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nies i im prol'isades , en les quels
cada domas penjet als balcon s
re presenta va u n vot multipl i cst pel nom bre d' habitants de
cada domicili engn lenot,
~
Aixo és el que no pog uer en
resistir ezs governants. Calia
cercar u n pretex t p er a prohibir
aquella es pontiuvia ostentació
pública 'de Is sentíments re7igiosos d'un a significacÍó tan
contradictoria amb les seves
preteaciotis de seguir tenint la
conh an ca del país. Aquell grandiás endomossa men t de Madrid
eqixivelgué a unes eleccions pereludes pe l gover n Azaña. Il'actitud de les auto r i t at s, d'inhibició com p le ta, davant 1 e s
ci n iq ues ext r alím itacion s dels
avelot e dors , fou [a més rotunda
confirmació ele la seva derrota.
A ra ja té el Govern co que
cerca va: u n motiu apnrent, un
pretext hipocrita 'per a prohibir d'sv u i en avant l'endomassament de balcons per les grans
festiv ita ts católiques. La pau
ciu tada n a i rordre públic seran
els m ots antisonfnts del decret
que deu con feccion ar ja en aquestes hores el senyor ministre
de Governació,prohibint als cat olies aquestes perilloses os tentacions del sentiment religiós,
que seran equiparades-ja veur eu com 110 endevinem-a les
m anifestacions religioses en la
vía p úb lica prohibides per la
Const i t u cíÓ. Ni processons, ni
la mani fes t; ció del desig de feries! Si els 90cialistes han de seguir encara per molt de temps
en el poder , ,acabar em per veure prohibit per u:Ú¡ llei aprovada pe l par1ament, l'ús públic
J'insig n ies religioses a la solapa, de medalles i de creus al
pit de les senyores i la lectura
e n públic, deIs diaris i revistes
con fes s ionals . No en duptessiu
pasoEl govern Azaña, fa massa
t em ps que llisca pendis ava11
de la dem agogia anticatólica.
1 ara n o h i ha forr,:a humana que
l'aturi. Per tal de seguir vivint
no té mé:; remei que embriagarse am b el vi de la tirania.I arribara, n o en dupteu, al delírium
tremens, si to ts els que estimem
per dam u nt de tot la llibertat i
la dignitat , no ez)s unim per
convertir en vots positius dintre
les urnes els milers de vots simbOlics que han cantat al sol joiosament els colors bríllants deIs
balcons endomas sa t s de les poblacions més importants de la
penítlsu la.
De • La C illtai» de Sabad ell de 27 de
jllny,

Munícípals
Sessió de l d iv e n d r es dia 30

A es m oda celebrar les sessioo s el divendres, se m bla
q ue e fa per a demostrar q u e
SÓ¡
~e n t fo r ta , que el merca t
no els d ei.-a pas cansa ts.
Presi de i. - el Sr.Balaguer: assistei -en els senyors Guasch,
Torn er, Ventura, Sans, Mestre,
Alb erti, Armendares, Guitart i
B ri collé.
Q u eda assabentat el consistori d' un a d isposició de la Gae ta refere n t al comp1iment de
l a L le i de Congregacions reli-

Esportíves
EXCURSIONISME
R

E U N I D A la comissió ot:ganitzadora del «IV Aplec
E xcursion ist a i de G ermanor
P enedesenca», h a ecordet celebrar-lo a la nostra vile el proper di s 30 del p resen t mes de
[uliol al magnii ic bosc de
«Can Lleó»
] a actualment, regna molt
d' entussiesm e a tots els centres
excursionistes i nombrases entitats de la nostra comarca i
d'altres punts de Catalunya.
Esperem que cap veri table
eim ant de l'Excursionisme hi
menq ai, donat el lloc proper i
de immillorables condicions.

FÚTBOL
Diumenge passat es desplar,:a
el reserva del nostre club a

I

gioses, acordant-se que la comissió de cultura fassi les gestions que calgui per a aconse' gu i r un Institut de segona ensenyan~a.

