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¡1 cl nostre número ex

traordinari tie sortirt di

jOliS yifleflt, J)UbliCal'CIfl el

jitanifest que, dirigit ais

electors de les coiiiarcjucS

gi rein nes, publicara el nos

t re benvoigut arnie i'Àical-

de dc Castell (5

i un deis homes d'<Estat

CataRi, En Josep Bordas dc

la Cuesta.

4-Ca
LiIRlO.

Maigrat certes discreptncies en
tre eis orgaiiitzadors i directors de
la IIuit a electoral q nc s'apropa ben
naturals i fins necesstries mentres
es tracta de preparar les candida
Iii re que representin divcrscs mo
(1:1111 ats (lunes mateixes idealitais,
eis homes dirients dc les comar

qu de Lleida han arribat a un
acoid entre tots eis components de
les Esquerres Catalanes, per a bar
rar el pas ais homes que serviren a
la monarquia i a la dictadura i tam
bi ais poe afectes al nou regisme
eataIi i republic que tots tenim el
deitre dc defensar, especialment en
eis moments actuais.

El mateix acord s'ha obtingut
en les terres tarragonines, i tamb
en les de Barcelona.

Perquè no poder dir el mateix
de les nostres, dc Girona?

Aqui, ben ai revés del que pas
sa en totes les altres províncies»,
aquesta volguda i demanada matit
zaci6 de les forces d'esquerra cata
lanes i republicanes fins aquest mo
ment encara no ha sigut possible
obtenir-la. Malgrat lo que dieta el
ms elemental sentit politic i pa
tritic, i mnaigrat haver-se fet oIr la
ven de conseil de qui per la seva
altíssima posició tenia d'ésser es
coltat. Uns pocs senyors sembla
corn si voiguessin demostrar encara
nua vegada més que per ells no
es sent la necessitat d'emprar nous




i fllés dernocr?itics procedirnents,
que aqui no lia passai res, que abans

i per sobre de tot són cus, amb les
seves opinions, les seves conveièn
cies i tuis, qui sap, les seves petites
vanitats que fins avui eis lii havia
estat impossible de satisfer.

Les comarques de Lleida, Tar

ragona i Barcelona, digtiem-lio tina

vegada mes, han sapigut compren
dre i han volgut obeIr a les heis del

propi instint de conservació, eis
deutres de veritables dencrates i

patriotes catalans, les nostres co

marques encara feudo deis veils di

rigents que tots concixern, estan
sota l'anicnaça de que prevalgui el

desig d'un petit grup que amb el-

- procedir sembla que yoi asse-- -
glirar-se




-i sacri-
fieis d'altri, eis hoes que per chis
sols mai havien pogut assolir.

Tant se val si per aix fer és
pre-eiscausar un tort gravíssim a la
causa que diuen que defensen i a
l'ideal cjue estimen; taut se val si

per culpa seva, si per descubrir-se
mancat de táctica per a la lluita,
eis comiservadors i fins eis moniir

quics reprenen fort coratje.
Catalans dcmcrates i republi

cans de les comarques de Girona:
Cal que tot aixô deixi d'ésser una
trista realitat, eis que no sois d'avui
hem sentit i sobretot, practicat eis
deures de bou fill de Catalunya i
dlionmes veritablernent liberals, en
tenirn un de sagrat; el d'evitar-ho.
I perqu és aixi, i perquè sentimn

aquesta obligació ineludible, empre
nem- des d'avui la tasca gens desit
jada: pero necess'iria en absolut, al

sagrat inters de Catalunya i al bon
noni de les comarques gironines.

Ja n'hi lia prou de que, per culpa
de descreguts, de incapaços, de va
nitosos, les terres gironines siguin
d'anys i panys, terres d'assaig o de

refugi d'exotismnes i que eis seus
habitants siguin considerats homes
de segona o tercera categoria.




«Prou nyonyeria ou senec
tud en el pensar i, sobretot, en eis

procediments. Qui no tingui fe en
el nostre poble, o en ell mateix,

que es quedi a casa; qui venint de

iluny desitgi oferir-nos el seu es-




Iorç, que primer ens dernostri la
seva mesura a casa seva.

Visca la Repuíblica solament té
diet a cridar-ho qui estigui disposat
a defensar-la amb sacrifici i a no
drir-la, si cal, amb la sang de les
seves prpies yenes.

Fill bord de Catalunya tenim el
diet de cridar a tots eis que, des
cuidant-se d'Elia, del seu dret a és
ser lliure, deis seus destins, dc la
seva ilengua, de la seva bandera, de
trobar urgent resolució al seu ne

guit social, pensa i posa en primer
pia coadjuvar ais interessos d'altri

per germans, per amics que puguin
ésser.

SUS! I A. CARN!, aquest era el
cnt deis nostres Almogàvers.

ue siga aq-uet el que, en uña
sola s-CU, es faci sentir a totes les

cornarcjues gironines per a lluitar
contra l'enemic comii de Catalunya
i de la Repi.iíblica.

Si no s aixi, si nialaurada-
ment, aix no fos possible, que ca
da ii prengui partit per atacar o de
fensar-se.

Que la lluita si-til noble, pero
definitiva.




LA REDACCIÓ.

SOn eis que, durani aquests anys
d'opressió, han lluitat, conspirat, de
safiat el peril!, eis únics que, cada
hú a la seva comarca, coneixen eis
homes d'ideal; i no aquests senyors
que, aprofitant se de llar cultura o
deis seus duros, quan eis convé sa
ben ler creure el que no és.

