^ I t Empordà.
Gran orquestra «Els Rossinyols». Per
contractes a Baldomer Teixidor.—Castelló d'Empúries.
Ricard Qusó. Sastreria, elegància i
economia. Plaça dels Hòmens (avui de
la Vila).
Gran fàbrica de farines La Confiança.
Chantier i Godo.—Castelló d'Empúries.
Franciscà Turies i fill. Terrissa de totes
menes i vidres. Carrer Antoni Agramont.
—Castelló d'Empúries.
Tomàs Escuder.Plantes de totes menes.
Carrer Forn de Baix.—Castelló d'Empúries.
Comestibles de Francesc Torrent i fill.
Plaça Jaume I.—Castelló d'Empúries.

DiaÉ Naciooiiísti i GistellQ de
EmpOries pera É Í B É d i o m p
A les 10 i mitja del matí tindrà lioc en
el Teatre Novetats d'aquella Vila un gran
concurs de lectura i escriptura catalana
amb assistència de les autoritats, amenitzant i'acíe l'Orquestra Els Rossinyols. El
tribunal encarregat de judicar els concursants i repartir els premis estarà format
pels senyors Excel·lentíssim D. Agustí
Riera, President de la Diputació de Girona; Rnd. Dtor. F. Perramon; D. Joan
Baptista Torroella, advocat i escriptor;
D. Josep Barceló i Matas, professor de
La Bisbal i ex-Mestre d'aquesta Vila i
Secretari D. Eduard Budó Gibert, Secretari del Consell Directiu.
A les ,3 en punt de la tarda Grandiós
Míting d'Afirmació Nacionalista en l'històric Palau dels Comtes de Castelló (avui
claustres de Sant Domingo) i en el qual
hi pendran part entre altres e's eloqüents
oradors:
D. Pere Rahola
D. Paulf Geli
D. Jaume Maurici
D. Lluís Puig de la Bellacasa
D. Lluís Massot
O. Carles Jordà
i D. Josep Barceló i Matas
A les 4 i mitja de la tarda Gran Audició
de Sardanes per l'Orquestra Els Rossinyols a la plaça de la Vila en obsequi i
homenatge als nestres mestres de nostra
dansa nacional, N'Antoni Agramont i En
Pep Ventura sota el següent programa:
La noia matinera, d'En J. Blanc; Les
joguines d'una pastoreta, de N'Antoni
Agramont; Esglaiada, d'En P. Guanter
(Rossinyol); El toc d'oració, d'En J. Ventura (Pep); La cusidora, de N'Antoni
Agramont; Records d'Olot, d'En E. Morera.

L'okielaMancoinunilal
El pressupost de la Mancomunitat de
Catalunya per al present excercici econòmic ascendeix a 25.131.975'69
pessetes.
En els capítols de despeses de la Mancomunitat aquesta suma queda desglossada aquest any de la següent manera:
PESSETES

Despeses de representació
de la Presidència, dietes
dels Consellers i dietes
dels Diputats en les dues
Assembleeis anuals, . .

77.000'00

Personal dels serveis i material d'oficines . . . .
Obres a realitzar en el Palau de la Generalitat per a
posar-lo en condicions de
estatjar l'altíssim Govern
de Catalunya
Serveis de beneficència:
establiments de beneficència, -— hospicis, hospitals,
manicomis, etc—existents
en les quatre províncies catalanes . . . . . . .
Acció cultural: Institut de
Estudis Catalans, Biblioteques Populars, Escoles,
subvencions. Museus, excavacions, etc. . . . .
Carreteres i camins. . .
Obres hidràuliques í de sanejament
Ferro carrils secundaris. .
Telèfons públics. . . .
Agricultura: sosteniment de
TEscola Superior d'Agricultura, Cursets Agrícoles
i altres ensenyances. . .
TOTAL. . .
Interessos i amortització
dels Emprèstits de la Mancomunitat i de ía Diputació
de Barcelona. . . . .
Contribucions pagades a
l'Estat pels bens que formen el patrimoni de la
Mancomunitat. . . . .
Reintegraments a les 4 Diputacions catalanes per la
realització de les funcions
que per manament de la
llei no poden delegar . .

365.000'00

230.000'00

T.OOO.OOO'OO

2.273.206'11
5.772.431'00
282.000*00
1.597.500'00
900.000'00

805.345*00
19.302.482'11

2.400.000*00

129.125*00

2.525.888*00

TOTAL. . . 24.357.495*00
La quantitat que manca per arribar a
la totalitat del pressupost és destinada a
acció social, a imprevistos, a pensions,
a la Caixa de Crèdit Comunal, etc.

