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JEn enalqvUer carretera au movim/enf o
es «aave y agradable. Su magnifica
«ospeiuiJn amortigoa las «acudidos

Su rapidez y energia son
desproporcionadas con su gasto
de sostenimiento
L motor del Chevrolet pcrfectamente compensació, su concepción por los ingenieros de General Motors y las pruebas a que se ha sometido,
hacen que su consumo de gasolina y aceite sea reducidísimo.
Subiendo las oarreteras de montafia, desltzàn»
dose suavemente por entre las aglomeraciones de
la cindad —su motor de seis cilindros responde
admirablemente—Su consumo, sin embargo, no excede al de muchos cuatro cilindros.
Una prueba que le ofrecemos le
convencerà. En nuestros talleres te^ÇHEyROLET
nemos todas las piezas de recambio
legítimas y operarios adiestrados
PIODUCTO OE CENE8M MOTOIA
en el trabajo técnico del Chevrolet.

E

ííiT^

GARATGE BAULENAS
^ ^ • ^ ^ ^ Concessionaris Granollers í Vich ^ ^ ^ — ^
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ACCIÓ

«Ací e n s e n t r e t e n i m a discutir futeses q u e p e r r e s i n t e r e s s e n el poble, burlant l a
s e v a b o n a fe, i e n canvi d e i x e m a s e g o n t e r m e l a feina positiva q u e é s l a q u e veritab l e m e n t interessa.»
H e u s a c i u n e s p a r a u l e s e n c e r t a d í s s i m e s q u e v a dirigir el r e g i d o r Sr. P e r e Roig,
e n l a s e s s i ó m u n i c i p a l d e P e r m a n e n t q u e v a c e l e b r a r - s e dijous p a s s a t , a l r e g i d o r
Sr, Manuel P a g è s .

Panorama Polític
Catalunya i Madrid
De bell antuvi a hom
pot s e m b l a r - l i que
existeix una veritable intel·ligència, enKf*tre les justes aspiracions del nostre poble i el govern actual. Esguardat però amb la detenció que el cas mereix, hom no té altre remei que
rendir-se a la evidència i l'evidència és en aquest
aspecte les mateixes represions de sempre, abillades amb trajos més o menys llampants, de concessions.
Temps enrera a proposta del President de la
Diputació de Barcelona Sr. Maluquer í Viladot,
responent a la bella i humana iniciativa de les dones catalanes, no poden conseguir una amnistia,
millor dit quatre, que ni tingueren la virtut de fer
el que hauria fet una, donada amb tota sinceritat.
Això ens enlluernà per uns dies tot esperant que la
gràcia de l'indult tingués ressò per tots els que encar avui romanen reclosos, o són lluny de la nostra
terra. Avui encar s'espera i es demana la llibertat
dels presos socials, i el retorn de Francesc Macià i
demés companys d'exili. Aquesta amnistia atorgada tant avarament ha estat prou per situar-nos enfront de la realitat.
La censura per altra part continua la seva tasca amb tanta o més escrupolositat que en temps de
la primera dictadura. El poble resta privat de la
veritat que els seus homes representatius li ofrenen;
viu al marge forçós de molts aspectes i casos que
l'atanyen d'una manera directíssima. Tampoc pot
oir, per ara, aquells homes que són batec i impuls
de les seves pròpies energies i aspiracions, i resta
aïllat, tancat dins un clos convencional ben lluny
sovint de la realitat

Aquestes, i d'altres que callem, no cal per què,
són les concessions que ens arriben de Madrid.
Finalment, una derogació del R. D. de Setembre de 1923 nomenat de «represiò del separatisme»,
publicat a la «Gaceta» del dilluns d'aquesta setmana, ens faculta per poguer hissar la Bandera Catalana, sempre però que l'acompanyí una d'Espanyola
d'iguals dimensions.
També ens deixa fer lliure ús de la nostra llengua, sempre que no tinguem d'entendre'ns amb cap
element oficial. Això també té la virtut de semblar
una concessió o una gràcia, quan la realitat és ben
diferent.
Això és també el premi a aquella cortesia nostra. I això i tot plegat és el panorama de les relacions
que existeixen avui entre el govern del general Berenguer i Catalunya; relacions que si el veritable
esperit català estès encarnat amb els elements de la
Lliga Regionalista, foren ben cordials, però d'aquesta al sentir del poble català, hi va la mateixa
diferència que en les declaracions dels Srs. Alcalà
Zamora i Indaleci Prieto, que mentres el primer censurava les concessions (?) fetes per el govern
a Catalunya, el segon en una conferència al Col·legi
d'Advocats de Madrid, es manifestava partidari de
l'Autonomia de Catalunya i Bascònia, i que no fos
servida com una gràcia o com a màxima concessió
veritable, sinó com a plasmació, ineludible tard o
d'hora, de tota la voluntat d'un poble.
D. COLOMER I OLIVERES

