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BARCELONA:
PER EDICIÓ
OOBS P E S 3 E T E
CADA MES

Edició del matí
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iípremat: Escueielrs, 10 W.s - Teèlofn 184
LIQUIDACIÓ VERITAT L O C A L S
C a s a O E K L A : Fernando, 19
Perles imitatii
Collarets, Arracades, Agulles, etc.
Per retirar-se del negoci es
liquiden totes les existències
PREUS
D E R E G A L
s o l a m e n t per pocs dies

a

íelg

m o r í el proppassat dia 22 de j u l i o l

havent rebut els Sants Sagraments
ió

( A. 0. 8 . )

3.9.

La seva afligida esposa Josepa Casacuberta. filleta Josefina, mare política Teresa Prat, vídua d'En Vicens Casacuberta, Rermans Joan i Antònia, germans polítics Josep Coll, Manuel Vidal, Francesc Aguilera. Salvador Miret, Maria, Pilar. Manuela i Teresa Casacuberta. nebots, oncles, cosins i família tota, les
raons socials MABIANO F & A T , CASA MACIÀ i H . de V . C A S A C U B E R T A , 8. A.. en recordar als amics i coneguis tan irreparable pèrdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions
1 se serveixin assistir al funeral que, pel bé de l'ànima del difunt, se celebrarà demà, dijous, dia 3 de l'actual, a Ics deu del mati, a l'església parroquial de Sant Josep de Gràcia (Josepets), pel qual favor els
quedaran coralment agraïts
LES MISSES DESPRÈS DE L'OFICI I DE SEGUIDA LA DEL PERDO
CL DOL ES DONA PER DESPEOIT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
Els Eicms. i ll ims, grí Bisbe* de B»rcolona, i.Un-.la 1 Vich a'ttau diraai concedir rospeccivament SO diu» d indaljrènCIM A tota llurs tidult dlucesans por cada acte de pielai o caritat cristiawi que practiquin un lufragi de l'Anima del Enat
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mat
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Watt
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LLOGARIA
COSÍ'-

camp de futbol, tancat a ser
ble, i a prop de la ciutat o oe les
seves vies de comunicacions.
Escriure a J. C . 44. LA VEU DE
CATALVTNYA.

iA

T O T
B A R C E L O M A
INTERESSA VISITAR LA
SENSACIONAL LIQUIDACIÓ
que en totes les existències d'estiu (completament assortides) realitza fins el 15 d'agost la

Banys Nous, 11 - Cegos Boquepia, 8 - Telèfon A. 779

cal
ejKa
UDb

Millor ocasió mai. - Mai unes pebaixes tan grans
Secció de cotons
2.000 metres batista anglesa a
Gran tricot (tots colors) a
Mont-nevat (autèntic) a
Crespó Kimono vrentable) a
Patina anglesa (colors llisos) a
Patines llistades ;qualitat superior) a
Patines llistades (Pafs) a
T r i c o t

seda

Precisa

100
3'00
6*00
S'ÇO
6'00
2·00
l'75

Secció de sederia
pta,
id.
id.
id.
id.
id.
id.

metre
fd. *
id.
id.
id.
id.
id.

Crespó seda (tots colors) a
11'OO ptei. metre
Crepé marrocain (autèntic) a
1200 id.
id.
Musolina negra, 90 cm. a
9'00 id.
id.
Glacé 100 cm. i colors a
iroo id.
id.
Foulard estampat, gran ocasió.
icoo id.
id.
Seda crua superior
7'00 id.
id.
Veritables gangnea en Sedea 1 Vellata brotxatu 1 estampats

(Tots els colors i amples des de 1 5 p e s s e t e s

vendre

metre).

un important stock de gèneres blancs (peces de 20 metres) que oferim als nostres clients a menys del seu valor

La més real de les liquidacions: La més bona oportunitat per al comprador
5

Observatori Meteorològic de la
Universitat de Barcelona. — Dia 1
d'agost de 1922.
Hores d observació: A les set, a les
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0 i al nivell de la mar:
764·6. 763-4. 762·SJ.
Termòmetre sec: 25·5, 2S'0. 26*0.
Termòmetre humit: 220. 227,
Humitat (centèsimes de saturació):
72. 62, 72.
Direcció del vent: E . . SSE., SO.
Velocitat del vent en metres per se
gon: 3, 3, 7.
Estat del cel: Quasi serè.
Classes de núvols: K., K.N.. K.
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima, 29 0; mínima, 22'4; mínima prop
del sol, 20'6.
Oscil·lació termomètrica: S'C.
Temperatura mitja: 257.
Precipitació aquosa, des de les set
del matí del dia anterior a les set del
dia de la data, D'O mm.
Recorregut del vent en igual període. 90 km.
Observacions particulars: Caütia.
El director. E . AlcobéLhabllltat dete mestres del partit
de Barcelona pagarà els havers de
juliol el diúiecres i el dijous, d'onzo
a una 1 de tres a cinc de la tarda, a.'
local de cosidai.

Vanos Cardús S^'Tó
La centenària orquestra Eeo'jlans.
de Sant Sadurní de Noya. que lama
èxits obté en les principals pobla-t-icns de Çatauinya i iPerpinyft (Fi-ança), ha estat contra*.iada per la seva
nonktirosa clleutela per a l correm
mes> d'agost;
1 i l . Vilabella (Tarragona); 3 i *,
Sent Esteve de Sesrovires: 5. Pla de
Cabra: 6. 7 1 8. Sant Pere de Rludevitllea: 10. 11, 12. 13 í U. Sant Feliu
Je Llobregat; 15 1 IC. La Bisbal iGlrona); 17. 18 i 19. Hospitalet de Llobregat; 20 l 81. Castellar del Vallès;
23, S4. 25 I 26, Vilanova d·Alpicai
(Lleyda): 27 I 28. Sant Joan de MedKx
na. i 29 1 30. Sant Joan Samora.
— Foslo-GUco-Kola-Lecltínat. cura
aeurasténia. B. Domènecb, Ronda da
Sant Pau. 71.
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PENÍNSULA:
TW) PX3. Trime·tr·
UNIÓ POSTAL:
19 PTE3. Trimettr·

Tot a benefici dels nostres clients C A S A
' = = = =

i per a donar cabuda a lea Immenses ool loooio&s que l a
tó adquirides per a l a

Dl*. Montanà SHlaï^d,ear^

de luxe

BALTA
per a buues i bateigs. Antiga Casa

Uns guàrdies de seguretat de servei al carrer de Borrell foren avieate
que al garatge propietat de don
Haans Moller. situat al carrer de
Corts, nútn 517, s'havia comès un
robatori.
Els guàrdies ee presentaren al garatge 1 van poder comprovar que tots
els mobles eren reglrats i que la caixa de cabals havia estat violentaüa. emportant-se els lladres unes duei
mü
Els lladres sembla que a la nit es
van quedar dintre en tancar-se l a
porta, havent sortit deprès per la dita
porta anencan; el pany.
L'amo del garatge s'ha negat a
presentar la denutKia del fet al Jutjat.

folYPlIp?

PORCELLANA
? dliüllGÒ J . Llorens. Rbla. Flors, 30.

Una dona que viu a una barraca da
Montjaiich portà al dispensari d'Hosuíranchs un fill seu. Joan Romero,
de 3 anys. el qual havia sofert un
atac i no podia fer-lo retornar.
El metge examinà el nen 1 declara
que «ra mort

Criíileríes

J.Uo/eni. R. Flors, 31

A mitja nu va presantar-w al dl*
pensuri del carrer de Barbarà, Ber*
nabè Gallart, de 27 anys. Jornaler, perquè h curessin algunes contusions
iue tenia a La cara.
Segons va di>r. estava a una taver<
na de l'Aro del Teatre i tol d'una
es presentà un individu desconegut i.
sense zdés oi mós, lescoatdtè a oopt
de puny l va fugir.

VEU
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Banca Marsans, S. A.
Valors - C u p o n s - Girs - C a n v i - Cotons -Viatges
Bambla de OanaletM, 2-4
BABOE£Oir A
Apartat de Oorrena nüm. I .
^4530 A.
Telèfons números . . . ,4831 A.
(4532 A.

Direcció telegràfica:
MAKSAKSBANK
SUCURSAL A
A v i n g u d a del C o m t e de

Participaríem

MADRID
Penalver,

n ú m . 18

d'-nes es barallessin ahir al carrer
de Torra Damians, i una d'elles, per
a refrescar la seva adversària. 11 va
tirar un canti pel cap, ocasíonant-U
una forta contusió a la regió parietal
dreta.
Va ser curada la pacient al dispensari d'Hostafrancs.

en les despeses d'un camp de latbol, si se'ns permetés usar-lo en determinades hores.
Ofertes P. A. 6 i 7 LA VEU DE CA
TALLNÏA.
Una parella de seguretat <Je servei
Al terrat d'una casa del carrer de
a la platja de la BarcaLoneta va topar amb dos subúectee carrega» amb la N'eu de Sant Cugat el noi Joan HaLagüens, de sis anys, va caure
sacs. els quals subjectes, veient els badà
cadira a la qual s'havia enfiguttnUeSs lugiren, abandonant eis il'm.a
lat, i va fracturar-se greument tel
sacs. (jue eren plens de luta.
Lraç dret.
Una altra parella detingué en els
El van curar al dispensari de l'Albanys de Sant Sebafltíà a Isidre Marti Katoregat. de 21 anys. ed qual s'toa- caldia, d'on fou conduït a l'Hospital
vla apoderat d'un vestu de bany valo- ilc la Santa Creu.
rat en 9 pessetes.
JOIES

VILANOVA u

nió,

6

Els veïns del carrer de la Diputació
encreuament amb el de Montaner es
disposen a celebrar el nou servei de
tramvies de via ampla recentment
t.'sugurat en el darrer dels esmentats carrers, linveni organitzat un
gran ball per a la vetlla del dia 5
d'agost, a lee deu, que serà amenitzat per la bonda Iris Park.
Amb els «lements vaJuosos amb
què compta la Comissió promet ésser
una festa brillant

PODTAl Dfl AUGtL 11.13

Majestíc Hotel Anglaterra
Coberts especials
(vi comprès)
Dinar, ptes. 6-50 — Sopar. T'OO
El Cos de Serenos ens prega íer
públic que no es deixin timar per
uns subjectes que van per Barcelona
demanant una almoina per a poder
atendre l'enterrament del sereno de!
bïrrl. que diuen que és mort.
La. Corporació de Serenos agrairà
que quan vingui un subjecte amb
tal petició sigui detingut 1 a la veKOda fa constar que el dit Cos està
constituït «n forma que quan mor
un seneno quedin completament ateses totes les despeses.

