
REDACCIO ADMINIsTRACIÓ:
= CENTRE CATALA
d CateIIo d'Empúries

PREUS DE SuBsCRIPCIO:
OsiteIló, 175 ptes. trimestre

Fora, 200 id

Número solt, 15 céntima




I

Setmanari del "Centre Catalã" de Castelló d'Empúries

Defensor de les idealitats dEstat Cata/à

ANY!




CASTELLÓ D'EMPÚR!ES, 18 DE JUL!OL DE 1931




NÚM. 8

EXIGIM9. lloe

S'havl8 dit tant alt &1ô de ara no demanem, exlgirn?... que ens havfem fet

el chrrec de que anvem a fer quelcom gran.
L'Estatut s'ha presentat ja, I el seu contingut ens ha fet enrogir el rostre, no

se 31 de vergonya o d'tndfgnacló. Atxô extglm companys?... Aquesta s aquella
Ilibertat per la qual un grapat d'bornes vlcnts es jugaren la vida I comprometeren
cent vegades el pa de llurs !amiliesl

En cis temps memorables d'En Cambó ja quasi ens donaven tant.

El nactonalisme català en pes, protesta d'aquesta vergonya.
ALZÓ exiglin companys'l...
Per aLzó no val la pena de cridar tan alt ni parlar de que no som espanyols

ni en podem ésser ni de copes de sacrifici, ni de la falç, ni del pugó, ni de la gi.
neste. Perqu ens donguin atxô, nhi ha prou amb estendre la m tot arrossegarit
les matches cadenes I somicar, "Per l'amor de Du, germans de la España gran
de' feu.nos una carltat d'autonomia que despns encara us besarem eIs pcus...u.

Creleu.me catalans, no partem mts d'cxigir mentre ens mnqui virtut al cor

per esser lideis A hi nostra causa, t força ais uraços per tIçar un fuseil I ferinos la

llel.




No alcem la veu, mentre la regenerado total no hagi estat feta... Compa

nys, dtgueume, sou vosaltres?... Sou eis mateixos herois d'ahir que enfront el sacri.
lid s'aureolaven amb l'energia sublirn d'una rebeldia patriótica que ens enorgullia
a tots eis gei-mans de causa?




Dlgueu.rne que és un mal somni?...
SI certamtht sou vosaltres, permeteu.me us digui que jo, dona, moltes ve'

gades havia vessat 1lgrtmes d'angoixi pcI vostre martin I m'horroritzava pensar
tan sois que l'enemic arribés rnai a complir en vosaltres la seva Ilei de venjança.

Ara us dic, que st és cert tot aixô que ara ens passa i vosaltres, herois de
Prats dc Molió, hi consentiu de bon grat, cent vegades preferiria més veureus be.
fats, exilats I fins afusellats, que amb aquest rostre tan naIler i resignat enfront

aquesta vergonya.
Si, és ben cert, més us hauria valgut a vosaltres, a nosaltres ¡ a Catalunya

timbé: aquesta Catalunya cansada de seguir rnercats, una i engrillonada... No us

prego que em perdodeu per més injusticia que us dic... Tinc l'ànirna enverinada
per una Injusticia més gran encara. Si és venitat aquest estatut vcrgonyós, sou yo'
saItris que ens tentu de demanar perda a nosaltrcs pel gran mal que ens heu fet.
Un mal que no us el perdonarem mal; un mal que dcur servir d'epileg a l'histÕria
de Prats de Molió. Un mal que eis nostres fills han de saber-lo per agrair-lo com
cal... No hen tingut confiança en el pobie que us seguia I cridava "ens ho pendrem"?
Qu hi feia el pobie?... ¡ vosaltres? Us ha perdut graus la sang d'ençà que heu pu.
Jat dos esglaons per damunt deis altres clutadans?

Si heu let aixO, en nom de tots eis màrtirs del nostre ideal sagrat, Catalunya
us en dongui la pagai.....




CAPUTXETA.

Coses vistes

De ternps venim comentant i predi.
cant en contra d'aquests falsos repre.
sentants dei poble, no doiem.nos pren
des er donar a conèixer a les masses,




les males arts de que es valen per ob.
tenir l'aparença d'ésser el portantveu I
capdavanters deis ideals redemptor.

Suara hem vist arreu l'allau deis Uu.




des) que s'han posat a l'cntorn del mes
tre Macia ¡ aquests que de sempre han
militat en partits o sectes anticatalanes,
avui aprofitant la corrent que el poble
ha manifestat sentir, s'han fet avalar la
representació simulant assemblees ¡
reunions, en les que les parauies Iliber.
tat I democràcja eis hi han servít corn
a mirallets d'agafa tontos.

