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LA HUERA CREMADA
Els nostres amics que han tornat de l'expedició patriòtica
d'Acció Catalana a les terres altes de Lleyda, ens han contat
tot l'èxit de l'empresa i tot l'entusiasme alçat per la presència
i per la paraula dels expedicionaris. Escoltant la narrad() interessantíssima, feta amb paraules vives, apareixen päilides
les ressenyes de premsa. En el seu cerní ascendent, Acció Catalana ha conquistat, per a la causa de Catalunya, l'adhesió
definitiva i férvida dels catalans de les torres lleydatanes, fins
ara allunyades espiritualment i geogràficament dels fogars de
propaganda nacionalista, per?) riques de promeses i de futures
possibilitats.
Al pas de la caravana, entre el bategar de les banderes i
dels cors i el soroll dels aplaudiments i les aclamacions, es feia
palesa la pregona catalanitat de les viles i els vilatges de la
zona occidental de la patria nostra.
En mig dels episodis encoratjadors , hi hagué, en un dels
pobles, un episodi que en altres circum. stämcies hauria estat
trist. Mentre els expedicionario recorrien la població, una colla
de minyons s'apodera, de la bandera catalana que duia un dels
automòbils, aleshores desocupats. Aquello pobres inconscients
no sabien res d'ideals patriòtics ni de campanyes alliberadores.
Els havien dit que s'anava a fer un míting contra el senyor Tal,
i ja no sabien res mes. El senyor Tal és el cacic "riuista" de la
població. En defensa del cacic volgueren girar-se contra els
propagandistes d'Acció Catalana; i trobaren mes fàcil procedir
contra la bandera barrada que contra els horneo que l'havien
portada allí.
,Ells no veien en la bandera nostra altra cosa sitió un senyal
contra el cacic a qui defensaven. I per això, al davant de ca el
ferrer, cremaren el drap de les quatre barres. No hi ha delicte
quan no hi ha intenció; i aquell grup de jovenalla no tenia cap
intenció d'ofendre Catalunya ni la seva ensenya gloriosa. Per
aixa els nostres amics van donar per dos l'incident quan l'alcalde
de la poblad() s'oferí a rescatar la malifeta, fent a mano dels
expedicionaris una quantitat destinada a l'obra nacional per
excellencia: la de PAssociació Protectora de rEnsenyanaa Catalana.
Nosaltres rolen) retire en la bandera cremada un bell
símbol de victòria. Quan una bandera representa un ideal, esta
assegurada contra la destrucció. El foc hornea destrueix alle)
que és material i passatger. No pot destruir la idea subtil i
perenne. Al contrari: si unes manS catalanes, dignes de pietat,
cremen l'ensenya de Catalunya, per damunt del petit clap de
cendra salga en les flamee l'esperit de la patria i omple l'espai.
• La batidera cremada no ha estat destruida. Avui la sera
essència espiritual esta dissolta en l'aire net d'aquelles altes
terres. Les altres banderes han passat, rapides, per aquelles comarques. La bandera encesa s'hi ha quedat. I així, invisible,
passa per damunt dels camps, travessa els colls de les muntanyes, entra als poblats i es fica per 'les cases, fins per les cases dels cedas, del renegats i deis traidora.
Aquesta bandera cremada ha presidit la campanya nacionalista per les terres lleydatanes; Les nostres barres resmelles
eón flamee vives, i el foc no els fa mal. Quan el dia de lallibertat arribi, la bandera cremada ressucitara de les seres cendres. i Tindra els colors -mes brillants. Tindrà mas, encesa la
vermellor resplendent dels quatre pals, de les, quatre flamee.
I potser algun dels minyons que van ajudar a cremar-la, l'arborarà amb els seas breaos heroics de soldat de la patria . lliure.
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Com fou detingut De Valera
En les nostres informacions
telegràfiques h a ve rn donat
cumple de la detone-id i empresonament del ."leaclera repuhlieä amb motiu erhaver-se pro:sentat en públic per prendr e .
part en un mfting de propagan-

da electoral.
De Velera, després d'un any
de fer la vida de prescrit, viatjant de nit i amagant-se de dia

n les masies, en els pallers i

soterranis, dijous es presentä
a la placa del mercal de la patita vila Ennis per pronunciar

un discurs electoral, desnfiant
el peral de ParrestaMent.
La playa d'Ennis era plena de
gent que de diferente contraeles del districle iavien fet cap
a la població per assistir als antes electorals f presenciar els
possibles esdeveniments que
s'anunciaven.
Al mig de la plaça s'havia
un rodal-al per als oradors. La
mil/talud esperara anaiosa. A les
tres de la tarda-aparegue De Velen en un autora:Mil deseehert
preceda d'un escamot de republiertns. Es alela que De Velera
havin pnseat la nit a Ennis. La
pollean, que segurament _tenia
niki /eles de la presència del cap
republteä a In poblacia, linvla
practica!, registres iniructuoses
a diverses cases. El c prt es que
De Velera harta curling. pocs
a-lamenta abans del mIting a lleugerament disfreastit. En entrar
a la plaça es tregua els vestits
i es presenta a la Multitud
a r ompanyat; de la peitta a guardin. En reconeiXe'l, la multitud
va esclatar .en,entusiastes actea-mojone.
Despres d'aquestes demostra-

cions, De Velera pujà al cada-

fal i dirigl.la paraula al -públic.
Esteva pällid i inquiet, pena la
seva veu eixia clara 1 .segura.
Tot just havia pronunciat unes
g uantes paraules en irlandès,
d eclarant que ell amare havia
tr eballat per a la censtruCeld
Thai per a la destruce16, - aparealié un autombbfl blindät seguit
de forces do.l'éteroit do l'Estat
qq° •e ditIgl al otidafaL

La Política
"ARENYS I SA COMARCA"
.Per. soiemnitzar l'haver passat a
ésser in-pan de la Jorrntut Nacionalista d'Arettys de Mar, . : 1 darrer número del peribdie "Arenys i sa Comarca" . ha . aporcara 'ami, carjeter
traordinari. tan!. pel text cota per la
presentacid:
' "
Ha estrellar una capoIrra bellament
sitribblira i conté—ulfra un ?ten triat
fragment d'En Pral de ia Riba—artieles dels senyors A. Rorira i Virgili, M. Massd Llarcris, Ventura Gassal, Joan Droper, ¡con l'Eseop, Fra
Antoni ji., de B
* arcelona, Jerani de
Moragues 1 d'Ares.
Dentes Publica zara revista de la
P
anzb el titol de "Comentaris
a comentaris", i les seccions habituals.
Com a noretat, inaugura la publicacid d'una "Pagina Deportiva"; amb
<ratet!:.
Desitgem Iota mena de prosperitats
al simpatie roncad
AQUELL ESPANYOLIRAs,
CHILE
Ara resulta, segons ens assegura
arnie, que el senyor DoniMee Hospital Alas, amb ne(Yori a Barcelona,
no ¿s. con: cr?icnr, un rspanyol ir aseri g e, sind un . eatet - desnarionalitcat.
Din gire és fill ¡runa contar-ea de Lleyda i que E' tarda iificiti a la.ltengzia
de lAlcalri Zamora prtrou,:: au triare
quants anys e, B111110S.
Cas de confirmar-sr aquesta inforrnacid, Ir, eal dir que la conducta del
senyor Porni: nre Hospital. rrtornant
una circular escrita.
la sera llengua
materna. sentillament ea-c'erable
no inercia: la MéS mínima considerar:id.
En "canz : ;, el frs ens ha proPorriollar un goig, i ha esta! el de rehre una
visita i Ulla caria, r-espectivament, de
dos f abricanfs catalana, pregant-nos
que revi-lem el nom de la rasa remetrdora de lo circular, "per parlen-la
felicitar i demanar-li nora, dels seus
troducrea.
_1mb gris! hi accrifint. Es tracto de
la fàbrica de llanes filades del senyar
Charles Ducaulonibio r , amb dornicili
a Paris, 67, rae Montergueil (2).
Es de di-si( jan que altres fabricants
adoptin la mateixa Patridtica sl esolu-

ció.
EL DIARI "ABE.leRi»
Ei nostre estimar col-lego it iliari"
"Aberri", de Bilbao, és objecte roestan! de les preferhrirs de la justicia
espanyola: les seves vrbrants campanyes ii han raalgul, darrerament, cine

denrincirs fiscals.
Sentina naturalment, aquests contraternps i tirsitgent que en surfi 'de /a
millar manera. possible. De Inoment,
plau-ruts de constatar anzb Iota -satisfacció que els andes d*".4berri", roer
a bons nacianalistes, no .tolantent no
reculen doran; les persecucions, sind
que .cegueia-ra llar romí and, més ardiment encara.
Entre: les /n'arar 'de sin:/atia que
el marrix (liar! "Aberri" cc o feria
ininterrompudament al riacinnalisme
ral assenyalar la publicarió integra de la confer.'neia donada Pel
nostre company rrAntoni Rovira i
L'ir :allí a l'Atenert • "Llibertat", parIntuí de "Les forres Polifigztes de Ca-
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Li MEITM CALUMNIADA MAGDALE N
Eis honres et'Aeció Catalana.
que. imm pres part. en vexcursid
a iltia. • altos teraes de Lleyda.
retornernajobaktos I obert el pit
l'esperama. -Prou e. ns -dejen:
"Amen a kineaa. eorriarquee on no

ibategia l'esperit entallo, on iel
sentiment, (Mala pàtria as are_

gat per interesaos i persona-lisIrr',- s". Amb aqUestes .paraules,.
adés i ara repetidos, vollen trabquilitzar Ilue consciencia ,bquell.s qui es prensen que un
abra n da in p ut platribtic pan fertic fleta tercies 1 les releer-lona
Barcolóaa estant.
al a la inuntanya •Lleyda
era desconegut el nacionalisme,
a qui,la cuera No pes' a la bona gent elect paíS, cataluns
sute; arrea per ba que ineonsmut ‚neu! siial als q(le poilent-e
fer.. nre thaVien anat predicar-hl revengan i pal.rjilt/o. La
terma, grassa i ben as-satinada.
p ie Ilevave fruit perquie toiturfi
110 lii havia fea Sembra. Si la
anuntanya .Ialearcaa l'aeolat
ion p a p iquista. gai ritbe J'elidid. a
USO!la psilpa? "No pas als tp»
por
mantees vegales- han
ei
allitorrr-SP'11:
sind
qué exi-ilant-los a la Huila i Pro
mofeta . los njul: pactan/ dea_
ares aria) ele ranas. tels haa
•
Mural a. Huya reveirges.
. Afx;. boro 1.44 eh . 1,P(41 An 'la
nos l ra Pxitursilt; rolo tiren) Visi
les faindst-.--s earreteres que del:Ven incomunictuts - efs- pobles
Van dr drof a- servir eXplota
ejone particularS; rom ben) vist
-ta;aa senyora deis
hoseas i etc Vzs .aigües. devastara las muntatives tral Pallare
atierreent la milenäaia, gairebé
heroica indústria dels rajare.
Per obra sena. aviat ja. no podran cantar al Pallaresa amictia 'mena al'hienne 'cola m'ea!:
So fill del Nóguera,.
alias un tal nasquí;
r ma esposa és . raiera,
raier vull morir.
..
líen/ vist lanálaéla carnpanya
que t..aa a-lee . taeres altos
meiren eld'eaties conira la postra Manaorneuriital, i bem vista
(lemas' —Oh pa ra doxat—que el s
seaveia que malgrat tot, la Man, cumunitatahi presta, celan spta
t el control deis eacies.
;
I aquells , homes avesats a qua
' ning-a satntlinses per la miantanya seas ret.re homonatage als
qui se'n ereilen senyors/; aquells
liom-es . que no . corteixion d'altres
propagandas que • les fluidos
amb la cotilzarid rEd vol ;'aquells
'tomes als qual:, si algti s'adreçaba ara nomas en ttemps electoral i per parlar-los de- polítiea ptareonalista; aquella honres
tren conegut ara els d'aterió Canimia predica-id 'nbertarnent.
Muro/n/-mi, a la placa pabliea,
cerrant-loa, a rShl i no a Hura'
falsee pastare; elst han vist
Iluny cte tota. actualitat ¡electoral., sense Ser compte de la divista en districtes, i els han senlit. parlar només de garma.nor i
de patria. Per aiivb entre aqtaells
de mas enllä del Montsec
s'a t a. abrandat al maleta für, que
ja coneixtem, dele nacionalisttes
do l'Urgell i la Sagarra. Deixitvem enrertt lads vinyes i, les tentarles, trobavern -ja les cobertes
llicerelle 1 els campanars en
punxa 1 els boscos i ele prats i
103 i arren arreu, enfile pastors i rniers i caca-dime
d'isarta i tlea senglars: era vician:ajada la Iliberlatade la nosa
tea torra tsaludada amb entussiasine 14 bandera de 'P.e barres.
No tindrem p ea la vanitat de
encune que alma es un mime-le
"moler. No. E-s dal mirarle de la
aineoritaa i la clareerat. Qualsevol nacionalista que els hagalas parlat sineerament i Marearen' t atabe liban-eta fea aquel!
mirarle. Cal tenle een connote,
peuie, que In riostra -gent ele mun
tetteya és d'una mptilnlitat rectilínea. d'una Fullee absoluta.
Quen.•rilaalia enitvenvill. quo la.
soVa única patria és Cattalunya,
derhieix nur nornes ramas d'interas poileien alou/sellar de roma/1(11.1p dina
elspanyal;
i si ven que aquestes raons d'interbs
no
calma:Aren
si
s'adonn
(pite .1 , Itstat, Gatalunyn no li
porta, res I cuida any ne tiennt
cine cents mentores de pessetes i
min grandes milennrs de fills per
'titilear-los ml Marroc; llavors
seria endebades que volguessin
roturar aquella g en! en una soltada regionaliata o autonbmtce. IC riostee muntanyenc