Seguidament s'assabenta el
Consistori d'haver-se 'desestimat pel Ministeri de Finances
una petició de 1'Ajuntament demanant la rectincació d'una liquidaciá, acordant'se formalitzar el concert per al pagament
a l'Estat de la quantitat de
10,678 pessetes que acredita d'aquest Ajuntament.
S'aprova la distribució de
cabals per al mes de julioI.
S'acorda adquirir un apareIl
per a la matan¡;a de bestiar a
l'escorxador, que ja va ésser assajat fa temps.
Es concedeix 'p er m is a E.n
Pere Sqler per a posar un retol
al carrer de Santa Clara; a la
vidua de Joan MaIlofré, per a
obrir un portal al carrer de Moret, i a N a Ramona Guinovart ,
per a desfer un gual a la carretera de Tarragona.
D'acord amb el dictaminat
per F omen t, es procedira a la
instal'lació d'una font a la cantonada deIs carrers del Cid i
Prat de la Riba.
Amb l'abtenció deIs regidors
de l'Esquerra (els més democratas del consistori) s'acorda demanar a la Generalitat la implantació del vot proporcional.
Es parIa de que en molts Ajuntaments (i en lIegeix una
llista el Sr. Mestre), els ha estat
concedida pel ministeri una subvend o per a les colonies escolars,
i resul ta que a quí s'ha dem a n a t
i encara es ta en t r a mi to
S'acor d a a gra ir a l'A juntamen í d' Olot l es a te n cio ns que
va feni r envers 1'Orfeó Vilaf ranqui, amb motiu del s eu viatge a aquella ciutat.
Es dona compte de que de m a, dissabte, hi ha convotada
una reunio de pares de familia ,
per a ,t ra cta r de la substitució
de l'ensenyament, i prega que
hi assisteixin els regidors.
1 s'aixeca la sessiÓ.

• • •
Aquesta setmana, tampoc no
hi ha hagut sessi ó el dimecres ,'
aixó ens impide ix donar-ne la
ressen ya ,ho fa re m si Déu vol en
el número vinen t.

Igu alada per t al d'enJron tar- se
amb el primer equip del F. C.
Igualadí, am b mot i u de la ineii gureci á d'un nou camp d'esports,
El reserva del F. C.
franca féu un excel'Íent partit
guanyant ai Igualadí per 3 a 2,
i demost re posseir un potent
conjunt a pessar de no alinearse complert,
Fins u n s minuts abens de
acabar el pa rtit els vilafran q uitis co n s er va r e n l'av an t atge
de 3 gol s a o; els igue l sdins aconsegu ireti els go~s en due s
jugedes de sor t, l'últim quen
ie pe sseveti 5 minuts de l'hora
r eglam en t aria.

r contribuir a engroix i r la
, I speubscrípció
pro-Colonies Esco-

'D el carnr
L'Eslal i els subdils

vus.

U

N Estat intolerant no pot
esperar pes cap altre cosa
que subdits intolerants.
Un Estat que elevi el desencert a la categoría de govern, no p ot esperar pes cap
altra cosa q ue s u bdits q ue
prect iquin el des or dr e, que n o
volen aca tar la v eu del Dret assenyada si mira d'esc any ar llu r
egoistue particular i que deseo n eix en , a m b gesi de re bel'lia aWJl, les exhorteciotis del poder
m oderado r si es decideix mai a
r ecom en ar-los els aven t et jes de
l' honorabilitat, del respecte a la
pa raula donada, de l'ncom plime nt dels contract es, del deure
com n orm a exce l'len tissi m e de
vida, de les prel'rogatives de
l' esperit en tata manífestacio
h u man a, del culte degut a 18
bonesa, a la convivencia i a la
llibertat per a assolir la pau social basada en la justícia distributiva.
, Un Estat immoral no pot esperar pas altra cosa que subdits
immorals.

• • •
D ema l 'equip r eserva del
rios t r e ' clu b, es traslladara a
To rredembarra a o n s'em f r ontara am b el prim er .eq ui p de l
club t it u lar .
Torneig {(Cópa Ope]-Chevro]eb>

Dijous de la setmana passacla, es jUgB. al ca.mp de Torrelles
el partit entre el club propietarí del camp i el del Pla, quan
mancaven uns vin t -i- cin c minuts de joc, feren mal al porter
del Pla i l'arbitre dona per acabat l'encontre, amb el resultat
de 1 a O favorable al Torrelles.

Així com d'un cep bord no
s 'en pot esperar pas cap altra
cosa que rai'l;;s bords, per manar-ha les immutables l1eis de
la natura, així d'un Estat bord
no se'n pot esperar pas cap altra cosa que subdits bords, per
manar-Iw així les inexorables
lleis d'una logica profunda.

• • •
L'encontre Les CabanyesPuigdalba, que es juga el passat
diumenge, acaba amb empat a O.

La nova coberta

PI ~ELLI "SEG E~ VERT"

N OlA

DE GURRI

per camions i omnibus
-=-

Compri-Ia al
GARATGE MAR.TÍ

Partits que s'han de jugar
dems:
Les Cabanyes-Noia
TorreIles-Puigdalba
R.eposa: J oventut

Correspon jugar Vi lafr an caPI:! , pero sembla q ue han arriba.t a un acord ambdós clu bs i es
jugara el dia de S ant ]a u m e.