Assarnblea de Delegats

Diumenge passat es celebra, en
el Centre Unió Republicana de Giro
na, i'Assarnbiea de delegats repre
sentants deis districtes electorais,

exceptuant eis dei districte de Vila
demuis, que segons digueren eis
organitzadors, amb eis de Figueres
ja hi estaven representats. No obs
tant, el districte de Figueres, a més
deis 5 representants que ii pertoca
ven hi era representat peis radicals
que horn eis coneix corn a republi
cants de 1'Olèrdola.




Extractar tota ia reunió seria
abussar massa de la paciencia deis
lectors, pero, sí que direm que en
ella honi constata que entre eis de

legats n'hi havia de verament idea
listes que sentien eis ideals de Cata

lunya i República, pero, que no hi
inancaven pas eis que sentien aca
bar-se de despendre de les males I
veiles habituts caciquils que forces

vegades es confonen en conveniên
cies personals.

Maigrat una discussió força agi
tada foren proclamats candidats eis

senyors Companys, Albert, Santaló,
Quintana de León, Puig d'Asprer ¡ a
la vegada cedir un Iloc a un repre
sent.nt d'A. Catalana.

Eis fets van demostrant que
aquesta candidatura no solarnentj,
ha estat modificada, sitio que si
arribés a ésser definitiva, seria ben
poe viable,

L Cf\TñLf\NI3M

1:(jR f\ MIc\NFE3ñ

No fou veramení un acte de par
til, sinó l'expressió de la voluntat de
tot Catalunya; la plena afirmació de
tots eis catalans, la manifestació de
diumenge passai a Manresa.

Extractar tots eis discursos allí
pronunciaisfóra emplenar quasi totes
les planes del nostre setmanari, i
aixà no ho podem fer, perquè eis
nostres lectors tenen drel d'asabentar
se d'altres afers, que lambe inereixen
la nostra atenció.

Volem extractar, perõ, unes fra
ses d'En Ventura Gassol. Dia el
nostre granpoeta i batallador:

«Parlo, perquè en Macia m'ha
pregat que parles. Si no ¡os per aixà
jo no hauria parlat». Fent una bella
comparança entre les diferentes co
marques i muntanges catalanes, les
descriu amb belles imatges plenes de
poesia: Montseny, Montserrat, Mont
sant i el Pirineu, d'aquestes, no n'/zi
lia cap d'igual. Elogia eis homes veils
de «Unió Catalanista» que foren eis
primers puntais de la nostra terra.
Evoca la memória del Dr. Martí ¡
Julia, dei qual fa grans eiogis













PLANA 2

Dia que En Macia és, a més de
l'home de l'Esquerra Catalana, Mo
ine de la Generalitat, Nome que, tot
i eis seus anys, pula a Prats de Molió
com després puja al balcó de la Ge
neralilat a proclamar en nom de
i'Estat Català la «República Ca
talana».
A con tinuació, En Ventura Gas

sol, amb paraula forta, seca, domi
nadora, dia que catalans espa
nyols, no en som ni en podem ésser

perquè no bem nascul a Espanya. En
som sois per esperit de germanor,
d'igualtat, dun iversalisme.

Compara entre l'espasa i la falç,
millor aquesta, que és arma corva,

que yo1 dir arma de trebali de ger
manor, i ia primera, fa fetor de trai
dora, és antipática.

Dóna un cnt «alerta! per l'esde
venidor; dia que no siguem massa

confluís, que cai estar a l'aguàit, puix
que no es pot dir blat que no sigizi al
sac i encara ben iligat. Adverteix
com a i'arbre de Catalunya hi ha
molts insectes per destruir. El camp
català s'/za empienat de ilagosta,
que el perjudica i s'ha de matar, i
totes les plantes de les ferres catala
nes, estan invadides de «pujo> que
cal netejaramb una furmigació total.

Es aquest un mot corrent entre
eis senyors de panxa grossa que
viueu d'nu pasament justel, fas
fel! cm diueu ells, o be d'aquelis
que teucu una botiga acreditada
on hi concorreu gent de totes me
ues d'idees i llenguatge, ¡ que per
tant per amor del negoci' han
de maateuir-se conservadors i no
es poden embolicar.

Aquests i eis altres fa quinze
anys tot just somreien a les cabO
ries separatistes del jovent d'alia-
vors i solien acabar les seves

po-lemiquesamb un resignat (quan




tiuguis eis meus anys i eis meus
mais de cap, ja pensaras altre
meut!...'

Pero lieu's aquí, que elis, eis

capdavanters de la política aigua
lida d'aqueli temps, han vist com
el jovent de vint-i-cinc anys de
liavors arribava ais quaranta i el

cap se'is hi tornava griseuc, i el
cor servava mes eucesa encara ia
flamarada d'ahir; i abaudonaven
famíiia i interessos, es jugaven la

propia vida, i al fons d'una pressó,
mesos i mesos sofrien tots eis ho
rrors d'una captivitat vergonyosa
somrients i satisfets taut com ells

quan a fi d'any passen balanç deis

ingressos de caixa. Liavors eis

senyors de panxa grossa i la boti

ga acreditada s'hau arronçat d'es-




patiles i han dit: «SOn hoigs; a la
seva edat, qui eis porta a embo
licar-se amb aquestes coses de

jo vent u t!
-Que no us agrada a vós la

polítiea?-vaig sentir un dia que
un jovenceil preguntava a un

d'aquests senyors que s'expressa
va així,




eli no sap fer se ctrrec de que
aixO que en diuca ideal, (per ell
no hi ha altre ideal que un dia de

pie a ia botiga) tino-ui el poder
d'obcecar a un home fins a l'ex
trem de fer-li oblidar el negoci i

aquel1 reconet per la vellesa que
ha estat un altre deis ideals seus.