! per entre. la .anull aura La gent
anda de per tot arria; : .rals Soldais! De Velera, aomrient eardanieament, movia les plana,
cono donant a enterulre que els
soldats no volie n . sind espantar
el seu auditori. Perb en un instent reacena ranviä completamenta Els soldais desearregaren
els frisona. El pänic a'aporleiii
(le la multitud, que ittriapelladament . ne dispersa en totes direcdono i les tropes aleshores arri- tal:nava".
baren, al peu del cadera/. De
Velera baria caigut Harg damata, de Pempostiesat. Alguns
i el Gildele seus anales, fent grane esfaireom, miraven d'endur-se'l.
El moment que • De Valora,
pällid 1 sensciparaula fou bolxat del cadafal i fet premonera
per les trapee, as impossible de
Segons l'aganria Resta, de
deseriure'l per la ennfosla ano M'escota "Les Izvestia", lìjr roregnava al . seu .voltant, Se sen- mental- el canvi de gabinet a
ilen -erais el'esglai per ata. arrear, Alearanya segons aquests terEis aladas que l'acompanyaven mes:
:,n11 aren del cadera!. Mr. O'Ca"Assistim a iin nou trasbals
llaghan, en la topada. va A sser mundial. El poi& alemany
tirat, per terra, però pagad"; fugar troba en plena guerra civil. Gap
'amase cap l'ende greu. Al cap pele d'Europa no ha vist uns
t'e pocs ni muts la plaça va que- canvis de Govern tan t'anide. El
dar neta de . pabilo: al Steig 111 zunt Govern de ~dieta aasaja
linvia un eseampall de barrieres di; posar tin clic al terrent
i proclames, Els enhiela seguien revolucionan ,Sithullänitiment
. tirant eontra ‚eis republicans obren múltiples l'arces - subterele fugien pela - earrers que do- ranies.
nen a la plaça. Arnb resferniEle arrnamenf s febrils de
nierd, alguno quelen i eren tre- PAMarien, del Japaa d'Anglaterpiljah pelo qüe fugien darrera ra i de honra, proven (me cap
'
problema internacional no está
d'elle.
De moment, Item creía que Do solucidna t.
tilden lonvIn eitat ferlt, perbom
La burgesia mundial, que
cap reconegid, -ett velé que esta- templa de restaurar la /leva heva illas i que solament havla gemonia, adreaa colara les
titigut un :desinfla Lee trepes, masses treballadores la violarla
realment, havien M'al club ba- ria feixista. Les conquestes de
la i no gairae alt, per fer sentir la revolucia russa han 'd'ésser
els xiulets a la multitud, cono protegides." e
avimant.que en ces de .reeitsten"La Pravda" recorcia que el
eta lernen ordres • de -.0.tjstigar Govern Curtir era el Govern de
la hui-grada aletnanya:
sea-eran-len ail pobla
"Hecket', el segun de Stinnes,
Quan el cabdill. republicii 'fou
refet olel tot i pogue caminar hi cloral/leva ; SI resernann rieresentir la burgesia ;Malaria, 1 asPol seu propi peu, una vintena
do soltinta el conduiren a la aajarä ele refortnar les finaneras, tot gravant la burgetaia. A
presa.
l'exterior, Stressemann, Intentara•
sortir-an de lea negoclactons
LA CONFERENCIA INTERPARami) Frenan. Si- el Moviment tot 'd'arria pena.' o'oto és cateteLAMENTARIA
obrer
.is'apalvagn. Stressemann M'ata o Asi-eanaratiata. Per al*b
canfe_
,Copenhague,
rbincia interpaAainentliria ha toparä , arah ltr furinsa resistan- sovint tientalle' hdmriéquIa ho
adoptat algunos rosoludons re- cla..de la inclüstrla Horda, -la desmonten la rattä_
: . fills- daiha crent, tan erina
lativos a, les minorioe. Els de- quot proeurarä exaltar les pea- ,
. de .parautes,
legats espanyols' 'zici han pres slitns nacionallates• contra . la
pelilloa do capitubteions.. , •
. cono era, de. fets /*Miga
part a la dlsoussidO—Havas.

La proa soelist
hinci Sfress-na

Rúasia I al problema deis estreta
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en acabar un mítirig, a? qua l havibro anat anin reserves, potser
an-mb des ponfianea i tot.; mea per
lafarieria que per • altra cosa,
s'a/enana-en a mi dc nosaltres
anear:tanta ainh lada naturalitat
E celen: A l'hora quia calgui,
compteu ami) nosalares.
Acció Catalana esta joiosa (le
la tasca realitzatfa, tasca no política, sina patriòtica. Patriòtica
i no pedalea han compras que
ho era aquella 'bona entallarle del
Pallare. de la Segarra i de l'Urge)); per alai) en orn nostre . a'acoblava tot PI pohle, por aixi) els
fant.s es dispulaven l'humor
di . banderers, per 3./iIi) lee dones
fitianaven una bella roan de raileilten, per alai, los totes a .chor, eaMaven
doan. cota a la Pe ebletaele Bellye e lii, o,. colar a Artesa dro Segrre,
Hancavian palme a la riostra
bandera, que va vela fria anejar
alantunt els antombbils.
Eiern sembrat la Hm.-in. pa-.
1 ribi ira, tiran reennforlall
arcits irolilaris --met-ges, mestres. sacetviots, allatans— que
tan bello 1.aefa. humil i diària,
fan pv-r la causa eb e Cala:Unen;
Itera organitutt Ja defensa ibds
bans patriotes vexats del cael-,
quisine. i contra aquella qUeull
no
.
;lamiera volgueren ofendre.
noaalarea anal la »ostra patria,
fa neta • jira lacia ea aiena. ritp,da i
Torri ont ir, bes te' 705 altea 'dir
Lleycla ande la seguretat que i;n
les Mitres' ninfeas per la patria
ri'l tu spraai. Vi)111.- he eren lloro
conterranis del segle trelza, i el
emitiste Des-Glot els en floava.
"rolo mi:as valeriLst en el perill i
els nide arrollo en la derrota".
Enyomasos 1 reronfortats deavena
beltesa i
enriara, terra
mídeme, res alles muntanyes de
la pätria, i oir retornar a /natosIra •flagellada Harca/ene, alieno,
anal) el poeta
Adeu-siatt. pagesos i Pastors:
qtZi119.
np
-valle paiedt editsadrZ(oinsot:et,re
Nicolau d'Ofwer

Full de dietari
NO II! VEIC; L'ESTALVI
1-11 ha algil que gosi encara parlar
l'economia de la vida camperola
en comparada amb el preu exorbitant
de

de la vida de les ciutats? Caldri, que
sigui un poeta . ;Mg salvatge. per no
dir balcànic.
realitat r qüe ens' volta la realitat que vbita tIll barceloni Atre surt
passar uns lino a fora. no permet
gaircs optimismes.
Si el barceloní Soga una casa per
dos meses. ha de pagar igual com si
la llogués pee tot rally. No dicutim
la legitimitat d'aquesta exigència: rus
limiten a incloure-la en la 'lista de
contrarietats econärniques amb qué topa l'home que dala la familia a fora.

Son a una platja. Somnieu en menjar pnix a bon pren? Arreconeu aquest
somni. Menjareu peix de la mateixa
procedència que el mudaren a Barcelona i més car que a Barcelona.
Sou a t'interior. Irnagineu que la
fruita anirà a dojo i que per poc di-

ner podreu satisfer totes les vostres
cobejances de frugivor. Deseu aquesta delitosa idea. La fruita qtte trabaren al mercat, o bé senil una: ferrita
aspra i l'Acida que us p-oduirft desagradables conflictes intims. o bé seril una
fruita importada des de qui sap on,
mengívola, peri, terriblement cara..
Els dies, a són llargs. Les

cases de la vela són hables; no priven l'espancliment enagnific de la cla-

ror. Altrament, un hom hi roman poques bores: fet i fet, d'encà que es
lleva fine a l'hora de tornar a enllitar-se, vitt a l'aire 'Hure. Ami) totes
aquestes circumstkcies sembla Seit de

creure que les despeses d'electricitat
restaran notablement minvades... Vana
esperança l La Companyia té cura
d'exigir-vos suri consum minim. que la
huir: mitra dels mesos d'hivern du-

rant els quals la casa restarä inhabitada.
No partem de l'aigua. Si teten' all,s.)
que en diuen "aigua viva", és gaireté segur que al fort de Vistiu sofrico un collapse i us veuren obligat
a Bogar nn borne perquè ompli els safaretxos. , I si tot l'istiu us heu de refiar del pou, ve't acf una' bonica contribuci6 que potser en el, moment de
llegar la casa no vArteu preveure.
Els que tenint la noble déria de

rustificar-nos cada any una mica, no
ens &buen, 'llenar per cap pruija econinnica. Es evident. Anem a exposar-nos a l'escomesa conibinada del
bon pagas. del pea peixeter, de la b o .
tia verdulera. ' del boa propietari de
cases i ele l'excellont Companyia

leatricitat amb aquella: coratjosa actitud que adoptaven el g. màrtirs ,del
Qistiani g tne quan entraven cantant
himno:a la rocnt arena del circ.
Darles eoldevIla

Un ascetisme•eixeereit i estirat peto cabells havia posea en
boca d'algun sant honre prima.tiu una serie de Paraules despectives contra lea dones.
Aquestes paraules . despeetives
potser eren filles cha la por; hi
ha altres parearles despectives
que sernblen filies del despit o
de la impotancia; reeordas la
fan-tosa definició volteriana
les dones, tan fastigosament
en-ginyosa.
Aquests enemi-cs del sexe
meni tindrien les seves raons i
l'opinió d'ells fino a un ,ert
punt eis raspeotable. Pera t'ora
d'aquests 'casos dona ascetisme agut o -d'un despit
tots els tientes que ban traduit
les seres idees i sentiments en
paraula artística no s'han pogut estar de prendre los ckines
com a punt eulminant i central
de la seva obra. La poesia sentimental, amorosa i eròtica treu
el nao de seguida que apunta
un embria tots els
temas i en totes les torres -del
—
mara
La forma que els artistes han
ruloptat per adorar les dones,
encara Cine té miOlis variate asperlas i matisns, irr podriertn
dile a diles ,maneres diverses.
-La primera es la d'un estat
monogiimic, que arriba al mistieisme; la segona ds la tihkil estat poligämic que arriba a la
disbauxa Mes brutal. Totes dues
matreros han fet gran fortuna
literäria 1 - . humana, la segotia
potser encara rinis que la primera. La primera és la vi-sid
femenina/que' té el Dant. i és
la que • segueixena eas tendres
enamorats de la primera volada. La fe en : una -dona única
que reuneix toles les grättiee i
les virtuts d'aquest mdn:
La segona f!S la visió de
xiarest de Hita i de 'imite ',M'id.

prests i poetes d'aquella época; da té en, la bellesa de tetes
les dones,' l'esciaticisme co
.
la
perfeeeióaeePiritual de can dona. Aquestes dues maneres,
corn l'aigua.quimicarnent pura,
es . pot, dir que no aes trobun
anant pal maan I viatjant d'un
cor . a Peltre: en general, es donen barrejaales, mb predomini de, l'una. sobre Peltre.. Ni hi
ha mística' de l'amor, ni 111 ha
chiles .ale • l'amor d'una manera
absoluta. Ningú ile prou fort
per Multar Lotes les hores de
la seva vida, ja sigui amb el
sensualismo, ja sigui amb el
sentizneirtalismo.

tant Vestal misil .° de l'arriar cera Vestal fannese, per a
un home que pensi amb una
dolça tranquillitat damunt

de

La seva veu guarda un to 1271
miqueta aspre con) el balar d'u
ovella. Porta iris vestit vir
lat oir sin barallen unes -gran
crisantemas de tata colors;
vegades porta un vestit de pun

-na

de color de taronja que li pin
de mel ei eral i les 'ganes. Mag
dalena ha nascut arnb l'esper
de la densa i de tetes les cose
lleugeres arrapat
moll
l'os. Densa tulle importants'
executats amb un orgue de ma
nata dlnarealaina gran sala nú

pot ser hanat el ball, que
dansa el cos de Magdalena' ell

Ja

sap donar al ball una gräei
imponderable. Però l'especial
tat de Magdalena as sil baila
sardanes..Tot ballant iles sao
llenes un bono la ve deseobri

passant pels carrers

acide, vera la platja o entr
les barques, la figura de Mag
(Jaleas havia estat una delieg
da revelacia. Perb en el ball 4
la sardana la revelaciú va con
a-crair- se en uns meravellós des
cobriment.
Mohos coses podrien dir-s
del cían i cii qua de les sarda
neo de Magdalena; un llibre
tot, ,si voten, ' sea' nodria es
calm•e; per' mandril, per avar
eia, per .impotancia, un hom
guarda en els talas i el pensa
ment la impressió de Meada
lene movent-se dintre Parten
de la sardana.
En aquest port i en aq.ueste.
platges. tot as tranquilla sere
nor i joia aabia: mancava Ves
puma que arribés a l'anima
orear-tés una rniea; maneara e
frosset, de earn humana que re
/teclas totes les gràcies d'a
quest trosset.de natura. I les
p uma ja la tenim. L'ängle q
forma el cos de Magdalena sen
se tocar de peus a terra, eral
aquesta terra sorrenca sombra
da de pallarotes de cacauet =
escates de peix, mentre els mío
sics de :la callaba en manegue
de camisa, desfets per la calor
refilen cono unes calantirie
aquella sardana tantendra d'E
Pep Ventura que es diu "EIS
cant dels ocells".
Josep Maria de Sagar

Converses filo-

lògiques
XIV. En les oracions de relati
alle, que ja és expressat prl mot r
latiu (que, el qual, on, etc.), Llave
d'evitar d'expressar-ho una segona
gasta mitjançant Ort pronom feble ad
juntat al verb.
"Aquella proposició. que, tenint

les coses. li han irdsser insupenables. Aquella famosa beranda que el dial& va donar al
doctor Faust i que al moment
de beure -Me -/la va fer exclamar

compte la competència
seu autor
tots la varen acollir...". Aquest la
és de massa: el complement directe
arollir ja es troba expressat, dins
mateixa cernió de relatiu, pel not que.1

da dime el ventre, en cada dona
hl . trobaräs Hellena", den do-

bretot freqüent en el eatalit actual qua:

al "Amb aquesta begn-

ser l'abeuratge mAs fatal i mes
mole / t. Es bo que de tant en
tant trobem una Hl-lena entre
les moltes dones que ens passen

per davant dels ulls, pecó,

lot fossin Fiel-lenes, ni temps
tindriem per mirar.
1 de vegades el deacobriment
d'una Hellena, quan no os senlitt amb el cor de París, ni
vrieu que d'aquest descolora
ment en pugui venir cap euerrus ni cap desgräcia, sind' que
aquesta Rellena As la flor de

un ritme de coses be/lies i
tranquil-lee que tos refresquen
als sentits i us aclareixen els
pensaments, és un dels pedeveniments que agrain més a
ila Providéncia divina que ordena les voltes i girades d'aquest
mdn.
I aquí, vora la cuela que es
va allargant cada regada mils
aspra fine -arribar al cap de
Creus, un huno ha .descobert
Hellena, no anob la intenció
d'un pelegrt apassionat. sind
ami) ben tranquilla de
Hilitos amorosos, amb en eert
espera vegetattu i curids
tres les orlarles estridente de la
l'esta major.
L'Hellena que un horn ha descohen, es dio Magdalena.
Magdalena només tA quince

El defecte que assenyalem aci, és so

el complement expressat pel relatin es
d'aquells que, quan són expre.ssats per
un pronom feble, revesteixen la forma
hi o en:
"Aquella pregunta, ets ?a qual tots lr
edén' la intenció de..."
"Aquella proposició. de ro quäl tothom rut parlava favorablement..."
"Aquest palau, oir lela cent anys
baria nascut..."
"L'antic casal, d'on n'havien eixit
tants de..."
Tant com aquel]
min inadmissibles aquests
i en.