- La Loteria de la Sort

Platja-Camp
Encara queden dies

Abans d'anar-vos-en, per a la comoditat a l esliu, compreu a baix
preu retalls de tots els articles en

LA FILOSOFIA
lO - Carme -

Bisbat

10

DE CATAI;ÜNXI

Casa de MHericontUa de Girona don
Pere Pujol 1 Rubió.
— Dilluns es celebrà amb gran solemnitat la festa d» Sant Ignasi de
Loyola, fundador de la Companyia
de Jesüi. a l'església del Sagrat Cor
i a la Reial Capella del Palau.
—Procedent de Càdiz ha estat a
Tonosg el reverend don Franceec de
P. Gimenes Alfaro, per a saludar a la
seva tia Sor Beatriu. Gennancla dels
Pobres, neboda del marquès de Torresoto i del general Topete.
— E l bi5be de Segorb Uuis
Amigó és a Castelló de la Plana,
estatjant-se en el convent dels caput
xins.
—M convent de Mínimes de Mora
d'Ebre han rebut el Sant Hàbit les
postulants Natàlia Maasot 1 Teresa
Julià.
—Aquesta setmana sortiran cap a
Roma el rector de Sant Jordi don Blai
Sardà i el seu germà don Josep, operari diocesà.
—El bisbe de Tortosa ha nomenat
ecònoms de Lloà 1 Arenys de Lledó,
respectivament, don Elies Molina I
don Francesc Burrull.
—El dia 21 del ••orrent començaran
una tanda d'exercicis espirituals, dirigits pel P. Joan M.» Solà. jesuïta,
al convent de Maria Reparadora d'aquesta ciutat
—Han estat portades al Museu Lapidari del Temple Romà de Vich les
lloses que tancaven diverses sepultures que existien al presbiteri de
l'església del Carme d'aquella ciutat.

1> »-o

.

Vida religiosa
Avui. Nostra Dona dels Àngels, el
Sani Àngel Custodi i St. Alfons iMaria
de Ligori.—Demà, La invenció del cos
de Sant Esteve, protomàrtir.
Quaranta hores: Avui, a l'església
de Nostra Dona dels Dolors. Hores
d'exposició: De dos quarts de set del
mati a dos quarts de vuit de la tarda.
—Demà, a la parròquia major de Santa
AnnaLa missa d'avui, Sant Alfons Maria
de Ligori, color blanc. — La de demà,
Invenció del cos de Sant Esteve, protomàrtir. color vermell.
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
dels Àngels a la seva església.—Demà,
Nostra Dona de la Providència, al PI,
privilegiada.
Adoració nocturna: Demà, Torn de
Sant Josep.
Vetlles en Sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui, Torn de la Commemoració dels fidels, a la seva capella.
Escorial, 155. (Gracia), — Demà. Torn
del Sagrat Cor de Jesús, a la mateixa
capello.
—Demà. a les cinc de la tarda, tindrà lloc en aquesta parròquia el devot exercici de l'·Hora Santa».
El divendres propvlnent. primer de
mes. a les vuit. missa de Comunió
general: a dos quarts de dotze es re
Mran els exercicis propis del dia. i
a la missa de dotze l'Escolania cantarà piadoses motets, acabant amb la
reserva l benedicció.
—Avui, festa votlva de la ciutat
de Barcelona a la SaiKiaslma Verge
de la Mercè.
Descens de la Santíssima Verge a
Barcelona. — Oè sis a dotze, com en
els dies festius, missa cada mitja
h-ra; u les vull. la Maünul, cajílada per l'Escolania; a les deu. üflcl
solemne, amb assistència de l'Ajuntament: cantarà la capella de miipica de la fiasflica, dirigida pel mestre Millet. Farà el sermó el reverend
senyor doctor don Valentí iMarti, catedràtic del Seminari Conciliar de
Barcelona.
A les sis de la tarda, després de la
• funció diària» « cantacrà Trisagl
Murià, sermó per l'esmentat doctor
Marti, acabant-se tan solemnea cultes
amb el cant de la «Salve Mercedària». Goigs i besamans de l'Exceisa
Pairona de Barcelona.

Es Ja verament colossal la cort a
l'afortunada Administració de Loteries num. 12, que dun Miquel Valdés
reunit lu Junla Diocesana
té astablerla a la Rambla de les Flors de—S'ha
de Temples despatnüm. 12. £11 el sorteig d'ahir, ha ve- xantConstrucció
favoraiblement
el* expedients insnut el bitllet Núm. 1S077, afavorit amb tats pels senyors rectors
de Sant Joe- segon premi, de 60.000 pessetes, sep Urloi de Barcelona i Sant
Vicens
Bjiroilmacions 60 del centenar. De- de Calders.
ttès, h i venut els bitllets 1S.895 1
—Ha mort en aquesta capital, als
S0.248. premiats ambdós amb 1.500
pessetes. Són tretze ela premis majors 32 anys d'edat la Gí-rmana Isabel Feqjo el senyor Valdés ba expès du- menia, religiosa del Sagrat Cor de
Jesús.
rant aquest any.
—Es troben a Barcelona els reveAhir tarda va sonar ivn tret que va rends don Ricard Pla 1 don Manuel
semblar sortir d'algun i>is de la casa Mall, alumnes que hu;i estat del Colmim. 6 bis del carner de la Cadena, legi Espanyol de Roma, després d'hahabitada per gent de vida poc exem- ver acabat als estudiïs 1 haver-se graduat en les facultats majors.
plar.
Un d'aquests dies marxaran a les
Totes les indagacions que van fer
els agents de l'autoritat per assaben- seves nespecUves diòcesis. València i
tar-st de qu! havia disparat vau re- Menorca, per a exercir els eeus ministeris.
sultar inútils.
— Avui, dimecres, vestirà el sant
hàbit en el Reial Mor.esiir d'Agustins B o r s a
de
Madrid
de Santa Moria Magdi.lena la senyoreta Marta Aguero i Aguero. .
L'apadrinarà donya Vicenta Dom- Canvi» faollllats per la Banca MarAl carrer de Pere IV. l'auto 4565, que
tant, 8. A.
anava menat pel seu propietari, va per de Sopena i farà la plàtlca el
atropellar el noi Francesc Prats Ber- reverend don Marti Elías.
Barcelona 1 d'agost de 1922.
nades. d ' l i anys. causant-U contusions
—En plena convalescència ha soral braç dret 1 a l'esquena.
tit cap a Vilanova i Geltrú el canon- 4 per 100 interior, comptat
6975
i
fi mes
00-00
Va ser uuxitiat -al dispensari del ge d'aquesta Catedral doctvr non Sebastià Puig, que ba pasbat una temTaulat
»
«pròxim-.- OO'OP
porada greument malalt
Amortitzable 5 per 100 (1920).. 9r2B
—Procedent de L a r m x 1 amb l l i - Banc d'Espanya
Al dispensari del carner de Barbarà
550*00
van auxiliar ahir vespre a Maria Ló- cència militar de dos mesos es troba Arrendatària de Tabacs
248*00
pez Andrés, de 18 anys. la qual tenia a Manlleu prop de l-i seva família Stat. Gral. Sucr.'-Obligacions OO'CW
fortes contusions a les cames, pronòs- el sacerdot soldat dou Antoni Cuur
»
»
» Ac. preferides ü6'00
tic reservat, per haver-la atropellada trecasas.
»
»
» » ordinàries 33'50
un uamvta a la Rambla die Santa Mò—Ha sortit cap a Prats de Rel el Franca
52'65
nica.
canonge penitenciari d'j·jo·ííta Ca- Lliures
28'66
tedral doctor don Gabriel Auguet
Banc Espanyol Rio Plata
100 sO
—Ha estat nomenat capelU do la Cèdules Hipotecàries
La calor seas dubte va far qu» dues
lOO'sO

•Sangrà

A! Aixetes

L'actualitat s o c i a l
Atemptat a Badalona

estonià; Assen Karrubl i Tomàs Ant*
nio. turcs, i Vecseri S. Sandor hon-

UN OBRER MORT
I UNA NOIA FERIDA
A dos quarts de dues va ésser agredit a Badalona un obrer «e^quiro!»
de la fàbrica Tarraís (tetxlts). el qual
era conegut amb el nom del «Fill
del Nu», i ee deia Jaume Casellas Centena, de 41 anys. casat.
El fet va passar al carrer de Trilla.
Un grup de quatre individus sobtadament, va disparar sobre la víctima, fugint desprès prertpi i clement.
Alguns indhrídus del sometent sortiren en direcció cap aon havien fugit
els criminals, però aquests hivien ja
desaparagut.
El ferit fou recollit per alguns veïns
i transeünls 1 va ésser conduït al
dispensari de Badalona, havent mort
al cap de cinc mlnutts de l'agressió.
Presentava, entre altres ferides, una
a l'esquena, amb sortida de la baia
pel pit. i una altra al costat, totes
dues mortals.
També va resultat ferida, però no
de gravetat, una noia de sis anys. la
qual es trobava al lloc de l'assassinat.
Es diu Antònia Garcia Segui, i té
una ferida que 11 travessa la cama
dreta, pronòstic reservat.
Com havem dit en algunes ocasioní
a Badalona hi ha vaga de contramestres, deguda a què els fabrlcantts de
aquella ciutat no van creure convenient acceptar el laude del governa
dor. que va posar ft a la vaga que
hl havia a tot el pla de Barcelona.
FI Casellas treballava de contramestre esquirol. 1 sembla que havia rebut
almmes amenacc':.
Posttrlorment, la guàrdia civil de
Badalona va procedir a la detenció
Ile Joan Pasaret Subra. de 34 anys.
nil de Pulgreig: Joan Mateu Valls, de
U, de Barcelona, i -Bonaveniura iMasferrer Pujol, de 30. de Sani Genis de
Vilassar, tots ells contramestres, residents a Baladona i afiliats al -Radlum».
Foren posats a disposició del jutge
municipal que instrueix les primeres
diligències.
El Casellas no pertanyia a cap sindicat. Durant la Setmana tràgica es
va distingir per la seva exaltació, i
era considerat com un dels directors
dels successos que esdevingueren a
Badalona en aquells dies de trista
recordança. Per aquest motiu va passar una temporada a la presó.
En aquell temps feia de flequer, i
posteriorment, havent-se casat amb
una obrera teixidora, va dedicar-se a
l'art tèxtil.

PER AMENACES
Ha estat detingut Amoni MiCiana,
acusat d amenaces de mon al seu pa.
tró Ciprià Blay. el qual * l va acomla»
dar del treball.
LA VAGA OE TAXIS
Dtlluas, la Junta de ia Unió dé
Llogadors de cotxes i automòbils va
conferenciar amb el governador, l i mitant se^a exposar-li l'estat de la
vaga.
Ahir la Junta va demanar autorització per a celebrar a la nit una
assemblea.. Es parlava de la posaiWiltat que acnrdr.i vwiiar ai treball.
NOVA ENTITAT D'AUTOCICLES-TAXIS
Aq-ifsta nova entitat ha circulat la
nol·i vLgüent:
La comissió gestora de la Societat
d'AutocIcles-Taxis. constituïda ahir,
té ITionor do dlrlgir-se a l'Ajuntament
ce Borcelonu donant-li compte dels
acords presos per unanimitat a la W
unió celebrada a l'acte de la seva constitució.
Primer. Defensar la necessitat de
luè el propi Ajuntament reconegui
l'acrd Consistorial pres el 88 d'octubre de 3921 de què els autocicles. com
a tals. no poden possar de HOOcc
cem així ho tenen reconegut totes les
As'tooiacioi-s Internacionals d'AutoiftMtUs, ja que no hi ha, demés, motiu justificat per a augmentar el cubicatge de 1100 ce. havent-hl ja acti!:i loent gi'i nquantitat de marques
d'artoclcles. entre elles «Citroen». -Sa»
les.'ilriïnson». «Peugeot». «Hebe». "Dyg»
•Dav.d». «Scnechal». «Loric». •AusfroDumbler», "Ideal.. «Gn». «fe. i les
raona que podrien alenar els intere»s its en arribar fins a 1300 ce. són les
mateixes que alegaran demà els que
pintin d'a juesta cilindrada, no essent, per tint, aquesta solució, sinó
ua j.recedei.t do base falsa per a no»
vt -, iranuig^ncíes.

