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regir els altres. Acaba el senycr San-
taló f elicitant a tots els que havien
colJaborat en la construoció d'aquell
magnífic temple de la cultura, espe-
rant felicitar-los un altre dia enca-
ra mes efusivament, en donar els
fraits que toís esperaren i anhelaven.

El Sr. Carreares i Artau, es dirigí ze-
guidam¡ent a la tribuna i digué que
parlara en nom deis seus co.mpanys
de la "Higa". Afirma que combatía
les liéis laiques de la República per-
qué ell era católic per sobre de tot.
Digué que els discursos anteriora ha-
vien tingut el carácter de mítlng i
torna a repetir que combatiría sem-
prer el laicisme. (Aqüestes i altres
paraules intemperants i fora del cas
del senyor Carreres i Artau, provo-
caren les protestes de tot 1'auditorl
Alguns, molestats de qué aquest se-
nyor volgués donar carácter polític a
un acte purament cultural, es diri-
gien a ell en actitud airada, pero el
senyor Santaló i altres autoritats els
feren desistir de les se/es intenciono,
i el senyor Carreres i Artau pogué
dir tot el que li vingué a grat, ííns
que, en adonar-se ell mateix que l'es-
tava vessant, para de parlar. Kl poblé
de Darndus, dona una pro-va de pa-
ciencia i de tolerancia, limitant-se a
esfcexioritzar la seva protesta al final
de les paraules del senyor Carreres
i Artau. Cal remarcar, que tote eis
oradors s'havien limitac a parlar de
l'escola republicana, de les liéis que
son constitucionals i que tobhom áau
acatar, i que ningú íeu política de
cap color. El Sr. Carreres i Artau,
home de lletres i de ciencia, admirat
per a nosaltres com a tal, pafesá es-
war completament buit d'aquell sen-
Dit polític, i íms d'aquell senut comú
que deuen posseir eis homes púbLes.
Es tractava d'una testa purament
cultural en la que ni assis^en dre-
cea i esquerres, tot el poblé; i foxen
també aretes i escparres, tot el po-
blé, eis que lamentaren l'aetitud del
senyor Gtarreres. Segons ens digue-
ren, elements de la "Luga" de l>ar-
mus, el senyor Carreres i Artau, ües-
prés es dona compte i es penedí de
la seiva provocacio que, sorrosament,
iou disimulada en el possibtó.)

El Governador civil de la provin-
cia, senyor Prunés, felicita al poblé,
en nom del Govern, peí sacnfici let
per a obtenir un magmíic Grup Es-
colar. S'iestengué en eonsideracions
de caire cultural, analitzant les lle^s
dictades per la República en pro de
i'ensenyainiient de tois eis iníanis, so-
ar&wjt eis de condició modesta. Aiir-
má que, contrármnient al que havia
dit ei senyor Carreres i Arcau, no es
celeteava cap acte polític, puix, si
aqueli acte nagues tingut queicom de
partidista, ell no hi hauria assistit en
rao al carree que osoenta, que deu
uxantenir-se allunyat de tot partádis-
ine polític. Remarca que tant ei se-
nyor Santaló com el senyor Viller-
gas, s'havaen limitat a explicar ai yo-
ule la labor cultural de ia República
i qué voiia dir la paraula laici&me en '
i'escola. Digué que ell respecta va el
eatoiicisme del senyor Carreres i Ar-
tau, pero que el senyor Carreres i Ar-
tau te també el deure de respectar la
Constitució de la República i d'aea-
uar totes les seves liéis. Eis nosi>res
avantpassats —diu—al cor de cada
poblé hi bastaren una tsglésia ben
gran, ben alta, que dommava tot*s
íes contrades. Nosaltres, respectem
aqusstes esglésies, pero, ai cosiao ae
cada una d'eiles, ni volem tamoe una
escola ben gran, ben alta, que áoixu-
ni resperit de tote els ciufcadans. No
permet-erem que ningú, a la ¿omtoia
del temple, treballi contra i'escoiia, i
sabrem distingír sempre ais bons sa-
cendots deis mercaaers del temple,
íoragitats violentament per Jesús.