P. Fabra

tot

nnys, i 4 prima I àgil, ni massir alta uni massa baixa, un Punt
carregada d'espatlles -cona el
son avi i el sen pare 1 els sello

germana. Té la peill d'un color
molí teririre;un nas agut i perforte i une ulls com diles ea.11TnAfialArift As daurada de cahells, els dim pentinnts
enderrera, amb un aloe cargolailet que se seo anear ;Erariosament damunt „riel front 1 que
té la forma d'Una interrogant.

TERRIBLE CICLO
Londres, 18.—Telegrafien a
"Timas" des de Tequie que el

cield desencadenat al litoral coreä ha destruit sis mit cases
ha causat la mort a mil persa
TIPS.

La ciutat de Somra s'ha enfonsat sota la pressió de l'aigua.
Han mort centenars
tanta dels poblets del
El riu Yate s'ha desbordat,
causant gratas estralls a Pinteri al' del país.—Radio.

La situació a Europa
Han sorglt dificultats entre
els governs del Reich i do Saxdnla. A Rurnerheln, desvires do
greus desordres, els comunistas
e'han apoderat del Govern de la
clutat.
Abans d'ahlr al vespre fou
tramesa la resposta francesa a
la nota brItänica a BrusseHes.
La Petita Ente« s'organItzarä per oposar-se a les reclama-.
clons dols aliats.
El Govern Irlandds atribueix
a De Valora la responsabIlltat
de la guerra ole.
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LES REPARAC1ONS

IrÑ
legalitat de ¡ ocupe

SEGONS "LE MATIN", LA RESPOSTA FRANCESA DECLARA
QUE SI CESSES LA RESISTENCiA ES REDUIRIEN ELS EFECTIUS MILITARS DE LA ROM/
Paria 13.—Segons "Le Matin", la
teo.posta francesa declara que $i cessés la resistència passiva, serien imrnediatament reduits els efectius militare de la Ruhr. La thissió intera::ada exerciria una simple fu nció de
eanirol, cessaria el bloqueig i els ferroviaria expulsats del territori pode:en reintegrar-se a Hura lloca.—I-lavas.
COMENTARIS DE . "LE PETIT
PARISIEN" A LA NOTA FRANCESA
París, .18.—Comentant el contingut de la resposta francesa a la
nota britànica, que ha estat ja tramesa a Brussel.les abans d'ésser lliurada per l'ambaixador francés al D'oreing Office, el "Petit Perisien" diu
que la resposta francesa tindrä
vantatge de permetre el donar-se
compte exactament de les diferències que separen els punts de vista
francés i anglès.
Aquestes divergéncies, afegeix el
citat periódic, semblen invencibles.
Franca manté enèrgicament el seu
pum de vista en ço que es refereix
a la qüestió de la legalitat dc l'ocupad?, de la Ruhr i sobre la capacitat de pagament d'Alemanya.
Subsistiria, a Inés a Inés, una altra divergencia en la qüestió de les
reivindicado/1s franceses, pena com
que Anglaterra ha manifestat- que
volia recuperar 14,olao.000,000 es veu
clarament que adliuc tenint en compte els altres creditors dels cinquanta mil milions que França demana
deixi a Alemanya un marge sudcent per tal que - Anglaterra obtingui de la dita Nació la totalit'at deis
sena 14,000.000,000.
samt tot, per6, abra no vol pas
die que les diferències entre Anglaterra i Franea no siguin scaticionables. Podría arribar-se a un acord
sobre la moratória a concedir a Alemanya per tal que pogués reorganitzar la seva hisenda. Sembla, en
efecte, que en la resposta francesa
es fan indicacions en aquest sentit.
—Radio.
ENTREVISTA DEL MINISTRE
D'AFERS ESTRANGERS BELGA
I L'AMBAIXADOE D'ANGLATERRA
BrusaeHes, 18. — El ministre d'A..
fcao Estrangers belga ha rebut l'ambo:xador d'Anglaterra.
Sembla que en la dita entrevista el
seeyar Jaspar es referí a la penosa
a •:essió produida al govern be . git per
-treta nota dAnglaterrae redacte,. segons Jaspar, en un Co molt agre.
EL GOVERN BELGA CREU QUE
Ló SOLUCIO DE LES REPARAC1ONS NORTES POT
RAPIDANIENT EN UNA IN-

INTERALIADA

1

•

— Parlant de la res-- aelga a la nota británica, l'ECoi'a
10 creu enganyar-se en dir que
• ,-ern belga s'esforçarà en la tova
•t o a facilitar noves conversas,
pina que la scitie.ió del pi-oblea
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una mica brutal; però parlava
dol erme/U, sosposarit ell3 mote,
ri madrant en tot una gran paci encia. N.o/116s tenia tla cara de
con], Si el fred dele llargs
hi verne i el raonable bon /inflan' de la •seva raça liaguessin
sidra', al seu decline per fer-Ilt
e Jr seriziII, d ' As, Tm des nlefln a el seu temible .aspecto.
Bé, lamba era gran, però
raes mine°, vio i alegre, i cas-.
hin /atara all sed paro.. El matrimoni Chapdelaine
donat al seus 'dos priMer''. Tale , Esdras i /M'arfa, bells
maJetpo i "11°";

—u-

D'ALEMANYA
it

pE

ma de les reparacions no pot trobasase
ràpidament rnés que en una intelligéneia alterar:a:a-a—Radio.
LA PETITA ENTESA HA DECIDIT ORGANITZAR UN FRONT
UNiC PER OPOSAR-SE A LES
RECLAMACIONS DELS ALIATS
Butlapest, 18.--El Mari "Ma-

gyar 'rinde" publica una /Meressantissima informació sobro
les negociacions secretes portad/es a cap
En la dita LA:miel-brida els de Urgate do la Petita Enlosa so-'
rimaren de la qüestió dels (lentes dels
M'allano donit compte riel re-

s ulta', del seu viatge a París i
Londres, posant de solfeo la
intransigencia trobatta entre els
Governs d'aquulls paises.
Davant les dificultats exposades per al Pagament del Deute Cet la Pelita Enteca als aliats
se li me:Mies/1 a les GancelleeieS cite .Paris i Londres que una
nació rom Romanin que. havia
augmentat (considerablernle,nt
després de la guerra, passant
de 8 zt 10 milions, .havia de pagar Integrarnent els seus 'denes i compile les se-ves obligacimas'

Davant aquestes manifestacimas de Dratiano els delegats.
asordaren organitzar tun fusa,
únic per oposar-se esoltament
a le s re.clomacions deis aliats.—
Radio.

Roma ,18.—En els cercles feixistes
es nota aquests darrers dies alguns
símptomes de malestar, originals per
l'actitud d'alguns grups feixistes que
interpreten d'una manera massa ludependent les instruccions dels dementa
directius.
En Vista d'aquesta situad?), el president del Consell, enyor Mussolini
ha publicat una carta manifestant que
estä disposat a expulsar del parta a
dos In:1 feixistes que per obrar independeutment enlloc de secundar la
tasca del Claven) no fan res més que
posar-li Invita—Radica
LA MOD‘FICAOIO DEL GOVERN FEIXISTA NOU MINISTRE DE L'INTERIOR
Milä. 18.—El senyor Mussolissi. amb
motiu de lea modificacions que farä
la setmana entrant en la constitnei6
del Gabine p , nomenarà un ministre
per a la cartera de l'Interior, la qual
regentava des de l'advenir-riera del feaxisme al Poder. Així, després d'haver donat a tots els serveis la direcció que va creure convenient, el primer ministre Baila deixarà una part
de la seva -pesada tasca, limitant-se a
exercir les funcions de President dcl
Consell i de ministre d'Afers estrange
IMPORTANT ADNESIO AL
PARTIT FEIXISTA
Roma, 18.—La Cooperativa socia,. lista de Reggio Emilia s'ha adherit al
partit feixista.
Aquesta a,dhesió revela l'afianeameta sempre creixent del Govern nacional i representa wa particular in, dlci de la pacificad?) dele ánimo.
L'organització de la Cooperativa socialista Reggio Emilia va tradicionalment al cap del moviment cooperativista a Italia, constituint la més important reserva política i financiera
del partit socialista.
Els comentario hostite arnb què ha
cstat acollit aquest esdercniment per
part de la Prernsa socialista, accentuen la valor d'aquest episodi decisiu de la crisi del socialisma—Havas.

SE.GUE.IXEN LES INCAUTACIONS DE 1:111..lO n1P 1 1.1111-1ONS •nnn1•11i
nent període de l'any anterior, resolDE marees
la que la situada económica de EranDussehlori. 18—Les antoritats d'oea no solament no. ha empitjorat, sicupad?) s'han incautat de dotze mil
milions de mares en bitlleta, que Inó que ha quedat, si es vol, estacionaeren transportats pel riu ' en una ria; pal contrari, ha millorat hl forma molt apreciable, essent-ne una probarca concluida per quatre alemanys.
va les sechents dades:
Tumbé clan incautat a la SucurEls impostos han produit aquest any,
sal del Reichsbank d'altres catorze
durant
els set primera mesos, 11,762
mil milions de mares, que es crea
estaven destinats- al pagament eta .milions de frailes, -per 10,441 l'any
19:12, i els ferrocarrils han ingressat
sous dels minaires vaguistes.Har
3.7 8 5 m ilions P er 3,595 l'any passat.
vas.
Les exportacions han produit, duLA RA71E10.1010 DEL TRACrant el primer semestre, 14,161 miTÄT NAVAL DE V1,1•ASHINGTON
limes, per 10,707 ucilintis l'any 1922,
FRANCA Ft, AL U UNES REi les importacions han augmentat
SERVES
també en proporció anäloga.
Washington, /8. — Lee cinc potanPer nItim, i és també niolt signicies que celan interessailes en aquesta
ficativa acinesia dada, els as-cuetos
qüestió slan tennis recíprocament les
del Baste de Franea al Tresor suratificacions oficials del traciaf naval
maven 25,925 milions de frailes en
concertat a Washineten.
agost de 1 e22 i han vingut minvant
Frartea Ifa algunes reserves per enpaulatinament, quedant fina a la datendre ' que l'infame re'atiu a les
ta realuitia a 23,7 00 snilion,.
Mas i vaixel's partit . avimis que s'atriNo és ni pot esser aquesta la
l-sud= a cada una de les pot3ncies, no
causa de la baixa del franc, sinó que
representa en realitat la veritable imaquesta baixa railiea exclussivainent
portancia deis interesaos maritiins seas,
en l'especulad?) que ha estat objeci per enterare que lee categories nate- la nostra moneda, i que ha atina
vas no es'potlen etenarct a altres que gut i ve realitzant-se amb el prom.,aquella; a•-r a le: imals fiaren capeessit d'exercir mesh:a sobre la nostra
san/cm ie
polifica general. .S'han fet darreraDECLARACIONS DE Al. DE
ment importants vendes de franca
LAsTEvarz: sonntz LE 3 CAU- per orare i compte d'eleinents esSES DE LA E. ,..IPTIECIACW DEL
trangers i na noquea id les de
FRANC FRANCES
menys importancia, ein consta, (liParia t3.- Ei nriMstre de Finangué el ministre, que s'han realitzat
cas, M. de Lasteyrie, ha fet a un reen descobert.
dactor de l'Agencia Ha y as les se-Dones bé, aquests maneigs que
güents cleclaradons:
han afectat i segueixen afectant el
f.a depreciad() que sofreix actualfraile francés el mateix que el franc
rnent cl fraile no procedeix de cap
belga, convé de inirardos i els mira
manera de la situad() económica de
amb cahna i serenitat, conveneuts
que França, mitjançant 1151 estorç
Franea.
Frs efeciei en comparar els ;tigresconstara financier i econénnic acasos realitzats per <hiere/no conceptes
bara per vencer totes les dificultats.
—Hayas,
en el que va d'any amb el correspo-

perii ditspria traqueada ea ii

-nital,ersdogn
sentit • pronunciar mai
tono ver-Hable: sempro els
i
ha y lelt neme satt! Dh
diminutius infnntila i tendres.
EIA pesó, havien estat
hatejals melle neu retorn a la cerjuíözlia: Telestor.., Alma-Rosa.,.
Qesien tornin rls nois, irern
a ter territ--havin dit el pare.
En efecte, van imser-se menso
!ligar gaire, arnb l'ajut d'Eduvigi Légar(I , Hu y "home Hogar".
palie rle, Québect, l'ortograf iit i l'aplicad() deis notas' ha esdevingut una cosa ineertm tina
poblad() escampada nen un vast
país mig salvatge, la majos pan
sense saber de 'letra i no tenint,
aitr0S consellers que ele capellans, acostrunat a 'considerar en , els noms noinós Bus
so, sonso preocupar-se de Ilur
aspecto escrit o (le Hu y gimere.

