la seva personalitat, exigeixen per viurer una vida de

dignitat ciutadana, portant a terme lo mes prompte possible, eis nobles i
enlairats ideals de pau i d'amor, que faran desapareixer les diferencies le
classes i portarail l'avenç i perfecció del nostre poble a un grau tal, que
pugui irradiar sobre la huinanitat.

Per aixus recomano unió, organització i trebail intensiu de

propaganda, seguint amb fe i confiança absoluta les instruccions deis
ostres dirigents, que amb tanta abnegació i sacrifici porten sobre les

seves espatiles les greus responsabilitats que el poble eis hi ha conflat.

Ni Mal dubteu d'eUs, ni mai us deixeu pendrer per el pessimisme, i

tingueu la certesa que en aquesta hermosa tasca, no us faltaran mai tot

l'arnor que sento i senten eis meus companys d'exili per el pervindre del

poble deis meus somnis i de les meves ilJusions, que espero seran

prompte una realitat.
Brusseles, 5 desembre de 1930.»




FRANCESC MACIA




L'eeforç geganti que de fa algun
temps realitzen eis Bolxevies és obser
vat per tot el món; i molt atentament
pois alemanys que, com ello mateixos
s'en vanten, són coneixodors per un
igual de l'umnima russa i deis problemes
econOmics.moderns.

Ës per nixO que en Ilengua alemanya
és en la que poden trobar- e escrites les
thes abundants informaciona i documen
tacionS rfarents al Soviets i a ha seva
aetivitat económica.

Cal dir que moites d'aquestes infor
macions no tenen pas l'esperit tenden
ciós de les de força comentaristes d'ai
tres paIseos, degut probablement, a que
Aiemanya, gran Estat industrial capita
lista, no té interés en fur l'elogi deis me
todes comunistes ni tampoc en ter-se
iPlusions sobre la situació dai país veI
que és, per el moment, un client més del
qual es vigilen amb una certa aprensió
go que es propose fur en el futur.




Per aixà, qnan ara fa molt Poe es ti
rava en cara ala magnata de la indústria
alemanya l'haver firmat contractes co
merciais i industrials amb eis So
viets per fee-los Iliuraments de pro
ductas per valor de 300 miiions de mares
reprotxant-los que, d'aquesta manera,
secunden el pia del Boixevisme i les se
ves obres; sUs responien que, encara que
el pia de 5 anys triomfés plenament. 518
russos, mancata de tradicions de trebail
i d'espenit tècnic inventiu, sempre se
rien tributaria de l'Ai6manya pel progrèa
de les installacions. Que ia Rússia, per
mós que faci, no pujara mai a la catego
ria d'estat exportador de productes fa-
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brioats.




La qüestió del pia de 5 anys vol dir
que per part de Rússia, mós ben dit, dela
seus actuais dinigents, es vol realitzar un
miracle econOmic, i sixó en el minim de

. temps possible. Eis caps del partit comu
nista no amaguen pas que aquest esforç
quasi sobrehumà, costara la vida a cinc
milloes d'individus; poro aixô per ella és
un simple detall: a la guerra, com a la
guerra! La sova creencia és de qué la
produceió pot i deu ésaer augmentada
sense limits, ja que, diferentment de la
reata deis Esteta moderns, el continent
rus té tam de productos fabricats qua no
pot iml)ortsr. La sova pobiació augmenta
de 3 milions i mig d'imimas cada any I
actualment arriba, aproximadament, a
:160 milions de persones. El seu propôsit
és iiidustuialitzar, costi eh que coati, tot el
país, i, per eixO fer, s'han fixat un plaQ
de 5 saya. La fixació d'aquest plaç de
temps és una habilitat psicológica, car el
que vol aseohir-se és for creure al poble
que eis seus sofrimenta solament duraran
un temps limitat.

Com que l'industrialltzaoió no poden
Ler-la amb capita's estrangers, deuen rea
litzar-la amb el capitol obtingut sobre el
consum. Mós de la meitat de la renta del
poble que normalment estava destinada
al consum, queda així confiscada pele
dirigente i destinada a la producció. Cap
nació, ni tan sois durant la guerra mun
dial, ha imposat ais seus, naturals condi
ciona de vida sembianta.

La gran indústria s la que mós inte
ressa ais caps comunistes, asseguren elle
que Rússia, l'any que ve, produirà 17
milions de tonelades de ferro en brut
(l'any 1913 va produir-ne solament 4
niilions). La produeció de cerbó que
l'any 1913 fou de 23 miiions de tonela
des, actualment arriba a 52 mihiona.
L'eieetrificació de tot el país es va feat
amb una cura i interés que prodriem
dir-ne supereticiós. S'estit construint ac-













PAGINA 2

tiia1nnt sobre el riu Dijpjn,i cl c Diiep
ru8LÕj' qii wit-7L la instI1Ció I-Iidi'o
EOctiica rnis potent d1 món. Li força
produIdi eli 1929 va ésser de 2 mflions
319 mii Kv. i en 1930 de 3 milions 520
mil.

