
Diari'd e Vieh

Hem rebut aquest manifest, de
Centelles que gustosament publi-
quem:

A l'opiniti centelleoea
Durant aquests sis anys, quatre

mesos i tretze dies d'ignominiosa dic-
tadura hem hagut de sofrir les injus-
tícies més indignes i cruels. Totes les
nostres coses més preuades: la nostra
par ia, la nostra bandera, la nostra dig-
ni tat, els nostres sentiments, i totes les
coses catalanes, han estat escarnides
i perseguides injustament. Els nostres
homes més representatius han estat
perseguits i condemnats com a vulgars
criminals. Després d'això ja no hi ha
indiferència ni abstenció possibles.
Tenim el deure d'aixecar-nos tots com
un sol home.

En les actuals circumstàncies no
tenim pas el dret d'ésser apolítics. De-
vem per contra, definir-nos bé i l luitar
per a esborrar les taques del passat i
evitar sobretot les del pervindre.

L'element jove d'aquesta Vila—po-
líticament inèdit—comprenent la trans-
cendència dels moments que atravessa
Catalunya, s'agrupa amb fe, a l'entorn
de la bandera desplegada per «Acció
Catalana» i es disposa a actuar i l luitar
per a l'assoliment del triomf de les
quatre afirmacions bàssiques: Catala-
nisme, Liberalisme, Democràcia, Re-
pública.

El que ens proposem, els que vo-
lem constituir l 'entitat «JOVENTUT
D'ACCIÓ CATALANA » en aquesta
Vila , és: Propagar els ideals de Cata-
lanisme, Liberalisme, Democràcia, Re-
pública. Però la raó suprema del nostre
agrupament és la de treballar Cata-
lunya endins, això és: desvetllar la cons-
ciència catalanista del nostre poble i
depurar i fer més exigent la nostra ca-
talanitat.

En dirigir-nos al poble de Cente-
lles amb el present Manifest, els que
sien, ho fan tant per a donar expressió
als seus sentiments més arrelats, com
per a convidar als nostres veïns a què
vulguin col·laborar al triomf d'aquests
idealŝ  Tots, sense exclusió de ningú,
hem de sumar-nos i unir-nos per a tre-
ballar pel seu triomf; tots devem ésser
participants en aquesta obra allibera-
dora; no hi fa res què'ls nostres veïns
pertanyin a una entitat diferent del
nostre poble, que responen, cada una,

a les preferències personals dels veïns;
no venim, no caldria dir-ho, a destruir
cap de les organitzacions locals que
existeixen a casa nostra; solament ve-
nim a predicar que, pel tr iomf dels nos-
tres ideals, cal l'unió de tots els veïns
per damunt d'aquelles organitzacions,
i respectant-les.

Joves centellencs, que porteu el
llHcet barrat, si és que us sentiu cata-
lanistes, però catalanistes de fe, dis-
posats a qualsevol sacri f ici per a la
nostra Catalunya, veniu a engrossir
les files de «JOVENTUT D'ACCIÓ
CATALANA» .

Els que simpatizin amb els nostres
ideals i vulguin ajudar-nos en aquesta
tasca di f íc i l , només han de fer-ne es-
ment a qualsevol dels signants del pre-
sent Manifest.

Joan Pagès Dorrius, Josep Ro-
vira Canas, Joan Ribalta Arnau,
Lluís Soldevila Arbó, Marceli Tar-
rés Hartal, Josep Valentí, Jaume
Font Duran, Joan Bonaventura
Costa, Jaume Soler Roca, Lluís
Güell Querol, Josep Sala Molist,
Jaume Vinyoles Valldoriola, Josep
Bou Vila, Pere Rahola Mir,

Centelles, Juliol de 1930.

Espectacle s

TEATRE V1GATA
Divendres, 25 de julio l de 193O
FESTIVITA T DE SANT JAUME

A les deu de la nit

Companyia de Grans Espectacles
del genial

«Josep Santpere
Primers actors i directors

Josep Santpere - Alexandre Noiia
Primera actriu

MARI A FORTUNY
ESTRENA de l'aplaudit sainet en

tres actes del notable escriptor Al -
fons Roura.

LA LLEON A
Colossal èxit d'interpretació

El onjunt de companyia més complet
Decorat exprofés- Acurada presentació

LLOTJ A
Cotitzacions facilitades per la casa
INDUSTRIES AUSETANES S. A.

Mercat de Barcelona
Moresc

Plata. . 47'—B. ptes. els^OOkgs.
44'-Danubi .

Ordi
Extremadura 27'- « «
Urgell . . 31'- « «

Civada
Extremadura 25'50 « «

Faves
Estrangeres 46'— « «

Favons
Andalucía . 40*50 « «
Estrangers. 46'- « «

Garrofes
Castelló. . 21 « «
Eivissa . . 15'65 « «

Mercat de Vich
Biais

Xeixa
Forment.
Mestali .

