fès i Bars, Unió de Detallistes i Atracció

de Forasters per tal de constituir

tite,t pro-Turlsme,
constant i activa

una en-

que actuí d'una manera

la pnjpagació del co¬

en

"Terrassa", encarà que del tot ^stèril. Al
temps ambdós equips es teaxiiaumn

segon
i

neixement de les formtosors de la nostra
ciutat.

tenim

noticies

del

aquesta edició,

resultat

reunió, tan interessant per

a

d'aquesta

Els

regionalistes i les eleccions.— En el

•

local del "Centre Catalanista" es reuniren
dissabte ipassat els antics cacics de les nos¬
tres comarques. Es

parlà d'eleccions i

com

sempre, tothom estigué absolutament d'a¬
cord amb les

als

quals

es

suggerències dels rabadans,
ratificà un ample vot de con¬

fiança. En vista de què no

podia dispo¬

es

dels ressorts del Govern Civil, i que els

sar

masovers

sats

a

i treballadors no estaven

dispo¬

ésser manats per intelüèències tan

"preciares", s'acordà

en

de la pau

familiar, la

sobré tot la pau de la
En

mig del més
la

xeca

Major milita.r (te l'extrema e^uerra-íederal, organitzà, a Girona, tm acte pro-amnistia, en el qual éls tons estridents foren
la tònica característica.

glossar el

<X)n-

tingut ideològic de tot quant exposaren.

políti(ia "reventis-

sols aquesta és la que

que

pot mantenir l'atenció dels assidus
rents

a

concur¬

tots aquests actes. Els

de la mateixa manera que

assistents,
aplaudiren a ells,

demà ho faran amb altres que aixequin

bandera

diferent, però

emprin els

que

mateixos tons. La

qüestió és no haver de
prendre's la molèstia de discórrer un xic.
La nota

pintoresca la donà

un concur¬

rent, que havent-se sentit orador, s'inspirà
amb

els

mètodes

l'acció

de

directa.

Per

aquest fi emprengué una ruta per dessota
de

l'escenari, fent la

seva

aparició pel fo¬

rat dels dimonis. L'astoramient dels assis¬

tents fou general. I>esprés d'haver exposat
els

seus

desitjós, fou obligat

a

sortir pel

forum.

Ajuntament.— Properament
sats

a

la venda en

seran

po¬

subhasta, els solars

pro¬

cedents de la parcelJació del terreny de
l'antic baluard del Governador, situats en¬
tre la Ronda de Ferran
de Jaume I. A
es

Puig i la Gran Via

Secretaria de

l'Ajuntament

facilitaran totes les dades i condicions

de l'esmentada subhasta.
•

Convocades per

•

•

l'Alcaldia, s'han reunit

representacions dels Gremis d'Hotelers, Ca¬
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qual sqbredefensiu

—

bas, VUata

—

Bussot, Farró
Ferrer,

—

Flavià, Ri¬

Coromines, Clara,

Esciider, Pagès.

pagandista
Duch

i bon

republicà Sr. Eugeni

Salvat, donarà

una

conferència

el Centre d'Unió Republicana

corregir els defectes ep» en aquest ser¬

en

de Girona.

Es esperada amib Interès.

vei s'observin.

ATLETISME

ESPORTIVES

El

"Terrassa F. C." 0

El nostre equip

assolí

diumenge dos

punts, i això, tractant-se de partits de

pipnats, és
ens

que

ihés importa.

De

carn,
mo¬

podem pemietre el luxe d'ésser

diumenge propvinent, dia 9, els at-

letes del "Club d'Atletes tJnlts"
daran
de

la

a

veïna

Montgrí,

per a

agrupació. S'espera
cords socdals.

perquè

no

vol.

El partit de

diumenge, tècnicament,

La

en

primera part resultà poc interes¬

sant; slü observà

un

per a

la divul¬

les nostres

directius

ep» es

comar¬

de

batin varis

dita
re-

va

defraudar. Cap dels dos equips ratllà on

devia; nerviosisme i falta d'acoplament

a

s'han marcat els

és

traslla,

població de Torroella

gació de l'atletisme
ques

es

fer una exhibició atlè¬

tica, seguint les normles que

líders del nostre grup; qui no s'entusiasma

les línies respectives.

No ens entretindrem en

ta", convençuts

pon resultat d'aquest servei, l'Al¬
caldia a&raïrà la cooperació dels veïns per

ment,

Com sempre, sols feren

que per tal d'asse¬

gurar el

gran entusiasme s'ai¬

setmana passada l'Estat

el

en

Propera conferència.— El notable pro¬

Spbenn així mateix

a

—

s'arrenglerà:

càrrec.

"Girona F. C." 1

vegades jjaus".

Mítings.—

municipal nocturna, les ordres
vigilància pròpia del seu

butxaca.

sessió, entonant els assistents, a

L'equip yencedor

sorti princip^ment el tercet

la

ciutadana i

pau

tota veu, els himnes de "Cristo Bey" i "Som
tres

la Guàrdia

d'extremar

fi, un xut de Pagès fou desviat
defensa i la pilota s'Introduí a la
I així finí el partit. Dos
punts més;

Gauchía

Sabem <ïue per l'Alcaldia s'han reiterat
a

xarxa.

•

principi lluitar per

les manories, aixecant la consabuda bande¬
ra

•

'

qui els té, els té, i el demés són "cuentos".

Girona, el

resultat de la qual donarem en la propera
ediciíi.

(»nt^ues>

avançades.

A la
I>er un

En el moment de tancar
no

lés di»s davanteres efectuaven

i perilloses

lleuger domini del

Diumienge passat,
na

F. C.

tingué lloc

en

un

ei camp del Giro¬
festival atlètic

en-

tre els

equips del Badalona S. G. i G. i del

G. E.

i E. G.

L'equip

gironí

es

mostrà superior a

