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LA j o R N A o A es proposa
fer conelxer el pensament de
rot a aquesta joventut - que en
algun cas s'ex tén fins a les prl
míe les de la maturitat-creient
que a ixí al uderá a posar sobre
el pla de l' apr eciac ió pública els
neguits, . els afanys I les post
clons de tol a una gen eració que
por ranear promes es proximes.
C re iem que cal saber com s'e l
bi ra I'esdev enídor immedi at él

nosaltres, quines ru tes esplrl
tuals sem ble n di buix ar-se.

I LA jORNADft ha adrece t a de
termina ts va lors de la nostre
joventut, . de la capital i de co
marques, .aql!estes preguntes ,
les respostes a les qnals anirem
publicant ai xf que ens arribin .
A dm¿trem també re&postes no
demanqes d'aquells que linguin
al guna casa a· dir' i , nosa ltres
ju tgem in teressan t. H eus ÉlCÍ els
termes de J'eJ:lq.uesta:

Q uin concepte us merei x el
cop de forCa del 13 desetembre?

Que penseu de les seves con
seqüencies?

Q Liin és el vostre pensament
respecte a la catalanifzació que, , .
pres~nta avui la nosh'a po lí -
tica?

Us interessa el mov iment
obrer?

HUMI5BRT T ORRES.

tota independencia deIs altres
'poders fonam entaJs en el seu ml
nis ter i, cal que el «g-overn » s'e 
r igeixl no S{)Js ell legislador, sinó
en jutge. Aixf ho determ ina el
Rei aI decre t de 14 d 'octubre de
1926 pel qual s 'autor itza al «go
vern» per a deix-ar en suspens
I'execuc ió de les sentencie~ ter
mes deis tri bunols el) la juris..
dicció con tenci osa - adm inis tra..

. t iva.
Ens semb la que després de

tot ai'xo, pen san t que en resta
del pac te establer t constitucro·
Ilalme nt , s 'imposa aquesta re
so l u cl ó : calen tractes nous.
A lmenys, entre particul ars , no
cald ri en tan ts mancaments pH
a fer-ho.
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Tots subem quant di gne s de
res pecte són els hom es públi cs
le consegrets per la seve capa
cltecí ó provada i per la seva
exemp lar rectitud.

S ón els valors poaitiu s, que
el pob le , amb segur ínstlnt, co
neix i estima. Sep que, en mo 
ments de desorlenracl ó, s ón com
el far llumlnós de la costa que
asseny ala als navilis els perllls
a evitar i .el carní a seguir en la
negra nit desteta pel tem poral.

, Pero i els leves, els riostres
velors tnedirs o tot [ust manífes
t afis, que pensen? A les seves
mims haurem de depositar la dl -

t ". t
recdó de les no sfres coses de
m~s in;tpo.rtanei~. ~ comprén,
doncs, amb quin viu ¡nteres hem
de saber que pensa Ja genera~ió

qu~ més o menys '- algÚ d'una
manera Olés viSIble-ha mos trat
in ql1iétuds , ha v i'Scut els pr ímers ,
aTlYs ,de I~ seva consciencia cf
vica sotir I'omb ra co nfusionaria
de' la Dictadura': '

D'aqüesféÍ gent, uns han ser·
I

vat uña 'actitud de protesta exte·
rlor; aquest gest, pero, no ha
de'passat el radi de'les a,miatats
quotidianes. AIt\les s'han embol
callat d'un sllenci que n0 ha ·per
més de descabrir que hi ' havia
dessota.

és el títol .oficial del m.onarca es- Relal decret, té efecte retroacHa.
panyol, acceptat per la repre- Cap ~aranlia ni cap IimitilcJó.
~enti'lció populür i consagra t Pero pOe r s l ta,lia porta! le~ co~es

per aquesta condició, «ltey legí- " al plln t més alt, a fl de borrar
timo». Ai xí jura compli r-ho fidel
ment Alfons XIII el dis se de;
maig de 1902.

A ra bé, 'un R. D. del dia quin
ze de maig :de 1926 establía el
segü ent: «A r tículo 1.~ E n ma
teria gubern at iva y discip li nar ia
el gobierno usará de facu Itades
cliscreci.ollales en la adopción
de med'idi'!s e impos ición de san·
ciones s inotrQ límite que el que
s,eÍio/en la.s circunstancias y el
bien deL pais o y le inspiJ'en su
recfjfud y patriotismo», Artícu
lo 3.° «Sobre tales detirmina
cion~s el Pode~ PúbJice, a par
tir s el 15 de Se~fiembre de 1923,
no se admitirá :nl trami tará ot ro
recurso que el elevado al propio
Consejo de Ministros , cuya re
s olución será inapelable». Su
pl'essió total de tot estat de dre f,
degudament avalada. A més, el
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. A lgunes vegades, .durant el tonal esmenrada. J per , si la
perfode fráncament dictatorial de 1sa no resultés prou clara tenim
Primo de Rivera,-i fins després, -esre altra dísposlcló, consig-
en la fallida rep resa de la nor- en l'artlcle 41: «El Rey y
malifat que fou la raó d'exlsten o de los cuerpos colegís-
cia del gove~n ~ctual,-a la d ~s" dores tiene la iniciativa de las
aparguda revista «LLEIDA», eyes». Aquesta y que hem sub-
haviem intentat, sense el més atllí;lt, val un imperi. Pero 'l'ar-
petit comenta.r.i (en realitat, ~ ele 3 errcare .esvaelxtot dubre,
calla) la tra nscripció pura i slm- n dir, «nadie esté obligado a
ple d'alguns ar tic1es de l'acrual agar contribucl ón que no esté
Constltucló de l'Estat esPOnyCi>~ ' 'otil da por las Cortes o por las

Aquesta felna de dlv ñl le~ Corp6racio.n.es-iegalmente auto-
.d isposlclons fonamentals del co- Izadas para' imponerlo».
di polftic báslc que regula la vida Anem seguint . Diu l'arñcle 5;
deIs elutedans de l'Estat i les IN ingún español podrá ser preso
seves.relaeidha mútues, osel- ino en virtud de mandamiento
tres ens semblava innocent, pe- e juez com~eténte». 1el 9 afe-
ro 111 senyor censor, pel que po- ",eix ; «Ningún esp añol po drá
guérem veure, li devia semblat ,lel' c(;)mpeUdo a mu~ar de pomi
perversa i mal inteuci onada, Ha ci li o o residencia 'sino en virtud
diem perque tan tes vegi'ldes com 1e mandam-ien to de autoridad
inteFltarem aquesta exhuD1CJció, competente' y en los casos pre
~Iliap i s roig ens deixa 6mb les ' istos por las leyes» . Cal afegir
~aneso ñu e' ~ l' éII' t i c l e 221 del' codi penal

