CIUTADANIA
En síntesis; la conferència del professor
Blanco ós l;i demostració

pràctica de la

personalitat individual. aml> la constant

ries per la lliçó, i per la vetlla que pasa
rem al seu v o l , que temps recordarem.
La petita «E\alú» la se,a (illeta: moll

i

enèrgica actuació de la voluntat sobre les

simpàtica; foren moll aplaudits.

circunstaneies.

I.a seva presentació !a féu el Sr. En Jo-

L'hi hem de donar i li donem les fira-

sep Planaguinà que també fou aplaudit.

NOVES
LOCALS
D'Acció Cultural
Aquesta societat

ha eligil

anar a la constitució legal de nostre entitat .

la següent

Junta:

Regnà en Iota la reunió un franc optimisme per la tasca futura, front les nume-

President, Francesc Font rodona Rabassa.

roses altes darrerament vingudes.

Vis-President, Salvador Paradeda.
Tresorer. Damià Mallart.

A clara ci ó

Secretari, Llins Garriga.
Voeal-Bibhoteeari, Ciril Puig.
Voeal-Exeursiomsta. Josep Planagunià.
Vocal d'Espot I, Joan Esquena.
Acordaren entre altres coses
d'alta a l'Associació

Protectora

dar-se

de l ' E n -

senyança Catalana, col·lectivament, acord
que és d'estimar per ésser la primera entitat malgralenea que és fa soci
benemèrita
organitzar

d'aquesta

Associació, després
un curs

s'acordà

de cultura

general

E:ÍS dol la mala interpretació que's
volgué donar ha alguns dels treballs del
darrer nombre de nostre periòdic, tols
deguts a c<il'lolioradors espontanis que
foren publicats per llur esperit informatiu
l·iin i humorístic l'altra i sens la més lleu
intenció de ferir la subsihililat de ningú.
El que no hi ha dret és l'abullació que
s"hi feu a<nb intencions que no volem qtialiliear però que no favoreixei" gens als
mateix.is que volen def'ençar.

d'acord ami) la Diputació, i est udiar l'ad heció a l'agrupació

catalana

també es quedà en redeclar

«Palestra»

uns estatuts

i posar-los a l'aprovació de la general per
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