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._ En el diurnenge passar celebrá nostre Ajunlament la se ssió de
costúm tracfant-se de la rectH!c ació
deis mo{:os del reemplás actual.
Després d'aprobada !'acta anterior, se doná compte de la forma
en que restaríen distribuits els fondos del mes de Febrer i ensems de
qUe s'havfa rebut un telefonemél i
'
un telegrama del President del Conc~ll de ministres com a contestació
del que anteriorment se li havfn envial demanant·li !'amnistía pró presos d eis últims acontei xements.
fon també rebuf amb molta safisfacció rer raludit Consisrori la
iniciativa d'algunes senyorete8 que
entussiastes per lc:1 causa de Catalunya s'han ofert pera confeccíónar
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Hem ,rebut de Blanes
la segnenta nota per
la seva publicació
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gLANE.S: S oisamenr

una rica senyera catalana per ¿¡ que
ondeigi en nostra Casade la vila .
A cte seguif
i amb . cumpliment
.
del arficle 68 de la llei municipal
que disposa les renovacions de les
Juntes de Vocals Associats se procedí a la elecció deis següents : don
Eduard Puignou, don Enrie Cama,
don Ramón Vieta, don Ermenegildo Gelpí, don jaume Benet, don
Pau Torrentó, don Narcís Pou. don
Josep .Sicra, don Ramón Marrí, don
Jaume Safont i don Alfons Garri~fi.l .
·•
La Junta local d 'lnstrucció
este; diesg irant una visita a les d iferentes escoles oficials i p articulars
de lcl població demostrant aixís
h"ran interés per l_a bona ensanyan-

p ~r

a con

testár el sol t. «L 'ullirn P:-es id~: nt
del Centre» p ublical en el n omhr~
corresponenr cl l 9 7 de J<m·a d'en güany del setmc::nari Vidi!· Novd i
sen., ánim d'enlaular con!n.) ve r~ia
ele cap mena, c<~r es!€' 1il •.: n tc mps
que necessité m 1' esforc; i c.oópera ció de to thom qu e pensí en eMol íc
per Ja defensa del bé en tot ~ ds
ordres en front del mal qu e r~:r
tot arre u escampa son veri.
Fá cosa de qtiatre <my s poc
més o menys. que el senyor Vilo
siguént president del Cenlle Ca tó·
Jic comensá a desvetJJár l'ensop iinent del mateix, compéldescut de
la viaa miseriosa i obscura que
portava en aquell entuvi; i a n'aqueix fi comensá amb empenyo i
contancia dignes de lloanc;a, a fer
gestions pera traslladar·Jo del Uoc
obscur i humil aoot nasqué, al.més

que per unaními l a t foren
aprovades i aplaudirles.
Al fer-se carrec el seny or Costils de la presidencia que deixá va··
c:anla el senyor VUa, continuá la
obra co men ~ ada per aquel! amb
un lacte esqu í~it fins que's comple·
iaren a pleiw satisfaccíó del Centre
i Sindical Agrfcol amb quina Socierat se con vi u. regnanr entre les
du es una cord ialitat i germanor que
dona bo de veure.

El senyol' C ostas dirigí la So(Centre Católic) amb un
i.lcert i entusiasme, dines de tot
d o~í; son activilat. per la bona
marXtl i progrés, era cada dia mes
intensiva , son afany per a qu'el
Centre, ademés d 'assolir sos fins
especials i propis pogués colocarse a l'allura de un gran Centre
cultural li . ocasioná no pocs neguils i rreballs, mes a la fí sortí
amh la seva,regoneixent~ho actual·
ment els propis i extrany.,,
de i <JI

Mar. i foren .tan del agrado de ta

Reelegir en son cárrec presi dencíal continuá sa tasca d 'expanssíó i eng-randiment del Cenrre fent
que en ses !listes de socis hi ffgu·
rin les families més distinguides
CJU'estiuejen en la ! nostra xamosa
vil~, ~tretas per l'e.splendidés de

de dit

les vetlle& d'art· i eultural& que en
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vistós. espayós i esbell que en la
actualit at.té en e 1 bonic Pa~eig. de

.Junta

General

let

iniciativa.

.
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ell s'hi c~ Jebre n amb mo lti'l fre.cuen•

Clél .

S'acabo el segon perióde presidencial amb paraules encomi ástiques del Rnt. senyár ConsiJiari
remerciantli les fadigues i el gran
z el amb que treballá sempre i se ns
defalliment per la bomr manca de
la .Societat, durant el llarc temps
de la seva presidencia, i un vol de
g racias demanat per el soci senyor
Bosch que fou concedit i aprobar
per aclamació.
Les cualitats excepcionals que
adornan al senyor Costas d'honradés, cultura i sentiments nobles
l'han portat apesar de sa modestia a formar part i amb el corree de
Secretari, del «Consell Prov incial
d' Agricultura i Rem adería de Gírona ...
No duptéru en afirm ar que'J senyor Costas o qni coneixém lo suticient, fará cas omís de lo dit per
1\wticulista de «Vida Novi!» (O es
que se !'es relegat al des ert i i:1 la
abstenció, sinó q ue co n ve n ~ ut com
ens consta de la necessifat apremiant avui dia de Huitar amb totes
les forc.es, com a soldat disciplinal
del exércit dé Crist, ' estará sempre
en son punt d 'honor i de peril! sí es
menester, car el mérit de la victo·
ria correspon proporcionalmenr ti:1 n
al modesr soldat com al general.
Per a terminar vagi un vot de
c onfian~a. creient aí xís interpretar
el comú sentif de la quasi totalitat
deis socis, de la Junta Directiv a actual, de la qua! n'esperém g rans.
coses, donades les réi·Ievantes
qualitats d'entussiasme per la obra
del Centre honradés i cristicmisme
práctic de que están adornats tor~
i cada un d'els individus qu~ la
composen.
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· - Ha vingut a passar CJ!guns
dies entre nosaltre$ e! senyor Ca nonge Oms pera restablir-s~ un
poc de les fadigues inherenfs a sos
delicats cárrecs, i d'al~ una malura
que'l molestava . .Se trova m~s bé,
g-racies a Deu, lo que C(>lebrém .
,

-··Un crit d'alerra i de protesta·
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Ja més enérgica hem de donar avui
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oontra els Cin es~ ja perqué en moJ..

'.:

ta ocasions les pel·Jicoles tener.
•olt que .desitjar;
ja per r atreví• .>'
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