Ara no iba censura. És cert ~ erog¡rt per la dictadura, casti
que, en canvi, els senyors Fis- gaya «las Clepor taciones y extra
cals de S . M ., amb 'un paterna· ñamientos arbilrarigs». A veure,
Iisme provident, han de fer uns ciutadans,_féu una mica de m~

ul1s com a salers, ja que, ultra mor ia.. .
la seva serena missió de repre- Artic1e .10: «No ,se impondrá
sentllnts de la justíc-ia , ' han de jamás la pena de confiscdción
corregir, en nom de Fa pau i de de bOienes, y nadie podrá ser pri
l'ordre úblics, les extralimifa- vado de su propiedad sino por
dons deis caps calents. Per molt autor idzl(;i competente y ·por cau 4

a 'ÍJe sigui el zel 'a~ueixos..r.es~ il iustlficada de utilidad públ ic a,.
pectables funclonaris, no sabero, ienlPr.e, previa la correspon- °

yeure cap perill en divulg-ar al ", iente indemnización». «Si no
gunes disposicions de la Ilei fo- recediera e:5te requisito, Igs jue-
namental de l'Estat espanyoJ. es ampararán'; y en su ""cas(}
Anem a veure, doncs, si és via- eintegrarán e,n la pose sión ' ql
ble., ara, aquesta feina. , Xpl' Jljado» (Ar 'iel 228 d~ co-

DJu I'a ticJe 86: «El Gobjerno i ° penal derogat) , Feta la llei,
'n e«es ' ta;~ tar autorizado pbt-una Ja la trampa . '
Jey 'para disponer de las pmpie- J que en airem deIs dl'et5 qlle

1

dades del Estado y tomar cau- egons l' article' 13, té tet espa-
dales a préstilmo sobre el crédi1 yol pel' a emetre Jliurement les
to de la Wa'CIQJl» ProbJema~ quiná eves. ~es i @pinl0ns, ja de par
forca legal poden tenir els milel's uta, ja per escrit, «sin suje-

'e mi!fons amo els q'u1il s, i serrse 'otT''''6-censu1'éI previa» i ·e1 de
la menor é1utorització, la dicta- ~unir-se pacíficament j d'asso-
dtlra"h alCOmprornes el erkdit de . i~r4se' Rer,'als fin ~ de .Ia v ida
I'Estal? urna na? POCél cosa. N omés cal

Diu I'tu:ticle ª fi: «TQq68 los .iecordar que fi flS fa pocs dies, i
años present.ará el Gobierno a des deí quinze de setembre de
las Cortes el Presupuesto g ene- t~23, la censUI'a ha existit sem·
ral de gastos del Estado pilra el qre i encara aVlli, hi ha caS<L\ S
afio siguiente y el p,Ian de contri· e no reconeixem ent deIs dl'e ls
buciolles y mediOS!' para Jlener- i:hassociacioJ de reunió, També
los, como ashnJsmo las cuen,tas ~em de rec ordar que el regim de
de Ji! :recaudación e rnversión de epúncies ~f1 ni mes fou una cosa
los caudales públicos, para .su e rrenl.
examen y aprobación». Tots Sel - AIs parsos en els qllals ni ha
bem que una de les coses de més e tublertlf una república vera 
gruix acordades per la dictadm'a ent democratica, la Constifu
fou · la de suprimir la lIei de c Ó és resultat d 'un pacte esta
C om ptaDilitat en tots els rams Qert entre els seus ciutlldans,
de I'administració, aixo és, eri- q e són els únics sobirans. En
gir'l 'arbitrarietat en les despeses a,:¡ueJls a1tres on hi ha mon ar
e m a lSistema i suprimir tot con- t'f la constitucional, la Constit.u
trol respecte a I'inversió deIs ca· ció és un pacte entre el poble i
bals que han orlit de ta butxaca e d. En-nns ; li' ltres, la Jlei fo
deis cantri~!Jent . "Fenim, dones, A ~en ta l , la Mse de tota i a vida
al meny~ a nosalJres, pobres p b1ica. E5-panyiJ, t1e dret, era
f rof ans, ens ho sembla, que totes u~ poble deis darreranfent - indi 
Jes exacclOns ordénades durant c tS,t"ben c1aramellt ho diu I'ar·
aquests 7 anys, ho hao estar ti le 59 de la C dnstifució en es
vulneran t la di spos'ició con stifu- ta Ji)' que «Rey con stitucionallt
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«fIem lIeg'it en un diari madri~

len y un,es cleclaracions del duc
de Maura en les quals diu que
creu que en la seva nova etapa
polftiea el sertyor Cambó pres
cindira del regionalisme. Nosal
tres desconeixem molts deIs
punts tractats en aquest pacte
misteriós pero ja 'sabem per en
davant que quan act u'in junts
Maura i Cambó, Catalunya que
dara arreconada: primer arre
glara la qüeslió de I~s diyises,
la hisenda, I'economia, el sos
tenirngnt de les institucions, I
després, si queda uña mica de
temps, potser, s'ocuparan del
prol'>lema de Catalunya. (Els
aplaudiments amb prou feines
deixen senfir les dallreres parBU
les .)>>
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Bn el nostre manlfeet anunciant I'aparició de LA JORNADA ho
delern d'una manera beo terminant:

«LA. JORNADA sera un diari catalanista, en el senrlt.substentlu
del mor, puix els seus homes directors, sensibles a les veus de la
rerra, aspiren a que Catalunya torni a ésser mestressa dels ~eus

destine.
Adoptara davant tots els problemes, sense escepcl ó, una posl

ció netament liberal i democrátlca. Prepugnera per una estructura
ció federativa de les terree penlnsulers, naturalment, dins la forma
republicana, com escau als seus ideals liberals i dernocrátlcs.

Pero, el seu liberalisme no sera ·p-as contemplatiu, ans i ter
vencionista, i, per alx ó, LA JORNADA sera un diari d'esquerra. Aixf,
treballerá constantment, en rots els cernps de I'acflvltat humana,
per a Insteurer un' regir,n de rnalor jusHcia, lllbertat i respecte a
I'horne individual i social.

LA J~RNADA fara polítlca, en el rnés arnp e sentil de la paruale,
pero no pas polftica de parfit, ni de classe. Per damunt de tots els
fnteressas . parficulars, i en plena independencia i respecte a tots
ells, comentara el fet diari-Iocal, naci0nal, peninsu lar i. mundial
segoDa la ideologia que el5 que se n'han emprés la direcció, han
cregut que deu informar léJ seva vida.

Aixo en quant, als seus directors i redactors. Pero amb el
desi~ q~e les seves planes siguin una tribuna de lIiure~posjdó

de tots els matisCi>s catalanistes i esq lf.errélns., els soos c ·ta.ij.era
dors actuals i futurs, padarlln, sota la seva responsab'i1itat, de les
coses que·creguin (l.'inleres públi c.»

Avui¡ creiem que la nostra millor defini~ió és repetir els matei
xos mots.

Lleida té amb ella i les seves comarques un gran contingur
esquerra que cal recollir i reflectir. Aquest és el desig nostre i el
de n~mbroses persones que ens n'han exposat la c@nvenlencia.

Neixem, 5embla, ~r¡ un moment madur i prenys d'es.dev~ni

ments. La nostra mjssió és, encara, estar -a l'espectativa deIs fets
i ajudar-Ios en la .nostra mesura.

AlIfe ti ll.J1Ca 'J¡f o t {Jq b l'<:myt .."brl....,. <:l n",,, tr <:onta...t., cnnb I

púbJlc. ena oferlm a la premsa amb la que ens lIiga una comunitat
d'apreciacions i saludem I'alfra. . .