AQUEST NÚMERO HA PASSAT
PER LA CENSURA

La DIGESTONA Chorro, cura, calma i no perjudica. Preu 3 ptes.
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i

Intervius d'ÀCCIÓ

l·

Haviem d'acabar els intervius i per última volem ofrenarne una que pogués ésser d'un interès palès. Per això hem
cregut que el nostre amic Gabriel Sabates, obrer i polític a
la vegada, ens podia calmar les nostres aspiracions, sobretot
en aquests moments que la nostra llibertat depèn en part de
l'entrada del obrer a la política.
Hem trobat a Gabriel Sabates a casa seva, i tot seguit li
hem plantejat la qüestió.
- Que opineu de la situació política de Espanya?
—Que si s'anés a unes eleccions fetes amb tota escrupolositat per a la formació d'unes Corts Constituients, s'implantaria una República Federal. Els motius que em porten
a aital creença són: 1." La posició adoptada per els diferents
sectors polítics catalans (no dic la Lliga) envers els polítics
d'esquerra de la resta de la Península, i del reconeixement
per part de la majoria d'aquests, del nostre problema. 2.°" El
caire que pren qualsevol manifestació espontània, i les conversions o semi-conversions
que s'han registrat en les altes esferes. 3." L'atmosfera que es respira en les Universitats,
Ateneus i a tots els Centres on s'agrupen homes de pes.
"Tampoc es pot demanar més, pel succeït a l'Acadèmia
de Jurisprudència, dels discursos pronunciats en totes les sessions en debatre's el tema «Que régimen conviene a Espana». Fins, el sacerdot Sr. Ramos s'acosta a nosaltres!
- I de l'actitud de certs sectors obrers?
- Jo entenc que tots els obrers ens hauríem de definir
políticament. No n'hi ha prou d'agrupar-se en Sindicats —que
si voleu és la nostra obligació primordial— sí no que també,
hauríem de fer-nos sentir en les lluites polítiques, i més en
aquests temps que ens allarguen la mà homes d'una política
i temperament que s'adiuen força a les nostres aspiracions.
Respecto i admiro les teories d'aquests sectors a que us
referiu, pe;rò, per ço que ells pretenen, s'han de succeir algunes generacions, puix sense que cada obrer estigui a un ni-

vell més que regular de cultura i amb plena consciència dels
seus deures, ho veig impossible.
—Ja que us endinseu en qüestió social...?
—Si; és absurd que en ple segle XX i per un excés de
producció quedin sense treball infinitats d'obrers; i això no
passa sols al nostre país; llegiu les informacions de fora.
Sentir o llegir que perquè hi ha massa de tot resten
molts treballadors sense feina, és com dir: Per què hi ha masses menjars, robes, i calçats ens veiem obligats a dejunar i
no vestir-nos. Es per això que jo i molts d'altres com jo, pugnem per l'intervenció en la política com a remei immediat.
Figureu-vos uns Ajuntaments, Diputacions i Congrés
amb majoria de representants obreristes. Com es transformarien les disposicions i diferents codis, i com es legislaria! En
fi, crec més en una evolució paulatina i constant, avui com
avui que no pas en avançades i retroces.sos bruscs.
— De Granollers?
—D'acord amb les declaracions del Sr. Margarit, però,
no amb tant d'optimisme.
Hem de confessar que es nota inquietud per refer-se de
una malaltia tan llarga, d'aquesta encefalitis que es deia Dic.
tadura, però, sembla una convalescència amb desgana.
Quan sentiu dir els uns els altres «guatUeros» i «torristes» cau l'ànima als peus. Per mi això ideològicament parlant, no vol dir res; fa fàstic. Sembla retornar a aquells temps
que quan venien eleccions, la majoria dels votants jnstificaven la seva actitud dient: Què hi vols fer? Jo meno un camp
que s'en cuida el Sr. Puntas. 0 bé: A mi, en Tardà es va cuidar del noi quan el tenia a la quinta. O també: El Baté va
portar-se molt bé amb mi, quan vaig estar a punt de morir. I
encara d'altres: Jo tinc la dona i les noies que treballen a cà
la Viuda Torras i no em vull fer mal veure, etc. De manera,
que en un poble que tingui una concepció política així, és indubtable que hi ha molta feina a fer.
Tots tenim la obligació de treballar per què Granollers
tingui a més de la grímdaria material que pretenim, la grandesa moral i política que li pertoca.