Al costat d'uquestes indústries basi
ques que serveixen per a creei els mit
jans de producció, les aIti'es, com per
exemple les de tEixits, do cuiros, etc. etc.
són força descuidado j eparentment,
tet a posta.

P3I", la gran revolució que esta pro
duint-se, és la revoliieió agririn.

Durent l'any 1930 eIs Boixevies han
cilLivat 40 milions d'hectLrees de terree
verge. A Veudornà de la revolució (anyd
1917-1918) deguoren repartir lee terre5
entre ala pagesoe lUcenciata de l'exéreit.
Per oquoeta reO e nombre de petite pro
pietaris, havia pujal de 16 a 26 mflions.
E8 pOgtIó comprovar que acluesta pro
ducció a troços riotria soament ele pro
piatarie i no produla cap exeedent por al
mereat. Eren solament eis grossos pro
pietarie anomenate cKoiilaken' ele que
podrian produir quantiLts de toneladee
per l'exportaeió. Es per poder-se passar
do l'inuliiãncia daquests koulakens' que
Moscou va crear los propietts del Estat
cSohosen' en lee regions que fins ales
home havien estat incultes, com per
exemplo el Caucas Septentrional, l'Ucrui-
nm Meridional, el baix Volga, le repú
buques dl Uralek etc., etc. La mós gran
d'aqueste8 propietats del Estat anomena
da'tGigant» té 220 mil hectáreas. L'ex
plotació d'aquestes enormes propietats ós
fete de manera industrial, per mitji de
mtquines i tractors. El personal, tot ell
homes do menys de 30 unys, es compon
de 90 por cent d'enginyere i solament 10
per cent de jornalors agrícoles.

Per un sistema combinat de promeses
i de vexencions a1ternds, quo ala em
pleat en contra d'ele petite propietaria,
aquesta a'han viet obligats a cultivar les
eaves torres colleetivament per mitjt de
les cüolumnes de Tractors'.




Eis obrers do les propietata del E3tat
ón pagate segona una tarifa de salarie
que comprón 5 categories, segons la qua
litat de la seva aetiwitat. A l'igual que el
oultiu del lii i del coto, l'elevatge és
feta seguint eis mótodes industrials i
col leetivitzata.

La fabricació de maquines agrícoles
que Rússia necessita creix de dia en dia.
A l'any 1930 dita fabricació havia quia
tuplicat la d'abans de la guerra, segoas
el pli quinquenal el règini soviêtie dia
posart, dintro 3 anys, de 3 miliona de
cavalis-vapor en tractors i cultivnrà 100
milions d'hecthreea d'Odessa a Irkutek.
A mós ha estat reduIda de 24 per cent

la despesa de producció i per fer-ho ha
sigut suficient la promulgació d'un
Decret.

Un esforç de conjunt d'aquesta natu
ralees i el ritme dosesparit en qué marxa
la producció agrícola destinada a invadir
ele mercata estrangera i a «provocar la
revolució amb mós seguretat que no pea
ami) les ametralladores' no és aconse
guible mós que en un país on la qüestió
social i la qüestió obrera uo existeixen
per definició.

El pia de 5 anys pal sou mêtode ini
placablement «guerrera pot donar resul
tate montra la població eregui que al
pren deis seus sofriments podrá avançar
l'estabiinient d'un Eden económic; pero:
és que el poblo rus admtrit eternamenL
una vida de presitari numerat? Sacrifica
râ lea raros consolacions de l'exiatênch,
a una ideologia materialista que despre
cia ela mObila personals, morals i espiri
tuais que sempre han mogut i guiat la
humanitat?... J. BORDAS DE LA CUESTA




INTRANSIGENTS?

Si, ho som, en cub que antany, a lo més fondo del nastro sentiment racial; en tot

quant a cap preu debem transigir ni discutir, en sub per quina defensa ens hem jugat
tantes vegades la ilibertat i fins exposat la prOpia vida.