Nalurntment, la pronanciació ha
Ift .! boca en boca i de fn niflin en familia, I quan una oircionstitnela soleihne obliga a re-chi-ver a l'escriplora, tothont vol
dir el sea. Matee a lit seva manera, sanee toltriolre ni Un instant
que bi pngui haver per CatiRSe u n frätinetil8 ïuutns un Cuma
imperlde, PargUlcel. rugrillevgdes

a nitres lb:agües han accentuat
envara rruls lit Incert itud pel que
dc refereix a Porfografta o rit
cene. 1-torn . eseriu Diontsia, Dionfjia O Dionbsia; Conriid. o Cursada; hi ha bornes cl ue es 'l'u",
Ifermenegilda,
EdtlYigi•••
Faluvigi • Légitre treballeva per
ale Cluipdelaine cada ist tu, des
de l'ala onza aura en qualitat,
d'heme !legal. Es a dir, que per
un sou 112 vint. piastres mensuals, arrossegava cada din, de
(. 1 11 0 1.0 del mali a les nou
del vespre, tole mena de feines,
i It i posava Un ardor ferotge; no
acabava mai: era lila d'aquests
bornes per natura incapaç-os
ter res sense donar el ntäxim
de Hur . forea 1 energia, en un
rabiös espasmo que sempre es
renova: Curt, amplo. tonta uns
ulls d'un /dan estranyament. dar
--Cosa rara al pals de Quebec—
albura agote i simples, en un
rostro volee d'argila coronat
d'une cabells al fa no fa del
sIcSItOlX color, I eternament plo
n 141
Cite s'afeltava, per una
tncxphllsibhcl euqueterte, {Mes o"
tras vegaries • tt ectrnana, i
sempre de nit, dayant .el tras
de nitral'. p(enjat sobre la bomba, a la Ma yos do la laMPit rela, pasecjant la navaja per la
sova barba dura, tunb gruilys
d'esfor-ç 1 de pena, Vestit an ij

musulmans russos són
cridats a combatre contra
els comunistes
—o—
Eis

Londres. 18.—Ha esclatat dc nou
revolució dels pagesos de les provincias de Bukhara i de Pergaana,
l'Asia Central, contra l'autaritat dels
Soviets. revoluci6 que ja havia estat
reprimfda Faene passat.
Aquesta rebellid té par cap val dels
priticipals lloctinents del difunt Enver paixa. anomenat Badja
.ex-oiicial de l'exèrcit turc, el qual ha
pres el nom de Selitn-paixa. Aquest
ha imitat 5al la poblada mussulmana de Rnseia a combatre sota la bandera de l'Islam per alliberar del jou
deis comunistes m'aso% rukhara, 3<hi
va, el Turquestan i la Transcaucäsia
i proclamar una g uerra santa contra
els comunistes.—Radio.
la

EX-MINISTRE TURG' DETIN-

GUT
Constäntinoble, 18. — Sim procetlit
a la detenció da Djemal Bcy, ex-ministre de l'Interior, en el Gabinet de
Ferid Pattea.flavasa

Dublín, 18. — L'ex-president repa'oficia De Va'era ha evtat traslladat a
la presa) de Limerick i sera traslladat
probableinent aquesta setinana a Du,.
De • conformitat a la llei ir'andesa no será judicat, sin() internat indefinidament: Lti seva detenció ha estima/id molt l'interès de les pròximes cleccions gcnerafs, i deis republicans és que será e:cgit diputat pel
Comtat i1 Ciare, Ahans d'esner detingut De Valera havise nomeaat president suplent de la lar; pública irlandesa a Mr. Patrick Rutledgc.
S'eall pres riguroses precaucions per
impedir que s'intenti alliherar a De
EL GOVERN IRLANDES FA
RESPONSABLE. A DF. VALERA
Da LA GUIARA CIVIL I DE LA

CAMPANYA D'ASSASSINATS

s'hall

N11'113111
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qu'e, haVieel deixat tanta s..lel p

Louis Hé111011

D'IRLANDA
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a 113 [vial a escialar la FM-• dutecd ll atura 113
•walsar I atid dos mil 13Ci0 deis impsos cuita tls avivat
lus prdxi'MISIA ijiìc dzipluals
S o in els
mus cieno gella8.

La pelita Entesa fiara un front Unic par opasar-se a les reclamacion3 (181s aliats

París, /S.—La resposta del Gavera
francés a la nota britànica fou
anit paseada a Brussellea—Ha-

DE L'AS/A CENTRAL

—o-

MI1SSO:1111 es !a disllosal

110Iil 1111288

SEGUEIX LA INCAUTACIO DE MILIONS
MARCS

D'ITALIA

litIa

Les relacions entre els governs del R e i ch i de
Saxan i a slan fet d i ficultases
L'ENORME AUGMENT DE LA CIRCULACIO
FIDUCIARIA
Dusseldorf, 18.—A Burnerhein- han
occaregut sangnants disturb:s. .
- Els comunistes s'han apoderat del
Gavera de la ciutat.
La noticia intervingué per disoldrels,
perit fuu rebuda a copo de pedra i a
treta.
La pulida llagué de batre's en recontinuen asnos
tizr llac: ciu
s ecustistes
m
4
ietl at
„
Han estat tramesos immediatament
reforeos de Eratictort.— Rads.

bitratge del ministre prussió dp
tenior.-Havas.
•
Dusselclorf, 18. — La situació als
territdris otamats s'inclina 'cap a la
calma. Amb tot, perit, en algunes comarques continue l'efervescéncia.—Havas.

ACTUALMENT SOBREPUGEN
A 5 .50.C1.: ialLIONS DE umnos

ELS .ÍSITI.LET3 EN mavuLE--

CID
Dublín, id — El Govern de Dublín
Berlín, tE — Eh; leit.lets de Banc cca
COL.LISIONS I DESORDRES
es defensa dc lee 'acusacions de no hatualment eti circulacha pugen a una.
ver inteutat descobrir on s'amagava
Dusseldorf, 18,—A Datlee sine moquantitat superior a cent usd1 bi:icins
Valera, ì atribmix al idee republica
dait una collisia entre la , pulida i
da mares.
iota la responaabilitat de la guerra
els obrers, resultant alguns tnorts i
El Coasell de i'?tnpesi tiís rebutjat
vil i de la canmanya d'assassinats a ferits.
seta moda per-la qua] s'hauria eonee:frIntla. L'Estat Murta publica tumbé
Circulen patrulles franceses pels
dit a/s llanas de Baviera, Bäden,
caries recents d'insurrectes anunciant carrers, havent arribat reforços de la
temberg i Saxänia el dret de quintuque els republicans cmpraran gasos tópolicia de laecklinghaussen.
plicar l'emissia
bit;lete.--ITaVits. ' •
xica per fer la guerra al Govern
A Genserlkirsehen els obrera de la
; EL SEPARATISTA SCHIFIA;DER;,
Dublin•—aRclio.
•mina Rheinel han estat detinguts per
DETINGUT
I.coacciä sobre altres obrers que • seBerlín; Tribimal de Leloguien treballant.
sig litt pronunciaraunt ordre d;arrest.
En detenir-se els coaccionadors, seis
contra Schrader: el qua/ es 'ebria.:
ocuparen 50 garrota i unes 20 1h00actualinent a Wiesbaden, degut a
les.
les temptatives que durant els anys.
El ConiU d'acció revolacionäria de
190 i 1919 . fin Sebraatler per- seGavaldon, la pahl morí, a conse-, Grosgerard Iua desarmat la gendar- parar dAlcsnanya alguns territoris
t/übnoia d'una ferida d'arma 'merla d'flesse.—Davas.
, alcmanys.—Havas.
bienes.
EL MOVIMENT DIE BRUNSLA PREMSA HONGARESA
Encara no ha arribat a la plaWICH TE PIES DE pei.mc
SA VIOLENTAMENT EL GOca el caporal Ciaren Solario, que
QUE
D'ECONOMIC
VENÍS ALEMANY DE LA CAresulth ferit al cap.
T.ASTROFE DEL MARC
r8. — En acabar el Consell
El tinent coronel Gutiérrez
Chaume, que forma part de la I de Ministres que es va reunir alije, el
Budapcst. u 8.--La premaa !tongacomissió.
president del Censende l'Estat
resa, coMentant la situad?) econóBrunswick va rebre d'e nou una coMica d'Aleinanya, dirigeix violents
!J' ASTA DEI BAIXES •
missió da manifestants tleclarant-los
ataca contra el Govern alentanY, al,
Han reaultat marta: Oinheraind Pinera
absolutantant
impossible
aue
li
qual acusa de la derrota financiera
.
ei l. tincar coronel del hendid de TeIlur
petició
de
crear
un
d'accedir
a
soferta pel pais a causa de la inepleste; Juli Delgado, aKt rez inaeis
titud dels ministres.
GOVern
bataliú: capita laebaatiä Vilaso; tinent
Es dirigeixen violenta censures
Com que el moviinent que s'inicia
Airead mar.
änliä Santamaria,
contra el rninaitre Hernies, el qua/.
actualment a l'Estat de Bransvelcle
tenaz, del Tare d'Estranaers; eapitana
tendistries ores hi politiques que eco- -va anapendre los restriccions estaJosee Gallego i Llus A edita, doi
blertes per evitar l'especulada ori011a de °alivia; caPitit disaintim San- m'amigues, és probable que els comuginant per aqueata causa da catasnistes es aeguin per -1lur part a abandual Dervias, dilema laceran Babe i Mi.
troe del marc.—Radio.
miel ra en/audaz. i un ataviad nioto de donar aquesta yeivindicació.i que reprendran activament huir propaganda
liegulnrs. ofunero 2.
Eerils; tinent. Jesep Martí- a favor de la vaga generalaaRailio.
TRAVESSIA DEL MEDITERRA- •
nez Eparza, Franaesa de la LA TIVANTOR ENTRE EL GO • NI EN HI•DROAVi0
Cruz, 'Cesar. Rodríguez, Anteni
VERN DEL REICH I EL DE
'soases ttípitZ, (ir) Ttlre; 0a/tila
SAXONIA
(Uly
POPPz l i t-bino; • alfeeecos ArdoIf abans (fallir al , Mati: de.
Leipzig, 18.—A consecitiacia de les
tam- aeusecione del proeident del Girasen /atila, arrihä a Antibes. després
T I ! Ro . l als
lid del Ters; do Rogullars mimod'una escala -a AjaccIo, havent
de ministres de S.amnia cOntra la
so l, comandan( Rafol Ilentän- Reichsul ehr i cl Govern del. 'leida el efectuar. ;la travessia del Medi(Tez: eapitä l'osen Trine: linda ministre da la Defensa dt l'Imperi, terrani en menys cje vuit Floree
Releve l-AsPez; tll'ssar UnnzalPz senyor Gesslera ha pral/AM tota par- da vol.—Radio.
i 1.'raneese, Llodó. alfere(;.; Agus- ' ticipaciä do la Reichswehr ert - les fes•
ti liellio i un oficial- Moro.
tes de Iti Constitució i tota relació
DE LAVVN-TENNIS :: LA COPA.
Baixes de tropa 140 entre amb el Gavera saxóa—Davaa

DARRERA llORA
DEL MARROC
MANIFESTACIONS DEL SOTS
SECRETAR' DE GUERRA
Aquesta marinada el sots-secretari
Guerra ha rebut els périodistes diemlos que no era cerda la noticia que oilcialment s'ignorés la situació de la columna del coronel Fernanclez Pérez.
També és inexacte que l'Alt Comissari pensi enviar foreea de xoc de
Ceuie i Larraix a 1-telilla.
L'actitud dele de Beni-Said éc dubtosa certarnent, nevó el kaid Amarasen
fortnä amb alguns moros en unia
les tropos espanyoles. L'actitud d'aquesta !zabila ho és tan de dubtosa que
poseiblement a hores d'ara s'esta tiratejemt antb Is nostree t'orces.
A dos quarts ele tres no s'havia rebut el comunicat oficial a cansa d'Un
cretiamont de líeles que imoossiblJaava
de parlar,
altre despatx del senyor
la diu que l'interventor general de
:Vitrina li cm-mudez' que el comandant
del "Latiría" 'ha vist voltada la posició d'Afean .Aquí el sois-secretadl
luis fet observar que no podia ésser la
d'A frau sinó la de Tirarme fundantse en qué A frau no. és hostilitzada.
Aquaast
t'es ileressandissin), tromaa ei .ennuulant (-1M
"l'Aneja- ha vis/ enread'a la posida (le 'ritmo', el qual es s e

yal ilC que molesta .resistuix. -n
--Es, facilitara la llista (lo

haixtts?
--No,

per tal de no alarmar
famílies. N'hi ha prou s'
que (en la primera nieta
n'aprereixen 100, d'aquests

MORTS e YERITS
estat Itospilalitzate ets seglients suldets ferits en aoeidents casuals:
Vredorie Rivas, e(11 regiment
(l'Art-ice.
Yalttati Pérez Alvaro, del do
Farnesio.
Antoni Prado, de regulare de
Poro 4 isobert, de la coman11.i :I luiltei sdo'iniZteill.(erle.iciilt'lest, mal i ha
rebut sepultura el tinent d'enginyers Innocenci (larde, mort
a Tifarni,
EI caporal' , clel Torci, Josep