Abonaments de neteja i conservació a 45 Ptes. l'any
(Una neteja al mes)
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El millor per l'estómac: D I G E S T O N A CHORRO. Preu 3 Ptes.
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(§)

VOLEIADISSA

(§)

VIÍ
EL DEURE

DE LA NOSTRA

JOVENTUT

Hem d'insistir avui, com pensem insistir demà encara, en el deure que té la nostra joventut
de intensificar l'obra de ciutadania i cultura políca, si volem emmenar dreturerament
la política
del nostre poble.
Hem dit la nostra joventut, i apel·lem
a
aquesta força que no ha pogut manifestar-se
encara, car per dissort, la correcció de procediments
polítics que cal seguir per obtenir la plena sobirania del poble per ell mateix, no s'albira i per
tant no ens pot venir d'aquells homes —i aquí
parlem en un sentit estrictament local— que van
viure els moments polítics pre-dictatorials i que
a hores d'ara —després de tants planys i llagrimetes vessades— sembla talment que no s'adonen de les vexacions i ignomínies sofertes damunt la seva esquena durant aquesta
experiència suara acomplida, i es llancen a fer política
igual, exactament igual, de la mateixa
manera
absurda, baixa i funesta d'altre temps.
Havent de prescindir doncs, d'aquestes possibilitats d'esmena que teniem dret a esperar de
part d'aquests homes —que sortosament ja tots
coneixem— hem de convenir forçosament que la
força de la joventut és la més indicada per portar
una actuació decidida i noble per decantar resoltament els procediments
polítics que cal seguir
per imposar una política, pròpiament
política,
eminentment
democràtica i liberal.
Necessàriament
però, que això imposa immediatament,
la necessitat de ínilitar cadascú —i
sempre amb un veritable sentit de responsabilitat— dintre el partit que millor quadri a la pròpia
manera de veure les qüestions i problemes
plantejats, per a poder fer una veritable obra eficient,
al mateix temps que és ací, dintre els partits, on
creiem que sobretot pot influir i on s'ha de rnostrar decisiva la força de la joventut, resolent d'una
vegada per sempre el bandejament
que s'imposa
dels falsos apòstols, que vistos d'aprop, no són altra cosa que ridícols egòlatres o
senzillament,
uns brètols acabats que cínicament aspiren poder
dominar una situació per a valdre-s'en per les
seves butxaques sense comptar per res l'interès
col·lectiu, que a fi de comptes, sols i exclusivament a ell deu el lloc encimellat que detenia.
A. B.

Joventut granoUerína
estigues a l'aguait
Comencem el període en què es desclouen les
activitats dels homes vers la idealitat llur. Sentim
freturosos com ens empeny el daler de resoldre el
problema de la política local. Tenim, però, el tuf
encara d'una política que ens desorienta. No obstant hem de fixar-nos amb aquells polítics i parti-

daris seus que sens escrúpol han contribuït a empenyar el crèdit de la ciutat, degut a llur catastròfica actuació.
Aquests senyors es mereixen el despreci més
absolut i hem de procurar que mai més tinguin
ocasió d'intervenir'hi.
Per a tal fi és hora de parlar i de definir-se; de
parlar clar i de definir bé. S'ha de saber clarament
qui són Liberals, Republicans, Torristes, e t c , e t c ,
per destriar bé els camps polítics.
Hem de bandejar aquests polítics de conveniència que no tenen vergonya d'ésser, avui, dels
que garbellen, i demà, així que s'obre un nou horitzó polític, cuiten a ésser partidaris de la nova situació.
Podríem personalitzar, si volguéssim, un tipus
d'aquesta mena que ha intentat sortejar la situació
posant-se un nou vestit... però no cal, tots el coneixein.
Amb ideologia mai podran aquests individus
ingressar en els grups polítics, car l'home de ideals
tè una substància d'esperit refractari a les tombarelles. Amb aquesta antecedència, cal que es previnguin els sectors polítics locals i forans, per si
novament, algú, intentés provar d'ingressar-hi.
El partit que dominava fins fa poc, — si és que
s'en pot dir partit — no tenia cap encarnació ideològica, com no tenia tampoc fluid ciutadà.
Jo gosaria a preguntar: Existeix un idealisme
anomenat torrista? I què vol dir aquest cognom
fantasmagòric?...
Molts dels quals han seguit aquest fantasma
idealista, s'han nomenat en el seu temps Republicans, Socialistes, Liberals... però, al convertir-se
en Torristes quedavan suplantats els seus ideals.
Eren Torristes i res més. Estavan identificats amb

els procediments del cacic i seguien amb mansuetud les seves ordres; molts per les seves particulars
conveniències, per què els concedís una empresa de

treball, o bé un empleu, o bé un petit favor... que
després, naturalment, eren la seva força en èpoques
electorals.
Heus ací tota la consistència idealista de la
gent anomenada Torrista.
No hem de suportar, doncs, el procedir nefast
d'aquests falsos idealistes. Hem de fer que la nostra Joventut, potencial d'esperit, vibri a fimpuls de
uns íntims í enlairats sentiments, i procurar que no
es contagiï amb l'ambient superflu que ha creat
aquestes anyades de política baixa en nostra ciutat,
i que se sàpiga imposar resoludament a tota acció
envilidora.
Als homes que volien governar per el seu lucre
personal. Ja s'els comença a corcar aquell aire propici que tenien. Aquests homes Ja no es possible
que tornin a governar, perquè l'esperit ciutadà s'ha
redreçat i de cap de les maneres ho consentiria.
JOAN

OLIVERES i MAURI

Al efectuar l e s v o s t r e s c o m p r e s t i n g u e u
p r e s e n t l e s c a s e s q u e e n s afavoreixen a m b
llur anunci.