La nova coberta

PI~ELLI "SEGE~ VERMELL"
per a cotxes, la més economica
-=-

Demani preus al
GARATGE MAR TÍ
';.'
,' -.
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Dimarts passat tingue lloc
a l'estatge social del F. C. Vilafr an ca una Reu n ió General en
la qual després d'aprobar l'acte
de l'anterior es prengueren dif erents acords; alguns socis, a
precs de la directiva, exposaren
el seu criteri i donaren a1gunes
orientacions en benefici del c~ub
i per últim després de donar un
vot de conJianra a la directiva ,
que fou reelegida gairebé en la
seva totalitat, s'aixeca la reunió.
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Una carta
I

H

EM rebut del «PartiÍ Na-

cionalista Catala» la següent carta:
Sr. Director d'.!CCIÓ .
Molt senyor nostre: Us trametem copia de la carta que hem
envia t a « F r u c ti d o r~ i connem
de la vost ra cavallerositat vold reu publica r - la en el periodic
d e la vostra ' d ign a direcció, per
el qual u s remerciem per endavánt.
A tentament us saluden.
La Comissió Pro-Teatre.
Sr. Director de «Fructidor."
Molt senyo r n ostre: Aquesta
Comissió va organitzar per el
dia 24 de juny una funció teat ra l al C asino de rUnió Comercial a ca r r ec de l'Elenc Artístic
del C as a l C atala n ista de Vilanova i G el trú. Tal com indicaremOen el programa la repres entació era com a h omenatg e q u e
voliem dedicar a l'Elenc per la
seva tasca meritoria en pro del
Teatre, que li valgué conquerir
el títol de' Companyia de Primera Categoria en el Ir Concurs
de Teatre Amateur.
Al coincidir aquesta festa
amb l'entrada del Foment Sardanista al Casino de l'Unió, demanarem a la Junta del Foment
la seva col'laboració moral i l'aval del seu nom per enca psalam ent del programa , al que
gus tosament a ccediren. Portats
p er el nos tre a fecte a tota obra
b enenca, v olg u er em que servís

lars, i acordarem destin a r - h i un
tant pe r localitat,tenint en cornp te que en les representa ci o n s
passades se m pre sa ld a v em en
defici t , i a ixis assegura vem per
endavant una quanti ta t, encara
que indetermina d a .
Per el exposa t v eu r eu que el
F oment Sard an ísta esta al marge d'aquest afer, i és de la nostra excIu ssiva competencia.
T enim, doncs, de protestar
d eIs vo str es qualinca tíus que
t a n t lle u ge rament ens heu prodiga t, espera n t que escoltades
l es no stres r a on s, voldreu rect ifi ca r com co rrespon a persones ed u cades car, en el exposat
cr ei em és s uficien t per comprovar-v os que els que composem
el nu cIi d'Amics del Teatre no
so m persones capasses per fer
«ti m os " i tenim bon concepte
del que és la dignitat.
Amb tot no heu acónseguÍt
més que restar gent al teatre en
una funció que calia demostrar
que els vilafranquins saben admirar l'abnegació d'un estol de
companys que amb desinterés
treballen per donar un milIor
prestigi a la nostra escena, i aixi com a la Sala del Casino
es
..
veié ja concorreguda, potser
hauria resultat més brillant per
l'assistencia, i els organitzadors
en restariem més satisfets,
i els
,
amics de Vilanova més agraits,
i les Colonies més benenciades
economicament.
La Comissió Pro-Teatre.

Teatres

D

IUMENGE passat fou
representada al Casal de
«La Principal» .la obra Un{1.
-vida massa llarga, la qual no
meresque el favor del públíc,
adhuc es criticada i rebentada
per aquells que al teatre no saben veu r e altra ' cosa que Patis
blaus o Lliris d'aigua, i que mai
s'avíndran amb que es mostrin
al viu les llagues de la societat.
Po ts er si que hi falta ria aquella pulida suau propia de
l' ex perien ci a deIs grans direct o r s de companyia, pero aixo
n o és pas culpa de l'autor.
N o és una obra per ancionats i no ha dic pas per desencoratjar aqueIls nois que varen
posar to ta la bona volunta t,
pero d 'aquesta no ' n ' h i ha prou,
el g est, la forma de dír, és a
voItes essencial i no pot pas dema n a r-se amb una companyia
d' a ncia na ts.
'
Una vida massa llarga, és un a obra estil Segarra, v i va, que
fa sang d'un tra cte vi d ri ós, molt
propens a tren car -se si no es té
molta cura a mb la int erpreta ci ó:
i aixó és el que h a pass at· que
s 'h a trencat a les m an s d eIs' que
l'han interpretada .
Potser interpretada pe r actors professionals-per exemple
Vila-Daví-seria talment una
altra Cosa que el que va r es u l tar al Casal.
Valguin aquests mots per a
encoratjar l'amic Arm eng ol i
treurer-Ji aqueIl punt d ' ama r go r que podria ésser que diumenge passat l'hi hagués d eixat.
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