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En cualquier carretera sa movimiento
es snave y agradable. Su magnifica
suspensión amortigua las aacudida*

Su rapidez y energia son
desproporcionadas con su gasto
de sostenimiento

E

L motor del Chevrolet pcrfectamente compen·
s&do, su concepción por los ingenieros de Ge*
neral Motors y las pruebas a que se ha sometido.
haces que su consumo de gasolina y aceite sea re*
dncidísimo.
Subiendo las carreteras de montafta, deslixéndose suavemente por entre las aglomeraciones de
la ciodad—su motor de seis cilindros responde
admirablemente—.Su consumo, sin embargo,no ex»
cede al de muchos cuatro cilindros.
Una prueba que le ofrecemos le
convencerà. En nuestros talleres tenemos todas las piezas de recambio
legítimas y operarios adiestrados
en el trabajo técnico del Chevrolet.

^CHEVROLET
PtODUCTO DE GENEKAt M O T O I t

Oora($€ Doulcnas

CONCESSIONARIS GRANOLLERS Y VICH

DESPATX:

Prim, 174 - Telèfon 231 - GRANOLLERS
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S'ha dit í repetit q u e e n a q u e s t s t e m p s d e Dictadura s'ha m e n a t e n t o t s c o n c e p t e s u n a a d m i n i s t r a c i ó catastròfica a l a n o s t r a h i s e n d a municipal.
Sí é s així, Sr. Alcalde, p e r q u è n o fa públic l'estat d e c o m p t e s , d e t o t a q u e s t
t e m p s p a s s a t , d e l a caixa d e l c o m ú ? Es q u e n o p o t fer-la p e r q u è algú s'hi o p o s a ?
o b é , p e r q u è e n c a r a n o h a tingut t e m p s d e fer-ho?
Altrament; é s q u e c r e u v o s t è t a m b é , q u e e l s v e ï n s d e l a ciutat n o m é s s'han d e
p r e o c u p a r d e pagar?

I

lR3ll=^fe-<=

Panorama Polític
La necessitat d'agrupar-se
Ens cap l'honor d'aver format part del
Comitè organitzador
per establir una Intel·ligència entre les
esquerres de la nostra ciutat. El bé que aquesta intel·ligència pot fer
als interessos morals i materials dels nostres conciutadans, i en un aspecte més ample a la causa de
la llibertat que defensem, compensa abastament
les llargues hores de discussió i d'estudi; en que
haguérem de sotmetre'ns, per arribar a la concreció
d'un programa mínim, on tots els grups polítics
esquerrans de Granollers i capiguessin sense perdre l'autonomia que els caracteritza, al fusionar-se
en un front únic per anar a una actuació ciutadana
de conjunt.
Són quatre de moment, els grups que signaren
el manifest amb el qual, es denunciaren al poble i
demanaven la seva col·laboració a l'obra de sanejament i reivindicació política i ciutadana que ens
hem emprès, i tot fa creure, que aniran associantse a l'intel·ligència, tots aquells grups, la situació
dels quals, es deixa entreveure, però que no està
encar prou ben definida.
La col·laboració, l'allistament a qualque partit
dels que integren l'intel·ligència d'esquerres, la donem per descomptada a tots aquells homes que
després de la primera Dictadura puguin lluitar
amb el front ben alt, per la causa de la justícia i la
llibertat de la nostra terra, i de tots els pobles oprimits, a l'ensems que vulguin bandejar, la baixa política que tant hem sofert a la nostra ciutat.
Hem estat espectadors passius durant més de
sis anys. de les més vergonyoses vexacions inferídes a çó més sagrat dels nostres drets individuals

i col·lectius. La nostra veu no comptava en el magnànim concert que els homes lliures ofrenen als
pobles; viviem al marge forçós de tota manifestació
de civisme, i es congriaba en molts esperits el pessimisme d'una vida esclavitzada.
Catalunya no podia estructurar-se moralment;
difinir-se per poguer arrivar més prompte a la cobejada llibertat, la mateixa que anhelen tots els pobles
de vida i història pròpies.
Aquesta ha estat la nostra posició durant més
de sis anys, tancats en un silenci forçat i vergonyós,
esguardant com anava enderrocant-se tota l'obra,
creada amb molts anys, moltes engoixes i molts
sofriments.
Una caiguda inevitable, seguida d'una mort, ha
il·luminat el nostre panorama polític amb una llum
curosa de llibertat, la mateixa llum ens ha fet
adonar de les ruïnes ideològiques que ens envolten produïdes per l'estancament que han sofert les
idees.
L'estat de coses, - l a desorientació, la multiplicació dels partits,— actual ens imposen un camí
a seguir,
I és la Coalicsió de tots els partits polítics d'esquerra que afrontin les necessitats inmediates d'un
poble major d'edat i d'un ideal en gestió.
Així s'ha comprés arreu de Catalunya; així ho
hem comprés nosaltres i així esperem que ho comprendran els homes vertaderament liberals de Granollers.
Es l'hora de fer obra comuna; és l·hora d'agrupar-se, de fondre's com un sol home, per anar sense vacil·lacions ni decaïment a l'obtenció dels nostres drets com a ciutadans i de la nostra llibertat
col·lectiva com a poble ben estructurat i definit.
D. COLOMER í OLIVERES

C u r a r e u el v o s t r e e s t ó m a c p r e n e n t
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— La seva actuació política?
— Tinc resolt viure discretament apartat, per
ara, de l'actualitat política i solament em presto a
rompre el silenci per un moment, per a donar una
prova de consideració al novell setmanari granolleri ACCIÓ i als seus redactors. Si fent-ho així, puc
contribuir modestament a avivar els vostres entusiasmes periodístics, que sempre donen saludables
resultats, tindré per ben esmerçada l'infracció del
propòsit al·ludit.
— L'aspecte polític en general?
— No pot apreciar-se mentres existeixi tanta
desorientació.
—I en particular de Granollers?
—La ciutat nostrada no pot substreure's a la
forma en què es desenrotlli la política espanyola,
— En cas de presentar la candidatura per Granollers, com teniu el districte?