Curareu el vostre estómac prenent DIGESTONA CHORRO
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E L «SENY» D X N GAZIEL
I
Fa unes setmanes quan Gaziel, publicava els
seus articles al «Mirador» no tingueren aquests, altre ressò que, unes rèpliques d'uns prohoms regionalistes, contra l'apreciació, de què Cambó i la Lliga són dues forces diferentes, la darrera de les
quals —segons Gaziel— és i serà el ròssec que impedeixi que el primer arribi al cimal de la política
espanyola.
Tot amb tot però, no n'hi havia per res més,
ni per res menys. Fullejant un dels darrers números
de «La Gralla» m'he vist frapat per un elogi a Gaziel que en aquest cas no comprenc. Deixeu-me dir
a la vegada, que també em plau més d'un dels escriptors polítics no «grats». Més just trobo el comentari que A. Bernadó —una bona valor, entre
aquesta ardida joventut que malda per a organitzar un partit polític obrer, un partit de classe —
dedica als «Punts de Seny» des de les columnes de
«Treball» —31 de maig—, tot i amb que el comentari respira una benevolença per l'articulista de «La
Vanguardia».
Com deia suara no comprenc la complaença
de «La Gralla» pels articles de Gaziel, més que més,
quan aquests no sòn més que un altre intent - e n tre tants! - de deïficació d'En Cambó. Si l'autor
dels «Punts de Seny» hagués fet una apologia de
primera intenció, i apassionada del mecenes de la
Via Laietana, hom hi hagués pogut trobar una explicació, com la troba en tants d'altres esperits
aristarquics de la nostra terra. Però és el cas que
Gaziel per raó de la seva aristarquia, pel seu solitarisme, ha volgut cercar el punt de mira superior a
tots els partits catalans i amb to de càtedra, ha volgut ensenyar als homes de partit —pobrets apassionats!— llur futura actuació política. Posant en joc
les manyes del seu ofici —ésser intel·lectual— ha
bastit un edifici on, ara amb una estirada, ara amb
una arrencada, ara amb una lloança, ara amb un
però, ha anat posant les coses de manera que tinguin raó d'ésser pel fet de l'existència d'En Cambó.
Molts dels nostres intel·lectuals, en són tant,
s'han fet un tant gros tip de navegar per les aigües
culturals de l'antiga Grècia, són tant atenetstics,
que quan actua llur espiritualitat, tot ho posen en
el seu punt just. Això aquí, això altra al costat, allò
a sobre, e t c , etc. Ho fan tant bé i amb tant fina
elegància, que hom no pot distingir — en els temps
en què vivim— si són ingènues de quinze primavetes, o cocotes Hteràries. Mantes vegades són això
últim.
De tant mirar l'esplendor de la Hel·ladà, arriben a oblidar que ja han passat molts, però molts
segles des d'aleshores, i és clar!, continuen fent
semi-dèus.
Sols tenint la concepció de les coses que això
implica, es pot parlar d'incompatibilitats entre la
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Lliga i C a m b ó , i desconèixer que la força d'aquest

darrer prové d'ésser ja explícitament, ja implícita la
personificació de l'estoí de coses que l'existència
de la Lliga indica. Cambó a Espanya pesarà pel que
hi pesi la burgesia catalana, a menys que s'entretingui a organitzar la de les altres regions de la península, en les quals fora de certs nuclis és molt difícil pel fet de què encara no existeix, pel fet de què
encara hi han molts feudes, amb tot el pes mort
de l'ambient que això representa.
J. TRAVÉ I MARCH
(Acabarà)
En el darrer article del nostre col·laborador J. Travé March,
el caixista el feia titular Ja rectifiqueu, la qual cosa feia que no
tingttés relació amb el contingut del mateix, ja que ha ia de dir
ja rectifiquen