RAMoN XURIOUBRA,

Accíó

< Fragments del díscurs de Rovíra í Vírgilí .

" ,' "f' 1 . ' ~ ~

«Ve araI'fiPpecte de la nostra partit no ha tingut tants d'lljuts
actitucl davant ACClió Catalana. com ella. Pro'LI que es veie amo
L'a y 1922 a conseqüencia de la Mancomunitllt, Pero és qUI

la e o erencia Nacioñal, fou la Lliga Cf0U que té el dret d1.v{
creada Acció C atalana, en els de donar les iniciatives al poble
mOlIlen.s en .que la L1iga es tro- ' catala i que els que no les ac
baya f cassada a -M adr id, pero -cepten a ulls clucs són uns en
que c stituia encéb"a I'única trebancadors,»
for9a polí poderosa a Cata
lunya. jo, proclldent del cllmp
esquerrista, pero amb el senti
ment de la personalitat nacional
catalana, vaig creure que era el
meu deur.e ¡'entrar a la novella
Acció Catalana, No me'n pene
deixo, ni la consciencia me n'a
cusa, perque estic cert d 'haver
coope.rat a una obra bQna: la de
dir a l a L1lga Regionalist a que
ja havia fet prou política col 'la
boracionista' en nom del poble
de Ca~lunyal (Aplaudiments·,) >>

«lls deia que ja s'havia aca
bat el wredo ini que ha tingut
durant h-enta anys la 'uiga R'e
glonalista. Quan la Ll;ga es
p~any deIs ataes i deIs destorbs,
no té en compte que cap altre
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Moble8 a plassos
GABRINETY, 24

CERVERA

Els d'ies 28, 29 150' de setem
bre (festa major) I 5 d'octubr~

tindra 1I0c a l'ArJ!:iu Historlc de
Cervera, una exposicl6 d'Arl.

En Josep Batlle i Campderr6s
hi exposara nna col'leeci6 de
quadros a 1'01.1 i aquarel'les i di
buixos.

El fotograf Claudi G6mez I
Grau exhibira una colla de foto
grafíes al bromur, de paisatges,
marines, retrais, documentals,
etc.

Hi haura també un'a vitrina
plena d'impressos I treballa d'I'm
premta, originals de l'impress61'
En Josep Salat.i Fornells.

Contribuira a I'interes d'a
questa exposició l'exhiblcl6 d'
uns dibuixets 'de recons cerve
rins I una col'lel~ció de postala
d'herilldica cerverina, tecollides
pel senyor Josep Fabregues.

Aques ft Esposlcl6 dlu olí
de bé pel desvel11al11ent espiri
tual de Cerverá.

ciar tors els abusos que comett
el caciqulsrne local, que, com
ele allres pobles, sol desplacer
se a plaret i a contra cor del
poble. Per atx ó és convenient
que 'des de les planes de «LAJoR·
NADA» el poble de Vlnaixa lpo
bles vems, hi stguln represen
tants, puix ja que aquesta és la
única solució que tenim per a
defensar-nos deIs cactquers de
nigrants que com una herba de
mala- especie, han buscat gaire
bé a tot arreu de la península.

Remerciem la generosa acolli- .
da que en ses planes «Lll. JORNA
DA» ens dóna, i desitgem que
tots els nostres pobles verns vul
guin portar a terrne I'obra de jus
ticia i neteja ciutadana que tant i
tant ens manca a tots i, que ens
fem amb tota urgencia si no vo
lem despres pagar.més les goreus
conseqüencies.

CLARANDRA.

Vinaixa, 30-9-30,

;Robe·rt Pere~)la. ,

Malalties <I~ls ulls
De 11 al : i ' 'D é S a 7.
Pla~a' L1ibertat, núm. 2
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A LA JORNADA

en

-de credit mundial
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Grups centrífugs B L O eH, amb
,

motor electric i de gasolina.

Grups especial~ per a 'S indicats i

gran~ magatzemistes per

trascolar oH i vi.

Demaneu-Ia a tots els electricistes

JAUME CUIXART

JAUME CUIXART

NOUS MODELS•

Finca rústega, d'oJivers I vi
nya, de 10 iornels, a vendré en
Dones condicions de pagament,
Situada al terme de Zaidf. Peti
ciot:Js a Lll. JORNl\DA.-Anunci
núm. 4,

VINAIXA.-Entre els elements
d'esquerra, I'aparició de «LAJOR
NADA» és esperada arnb solemne
es ectaci6. Cal remarcar que
des de que's parla de fer sortir
aquest perlodlc - bé prou que ho
necessitem tots els Ileidatans-,
s'hen suscitat tota mena de con
verses relacionades amb aquest
afer de tanta transcendencia cí
vica i moral.

Volem en aquest nostre diari
fer ressó de tots aquells fets que
s'hagln esdevingut dintre la vida
política del poble i fer ressorglr
la n óstre veu per tal de denun-

L"'~~~"".,""",""""",~'!J
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acura! '. ,,-

8estaurant 'PA,816rABg
r

en RacUo PHILIPS o ~es.

Coberts- des~ ' de 4(50 pessetes

Serve¡ cJ la carta
. Saló per a Ear{queis .( of~nchs

p~eferil pel 'Curing .e/ub

(!on(ori ino~dern

Tot -balla nr sardanes als
Camps Ellsls, dlumenge pas
eat, una senyoreta perdé un im
perdible que té 'en molta estima.
Es prega la seva devolució -a
Ll\ JORNADA.-Anunci núm. 3.

Demano un prestec de 10.000
ptes, en primera hipoteca, da
munt casa de nova construcci6
empleceda en 1I0c centric d'a
questa clutet. Dlrígle-se a LA
JORNADA.-Anunci núm. 1.

ENTANT

D IBARZ
L L.. E 1D.A

LLI~IDA

E.

Anselm Clavé,

L 'U· 'B R 1 W 1 e A ~N T S
FRANC IL AUTO

.
d'Ob-res PúbI ues i en general.

NOTA -Es compren vímets i enyeso

E. Andl

u
"LA INDUST IAL CESTERA

Fl1brica de cistells de tot es me~es. - Embala.tg~s de totes
menes per a I'exportaci de patates, fruites, verdures

I bombones lI'acid.-Panistres de totes menes
per a I'agricu tUNI . I la industriLll . .

JOSEP EN eH BERTRAN
L L E IDA . (Cam! de Corbins)

Covens extraforts «Terra l1ons » per als Senyors Empresaris
d'Obres PúbI ues I en general.

NOTA -Es compren vímets i nyes.

REPRE

ROSSE

HARMONIUMS KA8RIEL

Vfes urinaries
Vfes digestlves
Ralgs X

La casa més antiga I la única a lea
pr:ov(ncies de LIeida i d'OsclI

qu.e poi servir tol l'exlens
. ram de Música .

Cavallers, 66

. 1, . '

Esqueles mor'tuories fins a la un'a de·la matj.nada
. .~ ~

A v i s o 'S: I-m p r em t a SQ I

. . Anuncian-t!