Els eterns enemics del renaixement de
la nostra terra que ho són també de les
nostres institucions de govern, poden
meditar les seves fantasies tenint al davant aquestes quantitats fidelment extretes del presupost de la Mancomunitat de
Catalunya.

i VIDA ESPORTIVA }
CICLISME
El diumenge, dia 31 d'aquest mes, es celebrarà
la gran prova ciclista, «Campionat d'Espanya—
100 kms. a fons» organitzat per la U. V. E.
Aquesta gran carrera tindrà lloc en el circuit
Pedralves, Cornellà, Viladecans, Gavà, Castelldefels, Garraf, Vallcarca, Sitges, Vilanova, Cubelles, retornant pel mateix trajecte fins el punt
de sortida, on quedarà instal·lada la meta.
Es gran l'entusiasme que ha despertat entre
l'element ciclista aquesta magna prova. La llista
de premis és valuosíssima i tot fa esperar que
l'èxit més gran assegurarà la importància cabdal
d'una tan important manifestació ciclista.

FUTBOLERIES
Demà, diumenge, a les 3 i mitja de la tarda,
se celebrarà al Camp d'Esports, (Horta de l'Institut), un partit de futbol, concertat entre els potents equips «Tordera F. C.» i «Unió Esportiva»
de la nostra ciutat. Amb aquest encontre comença el torneig de futbol establert per la Stat.
«Unió Esportiva», per a disputar-se, entre els
equips dels Clubs que hi contendran, la copa i
medalles que porten el seu nom.
DiABÓUC.

NOTICIARI
Curset de llengua catalana
E! vinent dilluns dia l l . d e 7 a 8 de la
tarda, serà començat en el Casino Menestral el curset de llengua catalana que
ha organitzat r«Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana» a càrrec del nostre company En Jaume Maurici, i que
continuarà celebrant-se tots els dilluns,
dimecres i divendres a la mateixa hora.
La matrícula és gratuïta, podení-hi
concórrer, indistintament, joves i senyoretes. Més endavant seran establertes
classes especials per a senyoretes.
Teatrals
S'indica que a finals del mes que som
debutarà en el nostre Teatre Principal
una notable companyia catalana de declamació, encapsaiada pels noms de la
eminent primera actriu Na Assumpció
Casals, i deis actors senyors Bruguera i
Capdes^ila. La referència d'aquests ires
noms tan coneguts en l'art teatral de la
nostra terra, és garantia de la vàlua de
toí i'elenc artístic d'aquella companyia
dramàtica.
D'un homenatge
Amb ocasió dei banquet que la majoria
nacionalista de l'Ajuntament de Barcelona va dedicar ei passat dijous a don Carles Jordà per la seva encertada gestió durant l'espai de temps nue ha ocupat l'Alcaldia de la Ciutat Comtai, fou tramès
des de la nostra ciutat el següent telegrama:
«Carles Jordà.-- Hotel Ritz.—Des del
vostre Empordà i en nom de tota l'organització nacionalista d'aquestes terres trametem cordial adhesió al merescut homenatge. Maurici, Sans, MassOt, Llonch.>
«L'augment del contingent provincial i
la Mancomunitat.»
L'article que sota aquest títol publicàvem la setmana passada, sotascrií pel Diputat de la Mancomunitat senyor Salleras,
ha estat reproduït en lloc preferent pel
Diatio de Gerona.
Demés en El Gironès hi han aparegut
els següents comentaris:
«Recomanem als llegidors que s'enterin
d'un article que ha aparescut signat pel
nostre amic diputat provincial Sr, Salleras, en ALT EMPORDA de Figueres.
»En ell es veu ben clarament el perquè
d'aquesta mida que ha estat portada a cap
amb forta contrarietat per tots. Es precisament de l'Estat la culpa d'això, perquè
obliga arbitràriament a les Diputacions
executar nombrosos serveis que s'encareixen cada dia. I tots coneixem d'on han
de treure els ingressos les Diputacions.
»Es una mida que l'Estat té per congriar
rencúnies entre els pobles i les Corporacions populars.»
Ei senyor Salleras es proposa continuar
tractant aquest tema des de les nostres
columnes.
Un comunicat
Els senyors Martí Vilanova i J. Soler i
Grau signen un comunicat que ens han
tramès, dirigit al Director de Libertad. El
publiquem a continuació, perquè no sigui
dit, encara que creiem que l'objecte de
aqueix escrit escapa a les intencions i
finalitats dels comunicats que es donen a
la varietat de la pren?sa, perquè en ell s'hi
entaula una discussió teòrica sobre punts
concrets de partit, en el judici dels quals
nosaltres hi portem també una opinió
pròpia.
Aquí va la referida comunicació:
«Sr. Director de Libertad.
Com sia que en el periòdic dirigit per
vós, número corresponent al 2 d'Octubre
prop-passat, se'ns hi qualifica en forma
estrambòtica i que repugnem, hem decidit
respondre perquè volem rectificar.
Repetidament se'ns nomena marcelinistes 0 combrega nts en un credo marcelinista. Això no pot ésser perquè seria
volguer que fóssim mesurats amb un vostre rasador, i heu de saber i entendre