El concepte elevat de la política
El mot «política» al nostre poble té un valor
ben desprestigiat. Uns el pronuncien amb un somriure irònic, tot cordant-se l'americana. D'altres,
saluden aquest mot amb cara alegre i envalentonada i amb un fregueix de mans ben esperançador.
Per aquests «política» representa el mitjà d'assolir
les seves conveniències. Per aquells «política» representa malfiança, escepticisme, indiferència, renunciament als drets de ciutadania.
La «política» amb aquestes definicions ha d'ésser forçosament mal servida. O amb especulacions
i ego'ísmes es perverteix o amb retraïment i indiferència s'abandona.
L'història política de Granollers que portem
viscuda, tanmateix, no ens ofereix governants
exemplars, ni la seva obra pot ésser motiu d'agraïment i de perennitat, A més de deixar-nos malparada l'hisenda ens desmoralitzen el poble amb les
seves oscil·lacions ideològiques i amb la convivència, poc escrupolosa, amb tota mena de coloraines
polítiques.
El poble no pot haver-hi après res de bo, per
això, cal, ara, una intensa actuació ideològico-cultural, per inculcar el sentit elevat de la paraula «política» que avui, encara, no capeixen bé la major
part dels ciutadans.
Mentre el poble no estigui animat d'un alt sentit polític i no segueixi ben atent i amb ull obert
les gestions dels seus governants, encoratjant-los
amb les seves aprovacions i entusiasmes i foragitant-los en els seus desviaments, no aconseguirem,
ben segur, modelar els homes que puguin acceptar
merescudament la direcció dels nostres destins.
Cal no esperar amb actitud passiva i d'indiferència l'aparició dels homes que han de portar la
davantera. De mantenir-nos en aquest postrament
tant sols aconseguiríem allunyar els homes de
consciència recta i de sentiments enlairats, i la nostra inconsciència i la nostra retractació ens portaria a ésser novament pasta borda de cacicat.
Entenem que els governants han d'ésser els
executants de la voluntat sobirana del poble. Mai
el poble ha d'ésser la joguina de la voluntat dels
governants. Per això, però, cal que el poble tingui
plena consciència dels seus deures i dels seus drets
i arrelats, ben arrelats, els sentiments cívics. Si la
seva feblesa deixés incomplets aquests deures, automàticament renunciaria als seus drets que són els
que obren el pas a la civilització, alliberen a l'individuo i dignifiquen la terra que sap fer-ne ús i virilment sap defensar-los quan li són sostrets,
FRANCESC PAGÈS

ACClO

C l a u d i Sentff
té el gust d'oferir als seus clients i al
públic, el més 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, S

GRANOLLERS

Reservat per l'anunci del

Garatile ROCA
Representant dels Automòbils

CUroeii
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Visió New-Yorkina
La fantasià de ía vida concebeix a voltes a la imaginació,
un seguit de pensaments, il·lusions i odissees que endolceixen
l'existència per un moment, al que sap ensimismar-se en aquesta ratxa d'in?possibles que de tartt en quant ens envolta.
Nosaltres ens hem vist atacats per aqueixa
enfermetat,
— una espècie de febre dolça - que ens ha transportat a la capital de les regions cosmopolites, i com que a la nostra pensa
hem procurat sempre donar-li més aviat fantasies agradables,
— ja que la trista realitat massa que ens amarga la existència,—
per això no hem tingut inconvenient en viure uns moments en
la gran urb americana.
La somnolença cerebral ens ha fet obirar de primer antuvi
una gran mola escultòrica en la qual s'hi destacava imperiosa el
símbol de la llibertat; la mà de Thome en forma progressiva ha
tingut la gosadia de posar-se damunt del imponent Atlàntic.
Més endavart ens hem imaginat un monumental conjunt
d'edificis, els noms dels quals també ens han adornat la fantasia per fer-la més sòHda; el conjuntament edificiós que ha envolcallat la nostra imaginació és la següent; The Equitable,
New Telephone, Metropolitan-life-insurance. Bowling Green,
Singer, Municipal, The Woolworth i altres Buildings o siguin
més vulgarment coneguts per rascacels; allà tenim entès que en
diuen el barri financier
Després de tot això ens hem donat compte que dos braços
de mar s'endinsaven entre l'Island City, Manhatan i Brooklyn
i no hem pogut menys que somriure sarcàsticament davant de
la lluita establerta entre la naturalesa i el progrés; la filosofia a
manera de tribunal d'aquest debat, ens ha fet fallar a favor de
la sabiduria del home, ja que hem tingut el següent pensament:
com dugués grans potències en pugna, la intel·ligència de Thome s'ha imposat a la naturalesa.
Diem això com rendint homenatge a l'obra gegantesca d'enginyeria, al recordar amb la nostra quimera fantasiosa, un monumental pont colgant al Brooklyn amb sis carreteres per a diferents vehicles i un passeig al mig per apeatons, uns túnels
anomenats Hudson Tube, per dintre dels quals hi atravessen
dos metros entre els braços de mar susdits; la sublimitat de la

nostsa fantasia ha arribat al seu grau màxim al contemplar desde un rascacels l'immensitat de la ciutat dels set milions d'àniines; unes grans avingudes, amb uns carrers Uarguíssims, el
Broadway de quilometratge adotzessat, unes places espaiosíssimes amb monuments de gran importància i uns parcs amb una
zoologia universal, un metropolità a pis que travessa per tot el
llarg d'alguns carrers, prova palesa de l'enginy per aprofitar el
temps; hem admirat unes sales d'espectacles d'una suntuositat
reial; potser la nostra imaginació supera a la veritat d'aquest
nucli vivent de coses. Hem copsat la febre del nerviosisme al
veure'ns envoltats per les multituts yankis, les quals eren la
nostra admiració per el seu temperament lliure i la despreocupació personal de cadascú i el nostre pensament feia causa comú amb el temperament general de tots aquests éssers que han
sapigut ingectar-se davant del món el símbol del progrés i de la
llibertat.
No sabem com fou, si una paraula, un moviment o un rumor lo que ens tornà a la realitat, però si que hem de dir que
quasi bé sentim la nostàlgia de aquella odissea; la nostra quimèrica obsessió s'avindrà a la realitat?
Sigui com sigui, mentrestant hem somniat deliciosament.