Vaig a fer un poc d'história del com.
portament d'alguns determinats ele
ments que he conegut de molt aprop i
quina conducta immoral ens dirá prou
del que són capaços. A Girona, un deis
que aparentment era deis més autèn.
tics valors espirituaIs, En Miquei San
talo, home ambiciós, pero que mal ha
via pogut surar per portar a cap les se
ves ambicions t many s f per Int mM
S'era arribada !'hora de donar-se a co
nèixer amb tota desnudesa, quan fou
convocada la reunió que després al poc
motiva les assembiees que en sorti 1'
Esquerra Catalana, ell movílitzà eis mi-
litants del partit republica í es féu do
nar la representado, assistint a les reu.
nions dc les que n'acceptà una de les
més altes representacions, lo que li
valgué ésser el mangonejador de la
po-líticaque ha convertit en pestilent fe.
mer. Acceptat el programa de les Es.
querres feren i'adhessió en tot hi ha-
ver-se convocat assemblees generals
infinitat de vegades re'ha,, liiai estar pi
sentada a la seva aproveció, lo que
valgué de fer el joc que millor eis con.
venia per les seves marrulleries.
Al confeccionar la candidatura mu'

nicipai fou cridat el pobie,perà eis man.
gonejadors, ja tenien fet anticipada.
ment, eis que volien fossin regidors I
amb el nom de disciplina, lograren des.




prés de grans batalles, ler acceptar in
tegra una candidatura que tota l'As'
semblea havia rebutjat i que després de
tres bores de debat, el democrata San
talo no pogué imposar, pero que ho lo-
gra al dia següent, cosa que no han
oblidat eis gironins.

Posat a primer representant del po.
ble de Girona, creixeren les ambicions,
I eis mitjans ii foren més fãcils per por.
tar-les a cap i començar a preparar la
conxorxa per fer les eleccions a Dipu.
tats per la Generalitat i després de re.
partir-se eis càrrecs, condicionaren de




que ell I aquells caragirats Quintana de
León, junt amb un antic pastisser de
politiquería en Puig d'Asprer passarien
a ésscr Diputats a Corts, i tot anà com
una seda, fins que vist cl pasteleig, en
Macià léu protesta dc disconformltat,
pero que al final abrogant.se la maxi-
ma representació dc les comarques gi,
ronines, irnposaren la candidatura ver'
gonyosa.

Conseqüencla de tot aixà lou la de
que los fet un manifest I es presentes.
sin uns individus en contra deis tres
lndesitjabies, que es presentaven amb
la capa deis venerables companys Al
bert I Carrasco i avalats per les esque.
rres que representa En Macia.

Quan lograren l'avalació del partit I
1/4li delkflitFyd LIA jUç1U UCIXU d luipo.
sar'se a que aiiessln en candidatura eIs
desacreditats i repugnants Quintana de
León I Puig d'Asprer, dos germans de
Sant Cornelius, pero panxistes i con'
formistes de tais adornos; fou quan en
recompensa I com a mirallet feren
mans i mànegues de lograr que en Ma
cia les una visita a Girona, lo que eis
valdría amb aquesta capa, d'ésser
apreciats d'En Macià I passar Mxi per
homes decents davant el poble catalã,
cosa que eis més no ignoraven qui
eren, pero el nom magic podría valer.
los lo que eis valgui o sigul, que eis més
per disciplina i altres creguts que tal
volta el seu bandenerísme s'era con.
vertit de debó en homes conforme, léu
que sortissin Diputats; no obstant, eis
que durant ia recepció que aquests po.
litícastres feren a En Macia I liegíren
el manifest fent present a l'Avi que era
voitat de faiços representants del po.
ble i d'una colla d'arrívistes I famolencs
que sois esperaven la moma per ven.
dre's al que més eis pagaría I prevari.
car contra lo que per conveniéncies
diuen defensar molt a contra cor seu.
En fer públíc amb dít manifest que

enfront d'aquelis fanitzeus s'hí posaven
eis antics pertenejxents d'Estat Catalã,
En Josep Bordas de ia Cuesta, Jaurne
Compte Canelies í Jaume Miravítlles
Navarra, quedaren aterrats í procura.
reri de totes passades que en Macíà de'
savalés aquella nova cndidatura, I al
no lograr la tal desavalació, veíent.se
en perfil triplicaren les promeses í m.