c·='gon. Mercès a la iniciativa dels
orL'riiilf7,nd'irs d'aquesta entitat, acluft'n·c'ni Barcelona gaudeix d'un servei de Taxis econòmics. I per tant.
roí hlderem que aquest Ajuntament no
pot i.círor nos la concesló de parades
PXfl'isives per als nostres autocicles a
tots els llccs on n'hl hagi de determ'.ni.oes per a automòbils i rnotocicle'eii, en la qual base aquesta societat es fonamenta perquè el públic es
d.inl compte de la implantació d'aHtíitt nou .if'n·e: econòmic. 1 a l'ensemt per considerar-lo indispensable
prr als efef.es econòmics dels assoUNA PROTESTA CONTRA ELS DAR- ciats.
RERS ATEMPTATS
En consec.íiènffa. La Societat d'AnAmb el segell d'·El Comitè de la tod^TS "laxis espera confiadament
Federació "Local de Barcelona» s ha que aquest Ajuntament es dignorà refet püblica una protesta referent als suidre amb urgència eU extrems andarrers atemptats, fant-se constar en teriorment exposats, donant tota mena
la mateixa que el Sindicat únic sub- do f.KilltaK a l'eesmentada societat
«isteix i respondrà en el terreny en com a compensocló a l'obra magna
•"'cchiada cn benefici de la ciutat, lant
què se'i combat.
temps desitjada i sense solució fins
DE L'AGRESSIO DEL CARRER DE al present
Dn.·.iloni a primer d'agost de 1922.
Ml tANS
El diumenge, al matí. tingué lloc
l'enterrament de Didac Godino. agredit dies passats al carrer de Milans.
Des del Dipòsli de l'Hospital Clínic
on havia estat portat des de l'Hospital de la Santa 'Creu, acompanyant
el cadàver fins el cementiri uns noranta amics i companys del mort.
FUNERALS
No esdevingueren Incidents.
N'Antoni Costa i Coll. Morí el 88 de
ELS ESTRANGERS EMPRESONATS
l'últim juliol. Demà. dijous, a Ves
Con dèiem abans d'ahir, a bord deu, funerals a la parroquial de Sant
del vapor «Glulio Cesare» sortiren ex- Cugat del Vallès.
pulsats d'Espanya, dotze súbdits itaEn Ramon Barieüa l Fanf. Mort
lians que feia temps que estaven a el 82 de juliol. Demà. a les deu. fula prreó per ordre governativa
nerahs a la parròquia dels Jocepets,
Segons sembla, s'ha ordenat que estiguin disposats per a embarcar uns
ANIVERSARIS
altres estrangers reclosos a la Presó
En Magi Gallifa i Gomií. Mori el 2
Mode4.
d'agost de 1921. Avui, nusses a les
Parlant d'aquest assumpte el go- esglésies de Valtdaura, Sant Franvernador, va manifestar que el Go- cesc. PP. Caputxins. MM. CapuUUies,
vern té donada Ja fa temps l'ordra Cases de beneficència de Manresa I a
d'expulsió de diversos estrangers, les parròquies de Candona l Sant
la qual ordre es va complint a mesu- Juan de Vilatorrada.
ra que es Jteposa de quantitats per nl
viatge 1 es van vencent les dificultats
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
qne oposen alguns països a la repaLa nena Maria dels Dolors Bena*
triació de diversos Individus Ja nacio- •et t Tutusaus. Ha mort a i'edat de
nalitats dels quals és dubtosa.
dos anys Enterrada abir a la tarda a
Entre els que encara romanen a la SHgee.
presó esperant llur repatriació fi.\U Lluïsa Tniav. i Jordana. Enguren: el capellà Jonàs Constanlin, terrada el mati d'ahir al Cementiri
persa; Joan Furnowisni. prevere, polo- Nou.
nès; Manuel Echevesie. Albert Fiea.
Na Antònia Aymerich i Corbera d*
H i Enric Monte. argentins; Miquel Tort Enterrada ahir a la tansia al C«Apoglesl. brasiler: Fran Kartrel. aus- menïlrl d'Hosprtalet del Llobregat
tríac; Medeleu Ivanoff i Slavil SemerS'Artur Bmh i BatlU. Ua mort a
giefí. búúlgais. Eugeni Pravda i Ale- l edal de 33 anys. Enterrat la tarta
xi Dereviaïu2ieuko1 russa», lan Lan. iiaiti.it al Cezncaun Veli.

Obituari
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3. — Dimecres, 2 d'agost de 192a

N O T Í C I E S D E L A P E N Í N S U L A
(Telegrames i conferències de ZiA VEU)
ELS

CONFLICTES O B R E R S

MaJrid. l , £ tarda.
E l miniÉtr· del Treball ha manlíesfM al migdia ijua 1«3 noUciee rebudes d Aeturíes donaven /Wnpte de
•negaii igtial «çuell cífefccte miner.
, Malgrat aquests iníonnes, el senyor
tialderon mantenia tmprefsions opti'-es respecte aquesta vaga. puix
1 en relació amb el governador
Ovtòdo 1 no dfascoofla de trobar ua
: y.. -".-!,;
a aquest aísumpte.
Ha aíegií ?! mlniitre que rebia
jipmbroBOs lelegrames • de íelicltaciu
ti la solució de la vaga de Biscaia,
ün d'aquests telegrames és de l'alilde ea nom d'aquell veinai,
Alir» telegrama és del diputat don
uidalect Prieto, el qua! el íelícita per
[a recolucló d'una vaga en que han
«rdut obrera Jornal» per vàlua d*
eu milions de pessetes
La Companyia dek AUP Forns ha
srdtit dos milions de pessetes, amb
lotiu ffhaver-se apagat els alts
fems.
DE GOVERNACIÓ

Ha manifesta aquesta. tarda el senyor finies que aquest mati l'ha«ta viallat el sots-se^relarl de Guerra.
» No volgué dir. encara que se supo|t«a. el tractaren, en- la conferència,
m t í s assumptes que estan relacionats
jkinb els rumors que circulen sobre
tractitud de protesta del cos de Corflreus.
S Pel contrari, el ministre de la GoIvemació ha aseegurat que a tots
«Is s·ctors la calma és completa.
El eenyor Piniés EO tenia encara
notícies sobre l arrlbada del senyor
Ai«ear a Sant Sebastià, encara que
na iestranyava, puix segurament el
governador de OiupUscoa es trobaria
Wjanpanyam el president <*e l Ar1 tina
DESMENTINT

Hisenda, a & da cooliarestar la petició dels farinaires dçl litoral que
es permeti la importacic- de 40 U00 lones de blat exòtic
La Confederació ha decidit aquesta
protesta per indicació de la Federació de Burgos, i To. ant-se per a
elevar ia en la depreciació del blat
nacional, que. d'atenir-.':: aquella petició, suposaria Ja ruïna dels agricultors castellans 1 sac-'oderla a una
llegalltat
R E G I S T R E S I DETENCIONS

Madrid, J, V15 tarda:
El jutjat militar hd manat detenir
1 empresonar els flrmanti d'una fulla
protestant de la suerr-i del Marroc.
Aquests són. Ret'iuc Gonzíilez. seerelan de Ha Federació de Joventuts
Socialistes. Galeta K.·u-·wido. president
de la dita Federacc-: Llum Gonzàlez.
secretària de l'Agrupació Femenina
Socialista; Claudla uatett. presidenta
de la dita Agrupaclí); j ç a n Alvarez,
secretari de la Jovet/.u', Socialista Madrilenya, i Felip u-ircirt, president de
la dita entitat
Demés, la policia hi practicat un
registre a la Casa dei Poble i en
la redacció de
Sociaiisía-.
El jnlg^ militar, comandant Pitó,
ha rebut declaració a ú detinguts, i
ha posat en Ulbenii. 'Jcsprés de de
clarar. a Clàudia García, amh un P.U
de set mesos, que cs troba maialia.
Amb motiu d'aquostes dftcncions
entre ela- obrers 01 gjjni aats 1 entre
els afUtai.; a les a .snc'.i clonò socialistes madrileuyes r«Sc!taclfl és gran.
Com diguére-m cl ill5i:'bte, la policia practicà un wjjwe en l Escola
Xova, on té el seu (!<·?rií4,.il la Joventut Comunista, detrnlnt alsrum dels
que alK es trobaven.
Aquest registre i algunes detanciç^s
i registres que s'efectuen, begons ediu, són deguts a la troballa duna
bomba davant del domicili dei mnrqu&s de Viana, aí carrer d'.\ltaií. el
dlvendrftt. al mati
La bomba tenia la merea aifcgsAa.
Hi ha que advertir qiie c! m-iriiués
1 la seva família es troben absent;
de Madrid

El sot$-5e<reiarI del ministeri dc
la Guerra ha desmentit aqnesi man,
k parlant amb als periodistes, que la
T"1 vlflta que ahir 11 va fer «1 ministre
; 9? la Governació tingués relació amb
el conflicte de Correus.
—vingué únicament — ha dit -cl gePROTESTES
neral. Barrera — per a lormular una
Segueixen
apareixent
als periòdics
i teclaniacitf per creure que havien esta; endat'; indegudament 3 flle's dos protestes contra les dietes dels Jípnj soldats de quota ï*rtariyerít5 al cos tat..
Les altimes rebudes són la ds ia
de Corteue.
Els dits- soldats, segons el senyor societat obrera de Mondofiedo ,1 de
íj Pmíés. prestavea >er.-ei com a mu la Cambra de Comerç d'Artla.
Jbillçats.
P L E T TEATRAL
l'aesump:,: ha passat a Capitania
La intervenció dea president de la
general per a la seva resolució.
Societat d'Autors, senyu Arniches,
,en i assumpte de l'empresari senyor
E L COS D E CORREUS
Es diu que els funcionaris de Co- Fíaga i cl Sindicat d'Actors, no ha
*reus temen preparada per a demà donat resultat satisfactori.
En vista d'això, avui surten de Mil, la baga de braços caiguts, ordenada
per una junta que té la confiança del drid c o m i s s i o n i p e r a entrevistarse amb els propietaris dels teatres que
1 «os i que resideix a Bilbao.
S'ha de tenir «n. compte que la té en arrendament el senyor Fraga.
Una altra gestió que es realitzarà
'\ Juuta de Madrid és sols executiva
.1 dels acorda de la de Bilbao, però paral-l-lament a d'anterior és la viI ahir al matí els caps dels serveis de sita als propietaris i empresaris de
CV.T-UÍ do Madrid proposaren al teatres en la» ciutats on el senyor Frapersonal itk lóxmula d'arranjament ga tingui algtma sala d'espectacles ea
arrendament, per a oferir-los ies comsegüent:
panyies textualment formades, disQ » ee concedeixi un ternuni al pensant-los de pegar el 25 per 100 per
Govern, que podria ser de tot el mes a les funçions dels diumenges, a les
d agost, perqúd durant el mes siguin quatre de la tarda, per acabar els esfetes les reformes que demana el cos, pectacles després de dos quarts de
l, sobretot, les que segueixen
dues 0 per a "assajar més temps de
Creat- del núnisteri üe Comunica 4es hores reglamentàries; és a dir. ciçions.
tar todes les traves que hi ha ara perBefonna. d* la looU de caps.
què puguiri competir amb els especImplantació de ía inspecció provin- tacles que organitzi el senyor Fraga.
cial de serveis.
Neva organització del; mitjans de
Els actors expliquen l'actitud del
transport.
senyor Fraga dient que aquest senyor
Aquéeta fórmula fou acceptada pel al qual un veto de la casa cinematopersonal de Madrid 1 anit passada gràfica més important del món i l im.
sortiren cap a Bilbao, amb l'objecte possibilita d'explotar el dit espectadc conferenciar amh la junta, ans fua· cle en 'les sales dedicades exclusiva«loualls madrilenys de oorreiïs,
ment a l'exhibició de pel-lieuies, ha
Un periodista ha preguntat al se- cercat un pretext .per a rompre amb
nyor Piniés si reconeixin la legalitat autors 1 actors. 1 d'aquesta manera
de l'Associació de funcionaris de co explotar les pel-licules en els teatres
als quals no arriba el vet* de 1 emrreus.
E l ministre ha contestat que no presa cinematogràfica.
tenia noticies que funcionés ital as
sociacio. i. per tant. per a leconèi- SOBRE E L DESASTRE D E L MARROC
ier-la, -veria necessari nue exilis
Huelva. — Al Teatre Mora ha d.únax
Çs diu que aviat es donarà a rop! •una conferència el raanjuès de Pcflairió im manifest en el 'jual l cos de vleja sobre les veritables causes del
Correus respon a les rtianifeetaclons dwastre .del Marroc.
de] ministeri de la «ji-vemaeió.
La concurrèni:.'! c u gnCn
El manifest, que ja està redactat
Començà el marquès de Polavieja
conté arguments l dades de gran im- el ^eu discurs ressenyant ly tasca
portanols
realittada fW-s pobles europeus 1 pel
Japó per a fonamentar el ;cu enE L BLAT
La Coníederació N'arma! Catollco- grendüment en una exalta ÍÍÓ. d= la
Agraria s'ha dirigit iu president del ciutadania dels seus nacionals
Estima que aquesta
ftfca
a
eónsíül í ais ministres da Fomew