Política mal entesa! Perque ells
I el l,desdenyosameut,adoptant volen fer el savi, ens fan passar

un aire d'importa.ncia d'ase va a nosaltres per iguorants?
respond re-li:

-Si, molt; pero no aquesta po
lítica mal entesa.

Vuil creure que aquest pobre
senyor no hi cutout una coma amb

política i que si li preguntessin el
seu ideal quia és, arrepiegaria la
caixa deis seus estalvis i s'ama

gana en el sotarrani a fi de que
no ens enamoréssim deis seus
diners per comprar canons Políti
ca malentesa, e aquella que ell
no comprent i per taut vol dir Polí
tica de mal entendre, perquO, pobret




Senyors de la panxa grossa i
del capitalet arnagat! parleu ciar
i digueu política de mal entendre

peis que com vosaltres no conei
xcii altro ideal que la comoditat

d'aquest tou de greix, amassatde
conveniôncies de vostres cossos
de burgOs adinerat.

Política d'abnegació per nosal
tres que estimem a Catalunya per
damual de totes les bestieses hu-
manes.




DEL C. N.

L'Aplec de les Bases de Manresa

A vós, EN BORDAS DE LA CUESTA,
EN RECORDANÇA DELS NOSTRES DIALEOS PRO-UNIÓ.

cTof é cam(, lot ¿ drecera,
si ens dem la mà.

Maragail»
BeneIt sia cl Magne Ap/ecl
Tot l'aire s anheis d'abraçada.
Que esperes tu, Unió Sagrada?
Ofega cis odis d'un rehr

De Ilcona dc Du, de fera alada!

Q ui hi mancaria a 1'Aplec Gran,
L'Aplec de la Pátria sencera?
Tot n'és cam!! Tot n'és drecera!
Cor meu: pren la via del cant.

Campaneta de Pasqiia volandera!

Vida, la vida! Flama en flor...
Que ho és de tendre el viure ara!
I és que l'Ainor triomfa, oh Mare
Catalunya de nostre cor,

Q u'ets nostre corinostr'iniina encara!

Com t'hi sentim de maternal!
I dones, ben nostra... I dones,

[ben sola!
- \rergonya eterna a qui pidola
Sa pr'opia vida genial! -

No ets part; cts un tot qni ens agom
[bola.

Si; tot un rnón harmoni6s
Qui vol donar-se, posseint-se;
No com el nOvol, esvaint-se
Informe, vague, balb, mandrós..

Tu lastre en mig d'esteis, qui l'om
[bra esquinça!

Perquè negar-se? Plenament,
Sobirana amb consobiranes,
Inspira, oh Pàtria! a tes Germa

[nes
D'Ibèria, el franc consentinient

Q ui dóna tant d'encís a tes sardanes!




I nosaltres? Oh, catalans!
Penetrem-lo el sentit d'aqucsta
Confortadora, augusta Festa;




Tots junts! (vol i'histia tots eis
- - - f,rans')

Sieni-hi tots; el viu record
Deis Veils qui ens legaren les

[Bases,
Curulli eis cors de píes brasses
Desglaçadores de ia mort.

Presentem-los-hi nues, com espases.

Vigilants i de fis iluents,
L'uinixna nostra i ses potencies.
Dius el silenci, ilurs PresCncies
Bategaren eloqilents...

Escoltem-ne eis oracles i advcrtèricies

Lloança a Ells; i a tu, la Pau
Sion catalana, Manresa!
Ah! filadora arnb saviesa
De Balenguera: Ben suau,

Fila'ns or li de Cordial Entesa.

I de ia Serra deis cent cims,
Suprema Seu de nostra Iiist'oria,
Fes-nos baixar la gran victhria
Combladora d'interns abims,

Tu qui cts l'Altar de ia Pairal Me
[môria!

DOXOLOGIA
Cantem: Gibria al Pare de Qui
Tota Patria, en reflex, deriva!
Gliria (n'és l'eco tota viva I
Liengua humanal?) al Verb Divi!

Glena a l'Esprit Qui la discôrdia es
[quiva!

veio, 741-31. Mossên Eadacu Barcelã

rêgim, i la despôtioa dictadura, saberem

Cal e$tar alerta




aplegar nos junts a les ordres del nostre
venerable cabditi En Francese Macia,
continuem ia nostra tasca, la nostra lluita
de cada dia de desemmasearar i aciarir

Cal que tots eis homes que, quan era conceptee.
un peril! conspirar, Iluitar contra el Si abane hi havia dictadurai opressora




RAUNTaNA

aetualinent sOn nnts o!s actuants que,
quan era un prrill dir-se contrari del
rôgim, ostaven ni seiv'i deis dictadors o
no sei's veia en 1lo per oi' do compro
metre's, i quests són eis quo més vo!en
demostrar lee saves actitut royo! ucionii-
ries, sOn eis que mós desplacen los sve
aetivitats c(reant qui uii-9 qui
un crree en reomponsa al quo elis en
diueii eis seus sofrirnenis a les soves vexa
cious, ais seus perjiidicis soferts en el
temps del dspoLisme i qua no forem




altres que eis que eis produlen parlar-los
cio cotitzavionÑ, do for algun sorvei por
ETA1' CATALÁ o el mês pGtiL sacrifi,
per I Li I libertat de Catltuiy .i . \rori tat, que
se'n venji ven contestant-vos, el qno
menys, que Oren un illusionat, un boil- i
fins delatant-vos.