Som intransigents referent a tot quant ens devem com a homes civils que volem
ésser d'ud poble liiure; i perque sense aquesta intransigencia sense una máxima lliber
tat per disposer de nosaltres inatcixos no dcixarietn (1ésser esclaus. llauria estat inútil,
de res liauria servit l'havcr canviat de rOgim, el canvi hauria estat sois dc nom, ja que
de.fet seguirieni siguent eis mateixos esclau d'una raça que de se-les és inestressa del
nostc destí.
Pom transigir, en tot all0 que pugui tenir interCs per uns i altres que sigui

niantingut i que ens iligui a tots, perb Odhuc aixis, abans devem tenir plena ilibertat
per a for tractes ¡ destries, sense que cap deis dos contractants pugui fer vaidre la força
que dona el conjanainent, cal que tots siguem iguais en drets per a pactar i convenir-nos.

No son eis de lora dc casa eis que deuen dictar-nos les heis ni son ells eis que
deucn fer-nos-les cumplir.

El nostre poble sap dc sobres les seves necessitats i cem abana ho sapigué for, sa
brá ara dictar-se les seves heis.

El nostre passat fecond en iniciatives ho abona; les lleis que dicta el nostre poble,
altres nacions les adobtitren i entre elles les que avui son capdeventeres i son les inés
iiiberals i progressives.




JAUME COMPrE

Fon un veritable exit i promet
sser-ho ms encara l'any vinent Ia

festa que en celebració del primer
dc maig va organitzar el nostra

Ajuntanient republicà dedicada a

hornenatjar ais 10 homes i 10 dones
de nis edat de Castelló en repre
sentació de la Vellesa.

En autos particulars adornats i
cedits galantrncnt pcls seus propie-,
tans, que en majoria eis condulcu
ells mateixos, foren acolnpanyats a
ca la Vila eis veils i velles en nom
bre dc 20 que havia convidat I'Ajun
tament.

A mida que anaven arribant
eran rebuts i saludats pci scnyor
alcalde i eis regidors que l'acompa
nyaven i una vegada tots reunits es

dirigiren en comitiva cap al Saló
Teatre Catalunya», hoc on devia
celebrar-se la festa, acompanyats
cada un d'elis per dues xamoses
damisePles de la Vila que havien
d'sscr durant tota la festa les seves

acompanyantes i servidores.
El teatre malo-rat la seva capa

citat resultà insuficient per encabir
la gernació mai igualada a Casteiló.

Unes gentils d'amiselles inicia
ren l'acte recitant uns versos alu
ssius a la festa qu'es celebrava i

després d'un breu i eloqüent par
lamen del alcalde i mentres l'or

questra de la Vila eis «Russinyols»
executava les millors peces del seu

repertori, les damiselles serviren
un delicat refresc, obsequi de

1'Ajuntamcnt, ais vellets lierois

daquella tarda.

Al acabanient de la festa, es re-




Catalana! Fixeu-vos-hi bé:

Una cosa és República Federal

i l'altra és Federaoió de Repu

bliques.

un telefonema avisant l'arribada
del castelloní en Josep Cortada, un
deis militars condemnats per ia su-
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bievaci6 de Jaca i en ordenada co-
mitiva presidida per 1'Ajuntament,
el poble en masa-Pana a rebre a l'en
trada de la Vila. En el moment
d'aturar-se Pauto que el conduia

pot dir-se que tot el poble, que
omplia la carretera, s'abalançà per
abraçar-lo.

En aqueli moment l'aicalde li
donà la benvinguda en nom de tots
i seguidament portant-lo al seu cos
tat, es dirigiren a la casa de la Vila

rodejats del poble que no acabava
mai d'ovacionar a un deis herois de
Jaca i especiaiment dels seus amics
i companys de professió, musics de
la orqusstra de la vila «Eis Rossi

nyols» de ia quina en Cortada ha
via format part. Al arribar aill i
desde el balcó principal l'ahcalde va
donar-li de nou la benvinguda




abraçant-lo en nom de Castelló que
segons les seves paraules «veia en
ell la representació de la joventut
casteilonina conscient i capaça de

sacrificar-se per la llibertat i per la

dignitat de la nostra terra». Després
d'unes curtes paraules d'agraIment
que emocionadíssim va pronunciar
l'homenatjat i d'un record que de
dicà ais seus ex-capitans Galán i

Hernández va acabar-se aquell nou

acte de exaltació patriótica del po
ble de Casteiló.




TR&MUNTANA

Com totes les altres viles de Ca

talunya, Castelló d'Empúries va ce
lebrar amb grans esciats de joia la

proclamació de la República. Sera

per tots inoblidable aquell vespre
del dia 14 en que el nostre volgut
alcalde En Bordas de la Cuesta des

del balcó de la casa de la Vila,

acompanyat de tots eis altres regi
dors elegits per l'articie 29 feia pocs
dies, va issar la bandera catalana i

va proclamar la República. No yo

1cm entretenir-nos en ressenyar les

festes I manifestacions que amb tal

motiu varen desarrollar-se a Caste
116, pero, si que volem fer constar

la nostra satisfacció per Pacte que
va lenir hoc el dia 15, organitzatpel
senyor Alcalde.