la qual Esjpanya ha de de'licar tots
els seus e.slorçc<; per a aalv-ar-ï-e,
S'ooupa dei problema del Munoc i
afinna que el desastre de ;ul:ui sods
pogué tenir lloc per Ja if.^;t.tüd de
VAlt Comiisan -J p<r l * covardia d*
lexèrci!.
•La «erlwritat d'or·denat· aua s'estometl una empresa a consciència de
què s'esta marw-at d'element^ p^r a
«•Ua, pot ésser lorlgan de la cataetroíe.
Amb lectura de documents passn a
d«no«rar que el generci! SUvestre
obra «erapre obein* otAre* de l'Alt
Comissari I del Oowern.
Assegura que el general Berenguer
rin^rué el projecte sempre de •.•anquerlr AHhucemas. perd edmetí la gosadia de comunicanha així alí beniLUTlaguels i aLs boooles. a«íotisailat per
a precedí,? de tai manera per moro*
que e! voltaven traïdors la majoria
i enemics que "operaíaó ee ics d'aCord amb Abd-el-Kran 1 d'altres moros coneguts per ïlur amistat amb
Eapanya.
Parla de les dlflcnltats amb que
topa Espanya per a la completa
pacificació de içta la seva zona.
culpant d'alxó a les maniobres del
partit oolonista francès, qui fomenta
la insurrecció de les cabiles de la
nostra zona, mitjançant la remesa de
diner i armea i per la compra "dels
santons que prediquen freqüentment
la guerra santa entre les cabiles.
Diu que tot aquest estat de coses havia d'èsser conegut pel general Berenguer 1 que sens dubte ho era. 1
així resteu mes. çensurable la seva
conducla en no pendiv ies» mesures
necírssàries par a evitar ei desastre.
Assegura que qualsevol general
d'un mitja concepte hauria realitzat,
segurament. 9<juestc5 mesures.
Diu que perquè la influència d'Espanya pugui é5s*r del t^ii efKaç haurien d'ésser nostres les costes d>- Tu.
nis 1 Tànger. única manera que el
Marroc coastiiueixl per a Espanya
una garantia d'independència política.
FIRMA D E L R E I

Madrid. 1. ó'15 tarda.
© Instrucció — Suspenent els efectes del Reial Decret d'autotiomia universitaria.
D'Hisenda — Fixant el nou cànon
que en concepte de consum de sucre
ha de cobrar la província, de Navarra
des del primer d'abril passat
Nomenant cap
ia eecció-d'Aranzels de Duanes a don Sebastià Ca;
tedó.
ídem de la duana ú< Port-Bcu a dun
Manuel Saez de Tçjada. •
ídem idem de Huelva a don U « c
Sitges.
Ídem cap de secció d'assumptes especials 1 del personal de duaneS a
don Tomàs P i t e t de Aïoàrate.
ídem administrador de la duana de
Palma a don Enric Alaben.
ídem idem de Cartagena a don Sal
vadox Garcia Conde.
^
Idem interventor d-1 dipòsit franc
de Barcakxia a don Igldor Aguilar
Cuadrado.
Idem administrador de la duana de
Tarragona a don Antoni de San Roman,
Idem segon cap de Ja de Màlaga
a don Lluís Fernàndez Aguirre.
ELS

FUNCIONARIS

DE «CORREUS

Aquest mati s'ha celebrat al dwpatx del director general de Correus
una reunió de funcionaris de comunicacions a la qual han assistit els alts
caps i alguns empleats que ostenten
la representació de Uur^ companys.
La impassid general és que «1
cos de Corm» es mostra decid:t
a mantenir ei seu criteri d'una prompta i eficaç organització dels serveis.
1 en cas de no fer-se apel·lar a l'atur
de dues hores anunciíS'ignora, pel moment, el termini
en què hauria de fixar-se el plantejament.
P^r aconseguir leé -aspiracions del
cos «han organitzat els funcionaris
en agrupacions locals amb llurs corresponents comissions, d* i6* quals,
com és sabut, la df Bilbao té el caràcter de central.
La de Madrid presenta ahir al dl
ftector general, Senyor ^ilveia, les
conclusions ja conegudes.
el senyor Silvela digué que algtmes
d'eltes íorinaven paft dei programa
del Oovert.

Df3 del mís de febrer s'Ka Tingut
treballant en l'organització del. cos.
E l poc èxi* que tingueren les peticions ttJanulatlfes el mes de març últim augmentaren elmiad*slar regnant.
Es queuen els tunciorutris dei des<;0iieisemeiit que diuen regna a les altures dei Govern, de les cjoces·Jtats
del Ct-s.
íntimament sembla que hagué de
maulíestar decidiícUMueiii qu^ *ls annbuianís no viaíjarien en l'unamenat
•cotxe de la atori> que anava a posarae eo lireulajcio de Madrid a Màlaga.
Aquest servei de les ambulanciei;
un dels cavalls de batalla.
L i impressió d'Ultima hora de la
tarda recollida al Palau de Comunlcaclons, després d una junta de caps
í de la ctaUssió de Madrid asub l'inspector general, és que es procurarà
treure ri-nílència al plet.
E's caps" que primerament es negaren a soCdaritzar-ee amb la comissió, Í"avenen a no pnvar-la de la
unitat d'acció i procediment.
•La comissió, per la sava part, aílrma que es procuraià l'assoliment de
1 ertes les aépi racions dins del més
gran respecte a la ampexloritat i amb
tota suboDdinacló j aquesta t fins sembla que el senytir Ptnaés ha procurat
tTeurf imçtortància a unes tras-33 seves
que Uiun molestat al personal.
Aquesta tajída. a les eia. se ceSebrarà una reunió all Correu Central.
NOUS GENERALS
Santander. — £1 Rei ha firmat l'ascens a generals del coronel t'."Estat
Major don Germà Benítez, del d'artilleria don Ferran Baeza, actual director de la fàbrica d'aimes de Toletlo. l de l'aoidMor senyor Ruc.
ARRIBADA CEL PRESIDENT DE L'AR
OENTINA
Sar.t Sebustii. — A les 9'4ü arribà a
He.r,<íaya el president Alvçar.''acompanyat de l'encatTègaT rie Negocio de
l'Ai^entlna a Paris, dfcn Albert Fi|uero8, del seu setretan particular,
a'un cosí seu. del coronell Cosine. agre
gat militar a la legació de París i del
capità de corbeia Bengolea. agr^jat
naval de la mateixa legació
L'esperaven e l cònsol general d'Espanya a Buenos Alr.s, senyor Iturl'encarregat de Negocis (Je l Ai .-•• r.Tina 2 Madrid, el cònsol de l'ÀFgentina a Sant Setastla 1 el còriSol de
Espanya a H?nitaya
E! President, després rt ésser complimentat, marxà en automòbil a 1 Hotel EoskàlduTis, on el 'vasii saludar el
rector de la ün.iversltat de Madrid i
els sens parents Emili i Eduard Aivear
El president va dinar al tren I tn
arribar 11 i eítatge es va retirar u
descansar
Marafestà que havia wtat ja a Bspanya, 'què coneix ^f8drid 1 algunes
províncies, però qne no ha visitat ei
noetre pafs fa 1-3 anys.
iKgué que la «eva ascelwièncfa és
espanyola. La seva família procedeix
d'Asfiíries pel seu pare i de Montilla
(Còrdova 1 p^r la eèva mare
Mi'lità al punit radical argenti.
Porta çint anys fora de l'Argentina
i s'ense presentar la seva .-artd'idatura
es troba ara elegit President.
ITÀLIA I ESPANYA
Madrid, l . ti'l- tarda
Vigo. — Un personatge del seguici
de i hereu de la Corona d ItaUia.
abans de sortir de Vigo deixà entreveure que el príncep serà el promès
de la princesa Beatriu, filla dels Reis
d'Espanya, l que és possible que en
ei viatge del monaira espanyol a
fltàli-a es tractt d'aquast assumpte,
malgrat que la princesa suls te 13
anys d edat.
Se sap que el tocar el cuirassat tta.
lià en port espanyol íou degut al
desig manifestat pel príncep hereu
de ia corona d Itàlia.
A títol dinformació recollim aquests
rumors.
ESPANYA i LARGENTINA
Satitaridíir — L'alcalde
d'aqoesía ciutat ha íirlgli al president sortint, de la Repübll.a Argentina, senyor irlgoyen, uu cablegrama en el
qual diu:
'Com alcalde de Sinlander. la meva major glòria eiapa coroandametit
és representar Espanya per a saludar
en nom de la pàtria el president de
TArgentina en el moment de trepit"vr la nostra wtra. recordant que la

filla prediledff. TArgentinà, ha ï*'
mostrat sempre amor noble a Espanya i. ais espanyols que acuden ailt {
u ennoblir el treball.
En saiadar a ^Ivear en acan- de
la Muntaf/a, em plau d'env4ar-li untt
afectuosa salutatl·ló.
La ciutat saludarà el President per
boca del ?eu aka'de en aquetüe» Ver3. es:
«Senyor: Ja fonmoaa capital muntajiy·>noa en què exerceixo l'autoritat
pcf>ular pren en aquest moment la reprefleataoió de tot Espanya i c u sento
enaltit 1 honrat saJudant en la vjstr*
iMustre. peraona la noble í geiverosa nació Argeactna,
£1 dia i avin serà de record inesborrable per a l'Ajuntament que presideixo, ja que la fortuna li dóna ocasió de rebre a qui té la confiança
d'un gran poble i pren lloc entre tí$
caus d Estat i s'eleva a Sa suprema
magistratura d'una nació a la qual
tants records ens uneixen 1 tants d interessos ens lligiieu,
Santander sap. com pocs pohles
d'Espanya, i'azóor i ia simpatia amb
què «Jaíi espanyols ban estat rebuts
i obsequiats per la noble nació qua
representeu, i en rebre-us u* rateta,
senyor Preeident, un afectuós tribut
de gratitud •
ELS