— No puc donar importància a ço que algú ve
dient, al entorn d'aquest assumpte, mentres no
s'acusi noblement i amb proves. Sostinc l'absoluta
moralitat d'aquest afer; resolt en condicions més
ventatjoses que la major part d'algunes similars
seves, inclús, les de nostre Cap i Casal anteriors
i presents...
— Bé, però, és que no pot entrar-hi alguna
combinació?
— Amb números no es pot fer política, i les
proves no es poden esfumar quan es tracten de
convenis públics, entre Corporacions oficials i Entitats intervingudes per organismes superiors,
—No obstant, cal convenir que el poble no
n'està satisfet?
—Naturalment que si com a resultat d'un sacrifici no es produeixen millores, el poble no pot
donar-se per satisfet. Exemple: si el que hipoteca
una finca no cobra l'import de l'operació, deu i no
guanya; si es gasta l'import rebut, troba la compensació en la millora, que, dia a venir, amb el
profit que li reportarà li permeterà aixecar el gravàmen...
— «Unió Liberal»?
— La pregunta és delicada. No obstant, he de
dir-los que no recordo res més, si no que soc soci

— Quan els nostres amics adoptin un acord

d'aqueixa Associació i que com a tal, doncs, crec

i

Intervius d'ÀCCIÓ

h

Declaracions Que el Sr. FRANCESC TORRAS va ier
al nostre redactor en cap Domènec Colomer

sobre aquest punt, serà arribada l'hora d'estudiar
la situació de nostres organitzacions i de les seves
forces.
— La qüestió emprèstit, com creieu que s'ha de
resoldre?
—No tenint immobilitzades quantitats producte de la subscripció pública, i procedint tot seguit,
la construcció de les cloaques i arranjament del escorxador, que són obres productives, i el grup escolar del Lledoner, que tant desatès té aquest capital servei de l'ensenyament primari. Però això amb
tota urgència, com s'ha fet a la barriada de Palou.
— No obstant, la seva moralitat és posada en
dubte.

Plarían Puí^
Plaça d'Angel Guimerà, 8

/ —/

Telèfon 26

Pintures - Esmalts - Productes Químks - Queviures - iiitramarins
REPRESENTANT
dels Automòbils

BUIOK

El millor servei de Taxis a 4 0 ^^^- ®' ^'^Servei de Granollers a Sant Celoni
Cada dimecres i dies de mercat

Serveis a Mollet í a Vic
A Mollet, els dimarts i a Vic els dissabtes

que la Casa seguirà essent l'enveja de molta gent
i l'alarma de les dretes sectàries, contra les quals
cal estar previngut...
— Actual Ajuntament?
— A excepció dels concellers que ja ho havien estat pel vot popular, els altres, personalment
molt respectables, estant mancats d'autoritat política. En síntesi, tractant-se d'un Ajuntament interí,
precisa actuar amb gran mesura i prudència, rectificant ço que s'ha fet mal fet, i apoiant ço que s'ha
encertat, sense sectarismes de cap mena, ni deixarse portar de les petites passions...
— Empleats?
— El pa de les famílies mereix molt de respecte,
i cap raó pot dispensar el que es porti la tragèdia
al sí de les mateixes; molt menys, quan cap dels
assenyalats com a víctimes, deu el càrrec a cap

destitució. Tampoc és de bon gust provocar violentment vacans en benefici de persones que no
són de casa.
— I el que no compleix?
— El que no compleix o sigui un immoral, al carrer! Això estaria bé; empetitir la política amb represàlies d'aquesta mena, no es propi de persones
respectables, ni de Corporacions interines, ni
d'organitzacions solvents...
— La seva actuació passada?
— Comprenc jo que no puc jutjar-la, però, us
asseguro que no he tingut més inspiració que procurar el benestar i el millorament dels interessos

La DIGESTONA Chorro, cura, calma i no perjudica. Preu 3 ptes,
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del districte. En l'aspecte politic accepto íntegrament la responsabilitat de la meva actuació, que no
tinc per què rectificar en el més mínim...
— Solucions davant l'actual desorientació política de Granollers?
— Eleccions!
— Actuació futura?
— Aqueixa la resoldran els meus amics i les
circumstàncies. L'immediata, per un plac més o
menys llarg, l'he resolta fent-me absent de tot; políticament parlant, no soc d'aquest món.
— Té representants a Granollers i al districte?
— Naturalment; o quan menys així ho penso,
ja que per ara no he rebut cap dimissió...
— Les seves relacions amb Santiago Alba?.
— Les de sempre. Actualment, diu el Sr. Alba,
que ara no es ni quefe ni soldat, i que fins a Juny
no sabrem com pensa; allavors podrem ajustar-hi
la nostra conducta, com amics i com a soldats.
— Com veieu el nostre setmanari?
— Com a comiat, permeteu-me que us digui
pel meu compte, que he tingut una gratíssima satisfacció en parlar amb vosaltres i amb la meva
ciutat, per mitjà d'Acció, i que us desitjo ferma voluntat per a avivar l'ànima del nostre poble vers el
seu millorament.
— Sou granoUerins, i això per nosaltres, deu
ésser primer que tot, i he de dir-vos amb tot respecte, que al voltant de l'intensa política actual de
republicanisme, monarquisme, federalisme, constitucionalisme i regionalisme, convé que hi afegim
tots, el mot que amb tant d'amor va ensenyar-nos
a pronunciar mestre Coma: granoUerisme.