CONRAD

Tingueu en compte que "ACCIÓ" no és una em=
presa comercial. Per tant recaptem la voluntat de
tots els que simpatitzin amb la nostra obra.

CRÒNICA
Amb motiu de la festa de Corpus i com de costum, el mercat vinent tindrà lloc el dimecres
Per la guardià municipal de la nostra ciutat, el dijous passat íóren detinguts vuit individus per indocumentats, ingressant
al Quarteret.

Banyeres - Wàters - Lavabos
Compreu-los a J. A Clavé, 21 - Granollers
SUBSCRIPCIÓ P R O - P R E S O S I KÍILIATS
Hem rebut una pesseta de Marti Escarabill per a afegir-la a
la suma anterior de 170 pessetes, que suma així un total de
171 pessetes,
Dintre aquesta setmana quedarà tancada la subscripció.
Han estat repartides unes fulles de l'Alcaldia donant compte a la ciutat, de la marxa administrativa del municipi
Hem comprovat la bona impressió que han causat a tots
els veïns.
Prometem ocupar-nos-en extensament, ben aviat.

Sastreria Farràs
Plaça Constitució, 5
Demà al migdia en l'Església Parroquial de Cardedeu, tindrà lloc l'emmuUerament del nostre bon amic l'apoderat del
Banc de Préstecs i Descomptes de la nostra ciutat, Ramon Olivé, amb la gentilfssíma senyoreta veïna d'aquella vila Anna
Algué.
Els desitgem inacabables felicitats.
En la reunió celebrada el dimarts passat dia 3 per la «Unió
de Xofers i Motoristes de Granollers y sa Comarca», va acordar-se celebrar la festa de Sant Cristòfor el dia 12 del proper Juliol. Formen la Comissió de festes els senyors següents; Andreu
Margarít, Francesc Asniarats, Pere Reus, Màrius Masó i dos individus de la Junta. Segurament s'aixecarà un formós envelat
en una de les places de la ciutat. També hi hauran sardanes.

Es lloga local per botiga
Donaran raó a l'impremta d'aquest setmanari
Hem tingut el gust de saludar al nostre bon amic En Joan
Melenchón, el qual aprofitant l'estada del «València F. C.» a
Barcelona ha vingut a passar uns dies amb els Seus familiars.
x·ilíS vi'0 ?:#s:x^«. x-ij^.f^ x^. z^&. 0ii·í'00.x ^ Hi'í· ,y·>iw;.,;t^ t^x^í^

;tíSíi,x^, x^

Servei d'AUTOS-TAXI
de J. ROSELLÓ
S E R V E I ECONÒMIC
Marquès de Montroig, 82 - Tel. 118
Parada: Plaça Maluquer i Salvador

- Tel. 168

'smMf-im-rtmi.^x;.^ G R A N O L L E R S 'f^j^xs^sm's^'^'}^

Un remei segur per l'estómac: DIGESTONA CHORRO Preu 3 ptes.
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ACCIÓ

* Sostrerig d e Josep Casifuig
S'han rebut les últimes novetats per la present temporada
í

Especialitat en Trajos de Senyora ;-: Preus reduïts

( C a r r e r de J. Anselm Clavé, 10
Per avui a les 10 de la vetlla el «Foment de la Sardana» ha
organitzat una ballada de sardanes en el seu estatge a càrrec de
la cobla «La Principal» d'aquesta ciutat
També té anunciat l'ensenyament de ballar sardanes, que
tindrà lloc tots els dimarts al seu estatge, a dos quarts de deu
de la vetlla
Dijous que ve, festivitat de Corpus, tindrà lloc a «La Alhambra» una vetllada benèfica a profit del nostre compatrici
Magí Bobé. Hi prendran part d'una manera desinteressada el
tenor Josep Pineda, l'orquestra «La Catalònia», la «Joventut
Alhambrina» i encara d'altres elements.
Han promès la seva assistència l'Excm. Sr. Governador
Civil de la Província i l'organitzador i iniciador del Mutilat
d'Africa, D. Francesc Casals.
E n q u a d e r n a c i o n s Joan Carbó
Sant Roc, 15 :: Granollers
«Agrupació Excursionista de Granollers» — Mes de Juny.
Dia 22, a la tarda, excursió a la Granja «Marinette». Concurs
de salts de corda per a senyoretes, i salts d'alçada per a joves,
concedint-se com a premis quatre llibres de «Orientacions d'Excursionisme», cedits a la nostra entitat pel seu autor Sr. F. Pujol i Algueró. ~ Cap de colla; Canal. Reunió: a les 2 a l'estatge.

Avui començarà a la societat «La Alhambra» la votació per
a elegir la reina de l'entitat.