Plana 2

vílitzareii totes les forces de les dife
rents organitzaCiOflS; fou resultt de 1'
aixelebrament que eis produí la nostra

candidatura el que al trobar.se a Olot

per donar un rníting i enterarse que
teniem permís perdonar nosaitres altre

miting el mateix dia i al mateix local i

que deviem donar-lo després de llestos

que fossin ells, no duptant dei perill de

perdre la confiança del poble, decidiren
fec que s'organítzessin uns quans ignoJ
rants í aixelebrats caps calents del par.
tit Lerrouxista, í armats amb pistoles,
podalis, garrot; bastons, ganivets ¡ pu.

nyals s'escampessin per l'espaiós local,

tot esperant ia primera oportunitat per
mostrar la valentia xuiera ¡ fer sortir 1'
ínstínt criminal per esser.los.hi premiat
amb algun càrrec de burot o sereno o

unes míseres pesseteS i qui sap si per
sol gust d'assassinar, i sortosament un
deis oradors que m'acompanyava, di.

gué unes paraules en lloances a les
nostres aspiracions de Catalans, que
motívaren el que avancessin eis acon
teixements í es desarrollés si ben dife.
rentment dc lo que tenien previst por.
tar a cap aquelis desgracíats, que espe.
raven el premi deis Santaló, Quintana
de León i Puig d'Asprer, doncs la con

signa era de que a l'intentar parlar en

public fossin assaltats i assassinats, en
nom de que érem uns comprats per eis
de ia Lliga, cosa que feren publicar in.
clusiu a un diari com el que n'és direc
tor I propietari aquest celebre Dan Ra.
hola, que deshonra el nom de i'insígne
historiador gironí.

Parlar de qui és en Quintana de León
i Puig d'Asprer, es endebades, perquè
si en Santaló havia sapigut amagar fins
avui quí era, no passa el mateíx amb

aquests altres, que el primer deis dos

sap tothom lo rastrer I maquiavelic que
és, i el segon és popular el seu impo..
dor i tolerancia ¡ ningú ignora el que
feia al Ministerí de la Guerra durant la
Dictadura.




Aquests patriotes són eis que un cop
han iograt obtenir la representadO del

poble, sortint Diputats per Girona,
amb promeses de defensar el programa
de les esquerres s'han empassat, dos
dies després d'ésser elegits, al partit
socialista espanyol per no trobar el
mitià dins el partit socialista cataià, de
fer bona carrera o sigui de no veure

segur de poder continuar abassegant
càrrecs í inés càrrecs de gran produc,
ció, i per trobar de pas que eis fa nosa
el principi d'aquest programa socialis.
ta catalã el de que defensi les liibertats
de Catalunya, i el proletariat mentre
deixa al poble lliure deis que viuen a
costa d'eh axnb la mascara d'una re
ligio.
En aquest partit socialista espanyol,

que a i'igual que eis que representen
eis Saborit, Largo Caballero i Prieto,

sempre que es tracta d'anar contra les
ilibertats de Catalunya fan ambo ¡
aquest Quintana que fins fa dos mesos
era antisocialista i sempre contrari a




Catalunya i de la classe trebailadora,
es posa a formar part com a dirigent d'
un partit, igual aqueli altre que recull
l'heréncia deis Anidos, sois per l'espe.
ranca del logro d'una representació
que eis produeixi més, no en tenen

prou deis sis o set càrrecs que han aga.
fat, eis precísa fer ràpit una fortuna i
no miren si ells abans cridaven contra
eis dictadors exposant aquestes immo.
ralitats que ara cus tenen com a cosa
moral.
En el nostre manifest dirigit ais ca.

talans de les comarques gíronínes, lie.

git a En Macia a Girona mentre aquest
botarates li feien la recepció, ja féiem
constar.hi que aquests no eren eis ho
mes mereixedors de la confiança dei

poble ¡ que era menester portar homes

per representarnos que la seva moral
no depengués del voler d'una dona, ni
de i'orguli d'ostentar representacions
ni tampoc de les necessitats pecunià.
ríes o gasívaría de fer.se amos de cá.
rrecs procluctius; comptem amb homes
déjem, quina moral i tremp pot no es.
tar ben vista per aquelis que fan deis
ideals un negocí, í que durant la Díc.
tadura hin fet coro amb eis enemics
dei poble i ara voien passar com a vic
tímes; ens cal afrontar-los i tretes les




caretes, vosaitres trebahladors veureu

que aquelis que us feren armar per de
fensar la República, eis que us recluta
ren per assassinar a uns que eis anaven
a despuilar per fer.ios ensenyar les xa
cres del vici, no són altres que aquests
que s'han unit amb eis que reorganit.
en eis antics pistoiers, que abans ana

ven capitanejats per uns quans mílitars
i policies í eren pagats pels Cambós í
Bertrans Musitus í actuaven amb el
nom de Sindícats Lhiures; avuí aques
tes bandes ín gressades a la "Unión Ge
neral de Trabajadores" o sígui al "Par
tido Socialista Español" igual al que en
Santaió ¡ Quintana de León s'han pas.
sat, aprofitant ia vostra bona fe, eis
vostres vots, i ara en nom vostre in
tentaran fer de la República un negoci
i el vostre esciavatge com a obrers I
també com a cataians.