LI na camisa i pautalons do tela
del pafs, d'un bru tercies , calcar amb grans botes polsoses,
tenia ben bit rotor de (erra, i
la seva cara refleetia tina rusticitaL terrible.
El pare Chapdeleino, els sause
tres fills, i el jornales, van eta• enear, dones, a lee' tersa.
Et hose encara estrenyia
Inés aprop eis edificis cuto ha—,
vien alçat tela Uns guante anys;
la (Instila quadrada, la granja de,
taulons ititt iajoillats, l'estable
de tronos, entre ele gneis s'Id
havia encabit dm-apa i territ.
Entre els caerme
nús,
i la Rinda grans arlires do
fullatge OPSCI.11', s'allargava hit
un tros de terreny que arnb prOu
l'ohms hacia en c elat itt de.strIII.
Alguna tronce verde havien 1:sha-MIME.; i, utilitzals per les
bastides; allrüS de, sces, Herrets
i es.teltals, havien nodrit fo t un
hivern la gran pato j a do litemze; perb la (erra encara Otilnva
coherta d'un caos ‘le saques,- d'a
rrels(inlrottieselarles, d'ubres
colgals, mesan pudrils per ereMar, d'altres arbres mortei, P e
' olim po en peu en mig d'un-rbs
beseitige do venta.'
Els elue !tomes van encaminas-so un matt cap agrien tros
de tersa i van 1)0 h so u l'obra
tot eju gitit i sonso dir-Se UR Illt/t,

morls i forits.
A Inés a aló,: di baixes de regulars
entre moras i
Salvo error.
COMUNICAT OFICIAL
El comunicat rebut a darrera ho-

ra, din:
•
A la reglé oriental, a les cine de
la matinada, i amb l'objecte d'efect uar iuss c onibiii su Ice poaicita de
i Tifarui, Sortiren tres columnes,
arribant a dos quarts nott a lee.
posicions avançades, havent-se pre:
sentid eta rifenya en nombre Inolt
considerable, ba y eta d'efectuar un
anude desplegament sie tropes ,
morqs. fortarneut pavapetate
en el ()Mol situat al nordoest de Tifarui i noca dominante sobre la pista, hostilitzd les trapes espanyoles
amb gran violència, descarregant el
combo; u la primera de les dites posicions i deixant-hi dos batallons ile
refore.
La resta de les torees es replega
per Quebilani per reprendre l'operad?) amb Inés alé,

perquh ja harta ostia fixada per
endavant la Reine do eadaisoci,
El pare ,Gliapdelittne i Di lié
van posarsse l'un davant, de
l'aliso a caria mistta'. d'un arbre
drei, i comenvarort a brandal.
Iturs destrals de mänee de elrever bord. Caclaseit feitv di bell
antuvi un tall prol'und a la tusIn, pican( pecientment al roateix
indret, dueant tutá guante sego , s .a. s enlairä bruscatuent,, atacan( al
tronc ohtquaetttate itta paro mós.
fununt i font volar a eatla cop
on enconan groixot com la roa
i 1 te Iii 1 en Id maleta Sentit do
Ist fibra. ()tren els dos '4114; eslaven a punt (rejuntar-se, un
dels dos s'aturava i Paltro pi', aya nula lonIament, deixant ea-.
da Negada una ostona la suya
Mistral tti tan; lit fullula do tos-,
ta qtlo encara aguanteva l'anee
ver una locura de mireele, cedía
u la fi, el trone s'inclinava, i ele
dos bosquerOis reesilaven
pas i el iniravon cauro " Ilanont;
titt gran crit, porqub °atiesen
s'espavilés.
EduvIgi Légaró i .Elsdras,
alost i oros s f avaticaven, i si Farbra no era inamea posat per les
ro 3 , 005 de 1.1.11S dos, Pit gafeve.esodasoe4 per tut-extrent, creatutt
les fuetes mune sota el tralla,

dosprüd os reesonven. sutivont.

STRESSEMANN CONFERENCIA AMB EL PRESIDENT
SAXO

DAVIS
(Massachu,sets, E.

En el niateh doble d'homea, de lawntennis, que Ce celebra ali j e en aguceBerlín. 1 3 -- El sonyor Stresse.. , ta capital, els australians vencereu•
tds
franeesos per 9-8, 6-3, 6-8 t . 9-7 . ,
maitu ha celebrar tina extensa confeEts australiana resten, dones, en;
rencia zunl) el president del Congras de
condicions ile _disputar definitivament la copa ,Davis als nordameri-:
UN ALTRE DIARI SUSPES
cans.—Havas.
Berlín, IR.. — Per llaves pablicat artieles contra el non canceller senyar
DE TURQUIA
Siressemami, el dleri Di;utseU
l'ha ha estat suspés de publicad?) deEl
Covern
turc ha decidit raer dues setmanes.—TIavas.
que
Angora sigui ia capital!
VA IbBNVO
AB
RRz
ITL AAGITACIO

de l'Estat

Dusseldar f, 18. -- Va ealmant-se en
Part l'agitació reguant entre l'element

°b A
reiril tot, pers, la situaciSco ntinua
essent anormal. Fraeassades les gestions
de negociad() entre els delegats minaires i patronals, negociacions que, caos
se sap, s'estaven portant a cap a Berlín, aruhrlues parts han soll/eilst lar-

amb pena l'esquena i braens,
que C. 11.1iXiPll' a les juntures, i
se n'anavon a dur-lo a 111111 do,
los piles d'aprop, amb un pes
esui'l i tentinejant, saltant Tels
nitros arbres que etteara hi hacia per tersa. Quan trobaven el
fardell massa pesant, s'acostava TU, 'Be!, eonduint el oavall
Cardes-Eligen', que arrossegava
una albarda a la goal anava
garla una torta cadena: la eadutut s'enrolllava ti rentorn del
trone i el subjoatava; el cavall
eapuntalava, i arnb itu estot.
q ua itifletvmt els müsouis de les
sayos gropes, arrossogritm per
terra tel trono, que- fregava los
80(11.2CS 1 aixafava els yerns
vos.
A migdia Maria•sortt al dinloll ret la perla i anunelä arnb un
Ilarg. 'erit que el clinar eslava a
punt, Els bomes van alcar-se a
Pus) a poc entro los soquos,
amb cd revés do la mit
lee goles tilY cusir que Ahí IlisCaven als ulls, i van (Tarar el
ealtii ulit natill,
La sopa de phsols Jis finneva
als plata. Ele cinc hornos s'enteltIlarea lentainant, coro ai osli guessio-tota utlea nturdits pal
doy trole-01i perb a utosura que
reprenten Peilt ree dental-lave la
1414111. 1 11•VilU
b ev u
•

8.
Segons uto
despatx d'Angora a la: "Wests
minst Os Gazette", Ah-1'11ndpaixh, viee- president de l'assemblea nadonal, ha dedal-al;
que el. Govern havia deeldit os--;
definitivainent . a ..Ängora!
eont • zt capilar do Turquia,
lisa clin
1..08dis, 1

cesen a Menjar • amb avidesa..4'
Ia . s cluoS n 111nes el send en,
Plial ele Illals
portilla MI'
plata .tio rarnsalada i 110 pata-:
tos bullides, abocan t el tú f 'tu-,
len( a les insses, (Can van ha -,
ver acaba', lit vianda, vals ontaa
plir els platets xarop de en- ,
ere, i van suoar-iti grane tros-.
sos de pa /entice; després,
tole de seguida, pesque haviem•
monja': de preesa 1 sonso dissee
una pasante, van apartar Hure'
plats i .s'ajogneren a les eatli-res amb sospirs de contenta- -ment,-enfonsant 103 Metal; a IPS
lattxaoues per cerear-lii les
pes i les bufetes do pose l)lctsdSdc tabac.
Editvigi Légarkva minare as-s,,
selled'e al !lindar • i- VIt ‘ . fepettIS •
dos cops: "He tnittljat bi! .,. lfe
manjat bé.,." ami) l'aire d'un
‚beige que 'linea un (Moret,
parcial; després d'això va adus-,
ser-se al Jarana:al= i va deixarmiar el fum da la soy a pipa ii.
la mirada deis satis ullets.
lids va seguir en l'aire et ine...s
toix Nagithundulge inconselent:.
El pare ChaPcfelaina va aban-c
donar-se • a poc a pote' e.
seva,
motiva i avabi't ensopint-se;
anees fumasen i crittVerZmen da,
lime .t1

(CesObbb74),

k,.

Diunten81-.) 1u u aa). Ut) In;:ä
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les terres
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L'endemà del míting de Tàrrega, els expedicionaris visiten la ciutat de Balaguer i la histórica vila d'Ager.
El miting
major part -dels quals
de Trernp. -- De pas cap a Esterri, els patriotes d'Acció Catalana són aclamats pels pobles,
apareixen endomassats amb banderes catalanes.

L'APLEC COMARCAL D'ESTERRI D'ANEU
Eis mítings de Sort i de

Gern i

de la Sal. Excursió a Capdella

i.

al llac Estaigento: els nens de la colònia escolar

de Capdella rebeii els excursionistes cantant "Els Segadors !` . -- El míting de La Pobleta de Bellvehi: un poble sense
escola que vol escola catalana. -- El miting de La Pobla de Segur a la plaça pública. -- Retorn a Tremp: visió de la
Mitings a Agramunt i a Cervera.
Conca. -- El míting d'Isona. - El miting d'Artesa de Segre: l'equip d'oradors es divideix.
Els patriotes de Guissona. -- De retorn a Barcelona, l'expedició és acomiadada amb crits de: Visca la Ilibertat de Catalunya!
Els patriotes de Balaguer
Després de celebra' el míLing
dc farrega. la nformació de;
qual donärein oprtunment, els
espadi•clona . ris d'Acajú Catalana
sortiron, dissabte, dia LI, al matí, cap a- l'alta muntanya, aeguint la via dk Balaguer, Ager )
Tremp, continuant, aixi, rutinarari fixat.
En entrar a /a ciutat de Ba?aguar. un nombrós grup de la
Joventut Nacionalista, adherida
-cid Catalana, salud els
..,-ionaris de Barcelona, rema:d.-se a l'estatge de l'esmenlada entitat, on foren generosament obsequiats i s'aprofilaren
e. :s breus moments per aaaviar
linpressions sobre pròximes
Z'ampanyes a emprandre..per
....S 'de l'Urg.ell 1 del Segriä.
s':acorporaren a l'expedida)
s.tnyora Xavier Rubias, urea: de la Jav.ntut Naciona_
Francesa Porla. regidor;
'turet, Amadeu Ubach i d'alsortir'ela la comtal
automäbile tle l'ax•pad:ció,
saris de la Jovantat Nattio--fa i els que en aquella hora
•o laven a la placa Oh M a raplaudiren. i victOrajaren
Calalana.

La visita a A ger
1 la histäriea vila d'A702r.els

Arribada a Tremp: El míting

Visita al Casal Nacionalista

A la caiguda dc la tarda arribaren a Tremp ele, expedicionaris d'Acedó Catalana. A Se.Iles els esperaven els • sanyors
Robar' Vives, llamen Bosch,
Blal Molins, Francesa Cubiló,
ltamon Salsa, Josep Sala, prestigiosos elements del Casal Nacionalista. en un auto orna t amb
band.erc.s catalanes.
Llur arribada a Tremp dona
motiu a una veritable manifestad() d'entusiasme patriòtic i
a A celó Catalana. Tot
et poble estava en festa; la bandera nacionalista lluia en diversos balcons i onejava als cima
f/(.1_ cases.
lIoll abans de l'hora anunciada
por al raiting el Salé teatro eslava tan ple que vis passadissos
i les ga l eries eren ocupats fine
no permetre l'entrada d'e/Eres
parsones llague/1)n romandre al vestíliol i algunos que
no pogueren- entrar.
• L'entrada dele oradors fou
Margarnent aplaulida. El-s parlarne,nts foral: escoltats devotament i interrnmputs voltes va.e.,aeleasapols
.
entusiastas aplaudiments de .la .concurrim .cia, en:1re Iee qual > hl havia- una ,neim, broce represantac- ió. -femenina.
I ' Ocu P ä la pres'dttnria el- seo-»)' . pe!a: Mohos. Casal Na_
- eionalista de Tramo, que donà

De4rtls del initing els propa-

Anea

..Es/ e r

gandistes d'Acciú Catalana vis/1aren l'estatge del Casal Necio- nalista. La conversa atnb els dirigents de l'ardida entitat durà
fins a la niatinada, havent-se
preis acorde sobro or ganització i
propaganda que fan espera orar
un tomb cumple'. en Porientacid
ed la política d'aquella contrada,

Cami d'Esterri
Al dematí del diumenge els
expedicionaris sortiren junt
amb altras senyors arribats -de
Barcelona, entre elle els senyoN
Millet Bertran, i precedits d'un
autoenübil ocupat pels ste.nyors
Cortada, Montoliu, Boixadds i
altres entusiastas de Tremp,
emprenent Lots plegats el cami
d'Esterri.
El pas dels automòbils pels
pobles del camí fou impressionanE. Assabantats els vetns,.de
_tots,els .pobles i vuele cte lit,uli'eran que havia de seguir l'aspedició, gräcies a la propaganda
realitzada, una de les manitas. tagions de la qual fou Descarnpada de rar tells- fina als -nrés
petits pohlats, sortien a la cal)ratera i a's balcons ño las cases, aplaudint i donant visques
a Catalunya, a la llibertatade
Ptttria i a Accid Catalana.
Roalment era emocionant;
det.sprós de sortir de La Pobla de
Sa gur i 'mesar pcI magnifie
"pas de Collegats", veure la
dasfilada dels antonMbils, plens
de: banda e i's barrad-lee, per la
carretera que travessa els pobles de Gerri `cle la • Sal, Sort,
Rialp, Llevorsi, Escaló / alinee,
la
en mig de l'entuslasm,e• de
gen, i oorn tela espurnejar els
ulls dais expedicionaris- el quo
pastorats i pagesos pal- carei eS
desrobrien i a gitant les gorro 3
O va cionessin Catalunya eis
propagandistas!
A la poble de Segur s'afegiren
a l'e:medie/6 en un nitral autoels senyors Alegret, pare i fill. France-se i Ferran Soldaga. Silvi Gordo, Joan i• Concepciä Onil, Ignasi Maluquer
dat tres.
En passar per Gern i pujaren
a Eautiunnibus Paulí Montas,
.Joan itAntani S:rleint) Huís Rabab.sa, Leandra. Vita, Eduard PiJosep Boehaca i Antom
Sauquet, acondicionant-se en la
part alta del cotxe i enarbolant
unes banderas barradas.