Sí, companys, ho liogiit ocasió de
sentir-ho do boca d'bornes qii ovni pro
diquon nacionalismo, quo Orem un boige
i uns portorbadors. Potsor fins a cert
punt toneii roO, car boi,-, som que com
portem que cquosts homes sense civismo
dirieixiti les masses, eis lines publics, o
que comportni deixar-los ptsseijr amb
careta porquC el pobie no eis conegui.

Aquesta matoixos senyors, eis mós
nutCnties avui, demà, si Catalunya eis
crida por a defensor-le, no sobrem ou
trobar-los. Aigun d'eIls vol a dir que ja
ara ho diu quo no oath pos disposat a
prendre l'arrna si proeisa pel quo eis cata
Inns tan estimem.

Sí, eompanys! Sí, Avi! cai estor a
I'aguutit; cai passar pci sedits les ideaii
tata d'oquests homes que empren tots eis
mitjants por poder-se acostar de non i
forem un bó a la nostra estimada ptria
la nostra Catniunyn, per la qual beni
sofert i devem sofrir encara tontes vexa-

;
ions que ea diuon Osser eis qiii portaren
la potita Ilibei-tat que aetnaimont gaudiin.

JOSE? FAR1tERÓ VIADEIt

Tp,Amum rmNñ

EmpordanC no en soe; Peró corre
pel meu cós sang easteiloniuia, tan direc
ta, que sento pr aquesta Vila hisiCrica
mós amor, molt mós, que per la mataixa
capital de Catalunya on he vist la hum.

Portat per aquest amor i tambó per
un aitre amor mós íntim, he paseat
mol-teatemporades, ja des de molt petit, en
aquesta Vila. He vist eis seus camps
d'auserda remoguts pal vent, donant
l'imprcssió de l'Occei en revolt. lIe so
fort les fiblades d'uns quants milers de
mosquita i he sentit sovint eis xiulets, a
voltes sinistres, de la traniuntana.

A Castelló, com a tot arreu, hi plou
de taut en tant i aixà m'ha pormos des
cobrir una de les virtuts de la tramun
tana.

Una vegada, ja fa anys, trobant-me
jo dessota les voltes de la Placa deis
Homes (durant aquesto anys passats
de la Constitución) una nuvolada espes
so, espessa, suava cobrint el eel de Cas
telló i, com sol sueceir en aquesta ceasos,
totes les converses consistien en far au
guris sobre les eonseqüêneies que poria
ria aquella negror de gola de hop.

Jo, tot marree que era, escoltava amb
atenció eis vaticinis de i'un i de l'aitre,
quan Oifl sorprenguó cl d'una bona dona,
que ben convençuda diguó:
- AixO, si vingués un xic de tra

muntana no seria res; La via que en fa
ria d'emportarse'n aquesta núvois!











TRA]IUNTAN

- Ja teniu raó - va respondre- li
algú.

I por mi que aquella dona devia te
nir quelcom do bruixa, perqu, al cap
de poca miniits, la tramuntan va treure
el nas per un dela repleca dei Pirineu, i
encara no n'havíem psaat deu que el eel
tornava a éser net corn un llençol.

Desprós, quantos vegades he pogut
prownciar aquest fanOmen!...

A Catalunya hi pesa des de fa doa
segies una nuvolada, bens dubte molt
mós espessa quo la d'cquella tarda d'istiu
a Castelló. Aquella portava nigua robada
nl mar; aquesta porta veil extret d'un
I"olit) V de inala memória i n'ha escam-
pat una gota al pit de cada espanyol.

Catalunya ja nba estat ommatzinada
rnolto vegidoR,

l'erô Catalunya tambó té una trarnun
teni: Eis catil:ins di cor, ola que hem

aprôs a mirar amb franca doseonuiança
aquesta nuvoladu, que sabem (i consti
quo voidiíom equivocar-nos) que per
força ha do portar pluja.

c Eia de la oba com ens diuon.
Ela suiptratitos, que som i bem estat

sempre.
Avui, al Palau de a Genoralitat de

Catalunya, uns homes estan diseutint,
corn aquella tarda d'istiu els veins de
CastHó, si eis núvois portaran sigua o

Bó ás cart que Dóu va croar un aro
cio St. Martín; perO uquest surt desprós
de la toinpesta, i encaro a vegades s'on
descuida...

Cii dones quo la tramuntana es man
tingui ematent per si calgués donar una
escombrada al col de Cr.tilunya.

(1*n,. de cor! Seuartistes! Parca
bá 1 oroila, per si sontiaslu la vou d aque
lla dona do la Pinça deis Homes que ara
sor In do ia nostra Catalunya:

Si vinguós un xio de tramuntana...'
EiILI C IBERT

Orgauitzut pci «Centre Catalil»

d'aquesta Vila, el dia 12 dei PrO
xim ugost, tercer cija de la festa
inn jor de Casteiló d'Empiiries, es
cellebrar a Catel1Ó d'Em pUnes,
un Certamen literai'i en el que se
ran oferts iniportants premis ais

poetes i prosistes d 'arreu de Cata
I uaya.