JAUME COMPTE.

Voleu comprar bo i a bon preu?
ANEU A CAN

Geroni




Aibreda

TENDA DE COMESTIBLES
Carrer N'I%nton f%gramont, 12

Castelló d'Empúries

?9 mans de qui esta 1'¿9vi?

La policia espanyola, zelosa deis
serveis deis moços d'Esquadra i de la

guardia particular que fé en Macia,
no es cansa mai d'oferir.se al venera
ble avi a I'objecte de tenir-lo més se

gur si eis hi és convenient apunyalar»
lo.
Desp rés de tant oferirse logra que

dos d'aquests bons germans espanyols
formessin part de la guàrdia dei pre
sident de Catalunya, pero com que
són fant xerrameques igual que eis de
mes que d'aqueiles terres, no paraven
mai de ¡loar el nostre avi, de tal mane
ra que fins dejen que per ell donarien
ia vida.

Aixà després de fant repetirho, eis

moços d'Esquadra i eis aifres guar




dians arribaren a creure que en efecte
aquells espies guardaven i'Avi. Perà
ia castaiitaf féu que un de tants dies




que dormien la mona habitual, un deis

guardians entrés a i'habitació on el
«Déu Baco» hi presidia, hi sentí que
un d'aquelis «buenos hermanos» deja:
«Yo a ese hijo de p. de Maciá lo voy a
pelar.'.. vaya si lo pelarél Dicen que no
es separatista... bien lo sé yo... y por
que estoy aquí sino para... bien; ya sé
lo que le espera... aquí.» El que havia
entrat per pura casualitat al sentir
aquesta expressió d'a quell fulano que
eh creia un fidel guardia d'en íVlaciá I
no un provable assess!, que expressa
va el ver sentir, com tot borratxo fa,
aná a cercar aifres companys a ¡'ob.
jecte de que sentissin ¡o que aqueli
«fulano» deia. De resultes de ia visita,
rebé una forta pal.lissa i fou expulsat
de guardia dei senyor Macia.

JA COCA.
Eis comentaris que eis !aci l lector.

CATALANS!I

Subscriviu-vos a

ram untan a

Defensor de les idealitats d'

Estat Catalã




TRI%MUNT)%!(I%

i1 una mare catalana

V

Que vois et digui avul, oh dona! Qui-
na llAstíma em fa aquest fill que breces
entre eis teus braços! La sang de les te.
ves entranyes té d'assahonar terres
este-risi salvatges allá en les regions de
l'Africa, nientre eis camps pairais resten
infecunds per manca de braços vigoro
sos. El poder despotic t'arrabasparã
aquest fill per dur-lo a morir sense ideal
entre roquisars abrandats, i el posará
enfront d'uns inciviiitzats que no han
comes altre crim que estimar la seva Ill
bertat de rêgim I costums. Esguarda el
teu infant, oh dona! Anteriorment jo t'he
dit, fes.ne un heroi», ara et dic; abana
que tot ensenya.li a ésser honrat I a te
fir vergonya. Un heroi sense honra pot
esdevenir un traidor; tu no ho voidràs
pas pel teu fill aixà. Al contrari, li has
explicat ela primers fragments de ia his
toria de Catalunya a fi de crear un pa
triota de cor. Pero eis patriotes de cor
també es troben subjectes a l'error: for
ja en I'ànima del teu fui virtuts ben ler
mes que ii facin de parallamps contra
aquesta influencia malévola. Procura
fer-11 avorrir la vanitat, el pecat princi
pal que perd ais homes a fer-los-hí sa
crificar inclús ¡'honor... Has expiicat al
teu fill belles histories, exemples I de
tant en tant entre aquestes gestes me
morables barreja.hi el contrast d'altres'
gestes Contemporànees, vergonyoses I
humiliants.Ja d'infant ensenya-li a dis
tingir el bé del mal, la dignitat de la
traició, la fermesa de la claudicació, el
veritable ideal del rebaixant mercantilis
me. Eis infants de Catalunya, per esde
venir digne planter pel demà cal cone-