la benv1ogtilizr als

foren retal
cié Calalana. i seguidanonn etall
patriota. nietgo' de la po- la presidencia al sc.nyoa
;, En Xavier Barenys., pel
tao d'OlWer.
ciat d'aquella vila. mosEslavo a la_prasielC:ar i a. ul.gustí Soler, pels- senyors
tra els senyors esmentalS i els
::s Benseng. Jos:ap MonS6 i
oradors, ele regadrrs de Trernp
•.-u - Ferran. Desprs (1 0 di - Francesc, Gibert. Juan Illanoh,
reberen la Visita deis scFrancesa Basthla i Germit Jor: alcalde 1 jutge, Vicens
dana, el Dr. Parlera i
Eduard Finestre.s, en
els senyors Francesa Cublló,
dais quals visitaren Ange l Nix .1. 0.S en SeiX Esqueu•- s g.a- Collegata d'Agar. inte- re Antonj Baat ..-dt5. Itainon
rettinLíssirn monurnent romänte sadors. Linfa Calvet, Pere Bar()
1.9) nl qual )c-s treiben rastre de
Bonifaci Colomina, En Joan
PiMares murals; ediflei
Tur.ó. do Talar!), els sanyors
ric que la Mancomundat de Ca-. Joan Itorrell, Rarnon Sorra i T.
Li tuya tí; el propOsn
con-- Borran. 41e aurp. i attras de,
.evitan', aixt la ruina Tramp 1 (le pobles veins que ens
d'aquest antiquissim fou iinonssible d'anotar. a/11dd.
Parlaren el senyor Saturar, il a
:al ja mitja tarda: la vall la Jora/111n :Nacionalista llaaer, que té per respat- lagurr. Eiluard Sazarra, Franenorme el Montsech, a a- cese Masfarror, Jo.s.e.p Grant
' a it ombrivtatt. 1 aaareckat Sa'a i Martí Esteva. e 1001 I1 raealls dele viatgers encara te e l sanyar Nicolau d'Olwer.
Ileu's aqui un I L'entusiasme provocat npls
de Catalunya, ric en altre cr:seursos esclaiá al final, .Ct110i que d'encit de la daca- Pan! totholn a poli arel el nostre ltirnne nacional.
:a nacional va perdent els
von dbat n ilnon l , pis
Els ulls deis presenta csptirws i com els temples rno- nejaven d'ernoció. No es tenia
renOrd d'Un acte semblant.
autals es tornen runG.

L'itinerari de
l'expedició
-D'A 10.

L'arribada al lloc de l'Aplec
A Sed s'afeal Pasp tdici&-rel
eriputat d'aquel' distriete . a la.
Mancomunitat de Catalunya,-..
nyor Serafi Casanovas.
En arribar a Esterri_1"..Arieu
l'entusiasme fou_desberdant.
Xamosa vall pirenenca, al final
de la qual lii lià situat , . entre el
Noguera Pallaresa i el riu BC14
naigua, cl poble d'Esterri, ofereix espaciada esplendid...›El
temps era magnífic: un ce' sense núvols valorava la Magnir,l
-ceniadlsmuntayeq
s'enlairen totes per sobre eis
(105 mil metres. La pluja eaiguda
hores abans havia refrestiat el
temps, i els verds dels pral¡els hoscas tenien tonalitats sorprenents, aixi Cera les roques i
les cimas sonso vegetació (in
s'erula,vina bes neus que gairebé
tot l'any les tobrefsen.
A Esterri d'Aneu a-s trobaiteri
representacions d'altras pobres.
Saludàrem especiálment els se-t
nyors Joan Garreta. nieste de
Serri i Francesa ArFtalgt-,de'le-.
bera de Cardós. •
•
,
La plaça .estáva.ggaroida.amb
ba.nderes.. , catalanes, lszia. , de
ge nt. ; el .jave nt d'Est:er,ri portaberretincs -vermallas,
borant la bandera de la Pàtria,
com lambe ho taren les repre-t
sentacions arribadas. Es veien
mollas damas als balcons.,
lambe diversos _sacerdlots. arei-t
bate deis pobles.
Els expedicionaris, desprée, de
descansar breus mOrnents , apareixen en un dels balcons de la
placa i són oyacionats.

L'APLEC COMAR
CAL D'ESTERRI
D'ANEU
• . 1s parlamentS el
diputat a la Mancouninfrat de
Catalunya pea :Sui d'Urgell Sor -u.

En Serafi Casanovas
are.
"Senyores, senyo •-2,-)tes pa.
_
SOS: Jo us aaludo a Lots,
d.to des del seuyor baila a
ti In vilatä neta la Mind . rn 4,1'43
vilitat donada; luid• això ja
Te la xiulada 01113 se2 i1S" tribn. a
la uns 20 anys. a aquesta

anib motiu de la•priMerit• confttrUnela donada, pel (lector Aleo-.
ver sobra el Diccioneri . de Itt
Rangua catalana.
Un dele retreta nuls generalitcate i- unànimes de les terres
Ileydatanes, i particularment
'
•

MITING A TAR-

REGA.
DIA 11.---visrri A BALAGUER 1 A AGER. MITLNG A
TRDMP.
DIA 12.---APLEC COMARCAL

A ESTERFtI D'ANEU. MITIN° A
GErtru DE LA SAL, DE RETORN CAP A LA POBLA DE
SEGUR,
DIA 13.—EXCURSIO A CAP-

DELLA 1 AL LLAC ESTANGENTO. MITING A LA POBLETA
DE BELLvEL
DIA 14.--MITING A LA PO
BLA DE SEGUR.

DIA 15.—MITING2 A ISONA,
ARTESA DE SEGRE, AGRA
CARRETERA DEL PORT DE LA BONAIGUA.—LA MATA DE VALENCIA D'ANEU

MUNT 1 CERVERA,

CARRETERA DEL PORT DE LA BONJUOUA..-REFUO1 DE LA MARE DIE DEU D'ARE;

tiuMerige 19-al'agest de 1923

talen -els ulls 2 Ue • m.eravelles, 1.
er que no dir-ho?, ells cors,
pas solament ;pe' goig estaja aceleren una mica el batejar. Si la visa no s'atura ala
aranera termes i s'escampa
per la vall, la ¡Rusia del vol és
jan completa; acaba de donar
aquest efecte la illeugera depressió que experimenta . PorToas As camins de
eaanisme.
la muntanya es fan obiradors;
aquell eorrio/ que travessa una
tartana i es perd en les desertes altures de la vall, es el que
porte a- Santa alataa del Tahutl,
aeai tan enyoríaola de les pihtares que s'estotgen al Museu
Municipal de Barcelona; aquell
altre senderó, un xic mes a la
dreta puja . cap a Caldea de Bola 1. saltant pel damunt de la
massa formidable que lance
atto:alza, devana a les pastares aivisiblea de la vall d'Aran.
Era mig dia que els expedicionaria posaven el peu a nestacia superior del funicular.
Seguidament emprenien ei cami cap Estangento, passant
per la cornisa que dibuixa el
canal al flanc de la muntanya.
Lluen els ulls amb suspires
d'enlacia; els pite s'inunden
d'aire pur i crits d'admiració
trenquen ben sovint el silenei
de la marxa accelerada. Després
de vuit o deu revolts, apareix
sobtadament la presa d'Estangente, a 2.050 metres. Encara
un cop de coll. s'enfonsen els
ulls en les aigües negroses de
l'estany, i un moment després
ele bornes d'Acció Catalana en
trenquen el miran en sub/11er-

Devallant d'Estangento
itiis-g- a la PolY.eta de
Bellvehi

Ein

Arribats novament a loaCentral que l'Energia Electrice de
Catalunya té a Capdeila, els expedicionaria s'acomiadaren del
director senyor Motter, regraciant -li novament les atencions
que havia tingut amb elle. Visitaren--la Colania escolar que
costé l'esmentada Companyia i
"entre elas celta d'entusiasme de
la Colònia sortiren cap a la
Paleta de Bellvehi, on taren
rebuts-per toa el poble, que havia guarnit la placa amb banderes catalanes.
La Päbleta ele Bellvehl no te
escola de nota . Alai que arribaren els expedicionaria, els haalarde . de La ,Pobleta manifesIcen Ilurdesis de tenir-ne, per& esecaa catalana, • disposantse a fer el sacrifici que ealgui,
recabant nomas l'ajut de la Pro lectora que ele- excursionistes
saeariren . a gestionar.
Seguidament se celebra el
nyíling- a la piara pública. Seta
d'un olm centenari s'aplegaren
els oients, que és tant roan d'atot el -poble, acompanyats en-

cola per una torta representara', dele nacionalistas de Senterada:

Parlaren ele senyars Erancese X. Rubias, Magf . P. Sandiumenge, Grant i Sala. Jover
i Ntealau d'Olaver. Tots ells forre., mea aplaudits i interrompoas algunos
vegades amb crits
..
pe. aóties.
"Els 'SegadcirS", que com a
Iti. rls altres actea s'entonaren
en ".nalilzer el nifting. deixaven
les' veus femeninos que
lit •, marea-un mejor encía.
1 ts expedicionaria foren acosa lats cantant l'hirarie naciera. i victorejant la liberta ,. de
C( . . lunyá.

L'estada a La Pobla de Segur : El míting
-

expediciollaris pernocta(vament aquell dia i ro.. :otea tot el següent a La
de Segur. Eje nacionalisaquella vila tingueren to1,-,
ea d'afe
ncions i de gener.. ts amb Ilfirs bostas.
I (-asa petral de la muller
'tdr. t . asirte amic Salvador Maltaque ., estatge dele element diré elins de l'experticia, f inane
hissada durant tots elle dies la
bandera de , Catalunya. Dilluns
el ve spre, hi fou obsequiada Iota l'expedida amb un-esplendid

sopar.
.
El dimarts, es 'dedica
el • dia
seneer al repay s dele oradors i
exe ursioniates í a visitar la poblada 1 els seus-belis Ahorna.
Els nacionalistes .de La Pobla
tre ballaren, pera,' raes que mai
Per assegurar l'ax it del initing,
ae unetaaper a les non del vespre.. .

'

•

manis se celebra a la
Plaea p ública, la qual apareixia
(aliada amb atrape barrats. S'Iti
a P lesä una Multitud compacta
i di versa: hornee, -dones, inf aras; - ht havia( tot • el poble i
ttneara moles representacions

dal s .• p obles' veinaampiasantase
't altrat deis assistents la penalita t'daina llarga
'caminada'
l'reaidí En Salvador
- Maluaq ,uel' 't eis tp atriotes de La Po'a t.SI,lal Gorda, Ferran Salduaa, Sean Grial i Eladalt Alegret.
, Tip,d'un, baleó estant, els. ora-.
t'ea dirigiren la 'paraula al poblee,Feu la prese nt acióa esa terTnee ase alents a d'aria magnífica
clueda t, En 'Sa lvad
& Maluquer,
t i qual an
anteeedint la paraula al
...!9,17 -Pe Ttltxo,. mettre . de. Pi,

-L

..t A. PURTI.. ;01.T54T .
•.

e de tots i el non-P: cle'rentitat que
els dula una-parcia -tara
d 'esslle iiisecau.
el
lent a Phora,,i,els exaedleionaris entonaren els egteadaa;tels.
del poble rió elS . 4abien. Un deis,
catalanistes vena - teja esaarees
ptoenra' ca
ri eCorday-ne, la-.9fetrec• o la

;