m\ OPINIONS

n
n
^

Parlant amb uns amics de Granollers als quals
tinguérem l'honor d'hostatjar breus moments a La
Garriga, amb motiu d'acompanyar a l'erúdit jove
Ramon Masriera Vidiella, qui donà una eloqüent
conferència a la nostra població, ens assabentaren
que tenien el projecte de crear un nou setmanari,
encaminat a una orientació adequada a les necessitats polítiques i socials de l'actualitat.
Voleu fer-nos alguna coseta?
Voleu fer una petita disertació sobre les vostres opinions referent al moment actual?
Envieu-nos quelcom... La fraternitat d'ideals
que'ns uneix, fa que siguin germanes les nostres
maneres de pensar.
Aquesta sincera invitació dels companys de
Granollers que fan Acció ens temptà i espontàneament ens vingueren com unes ganes, com una necessitat de parlar, de dir quatre coses des d'aquestes pàgines nobles i lleials unides a nosaltres per la
desxifració d'aquell enigma filosòfic de la Trinitat,

que tant enaltia el nostre malhaurat compatrici
Francesc Pi i Maragall; aquella que està escrita
amb relleu al peu del monument a la República
a Paris: Igualtat, Llibertat i Fraternitat.
Quanta de filosofia inclouen aquestes paraules!
No creiem que el nostre criteri envers el moment polític, hagi de produir un moviment més o
menys significat; creiem però que l'exposar una
idea, no es mai un perjudici ni una pèrdua.
La finalitat democràtica que ens encamina a
assolir a pesar de la lluita, la realització definitiva
del nostre ideal, exigeix en aquests moments una
activitat ferma, suprema, alentadora; tenim de dirigir-nos directament a la meta sens perdre temps ni
tombar el cap enrera; és necessari que no el perdem ocupant-nos de sentimentalismes més o menys
reals que entorpeixen el curs ràpid dels efectes intransigents i sòlids que ens han de dur a la victòria.
Cal organització, cal una orientació desperta i clara que propulsi les fibres de la nostra activitat;
nosaltres els joves som els que tenim deure d'aplicar tota la virilitat de la nostra sang ardenta al cas,
per a aconseguir encaminar-lo i conduir-lo amb
rectitud i justícia.
El moment és nostre; cal doncs que treballem amb fe, que teixim copiosament la tela on han
de quedar empresonats tots aquells homes sense
ideal, aquells que han medrat a les palpentes sense
ruta ni nord; aquells que l'egoisme materialista els
ha atrofiat la sensibilitat del seu organisme moral;
aquells que s'han vengut la dignitat i l'honra política
a canvi d'or; que el brill del metall preciós els ha
creat una il·lusió òptica sense deixar-los veure que
aquest no té altre finalitat que cobrir les despulles
del seu propi munt de matèria corrompuda.
Hem de treballar ardits com mai, sense dormir,
sense dar-nos un moment de repòs, sense defallir,
que això no és fet per nosaltres. Portem en alt la
senyera de la democràcia i llibertat; per tant, som
responsables de ço que pugui ocórrer a l'ensenya i
sapiguem lluitar indefectiblament per aconseguir
que aquesta sigui posada arreu, onejant per sobre
de tots els caps i abrigant-los amb l'escalf tebi de
germanor i de fraternitat.
JOSEP FIGUERAS

Pa de Viena - Pa integral
Croissants

Dr. Robert, 1

Granollers

Un remei segur per l'estómac: DIGESTONA CHORRO Preu 3 ptes.
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la companii a iie deuem cercar
S'ha repetit mantes vegades, que la cosa de Catalunya,
l'haviem de resoldre nosaltres —els catalans— sense cap intervenció aliena. S'ha repetit però... pel que sembla no ha
deixat empremta sobre la pensa de molts catalans. Hom espera encara un Messies que vingui i ho arrangi tot. Més d'un
il·lús ha somniat aquests dies, amb una autonomia servida
amb safata palatina. I és que, indubtablement, som més meridionals del què ens creiem. Les Uumanetes que amb pretensions de llum es passegen per las parets de l'apergaminada Espanya, sovint ens atreuen. La nostra fantasia hi veu
focus resplandents. Sobretot quan per disfrutar de la llum, no
ens tenim de comprometre ni moure gaire.
Per això a cap home de vera catalanitat —no condicionada a suportar cap de les coses estatuïdes— pot plaure la
atmosfera que hom respira en certs cercles barcelonins, preparada pel President de la Diputació i pel Batlle de la Ciutat
amb motiu de l'arribada del rei.
De tot això que es va dient a cau d'orella i d'açò que el
president Maluquer, en veu alta ha dit aquests dies, no pot
sorgir res de bo. No sols pel pecat d'origen, sinó perquè Espanya avui, encara no ha posat cap solució de continuïtat, a
la seva història, desde la Restauració.
Qui sàpiga una mica de la lluita per la nostra constitució, —per la estructuració de la nostra voluntat nacional—
sabrà el què això significa, i sinó que recordi només com el
difunt dictador, en pla de Messies forà, obtingué en uns moments malastrucs la confiança - i podria dir l'apoi— de certa

gent de casa.