1 a un eis noms de tots eis he-
lois I eis traidora de la patria.. que
aprenguin a venerar eis uns, a despre
ciar eis aitres, a no deixar-se influenciar
per equívocs deplorables. Catalunya és
una, a la seva indepeiidència no té més
que un camí; qul es decanta l defuig la
dressera no va dret a i'ideal sino que
cerca el canil mês curt per omplir la
butxaca... I prou. Qui no compren alzó
tant senzill I cerca excusar-se mitjan
çant complicacions de progrania, no és
amb nosaltres I per tant va contra nos
aitres, aixO vol dir contra ia patria, per
que allá on s'apleguen quatre patriotes
de cor allá és Catalunya.
Dona catalana, ensenya aquest evan

geli al teu fill. Diga-li que la part mate
rial de la patria es troba formada per
aquests camps, muntanyes, boscos, I
mar que eis seus ulIs admiren, pero que
i'ãnima de la terra és el poble, és cadas
cO de nosaltres mentre ens conservem
dignes. I per aixO, aihora que eis
camps, muntanyes, boscos i mar, ens
cai estimar al pobie, aquest compendi
de iluites i sofriments que és l'ànima
bategant de la patria.
MARIA DEL CARME NICOLAU.
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TRIt:M.UN:TANA

Fins a' la fita

Eis governantS espanyolS, no

hi ha cap mena de dubte, 1'his

tona n'està plena de fets, són

absorbents, imperialiSteS I do

minadors amb deliri de gran

desa, tant que fa que es tanquin

herrnêtiCament a tot el que re

presenta progrês i ilibertat. Per

aquests senyors de ia Meseta tot

el que sigui adhessió total al

seu absolutisrfle ho tracten des

pectivament com si fossin colO

nies. Aixi doncs, eis ctaians i

tot quan a la Peninsula ibérica

hi respira un pregon sentiment

de ilibertat I que com nosaltres

volem deixondir-nos de l'escla

vatge a que volen continuar ju

Ryint-nOS I proclamar la nostra

Ilibertat I el nostre perfecte dret

a regir- nos per nosaltres matei

xos com a fills que som de Ca

taiunya I'única Pátria nostra,

trobern sempre aquest mur de

cervelis petrificats deis caste

Hans que s'oposen aIs nostres

anhels de ilibertat i justicia.

Nosaltres volem una Catalu

nya justa ¡ ampiameflt social i

avui com abans aquesta Catalu

nya que volem está encarnada

per aquest home simbol que es

diu Francesc Macia, aquest gran

home que trobant-Se sempre

disposat a donar la seva vida

per i'alliberació de la terra que

l'ha vist nêixer no la doriaria si

sabés que en aquesta ilibertat la

classe proletária no hi "tingués

reconegudes les aspiracions jus
tes a que té dret. En Francesc

Macia lluita per ia Catelunya
de tots, mai per la Catalunya d'

uns quants. L'obrerisme doncs,

ha dc capten ir-se que en l'alli

beració de la terra catalana hi

veurà satisfetes les seves ànsies

de reivindicacions sociais, tant

com el problema cultural,l'atur

forçós, accidents de trebail, in

validesa, vellesa, etz., etz.




Tot aixô obrers catalans i no

catalans que amb el vostre tre

bail ajudeu més que ningú a 1'

engrandiment I admiració d'

aquesta terra digna de millor

sort, us és negat pel govern de

1'Estat espanyol i no sois aixô

sino que quan us manifesteu en

pro de les vostres ànsies de mi

lorament social se us persa-




gueix, se us empresona i es co

met en vosaltres tota mena d'
escarnis i vilipendis. Com a ho

mes iliures i profundament hu

mans valem, com ja havem dit,

una Catalunya gran i lliure pe
ro sobre tot que sigui ampla
ment social. Ajuntem-nos
doncs tots plegats per irnposar
per la força si ens és negada per
ia de la raó aquesta nostra lii

bertat que és la de tots.
Som internacionalistes i per

tant contraris de les fronteres

imposades per la força despóti
ca deis exêrcits vericedors, i aca

tem les fronteres naturals que
com la nostra que és ben defi
nida sense cap mena de dupte,

perquê ella representa la nostra
esencia, el nostre ésser com a

fonament hurnà, sigaem doncs
lliures, volguem ésser-ne, si

guem homes de Catalunya i

després de Catalunya de l'Uni
vers perquê tots eis vents del
MOn civilitzat entrin i s'escam

pin per tots eis àmbits de la te
rra catalana per fer-la digna
companyona deis pobles més

avançats. Per aquesta Catalu

nya és per la que iluitem i Ilui
tarem.




S. SUNYOL.

Darrera voluntat

Quan per mi vingui Mora darrera
cors piefosos que em volfareu

corn a morfalla.
que em donarev?
Al pit poseuam'hi
Jesús en creu.

Passaran dies, passaran segles,
corn fofa cosa caurà al fossà;
si entre les runes mon cos frobessiu
que al menys diguessiu:

- «Són les despulles d'un cristià!»




Quan per mi vingui llora darrera
cors amorosos que em vetilartu,

com a morfalla
que em posareu?
Amb nostra ensenya
mon cos bolqueu.