¡El viibrant parlament del senyor
Prunés, fou apiaudit constanunent
per tot el poblé de Darnius, que, en.
iinaEtzar, li tributa l'homenatge
d'una ovació.

El senyor Puig Pujades, parla en
nom de la Generalitat; excusa l'as-
sisténcia del President Maciá, degut
al seu estat de salut i féu un parla-
ment brillant com tots els seus, emi-
nentment cultural, eminentment repú-
blica i eminentment catalanista. Fou
molt apiaudit.

A precs de l'auditori, es vege pre-
cisat a dirigir la paraula el Diputat
Cátala, Vicepresident del Parlament
de Catalunya, senyor Casanoves. Par-
la de l'escola constitucional i repu-
blicana. Glosa la bella compara ció
feta peí Governador entre l'església
i l'escola. Afirma que la República
no lia perseguit mai a l'església i que
la religió es considera perseguida quau
ella no pot perseguir. Acaba dient
que Catalunya espera de les seves es-
coles un gran esperit de ciutadania
que animará a tots els ciutadans.

Acabats els parlaments, es danza-
ren sardanes en l'esplanada del Grup
Escolar.

A les dues de la tarda, en el Saló
de la Casa Comunal, tingué lloc el
banquet ofert per PAjuntament a les
autoritats.

Els retrats deis honorables Presi-
dent de la Eepública i President de
Catalunya presidien la Sala, la qual
estava ornada amb gust exquisit. El
menú fou pulcrament servit. Presidia
la taula el Governador; Puig Puja-

des, Comissari de la Generalitat; Pai-
rot, Alcalde de Darnius; Santaló, Di-
putat a les Constituents. Casanoves
i Carreres i Artau, Diputáis de Cata-
lunya; Villergas, Inspector de primer
ensenyament; senyoretes Vergés i
Font, mestres del Grup Escolar; Vi-
ceng, mestre; Planes, Metge titular;
senyora Parvorell, de la Junta local
d'escoles; Gorgot, Tibau, Salelles,
Barris, regidors; Cap de la Guardia
Civil. Darius Éahola, Director de
L'AUTONOMISTA; Martorell, arqui-
tecte; Perxés, enginyer; Cap del So-
meten i Presidenta de les Societats
locáis.

Al fer explosió el xampany, el se-
nyor Caries Gorgot, aixecá la copa
brindant peí President de Catalunya,
proposant se li trametés un telegra-
ma d'adhesió, i, demaná a les auto-
ritats que, tinguent en compte l'es-
for§ fet peí poblé de Darnius, gestio-
nessin els hi fos concedida i pagada
la subvenció de 30.000 pessetes que
l'Estat ofereix pels Grups Escolars.

El senyor Santaló, remarca tot el
que havia fet peí Grup Escolar de
Darnius, atenent constantment les pe-
ticions de l'Ajuntament, del Sr. Gor-
got i de tots els que a ell havien acu-
dit en pro de la cultura, sense pre-
guntar-los-hi mai quins eren els seus
idearis polítics i religiosos.

Explica les dificultáis de tota me-
na, ádhuc técniques, que havia ven-
gut per lograr la subvenció de l'Es-
tat, que procurará sigui pagada ben
aviat al poblé. Es mostrá content
d'haver pogut treballar per Darnius
i ofereix seguir treballant per totes
les millores culturáis i socials que
puguin presentar-se en profit de la
població.

El senyor Puig Pujades, aixecá la
copa peí President de Catalunya i peí
progrés de la vila de Darnius, fent
vots perqué aquest poblé col-labori en
el progrés de tot l'Empordá, que és,
segons Maragall, "el cor mateix de
Catalunya".