A «la nau» d'aquest vespre —dia de l'arribada del rei —
he llegit un solt de «El Debaté», defensant VEstatut regional de Catalunya, proposat pel president Maluquer, que vertaderament m'ha frapat. I que em porta a precisar més en la
meva desconfiança en els resultats a obtindré per aquest
camí, puix que tot ço que es pot aconseguir no és més que
un regionalisme pàl·lid i no substantiu, com era el del partit
mellista, com el de Duran i Bas o com el que En Sagasta,
diuen que defensava per Lleó. Ni^ de molt lluny el programa
del general Polavieja.
l'antitesis BèL nacionalisme.
Davant el perill de la Revolució, l'Espanya clàssica, putrefacta, insensible i quieta, que tant bé representa, entre altres, el comte Bugallal, s'uneix a l'Espanya de la reacció
burgesa, que encarna en Cambó, per enfortir, com a instrument d'opressió, ço que fins ara ha estat el viciós, impúdic i
inepte Estat espanyol.
Permeteu-me una constatació: per a mi el fet que en
En Cambó i la Lliga, s'hagin declarat governamentals, els
inutilitza a resoldre la qüestió catalana. Des de dalt del poder, col·laborant amb els obstacles tradicionals, no pot
fer-se més que política centralista.
Catalunya ~ l'irredentisme català ~ ha de donar-se a
conèixer terres enllà de l'Ebre, per a captar-se l'adhesió de
totes les valors que aspirin a destruir la carcassa que impideix que la Espanya emotivament liberal, avanci. I ho ha de
fer en un gest d'Espartac que la sublimitzí. D'arreu d'Ibèria
sortiran aleshores homes i masses que es posaran al seu costat. No podem ni devem oblidar que quan la Solidaritat, hi
van tindré a Salmeron — amb tota la força moral, que Salmeron representava - i que en el moment com l'Assamblea
de Parlamentaris, i la de Municipis, varen ésser respectivament les esquerres peninsulars i la U. G. T.

Tasca a fer
SI població de Catalunya hi ha on més precisi una forta
actuació política ciutadana, és Granollers.
Granollers, d'esperit liberal i ciutat de treball, ha vingut
essent durant un bon nombre d'anys un feudc, pitjor que els
que ennegreixen l'història nacional.
Explotant la seva riquesa, sense treves de cap mena, i
ofegant no ja sols la justícia, si no àdhuc el dret de protesta,
els cacics que han governat el poble des de la Casa Comunal, han fet una obra tant desastrosa i desmoralitzadora, que
hauria apagat totalment el sentiment de ciutadania, si la (niltura de Granollers no hagués estat prou forta per resistir els
atacs dels dictadors orgullosos i faltats d'escrúpols que ha
tingut la dissort de patir-ne.
Els improvitzats municipalistes locals sens talent ni consciència, han estancat la vida de la població, com si es tractés
d'un poblet de l'Edat Mitjana, negant els drets individuals i
socials dels granollerins, com si en lloc de tractar-se d'una
ciutat culta, fos Granollers una tribu incivilitzada dels deserts
africans.
Pels governants caiguts, no havien surat pel món ni les
paraules de democràcia ni llibertat, per què el llibertinatge
més desenfrenat era l'única norma de la seva actuació que
donava fruit.
. Al poble, tractaven d'ensopir-lo amb els seus clams, ocupant-se solsament de conservar els llocs usurpats a la voluntat col·lectiva, no regateixant per aquesta feina esforços
ni sacrificis, i arribant fins a l'humiliació més rastrera en les
seves adulacions als elements oficials.
Per ells no hi havia altres conflictes, que els que es suscitaven per les seves pretensions personals, ni altre interès
que el que atanyia el propi, resolvent el seus i procurant fer
prosperar l'altre, malgrat haguessin de sacrificar els drets
més sagrats i naturals.
Tenia la dictadura granollerina una particularitat característica: no sols la buidor d'idees (que era absoluta) sinó fins
la d'ideals; i no sols no sentien el qué feien els sf;us mantenidors — cosa molt comú — sinó que ni prenien cura de tapar
les apariències perquè no es veges la baixesa del seu sanxopancísme.
Surt Granollers d'aquest període letàrgic i d'esclavització
amb cert descoratjament i desconfiança i per això dèiem
abans que és la nostra ciutat on més precisa una forta actuació política ciutadana; els homes d'Acció Catalana que ens
hem imposat la tasca de treballar Catalunya endins, es ací on
més hem de lluitar, per fer comprendre i imposar el lema del
nostre ideari polític noble i enlairat.
El desvetllament granollerenc ha d'ésser objecte d'especial interès; la renaixença de l'esperit de ciutadania, el nostre
Nord; l'impossibilitar que el règim de la ciutat sigui un patrimoni familiar cacic, el nostre deure.
Granollers s'ho mereix per la seva història, per la seva
cultura i per la seva importància.
JOSEP P U N E T ROSICH
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Servei d'AUTOS-TAXI
de J. ROSELLÓ
SEMVEI KCONOMIC
Marquès de Montroig, 82 - Tel. 118
Parada: Plaça Maluquer i Salvador

CENSURA

J. TRAVÉ I MARCH

Barcelona, Maig

- Tel. 168
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El millor per l'estómac; 0IGESTONA CHORRO. Preu 3 Ptes.
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ACCIÓ

Claudi Senif
té el ^ust d'oferir als seus clients i al
públic, cl nws gran assortit de novetats
per a la present temporada
d'istiu.
• L'ESTABLIMENT PREFERIT DELS JOVES ELEGANTS
• LA CASA QUE SEMPRE OFEREIX ELS DARRERS
MODELS DE LA MODA.
• LA CAMISERIA I CORBATERIA MÉS BEN ASSORTIDA EN ARTICLES DE MODA.
• Barrets, Gorres, Mitjons, Elàstics, Lligues, Cinturons, Paraigües, Perfumeria, Mocadors, etc, etc.