.ans amicsamapita laris que s'esl'orearen p •er fer piaran le -la'
da orare ells honres d'Aceid

r

Cal Manta

Iii iniEng, es dona al tratre
it taa(ipat. presialinl-:. En Joian
Chselles, terionipany al de" la Co- I
iniaaki..arganilza,tora, inlegrada ¡mis; senyors Joan Eornells,
Anloni '11iera, Erederie Gómez,
un vi emoeionant el
Joan ,Llose‘a1/2, JOaquim Fiestee,
d '!q''°utet 1111,
All] 1 E s tos ,c. Frit110vs4: Casaamb ingentritat no•paa'eXén-ipta
nffljana - i'llannin Enmaren.
d'una teeiaa' malicia,crida: no
El,tealre, atenta:Sita. 1-li asser is pas inentida,
s:steix ' tan gran nOmbre de seEl Siridtiatit kgn1ain d'Isona•
nyores. Parlaren, -ultra..el preobse q uM •als-eapledleacineris anda
sideCt, 'que fAll la preseatacia
un vela-Mil' d'honcir,';I:en havent •
dele
anees' aeadorsa eedirtt; desdinat foran'ednYidats a preP aé e, la presidencia al senyar
dre-hi 'éefä, fent-Ids, 'costal eis d'Oive. er,
els seaynrs
regidors Pare 13ehat laJosen filfr
.Masferrera,1 oven, Grant i Sala
i els 'aereYors Fiteriease : 13adlit,
•
aaleoleu.
Josea Espina. -Antoni MarOrais,.
Teas el's parlamenta 'l'oree
Isidro Badia, Isnasi,Rieeat •ag'molí; apleodiLs i „en ronienear
naei • Bébela .ahl °ni MOils6.
los primeres notes deis "Segasepa.Atielle, Pm -1\Iar.2se't Trena .
alorea;tothem, ä lien &ea rieleCP S11'» BovPr. "FreneeSe
EN
SALVADOR
.1RAL00UER,
j'ah .4aotalunaa.
.,senyor Nico•t •
UN DELS 0112 OANITZADORS DE.
`adabe • anal un erit,
1
Coin it r.eeórd de
L'EXPED1010
'
Tele
•
ViSea
la
'República
ent nimia!
SERENAMENT, EN NICOLAU se'ls deixa uni, bandeja catalre'Els .amtes de Guissona ' haD'OLIVER DEMANA ALS PA- na. • brandairt, la quasi for 'en San
'Al
a la' preSiclahela hi hav'ia'-els ,vien, acuda. a Cervera en dos
en
TRIOTES GENEROSITAT 1 SA- luciste els ariatsera
'senvors Ball, Boroorriptè;: tagad;
t. • pesarasee
.
i • un "ente, ' amb la
novament en' meraa.
CRIFICI PER CATALUNYA
ade 'dula a • la .seva villa
; 'parlaren a igramunt, era se- I `elS'orada's,liareelnnins.
nyana. un dels - bornes que més
Cap a •-',./SrteSa deSegre
nyürs'Braifrai,,̀ ,que'fÓu la pre-1
aqueeis niellisSim, no pesacrificis ha fet per la patria,
El miting, a . .1a , ‘saia de la 'S'etat'acib- `dels ' :oradnrs, Róbles, ..gaiar'en S•etiefer el noble desis
i ale representante d'Aceió CaSraulA,
nacionalistes de Guissona.
talana de Barcelona, senyors
Dàlia Zlanca,Societat horal `‘'inktit; ' anda Una coraisi.i8 • de dels
• ,
Masferrer, Grant i Sala, •Martí
. • -,
Els,austas deixereh elafOns de • Mollerussa;, DuragiaReanals
Estere i Nicolau d'Olwer, els la conca, enfiláctase .cap
Retorn
a .Barcelona
:EsteVe,',el.Ss'ent.""totst -liara faparlamente dele quals seria serre ¡le C.oraiola.'açuait foreaal
ti -,li
.i eaapnaritiene;:tiotiun-,grr:)::,.
a,:
Dijoas,
en
el
primer aren, 'ele
a1
.
1
a
.
.
iu
f
,4e.r
i
:
iiiar
molt interessant de reproduir
i dv4
t se,ii:g.:.;:
:;lajetl:1;' ¡e:no::: • expOdicionaais retornaren a
cine, es deturapen ic els exped i si no haguéssim d'imposar- cionaris eniplarep. des • <Uaj..
• ataafahae. '' "••••.: "
la Antela'
' •
no s obligados limitacions per
quell magnif ic: mirador la va-ata . i' '• El ' s.dnVor Edjaár'sü g geri: a Ilè- • 'Elagrno , que . g havi a . anal a
tal de donar, ja que mes no,
.
lal
P
a
.re
•••••(
T
'Sí
aiata'Aitte.
de
'll'ax'•,-"ig-idór
'de
ccitaa
i
A g ranjunt' arengué ..C1 tren a
tda.:
una impressió del conjunt
Cap a l'altra vessant anaven
.altres , s'hi. ajunla
l'excursió a .
-ten
a Cer‘•er'a.
El nüting de La Pobla fou aeostruit- se•a' le's ribes •Se- •
1 ,gpd' as Siiailitát 'd'i4sSis•tte 'W, "Xxpe'7
T.:TI/al:8n a, la' capitel pilcas
un dele nies reeixits; la rompe- gre. A mitja -tarda arribarén
Artesa; Aus carraterbaela lestrO2 : dieló, chni ea5 ell" Sea.,'ile,saa per •act'ala., laavien t en el
netració del públic runb els • conra yen els aestdars,. Mareen:Valla -trabaraaa al balneari" de','..(a4rtia. pItade.le-borta gentde anuntaceptes'emesos pels oradors fou
perfecta, cono ho provaren les i Josep, Maniza-Sole.• el :peeiodis- yOlgua ,. .fer.. padabíte deqüesth nya uina.:esperartea' dc aadrinnovaciona 'reaetides i els crits ta Josep, ••GaIleeran 1 ole Manead 'la sea ' adhesaft 'a-la eiö, .f;ana ambició pala:atice.
d'entusiasme. Com tots els hl- senyors. Angel ' •Piens.- Astuni pronto e- a eampen.4, duta a ter- Reearclaaen encara cuan en el
i'Ainsadeu Dermo, per la. aeivar tarea, raidiaa pee peda .johle. el pases seatres actes, acabe arab el cant Santesmosses
Iran. ,
'• •• '
petfs pena çoiripapars da, ccia Ca„pastors, es deseobrien
d'"Els Segadora".
Poca estoda:'desprós. ien be= talena.'! el'Ac! abar-se
, , la Lectura, davant ga -, ban,dera.• de .1a .radria
vent visitat adeStireat.' a
oüblie
eselalen.,
el
una
o
n
aciá'
i atonteetávial el era: aVisea
.
,
:J
•
.. .*:.....) .
' escolte, començà elainíting la'
L'aden a l'alta muntanya
e
'llihertat
• •de -Catalunya!
•
s•
gran sala L leatre de , la Soeietat
•
Ileydatana
•
cloral aLea- Daifa. Bianca",
Els fruits de l'expedid()
Dimecres, diada de la Mere
pati de la...qual ieda( salarie sude Déu • d'Agast, de hon matt, perior: estallen plens :de goril:a:
a'A'ecid Catalana no ha anal, a
cereer'aer les tercas .de Dleyda
els autos de l'expedida, corogota. Per Paseenari i per; les' banata de banderes, deixaren La renca, banderes ci clraperies• de
eaa avantatge palillo ni ha volde
Segur
per
la
carretera
gut aainnençar de sumar adepPobla
les quatre barres.
: •
que voreja el Ilae de Sant Antaiès ;per elsrde'venir un factor esaPresidí el míting e•Ivenerable
ni, cap a Tremp.
titiable .en • lea l'antes i ' layandoctor
llaman
•Bognet.
-el'
qualEls nacionalistes d'aquesta
tata tpeesanitlistes que esclaten
feu la' presentada . dels altres
vila esperaven el pas deis examb 'el' inexint.uin'de latir forre
oradora- anilaparairles-eseaiants,•
pedicionaria, amb els gneis can- planes
d'eleceions.
•
•
de
tsentit
nacional
.
.
.Parvieren noVanient impressions, laren Ola senyors
'de, pekeureicr aálhatie
Xavier Itarbiesa
acomiadant alos entusiesticaés eanit, 'preeisajaant; en
Grant-1 S•alla, Duran "Ilenals,
mena
part jiruiubijsatl, a'aqüeat 'eareèMartí Fsteye i Nietlau tfOlwer:
Aliaren descendint cap r. la
ter ade la unaleixa. Net' l'horitzó
Foij
atete.s. mea
pera balan: de la Gonce, traves- siastes iimde.dele
bolftk 'de tot aíthptonsaTde' prbmajar juateSa de pa-.
sant pobles i vilatges fina a ataxinfeS . eleeeions. han pogut venraula . per' part dels' oraeora. t. nyer• -una nava fila de latinaEn acabar, co aade.tea atum , es'
laaben 'efteaainent eIs bonie.s
rara
cantaren • "Els Sesadors".
quellea eornarques que la fina'
aitat
Catalana 'es .molt
Isona — Ei miting
'Weala 'que 'han. perseL'expedició es div,ideix
•gut cIa *grúas política, intime
Cajaa les once S' ar r ibà a leomitings d'Agramunt i de
els que han . ostentat el nom de
1121, terca inexplorada pele lo/facie/je/latea.
•
.1 Cervera
mee d'ideal, verge de tata preI
• Liatltaa • ra6 ate l'èxit assolit
dicada, cola 110 fossin els mote
A • Artesa ele Segre es trajeha estat la 'clialariitat.dels conobligats deis candidats en vidr en cls exPedacaonaris amb els
«catea. ..entes- Os en els múltiples
Lies d'eleccions.
senyors Josep'alaria . l3all i Pau
r'praainçate • prommeia t.s. durant
Boficbmpt'e,'" d'AgraMunt, i' As,
la campanya. Alai, allionestede Caraera,'' Eredenie,Damec,
; . corresponia
Adolf'Esie
Va, 'Falta. ForilOya' i
,
EL - R GIDR DURAN RET 7- • II 'claredat í la lleialtat en el
Joan Casella, loas', As. auale,:en'
Piengualg,e.
autórnetbilS, 's'havien avarie•at. NALS, EN , EL FRITING D'ARTE.nostres amies toreen ple) .SA DE, SEGRE
portaid,la atilntOó (lefa re'sriament eSperaneats. , Es natutants 'patribfee- eles 'reape.cti,
De :era...as ' .íe.1 lnitTiisg, 'efe vial- ra t. que eigui aixta A les terne
ves.
; ;• • :,••,• • ,
gens yliaitaaein , :ele, princ,ipals. .de Lleyda atet.esta. disposat per
Forçosament, l'expedida s'ha- carrera .de;" la' at ila, •deturana-ae, 'rebre la 'bona IleV-or del patrioalié de Perfir::-Anareri a Agra-- una bella •• es:alnit a lanp,lartn,:ad.." :lema cefalea la malaria prima
inura els senyare Marta Eateve,
mitane le 'jale cine es..aqUella. •és,:admirable.._ Cap dale vicia
Daran Iteyrials:,'Ednard Sag,arportalada i r9inani,ea de 1!‚esgle•-: que. a ,etatat poden esmertetr
ra, alagí Stínditunenge. 'Eransie, taü,bea !ligada amb la res-. aeeperitanaejoaal no te. estada
cese Xavier' Rúies,_ L'ardona, „te' dei:e edificis a amb 1:eStrtic-• .ehaequellé.s. re g ions ,coronad'-.
Bertran, Meill 1 i Gini, enez„ i ;a erh• te la;
'. per netas ‚ciernes .Q1/8 .preeserCervera As . senyors
•ba.P" t a,
initja'. nit, sra'tir'en: ven. le, tota, corrupeid el cos i
Sala
crOlwer. Joven, Grant
ap ,auloirililligs"..,84p ,• te [Tarae,ga,' :P •eSperltantecihrials... aleacta no' • ' • •
'
Masfera! er
/roa 'desae. i.pae el . sentiment,
deixelaa aaagMájannt s ,nac i
'El
mitiag•
t.P.
A
¡rairiarit:
se
ceiititliatea'A6:131agger que !Maten "torpor._ a. plena conseleicia l'esLN GRANT I SALA, EVOCANT
• era .dormit, .els nobles . 11,1St.illt S
Lit FIGURA SINISTRA DEL lebris al, feite, Srela„ pleníasirn fet-,tpa al Tçurs qe peape'dieica • ai
earacteCOMTE-DUC D'OLIVARES, EN i amb na públie. »levarais. De. , A, 'pereegaaferen ealualate no-.
riatiqueaanie han :romas en l'esEL NIITING DE LA POBLETA Balágaea hi duraia, anea: un . ata- vanferaapers
temnikais.,candeentel un gran
oqu'ellaf chalet,- ,• fe'r,e de la. subconsc
DE BELLVEH1
nombre do ireeionritlistes q ieje ;Ar- iras cjuefaliaSexem.,prea,earli.exer.,
peral .mas gres del qual
ribaren' • .a '-aagrarabliia tantan't [letalls i desitja- sIm Sensat ' le bona Sentña
Apart un pela grup de cata"Els. Seaadarea, .havent-se atea ven penetre -eciaeliata dels lomee
anuntanyea -laa estat el ale la selanistes, que esperava l'arri'Va venalitat en lea lata Pa eleübada deis oradors, els altres ha- ret per 'diversos - pebres' de la que n'aviesa realitzada.
carretera, eh ls qutíis se ce
torals.,Defeete, celan me nt, manalentatestana el grup que ha,
bitante de la vila serublaven
la ll'estri'Majar, 'per fer-lebrav
ea d'espera •de chitara-rara, cosia'aliat , aaCerverre trabara en
mas aviat mostrar un cera reun
repartiment
de
..fulles
,voacinesia
eiiitat,
illas censurable. Quin partit,
ambient
cel pele ignorats mal:Me quepolants ...d'Acciá t Catalana. . „
lid, t pje 'de fervor ipatriótic
cien dur a la campanya que
' peraaha'volgut seriosarnent exs'eslava., realizarla Vingué, pet•
•
ra. l'hora del miting i en aparèixer el primer orador al Mes*,
de la casa d'Antoni Llagunes, la
curiositat, si altra cosa no, en n peny( ele isonenes cap a la placa de la,Vila.
Els parle primerament • l'Eduard Sagarra, tan sedneixedor
de Pastel . i de les necessitats
d'aquellos ternes. El públic començà de mostrar una cena
predispoaici6 favorable, painciPalment en ti-aclara s-e de prohlemea concrete de la coinarca.
La paraula càlida d'En Masterren els fata alear l'esguard i els
fiar sentir la gerManor amb tole
els datalhns, desvdtllant en ellS
l'esperit de la raça. En Jover i
En Grant iSala, en recordar-los
La . subleeció en que vivien, dontinats Pels caries, esclavitzat
per l'Estat, acabaren de guanyar la simpatia Padbesia d'aquena hornee aimplesajustificadament'propensos a recelar d'o-feriments i prediques. Quan
Grant i Sala acabe el seu esbossat parlament, i en disposar-se
a cloure Pacte. En Nicolau (POIwer, esclafà una • ovació • franea .
1 els Ilavis dels isonence ea des11., fa ITINQ-A A.A --PLAQA . P4OLIOA DE SORT
plegareraper aclamarla patria

. .

.