"LA JORNA DA" visita fa
tés les nostres comarque
El vostre anuncl ens intere
sa i us inter~ssa. RAMBLA FERRAN, 39 TELEFON 381

~-~ ...~ ~
----------~~,~..p

mateix s'aprova I'acta se reptan- .Petits an~n,ls classificats
teig del carní aEsplu1a a
a Malda.

S'aprova la reparaci6 deIs
següents camins: D'Arseguell a
la carretera de Llelda a Puigcer-;
da; de .l'Hos ta l de la Cirera Il la

•carretera de Basella a Manresa;
de Solsona a Sant Llorenc de .
Morunys: de Seu dLlrgell a Or-

tedó. El dia 29 de setembre, cap a
S'atorgen els següents per- les dues de la tarda, Iosep Pi

misos per a obres: a Recs i Por- qué, d'Arbeca, perdé, al carrer
ca de I'Ebre. Iosep Salla, de del Molí Vell, una cartera ernb
Malda, lgnasi Calvet, de Llel , documente i 450 ptes. en bit
Emili E. de L1eida I a Ign i lIets. Es gratíflcará la seva rde-
Rubiel de Tost. - volucié.-Anuncl núm. 2.

Conforme a la demanda pr -
sentada per l'alcalde de Borg
Blanquee, solIlclranr que se ~i

prestl un cilindre.
Es concedeix a l'alcalde e

Talarn la brigada que demana.
S'autoritza: audicions lis

padrons de cedules de Sose t

Ossó, Balaguer i Tarrega, "a
subhasta del Pont de Bar, el pe1i-
mis del Director del Dispensari
antitubenmló8. i la prorroga d~1

play per a les cédules.
S'acorda anunciar concu

de roba per a I'hivern., distrlb -
ci6 de cab'llls i I~s dememdes p r
a I'@c~bre.

local

Lleida

AVIS.-La rellotgeriá Mo
r6n ha ampliat els seus tallers
dotant-Ios d'aparells modernís
51ms que permeten d 'arreglar els
rellotges amb la maxima rapl
desa I seguretat.
, Proveu-ho i us convencereu.

DIPUTACIÓ '

,sessió del 29 de setemhre de
19c30.-S'aproven les factures
de material d'obres de Ramon
Areny, Josep Florenr;a, Josep
Pujol i Casa Rocalla, Relació
de j{)rnals d'operaris. Factur-a de
Ramon Urriza, material escrip.
tori. De casa Balasch un objecte
pe!' a un premj. D' indlÍs'tri~s

sanilaries, medlcaments, Acta de
subhas'ta de la Notaria Canye
Ilas.- De la Sastreria Fontdevila
factura uniformes. I saprova
tamb-é faetu,ra Darel1ada.~ de gil:

&olina pel parc Sailitari. .
S'aprova pressupost casa

Inclusa, una 5ubvencló per I'a 
plee de la sardana I una copa
com a premi en les festes de
Bellvfs.

D.manar antecedents per a
estudiar el pressupost de la De
legaci6 Provincial del .TrebaIJ.

L'acta de recepció deIs ca
mlns de Santa Fe al de .Cervera
a Tora, de Grenyana a la carre
tera i Vilanova d'Alplcat, Aixf

Avui a les 7 de la tarda cele·
brara sessi6 ordinaria la Co
missió Municipal Permanent,

seünr, el qual presentava l'er
rancemenr de la pell del cap i
galrebé totalment el pave1l6 de
I'oretla dreta i díverses altres
ferides, causades amb baralla.
Pronóstlc reserver. Fou condutt
a l'Hospttal.

Seta la presidencia del se
nyor Vilalta, va reunir-se lIhir,
la Comissi6 d'Hisenda, estu
diant els assumptes que 'ha n
'd'anar a la reunió d'avui de la
Comissi6 Permanenl.

de primer ordre

Pujol

.RBlIotgsl Moran. maximil garantia

AJUNTAMENT

Les subhastes celebrades ah ir
per l'errendement dels pasturat
ges en La Cerdera, Butsenít i
Grenyana, varen quedar deser
tes per manca d'oferldors.

d~

confecció

P EU FIXE

per a borne des de 40 pessetes

per a nen des de 14 pessetes

•
1

Gran assortit d' abrics·

Tall

Major, 60

Major, _~O .._~ ~ _~~~L l_e ida
P EU FIXE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Manuel Bernaldo---------.....;",......._-_.......-

Cas

La nostra clientela és la millor
garantla ¡propaganda per a la
venda ' deIs rellotges MORON.

S UCCESSOS

A les 9'34 d'avui ha estat
cur.t Emete·ri Acfn, de 15 anys,
que vlu a la carretera de Barce
lona i és empleat de la S. A.
Cros, el qual presenta ferides
Inciso contu~es I contusl ns 1I

ambdós maleols del peu '-dret,
praduYdes per atropellament d 'un
automobil, matricula de L1elda,
n.o 535, segons manifesta el
mateix lesionat, Pronostic lIeu,

Comprant rellotges M o R o N
obtindreu garantia I precisi6.

A dos quarts d'una d'aquesta
nit passada ha estat curat al
Dispensari Municipal, Ramon
Dola Hernandez, de 42 anys,
natural de Batussa (Osca), tran-

er,""",,"",,,"","",,,,",,,,,"",,,""~'J'.

5astrerla ; C:onjeccions . I

Informaeié del temps

El dla d'ahir correspongué
perfectament, amb la seva bo
nanea i bon temps, a I'tsreres,
que sentfem amb motiu de la
sortida de LAJORNADA.

Fou un dia ple d'Inquletuds I
de moviment al qual s'hí uní
ren els elements de la naturale
Si) llurnr el sol ben a pleret fací
Iítant-nos aixf, ara que ja· co
meneen a sentir-se les _primeres
fresques tardarais, la nostra tas
ca I treballa íntcíals.

L'horitzó polflic s 'esclerelx I
s 'inicia la propera eparacíe d'ana
atmósfera sana I purificada deIs
aires i insectes que la infecten
ac tualment.

Per aconseguir aques t pro
poslt no ens mancaran pas els
anims .

Diarlament recollirem en una
breu impressi6 els comentaris
del temps en Ilurs aspectes at
mosferics I polflics.

Nou metge

Després d'un expeditnt aca
demic brillant, ha acabat els
seus estudis unlversitarls a la
Facultat de Medicina de Bar-ce
lona, Salustia Estadella, fIlI del
nostre col' laborador Dr.--.josep
Estadella.

Una sincera enhorabona al
nou metge i a la seva distingl
da {amma.

Infor~ació
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MIDA

La vaga de !" Ram de Tran s
ports, que estava anunciada per
adema, dijous, ha es ta t ~o l u cio 

nada. en· principi, a I'ebtenír els
indi vidus que 'li:ompos an aquell
ram de par.t clels seus patron.5
r,espectius, les millo res que sol
Iicitaven.

, I

Vaga soluc ionada

La mal a ltia del senyor Iri
goyen.

Buenos Aires .-L'ex ·president
Irigoyen cGntinúa detingut en el
torpediner «Belgra do», malalt
d'alguna gravetat.

E l metge, que Ji presta assls
tencia ha indica t la conven iencia
de que el senyor Irigoyen sigui
traslJadat a terr a , per tal d'aten
dre millor a la seva curaci6.