PREU FIXE

= =

LES NOVETATS
Carrer de Clavé, 8

GRANOLLERS

Reservat per Tanunci del

Garatge ROCA
Representant dels Automòbils

CUroeii
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ACCIÓ

Ueratfiira i Art
LA NOIA DE LA CAMÈLIA
Fa temps que porto
a les e s p a t l l e s u n
qualificatiu molt tentl'.rr:
dre q u e els m e u s
amics provinciana hem dedicaren amb motiu d'una
sèrie de articles fets a la falda espiritual d'una dona.
Jo, modestament somric ensenyant les genives, admetent la galanteria, com si fos una internada de
col·legi de monges. El qualificatiu, si hom fa una
petita operació algebràica del titol, no li serà difícil endevinar-lo.
Els meus amics, m'han fet néixer l'intima convicció, que amb el temps arribaré a fer literatura
per porteres i criades. Abans el meu pudor, se'n ressentia i tot era signar transcendentalismes (?), deixant passar temes com el que aprofito avui, recordant la noia de la camèlia,
*

«

*

Hi ha persones que sense tenir-hi cap mena de
tracte, us frapen més, molt més que les que contínuament us teniu de barrejar enutjosament.
A vegades un sol detall és prou, perquè recordeu sempre més amb simpatia una persona que us
passà pel costat ràpidament com l'estella diàfana
d'un astre. La noia de la camèlia fou així.
En un tramvia de les rambles abarrotat de gent
hi pujà encongida una mosseta pàl·lida, prima com
una canya, amb uns ulls encerclats de blau malaltís, uns llavis descolorits i una camèlia blanca que
cubria com un símbol, un pit potser més malaltís
encara.
Dençà que pujà fins que devallà, em valgué tota la meva atenció i àdhuc, tinc la seguretat que
ella fou el punt convergent de totes les mirades de
les senyores enmidonades, dels castigadors perdonavides i d'algun altre babau com jo que sentia en
el pit i als ulls un glop de sang que l'oprimia.
Que us diré? Potser el terrible que soc com a
psicòleg em farà ésser fantàstic, però em semblà que
aquella noia que no passaba dels divuit anys, era
una sentimental irresistible.
Vàreig observar-la minuciosament: Un llibre,
(cosa estranya, al llom hi havia el rètol d'una obra
d'Andreiw!) la camèlia, la famosa comèlia que em
va fer establir un paral·lel entre ella i Margarita
Gautier; un rostre esblanqueït, probablement tísica,
i uns ullis boirosos, com una sonata de Beethoven.
— Quantes vegades deu haver llegit «La Dama
de les Camèlies»? —em vaig preguntar interiorment— Serà la camèlia que porta una idolatria a
«Margarita»? Segurament deu haver tret sang... sí;
el rostre, l'hi delata... Potser també té un «Armand»

però deurà ésser més platònic, puix ella sembla puríssima... Qui sap si se'n anirà a la tomba amb el
cor i el cos verges!...
L'esguard d'ella m'aturà les meves noucentistes reflexions... I quins ulls!
Els tísics generalment fan pena, aqueixa causava admiració. La cruel malaltia que jo poèticament l'hi atribuïa, a ella era un joiell més que
l'ornaba.
Vaig abaixar l'esguard i crec que vaig enrogir
com una col·legiala. Ella em guaitava amb simpatia... Em vaig fer una autoinspecció per endevinar
les causes... No portava bandereta a la solapa de
l'americana, ni els cabells ondulats i això podia
ésser molt bé, una causa que em distingís dels
demés.
Naturalment essent tísica ^vaig seguir divagant— li deuen agradar els versos. Deu tenir a l'altar major a Becquer. Potser també hi té, com jo,
algun carnicer com en J. M. de Segarra. O n els
deu llegir? Potser a l'ombra d'un pi de Vallvidrera,
o com l'Amador Garrell al redós d'alguna porxada
barcelonina arriba fins al patetisme líric.
Els seus ulls seguien insistint... Potser la meva xalina de topos era l'afortunada... Vaig provar
de somriure-li i ella m'el mig tornà.
Peix al cove! Era tisica, portava els cabells
llargs i era bellíssima: tres qualitats indispensables
per estimar-la... Ja em voltava per el cap un sonet:
«A la noia de la camèlia» i després, després un
poema fatalista a la meva «Margarita»...
Malauradament el poema s'acabà en prosa. Se
aixecà lentament del seient del tramvia, estossegà
i eixí. Ni la seva veu vaig poguer oir. Potser és preferible perquè les dones quan parlen...
No l'he vista més; potser és morta, però he volgut tenir una recordança seve, enc que fos amb
aquestes quatre ratlles mal engiponades.
VÍCTOR RODA.