Per ordre seva varen congre
gar-se a la plaga de la Casa de la

Vila, juntament amb el poble, tots

eis nens I nenes de les escoles ofi

ciais i privades de Castelló, i una

vegada alli reunits, escoltaren de
llavis del senyor Alcalde republica,
una escaienta explicació de l'esde

veniment que acabava de tenir hoc
ide la seva veritable significació, lo

que feu que a Castelló, des de l'en

dema mateix de l'instauració de la

República, tothom sapigus la ven

table transcendencia del fet que aca

bava de produir-se, evitant aixis que
com encara avul succeeix en pobla
cions veInes a la nostra, eis enemics

de la República puguin fer de les
seves propalant tota mena d'alarmes

¡ de calumnies en contra de la Re

pública i deis procediments ¡ propO
sits deis seus homes.

Des d'aquestes columnes felici

tem al Sr. Bordas de la Cuesta per
la seva encertada iniciativa que hau

riem volgut veure imitada per eis
alcaides republicans de les altres

poblacions de Catalunya.

Avui, a lei 9 i mitja del vespre
Primera representacló d'una aplaudidíssima

SARSUELA en tres actes, per la celebrada
Companyia que dirigeix l'excelient director
I cntant Sr. Manan Beut.

Details per programes.

Cafe del Comerg

d'en Josep Farreró Viader

Castelló d'Empúries









TRAMUNTANA

Torna ésser a CastellÓ

Encara que amb retras, pero,
com que per nosaltres no ha pas

perdut la seva actualitat, volem

recordar en les planes d'aquest
setmanari les bores d'emoció que

visquérem eis castellonins amb

motiu de la tornada del nostre

volgut alcalde senyor Josep Bor

das de la Cuesta.

El dia 25 de Març prop-passat

per mitja del nostre arnie en Jo

sep Farreró, es sapigué a Caste

116 la tornada de i'exili del senyor
Bordas de la Cuesta, un deis mcm

bres d'Estat Major de l'iEstatCa

tala i alcalde popular que havia

aigut de la nostra Vila abans de

la Dictadura i que, malgrat tot,

continua essent-ne peis castello
nins durant tot el temps que va

ésser porseguit i visqué aliunyat
d'entre nosaltres.

Ja a Perpinyã l'esperaven,
entre altres, eis ferms catalans
n'Emili Granier Barrera, Julia i

esposa, el senyor P. Francis Ay
rol de Perpinyà, eis seus com

panys d'exili Srs. Josep Esparch
i Josep Farreró, el iasteiloní en

Josep Moner Comas i nitres cata
laus refugiats a Perpinyt.

Després d'unes liores de repôs
a casa d'un seu Intim company,
junt amb eu Josep Farreró em

prengué de nou el viatge de re
torn a Catalunya.

Viatge de veritable emoció i

molt especialment trobant-se ja
dintre Catalunya, ais voltants de

Figueres, on després de 5 anys de
no haver-se vist, l'esperaa la

seva germana Dolors acompanya
da de la vidua i fill del plorat
Martí Vilanova, de la senyoreta
M. del Garme Nicolau que, en

representació de la .Dona Cata

lana. de Barcelona, ii ofrent na

garba de flors, i deis seus amics
Joan Aria, Puignou i eis germans
Parnau Coil.

Després de l'emocionant escè
na que és de suposar i d'haver
rebut les primeres salutacions
deis seus amics de Figueres, el

senyor Bordas, la seva germana i
eis amics esmentats sortiren de

ãquelia ciutat escoltats per altres
autos i bicicletes en eis que hi
anaven vans casteilonius i eis
membres del Conseil directiu del
Centre Catalá, de Castelió.




A dos quarts de vuit d'aquelia
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mateixa tarda, Pauto que conduia

el senyor Bordas es dirigí a Cas

telló on li fou quasi impossible
arribar, dones ja a les primeres
cases de ia Vila ia grossa gema
ció que l'esperava para Pauto en

tre delirauts aclamacions i apiau
diments. Pot dir-se que tot Caste
116 i fins d'alguns pobles de la ro

dalia hi havien acudit.

En el moment en que el senyor
Bordas obri ia portella de Pauto i

es disposà a baixar, aparegué
l'honorable castelloni en Jaume

Compte qui volgué ésser el primer
de la Vila en donar-Ii la benvin

guda i aquella do homes, orgul! i

gloria de Casteiló i de Catalunya

que no tremolaren ni defailiren

enfront deis grillons, la pressó, la

mort i l'exili, en aqueli moment

pioraren abraçats.