GRANOLLERS )
Sabem que són molts els granollerins que es traslladaran
avui a la Conreria amb motiu de celebrar-hi l'aplec sardanista
el «Foment de la Sardana» de Badalona.
.^enyora 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
El moviment de la Biblioteca durant el mes de Maig, ha estat el següent:
Llegidors adults: 219; infantils: 293; de préstec: 180.
Llibres llegits sala lectura: 534; en préstec: 517; total 1051
Per la assamblea local de la Creu Vermella, el dia 11 dels
corrents i a les nou de la nit, fou traslladat desde una vinya del
terme de Palou al dispensari de la benèfica institució, un home
anomenat Francesc Baixells, de 61 anys, sens domicili, i que
havia tingut la dissort de caure
Reconegut el pacient per el metge Sr. Selles, li aprecià fractura de l'espatlla dreta, practicant-li tot seguit la cura d'urgència, essent després conduït al Hospital.
X e r e ç i Mólaga «Morales Pareja»
Mançanilla «La Maja»
X e r e ç Quina «Pericón»
Al «Centre Catòlic» tindrà lloc avui a les cinc de la tarda,
una festa a profit de les escoles nocturnes gratuites, cooperant
a la mateixa la Sría Maria López de Sagredo i el nostre amic
Josep Pineda,

Segells de Cautxú - Llibreria Carbó
Sant Roc, 15 :: Granollers
Ens assabenta el nostre amic Emili Cot, la pròxima obertura a la plaça Perpinyà d'una esplèndida botiga de barberia de la
seva propietat, dotada de tots els avenços i comoditats pels
clients.
Ha sofert una petita operació quirúrgica el bon amic Josep
Cot, la qual ha estat realitzada feliçment.
De tot cor desitjem que ben prompte resti restablert.

El dimarts passat al migdia arribà de Mallorca el chor
«Amigos de la Unión» desfilant per els nostres carrers, acompanyats de la Xaranga del Batalló d'Estella. El propietari del Bar
Sant Antoni els obsequià amb vermuts i altres begudes.
Els excursionistes retornaren molt satisfets de la passejada.
Es troben bastant avançades les obres del nou pont submergible en construcció, en el pas de la carretera de Barcelona
sobre el Congost. Molt més ho serien de no haver revingut la
riera a causes dels tormentosos dies de pluja passats.

m B a c a l l à fresc m
Dimarts el començarà a vendre V."' VILALTA,
bacallaner del costat del Q U I O S C
• •
AQUEST BACALLÀ ÉS

MÉS FI QUE EL LLUÇ

T a C + ^ l l

í r\

I a5l6U"'lU

P l a ç a Constitució, 15
Granollers

No patireu més de l'estómac prenent D I G E S T O N A
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ESPORTS
FUTBOL
Lleida 2 - Granollers 7
Aplastant fou la derrota del Lleida i molt merescuda la victòria del Granollers, que fent gala de
un joc aíiligranat i de lluïment, però efectiu al mateix temps, saberen imposar-se des dels primers
moments i la seva superioritat tècnica donà resultats positius al marcador.
A les ordres del col·legiat Sr. Baró, s'arrengleren els equips de la forma següent: Per el Lleida:
Iborra - Gornudella i Molina - Lletjos, Borràs i Espeleta - Pirla, Pros, Riu, Jové i Juàrez; i per el Granollers: Boté - López i Miralles - Faig, Rebollo i
Ortuflo - Arribas, Munoz, Gari, Marti i Antich.
Comença el partit amb un avanç del Granollers
que acaba amb un còrner que és tirat sense resultat. En un avanç del Lleida, Borràs xuta de prop
de mig camp parant Boté, però se li escapa la pilota i segons l'àrbrit, entra mig pam dintre la porta,
marcant així el Lleida el primer gol de la tarda. Es
nota una forta presió dels blancs que han donat tot
el gas i es tiren dos còrners més contra el Lleida,
també sense resultat. En un avanç granoUerí, Antich recull un magnífic «pase» de Gari i d'un xut
formidable, marca el gol del empat als deu minuts
de joc.
Un centre d'Arribas recollit de cap per Mufloz,
que passa a Martí, qui colocadissim marca de cap
el segon gol per els locals, sense que Iborra pugui fer
res per parar-lo. En un nou avanç del Granollers,
que domina constantment, Gari passa a Marti, que
després de driblar a Molina, xuta marcant el tercer
i poc després, en un avanç personalissim del mateix
Martí, que està jogant d'una manera senzillament
formidable, pesi a ésser entrebancat per Cornudella, marca el quart gol. Acabant la primera part
amb el resultat de 4 a 1, a favor del Granollers.
La segona part comença quelcom monòtona.
Es tira un frequic contra el Llèda que és tirat per
López parant Iborra però l'hi escapa i entra Faig al
remat que està fent un bon partit, marcant el cinquè
gol per els de casa. En un avanç del Lleida, Pros
d'un bon xut marca el segon per els blanc-blaus.
Un pase d'Antich a Martí, d'aquest a Mufloz i de
Munoz avançat a Arribas que d'una manera magistral marca el sisè per els nostres. Un altre avanç
del Granollers i Antich s'encarrega de marcar el
setè i últim de la tarda.
Set gols ja és un argument convincent. El maquiavelisme del Comitè de «Cartujanos» ha fracasat. Encara que s'entestin en posar-se ulleres verdes
no hi ha res a fer; la trepadella és seca.
ANDREU FUSTÉ