1 . Flor Natural, a la millor

poesia de tema lliure.
2 0,1

Englantina dargeut, a
la mullor poesia de tema Patriotic.

3er Viola d'argent (donatiu
de Douya Margdnida Masó i Hu

gas) a la millor, poesia religiosa.

P.reinis extraordinaris

Promi de l'Excm. Ajuntament
de Castelló.---A la poesia que por
ti com a tema «La Tramun1ana.

Premi de l'Alcalde Sr. Bordas
de la Cuesta.-A la poesia que
milior cauti les gestes deis herois
d'Fstat Catalã.

Premi del Casal Catala de
Castelló.-A la millor prosa de
tema historie,




PLANA 3

Alti-es premis iraportauts han
estut oferts.

Eu un prúxim número eis de
tallurem i donarem tumbé el nom
deis senyors queeümoneii el Jurut

ampliarem les buses d'uquest Cer
himen i (lUliano nl I 'u cireçu de la

persona a la qual deuran enviar
eis trebalis.

Sis o sot enys en el teu fill, ja repre
senten un doll do grâcies i exeeliOneies
que sois tu, oh mare, pots capir Cofli cal.
A ii'aqiiesta edat, I'infant ja sap quolcom
do Ilegir, i potser fins d'escriuro. Cal
tenir prosent 1)31'O que l'infant aprent a
l'eseola totes aquelles cosos necessiries al
saber material; el patriotisme i la reiligió
eta tu, mare, la que tens el doure den
seii yar - I i

Procura quo el teu fill des del mo
ment en qua ja comença a compendre el
porquê do les coses, tingui en la sova
cambia un mapa de Catalunya; tu ma
teixa pgr mós facilitat indicar-ii en ell
amb Ilapiç binu o vermeil el Nord al cap
d'ainunt, el Sud ai cap d'avail, l'Est a la
dreta, i l'Oest a I'esquerra. Aquestes in
dicaciona eei'iu-les amb totes les lietres
sense abroviatures, a fi que al um ii sigui
mós ftcil apendre I recordar aquesta
noma.

Quan li oxpliqui's queicom d'história
ensenya-li en el mapa, mésomenys, eh;
hoes on el let esclGVingue mfleflneit
sIJ'n oblidurñ si ho fas així, i per altr:i
part trobarâ fl)S interessant la teva na
rració i pots toriir per segur que fina
inconscientrnent, cada vegada que es
guardi el mapa de la sova Patria l'histO-




ria de Catalunya com una cinta
miracu-losaB'aniri d'escapdeilant dina del seu
petit corveli.

En un bon dia festiu, tot passeijiit
par entre eis camps pairais, de cara al
mar o a les altives rnuntanyes do la
Pá-tria,explica-li, oh mare catalana, quel
corn deis herois que poblaren la terra.
Ais infants eis hi plauen los rondailes,
perO les narracions verídiques i herOiques
eis entusiasmen, forjant en la saya anima
deitjos de lIeítima imitació que cal esti
mular. Conta ais tells fills la gesta d'Indi
bu i Mandoni, eis braus Ilergetes que
sucumbiren victimes del seu amor a la
Ilibertat. L'histõria és com segueix:

'Entre eis rius Gallego, Ebre i Segre
tenint per capital a la ciutet de Leida
vera l'any 205 (abana de J. C.) existia un
troç de terra anomenuda Horda de Ia qual
era rei Mandoni, home fort i valent
prompte a revel'lar-se a tota dominadO.

En aqueli temps, romana i cartagine
sas es disputaven la possessió del tern
tori íber (comprenia ia nostra Catalunya
ensemp que Espaiiya) i Aníbal capdili
cartaginês, a fi de guanyar-se l'amistat
dei rei ilergeta, proposà a aquest el ca
sament d'una seva parenta, donzeila de
gran formosura, smb el germ'a de Man
doni anomenat Indibil. Ai mateix temps,
tots eis demás pobles de Catalunya, des
contents del ou que eis oprimia, s'uni
ron tambó ais cartaginesos per oposar
se al poderiu de Roma, Pero Scipió,
general romà, sense donar temps a
aquesta organització, ataca a Indibil,
derrotantio i obligant-lo a retirarse




ami) el Sou exreit a les muntanyos
d'Ai agó. Indibil i Mandoiii no restaren
confomInai de l'esclavitut dn la sova
pã-trim.ACO1Sguirel) ajuntr-se a Asdrú
bal nitre ca pcliil cartaginí's, i presentaren
una l)atalla Ii Seipió. La imita fon sag
naiìt i los hosts de Reina restaron sense
capdil)s. Lavors el Sonat romã envià un
aitro dois Seipions, el qual desambarcà
a Empúties i es dirigí immediatament
contra les forces cartaneseses do la pe
nínsula, i on cruent batalla Indibii fou
mort d'tina liançada quedint en el camp
treize mil morta i agafant corn a preso
ners vuitcents homes Mandoni fugi a la
rnuntnnya cmb los restes del seu exèrcit,
poro al cap do por tampa, eis seus ma
teixos homes el iliuraren a Seipió, pai'
guanyar-se el favor de Roma, i aquesta
condemnit ai bran ilergeta quo [ou dego
Pat en una plaç pública enfront el su
pable inateix. Pot ban dir-se clue liidibil
i Mandoni fóren eis primers deis herois
que l'independOncia de Catalunya tingué
contra el dornini etranger.