Dues gentils castellonines,
Conxita Trainer i Rita Costa li

ofrenaren formoses garbes de fiors

lligades amb l'ensenya de la Pa
tria i a peu i voltat per l'immensa

mauifestació, el senyor Bordas es

dirigí al Centre Catalã on en Jau-




En tots e)s pisos on eis homes din
gents des dei Govern o des de les inslitu
OiOflB i organisrne (ro'lt a I'ofeote es
preocupan de miUorar les condicions de
la vida cada dia mós plena de necessitats
¡ exigencies; el problema de protegir, fo-
mentar ¡ modernitzar 'agricultura i,
amb ella, totes les altres aetivitHts qiSe
sen deriven, lia passat a ósser el primer
en ordre de solució.

Aixô fa, que, arreu dei mOn civilit
zat, i'augment de la producció agrícola
i el millorament deis prodiictes va obto
nint-se cada dia mOe ¡ en proporcions
importantíssimes.

Le primerm causes reals d'aquest
augment sOn la cQuimifIeació» 1''Estan
dardisas.ió' i a la cMecanisacjó'

El gros augment de fabricació del
Azote durant la gran guerra i que ha se
guit desprOs, ha canviat de dalt a bai
l'agricultura.

Sha afirmat per veus autonitzades
que una tonelada d'Azote, escampada jii
diciosament sobre una superície cultiva
da, augmenta de 15 a 20 tonelades la co
Ilita de grana i de 90 a 100 la coilita de Ile
gums. A Alemanya, per example, durant
aquests darrere 5 anys I'empleu del
Azote ha augmentat de 50 0/ j sOn
molts ele altres palsos deis quais podi'ia
lir-se el mateix.

El sabor i volar escollir les quaiitats
i especias que donan mOs abundant i-en
diment, ha donat tambo excel lents i fins
sorprenents resultata. Aixi, pot citar-se
el cas dole productors de canya de su
cre de Java que en anys han augmen-

me Compte, amb un entusiastatt de 50 a 60`/,, la producció do sucre.

parlament, li dona la benvinguda
essent correspost pe! senyor Bor
das amb un eloquent discurs que
féu humitejar eis ulIs i encoratjar i

eis cora deis assistents.

Com que seria liargtranscriu
re un per un eis parÉtgrafs del seu
diseurs, ens limitarem a dir tan
sois que la flama de 1'ldeal
s'abrandã en la seva ãnima amb
la mateixa forma d'abans de la

preso i l'exili maigrat totes les

intrigues, les ambicions i les ilui
tes i que com sempre sapigué
comunicar-la al poble.

Clogué el seu parlament de
manant que li deixessin uns mo
ments de hlibertat per anar-se'n
a casa on ia seva germana, ma
lalta des dons mesos, l'esperava
amb delini des de molts anys.

El po8ie, com a ,resposta el vi

torejà novament i en perfect or
dre desfila per fer-li pas i per fer
Ii un cordó d'honor fins a casa se
va, on flualment pUgné trobar-se
a soles amb les seves dues ger
manes que de tanta ays no ha
vien pogut abraçar lo i entre eis
seus més íntiws que hi havien
acudit.




I le dele productors degoma caucho l'aug
ment de producció del qual, durant
aqueste darrere 5 anys, ha fat reduir el
preu d'aquest producto de mós de la moi
tat, portent-b a una dócima part del que
tenia abans de la guerra.

La tria d018 animals raprodutors ha
fat. per exemple, que la producció anyal
d'ous par gallina passés de 60 a 70, a 200
i fine 250 en eis paisos, mós experts en
aquesta classe d'elevatge.

Igual pot ir-se referent a In utflitza-
ció de maquinaria perfeccionada, EL sou
efecto va assent veritablemerit
revolucio-nan.

En 1919 eis Estate Units encara em
I praven en eis seus trebalis agrlcolee 22
milions de cavalls, matxos i mules. En
1930 aquest número havia baixat a 12
milions.