El senyor Prunés, brinda peí cata-
lanisme i esperit república de Dar-
nius, exhortant a tots a seguir pels
camins de llibertat i progrés que s'ha-
vien tragat. Digué que ell no era un
Governador de la Monarquía; que ha-
via vingut a fer tot el contrari del
que feien els Governadors de la Mo-
narquía, aquells, diu, estaven a les
ordres d'un cacic, jo, he vingut per
aplastar el cacic i posar-me a les or-
dres del poblé.

A les quatre de la tarda, en el Grup
Escolar, es serví un berenar ais nens
i nenes de les escoles, amb assistén-
cia de les autoritats.

A les cinc, les autoritats s'acomia-
daren, essent aplaudides per tothom
i acompanyades fins la sortida de la
població.

Degut a lmal temps, no pogué te- i
i nir lloc la inaugurado del camp d'es-

ports.
A la vetlla hi hagué concert en la

Societat "a Concordia" i a la nit
s'organitzá un expléndit lall que aca-
ba ben entrada la ma tinada.

Una comissió de Ma&sanet
de Cabrenys

Una Comissió de veíns de Massa-
net de Cabrenys s'entrevistá amb el
senyor Santaló per a interessar-li

| l'assumpte de la construcció d'Esco-
| les d'aquella vila.
i El senyor Santaló els manifestá

que PAlcalde de Massanet de Ca-
brenys senyor Marian Mis, s'ha vin-

I gut preocupant constantment d'aquest
I afer i que, a petició d'efl, ha fet ja

múltiples gestions encaminades a tro-
bar una solució satisfactoria i con-
nient peí poblé.

Anuncia el senyor Santaló que pro-
perament fará una visita a Massa-
net de Cabrenys, per tal de tractar
mes extensament de l'assumpte d'un
Grup Escolar, i s'acomiadá de la co-
missió que resta satisfeta de les ma-
nifestacions i atencions de l'infatiga-

i ble diputat.

Republicana y Pederació Republicana
Socialista está preparando impor-
tantes festejos y un banquete popu-
lar.
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¡ ¡UNA PELÍCULA QUE CONMOVERÁ PRO- |
I FUNDAMENTE A LA OPINIÓN POR SU GRAN |
¡ CONTENIDO SOCIAL Y POR SU IMPRESIONAN- ¡
1 TE SINCERIDAD...! I
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CRÓNICA
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X/exemple de Darnius. — El Ga/er-
nador ha manifestat ais pariodistes
que estava plenamént satisfet de la
jornada cultural celebrada ahir a
Darnius.

fia tingut parantes d'etogi per a
rarquUejcte, autor del Grup Escolar
inau'giurat, senyor Martorell; ha pre-
gat divuJguéssim, per mitjá de la
premisa, l'alt exeniple que la vila de
Darnius ha donat, construint un mag-
nífic Grup Escolar, amb el seu propi
esforg, sense compitar amb sutoven-
cions de l'Estat, per al qual. no ha
escamotejat cap sacrifici.

Obrers que no serán acomiadats.—
Una comissió d'obrers de les minéis
"Surroca", d'Ogassa, ha visitat al Go-
vernador per a exposar-11 que nou
treballadors ha nestat acomiadats.

El Governaidor ha reunit a obrers i
catró, arribant a un acond el qual
consisteüc en qué els nou obrers de
referencia faran dos jornals setma-
nals; d'aquesta manera, amto la ju- i
bílació que tote ells disfruten d'una |
compianyia, podran viure desorosa-
iinent.

Sembla que l'assumpte de la S. A.
F. A. quedará definitivament solucío-
nat. — El senyor Prunés ha dit que
un dia d'aquesta setaiana pensa po-
der donar la nova, molt agradable
per a tothom, de qué serán fírnmdes
las bases de treball de la "Safa", ás
Blanes, les quals aca;baran amb l'es-
tat d'inquietud amib qué fins ara es
vivía en aqueli centre oficial.

Penyora per a jugar ais prohibits.
-—Havent tingut noticia el Goberna-
dor de quñ en el ".Oafé Colon", de
Ripoll, cs'jugava ais prohibits, ha
imiposat una multa de 500 pessetes al
duenyo, previnguent-lo que, en cas
de reincidencia, clausuraría el local
per tempis indefinit.