Passaran dies, passaran segles
com fofa cosa, caurà el fossa
si entre les runes mon cos trobessiu
que al menys diguessiu,
«Sán les despulles d'un cafalà!x'

M. DEL CARME
NICOLAU.




t'erceria de

PIETT FRIGOL
VIDUA RIERA

Rebudes les darreres novetats de can
mises, mercerfa ¡ generes de punt. VI-
siteula abans d'efectuar les vostres
compres.

Carrer den J. Bordas de la Cuesta

Castelló d'Empurias

Vanitats ¡ rialles

No és fàdil riure; mes són molts eis
que rluen continuament.
Hi han persones, malgrat, que es

riuen igualment de les coses risibles i
de les que no ho són...

Tal passava amb aquelis homes de
ia difunta Monarquía...
Quan un necí o un desconsiderat

amoila una ximpleria es riuen d'eh; si
una persona discreta paria de coses
raonabjes I smb el to que correspon
dlr'les, també se'n ríuen; mes quan són
elles les que donen motius per a riure,
liavors prefereixen la serletat.
No és viu, peró, sufícient, per a treu.

re profit de les faltes comeses; durant
el curs sencer de la vida, es cometen
mancaments imperdonables, i tot ço
que pot aconseguir.se a força de co.
metre'ls, és morir éssent corregit pels
altres.
Molts són eis que avui día merelxen

ésser corretgíts I àdhuc censurats peis
seus actes; pero, eis homes volen que
se'ls estimL.. que se'ls respecti, que
se'ls admirL.?

-

Mínsa pretencióli
..I amaguen aquest desig, perquè

volen que horn els cregui virtuosos ¡
tot honorables.
Pretenen treure de la virtut altra

aventatge que ia vírtut mateixa, mal.

grat siguin lloances; I liavors ja no és
virtut, sinó amor propi, anhel de con
sideracions, de vanitats i de ximpleries
Mentre puguin ocupar un hoc pree

minent a la societat, que se'ls en dóna
del nostre ideal í deis nostres amors?
La ideología fa cdnvíar sovínt ais ho

mes; aquests són joguína d'ella.
Per que riure doncs deis altres?
Eis homes són molt vanítosos, perO

no odien res tan com passar per ésser.
ho.




VICENS SOLA

Cafe del Comerç

d,en JOEP FARRERÓ VIADER

Carrer d'en J. Bordas de la Cuesta

Castelló d'Empúries




Copiem de Clari

net de Girona

Any 1923, novembre.-E1 Gover

nador Civil de Girona per portar a
terme una campanya contra la

premsa catalana, demana una reli

dó ü tots eis alcaldes, de tots eis

periodics que es pubilcaven, auth

llur filladó.
Seria molt interessant de conèI

xer la tiliació que «El Autonomista»

va donar.
- En aquelles dates s1estaven

practicant inspeccionsgovernatlves
a Amer, a Castelió d'Empúrles, a

Banyoles i a Palamós'

Es distingiren en aquest comes
un tal comandant e carrabiners

anomenat Alvarez que encara se la

campa per Figueres ¡ també un tal

Buscail, que fou secretan de Casts

116 d'Empúries fins que en Bordes

de la Cuesta torna de l'exill. Ara

aquest subgecte és secretaride Mo
uns de Rei on el coliocã segons ens

asseguren, tot el Sr. Campalans.













TR FMUNI fiL N

Xifres que parlin ¡

no eis mots

L'envestida contra el Banc de Cata

lunya; la negativa de concessiÓ de cre

dit a i'Ajuntament de Barcelona i l'es
tridCncia comesa pet senyor Prieto, or
denant la suspensió de les operacions
del Mercat lliure de Valors, entitat ge
nuinament catalana, i tradicional ens tio

proven.
Que s'ha proposat el senyor Prieto

donant la batalla en el camp de l'eco
nomia catalana? Sortir al pas deis nos
tres representants per a restar-tos força
moral en el moment de demostrar si és
factible ia viabilitat econômica de Cata

lunya per a obtenir el dret d'adminis
trar-nos.

Nosaltres volem contestar-hl repro
dujnt aquestes xifres preses de la me
¡nOria del Banc d'Espanya correspo
nents a l'exercici de l'any 1930 sobre la
situadO de les sucursais del Banc Na
cional a Barcelona i a Bilbao:

En pessetes:
Comptes corrents: Movirnerit de tot

l'any, 16535524085'27; rõssec en 31 de
sembre, 1292072964'37; a Barcelona.
Bilbao, 1231259048'49; 29043497778.
Més Barcelona: 1530426713678;
100l637986'59. Comptes de credit amb

garantia de valors.-Barcelona: Credit

disponible, 175531291 10; cièdít dispo-
3486394390. Bilbao: 251 238248'38;

143900676'62. Menys Barcelona:
7570695728; 903673272.
Aquesta lliçO ha de servir-nos perquè

la nostra banca tingul un fort estímul
en crear depressa, molt depressa, un

organisme de conceritració bancária que
es posi en condicions econõrniques prou
solides per a un divorci entre la banca

germana d'Espanya, ja que la suma
d'activitats i de mitjans entre l'una i
l'altra banca es complementen en tots
eis esos que així ho reclamin les ne
cessitats de tots.