Per avui ji n'hi ha prou, verital? La
história d'Indibil i Mandoni ha estat llar
ge, peró al teu infant li piaurui conôixer
es norns deis primers homes valents que
tingué ia sova Patria.

M.a DEL CAR-mis NICOLAU

TrThflT

Si1ufació
--

Denvingut sies, periOdic que ostentes
per nom el del noatre noble vent TRA-
IIIUNTANA, que tantos vegades per esvair
les espessas nuvolacles, bufes tan forta
ment.

Rep la saluteció que t'adreça, ai for
la teva entrada al camp periodístio, el
Grup d'bornes quo tan íntimament iiigats
estant anib eis que han ideat la teva
creaciá

Bufa fort, noble TRAMUNTANA, hen
fort i fes retrunyir la teva vea de tro,
quan os tracti d'eseombrar, del eel limpid
i pur dei nostre Emporcth, aquestes es
pessas boiras que vo!en enturbiar-lo.
Aquestes boires que tan iutensament ca
rreguen i'airo de llibertat.

Bufa mós susumeut, perO bufa tambó
smb fermosa qian ea tracti de treure
aquesta maiúria, aquest roveil, que s'ha
posat ala nostres plats del republicanismo
cataih, smb aquesta xafogosa pluja de la
dictadura.

TaA1uxTANA forta i sincera, marces
per deitar-nos un petit hoc en eis teus
fulls, ele homes de Fontié valem colla
borar amb tu. Os homes de Fortià sen
tim també l'irressistibie impuis de donar
unes bufades.




M. PLÁ

Et poble mini

A Fortiii, en aquella bons temps de
dictadura i avant primistes, en tots
aquella tampa de caciquisine, d'aqueil ea
ciquisme, que desenrotilava el célebre
Tibau, squall home que En Compta font
ne referência, li deja el seniyor X, quan
os tractava de renovar a alguna autoni
tat, tot seguit es panava de que el susli
tut sera un tal, que ii tocava com a fa-




miliar dei riostre ban cacic o li un qual
penqué era d'una pasta amoldable, que
s'ajustaria exactarnent a la boca de I'olla
caciquil, i serviria d'excelient cobertera.
Aquesta rumors sorgien, porqué el nos
tre poblo ja eoneixia abastamant, Vetem
programa desenm'rotliat par el senyor X.

Aquiists dios encara, amb motiu de la
reno vaciO dei ju tjat, circularen rumors,
de que s'anomonanien, jutge, fiscal i res
pectius suplenta, a uns senyoms quo se
nyora que segons es deis, eis hi tocava
per dm-et de republicans ¡per dret de repu-
blicansi

Poro resuitit molt al contrari, ala plans
d'aquouis que cniden a boca plena el seu
republicanismo, perO font trasiluir ben
ciarament, que aquestes expsnsiOns por
ten un fone contradictoni al que expre
asen i quo si aixís s'exclamen, no ás per
altra raó, en alguns que l'etrna pro
eumpció, debilitat que eia altrea saben
aprofitar permetent-loshi nomes que
debateixin, treballin i protestin soiament
porqué, en hoc de ficar la pota en aqua
lia casa que ja consideraven saya, la va
ron ficar, corn es diu vuigarment, a la ga
iloda.

Per,) tenirn de recordar tots! eis que
encara vulguen fomentar el caciquismo
qua el pobie, desde el dia 12 d'abril ii tó
la guerra declarada i que vol enderrocar
ia hipocresia, lema del mayor X, aqueli
que la fa í calla. Recrdeu! la celebre i
moi-escuda puntada de pen que va donar
el poble el dia 12 d'abril.

¡Cacica, el pobie esta ailiçonat!
¡La nova idealitat actua!
¡Els vostres mateixos feta l'han dos

vetilat!
El poble fortianeno ha portat al jut

jat com suara a l'ajuntament, ais homes
que volgué i no ais quo ola hi tocava.

¡La ritO alia imposat!
¡Els drete deis hornos de Fortià eón

reivindicats!
El pable mana. M. PLÁ.

Xafarderies de fortiá

En aquesta secció, I'chereu de cân
d'allô» demana poguer-hi publicar totes
les noves que d'ad I d'aluui pugui reoo-
liir, per a poder-los bufar amb laTRA
MUNTAiA.




**
Es rumoreja de certa pagamenta una

'nica oresouts i una mica... dubtosos, que
sembla que s'hauran de retornar a la
caixa. Si aixà arciba, dintre ben poo
temps, molt segur que ele fortianence,
aixecaran agraIta una estátua al pardelia
en honor d'aquell home, que taut ela
sacrificat per a governar-nos.

***
El dia de les eleccioria tot va anar

com una seda; tot menys el rellotge dei
poble que es va desarreglar l va for que
quan ja eren les quatro faltesein encara
cinc minute porquê dos senyore que
voiien votar arribesain tard. Ês evident
que aqueste dos senyors van esperar a
dicidir-se quan ja ora tard, (qué sabien
elle, pobreta) i segons diuen, nomes ho
feren perqué tenien por del doa per
cent que es carrega ala que no emitei
xen el sufragi. ¡Santa innoscència!

Quê hi farem senyors Tibau i comps
nyia.




***
Per mós que hagi parat l'orella a tote

eis recona, no sé cap nova respecte a cap
naixement, ni a cap casen, i sortosament
só que a ningú dei pobie se l'hi ha oco
rregut empendrer l'últim viatge.

L'/zereu de cân d'all.









cious de Jutje, Fiscal i supleuts
respectius.