Hom·creu que el Govern aten
dra aq uesto prec i au torilzara el
dese mb arc de J'ex-president .

El diari de Brus lles «Le
S oir» publica unes menlfesta
cions del senyo r Macia a la seva
arribada a la ca pita l de Belgtca,
Diu que ha arríbat bé, malgrat
la rapídeaa arnb que I'hau ob ll
gat a fer el viatge. Ha declarat
que a Espanya els esdeveni
ments es prectpiten rápldament I
que la situació esdevé cada dia
rnés tensa i que res no tindria de
particular que ben prornpte es
descabdellessin coses escepcio
nals i d'exrrema gravetat.

Confia en que podrá tornar
ben aviar a Barcelona.

Diu tarnb éque lIuny de sentir
s e emerger Ii d6na un gran 01'
t1misme la fesomie que prenen
les coses en aq uesta darrers mo
mente .

A

PRoviNCIES

....- '... -~ :.. ...

escoltar

CONFECCIONS

m o·l-t l i m i t a ts

l1li

Mobles ,a plassos
CABR1NETY, 24

Diari recollit

Valencia.-L 'edició d'avui del
diarl republica «El Pueblo», ha
estat recollida, essent creenc;a
general que ha estat degut a la
publicaeió deIs discursos pro
nunciats a Madrid en el míling
del diumenge.

res nosalt res: aquests són uns
assurnptes que es coneixen qsan
jd est an próxirns a cellebrar-se.

E l darrer de sorrlr ha estat el
minis tre d'Ecoaomla.

Interro g at també pe ls perlo
dist es ha respost que en el con
cell no s 'havia parlar re s de .po
lítica.

De les notes oficioses facilita
des , la d'H lsenda dóna compre
deIs canvis i afegelx que la ten
dencia desfavorable accentuade
aques ta darrera setrnana obeeix
a assumptes interiors. En la no
ta de la Presidencia es tracta de
I' exped ient per a la suspensló
del servei de les Iínies aérees
regu lare de C e n áries, Madrid,
~evilla, Lerra íx i Biarri tz .

E n la d' Estat , hi co ns ta que
s ' informa el Concell de dife
rents assumptes que eventual
ment seran objecte de f onver
sacions amb el ministre de. Re
lacions ~xtreriors de Portugal.
rnf0rma també del cur¡:¡ deIs
treballs a la Societcit de Na
cions.

Finalment que el Goverñ e:$ta
conforme amb el projecte pre
Bentat pel ministre sobre comu
nicaeions marílimes el qual sera
s Gtmés ales Certs .

+a

'P r e u s

~.

selectís s ims
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s

ortugal, que es troba en aque
la ciutat ,

Reunió del Consell de Minis
, tr es

A les sis de la tarda s'ha ce
lebrat reunió del Coñcell que ha
durer fins a les nou del ves pre.

S 'ha n facilitat notes oficio-
ses . .

El minis tre d 'Estat, s 'ha ocu
pat de qüest ions relatives al seu
cárrec, de les que n'ha donar
compre als eeus eornpanys de
minis teri,

E l de Foment, que ha estar el
primer de sortir, ha dit:

-Ha estar si gnada l'expro
plació deIs terrenys de la vall de
.C ampóo .

Quan ha sortlt el s enyor ~a

'tos l'han rodeiat els perlodistes
els quals Ji han pregunte! si en,
la r~unió s'hilvia parlat 'de polf- ,
tica :

r>-Re-s de política, ha contes~

tat el mlnJstre de Foment.
EI 'Ministre de Marina ha ma

nifestar que Ji havia estat apro
.vat el progecte de corpunicacions
marftimes.

Quan ha sortit el President,
els periodistes J' han envolta!.
Aquests Ii han demanat una re
felencia de la reunió . El ge.neral
Berenguer s 'ha Iimitat a contes':'
tar:-Assumptes de canvi, expe
'dients i coses d'Estat...

Un periodista Ii ha dit que ha
via recollit el rumor de les noces
del príncep d' Astúries amb la
i nfanta Esperanc;a filia de I'in
fant D. Caries i fins ha aventu
rat que aquestes foren anuncia
des en la "«G aceta» del vuit al
deu del mes. pl'Oper.

- Que hi ha de cert d'aixo? _
-No sé res-ha contestat el

Presiden!. No estem enterats de
...__._iiiii_iiii ••lB..iiiiiiiíiiliiiiillliiíÍlliiliií__~--..w--.=,',..--,

gusti.

TEIXITS .. .NOVETAl'S

de

El Duc d'AI,ba.

L'Assemblea de l'Alian~a Re
publicana.

S'ha celebratl 'Assemblea de
l'All an ~a Republicana. En rors
els periódícs de Madrid en par
len amb gran entusiasme, aror
gant una gran importancia a
I' acte i fent -ne exrenses reseen
yes i comentaris . «El Debate»,
per contra~ diu que la cosa no
t éres de particular; fa el centra
:pés a les rnanlfestaclons dels
<litres diaris.

S 'ignora de que hauran po
gut parlar, pero es concedeix
una ¡riln importancia a I'eotre·
vlst a .

Manifestacions del Ministre
d~ la 9overnació.. ,
Amb referencia a la situació

gen~ral i:le La Corunya, el mi
nistre de la Governació, general
M arzo, ha .manifes tat que en
.aquella població la vaga conti
nua dé la mateixa , manera . A
Vigo es desenrotlla pacíflcament
t sense incidents com -també a
Pontevedra i Tuy. En les allres
poblacions no hi ha novetat.

Ha afegit que de la resta de
~ a península tenia bones notfcies
:i que el Govern estava molt sa
t í.s fet de la s.ituació general ac·
t ua l com també del comporta
ment de la premSrll.

..
p>a,pres d' asslsftr al Consell,

·-e1 due il"A'lba, sortira cap a
Sant S-ebastia per til de compH
mentar. amb el ministre d'Estat de.

.,
seeclo

Calitats
..
~ .

extensos '

MADRID

del President de la Dlputeeló de
Barcelona, reco pila nt ter quant
s' ha escrír prop de I'Estarur Re
gional.

Tanquen el lllbre unes a.lIr
gues pa raules del senyor Malu
que r i ViLadot condolent-se de
I'esperlr general, refusant la
sollucl é del problema Catalá .

Reconeix que ha frecaeseren
els i ntents que el portaven a la
solució del referit Estatut i reno
va la seva fe en el dinamisme
cata la, pregant a la Cornlsai é
que comprenguí I no deixi de
celIaborar en . les tasques que
han segulr flns ara tots plegare.

Fa vots, també, per tal que
equest dinamisme no s'estron~

qui.
El IIibre sera répartit entre

tots quants formin ,part de la
Comissió, la reunió de ra qual
ha de celebrar·se el ditl 130'0&·
tubre.

El Director .gener al de Segu
retaf a Barcelon•.