Aparells de Ràdio
enxufables a la corrent alterna per 297 Ptes. equi=
pats amb làmpares PHILIPS E. 415, B. 443 de gran
rendiment amb altaveu i instal·lats.
Raó
i demostració

J. Cot

Plaça Perpinyà, 3
GRANOLLERS

No patireu més de l'estómac prenent DIGESTONA CHORRO
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ACCIÓ
En el mercat d'aquesta setmana va recaptar-se en concepte
d'arbitris a la plaça 919'70 Ptes,

CRÒNICA
El dia 11 del més en curs, va sortir una Comissió integrada
per individus de la Junta Directiva de La Unió Liberal, cap a
Pineda per tramitar l'assumpte de la Colònia Escolar d'enguany.
Van tornar complagudíssims i només esperen que arribí
el bon temps per a enviar els nens estiuejar altre vegada cap
aquella platja riallera

SUBSCRIPCIÓ P R O - P R E S O S I EXILIATS
anterior.

118 jessetes
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Ramon Olivé.
Llorenç Civil
Àngel Parera.
Ignasi Comas
Pere Terrades
Pere Pineda . . . .
Domènec Colomer ,
Josep Font . . . ,
Josep Milà
. . . .
Antònia Busquets de Milà
Carme Milà
. . . .
Dolors Milà . . . .

'^1

lotal.

Als efectes de millorar el servei públic d'autobusos d'aquesta ciutat, per l'Ascenció s'inaugurarà un magnífiic cotxe
carrossat per la casa Baulenas
S e n y o r a i s e n y o r e t a : r e c o r d i q u e la c a s a m i l l o r
s e r v i d a d e «figurins» aquí a G r a n o l l e r s é s a c a n Carbó
Sant Roc, 15

E n q u a d e r n a c i o n s Joan Carbó
Sant Roc, 15 :: Granollers

Suma
,

S e g e l l s d e Cautxú Llibreria Carbó
Sant Roc, 15 : Granollers

»

1
1
1

y>

137

»

»
»

Ha començat l'enderrocament de les cases del carrer Pi i
Margall abjacents de l'Unió Liberal, la qual cosa constituirà
una important millora per aquesta Associació.

Sastreria Farràs
Plaça Constitució, 5
La llar del industrial Nicolau Clotet, ha vist enjoiar-se amb
el neixement d'un formós nen deslliurat feliçment per la seva
muller.
La nostra enhorabona.
X e r e ç i Màlaga «Morales Pareja»
Mançanilla «La Maja»
X e r e ç Quina «Pericón»
Avui té anunciada, a la nit, una audició de sardanes al seu
estatge, el Foment de la Sardana.

ria Romanó.

Banyeres - Wàters - Lavabos
Compreu-los a J. A Clavé, 21 - Granollers

La setmana entrant, interviu al Sr. Enric Naréarit

Sabem que un grup d'aficionats preparen una exposició de
fotografies per els dies de la propera festa Major. No tenen fixat
encara, el local on exposaran. Amb el fi de que tingui la deguda
importància, hi queden convidats tots els aficionats que hi
vulguin concorre hi, els quals poden dirigir-se des d'ara a la
fotografia Bosch.
Ben aviat podrem donar més detalls.

Ahir s'efectuà en la nostra església parroquial, l'enllaç del
nostre amic Adolf Novellas, representant de la Companyia d'Assegurances, La Catalana, amb la gentil i simpàtica senyoreta,
conveïna nostra, Rosaura Saló.
Als novells esposos els desitgem una llarga lluna de mel.

A la Biblioteca Popular, s'han rebut els
llibres següents:
ACUNA- Nuevo descubrimiento del gran rio de las
Amazonas.
ARXIU DE TRADICIONS POPULARS, vol. I, n.os 1,4.
BERGES: Viajès por Oriente.

BRANNSHAUSEN: Introducción a la psicologia experimental.
BRENTANO: Cristófanes.
DRAKE: Piraterias en Amèrica.
CANIGÓ
ELS ALMOGÀVERS ( Edicions «PROA*
IVANHOE
(per a infants)
NACBETH
FRIEDERICHSEN; Países Bàlticos.
GASCONr Como se ensefla el dibujo.
GARRELL; La vida d'En Joan Gralla.
GENIS: Julita.
GEOGRAFIA UNIVERSAL, (Edit. Gallach) vol II.
GIMÉNEZ: La Edad Media en la Corona de Aragón
GOGOL: El Capot.
KREHL: Contrapunto
»
: Fuga.

Impremta Cucurella / Corró, 9 / Telèfon 24 / Granollers

AMB L'ÚS DEL CÀLLICIDÀ

LADIVONSIH
No tinc ulls de poll ni durícies
Mireu la prova.
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VENDA: Farmàcies, drogueries i centres d'específics.
A l'engròs: F. PUIG SUREDA, P. Sant Joan, 53. Barcelona.