8ubsidi a l'atur forros.— Una Co-
missió d''cmpresaris d'es'pectacles de
Sant Peliu de Guíxols, acomipanyats
de TAlealide d'aquella ciutat, han vi-
sitat al governador per a donar-M
compte de l'acord pres: de contribuir
ai subsidi per a l'atur forgós, amb
una quota de 1.100 pessetes cada mes,
per durant quatre mesos,..que esydte-

tribuiran els tres empre&ails d'aque.
lia ciutat, en la forma segitent: dos
d'ells pagaran 450 pessetes cada mes
í un altre 200.

No cal dir com el Gobernador els
ha, remerexat la generositat i d^epren-
diment a favor de l'obrer de qué han
donat proves.

Visites— Entre altres persones, han
visitat al Governador «lis alcaldes de
Sant F&liu de Guíxols 1 La Tallada i
el senyor Canrps i Arboix.

Accident sense conscqüéncies. —
Ahir vespre, en retornar de la inau-
guració dsl Grup Escolar de Darnius,
el Governador anava en el seu auto-
motril oficial, acompanyat deis se-
nyors Santaló i Rahola.

En arribar entre Navata i Crespiá,
per fals viratge en una corva, mal-
i^rat la poca vetocitat en qué marxa-
va, el cotxe es precipita entre la cu-
neta i un marge on queda empotrat
fins que acudiren ve'ins «TaqueUs en-
torns s. prestar-los auxili. Falta pee
perqué el cotxe s'esttaubés a un pre-
eipici ds 30 metres.

Afortunadament, tots els ocupants
sortiren ilesos.

El xofer, del Cos de Seguretat que
conduía, s'espantá de tal manera,
que el governador es veié precisat a
rellevar.lo en el volant, conduint l'au-
tomóbil fins a Girona, on arribaren
inolt tard.

COMARCALS
DESD-E FIGUERAS

Este Ayuntamiento está trabajan-
do con actividad preparando las fies-
tas que se celebrarán en esta ciudad
oara conmemorar el aniversario de la
República.

Él día,, 13, que este año coincidirá
en jueves santo, sardanas por la tar-
de en la Rambla. Por la noche, gran
retreta militar. El día 14 por la ma-
ñana diana, parada militar, recep-
ción en el Ayuntamiento. Colocación
por primera vez en las Escuelas Gra-
duadas de las banderas española y
catalana, izadas por los mismos es-
colares. Por la tarde festival infantil
en el Parque. Además se obsequiará
con comidas extraordiarias a los asi-
lados en el Asilo de Vilallonga y Jun-
ta de Mendicidad.

Además, la Joventut de Esquerra

Por la guardia municipal han sido
expulsados de esta ciudad varios su-
jetos que imploraban la caridad pú-
blica con malos modales.

Excitamos el celo de estos excelen-
tes funcionarios para que continúen
en la labor de sanear esta ciudad de
toda persona de dudosa conducta.

Se anuncia la subasta para cons-
truir dos nuevas salas en esta escuela
graduada de párvulos.

El Corresponsal

NOTÍCíES
A 1'Administrado de L'AU-

TONOMISTA s'han posat a la
venda participación» de 2' 50
ptes. al número 33.046 dsl sor-
teix extraordinari de l'onze de
Maig.

Quan será que aquests que es diuen
repnEsentanís de Crist, d'alqiuell Crist
tot amor per ais homes, voldran és-
ser seguidors práctics de la seva su-
blim doctrina? No nTü ha prou de
reipetür amb aquella tonalitat de veu
inconfusiiible, que vol ésssr sentimen-
tal i esdevé carrinclona, les ense-
nyances ©vangéliques, per tal d'enfor-
tir la fe deis fidéis. Massa sarmons
disc de gramófon! Els discos de gra-
mófon, quan s'han sentit molt no
diuen res a l'esperit. Desplauen i s'ar-
reconen.. L,'ex(£m(pile!... L'eDoemple!...
L'exemple!...