En I'exprés d'aquest mat( h'l!
arribat el Director ~e Seguretllt,
general MGla. Bon punt ha bai
Xf1r del tren s'ha dirigit a casa
deIs seus p res; desp~és s'ha
traslladat a la «Jefatura»' de ' se
guretat on ha parlat amb el sen
yor Torfbio. A la sOl'tida ha sa'
ludat el goverl\Jador civil gener~1

Despujols i ha ternat ~ la «Jefa- .
tura» on ha celebrat una confe
re~cia -a mb el seny'or Toríbio
que ha durat més dQ 'dues ho
féS.

la casa prele'rida en
,
es

LA JORNADA

Un llibre del President de la
, 'Diputaci6. '

Ha quedat imprés el IIihre

BARCfLONA

Formidable ÍDcendi a la Fabrica de xaco'ates «NeUa». - Un IUbre sobre l'Estatut

~ional. - 'Reu n ió del ConceU de Ministres. - Proxime. noces del Princep

d'Astúries? - Declaracíons del Sr. Macía a Bru.e"'es.

Pormldable incendi

A primeres hores de la matí
nada s'ha declarat un form idable
Incendl en la fabrica de xacola
ta Nell e situada en el núm. 20
del carrer de Macia ernplac at en
la barriada de Can T unis, Hi
han acudit, bon punr a'han aese
bentat dei sinlstre , les forces de
segurerar, guardia civil, etc. etc.
flán aco rdonar J'edifici en un
radi prou extens que perrnetés
allunyar la gent del 1I0c del pe
rill. Arribats els bornbers han
practicat els treballs d'extinció,
Intentant salvar la maquinaria.
El foc, pero. havia pres un in
crement tan extraordinarl que
han hagut de reílUnciar als tre
balls de 's a lva ment de la referida
maquinaria, quedantaquesta des
truYda per les flames. L'edificl ha
quedatcempletament devorat pel
foco Les perdues es calculen en
un milló de pessetes entre' el cos
de I'edlflci, la maquinaria lela
departameilts interiors.

En una nota facilitada a la
premsa per I'gficina de policia,
es declara que It5 perdues han
pujat a un milió i mig de pes
setes.

La, fábrica de xacolats Nelia.
estava assegurada a . tres com
panyies.,Es calcula que han que
dat sense tr,eball 50 obrers.

Afortunadament, no ha calflut'
lamentar cap desgracia personaL

I

Assortits

.'.

D,.~ .. ~
consolidat el

de :

~e :nom
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/

consolidathanventatges "~_ que
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TIP.SOL.-LLBIDA

se i per alx ó els corredors pre
velent-ho procuren situar-se i no
perdre contacte amb el pilo t da
vanter, Sense ré s de nou es pas
se per Belianes, Maldá, L1orenc,
Vallbona, i Rocallaura, i aixf
s 'arriba a la pujada del Vel tall,
Montoi baixa de la maquina i
canvia el «desarrollo». Es acf on
es 'prdduelx la batalla ja que sois
reStert ár pilot de ' cap, Catulla,
Cuito " E spinal, Berenguer i
Brlllls quedant rerassagats ' els
restants. Als 4 quilometres de

' pujada Moiltol . é.\~ól1s egl\eix jun-
tal'-se a mb el pilot i ' cllrburant
magnfficament arriba primer dalt
de la pujad a a mb ' 300 metres
d'av~ ntatge sol? r~ el grupoque el
seglleix, pero C arulJa, Beren
guer i C pho no el pel'den de vis~
tá i a la f">ia ixada poaen agafar
co ntacte novameot amb Montoi,
seguint tots' 4 ma rx ant ainb un
trtIl 'n10lt .fórf i g u<lnyá nt'l erreny'
a la ' r e..sta dei s corredors. Per
Tal'rega pa ssen Berenguer Mon
toi, Cuito i Cal'ulll! a mb molt
a'varItatge s ebre els demés i a la
~tl"a "~'UJ''''

té dues pannes de cadena que
I'obliguen a quedar-se. prou dis
tanciat del grup davll ter. Per
Vrlagrassa i G0lmés ' as sen amb
moha marxa els tres corredors
esmentats seguits de Cuito pero
a Golmés Carulla perd ntacte
amb tita nto i i Berenguer, I IIl1f
¡]mb un esfor~ Cuito pot juntar"
se a Carulla. Del' Mollerusa, .st..
damunt i Bell-lIoc passen en
primer lloc Bel'enguer i Montoi i
a poca dislancia Carulla i Cuito,
i de sprés d'aquesta darrera po
blació es decideixeg els pri ers
lIocs ja q; eMontoi p des -se
de Be R ngue , el qual entll a a
meta segl9n, I C o pot ü· ma-
te Ix a-van~ar a Garal-la 8 '

cant -se respectivament en tercer
i qua rt lIoc .

Comenforis
f'~1 nombrós públic que a to

tes les poblacions dEl circu'il ha
presenciat el pas deis corredo :.s.
es demost ra.. l'af.¡,eió ofJu va tlg a
fa nt aquést es por "tes no res
conll'a des cosa que , afegida a la
cJasse deIs noslr{>s eorredors,
fa ra po s.sible s noves competi
ció /U' i per tant no s ~pte8 a
aq es esp"ort.

A Bellpuig es demostra que~

e ls no stres corredors ja saben:
an al' pe l món, puix malgrat I'ha~

ver signat algú a l control amI»
el segon cognom i tot, ~la majoria;
ha feien posant-hi solament e l
nú mero d' ins cripció i algún com
el «Iour» Pernandez fins ni a ixo
va fel'.

Montoi, Berenguerr, Cuito, Ca-
rulJa i Lozano demostraren la
e c1 asse i qu ins d d fs..

me a Ca tahillya ón valo,s a
p.oe te rmini qu ens faran qUEl
da r bé a lla on vagin.

Llas tima que Solana i Vidal
no pre nguessin la sortida, ja
qu e segurament la classificació
hauria es ta t encara més disJl'uta-
qadel qu~~Jl esta't. .
p.oe termmi qu ens- tara n qUEl
da r bé alla on vagin.

Llas tima que Solana i Vidal
no pre nguessin la sortida, ja
que segurament la classificació
hauria esta t encara més dis uta-
dadel qu~~ esta't.

ONT"qt)L.

Els anunciants n o deuen obli

e d a exempl

passa p m oltes ma

les nostres planes é

CICL IS M E

Campionat de l a p r o "Vi ncia de Lleida
19)0 i Cur sa reser vada ~ corredo.·.
nacional.! .eg-one". terceres i neoM
fit•••Gran pren~i Maga t zeJnIl E. Car.-.
dona.NTro-feu .J o v e n t u t R e publica n a
de Lleida••Organitzaci ó de 1':E8po~t

Ciclista LleidatA.

Circuil de la cursa: Lleida,
Iuneda, Borges, Arbeca, Vlla
nova, Bellpuig (control) Bella
nes, Malda, Llorenc, Val lbo na,
Rocallaura. Veltall , Ciutadtlla,
Verdú, Tarrega, Vilagrassa, Bell
puig, Golmés, 'Mol1erusa, Sida
rimnt, Bel1-lloc i Lleida. Total
140 quHbmetres.

Classificació general
1. Casimir Mo ntoi (~E. C .

Lleidata»? 4 h. 49 m.
2. Rieard Bere guel' (<tE. C.

Lleidala}». 4 h. 50 m. 5 s .
3. - Josep CuiJo {«E. C. Llei

dqta)>>. 4 h. 62 m.
. 4 . JQse.p Carulla (<<E. C.