REINTEGRAT8 A L'EXEROIT

Matdrïd. 1. 8-30 nu.
Els diaris piubliqiieB mva. carta d»
rex-aUinvne de IVEscola de Guerra se•nj-or Coefllo de iPortugal, eu la qual,
entre altre» coses, d In:
•Sens perjudici d'ulteriors més extensos Btclariments, em limito per avui
a Tiianlifewar 1 a sbsienir el següent:
iPritner. — Oue ia SentèncVa del Trlb<ir>al Suprem ha quedat incamplena,
puix na ee'na 'ha restlMút a la situació que teniem el! dia S de de^emhra
de 1919, que era la de disponibles en
l'Arma d'Infanteria i alumnes de
l'Escola de Guerra. 'En vista d'aíxO
se'ns (ha tteatmat arbitràriament «
rcpiments d'infanteria, a pretext que
aquell Cantre d'ensenyament es troba actuataienif en període de vacances, en la qual situació estan tots els
fcMres alumnes, els q>wrls no pertanyen
a cap Cos aotlu.
Tals destins, que han obeït sens dulbte a noves exigències de la Cotal»16
Inforanaih·Q. dtnfoniterla. han donat
lloc a què en aquest període -le transició hagin tomait a sorgir 1*i Imposicions de sempre, entre <tfvs, la prdblblclo o el vet perquè passin a l Cos
d'Estat (M«jjor, qme ha estat sempre
Ja causa ïmíca Uc tc<t l'esdevingut, l
fn qje. ressuscitant procediments de
pMWsló I coacció. haWtuaí.i en lu dita
Comissió Iníonmiativa. procediment*
coneguts I (tolerats per'la debiTtat dels
governs, que no s'atreveixen a fei»hi
para l a .-ostenir els drets dels ciutadans. h*gi vingut s quedar incomplert el veredicte 1 burlada la de.'lS'ó
ben claranien! manifestada del ihéa
alt Tritonnal del iRegne
Segon. — Que la petició de 1» meva
baixa en 1 Exèivit n,i mxha e·ítat imposada. p T nlnsrú,«elnó que 4* ns acte
de Ja meva •fibérrima •volun1a,.. perquè
pretereixo penlre la meva carrer» 1
ei meu esdevenidor s la .milícia qi^e
trear-m'hl una situació dfïic;l, per no
doblegar-rae a soíxir in^ptAU* ien.- U a
subscriuré compromisos que. nn pBc
aoeeptar ara. com-els vaig repugnar
amb Igual rac. i dret fa tras arts;
1*rcer — Que si ^Igt'Oí·ar \:\ m&fi
firma — I no la retfro ara — '! peu
de la carta de saíutacft cordial que
dirigirem a l'oficmlitàt (i'rnraMeria
?n tér-se ptlblic el veítíUtcfè de' Tribunal Suprem, no m'he .-regm or. canvi, ní ém creí obligat, a vr'^ntar
discnlpes ni a compartir humiliacions,
que. reípectan; l'opinió de i'Ae. crac
Incompatible amb el meu dre-t. amb
el meu decòrum 1 -amb la mera dignitat •
E L COS DE CORREUS

. Aquesta tarda, u les ^is, s ha cele
brai una reunió de caps 1 MlciaUi d«
Correus,
Han «predcmlnai 4«s actituds dé
tenv·eram.ia.
Estava abordada per a demà ]« vagu
per temps Il·limitat, la declaració
dé la vaga (ha quedat ajornada, peró
no suspesa. Es tuata la data opvr
tunament, ^1 caí.
El ..aps d adüanistració han ísrjnat
un documeM, que re^av-ti la Junta de
Corr·as

Püg. 4. — aJimcct^s, 2 d'agost ac 1922
To^marxpn. donrs, unlt5. a partir
(l'aquuMi fncanpnt.
Aquesta nit surten cap « Blijtao el»
funcionaris Anital Fernàndei. cap; i
ele Miclals Herrera, "Molini 1 Segrí
per a donar compte dels acords & la
Junta Central, que, com ee eip, resideix a la capHal de Bterala.
DE FOMENT
Abans de mancar a A6lúr!e« el m i nistre de Fomemt, firmà una Reial
urOre d·'^slimajn l'ampliació de í>laceà •i.-er
aprovats dal -Cos de Delineonis.
ELS SECRETARIS MUNICIPALS
A l'Ajaintament s'han reunit, presidits per don Franjce*1. Ruano, eis t-ecretaris dels ipiunlcipte de la província de •Madrid, per a reorganitzar llur
Aesociacio i interessar del ministre les
modificacions cortverUente al Decret
de 3 de -Juny de <'aj»y darrer ; que
s'adoptin noves» disposlriori'! i>er a assegurar l'eiOabilitat en ete càrrecs i garantir nviOlançaiH pensloíis d'orfandat
l eede^eniJor de íhirs parerrts.
ïamW» s'acordi interesfar de la superioritat la reforma dels artiríee 123
1 124 de la llei municipal 1 la conces?16 de quinquennis.
A l'assemWea regnà gran esperit
de solldarilat. Estigué molt concorreguda.
' (Es nomenà la nova Junta Directiva,
presidida pel eenyor De Franclen), i
!«s llegiran les conclusions, que s'aprovaren; i el senyor Ruano, secretari
de' l'Ajuntament de Madrid, dirigí la
paraula wls reunits; marxant després
a visitar eL ministre de la Governaciú. al qual donaren compte de llurs
fispimclons.
EL MARQUES D'ALHUCEMAS
Madrid, 1. 9'15 nit
Demà passat, dijous, sortirà cap a
Cestona. on ronwndrà algum dies.
el marq4jès d'Alíimvma.?.
£1 cabdill dels demòcrates es mostra
molt reservat pel que l a a la marxa
de la polítíca en general.
1 Parlant amb <un periodista ha dit:
— Ara ningú s'ocupa elnó de l'arrii)3da defl President electe de la República Argentina, senyor Alvear. Per
,1 octobre «B parlarà de tot.
ROBATORI
Aquesta matinada <ban comunicat
.per telèfon a la DiraccK) general J'Ordrr- públic que al paUau de la marquesa de Cartago. d d catrer de Gaztamblde,
hi ibavien penetrat lladres,
Cont que ]a finca eítà voltada d'un
gran Jandi s'han iramés a^gunef parel l a de seguretat ai comandament d'ua
odlolal i alguns 'agents de vigHància,
que (han donat una baouda, sen$e trobar eï* lladres.
- Aqueste havien penetrat per una f i nestra, rompent un vidre.
A la palustrada b l havia taques
de sang.
Al jardí slian trohat diverses joies
de gran valor, que sens dubte deixaren caure els lladres en Uur fugida
S'ignora í l n s ara la quantia del robatori, per] pot aftrmar-se que és molt
important.
Els lladres no ban efetat agafats,
EL TEMPS
iLeé temperatures d'avui a (Madrid
han estat les següents:
A fes vuit dea mati, :?:Í'8 ; a ies dot»
ze ded mati, 35'6; a les quatre de Ja
tarda.' 96'8: màxima a l'umbra, 38
graue;; mínima, 16'9.
i .vi s-il <-l lannòmeKre ha marcat com
a màxima U graus.
Com que ahir fou de 4S'S, On màxima d'avui acusa un augment de
dties dèclmfcs.

Sh**

NOTA MUNICIPAL
L'alcalde üe (Madrid, senyor Garay,
que al mateix temps lés liwpeotor deU
mercats, ha donat ordres termlnonts
perquè aquesta dMlma f unció a; realitzi amb toti^ escrupidosltat.
Conseqüèni^ia d'a ixo ha estat que
avui es trajneeessln ai cremador del
mercat dels Mostenses 2.544 quilos de
peix i la - ..aiiit- i es decumi.s>essln
4 800 ona
L'alcalde ha crUat l'atenció del direolor dt»l« tramvl·»* recordant-11 l'obUgaciú que contragué l'empresa fa
alguns mesos d'eectuar el transpon
del peix des de les e«iaclotu al mercat
dels Mostenses.
E&i-d. disposat el senyor G*ray s qnè
Tenxpresa faci «tfeotlu aqu&t compromís.
ARRIBADA
En ^exprés de Barcelona da arribat avui a Madrid e4 president de la
Federació Patronafl, senyor Graupera.
PREOCUPACIÓ
Amb reíerèm-ia a l i registres realitzats a l'Esoola Nova i a les cetencions
consegüents, es diu que W autoritats
c - i-s han eetat molt preociqiade^