Al oapellá 'de Bonmatí se U fersn
fonedissos una quarentena de duros
que tenia recaptats de les butües. Va
sospitar d'uns nois que havien anat
per allí a jugar. En crida un, i, senee
fer-li cap insinuado, li féu donar el
nom deis altres tres. Una parella de
la guardia civil passá per les cases
a recollir els nois i els sotmeté a un
interrogatori. Els acusa d'haver fur-
tat els diners, els amenacá, tragué
les manilles... La guardia civil es
convence de la innocencia deis nois.

Es lloaible aquest procedlr? Es propi
d'un ministre de Crist el donar un
ensurt tan gran a uns nois innocents,
sense posar-ho en coneixement de
llurs pares? I en tot cas, és a la guar-
dia civil o al Jutjat on cal denunciar
un fet d'aquesta mena?

Ara es rumoreja que els diners ja
han aparegut. Trobem natural la in-
dignació d&ls pares d'aquells nois.

Sr. capellá de Bonmatí: que no
eomipta el vulté manament de la llei
de Déu?

A , a dos quarts de deu de ia vtt-
íla, donará una conferencia a la Bi-
blioteca municipal, el Dtiputat a les
Constituents Manuel Serna i Moret,
ei qual dissertará sobre el tema d'ac-
Lualitat: "Vida í obra de Karl Marx".

L'acte será públic.

Una festa simpática
El diñar extraordinari que el dia

de la seva visita a la Casa d'Assis-
téncia i Ensenyament disposá el Pre-
sident de la Generalitat, senyor Ma-
ciá, que fos «ervit ais assilats, tin-
gué lloc la setmana passada a Santa
Afra, on es traslladaren en excursió
mes de doscents asilats de la secció
d'adults, acompanyats per l'Inspec-
tor deis Establiments, senyor Caries
Elps, Administrador de la Casa, se-
nyor Doménec Cánovas, i Germanes
que hi presten servei.

Al matí, mentre els mes petits i
les noies es quedaren a jugar pels
bells encontorns del Santuari, els
mes grans pujaren a la muntanya de
Sant Grau, des de la qual contempla-
ren entusiasmáis un espléndid pano-
rama.

Abans de diñar, la banda de la Ca-
sa dona un concert, i a la tarda in-
terpreta també escollides composi-
cions i una sardana, que fou bailada
pels aficionáis a la nostra dansa. A
mes, entre altres divertiments, es
realitzá un concurs de salts a la cor-
da i d'alc,ada i s'aviaren alguns glo-
bus.

Cap al tard van emprendre la tor-
nada els excursionistes, sense que ni
el mes lleu aceident hagués pertorbat
la joia de la diada, de la qual con-
servaran tots molt bon record.

Mereixen Uoances els organitzadors
de tan simpática festa, els quals no
varen negligir ni el mes petit detall
per a qué resultes ben agradable a
tots els qui hi varen participar.

—TORRE PER A LLOGAR.— Dona-
ran rao carrer Abeuradors, núm. 6.—
Casa Ricard Malves!.

AVIS
La. Mutua General de Segura, fuñ"-

dada l'any 1907, fa avinent a totes
les entitats i industries glronines,
que en la impossibilitat d'informar
personalment a tothom, reeomana
ens dsmanin tarifes i condicions pe*
tal d'assabentar-los de la privilegia-
da situació en qué la nova llei d'ac-
cidents del treball i el reglament col-
loca ais senyors mutualistes, adscrito
en aquesta Mutua General, que avui
sumen cinc mil. — Delegat a GUro-
na, J. Vaills, car.rer Clavé 28, pral.,
beléfon 407.

Esdevingueu socis d'aqaesta Mutua
General!