TNoticiari




ADVERTIM

ais suscriptors de TRAMIINTANA que
poden fer el pagament del l.er trimes
tre per girupostal o amb segelis de O'25

pessetes.

El director propietari de la revista
barcelonesa "La Dona Catalana", don
Bartomeu Bosch, ha tingifi la gentilesa
d'oferír un premí al Centre Catalã de
aquesta vila per a que sígui indOs en
el carteil del Certamen líterari que
aquesta entitat ha organitzat per tercer
dia de la próxima festa major.




Plan*4

Dimarts passat la companyid del no
table í aplaudidissím actor Jaume Bo
rras, dona a conêixer l'obra põstuma
d'Angel Guimerà, "Joan DalIa". Fou
molt celebrat i'efecte magnific de les

campanes de ia catedral de Barcelona,
brandant solemnement. No cal dir.ho;
fou una ovació continua, en prova de
aixO que a petíció del públic, i'empresa
1'ha contractada per la propera festa
maior del mes d'Agost.
Acabada ia representació l'Ajunta.

ment que hí acudí en corporació eis
obsequià amb un xampany.

El nostre company de redacció en
Josep Farreró, que junt amb en J.
Compte, S. Llauneta i Daniel López fo
ren protagonístes deis fets d'Olot, ha
declarat per exhort alJutjat de Castelló.

Component ia comíssíó de festes que
ha ;sigut nomenada per organítzar eis
festeigs de la propera festa major, eis
senyors Joan Pages, metge; Joan Para
nau, president dei Centre Catalã; Fere
Parnau, secretan del Sindicat Centre
Agrícola í Social; Jaume Turré, cafeter
I Esteve Trainer, taberner.

Demà a les 10 del vespre ia patriota
í gentil castellonina Maria del Carme
Nicolau, organitzada pel Centre Cata
la, donara una conferencia, en la qual,
en caracter de fec la presentacíó de la
conferencíant, hi parlará 1'aicalde casa
telloní ¡ diputat a Corts, senyor Bordas
de la Cuesta.




Copíem dei Butlieti Oficial de la pro
vincia corresponent al 14 de Factual
l'acord de i'Ajuntament per a renovar
el nom de vans carrens de ia vila:

u Alcaldía de Castelló d'Empúries.
L'Ajuntament d'aquesta vila, en sessió
celebrada el día 23 de uny passat, va
acordar per unanimitat, í de conformi.
tat a l'informe emes per la Comissíó de
regidors anteriorment nomenada ai díí
efecte, substituir el nom de vans ca.
rrers d'aquesta vila peis que a contí
nuació s'expressen.

Cosa la qual es fa públic per mitjà
del B. O., ais efectes conseguents.

Castelló d'Empúnies, 3 de Juiíol de
1931.-L'Alcalde accidental, Josep Fa.
rreró."

Noms canvíats: Calle de Alfonso XII,
carrer Josep Bordas de la Cuesta; calle
Payreia Nueva, cancer Francesc Ma.
cíá; plaza Curtídores, plaça de 14 de
Abril; calle Calabró, carrer 2 de No.
vembre 1926; calle Muro, carrer Mu
ralla; calle de la "Preso", carrer de la
Llíbertat; calle Salvado, carrer Sant
Francesc; calle Carbonar, carrer de
Beigíca; calle de la Fruta, canner tau.




me Compte; calle Pyrenia Vieja, carrer
11 de Setembre; calle Capellanes, ca
crer Prats de Molió; plaza del P. R
Amado, plaça de la República; calle
del P. R. Amado, carrer Josep Martí;
calle Comalach, canrer Pep Ventura;
calle Virgen, carrer Santiago Rusiñoi;
calle Santo Domingo, carrer Bathe de
Konk; calle Rosario, canrer Ignasi Igle
sias; calle Santa Rosa, carren Pau Cia.
ris; calle Marcos, carnen Roger de Flor;
calle Ana, carrer Conseil de Cent; ca
lie Vicente, carner Jofre el PilOs; calle
Pedro Martí, carrer García Hernández
calle Santo Tomas, currer de Clavé;
plaza de la Lana, plaça Martí Vilano
va; calle de Santa Clara, carrer del
Bruch; calle Cabra, canner Galán; plaza
del Aceite, plaça de Catalunya; trave
sia de Santo Domíngo, travesia del
BatHe de Kork.