L'A .VEU

PE

CAT.AUÜUXil

ei servei de Correus, com paí-''-'- amb
els cotxes ambulàncies de Corrisus i
en aitres.en un pla purameiii tècnic
i amb les quals tracta d'arribar-se a
una transacció 0 acord.
DESGRACIA
Al carrer de Montserrat un camió
ha topat amb el cotxe cel·lular.
Diversos reclosos han resultat amb
ferides de pronòstic reservat.
PEL RESCAT DELS PRESONERS
Melilla —1^ diu que e*» sis milions que porta un canoner a Ceuta
són els que han de remetre's a Abdel-Krlm per al rescat dete ;pre«oners
Sorprèn, no obstant, que si vaixell
vagi a Ceuta i no a Meliü i
NOTES DE SANTANDER
Santander — t * Reina i els infantets han anat aquest mati en automòbil al balneari de Ltergaoes.
—El president del Consell ha tor/iat
ia ylfrita aquest matí a Ses autoritats
i després ha anat a lUiotel on s'estatja el ministre de Finances, amb el
qual ha celebrat una extensa conferència
£1 Rel iha donat un passeig en automòbil per la població.
Els transeünts porten llnrets amb
els colors de la RapttbUca Argentina.
£ls automòbils i ete carruatges de
totes menes porten banderetes amb els
colors argentins 1 nacionals.
iLa visita feta aquest matí pel senyor Sdncihez Guerra al ministre de
Finances tenia per objecte assabentar^e de la seva salut, puix el senyor Bergamln està malalt i fa llit.
El president dal Consell ha visitat
també al «enyor Ordófiez J després
ha anat a l'ssglésia de Santa Llúcia,
recordant que una filla seva rebé allí
les aigües bapt&mals.
SINISTRE MARÍTIM
Ferrol. — A la Capitania general
han rebut notícies oficials que havia
topat contra les roques, a l'akura del
Cap Tarraclno, el vapor anglès «Do.
resu.
Aquest vaixell navegava aitíb rumb
a l'Afrlca
La trlpuJacló fou salvada en una
barcassa.
LA PRESÓ DE SEVILLA
Sevilla. — Continua en el mateix estat l'assumple de ia presó d'aque«ta
ciutat .
No s'ha adobtat cap resolució per
l'alcalde.
Com es sabut aquest havia ofert la
remesa del convent de Sant Miquel
perquè en fossin tralladats els presos.
Avui n'han estat traslladats 53 a la
presó de terme 1 en queden en l'edifici 300 més en perill d^un esfondra,
ment. que segons els arquitectes, pot
LES PETICIONS DELS FUNCIONA- •rsdeventr d'un moment a Valtre
RIS DE CORREUS
Concretant tot el que a'ha vingut
dient aquests dies respecte a l males
tar regnant a l ' Cos de Correus, podem dir el següent per a satisfacció
EL TERN DE SANT VALERI
del públic:
El senyor Puig i Cadafalch ha reEl Cos té formulades unes aspira- but el següent telegrama de Roda:
cions, que es resumeixen així:
«Como hljo de Roda araante de
Primera. — Creació del ministeri de los glorias y tradiciones de su vleja
Comunicacions amb dos Conr-eils, un Catedral protesto enérgicamente vende superior Integrat per representa- l.n temos Son Valerlo pertenecientes
cions de les foftes vives, comerç iudús. aquella i solo hàllanse Lérida depótria. premsa. <•;••. etc.; 1 un altre sito segun consta documentes archld'odotiAistració «de caràcter tècnic, vc Roda. — Ceíerino Mur.»
format per caps i oficials del Cos. DeEl senyor Puig i Cadafalch ha rependran del Ministeri les direccions but un iplegrama del majordom del
de Correus, Telègraf i FerrocKrfls. Rei manifestaot'lt que don Alfons ha
Segona.—Concessió de quinquennis rebut el «te la Mancomunitat que es
refereix al tem de Sant Vajeri i que
0 premis de constàn Ja.
Tercera. — Readnuaïlò dels carters es troba completament d'acord amb
l'idea i sentit dei seu contingut, afedespatxats.
•
que el transmet ui Govern exQuarta. — Supressió de la Junta de gint
pressant el seu desig qut es prenguin
caps.
luesures enèrgiques encaminades a la
Cinquena. — Reforma del Reglament conseivació del nostre patrimoni arorgànic de Conreus en el referent a tístic.
correctiu», recon^pense* * tribunals
COMISSIÓ PROVLNCIAL
d'honor.
La Comissió Provincial ha despatiL'aspiració última que s'atén amb
els següents assumptes de la Secla creació del ministeri de Comuni- xat
ció «ÇTrueressos generals (Governacacions és arrihar a la completa au- ció):
tonomia i Industrialització del servei.
Informe en l'expedient relatiu a la
Com és sabut, anit passada .sortiren
formulada per Idon A.
cap a «Bilbao dos representants del reclamació
Paio de què per l'Ajuiniament de
Cos de Correus.
Sant Boi de Llobregat l i algutn abo.
Segurament s'hauran entre vist.it nades les quantitats que sé l i deuen
amb la Junta, que resideix a la dita per suminlstre de Uum publica.
població.
Exempçió de subhasta sol·licitada
No es tenen encara notícies del re- per l'Ajuntament de Santa Coloma
sultat d'aquesta entrevista, peró la de Cervelló per a la instal·lació de
impressió és pessimista, 1 es nota efer- la llum pública elèctrica en el dit
vescència a la oasa de Comunicacions pobla
1 alguns impacienti tractaven d aFoment:
doptar mesures immediates.
Informe en l'expedient incoat per
L'actitud del Cos de Telègrafs és 1J Cooperativa Manresuna d'Energia
expectant, però no obstant aquest m a Elèctrica sol-iiciíant transferir a la
II s'han repartit fulles impretes en- Societat Fills de Francesc Gomis Sotre els funcionaris, irrelós enire l'ele- ler algunes derivacions de ia línia de
ment femení de Telègrafs
tiuusport de Manresa a Monistrol i
Persona que coneix l'asumpte, «« fàhrica Gomis.
ventila a Correus deia avui que en
el dit problema és possible arribar a
Ha tornat a Barcelona procedent de
certes concessions en .Mgun punt, com Tarragona ,1 Reus, on ha estat per
per exemple en la creació de les ins- assumptes profsssionals, el diputat
peccions provincials, millorament del de la Mancomu&iUit don Joan Casamaterial fenrortars «D relació amb novas.
aquests dies per l'acUtud de -erts elements sospitosos e.n rÀació anib les
forces de la guarnició.
IL'Anica cosa «erta és qu? als quarters s'ha establert una rlgcr*tósima
vigilància per part de l'oficialitat, reforçant-se el nombre d'oficials que
presten servei.
ELS FLEQUERS
Madrid, 1. 10'30 nit.
I.'alcaMe ha rebut una instàT-ia dels
obrers itlequers sol-Ui-itant la seva inte n'en ió en el plet que sostenen amb
els patrons.
LA DIPUTACIÓ MADRILENYA
Avui ha inaugurat les seve» MS^tttiÀ
la Diputació Provincial, prefldint el
governador civil, el qual en el seu
discurs ha dedicat eloqüents frases
a la República Argentina amb motiu
ié la visita que fa a Eapanya ei seu
ll-Instre President, -ienyor Alvear, i
proposant que la Diputació trameti
una atenta salutació de benvinguda
fent vots per la prosperitat ; grandesa de la nació germana.
l-a proposta ha estat aprovada, trametenl-se al Presidint Alvear el següent Ueípatx:
•«l.a Diputació Provincial de Madrid,
que inaugura avui les seves .essions,
sàrada a V. E amb tot resnecte I
considwació i agraeix la vlsMa amb
què honra a Espanya lent iütf per
3a prosperitat i engr-indimcnt de la
gloriosa nació germana, que tan merescudament l'ha elevat a la primera
magistratura del pais.»
L'INSTITUT DE REEDUCACIÓ
ILa «Gaceta» d'avui.publica oos decrets del ministeri, del Treball per
virtut dels qnials han estat designats
el duc de l'infantado per a ocupar la
Presidència de iTJnstitut de Reeducació Pro/essumal tí'Invàhds del treball
1 els següents senyors 1 senyores per
als càrrecs de vocal de la dita entitat: Senyores, ma'qussa d'Uiquijo,
duquessa de La Victòria, marquesa
d'Aldaroa, i els senyors Mtnuel de
Burgos Mazo i Josep Martínez de Velasco 1 Escobar, senadors del Regne;
Leopold Matos. Josep Francos Rodríguez, Joan Manuel t'edregal, comte
de Gamazo. marquès de Valdivia, Pa
re Oúelpo Aivarez, diputats a Corts;
Joaquim 'Decret 1 Rafel Moya 1 Rodrigo, inembres de la Reial Acadèmia
de Medicina; Cèsar de Madanaga, director df la Junta de Patronat d'Enginyers i Obrers pensionafe a Tesiranger ; Raíei Bergamln, ahjuitsote:
Jacint Garrote, advocat, ! J&ep Maria Sànchez Borboni, cap d'Administració del Cos d'Advocats de l'Estat, el qual exerçlrà el càrrec de secretari del dit Consell
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El servei de telèfons
De «La Publlcidad»:
tHejas da dietario: Vtctlma*. — FI
creclente desbarajuste del servioio de
tejéfonos ha conniovido a toda la
prensa barcelonesa de extremo a extremo. Los proplos periódlcoR que has.
ta hace poco se abstenlan de decir
palabra porque les congenia simular
que se trataba de un pleito polléíco,
en estos últimos días han etevado
VOT y han protestado clarameme
Ya era horal La realldad ha supera,
do todos los augurios de los pesfcmlstas. Pensaban éstos que en nxanos del
Estado el serviclo, ya francameme mato desoendefla camino de peor, pero
con cíerta lentitud, por grados. El
dec-no ha sldo íulminante. Ame los
aparatós la geme suda y se desespe.
ra. No hay Hneas minco. Barrios en.
leros pasan meses «Ui poder comunicar... Para què seguir? Esto lo sabé
todo el mundo por experiència colidiana y directa.
1.0 que no sabé el público y conviene que se le dlga, es que todos
los perjuiclos materiafes que esta su.
friendo el comercio y la indústria ile
Barcelona, con ser muCho no son nada al lado de la tragèdia qu/- se esta
desarrollando en la central y en las
suhcentrales. Las pobres telefonislas,
que no tienen la menor culpa de las
inepcias del Estado, sufren terrlbl-;mente. Son ellas las que sopo nan el
choque de la Indignnción popular. Toda su buena voluntad se anula ante
la falta de material. Se ven açusadas,
vejadas de un extremo a otro de dia.
La tensión de sus nerviós es inaguantable. Muchas enferman. Parecerà un
detalle melodramatlco, pero es la verdad y hay que escribirla. parezea lo
que parezea. Una chica ha muérlo a
cooseqUAncia de «nfermedad evldentemente contrafda en el Servicio, Màs
de cuaitro han ingresado en el hospital en poco tiempo. No habra llegado
la hora de que se busque una soluclón a esta situaclún bochomosaT .
MYSELF
De <:La Vanguardía»:
•Parece ser—al menos asl nos lo
asegura persona que puede estar blen
enterada de ello —. que ia causa e.sen.
cisi del lamentable estado en que
halla el serviclo lelefóníco barcelonès, radica en la falta de cables nuevos con que reparar y substituir alguna* ilineas antigues, averiadas o de.
fleientes. Se nos dice también que cl
goblemo ha comenzado a preocuparse de este molesto problema, encargando la adquisiciòn del material necesarlo para resolverlo. Y se nos ase.
gura. por fln. que en cuanto ese ma.
terial se reciba, quede colocadn y comience a prestar sen'icio- quedarà
subsnnada en el acto la anormatidad
actual; pero que. mientras todo èso
no snceda, serà en vano quejarse lel
mal, pnes faltarà si> únlco remedio.
Traslademos. pues, estàs explicaciónes, que tenemos por exactas. a quien
^ebe oirlas y recogerlas en primer
térmlno; esto es: al mínlstro de la Gol»mación. l o que ahora hace falla,
segün lo <Mcho, es que el sefior Pirnlés
no deije de su mano este asunlo. basta que los trómites de reporaclón mdlcados se hayan cumplldo 1 el serviclo telefórtlco de Barcelona recobre, con e l l » , su noumlidad. dando el ministre órdenes ïiecesarias para abreviar en .todo lo poslble la duraclón de la obras.

•A pesar de que son varios los indutriales que se encuentran en el
ralsnw caso, sospechamos que plerden el tiempo con «us quejas y reclamaclones. Hay cos as que no tienen
arreglo. Y ei mal serviclo de teléfonos es una de ellas. •
Del «Diario de Barcelona»:
«Las seftonlae telefonletas nos han
envlado una extensa carta para Jnstificarse de las injustas censurae de
que son obj*|3, y en ella nos'manlestan que no es por falta de celo -n
maia voluntad de ellas; que las ;ausas del deflclente servlc'.o de telófonos que hay son Oebldaf* «al pésimo estado del material». <a la mals organltacWn del servicio-; «ai mal
culdado», y .3 la falta de linear de
cíínunlcaoión con las sub-rentrale?».
Las razoues que esponeb las sefioritas telefonistas en cada nnc de
los apartados apuntades las creeroos
ajustadas a la reaUdad, por In que
la, conslderamos rt-ttnws y so incnmplldoras de sus deberes.
Retallem d'. El Radical.:
El escandolo da los telófonoa. —
Conviene que pasen pronto a la Mancomunidad. — Lo que ocurre con el
servicio de los teléfonos urbanes es
un esc&ndolo intolerable. Los abonades no consignen comunicacíón ní
por casualidad. Las averías estAn a
la orden del dia £ s tal el desbarajuste, que ya se consideraa los aparatós telefónicos como un armatoste inútn.
Periódlcos tan sesudos como «El Notlciero Universal, y la «Vanguardià.
— este ultimo, en un sueito da su edición de hoy, redactado en términos
cumedldos, pero enéfgicos — truenan
contra el detestable servicio telefónico. «El Radical, hace dos meses que
crece de comunicación. Hemos acudldo en que ja en todos los to nos. con
la súplica primero; con la reclanración después; més tarde. con el sueito en estàs cokumnas flamando la
atenclón del director, del enoargado,
o del demonio. Inütil todo. Los fonciónarios de Telégrafos que ahora
culdan — les un deciri — el Servicio,
nos han oldo como quien oyè Uover.
iHasta cuàndo va a durar esfoT
lÈs asl cómo se justifica la resistència a desprenderse de la red telefònica, con ese proceder absurdo que
una vez màs pone de mahlfiesto la
inutilidad o la incapactdad de m u chos funcionarios del Estaío? iEs de
este modo que se quiere gaoar el
pleito contra las pretenslones de la
Mancomunidad?
No somos sospechosos de catalanísmo
Pero. amanies d« la justícia, hemos
de reconocer que la Mancomunidad ha
organizado con seriedad y con laudable competència los servlclos que corren à su carga. Diganlo- smo. las
blbllotecas que va sembrando por toda Catnlufia. y la beneficència, y les
obras públlcos que reallza, y la mlsma red telefònica que explota y mer.
ced a la cual han llegado a pueblos
ignorados de la Merra catalana los
beneficiós de la civilIzaclón. Es innegable que perslgne un fln poliuco —
en ahsoiuto opuesto al que nosotros
deí^ndemos — pero e« Innegable también que actua con seriedad. Con
màs seriedad que esos vidrlosos «patrici as que creen menoscabo los derechos de Cspafla sí se les qulta de
las manos la red telefònica, sln perJulclò de haber introducldo en serviclo tan necesarlo. el màs intolerable
de los desbarajustes.
No habiamos dado nnestra opinlón
hasta ahora en el pleito de loa teléfonos. Hoy la damos diciendo slmplemente; que se entregue este serviclo, pero pronto .a la Mancomunidad.
Antes de que qirienes actualmente
lo ngtn lo convlertan ~ ' i una cosa
inútil i