Curareu el vostre estómac prenent D I G E S T O N À CHORRO
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Màpines ííscííure
P. ile liíàtia, m J. V I D A L Bartelona

Abonaments de neteja i conservació a 45 Ptes. l'any
(Una neteja al mes)

íS'r'Stmï Ramon Garrell. - Riçoma, 58

ESPECTACLES

En el «Larghetto» actuà de solista el professor de clarinet senyor Joaquim Plà,
essent molt aplaudit.
Causaren molt bona impressió les demés obres, essent repetida en part la
«Rapsòdia hongaresa n.° 2», en la que s'hí notà una petita piftada.
DO-RE'MI

TEATRE
Dissabte i diumenge passat actuà al teatre «Majèstic» la companyia lírica
Saus de Caballé que dirigeix en Pere Segura.
Es posaren en escena les obres: El Castiéador, Don Quintin et Amargao,
Campanela i La Rosa del Azafràn, programa tot del mestre Guerrero, que equival a dir programa dolent.
L'única obra d'aquest repertori que meresqué l'elogi del publico pagatto fou
Campanela. Pel que es refereix a La Rosa del Azafràn, és una carrincloneria en
tots sentits; el lübre una ximpleria i la música pèsima. No es compren com el públic barceloní pugui digerir tanta dosis guerreronlana sense la més mínima protesta.
Tot lo que no sigui escriure foxtrots I passos-dobles, és perdre el temps, es veu.
En quant a la companyia no ens podem queixar: és de les poques vegades que
ha vingut complerta, deixant però de banda el baríton Sr. Lloret que és Impossible
pugui agradar a cap públic per pagès que sigui.
L'orquestra complí amb el seu deure.
L'empresa del «Majèstic» pot apuntacse un altre punt a les moltes ensarronades que sumlnistra al pacient i fàcil públic granoUerí,
PETRUS

DE MÚSICA
I V Concert-del Cura 1 9 2 9 - 3 0 per la «Orcíuestra Simfònica»
de l'Associació de Música de Granollers
Fou en la nit del dimarts dia 20 dels corrents i en la reduïda sala del «Casino
de Granoller3>, on tots aquells qui gosen en delectar-se els oïds amb les delicles del
Art sublim í diví, fruïren d'una de les millors sensacions musicals que hom ha sentit en aquesta ciutat. I, no és per menys, certament; la importància de les obres que
formaven el programa, donen idea prou clara del concert. En la primera part ens fou
servit lo que podriem dir-ne «un plat exquisit», un «Octet». en sis temps (Adaéioallegro, Adagio, Sdierzo, Andante con varíazione, Menuetto i andante moltó
al·legro), de Sdiubert, que és una meravella musical, arranjat per a orquestra ,per
el senyor B, Gàlvez Bellido, director de r«Orquestra Simfònica»; cal felicitar al
senyor Gàlvez per l'encert demostrat en aquest nou Intent, puix si bé com el seu
nom indica aquesta obra fou escrita per a vuit instruments solistes, no desmereis ni
un moment en la bellesa dels matissos ni en ses melodies delicioses, la nova aplicació feta pel senyor Bellido.
La perfecta execució i la sensibilitat artística dels professors de r«Orquestra»,
arrodoniren l'èxit que obtingué aquesta primera part del programa, de la que tingueren que repetlr-se VAdagio i l'Andante moltó allegro.
En la segona el mestre Gàlvez ens obsequià amb un recital de violoncel,
acompanyat per l'intelilgent mestre pianista Sr. Aureli Font. Aquesta estaba Integrada per les següents obres; «Ègloga», Pau Casals; «Scherzo» (sobre un tema català), Buixò; «Andalusa», Granados; «Granada», Albènlz-Gàlvez; «Bolero», Rubio.
Conegudes són les facultats que posseeix el mestre Gàlvez i que'l fan excel·lir
en la dlficílíssíma tècnica del violoncel. Artista consumat, fa parlar l'instrument en
ses mans, arrancant-li les més dolces melodies, les més víbrants sonoritats, Infiltrant'les en l'esperit sensible de l'oient, qui. per uns moments, se sent molt per damunt de tanta misèria i vilesa humana... que ens dona la realitat en la vida.
En el «Bolero» final d'aquesta part del programa, ens demostrà una vegada
més el domini perfecte de l'instrument, per la difícil i acurada execució de l'obra,
que sols pot obtenir-la qui com el senyor Gàlvez, és un artista d'aquest instrument.
El públic premià al artista amb xardorosos aplaudiments, obligant la repetició
de «Granada» i «Bolero».
En la tercera part del programa hi prengué part tota r«Orquestra», essent
interpretades les següents obres «El rastre del sàtir» (primera audició), Bedford;
«Larghetto», Mozart; «Dança espanyola n.** 2». Falla; «Parsifal» (fragment), Wagner;
«Rapsòdia hongaresa n.*'.2», Listz.
«El rastre del sàtir», de bella música descriptiva, sobtà, però, al públic per lo
inesperat del seu final. No obstant, creiem que no es obra pel nostre públic. Cal tenir uns coneixements més elevats de la música per ésser ben compresa. I nosaltres...

ESPORTS
FUTBOL
U. E. GIRONA 1 - GRANOLLERS S. 0. 2
Ens hem situat novament al primer lloc de la classificació del nostre grup. No ens fou possible desplaçar-nos a Girona i consti que ho sentim, ja que segons la impressió que
causà el nostre equip a un amic nostre, un dels millors plumífers esportius de Barcelona, és immillorable.
El partit, ens diu el nostre amic, l'han guanyat en Martí
i en Miralles, cooperant-hi d'una manera excel·lent Ortuno,
que ha estat formidable. El «Granollers», crec jo — segueix
dient-nos el nostre amic plumífer deuria suprimir a en Lladó a la davantera. Martí a la davantera fou el cop de gràcia
i superaria en tots els conceptes a Lladó; oportunitat, agilitat,
conducció de línea, «dribling» i xut; el necessari per un davanter perfecte. Els gols els marcaren Antic i Martí, rubricant
jugades dignes d'un partit de campionat. Ens limitem doncs
a descriure exactament l'explicació del nostre amic.
Avui els nostres tenen de desplaçar-se a Horta per jugar
amb r«Horta» en el seu camp. Confiem amb la victòria dels
nostres i segueix el nostre optimisme.
ANDREU