Cai tenir en eompte que es coneeptua
que un milió de tractors substitueixen 7
miliona de cavalis, i, a mós, qua una de
les conseqüôncies importantíssimes de ia
rnecanització en eis trebails agrícolas és
que, tent inútil l'auxiU dele animals de
tir, les closes i terras de pastura sOn do
nades al cuitiu deis productas neceasarie
a l'home. En el país que acabem de citar,
un augment d'un mujO de ti-actora es
calcula quo ha fet que produIssin, inten
sivament, 8 milions d'hectârees abans in-

I cuites.
Eis resuitate d'aquesta superproduc

ciO han fat que augmentós el treball re
productiu i que augmentessin eis estocs
deis productes mês necensaris, facilitant
que, en eis paIses ben regits i ben admi
nistrats, pogués ésser menys difícil i cos
tosa la vida de les classes humUs i treba
liadores




J. B. O.




El dituiieiige. dia disset del mes

que soiii, tingIn hoc a Barcelona la
festa dc reinallguraci6 del «Centre
Autonowista de Dependents del
Çomerç i de la Industria» que ha
via estat clausurat primer i iliurat

clesprés ais Siudicaís lliures pels
homes (le la Dictadura que creien

que fent-lio així arribarien a des
[l'tLir 1'nini catalana i radicalinent

patriótica d'aqueila benemèrha ins
tituci6.




Invitat especialnient per assistir
Iii, coin sempre que cl «Centre»
celebra un acte cl'irnportui neja ex
1raordiitria, va ocupar un hoc a la

presidencia de la festa, entre eis
seus antics companys de juntes,
amb cl caracter de ex-Prcsident del
«Centre», cl nostre VOlgut arnic se

nyor Bordas de la Cuesta qui, com
(s saliut, t(: l'iionor d'sser qui re
dactà eis estatuts dc la bcncmirita
entitat i de 1)1esi1ir-Ia durant eis
tres primers anys dc ia seva afirma
cio i creixença.

Fon una festa brillandsaima i

encoratjadora que empicnà de joia
aPnombrosíssim public que hi assis
ti (le rnaiiera particular ais veils
socis que, en nombre de ms de
dos mil, lii feren acte de presncia.
Ms d'uns tills que espuruejaven
durant Pacte foi-en la prova evident

I tie que tots cus estan disposats a
recomençar, juntarnent amb eis
associats rn6s jovcs, la profitosa
tasca que de sempre ha realitzat i
tornara a rea]itzar aquella forta i
estimada associaciá.

Felicitem dc veres al nostre.
amic i tamh al «Centre Autono
mista de Dependents», glória de

Catalunya.

Un periOdic de Madrid dona les dades se
gUetOs referent les escales primàries que
fallen a Espanya:

Calculani l pobladO oficial de la peninsula
en 25 milions dhabilan!s-amb un 15 per cent
de pobloció infantil de tres a catorze enys tin
drem 3 milions 450 nil] criatures en edat d'anar
a Iescol.

si el nombre d'alumnes el distribuim a raó
de quarenta per cada mestre, veurem que sOn
necessaris 86.000 mestres.

Actualment eis mestres primaria que té Es-
panya en pneu lema passen de 36.000; donca
en fallen 50.000.

É. evident que la formació deis futurs ciu
tadans és una de les funcions vitals de la Re
pública, i que, a la vegada, és deure d'elIa que
sigui [eta estatalmení, per personal deguda
meni capacitat i en condicions pel que toca a
edificis ¡ material escolar infinitameni millors
de les d'avui.

Esseni així i no descuidant tampoc la ml-
llora que necessita la situaciô social I
econô-micadeIs mestres, venIal que no és petifa la
tasca a [en per a resoidre amb tola pressa un
deis problemes més urgenis i més vius que la
República deu reaIitar...

I que encara hi hagi gui pugui defensar, en
en el noslre país, la monarquia i ela seus
homes!!!








PAGINA 4

Eu aquesta seCCiÓ anit'em puLili
cant unes breus biograíies deis ho
mes que. Iidels a les doctrines de
Estat Catalut ¡tuis el (lia (IC ia pro

c1amaci (le la Republica a Barce
lona i a Madrid. liutervingliereu en
les tasques aicsluores tau criticades

per molts panegiristes «avui, de

preparar l'es[at d'opinió que «Estat
Catalui » eni erija era el lnitjl que
devia portar-nos al triomf delinit in.

lXuna manera especial publica
rem les (leis 1)OulleS (1LIC intervingue
reui (le ianera directa en preparar
I'intcnt (le Prats de Molió

comen-(;antper la de Fexcel lent patriota
En Josep Esparch, ja que per pro
hil)ició expressa (lei ilUstre volgut
consoei i actual Alcalde de la uiostra
Vila, Sr. Bordas (le la Cuesta, no

podem kr-ho publican t la que, re
ferent a ell, teníeni ja composta.

Josep

Esparch




Al nom gloriós
del nostre corn

patriota Josep
Bordas de la

Cuesta, s'hi ajunta el noin dun
altre heroi, En Josep Esparc/z.

La seva coneixença vaig ler-la
al banquet deis Jocs Florais de la
Ginesta d'Or a Perpinyà.