Lleidata)>> 4 h. p2 m. 2 s . .
5. ~A . Espinal ~«P . C. Manre-

sa}> 5 h. )
6-. ' P. 9asull de T<;'llla,dell 5

h . 25 s , . . .
7. . B. Gil d'Almudévar 5 h..- '

5Q S. . " _,'
8. M. Lozano (<<E. C. Lleiqa-

tb)>> 5 h. 3 m. 50 s. .
9. ·M. Lluma (p. C. Manré~

) "

sa)>> 5 h. 3 m. DO s.
10. E. Calom (<<P. C. Man

Fe5B»:) 5 h. 3 m. 02 8.

11. G. Munyoz (<<E. C. L1ei
data)>> 5 h. 19 m. 55 s.

12. A. Miro (<<E. C. Lleida
ta)>> 5 h. 19 m. 65 S.

1. C. Pernandez (<<E. C.
Lleidata») 5 h. 19. m. 55 s.

14. C. Brulls de Secuita 5 h.
27 m. 50 s.

Cla ssificació Pro vincial
C. Montoi de Lleida.
R. e.erenguer de Lleida.
J. Cuito de Lleida.
J. Carulla de LJeida.
P. Gasull de Talladell.
M. Lozano de LJeida.
G. Munyoz de L1eida.
A. Miró de L1e.tda.
C. Pernandezde Lleida.

Terme mif! del vencedor
Havent empleilt 4 hores i 49 mi

nut5 en recóner els 140 quiJo me
treS -de la 'curs a , r.esulta q.ue d
promedi de Montoi ha estat de
29 quilometres 1M metres per
horé).. cosa que demosl ra la d as-
se déls na~tres rredors,

Film de la cursa

A les 12'05 del migdia del pas·
sat diumenge, es dona la sartida
als cerreQors. d~s del (lav.ant de
Joven/u/. Un nombrós públic
presencia tots els preparatius,
,procuranJ PJ sitbentar:-s e deIs cor
redors ue pre ien la sortida ai
xf com altres detalls de la cursll.

La caravana esla en marxCl,
naturalment a tren lent . A la bai
xada deIs Magraners es desper~

ten els que porten el cap i es fa
la davallada a un tren molt viu,
estirant-se el grup pero sense
h aver-hi cap rerass agat . Aixf es
passa per Margalef Jeda i
Borges Per .Arbeca i Vilanova
es continua amb la mafeixa arri
bant al co ntrol de s ig na tura de
Bellpuig, Mo ntoi seguit de Cuito,
Berenguer i C arull a , aquests
seguits deIs altres corr~dors que
a poca distanci a van arribant al
)1'orges vér .A I::l:a I~ v IIQlJU v

es continua amb la ma feixa arri
bant al cont rol de s ig na tura de
Bellpuig, Mo ntoi seguitde Cuito,
Berenguer i C a rulla , aquests
seguits deis altres corr~dors que
a poca distancia van arribant al
«bur~ª »de natura.
~ 5PW e BeJ~l1ig i fiñ8

,';;""-.l1I_:v.:eltalla é I Q de la cur-

(

Esto r.er ia, ~úmero ' 1 4

LLEID A

Ell~~~i 8.Jan.en

Reco..manem als nostres
desitgem que el seu amor a I
coses de la tel'rrt els po rli a re
pellr sovint actes com al que
suara hem assistit.

L'organització
Com jél hem dit, del Primer

ApJ:ee de la Sardana n'hft tingut
ctlra e1 nt de la Sa tul.

Val a dir que, amb tat i les di
ftcultats de tot ordre amb ql:le ha
topat l'entitat organitzadora, I'e~

xit ha eslat comple"t i.sempre, en
tot moment, l'ordre ha estat ab
solu!.

Felicitem els sardanistes 10
cals pel fe5tival que amb tant
d'encert han sahut re a litzar i
desitgem que el seu amor él le
coses de la terrrt els po rli a re
pellr sovint actes com al que
suara hem assistit.

ni, sen.til'l,t leva veu. t.~s m>sJ ·
tfes o'ietes vibl'en encara' recor- .
dant la melodia «Can~ó de Ma
ria brecolant», de Reger. Es en
aques'ta can¡;oneta Gn apl'ecia
rtm en la Pornells una déu de
facultats, la meitat de les qUllls
obra el miracJe d'lIna vell que
més qus humana semblava 'd i
vina.

Andreua Fornells és una lie
derista que posseeix tot el Slue
cal per a é;:;sér I·~p.utada com de
les millors, slnó I millor. A,una
dicció perfectfssima hi ajunta
una lOodulació d~ veu facilfssi
lOa i un timbre p.uríssim, ~o que
Ji permel les més felice s execu-

.cio)1s seilS0 a av.er qe recórrer-a
truc .de_cap mena.

Recita composicions de ]\10
zart, Reger, Beelhoven ~rahl1ls,

Toldra, Nicolau. (<<El Mariner>~

és ul1a cCln¡;oneta delicIosa), MI
lIet, F. Pornells, Garreta i Mo
rel'a.

Totes fore n fervorosameot
acoJIides i. moltes, bisades.

Un procés a un amíc nostre
rel d'unes fulles impreses

que-hom escampa per Llelda el
diil de l'arribada de D. Alfons
XIII a la nos tra capital, fou for
mar un sumari per inlúries al rei,
mUjan.cant fulles clandeslines,
contra el nosrre bon ainic Ra
~QJ1 Sales.

A \a detencló immediata que
s'efectua, seguiren cinc dles de
presó durant els quals el nostre

mic fou lnccmunlcat formant
seli el consegüenr procés, el qual
tenia 1I0c el 8 de juliol d'en-
guany. •

Seguint la relació de fets rela
Jus él . aq~~st cas, sabem que

s'apella per considerar l'auje de
precessarnent lniusr.
~I 24 ,de setembre es velé l'a

pel 'lació a l'~udie':lcia pdncipal,
I hom sentencia de fa ségüent
'I11anei"a:

«8e revoca en todas sus par
tes el 'a uto dictado pGr el Juez de
esta capital en S de julio último,
deJando sin efecto el procesa
miento de D. ·Ra món Sales Tor
~s en el mismo acofilado 'con
odas sus derivadoJ!les y conse·
~uenc-ias legales». c.. ,

Nosaltres lamelltem sincera'
ent tot es I~s molesties causa

des al cult.e ·mestre municipal de
I'Alhó'ndi,ga i rnixf ha ftem p.Ú'b,lk.
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amb els organifzadors i lluf e
sol, encara que amb no massa
valentía. Aixo desperté un raig
d'-o'ptlmllme en el jovent sarda"
nísta les convingué en celebrar
l'aere de la tarda en els jardins
deIs Camps Ellsis. No cal dir
que els nostres jardins públ ícs
acollíren una gran multitud, l els
denceír és que ballaven ho feien
amb el cor esbetanet a l'elre,
saturat de plula i d'herbel,

Fou bailada la sardana dita
de Ramells, si bé la que captivá
el púbJic present a la ·fes ta fou,
precisament, la

Sardana de Oarlandes
,

que per primera vegada es be
lleva a. Llelda, Sota la gentil ar
cada de les garlandes florldes,
.les perelles es mevíen amb un
rituar' s~auli pl'e:;~rs i tothQra bel!.
PQren·prodillats elogis entu.sias
teS: ¡:l' la rotllana d~1 ball de Oar
landes i al Foment de la Sar
dana per haver.ofert Q la .~p.st;a
ciutat ~ a.questé¡l .i J;l.~ovfc ió . flue
per I'aco 'lida gentil que ha HIJ
gllt, no dubtem en dir que ha

' pres cartiLde natur~Jesa. ' .