que nosaltres no hi combreguem amb
penjaments i credos d'altri, sinó que som
deixebles i entusiastes d'una escola políticò-filosòfica que arreu del món creà conciències i més tard partits que porten i
portaran a la realitat les doctrines que
avui més apassionen a la Humanitat.
De cap manera volem ni podem acceptar, nosaltres amb ideologia pròpia, que
se'ns vulgui o pugui equiparar a vós, lerrouxista, que, fent-vos honor, creiem que
sense gens ni mica d'ideologia, heu seguit
les evolucions d'un home que des del més
extremat radicalisme se n'ha empassat a
Tultra-conservadurisme.
Si nosaltres circumstancialment seguírem i defensàrem l'actuació d'un home no
fou mai amb caràcter personalista, sinó
perquè en aquell moment vèiem en ell
encarnades les nostres ideologies.
El nostre pensar el sustentem i defensarem sempre seguint ei recte camí, enc
que sia precís contra-posar-nos a homes
que en altres temps ens haguessin estat
guia.
Ben clares ens sembla que deixem amb
lo dit les nostres actituds, sense necessitat
d'haver de passar a la defensa de traïcions
que són aspectes de l'evolució dels nous
temps, molt difereníes de les que han
costat l'empresonament a bon nombre
d'honrats obrers.
Res més.—MARTÍ VILANOVA.—J. SOLER I GRAU. »

Canvi É títols Deute Inteíícír 41o
Deventse procedir al canvi d'aquests
títols, segons disposició legal,

EL BANC DE FIGUERES
de BUSQUETS I VERGÉS
s'ofereix a sa apreciable clientela i al
públic en general.
—En la secció de calçat dels Magatzems Costa Ferran n'hi trobareu de les
millors marques, últims models, qualitat
i preu immillorable.
De sardanes

En el concurs de sardanistes celebrat a
les Arenes de Barcelona el diumenge passat, organitzat per la «Lliga Regionalista>
de la Creu Coberta, la colla «Germanor
Empordanesa» de l'Armentera obtingué
el primer premi en la sardana «revessa»,
consistent en mil pessetes.
Molt ens plau, com a empordanesos,
aquest triomf de la «colla» de l'Armantera.
Del nostre «Orfeó»
S'anuncia per a ben aviat una escollida
vetllada artística que tindrà lloc en les
mateixes sales de l'Orfeó «Germanor
Empordanesa», la qual festa anirà dedicada als socis protectors de tan meriííssima entitat.
Un quintet de corda, dirigit per l'intelligent violinista N'Enric Sans, hi farà son
debut, executant composicions d'eximis
autors. Altres números donaran relleu a
la festa, arrodonint-la el concurs que hi
prestaran aventatjats cantaires solistes,
en bells recitals de cançons.

REGISTRE CIVIL
Del dia 2 al 9 Octubre
Naixements
Dia 4.—Enriqueta Ramonet Giménez.
» 5.—Alexandrina Arrazan Carceller.
» 7.—Antònia Argelés Sierra.
Matrimouis
Dia 2.—^Joan Domènech Ferrer amb Monserrat Boada Canadell, solters.
» 4.—August Mayer Isler amb Franciscisca Moradell CampsoHnas.
Defuncions
Dia 5.—Angelina Vergés Viladomiu, 52
a.,c.
Imp. de J. Trayter, Cervantes, 1 3 , Figueres

EL BANC DE TERRASSA,
fa avinent als seus clients i demés que tenint-se que canviar els títols INI'ERIOR 4 "/^ dintre del present trimestre,
es posa a la seva disposició per a cuidar-se del dit canvi, pregant se serveixin entregar-los en el terme més breu
possible.
Així mateix notifica als senyors clients que tenen Compte de Efectes, que de no rebre avís contrari durant tot el
corrent mes, procedirà al canvi en qüestió, pel seu compte.