Eis sagrats iligams de l'amor

patri, intimament s'enhlaçen, quan I.
es retroben, encara que només si

gui a ¡'espiritual contacte duna
mirada intelligent.

-Sou deis nostres... us ho Ile

geixo en eis ulis!... em digué Josep
Esparch, amb un somriure d'elo

qüencia del qual mai oblidaré.
A l'ende,nà, sota l'ombra deis

plataris centenaris de Perpirzyà,
aprp del siazbàlic monument,

bastit'U la menzària deis Roussi
liounais morts pour la Françe
m'espiicava detalladament el Jons
heràic d'aquelies bores supremes
de iluita i esperança, d'angoixa i
traició, de prova cruel, d'abandó i

miséria a la fi...




El més admirable en aquesi
home, es (optimisme que enclou
en cada una de les seves paraules;
fins la seva fe, es quelcom mira
culós, després de la cruesa de tanIs
desengangs com han fuetejat tin

gènua credulitat de la seva ánima.
-Es per Catalunya que jo ho

¡aig tot; que se m'endona a mi

d'aquesta Acció, ni d'aquelia Lli

ga! ... Tots som catalans, i fins
peis més tebis, sento l'afecte de la

germanor innegable que ens aple
ga Tots som Catalans!...




I en ia seva veu, cada vegada

que ressona aquest mot "som ca

talans" hi vibren tonalitais valen

tes, fermeses insospitades, harmo

nies inconegucles que tenen d'him

ne patriàtic, molt més que tots

aqueiis himnes que el poble canta

per esbravar la força d'uns impuis

que es va afeblint a cada nota...

Dues, tres, quatre bores ha

dural ia nieva conversa amb

aquest home que posseix totes les

caracleristiques dun gran huifa
dor. Sois de vint-i-nou anys. La

seva vida es tota una ilegenda

gloriosa.
Gestes extraordirz àries; proves

durissimes, desenganys, totes les

amargors, lee infamies, sacrificis,
s'han estrelial impotenis contra la

impassibilitat d'aquesfa ánima

forta, que sapiguent on va i el

perquê hi va, es conserva serena
ment inmutable i ferma, fit a fit
dun esdevenidor que ell assegura
triomfant. No cal sinó esguardar

1'cnergic convencimeni deis seus
ulis profunds i guspirejarzts, el seu
somriure, la serena transparencia
del seu front que us deixa veure
un pensament de/Initiu i ciar i so
bretot... el batec d'aquell cor qué
sois s'exalta al pronunciar el nom

de Catalunya!....................................

MARIA DEL Cu1tE NICOLAU
Barcelona, Maig de 1931.

TI(

Mort d'En Joan Nadal Sitjà




Eu plena joventut i d'esprés d'una
curta malaltia, ha deixat d'existir el Jove
fill de Castelló En Joan Nadal Sitjà, del
xant una vídua i dos fills de curtasdat.

L'acte de l'entarrament fôu una gros-




nances municipais que demostren que el
nostro ajuntament republica es preocupa
vivament de començar a executar l'obra
de regeneracio moral i material que tan
necesaitria i urgent es degut a l'abandó i
malvestate tolerades i comesos durant la
passada época dictatorial.

***
En la sessió del dia 19 del mes que

som l'ajuntament popular va acordar,
per unanimitat, subscriure's, com a soei
protector, da 1''Associaoió Protectora de
l'Easeñança Catalana' amb una quota de
50 peesetes anyals.

Tambó va acordar per unanimitat fi

gurar a les llistes de donante obertes per
la Comissió pro monument Garrota, de
St. Feliu de Guíxeis, amb la suma de
25 pessetee.




***
Esta en estudi de la comiseió munipal

nomenada en la seesió darrera, efeetnar
amb tota rapidesa el canvi de nome d'al
guns carrere d'aquesta Vila i for la rotu
lació de la seva totalitat en la nostra lien
gua vernacla.

El Jutge municipal d'aquesta Vila,
En Narda Casademont, volent donar una
prova de la seva conseqüencia poluilca
patriôtics, conserva encara en la presi
dencia d'una de les sales de l'Hospital de
Oastelló on hi té instal'lat el Jutjat Mu
nicipal, el retrat d'aquell Rei de trista
memoria que va dir-se Alfons XIII de
Borbó.

i Proposem a qui hi tingui dret, que el
I dia 9 del proper Juny, dia en qué el se
ñor Casademont deixarh per sempre d'és
ser JutJe municipal, vulgui regalar-li per
que pugul guardar-la a casa sova.