Cereals
Moresc país 48' —

«plata V. 50'-
Ordi . .
Civada .

Farines
Extra blanca superior

68'- « «
« corrent 64'— «
« força. 95'— «
Despulles

Núm. 3 . . 47'- «

« «

« «
« «

25'50ptes. els 55 kgs.
25'— « « « «
2i'_ « « « «

« « 100 «
« « « «

35'- « « « «
34'-— « « « «

« « «
« « «

Segones.
Quartes.
Segó . .
Segonet.

23' -  «
15' -  «
11' -  «
11' -  «

« « x  «
« 6 0 «
« 5 0 «
« 2 5 «
« 2 5 «

Vich, 23 juliol de 1930

Ofertes i Demandes
Pis í magatzems espaiosos

per llogar. :: Raó en aquesta Ad-
ministració.

• • •
Es necessita MINYON A DE

SERVEI
Detalls en aquesta Administració

• • •
ES SOLICIT A casa de dispesés en
lloc cèntric, per a 2 joves, a tot estar
Raó: DIARI DE VICH - número 451

BONA CRINERA es necessita
per casa particular
Serà ben retribuïda

Dirigiu-vos a DIARI DE VICH

Ja us preocupeu de la vostra in^
ció al Cens electoral?

Tots els ciutadans, majors de vint-i-cinc anys (complerts ah
10 de maig passat) i que portin més de dos anys de residència :

haurien de figurar al Cens electoral. Molts ciutadans que iene Q ^
vot i que per tant haurien de figurar-hi, no són a les llistes *  '
nais extretes dels padrons de veïns de 1924.

Aquestes dificiències no són imputables als funcionaris que j.
tablert aquestes llistes, sinó a les normes assenyalades pel  GOW •
a la confecció del Cens nou. ^ji

Per manament legal, el Cens electoral que s'està confa • <
amb tota cura, ha d'ésser revisat en un termini curt, que cornèn^
25 d'agost i acabarà el 5 de setembre vinents.

Tots els que considiren dubtosa la seva inscripció, poden d
seu nom a DIARI DE VICH, tots els dies feiners de sis a set de la ta^
sobre des d'ara una llista per tal de comprovar en el seu dia-
realitzat l'inscripció i, en cas contrari, gestionar la rectificació ^J

Preocupeu-vos d'aquest afer i com més aviat millor. Penaeij
plac és curt i la feina podria ésser molt llarga.

En

anys professió
domicili en 1926

domicili actual

Ompliu aquest butlletí i envieu-lo a DIARI DE VICH.
RECOMANEM als nostres amics, que, en la possibilitat de nois

rar en el Cens Electoral, no destrueixin, en prendre la d'aquc
Cèdula Personal de l'any passat, o sia de 1929, i millor si  podent
servar la de 1928.

d'entrada, podreu
tenir aquest estiu,
la meravellosa ne-

vera elèctrica
¿sl_
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Vegeu quant fàcil és adquirir-la amb el nostre si
especial de crèdit.

Anglo - Espanyola de Electricitat, S,
Corts, 525 - BARCELÓ N A Pelai, L

REPRESENTANT:

J O AN G I R B À U : : V I C
a:

Demaneu i bebeu ïWËl*
De venda en tots els bons establint

Casa Garcia de C. IBguia
Antig a fàbrica de gaseoses, xaro;p» i orxates»
TELÈFO N NÚMERO 30 MANLLE U FUNDADA EN L'AN Y 1875
La més important d'Espanya : Premiada a^MlIa d'or [granjreü : PasMízició ds la nmsa, garantitzant sa emacio

ESPECIALITAT S DES L,A
Gaseosa extra: Degut a la llarga experiència de la

Casa, és la millor gaseosa què's fabrica, amb essència
pura de llimo, sucre ds canya superior i aigua esterilitzada — — „—

Exclusiu per  la venda de la TARONJADA i LLIMONAD A (suc natural) VALENCI À
Nota: Els clients i el públic estant sempre convidats a visitar la fàbrica i amb sa presència percatar-se de
la pulcritud amb que s'elaboren tots els productes. Dipòsit a Vich: Carrer  de la Farina, 20

CASA

Fruxampany: Deliciós refrescant
sense alcohol Compta amb 18 anys
d'èxit. Desconfieu de les imitacions

Poderós antiseptic i preventiu o

Evita i cura el MAL D'ULL S

L'ús d'OFTALMOL com a mida hí matei;
nica conserva els ulls san«,forUî  |

de fabricació

són les més acreditades
Exigiu aquesta marca
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