Míarian Puit^
Plaça d'Angel Guimerà, 8 / —/

Telèfon 26

Piotyres - Esoiaits - Mmi iluímics - Hueviuies • llltraiiiaíios
REPRESENTANT n O T T T ^ ^ X T
dels Automòbils _ 0 U J _ 1 ^ ± V .
El millor servei de Taxis a 4 - 0 ets. el km.

Servei de Granollers a Sant Celoni
Cada dimecres i dies de mercat

Serveis a Mollet í a Vích
A Mollet, els dimarts i a Vich els dissabtes

MESURES URBANES
S'ha pariat moltes vegades de l'aspecte que ofereixen
certs carrers i corredossos, convertits en mingitoris públics,
en dies de rnercat, particularment.
No obstant la condícia que iii posen els empleats municipals en netejar les vies públiques tantost el bullici del mercat iia restat paralitzat, és de doldre que per manca de llocs
públics, la gent tingui de passar, durant les hores de més
trànsit del matí, a fi de salvar empentes, per aquests llocs
mullats de reguerols insalubres i plens de pestilosos excrements.
Malgrat les ordenances municipals i l'interés que hi posen els guàrdies en fer complir ço que mana el reglament, no
per això, podem deslliurar-nos de contemplar l'espectacle
llastimós que ofereixen certs carrers.
Jo crec que això ho evitaríem si la ciutat comptés amb
un parell de mingitons públics. I potser amb un tant sols que
fos enclavat al centre de la ciutat (a la Plaça del Bestiar, per
exemple) ja passaríem. No se m'escapa el cost d'aquesta instal·lació si vol fer-se tal com l'higiene i l'estètica exigeix, però
havent-hi el projecte de dotar a la ciutat d'una bona col·lectora, a fi de treure tots el focus d'infecció que representen els
pous morts que arreu de la ciutat existeixen, es podria tenir
en compte tot això pels efectes del desaigüe, el que faria que
es simplifiquessin els treballs i es reduís, notablement, el cost
de l'instal·lació.
Jo crec que amb la bona disposició del Sr. Arquitecte
Municipal i amb ajut dels seus coneixements tècnics, es podria recabar de les Comissions de Foment i d'Higiene i Sanitat del Consistori, que es votés la quantitat necessària per tal
de dotar a la ciutat, el que la ciutat pel seu dccor i bon nom
reclama.
JOSEP FONT I DE FALGAS

Impremta Cucurella / Corró, 9 / Telèfon 24 / Granollers

Un remei segur per l'estómac: DIGESTONA CHORRO Preu 3 ptes.
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Font Sant Albert

VALLCARCA (Barcelona)

III

AGENT MATRICULAT

La millor aigua de taula

Canvis de residència i
autoritzacions per a viatjar els individus subjectes
al servei de les Armes.

Lleugerament mineralitzada
I i I

Pura * Lleuéera * Digestiva
Dipòsit üenerais

(9

M'
Joan Montafià, 97

C. París, 174
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Í9

B4RCELONA
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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 persrnals.
Arreglo de documents per
a viatjar per totes les Capitals d'Europa i Amèrica
per vies Terrestre, Marítima i Aèrea.

I Granollers

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
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Sabateria Romanó

Fills de Joan Plguillem

MIQUEL VENTURA

TALLER DE SERRALLERIA
per a tota classe d'obres i construccions
SOLDADURA AUTÒGENA

Especialitat en el calçat fet a mida

[oQstrouli, veniia I m m ie Bkkietes de Iotes margoes

PREUS LIMITATS

ACCESSORIS DE TOTES CLASSES

Plaça Constitució, 30

Granollers

'ompe/ Fúnebre/
runeore/

Portalet, 4 bis

Granollers

l A VICTORIA, s A.

Carrer de Barcelona, 3 0

Telèfon 2 6 7

Granollers

Aquesta Empresa s'encarrega de tota classe de serveis tuneraris 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 tuneraris
Aquesta Empresa garantitza al públic que tots els serveis que se li encarreguin, seran realitzats a preus més
reduïts que qualsevuUa altra funerària i amb tota Uestesa i pulcritud.
Servei permanent
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L i plau la llana?
Prefereix seda?
Li calen articles clàssics per atendre les necessitats de la llar?
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La casa Moníanà
posa a la seva disposició les seves extensíssimes colleccions d'articles per la propera temporada.
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Plaça Constitució, 36
Carrer de Barcelona, 1

GRANOLLERS

i
sa
^