Tenim la satiafacció de dir que en di
ferentes poblacione d'aquest Empordà
van constituint-se grupa encarregate

I d'organitzai un Centre propulsor de lei
nostres idealitats patriàtiques i republi
canes i que algus d'elIe s'han dirigit al
nostre (Centre Català' demanant-li uns
exemplars deis seus estatuts que puguin
servir-los-hi de norma per a la confecció
dela que hauran d'ésser regisme del Con
.tre que tenen en organització. El Centre
Català» de Caetelló es sent honorat per
aquesta prova de confiança i amb gust es
posa a la disposició de les noves entitati
germanos que vulguin constituir-se.

En un dela propers números comen-




ea manifestadO de dol i una prova ben carom la enumeradO del que s'ha fet en

palesa del molt que sel voija. contra de Castelló i de lo qua va deixar
de ler-se en benefici seu per eis que des
de I'Ajuntament i servilment capitanejats
pal celebre Buscail, actual secretan mu
nicipal interi de Molina de Rei, obeIren
ais Primos, Anidos, Barreras, Beren
guers, Carsis, I tents altrea encara que
dinicement es dêien defonsors de Déu,
de l'Ordre i de la Monarquia espanyola.

'.4
Sabem que d'ençã de la proclamació

de la Repéblica eon vàries lea families
castellonines que donant per acabada la

nos han sigut publicats per l'Ajuntament sova vida d'exili ms o menys forget en
d'aquesta Vila una serie d'avisos ¡ orde- quê vivien, hen retornat a ia notra Vila.

Ele mercats que, de temps inmemo
rial, celebra amb tan de succós ia nostra
Vila cada dimarts, i que, per dieposi
clone deis Ajuntamenta de la Dictadura
no podien començar fins a les 8 del matí,
per disposició del actual Ajuntament co
meneen ara a les 7 del mail.

***
Durant aquestes duas darreres setma-




TRAMUNTANA

Com probabieuneiit passa tambO en
altree hidrate de Catalunya, serien forces
mós les que segurarnont ho ferien si el
Govern de la Generalitet de Catalunya o
bé el Govern provisional de la Repú
blica dictesein les disposicions legais na
cessiries porqué pogueasin tornar sense
moiCsties a les soves liars eis qui degue
ran abandonar-lea per negar-se a servir
a un Rei ja condemnat por la História 1
a uns governante que caigueren sota el
pee de la sova ineptitud.

L'exelent esoniptora i forma patriota
Na Maria del Carmo Nicolau, redactora
de La Dona Catalana, descendent de Cas
tollO on tanta bone records ø'lii ha gua
nyat per les aoves formosos campanyes
pro Castelk5, ha obtingut una nova vio
tória literària en ele Jocs Florais de Per
pina la veIna Vila germana, guanyant
el premi de don Francesa Treaserre
amb lee soves formosos poesies tituiades
crnvern del Cor' i (Pregàries'.

Felicitem coralment a la nostra dis
tinguida coliahoradora i amiga.

S*4
Des de dillune vinent i dirigite per ela

têcnica enviata per la Oficina del Servel
Agronomia Nacional de Girona del quin
l'Aloaldia de Caatelló ho havia sol*Iioitat,
començaran ele tredalia neceseanie per a
procedir a la destruaoió de l'inaeote que
destrueix l'auaerda i que aquest any sem
bla presentar-se amb molts força.

A l'objeote d'obtenir el màxim d'efioà-
eia possible en la deetruoció d'aquesta
cuca, el lfquid destructor serà eacampac
arreu del nostra termo on s'hi cultiva au
sorda per mitjà dele carros-botes enviate.
A tal efecto en procedeix a ter la llista

dela veIns intereseata, a ia casa de la
Vila.




N OTES
1.' El riostre ietmansni tambó pot

comprar-se a Figueras cllibreria Canet
amb eis mateixos preus de subsoripoió que
tenim indicate.

2.' Per no tenir encata heat el olixé
de lee hletres del títol del noetre setma
nan, aquest número deu sortir sixis.

3.' Preguem ais nostres llegidora
que es tasein càrreo de les dificuitata que
comporta organitzar i ter sortir un pri
mer número de un periôdic i que vui
gum disculpar-nos eis detectes que hi
notin.

Moviment de població
De primer de Gener a 30 de Maig de 1931

Naixements. - Nois, 14; Noies, 7,
Total, 21.

Defunoione.-Ijomos, li; Dones, 4.
Total, 15.

Casamente, 4.

Voleu comprar bo ¡ a bon preu?
Aneu a cãn

o?cni Aibreda

Toda de comestibles

tairr 'tan AgiømnI, li (altelló difflpúril:

imprimia e E. CASELUS. -. (aales, 14, Figures