T->nga en cuenta el Estado que en
este asunto ha venido a involucrarse la querella que uno d© sus cuerpos debió sostener contra las pretensiones de la Mancomunidad de Catalurta. El Cuerpo de Telégrafos y Teléfonos, en efecto, reclamó y obtuVo
la dlrección y el fimclonamiento de
las redes barcelonesas. que la Mancomunidad deseaba asimlsmo explo tar. Toda deficiència en el serviclo,
por lo tanto, se aproveóharà cuidadosamente por los rlvaiea del Cuerpo
de Teléfonos, con miras a cargar sobre èste una responsabilidad qüe de
mngún modo le locumbe, y sugerlr al
mismo ttempo la idea de que el s è n l .
clo telefónico barcelonès hubiere sido
mejor, caso de haberse conflado a
El Consell Directlu .de l'Associació
oiras manos.
Protectora de l'Ensenyança Catalana,
a proposta de la Comissió Tècnica,
El Estado, pues, debe subsanar con ha acordat l'augment de subvenció
toda urgència las defleiencias actua- a les Escoles de l'Ateneu Regionalisles: en primer iugar para defender a ta del Poble Nou, com també la
un cuerpo suyo y ponerle al abrigo compra del llibre «Evolució de la
.1- toda malevolencla; y en segundo Pueüa.. d'F.n Joan Ants, i '50 Nltermino, para justliffccar-se a M miismo. nots.. d'En Xavier Nogués.
demostrando que su declslón fué la
el mateix Consell «s Va ratificar
mejor, en e) seotido de haber pues- laEn• oustitució
la Comissió Delegato los teléfonos de Barcelona bajo el da de Valls, ladequal
quedat consréglmen màs cenveniente a su per- tituïda de la següentha
manerar
fecetón y desarroUo.»
President, Enric Ríbé i Fàbrega; tresorer, Rafel Martí Roig; secretari, Pe• El Liberal», després de donar re Batalla Andreu, vocals. Miquel
compte de queixes respecte i i deplo- Maridolí Santori, Francesc Plana Sarda i Pau Mercadé QuéTali.
rable •serrui· do teiarons, diu:.
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Els grecs i Constantí noble
De sobte, forces gregues importants han desembarcat a Tràcla,
tadb el propòsit d'ocupar Constantinoble.
Es un cop d'efecte teatral. Però senAIa difícil que el propòsit
; pugni compllr-se. Constantmoble 1 la zona que la volta sòn terri(tori* neutres i intcmacionaliUala. Solament amb el permís _ deia
«liats. i especialment d'Anglaterra, podrien entrar a le vella capital
!els s.Mdats d d rei Constantí.
Els Governs de Londres, de Paris i de Roma han manifestat ja
ÍHUI .posició oficial al projecte del Govern d'Atenes. Insistirà aquest?
;Els darrers telegrames que coneixem diuen que CJS movhnents de les
tropes giegues continuen. P e r ò diuen tatnte* que a conseqüència de
J e s respostes dels Governs aliats s'ha celeòrat a Atenes un llarg ConAtt-n de ministres presidit pel rei.
I
Cal creure que els grecs renunciaran a l'empresa davant i'actitud
[dèls aliats, els quals no solament s'oposen diplomàticament u l'ocup a d ó de Constantinoble. sinó que es mostren decidits a oposar-s'hl
per la força. El general Harrington ha publicat una proclama en
aquest sentit i ha ordenat que siguin posades en estat d" defensa
lea línies de Xatàldria. Un regiment anglès de guarnició a Malta
ba rebut ordre d'embarcament.
En aquestes condicions, si els grecs prcescguissin la manca sobre
Constantinoble es posarien en guerra amb els aliats. I l'Estat que
menys pot fer això és precisament Grècia.
Algun diari francès, però, apunta la iposslbilitat que el Govern de
Lendres. per sota mà, encoratgi l'acció grega, 0 que almenys no estigui realment decidit a oposar-s'hi amb tota energia. Els fets diran
ben aviat si té fonament aquesta insinuació. Nosaltres no crei«m que
en tingui gaire.
A. ROVIRA I VIRGILI
Constantinoble
a m e n a ç a d a pels grecs
Consiantinoble. t — Ei mtoisire de
fegocls turc ha tramès als alta coroissaris aliats una nota denunciant
qne continua el moviment de tropes
gregu«s a la Tràcte, calculant en
30.000 els soldats desembarcat* per
Grèeia.
La dita nota e.Tpresa la confiança
d«! .Govern turc .que els mlials pcnri.-v. totes les mesuies conduents a
impedir la violació de la neucraHtat
il del territori turcs. E l ministre d«
l'Interior ha publicat un manifest recomanant calma a la població i obediència a la proclama feia pública
pels caps aliats.
La Subitei Porta sembla que ha
rebut seguretats dels aliats que faran
respectar la neutralitat dftls territoris
ocupats per tropes aliades.—Havas.
Afaita. L — E l primer batalló del regiment Gordon Infantry. linica guarn i c i ó de n i l a , ha rebut ordre d es
<ar di*posaí per a partir d'un moment a l'aitre cap a Constantinoble.
— Havas.
Atenes. I. — Bis ministres de França. Anglaterra i ItàHa, han tramès
una resposta concebuda en Iguals termee. eji ete üras casos a It nota en
què Grècia dcunarvava l'ocupació de
Constantinoble. La resposta és francament negativa, i es la saber a Grècia
que els aliats s'oposaran per la íorça a
qualsevol Intent realttzai contra Constantinoble.
De seguida de conèixer la resposta
- el ministre Balibazis, l'ha ccmunicada
als seus coUegües, convocantee un
Consell de ministres presidit pel rei,
al qual ha durat algunes húres. — Havas.
Malta. L — L'esquadra de creuen,
comandada pel contralmirall Tyr'«vhitt. ha sortit de Sardenya escortant
envers Constantinoble altra esquadra
que transporta el regiment de Sos»
sex. — Havas.

Actitud
agressiva
del feixisme
Roma. 1 — El periòdic «11 Mond*'
publica el text exacte del manifest
feixista, que diu així:
•Donem 48 hores de temps a l'Estat perquè doni una prova de la seva autoritat sobre els" seus subordinats 1 quants lingum interès en l'existència de la nació. D^l contrari,
el feixisme reivindicarà sa olena llibertat d'acdó 1 substituirà l'Estai,
el qual haurà demostrat una vegada
més la seva impotència. — Havas.
Incendi a H o n g - K o n g
LolWïv*. 1 — Sban -rebut deí^atxos de Hong-Kong donam* compte que
ha esclaital un formidable hKendi al
barri comercial europeu.
Les pèrdues són dc consideració. —
Havas.
La
vaga
d ' H a m b u r g , resolta
Hamburg. í. — Ha acabat la vaga
dels obrers mecànics de la marina,
reprenent el treball. — Havas.
Els lliberals anglesos
i el p r o t e c c i o n i s m e
Londres. 1. — Sir Wlliam Kdge. so
creiarl del partit lliberal coaliclonista. ha dimiti'. el càrrec.
El motiu l'aquesta diroiasíO es per.
què Edge, lliurecanvista, desaprova
les mesures proteccionistes proposades pel Govern. - Havas
La vaga ferroviària
Xicago. 1 — S'espera que abans de
48 hores haurà terminat la vaga de
ferroviaris. — Havas.
Nou Govern polonès
Varsòvia. 1. — S'ha constituït el
nou Govern, sota la presidència de
Novak. — Havas.

Catàstrofe ferroviària
A la C a m b r a dels C o m u n s
Londres. ï.
A la Cambra dels Coa Villecomtal
muns ha estat rebutjada per 277 vo«*
Auch.
1.
— En la catàstrofe femcontra 113 una «siuena presentada al
projecte de llei relatiu a la nnposlclA vlàrla ocorreguda a la rampa de Vid'un dret d'un 33 1/3 -ad valorem» llecomtal. s'hnn de lamentar fins
sobre determinades mercaderies im- ara uns 40 morts 1 50 ferits—Havas
Auch (departaroant del Gers). \. — A
portades a Anglaterra.
tres d'aquesta matinada un iren
Aquesu esmena tendia que no les
de pelegrins que venia do Mouiins.
fossin afectat» alguns artlc.es, entre en
dlreocló a Lourdes, oo polem puells els niat» d^ cotó. — Havas.
jar la costa de Vlllecomtel. la màquiE n t e r r a m e n t d ' u n m i l i t a r na hagué de fer marxa enren. topant amíb un altre tren que pujava
espanyol
1 destroçaitUa alguns vagons
Vallparadis, L — L'enterrament del
La catàstrofe ba produït nobibrosos
comandant espanyol d'artilleria, don morts i ferits—Havas.
Eduard Montón Suàrez. agregat miliTarbas. 1- — Telegrafien de Villetar d« l'Ambaixada espanyola a Xile, comtal. que el nombre de morts í*liba estat presidit per l'encarregat d* rats de les runes amb motiu de la
Negocis de l'Ambaixada espanyola, catàstrofe ferroviària esdevinguda alï
concorrentt-hl demés un representant voltants d'aquell lloc. és de 21.
del Govrn xilè i el cos diplomàtic i
Fntre ells ja n han estat Identificats
coatolar. acrediut eu aquesta repu- l?, en llur tf.talitat pelegrins que anàbUoa. — Havas.
veu a Lourdes.
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Tesprés hsn estat trobats cinc o sis
cadàvers més. de manera que la xifra
total de morts puja. en realitat a- ?6
0 27. però no a 40. com s'havia dit en
un principi.
»'ls serveis mèdics i farmacèutics,
s'han mobilitzat convenientment. —
Havas.