Va presentar-se una sola can
didatura; eis ex-pupins, avui so
cialistes, s'abstinguereu d'anar a
la Iluita, aquests homes que du
rant una quinzena d'auys gover
naren a son profit eis interessos
del poble, abusaut de la situació
econômica que amb sos negocis
dubtosos assoliren, i pci que es
creieu uns semi-deus, ro han po
gut resistir l'empenta de la jo
ventut.

Es cert que a la vanguardia
de totes les lluites no hi poden
faltar eis joves homes, o eis ho
mes joves.

Si a Espanya la joventut va
donar-nos la República, i a Cata.

lunya la seguretat de que obtin
drem çÓ que per dret ens pertoca,
a Roses no podia quedar ressa
gada. en el nostre jovent també
hi batega l'esperit de Llibertat;
abana que tot Catalunya, un cop
assolit aixô...

Ara fa l'any, estãvem en ple-
na febre, pequé fog un fat el
constituir un Centre de rsistèn
cia, tenia de forjar-se l'auima del

pable, tenim d 'estabellar-se eis
esforços deis nostres cacics, i
d'una vegada per sempre foragi
tar-los de Casa la Vila.

IJesprés d'aquesta trebalis fun.
darem Jovexitut NAoou1ta; eis
que l'integravem trem viut-i-set,
deis divuit a vint-i-sis anys, i (ou
tant la nostra perseverança I pro
paganda catalana republicana,
que el poble pasa fe en el nostre
sacerdoci, i ens porta més homes
i ens dona la victOria.

Eis nostres enemies politics
ens miraven amb menyspreu i es
mofaven deis nostres sentiments
catalanistes, és tan poca la seva
sensibilitat, que ails s'estraoya
ven, que algú parles d'aitals co
ses, quail aquestes no representa
ven cap grapat de pessetes.




Avui, amb un esciat de joia,
podem cantar sobre les despulles
deis ex-pupins, la nostra victOria.

Eis nostres companys, repre
sentants del poble vertader, no
d'aquell que es ven, pero, vet
liant pela interessas de tots pie
gata, portnren a cap i'obra ini
ciada per Joventut Nacionalista,
abaus que tot, la catalanitzaciÓ de

I'Ajuntament, i seguint amb or
dre la qüestió escales, aigües-mu
railes, clavagueres, canals, nete

ja deis carrera, plaga del peix,
etc. etc.

Nosaltres, des tl'aquestes pla
nes saludem al pable de Roses

per al que augurem nova vida, i
li preguem que es pos1 en con
tacto amb eis homes que el re
geixen, dones des del dia 4
d'abril prop-passat és la casa del

?cirimnf

Eis nostres enemieF, seguint la
sova eampanya de difamació, ja
que segous ells és I'Ouica arma

que poden esgrimir, han fet cor
rer per aquest poble una veu tan
tendenciosa com falsa.

El nostre bon arnie Joan Pujol
Denciar, regidor elleete des del
dia 31 del passat maig, portat per
la seva set de justicia i per ésser
el que obtiugué maioria de vota,
com també per eis seus anys,
s'havia ficat ai magi que ell era

qui tenia d'ésser noaLre BatHe.
El Centre, respectant i admi

rant I'obra profitosa que tot just
començava enfront del Comité
Revolucionan portava a cap en
Salvador 1arcÕ, cregué un deure
que aquest no fas substituit, era
un acta de delicadesa? nosaltres
creiem que si.

Amb aquestes petites diver

gèncks s'ana a la constitució del
Consistori. Resultat:

Eis ex-pupins, sabedora d'ai
xô votaren a en Pujol, anant dues
volta a l'emput do cinc a cinc
havent-se de resold re aquest con
filete a !a sort, siguent protegit
en Marco.




A l'eudema, quina no iou nos
tra sorpresa al veure'ms esone
sos per elo veins pregui)tant-nos
i era cert que en Pujol havia
cotrat mil cino cantes pessetes,
amb Punic proposit de malbara
tar el programa a seguir a casa
la vila.

Nosaltres que coneixem i te
fim fe en eis sentiments d'en
J. Pujol Danclar, desmentim ca

tegOricaiznt aital cosa; una cosa
és oxees ¿e zel, i i'altra oxees de
berra.

Cap home deis que estan ins
crita en les fueres del Centre és

capaç de vendre la seva consciên
cia, i dela que ens representen a
la casa del pable eis coneixem

prou a fans per no dubtar de la
saya honorabilitat.

Per l'honor del Centre, i fent

justicia, subserivem lo abaus dit
si aquest creu un acto d'indisci

plina lo comes per en Pujol, el
Centre esta autoritzat per obrar
en conseqiiència.

Hi ha certes caxpanyes, que
no persegueixen altre fi que la
desmoralítzaciÓ.

joventut Nacionalista.
El President,
M. PONSETI ATJLET

Diumenge passat, dia 7, es
celebraren, com arren, les elee-




pable, i s'atendui a tothoin per un

igual, cosa que a bans no es feia.
Com uvui es fa mós necessã

ria que mai la nostra actuaciÓ
per a la consolidació de quant
hem obtingut, aquesta eutitat ha
refós eis estatuts, i d'elis sorgir.
Ia seva filia, la qual sera la re

presentant genuInament Catala
na Republicana.

MeneOs, pel poble de Roses,
nosaltres, que soms fills teus, (i
no bastards), estem obligats a
vetliar per tu, i avui mós que
mai, davaul ton gest viril i mag.
nifie al desallotjar el 3,1 de maig
passat aquella homes represen
tanta de ia podrida monarquia.