El concert que s'bavia anull
ciat.als Camps Elisis, no pQ.gué
tellir 1I0cal Teatre .Municipal ver
tal com, en . previsió del tem ps
insegur, s'havien fet gestions i
aquestes amb exit.., prop de I'em
presa del'saló Nova Cata.Juny
la qual s:aviJlgul! a c'dir ello.céll i'l

Un poc més tard de I'ho ra .
anunciada .. doncs, feu la seva
.a pa rició la cOQla«Barcelona . Al
bert Ma'r.tf». Executa, amb Jo
~t~a ~ue Ii és r~coneguda

un eutllallde sardanes bones
entre les bones. «El cavalle
enamorat», de Manén, fou di
per la tenora de ¡'Albert d'un
manera insuperable. Sembla tal
ment com si executant millora la
composició; tal és la correcció i
netedat de so que obté amb el
seu instrumento Altres elements
ue la cobla tals com el Plaviol.
el fiscorn, cornetí i tiple són

- mestres en l'execució i, tots am
tots ronze de la Blilrcelana-AI
berí Martí constitueix un conjun
d-uila valua poc menys que in
sup,erable. .

. El programa de sardélnes e
integr;at, ultra )'esmentat Mqne
per Ruera, Junca, Casals, Mor
ra, Toldra. Paulís, Solé i Gar

reta. . il
Un comenlari apart mereix la

sopran Andreujl Pornells, qu
coadjuva a I'exit del concert am
una part ben important.

La singular artista del cant,
solista de I'Orfeó Catal~, en '
feu villre uns momentS d'enso -

MlJquines de cosir i brodar. - MlJquines

especia/~.-Accessoris de tetes mene~.

Ensenyomenl graluil de brobar.-Repara

cíons. - Vendes al comp/al i 11 pll1~os.
I
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A la tarda, als Camps Eli s.is

A primeres hores cle la tarda
el temps volgué reconciliar-se

haurien vingut a donar-nas les
manso

Ha estat un desencant amargo

Aplecde la Sardan

"olts catalanístes í repub 'eans dels-pobles
cara PO . ón subscnptor s n08tres. Deue

~"",ar-Do.. Rebran LA. JORNADA.. Sí no la
f!uessin, dins els cinc primers d ies, son
preeats de fer-Ia retornar pel cartero

De matinet 5ón arribats sar
danistes del Camp de Tal'rage
na que s'assoclen a la festa bo
i acceptant J'oportú convif deIs
sardanlstes lleidatans.

El temps, aquest te~1Ps de
Déu tan inol'ortú, ha desenco
ratjat moltes colles foranes que
havien anunciat la sevéJ vingudll.

La pluja persistent de la' vi
goflia de la festa i de la matinad-a
segUent ha portar un desends
al rostre deIs nos tres companys
de fora. l aquest desencfs els ha
tallat les ales amb les quals

Els que venen

Els prellmlnars de la magna
diada

B!s pretimlners de la magna diada.-A de gr?ll del mal lemps
els ocles es veieren molt enimets »- L'arribede de sarda
nistes torans. - La sardana de Oerlendes, betled« per
primera vegede a Lleide, fou la note culminent del fes
tiva/ de /a terda.s-Un megnttic concert de /a Coble Bar~

cetone-Albert Mertt i un triomf de /a liederists Andreua
Fornells i--Line bone organilzació.

Comenca la festa

En la lmpoeslbllltat de cele
brar les ballsdes a I'ermita de
Grenyana, hom decidí fer la del
matí al Saló d'ectes de Joven
tut Republicana, gener~sament
posat'él disposió del Poment de
la Sardana.

Poc a poc s'hl ana congre
gant gent fins al punt que al
migdia el Saló era pIe de gom
.. gom ..

A-quest temps! Inicia les ballades la 'C obla
j • «La Principal de L1eida» amb

El tempsrés un element aml> un selecte progr8ma ~ Sarda-
.el qual generalmeQt no e'S comp-
t E t • >.. nes. El concert de la nit
~ , s po s er per a lXu que ens Als volts del migdia entrá 'a l ~

d6na tan desagradabl.es ens urts . k~a l la Cobla «Barcelona-AI
E s, tanmateix, enu tjós i ir ritant bert-Martf. i la seva présencia
haver de sucumbir, quan totes és acollida amb una ovació ·de
les .adversitat s ón re&0ltes - simpatfa. L'animadó és a cada
co sa de sí prou éostosa en un moment major.
país tan desgovernat com el La -notab le Cobla dóna ' al
nostre-davant d'un estat difici- vent les ,notes de «Marinada»,
1f8sim de preveure. /o una sardana que és una joia, del

El cas, pero, és que el temps compositor Pérez-Moya. Aques
es proposa aigualir la festa i ho ta i les següents són puntejades
hauria aconsegult a no trobar per infinitat de rotllanes.
en els orgllnitzadors lIna tena- Les dues cobles a l'onísson,
cHat prou forta per él superar e)l:ecuten «P.Juja Qe Flors», de
els co ntratemps. • Gratacós. El conlunt és admira-

Amb tot, cargué modificar el .ble i eis mú¡sics han reaJitzat un
marc de la festa. L'ermita de bell esfore en obtenir deis res
Grenyana no pogué oferir als pecfius instruments una justesa
dan~aires la seva ufania ni 1'001- de notes precisa. ,
brat~e de les seves arbredes, ni Amb I'aquiescencia del pro
I'aigua fresca i cristallina que pi Albert Martf i fora de -pr@gra
apaga la set I dóna coratge, ni ma, es dóna «La Santa Espina»
a melodia Ji8 I~s ve'ines aigües No cal dlv que ad és on culmina

del Segre que haurla endolcit el I'entusiasme i on les ovacions
cantar d'e les cobles... es ~ucceiren ininterrompucla

ment fins al final i essent preds
bisar-la, e~cara.

Acabada amb tan bell esclat
d'entusiasme la festa del malf,
hom ~ervf 1m dinar de- germa...
nor, 'en el qual cdmpar't.ir:en ami
gablementels'músics de les dues
cobles gue prenien pi\rt en el
festival, amb un nodrit nucli de
sardanistes que ni per un mo
ment volgueren perdre contacte
amb els executélnts de sarda
nes.

Organitzar un aplec de la
. Sardana a Lletda, és, si més

no, entaular una Huifa contra
un sens ti d'obstac1es que, cons
cientment o inconseient, se us po
sen al paso Cal-recenelxer i 1I0ar
la tasca que ha calgut fornir a
l'abrandat jovent del Poment de
la Sardana en realitzar aquest
primer Aplec. Gracies a aquest

.. jovent, L1ei(h~ ha vibra't unes ho
res, i h,a viscut una sana emo
ció ~ataJa·ijesca.