Una casa comercial de Barcelona
cneíent que encara eis castelioníns pa.
tíem aquell secretan Buscail, aqueil
deis negocis bruts, que tantes amistats
li han valgut fins i tot amb l'engínyer
de la casa que ens porta les aigúes
diem'ne potables senyor Campalans
actualment diputat a Corts, aquesta
setmana ha enviat una lletra al secre'
tan de i'Ajuntament de Castehló notifi'
cant.1í que havia gmat a nom de
l'Ajuntament la quantitat de 58'85 pes'
setes, import, segons sembla d'una fac
tura i un trimestre de suscripció a una
revista, i adjunt hí havia un petit voa
lant que deja aixís:

"9 127-14 Tengo a su dísposición
ptas. 5127 que le corresponden por boa
nifícacíón del giro que se anuncia."

Fel que es veu el senyor Buscall no
content encara fent'se pagar les factu.
res particulars per l'Ajuntament hi feia

adjuntar a més un tant per cent regu.
lar.

Ens asseguren que en Buscall ja no

ocupa el càrrec de secretan que en
Cannpalans li proporciona a Molíns de
de Rei í que ara trebalia al despatx
particular d'aquest, tot esperant llora
d'anar com a delegat altra vegada a fec
una inspecció a i'Auntament de Liens,
encara que hi afina ara en no de ia
República.

Eis señyors Ventura Almá, i'últím
alcalde de la Dictadura í Joan Pou, ex
oficial de secretaría també de ia Dicta-
dura, í president i dípositarí respectiva-
ment de la Junta Bombes contra Incen,
dís, que arnparant.se amb llur cinísme
I amb ia despótica U. M. primer, i amb
la dictadura després, des de l'any 1920
ocupaven aquest hoc en la Junta d'In'
cendís sense ní reunir ni donar comp.
tes a llur companys de Junta i que ní
tampoc tenien el lhibre d'actes, es n.




garen a fer entrega a ia nova Juhta fin
que per segona vegada a l'ésserrequea
nits en la forma seguent feren entrega
dei material ¡ la quantítat de 1.843'65
pessetes.

BOMBES CONTRA INCENDIS
CASTELLÓ D'EMPURIES

La Junta directiva d'aquesta agrupa.
cíó
La

elegida en reunió general
de la pobiacio el dia viiít de juny prop.
passat, celebrada a les Cases Consisto.
riais d'aquesta vila, ha acordat en date
7 de juliol dirigir el present comunicat

vos com ele.
ment estat de la junta Directiva
d'aquesta associació fins el día 31 de
maig prop.passat, per a que dintre el
termini de vint I quatre hoces us ser
viu fer entrega a la Junta Directiva ac
tual, de tots eIs efectee I materiais pro,
pietat de l'agrupacia aixi com tumbé
rendiu comptes justificats correspo.
nents al temps durant el qual heu
actuat com a dírectju.
'La gestió que se us requereix efeca

tuen, podeu fer'la a les Cases Consis.
torials on hi trobareu personal autorit.
zat.
De no complir el present requeri.

ment, Pactuai junta entendrà acceptéu
la responsabifttat corresponent cóm a
detentor de dit material í béns en Sea
neral de i'ugrupacio nostrada.
Visqueu molts anys.
CasteliO d'Empúnies, 10 de Juliol de

1931.-El President,

JOSEP FARRERO.

Per "l'Unjó Socialista de Catalu
nya.Secció de Girona", ens ha si.
gut enviada la noca que copiada li.
teralmeni diu:

"El proper dissapte dia 18 a 2
quarts de 10 de la vetila I en lestat
ge de la Rambla de la LlibeÍtat núm.
2, 1.er, (Bar el Dorado) celebrara
reunió d'adherjts I slmpatitzants,
per donar compte ais asistents deis
trebalis portats a cap i elegir a la
vegada la junta Directiva.

Percat de Castelló
DIA 14 DE JULIOL

CEREALS: Blat, de 30 a'31 ptes.
quartera. . Ordi, de 18 a'19 ptes, quar.
tera. . Faves, de 25 a 26 ptes. quarte.
ra. . Cívada, de 12 a 13 ptes. quartera.
. Moresc, de 27 a 28 ptes. quartera.
FORRATGES: Aufais, de 4 a 5 pt5.
eis 40 kilos. " Herba granada, de 3'3O
a 4 pts. idem. 'Pulla, de 00 a 00 ptes.
idem.

A VIRAM: Gallines, de 18 a 22 ptes.
parehl. " Pollastres, de 16 a 20 ptes.
idem. - Conílis, de 10 a 12 ptes. idem.
. Anees, de 11 a 12 ptes, ídem. 'Oques,,
de 10 a 12 ptes. una, . Oiis, de 3 a
3'25 ptes. dotzena.
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