FUSTÉ

LA XVili FESTA DEL PEDAL
Diumenge passat tingué lloc en la nostra ciutat aquesta magna
festa. A pzimeres Kores del mati. els nostres carrers v a n veure's invaïts
per u n nombrós grup de pedaliers; a dos quarts de deu arribà a G r a n o llers la caravana ciclista precedits per una Secció de la Creu Vermella
de Barcelona, els del sub comitè GtenoUeri els esperaven al encreuament
de les carreteres de Ribas i M a s n o u i obrint la marxa la Creu Vermella
local i la xaranga del Batalló d'£stella, desfilaren els visitants en n o m bre d'uns 6.000 per els carrers Alfons IV, Plaça Àngel Guimerà, Dr.
Robert i Clavé, dirigint-se a la casa de la ciutat, on foren rebuts per
les nostres autoritats.
A les dotze a la Plaça de la Constitució es donà una audició de
sardanes, preparant-se durant la ballada el sorteix de bicicletes i altres
objectes. — Foren premiats els números següents: 3 9 . 8 i 9 , 35.906,
21.926, 31.898. 7 . 0 Í 1 , l 6 . S l 7 , 8.455, 32.236. l 4 . 9 í 6 , l 8 . 8 9 o , 8.355,
34.501, 49.437, i S . l o S , 12.637 i 22.149.
T o t seguit i amb assistència de les autoritats, el President del C o mitè organitzador de la Festa del Pedal Sr. Barbé féu entrega als delegats de les entitats benèfíiques locals del producte líquid de la festa,
repartint-se en la forma següent: Hospital, 1.290; Creu Venmella, 860í
Conferència Sant Vicents P a ü l (homes), 430; Conferència Sant Vicents
P a ü l (dones), 430; Rober, 430; P a dels pobres, 4 3 0 i A s i l Cuna, 4 3 0 .
T O T A L : 4.30O pessetes. — Resultà u n a gaia festa.

Aquest n ú m e r o ha passat per la censura

\ S o s i r e r i o d e J o » e p CasiaiMii
)
S'han rebut les últimes novetats per la present temporada
í
Especialitat en Trajos de Senyora :-: Preus reduïts
( Carrer de |. Anselm Clavé, 10
GRANOLLERS )
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Al$ud Vall-Por |
Font Sant Albert

VALLCARÜ (Barcelona)
III
La millor aigua de taula
II

AGENT MATRICULAT

Lleugerament mineralitzada
I II

Pura * Lleugera * Digestiva
Dipòsit g e n e r a l :

í

'M
Joan Montafià, 97

C. París, 174
BARCELONA

Í9

(^
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I Granollers
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Tramitació de tota classe
de documents en les Oficines públiques tant civils
com militars.
Certificats de penals.
Fes de solteria.
Cèdules persi nals.
Arreglo de documents per
a viatjar per totes les Capitals d'Europa i Amèrica
per vies Terrestre, Marítima i Aèrea.
Canvis de residència i
autoritzacions per a viatjar els individus subjectes
al servei de les Armes.
Arreglo documents per a
sol·licitar destins públics.
Pagos per la Contribució
Industrial i Territorial.
Altes i Baixes de Contribució Industrial i Territorial.
Llicències de Caça i per
ús d'arma curta de foc.
Títols de xofer i motorista
MARQUES I PATENTS

Fills de Joan Plgulllem

MIQUEL VENTURA

TALLER DE SERRALLERIA

Plaça Constitució, 30

Granollers

per a tota classe d'obres i construccions
SOLDADURA AUTÒGENA

[m\\mi veiida I mmm de ï\(\i\m k totes niaries
ACCESSORIS DE TOTES CLASSES

Portalet, 4 bis

Granollers

Pompe/ Fúnebre/ 1 A VICTORIA, s A.
Carrer de Barcelona, 3 0

Telèfon 2 6 7

Granollers

Aquesta Empresa s'encarrega de tota classe de serveis funeraris ajustant-se a les disposicions regulades
per la Llei de Sanitat.
AUTOS COTXES FÚNEBRES «HISPANO» PER TRASLLAT DE RESTES MORTALS
Gran assortit en Corones, Pensaments, Cintes, Creus, Àngels i demés estrès funeraris
Aquesta Empresa garantitza al públic que tots els serveis que se li encarreguin, seran realitzats a preus més
reduïts que qualsevulla altra funerària i amb tota Uestesa i pulcritud.

Servei permanent
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Sabateria Romanó
Especialitat en el calçat fet a mida '
PREUS LIMITATS

(!)
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Senyora:

nyn

rà

us

vostè li cal vestir a m b distinció i sxiL·iectarse a les m ú l t i p l e s exigències de L À M O D A

^i

i
f

Li p l a u la llana?
i gfi
Prefereix seda?
i Efc
Li calen articles clàssics per atendre les neces\ú
! BD
sitats de la llar?
na
nu

•0
»•

La casa Noníanà

BD
BW

na

is
•fi

posa a la seva disposició les seves extensíssimes col'leccions d'articles per la propera temporada.
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Plaça Constitució, 36

I ^^
•li

C a r r e r de Barcelona, 1

GRANOLLERS
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