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Notes locals
— Amb veritable joia ens enterem de la campanya
que ve sostenint, ja fa dies, el diari «El Matí», envers
nostre il·lustre filosop Dr. Antoni Comellas i Cluet, el
savi tan lloat i admirat per tothom, menys pel seu poble. Fins fa vergonya el dir-ho! Qualsevol es creuria
que, a Berga,^els homes il.lustres els collim com a bolets. I tan escassos que els tenim!
Convindria, doncs, encara que hagi passat ja la data, organitzar per tots els estaments socials, autoritats
i forces vives, que li tributessin un homenatge, prescindint, si voleu, del ministeri que representava, però,
reconeixent l'alta valor intel·lectual i filosòfica del Dr.
Comellas.
Glorifiquem, doncs, al savi. Fem que la casa on va
néixer, ostenti una placa de marbre, en remembrança
del fill predilecte, i fem-li honors senzills si voleu, com
ell era, però rublerts d'amor i gratitud, en els quals hi
podria pendre part tot el poble de Berga.
— DE L'AJUNTAMENT. Una comissió del nostre
Consistori, va visitar al Capità General i Governador
Civil, a l'objecte de sol·licitar de les esmentades autoritats, que quedin destinades a la nostra ciutat forces de
l'exèrcit.
— EXCURSIONISME. La secció esportiva de Acció Popular ha realitzat una excursió a les nostres
muntanyes, arribant fins a les esplèndides planes dels
«rasos de Peguera», aon passaren un dia divertidíssim,
gaudint de les delícies dels skis.
— MILLORA. Ens permetem cridar l'atenció del
nostre Ajuntament, a fi de que es preocupi de la il·luminació del Parc Municipal, que ja fa temps no crema.
Convindria posar-hi esmena abans no arribi el bon
temps ja que a lestiu es molesta al públic que amb
tanta afluència hi concorre tots els anys,
— CONFEÉRNCIES. El diumenge passat, i seguint la sèrie Quaresmal, en l'estatge d'Acció Popular,
se celebrà la que tenia anunciada el culte orador i advocat D. Francesc Manich.
La selecta concurrència que hi assistí, en sortí molt
complaguda, aplaudint amb entusiasme a l'esmentat orador.
— També PI mateix dia, i en el local de l'Ateneu
Catalanista Republicà, disertà el diputat a Corts per
l'Esquerra Catalana? J. Lluhi i Vallescà sobre el tema: L'Obra de l'Esquerra.
La compacta multitud que hi assistí, tributà a l'orador llargs i calorosos aplaudiments.
— NOMENAMENT. Ha sigut nomenat membre de
la Junta de Queralt, per tal de soplir un càrrerc vacant
que hi havia, el nostre distingit amic En Manel Farràs.
Que sia l'enhorabona.
— De font autoritzada sabem que aquest any TA-
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guila de la Patum, tornarà a portar corona. No sabem
com serà, però és segú que lluirà la que portava.
— Els carters de Berga ens preguen volguem inserir en el nostre periòdic una fulla, en castellà, quin contingut afecta al millorament del cos de carters. Tractant-se d'una petició justa, accedim al seu prec, exposant, en síntesi, el contingut de dita fulla.
Després de fer història dels pocs aventatges que
han obtingut els carters des de l'any 17, diu, les esperances que tots havien posat en l'actual pressupost i la
desilusió que'ls ha causat la reducció de l'actual Ministre d'hisenda.
«Llego a decírsenos de manera oficiosa, però por boca de un personaje oficial, el único que podria hacerlo,
que el Gobierno covenia en aceptar para estos próximos
presupuestos la concesión de la mitad de la cifra considerada necesaria por nosotros esto es: 4.500.000
ptas... pues bien el ministro de Hacienda actual ha reducido los cuatro millones y medio a 657.000 ptas, cantidad que se descompone en esta forma: 365.000 para
500 carteres que cobraran 8 ptas. en vez de 6: 292.000
para aumentar dos reales diarios a 1.600 carteros. Total
2.100 carteros que resultan beneficiados y 3.000 que
no percibiran ni un solo céntimo de aumento y 5.000
que seguiremos disfrutando sueldos de hambre».
Para que el Gobierno, los diputados y el país no
estén engaiiados o ignorantes hacemos esta exposición
de hechos, en nombre de todos los carteros espafioles.
sus representantes, miembros del Comitè Nocional de
Carteros Urbanos de Espana. —Madrid 1 marzo 1932.
— Miguel Caballero. Presidente. — Sixto Aguilera,
Secretario.
NOVA PUBLICACIÓ. — La Congregació Mariana
de Berga, adherida a «Acció Popular» sentint la responsabilitat del moment present, s'ha llençat,també a la
lluita, començant amb la publicació d'un Butlletí mensual de quin article de presentació, copiem els següents
paràgrafs:
«Els Joves, i en particular els Congregants, tenim
un deure i una sagrada obligació de col·laborar a n'a-