DISPENSAR! MUNKOTAL
A Doménec Bares i Guitart, de 31

anys, veí de Barcelona-, sel cura en el
Diápensari municipal d'una ferida
contusa a la regió parietal esquerra^
i altra a les dues mans, produida a
conseqüñncía d'accident automobilis-
ta, que s'estimibá en el pocat d'en
Xunglá.

A Joan Bert Ribas, de 20 anyjs, veí
de Rosco, se l'assistí d'una ferida con-
tusa al brac i má dreta, ferides que
€s produí en estimbar-se un auto-
camió que guiava per la carretera de
Sarria, quilometre 2, produit a con-
seqüéncia dTiaver-il sotorevingut un
desmai, perdent el conieixeanent í des-
viant-se el vehicle.

I a Feliu Arrojo Ferrer, de 23 anys,
veí de Badalona, que acompanyaiva
al xofer de dit camió, sel cura de i
diverses ferides contuses al front i
bra? dret.

Els tres foren atesos pels senyora
Roca i Orrl.

REGISTRE CIVIL
Defuncions:
Joan Planella Bsteve, ds 44-anys.
Doménec Salgado Valles, de 28.
Nanoiisa Bosqui Ontáz, dé IB
Neixements:
Dolors Font Julia
Josep Sánchez Ruiz.
Matrimonis:

PMiquel Ri&ra Rivera amb Láulsa
Bent Pinyana.

El '•Gremi de Carníssers de 0310-
na" té a bé recordar el que darrera-
ment fea públic míitjancant clircular
la Junta deis Comités Paritaria de
referencia, el nou horari de venda
que ha d'entrar en vigencia el primer
d'atail d'enguany:

Dies ordinaris— Hores de venda:
Matí, de set a una de la tanda. —Tar-
da, de tres a vuit. — Dies íesfcius:
Matí, de set a onze. Tarda no hl da
venda.

Els dissa'btes, com a dia de miercat,
els establiments restaran oberts de
set del matí a vuit vespre.

Els estaibliments d'aquest ram on
a mes es vengui llet, serán obert»v-&
l;s tandes deis dies festius i per a-
quest únic objecte, de cinc a vuit.

GRANJA St. Narcís.— La Barcal -
Venda d'ous per incubar races Praí
I^ghom i d'ánecs de Normandia.

Dolors Llorens i Maria Bailló, vel-
n€fl d'aquesta ciutat, fan a mans de
la Majordomia municipal, d^un mo-
netder per a senyora, amlb una quan-
titat en mjetál.lic. La Comissaria de
Vigilancia, en ía a mans un altre,
trobat a La Rodona per Ricard Jimé-
nez García, paraiguer ambulant, í
Pons Oaseillas, doniicüiat a Rambla
Veridaguer (barbería), nl ia un altre
trobat a l'escala del Teatre Munid-
pal.

D'HISENDA
La Delegació d'Hisenda de la Pro-

vincia, ens ha facilitat les següents
notes deis lliuraments que es poden
fer efectius demá, dimarts, dia 28:

Luis Arnaud 6'67
Juan Kamis ... 7471
Antonio Eubio 113'21
Juan Capella ÍM'—
Agustín Burgas 29610
Admon. Loterías Bañólas... 287*70

Nomenament — Ha estat nomena-
da professora del grup escolar de
Darnius, la culta noestressá senyore-
ta Carme Font.

AVIS.— Es lloga una casa amb 3
habitacions, menjador, gran cuina,
galería amb hort.

Oarrer Nta. Sa. de Loreto, 24.—Rao
Montanya, S. Francisco, 5.

ES VEN tenda de confeccions. —
Rao carrer Mercaders núm. 16.— Gi-
rona.

DEL CARNET
Resultat d'unes oposicions.— En re-

nyides oposicions celebrades en aques
tía ciutat sota la presidencia de l'Ins-
pector de Sanitat Dr. Ibáñez, ha ob-
tingut la pla^a de metge titular de
Darnius, el nostre1 bon ámlc senyor
Lluís Planes de Farnés.

Rebl ramic Planes el nostre mes
coral fellcitacio.
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