Comença a dibuixir-se I'õxit que es
perem assolirà el nostre volgut setmana
ri. Ens piau asesbentar ais nostras abo
nato i ilegidore que dei de aquest núme
ro l'edició de TRAMUNTANA ha doblat de
tiratje ¡ que ben prompte esperem arribar
ali dos mil exemplars, a fi de poguer ea
tisfer les demandes que ens arriben
d'arreu de Catalunya i de fora d'elia.

També ens plan començar des d'a'ui
la realització del nostre propôsit de for
que el nostre setmanari, a més d'escam
par errou eis ideals d'Estat Català', si
gui el porta-vau dele pobles de la nostra
00w'- juv Y UI ..i..
litzar-lo. Roses ¡ Fortià comencen avui a
publicar, per el seu compte, la saya eec
ciO particular.

Esperem que ele nostras llegidora ho
euran smb gust ¡ que altres poblaciona

ieguitan el eu exemplo, cOoperant sixís
al nostre propôsit de convertir TRAMUN
TANA en una democrâticá i ampla tribuna
empordanesa.

En lei elleccions cellebradrs diu
menga paisat a Castalló per elirgir eis
ciirrecs de Justicia municipal, foren el
legita eis següente volgute i bone amias
nostres, per la totalitat deis vots eme8os:

N'Anton Moner Gibert, apotecari.
Jutge municipal.

En Joan Pagés Forran, melga. - Jut-
ge suplent.

En Coima Quera Vile, industrial. -
Fiscal municipal.

En Pare Colla Liuch, agricultor.- Fis-
cal suplent.

Eis felicitem per la prova d'estima i
confiança que la sova eliecció represen
ta a les eaves personas ¡ ens felicitem par
l'êxit de la elecció, car tenint en com pta
que astern en plena sega, té una gran va
lor que fos la ineitat del cans total de ia
Vila el que, des de les urnas, demostres
la sova voluntat de renovació castellonj
na i, sobretot, el desig de qua eis homes
de la dictadura foasin treta del sol cau en
el quin encara es volien defensar.




A t'estació de I' immortal ciutat de Gi- Es ven una ACA gran purarona, la Litbreria Francesa de Barcelona
iii té un anunci que ostenta encara ga- raga, 5 anys, enganxada o
Itardament i'antiga ensenya dele estancia sola.
i lea parades de tramvia.

AixO donà hoc a ia confusió d'uns se-
nyors francessos que, no coneixent gaire
la nostra terra, a l'arribar a Girona eno




TEAMUNT.&NA

preguutaren si a I ii es dividia I.q frontera
de Catalunya i Espanya.

Vigileu, gironiris, que us irellen por
altres!

L'útima geste dei Sr. Casadomont,
Jutge monirquic-dicta toiia I qtio pa tia
Oastelló, iou nomenar per es elri'ecs
d'adjunta de les mesas eleetorais an los
aleccione de justícia municipal a uns seus
arnica que el feas-ia quedar bá i quo fossin
garantia de cine tot aniria sense obstacles
do cap mona.

En un deIs collogis eheetorais el
pre-sidenttenia per companyia un Si-. acijunt
que confessa que no sabia liléS que fumar
i encara amb proti femes, a lo que el seu
arnie president tingu que respondre:
'I jo gairebé tampoc.

¡Oh, la oloqüôncia dele lets!
***

Despees de llarga i penosa malaltia
ha mort el castehloiií Ea Joan Junca
Vidal. Home exemplar, ia sova mort ha
estat molt sentida.

Rabi la saya mare i demás família
el riostro inés prego condol.

Sabem que, obint les oedres robudes
del Sr. Gobernador Civil de Girona,
aquesta Alealdia va for port-ir a la matei
Xe el segeil del Jutjit municipal quo
encara era el que s'utjlitzava durant la
monarquia a fi de far doeaparôixer del
mateix ele atribule de la reiaiosa taut
grats ai Sr. Casademont.

Quo ele monarquias tots tinguin en
compte el susto que va passar el mayor
Casademont al veure en el Jutjat lauto
ritat municipal que l'ana a requerir par a
que complimentós l'ordre rebud o.

II(ercai cie Lastellõ
Preus leis en el mercal del dia 9 dc Jany:

GRANS.-Blet, de 27 a 28 pIes, quertern. Mo
resc, de 26 a 27 pIes. quarfera. Civada, de 12
e 1 pies. quaruera. Ordi, de 15 a 17 peasetes

quartere.
FORPATGES.-ÀlfaIs, de 5'50 a 4 peaseteseta 40 quilos. Herba granada, ele a 4 pesseles eis 40 quilos. Pella, de 1'O e 2 pesseteseis 40 quilos.
AVIRAM.-Oaltines, de 16 a 21 pIes. el parell.Pollastres, de lã a 22 pies. el parell. ConilIs,
de 8 a 10 ptes. el parell. Anecs, de 10 a 10
pies. el parei]. Oques, de 10 a 11 pies. una.Ous, de 11 a 12 rals doizena.

Voleu comprar bo i a ban preu?
Aneu a cân




EI Pilot fral
VIDUA RIERA

Rabudos les darreres novetats de esmi-
see, mercaria i géneres de punt. Visitou
ia abane d'efectuar les vostros compres.

Cafe del Comerg
d'en Josep Farrero 1

Castelló d'Empúries

Informes en aquesta AdministradO.
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