ELS EXPEDICIONARIS FENT VOLEIAR, DAMUNT LES MI..
RIF-Z DEL CASTELL DE. VALENCIA D'ANEU, LES BANDERKS
DE LA PATRIA

impar aquest viei? ' No havem
vist, preci s ament, cona les' ina
leises o'rgenitzacions polítiques
que ..s . hrerr plangut cfaquest detecte, quan slhalì disaosat
Iluitar en eis districtes:Ileyda„ans. han cereal . Ilure candidate
cfent(a:. els Inés acabdalate, aaenlee els niés propensos a (la dls.bauxa per aconseguir una arta,
posahl. iedhue. moles vegades;
o gairebé sempre. aquesta "quaM'al” per damunt .del 'ilacionalis.me del que ha pretès la re-.
Presentacra 'pOpular?
• tiì gest exemplar tenen les
ternes de Lle.yda dale la histe-,
ria del catalanisine: la ideorpo1-a,V) entusiesla. generosa, al
inca• iment de Solicieritat - Catalana, operada en les Cleceions
generals del ;1907. Aleshores,
ele humitls terrassans de les comarques Ileydatanes'esliguesen . a Majar alçària patriótica
i civil 'que els maleixos directora. Tainhe aleshores, alguns
cIcle eandiclats feinen cercats
d'entre els que -saben comprar
lactes i el pöble les don à oferint
fervor patriótie en lloe de fer
•
demanda : de diner.
Si deaprés ale partits ratalaniates .11e.n volgut liudar amb
led trillteix". armes dele eaeleS.,
ells 'tirana la culpa de• ila baixa
de ely ilital en els coatume politice d'a q uella terra.
,
.Aceia Catalana ha sAnbrat.i.
espera recollir no ,pas massa.
tardanament els fraile, no per
a cala, sinó per a Catalunya. I
el .potile davant d'aquesta esenerositat, salarla, tomar-la multiplicada.

cíeun deis mas bells indrets de
Ca a tunYa. Fil alar; 'artificial 'de
Sant .arítohi, admireladmena 'foa
amb el' paisatge: 'acelga'
nar-li eficaz. Eixint de.(TreMp;
comí dé Pobla,' l'a viitaade'tTalaa• n . us guaita ' tde seoadid.d a • I
,
• nn
esquerpa. enehnbellada
emú
iSart; del!. del 'sa,u, tejó ;Orujo:.
te; en canvi; Selaa, • vira:efe fla
res teelebres, 'que.fa, cíe llosmiel/tal la sev a . riqüesa., us,
iìeuhìl sarnrient 1 amb • els
eos amas.
•
'
Passeu , de alargo. coaren
'Noguera amunt iras. que 7.als••
baleons de Polla de .Segur
fan nn , ullet de benvingudaaain
moment abans:d'entraraltivelair
el eomena de la ribera, deL;'Fiamisell, que us fa pensar:en la
joiosa verdor dele ¡n'alai edad,:
rablement alisada anib Pauseaat
hiel deis poblets de . Mea/ralla.,
Carat -de Sola, el -Neguera earinia
corrent riápieenipeny•
els rais que s'aturezr is-cada.•04ra:i . daitserr. a cada -remolí. La
ribera .s'estreny. La visió ' dantosca del pas 'de Collegats posa'
un.parentesi a 'l'encía joiós
la y all'oberta. Es 'un - mamona
De seguit torna al .riu 'a "fer-se
joganer.
•
, Noguera per Alas.,
, tot joguinae.•

Mas erina. de Sort CQZ110.0.
‘'eritablemerit inhalare.
Prats .vorejats che pa/Jai-IC..1 pables ami) teulat de Ileorella„pohles grises de easetes•aaran11des al volt d'un campar:lar. phrex'agul apobles pele rpialsmo.han
paseataels romans que aeryeln
en Itur nora misteriOs , 11Q'
quina mena
mena de selvatge ea,quet
peala. I ala!, fine a Eateari; tal
beil Mig dala Vall
me septentrional de l'exettisiaa

Notes diverses
—Un deis mitjans mós
caeos de qua s'haie'Vaigaita els
hornee d'aeció Catalana "per' irei..
felinas el seu apostalat.
tal -el de repartir alrandoWanieht,
opusCle amb la 'del
eomlat 'de Palla
re; 'ffaträhtte do
la interessant obra de(ainSaan
Antoni Riba. El esa/Ira-Ce/nra./1:4A
passat preparara
, .61 coMpiiMen't
d futura daures patri:Mies ,i;,ise
'cal, dele futurs heteisines.
--Cons a' résriltali
rximeare
dr_:.
iöt,
eth

Eii allaafri eaaTaVE, PARLANT
A

AGRAINUNT, FINAL DE LA
CAMPANYA

Les belleses naturals de.
l'alta nuintanya Ileydatana

del pee deis
t alana Per ' les ternes 'd'a lea'alaa;
es cemstituiran . en ttiverges''.0.;
hlacions associaeiOls, M'alíe
de patriot e s ialclegaefan's d'ae'
cid Catalana.

—Una de les collaboraeions
patriòtiques ame mas han pro pugnat els expedicionaria ha eS,
tat la que realitza
Protectora de
— l'Enserivana
¡allana.

A

—Tamba sala treballa!. peral*
L'itinerari de l'exeursi6 pa- difusa') dala premsa riaaieriña
triótica que han realitzat els' lista i es plaeld de fer conatar•
homes d'Ac ci ó Catalana-els des- que aclimata feina esteva .ja
cobri especies iteteressantaspreparada per molía vaajanws
aims dele riostra .eaisajgc,
que van pregant a lqs fondos
mines l paisatge de Catalunya linstatges . que estigurta•anhaa
tan divers i tau; bell.
•
crits ii Paris nacionalistes.
S'obrtiren de pritne .als sopa,
1
••
hile les • 'emplea ' i ,soleliadea
—Alguna deis meche ja orgaa
perspeetivea riel Pla d'Urge ll ,
fara
naveta, tprincipalment
que la ifuni implacable; del‚ma- vida . ,Joventut ; Naelonah;ta
ti fa moned.ornes, gairebé in- Balaguer, -bale organitzat 'pea
colores : pollos de tapia, ros - liar (mulato actee'de pro:se/Matolla polsos, terres opeteses. me Are els peales de•la,c,amara.a, respectiva. ' •
Mas eullit de Balas:ter,
mí d'asar, el, paisatge es fa mrs
Gaireha lotes les viles I
asare; la carretera s entlia pías
cm/Infiere arrias. Atines! • traa elsIablea ajad/eta petsat,axpedídel Segria es l'estepa (lo Ca- candelas d'Acoló Catalana aertalanas.
. . La niaea (1(4111'mm-10ns yen un record de la campanya
del manestir nie Bellpuig che los patriótica que s'acaba de 'res,
AVellan A s 'en un les cl ./18 -la litzara una bandera de el que
carcelera, thstrria,els ulls de la formaven en l'expedicia. Agiten
prosead era inolt ;agrían i anib
farligos., viSió IIPSOlatIll. v.11
promeatt de servaedo ama tota
ribar nl . afl de it O CiO' a lada
aa
ats diles enmarques, eura:
lt
en d'aeer stai,ax atta
Ctlei0.5 velan as
deanate(1.1 pea estetades de llore 'easee la pa:O'gresbells
Gima si,•n d e. l'osnerit calr aienese ft la
Veja um
1n o ni
1:01 ,entirine prfmliSpOSiCili 11 kt re'vqltis. enniwp
e: T,.. n .:9/0111
tradrat Iluri • designis•. ' Pertn arate
tal. 110 goaaree piular.. NaitAs
,lij nI1'Ii.9, 11, 111: n 11' :I p,(r nue'é
aaa , iMpor .1 I. St1111131:1 que
la Coma de riatup
La (»m'a pvadiae i hallera loa el de Sor:, NessIe la or‘td.

LA PUBLIGITAT

l"
D'ESPANYA
1 DEL MARROC

Violents combats a la zona de Melilla
ELS MOROS HAN PRES LA /N/CIATIVA DE LES OPERACIONS, ATACANT LES POSICIONS E SPANYOLES EN UN FRONT DE TRENTA QUILOMETRES
LES REFERENCIES OFI CIALS DONEN A ENTENDRE QUE HI HA HAGUT
MOLTES BAIXES. CIRCU LEN RUMORS D'UNA OPERACIÓ DESGRACIADISSIMA A AFRAU. S'AF IRMA QUE ELS MOROS HAN ARRIBAT FINS A
LES TRINXERES DE TIZZI AllA
•

••••.-

El ministre de la Guerra ha tingut la sinceritat de no amagar la
veritat. D'aquestes referències hom
dedueix que les baixes espanyoles
han estat moltíssinies.
Les noticies d'ahir i d'emú han
produit veritable sensaciä a Madrid.
Con/ sempre, en els periódica han
aparegut escrits rnolt apassionats.
Alguns d'aquests comentaristes insensats ditten que davant l'actitud
agressiva dels rifenys Espanya segueix provant d'estudiar seriosament
quin es el pla que convé seguir.
Segons es veu—diuen—les nostres
iniciatives han de subjectar-se a les
de renemic i no ens toca ter altra
cosa que el que resulti de l'atac.
El senybr Villanueva llamé vist
esfondrar-se les seves iLluSions de
rebaixament de despeses, perque la
primera i mes imperiosa mesura
adoptada pel Govern ha estat deixar
sense efecte rordre de suanensió de
la remesa de material a l'Africa, la
qual cosa obligaré a gastar els milions que tan bravament defensa per
impedir que sortissin de les arque s .
del ministeri.
Hui)/ recorda que la Comandancia general de Melilla es troba sense comandament, ja que el general
(le brigada senyor Echagüe l'exerceix interinament.
Seria curiós en aquests moments
conèixer ropinió del general %Veyler que es troba a Melilla per fiase
restabliment de la línia espanyola
de defensa en aquella zona.

_
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Diumenge 19 d'agost de 1923
.

AY NETO

diumenge, M'Atina) a les cinc de la tarda

V.ARIETES - CONCERT - DANCING

ESPORT CLUB MOLLET
, Festa. Major d'Istiti
Grans restes esportives per avui
19 i denaiï, 20.
nari parti t. de futbol entre .th
famosos primera e q uips del

F. C. Barcelona

posant-seen'eseena, a les cinc en punt, la revista d'istiu

•

)'èxit del dial

amb vis seus ovacionats (medros Foxtromania, Las majas de
e Goya, La cocaína, Las mamás, Palana Girls i Foot-ball. 75
artistes espanyoles i estrangeres

contra

Atlètic de Sabadell

SKETCH I SKITCHOS

es disputaran la copa de
del Taup. Durant la enis pa,t
es taran algunes preves aile
ques pels famosos atletas

TOUR, DAROIA, OALVET,
ENTRADA LUGRE
Es fals tot quant s'ha dit respecte
TRO i nitres. El pechil, es ea
l'abatid() d'Espanya del Marroc.
Totes les nits, a les deu, SKETCH i SKITCHOS.—Dernb, diutoimearit a les quatre de la lard
Espanya continuará efectuant
menge, matinee, a les cinc de la tarda, SKETCH i SKITCHOS
Dia 20, interessant partit pel
Merme la S2Va obra civilitzadora.
.PrOximanient: Estrena de düs nous (madres, El torrente malF. B. Club Portbou
Acabé dient
dito i Apachinette.
—Votttes liauran sentit parlar del general Weyler; dones be: el general
ees+.41.4404.4444+4•0+14.444+2+14-beees.ovp _ Esport Club Mollet
Weyler no repara en obstacles de cap
Dis pi ti. ant-se onz e va luo ses tse
mena per anar on es proposa i per comvuitè no mentir, A mal pagador
dalles
plir tot el que promet,
bon cobrador, Un viatge meravellós, Els hornos nous.
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/...",fiedfree,.. I
•
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TEA'IRE COMIC 3i
Saló Catalunya
...
—
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Gran rompanyta Mira de sal-si/eta, X
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Propletarle Juan CO (de Palee
aquests termes:
Denla, El triomf de la sis ferrita l
Bel les comuniencions, el conera fácil la nostra actuad() de proVERSAILLES)
Simultàniament fou atacada la poBARCELONA EN RODOLINS,
Una dona perfecta. ser Constatare
Entre Dar Quebdani l Afeas esmandant general orden à la sor- sició Tifarauin. Els nuclis de moros tectorat.
VISTA PER FORA I PER DINS
Talinadge
teu relevat 1 aspre pujo! d'Osa Omet,
tida d'una rólunina compela. més importants es presentaren daFalten el general Burguete que la
'-'eire-e-z-iete‘-ea-v•sifedfiken
Magenelca presontauld. Set decoraI
el qual coustitueix la darrert frateió
pel .batalló 'de Toiledo, -una- com- vant de Bcnitez i Tizzi Azza, per() sub/ció militar' del problema marrocions /acres dels remituts escen..-v4+4+Dieeffee+41.94.04-84+94
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Restaurant Elèctric
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No dubta que hi ha altra mena de
i g episodis; El retorn dels cow- Les posicions es defensaren amb
1 Alonso; La rubia del Far-West I
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TEATRE GOYA
rla puent esser &Herida.
la unía telefónica entre les posicions
ble la decisió del general Martínez
perdé -tota l'ofirialilat.
400 matees eltttud. Programa ets
La sera installaci Ama fou molt estucravantguarda i Quebdana.
eisanor. Temperatura deliciosa.
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ammenge, gran mema! mtt
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4, Habita/nona Gran confort per a fe.
, o I, tarda 1 nit: La COnaMia Els
diada: es va fan, seguint indicado..
Aquest metí ha sortit de Dar
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capita :1 dos tinents
Aval, diumenge, tarda,
mili«. Servil permanent d'arel:oran
• hornea nous; les peellmeles cimadel Caid de Beni Suhl, Amamos, el
Quebdana una , columna integrada EL SUBSECRETARI DIU QUE
(les do /a plaga de Lesseps ame.
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Vendes a terminis. Pianos estrangers
dre's a les referencies oficials, que
S'eafirma que han' entrat en joc
Avtti, matinal (Petizo a- una.
tir de Dar Quebdapi per protegir les en el nostre protectorat.
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bre les posicions avancades.
plaça interessants detall: deis última
Aquests última dies la pres- ataca: deis cabilenys a algunes posi7
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