cès es veurà en l'oOligacló d'adoptair
les mesures que cregui necessàries a
partir del dit dia 15 d'agost, s! bé no
creu oponü donar "-onelxement sctualment del detall d'aquestes mesures.
El senyor Poinearé fa reservar respecte a les al·legacions per Alemanya
i d'"- entre altres coses, que el GoL e s d e s p e s e s d e l s S o v i e t s venn del Reidh no fa cap estori.- per
Varsòvia, 1. — Xelegraflea de Mos- a aconseguir que siguin pagades als
cou donant compte que les desresps aliats les quanties que deuen e s pardel Govern dels soviets puger a ticulars, sinó que pe] contrari, con360.023,000 de rubles sovitics. — Ha- tribueix a la depreciació de: maro. —
vas.
Havas,
Telegrafien de Moscou que els In
írressos previstos en el pressupost de E l d e s c a r r i l a m e n t
itússia són de 370 bilions de rubles
de V i l l e c o m t a l
soviètics, i les despeses són calculades
en 760 bilions, d* manera que el dèfiAuoh. 1, —Fins ara van retirats 21
cit es calcula en 400 bilions. Només el cadàvers de les rimes del descarrilapressupost de Guerra i Marina absor- ment de villecomtal, havent-ne estat
beix niés de 74 blltons. — Havas.
identfflúals 12.
Sola dels vagons destruils queden
L'actitud d'Alemanya
encara quatre 0 cinc cadàver- més.
A ]'Hoí>piMa de Tarbes fnmn trasBerlín, 1. — iEl Govern de Tlmperl
ha redaotat definitivament i-I ftit de lladats 33 ferit* de gravetat. —- Havas.
la resposta alemanya a la nota francesa relativa als pagaments a titol de E s q u a d r a a n g l e s a a M a l t a
compensació.
MaiWa, 1. — A LOnseqüèiKla de la
Aquesta resposta, que sfrà tramesa situació creada per Grècia ha tomat
avui a Poinearé. és negativa en els repanilinament a aquest port la terpunts a examinar, En ella s'insisteix cera divisió de crewrs britànics per
a fer veure 4a desastrosa situació a proveir-«e abans d'ampendre la
fioanclera d'Aiemsnya provcv.ida per marxa cap a Constantinoble. i per a
l'enorme baixa del marc. que fa im- em d arcar un regimeat d'infanteria esposeihle el pagiaçnent de la suma men- cocesa.
sual de dee millrtns de lliure* esterLa dita divisió íorikrà nivul amb
lines erigiries a ttiól de compensació. direooió al Bóefor. — Havas.
— li-.,.
Vaga general a Itàlia
N o u Govern italià
Roma, 1.—El diari «Avanti» ha puRoma. L — Ha quedat ifefluirivamem constíiult el nou Govern, en la blicat l'ordre de vaga general per a la
mitja nit. Els feixistes han fet pública
segdent forma:
•Presidència. Facia. — Negocis es- una proclama donant un termini de 48
trangers, Schanzer. — Colònies. MPH- hores per a solucionar el conflicte, dedolà. — Interior, Taddel. — Justícia. clarant que si aquest no té fí ells saAlesslo, — Finances. Bertonl. — Tre- bran terminar-lo.—Havas.
sor. Baratore — Guerra. Soleri. —
Marina. Devitto — Instrucció, Anlle. R e c o r d a n t e l c o m e n ç
Obres públiques. RKcio. — Agride la gran guerra
cultura. Bertini, — Indústria. Rossi.
Paris, 1—El diari «L'Echo National»,
Treball 1 Previsió Social, Dellosbarba. — Comunicacions. Fuita. — Re- orgue de Clemenceau, publica el text
gions Alliberades. Lucclanl. — Ha de tres telegrames circulats pel Govern
alemany el mes de juliol de 1914.
vas.
Els dos primers foren enviats a l'esLa situació à Itàlia
tació alemanya de radíolelegrafia duRoma. ï. — Els serveis municipals rant la tornada de Poinearé del seu
1 els ferrovaris funcionen normal- viatge a Riissia.
El primer despatx estava redactat
ment. Només els diaris han debeat de
en aquesta forma:
publicar-se.
El president de la República franceA Florència, només han sofert ensa embarca demà. Adopteu les precautorpiraent els serveis municipals.
A Torí I Gènova, llevat algunes pe- cions necessàries per a destorbar les
tites vagues, s'ha treballat a tot arreu. comunicacions radiotelegràfiques entre
la torre Eiffel i el vaixell presidencial.
A Bolònia, Ancona i Venècia, el tre- Procediu,
no obstant, amb la necessàball ís gairebé regular. — Havas.
ria mesura perquè no s'adverteixi la
noslra intervenció.
Els espanyols de M è x i c
Al dia següent es cursava el segon
Mèxic. 1. — Entre la colònia espanyola ha causat malisslm efecte la telegrama dient:
Es considera anul·lat el segon parànoticia d'baver-ee úubllcal als diaris madrilenys informacions tcnclfu- graf de les instruccions precedents. En
cioses. contràries als interessos dels el successiu, les comunicacions radioespanyols als dita territori» i favora- telegràfiques hauran d'ésser destorbables a les arbitrarietats d'alguns go- des totalment.
El tercer telegrama, enviat el 29 de
verns mexicana.
N'o s'ha suprimit, com s'ha dit equl· ujllol, deia:
Avui, al migdia, les tropes de cobervocadament, la renúncia de la nacionalitat per a adquirir propietats al tura de Lorena pendran disposicions
territori de la república. Ja que l'es- completes.—Havas.
mentada disposició consta en la Constitució, i només pot ésser reformada
E l v i a t g e de P o i n e a r é
o derogada pel Congrés de la Unió.
a Londres
La manca de claredat en aqu€«t imPíris, 1.—El senyor Poinearé ha diporti ntlealm afer — diuèn els ieny ^rs
• rr-·iuslla colònia espanyol i — pit rigit una carta al uovern britànic parésstr causa üe grossos pn^udicts. — ticipant-li que accepta l'anar a Londres el dia 7 del corrent.—Havas.
Uavas.
Londres, 1.—Es creu que el cap del
Govern francès senyor Poinearé, arriEl g o v e r n de X i n a
ILondres, l . — El »DaUy Mai!. 11 co- barà o aquesta capital el dia 6 a la nit,
muniquen de Pequín que hi ?stat no- acompanyat del ministre d'Hisenda i
menat primer ministre Wuang-Chung- d'un o dos col·laboradors més.
Es diu també que el senyor Poinearé
Hual. — Havas.
opir.a que no ha de donar-se caràcter
de conferència a les converses que han
Resposta de P o i n e a r é
de celebrar-se a Londres.
a la nota alemanya
Per altra part, una nota publicada
Parts. 1. — El President dç-l Consti! per l'Agència Renter confirma que el
senyor ipoincaré, contestant a la nMa Govern britànic ha estat notificat ofidel Govern alemany diHglda a Fran- cialment que el senyor Poinearé estarà
ça, posa de mantfesi que en aquesta a Londres el 7 del corrent.
nota 00 b l ba cap indicació de les
Segons aquesta mateixa nota, Bèlgiseguretats demanades per írança, i estarà representada pels senyors Jasen sa conseqüència el Govern fran- par i Theunis. i Itàlia ho estarà pel seu
cès demana que en el termini fixat ambaixador a Londres i pel delegat
a la nota francesa del dia 26 de financier senyor Gialini.—navas.
jony. o elgul abans del dia IS d'agost, al «iovem alemany U doni la E l t r a c t a t c o m e r c i a l
seguretat que els convenis concertais
hispano-noruec
el 5 de Juny de 19S1 seran rigorosament portats a la pràoüca i que la
Cristlània, L—El Storting, per 105
quantia de dos tmlion* de lliures es- vots contra 47. ha aprovat una moció
terlines es faicl efecth s ei d a 13 d'a- de sanció relativa al tractat comercial
gcsi, puix del contrari «1 Govern iran- amb Esoanya.-Havas.

La guerra civil a Irlanda
Paris, 1. — L I comuniquen a <Le Matin- des de Londres, que les tropes
de l'Estat s'aproximen a Corx, considerant-se Imminent la presa de KUlmallocji. — Have^.
Pajis, tu—«Le JoumaU publica un
despatx de Londres dient que ^es tropes estedistes han fet 4i presoners
a Tlpperary - H.·n·.is,
Londres. 1 — La premsa d'aquefla
capital diu que corre el rumor qnd
Harry Boland. secretari privat de De
Valera, esià ferit 1 detingut. — Havas.
Londres, I.—Segons el corresponsal
del «Times» a Dublín les tropes angleses s'han apoderat de Tipperary. —
Havas.
E x p o s i c i ó de monedes
Brussel·les, I . — Ahir va ésser inau
urada una exposició de monedes, mealles amb insígnies de la guerra de
19;4-I9l8.—Havas.

f

La resposta alemanya
a la n o t a francesa
Berlín, I. — El text de la resposta
alemanya a la nota francesa referen'
•Is lliuraments en concepte decompen
saeions confirma les primeres informacions publicades, declarant en efeeU
que aquesta qüestió. Alemanya l'estima
lligada amb la de les Reparacions.
Diu que el Govern del Reich no poi.
contestar solament a França, sinó t
tots els Governs interessats, quan
aquests tinguin formulada llur opinió.
Afirma que el Reich està en la impossibilitat de lliurar mensualment quai an
ta milions de mares or en concepte de
compensacions, i no demana que siguin
reduïts els lliuraments, sinó que aquesta
siguin repartits en un període de temp»
més llatg.—Havas.
L a crisi italiana
Roma, 1.—Als efreols parlamentaris
s'assegurava que aquesta nit quedaria
definitivament rosolta la crisi.—Havas.
Exposició internacional
d'electricitat
Brussel·les. 1.—Durant el mes d'octubre de l'any 1925 se celebrarà en
aquesta capital un Exposició internacional d'electricitat.—Havas.
Missió e c o n ò m i c a belga
a Xile
Brussel·les, I.—La missió econòmici
belga ha arribat a Xile, essent rebud»
amb gran entusiasme.—Havas.
La

biblioteca de

la

Uni-

versitat de Lovaina.
Brussel·les, 1.—Quan s seabi la reconstrucció de la Universitat de Lovaina, la seva famosa biblioteca constarà d'un milió i mig de llibres—Havas.
La

posició

dels
bolxevistes
•Pir-, l . — Li lelagraflen a «Le Malta* des de Copenhaguen que segons
notícies de Moscou a causa Ue la impopularitat oada dia creixent de>
tri un virat que subsiitueix a Lenln,
els líders bolxevistes han decidit nomenar un Comitè dictatorUl provlsionaa format per Stalinln. Kamenef,
Zmovlof, Bukharin, Djetuúuski
i
Eykoí. — Havas.
——
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FaclliUts per la casa SULER i TORRA GERMANS, Rambla dels Est»
dii, 13, i Bonsuccés. I .
PREUS DE COMPRA:
Bitllets: Francesos. 5250
>
Anglesos, 2S'50
»
Italians, 'JS'25
t
Belgues. -H·'oo
»
Suïssos, !22'S0
»
Portuguesos 0'40
>
Alemanys, 125
»
Austríacs, o'0.<
s
Holandesos, 2'30
»
Russos, O'úu
>
Grecs, Oü'00
s
Suecs 1*50
s
Nomegs 0'90
>
Dinamarca. l'iO
•
Romania, 4,25
»
Turquia. 00*00
>
Estats-ünits, #35
»
Canadà, 5ïi0
»
Argentins. 2'27
»
L'ruguais. 5*05
a
Xilens, 0*65
»
Brasilers, OQ
'O
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Els soldats del Marroc
S

oions al català Per això ba nascut la
«Fundació Bernat Metge-.
Tteballs isolasts. orientats a tal objecte, no han mancat al no-ire Ressorgiment. Quan Catalunya f a^ça de
bell nou, tornen també els -atalans
a l'amor de les llengües i les lletres
antigues Els noms de Bergnes de les
Cases. Balan i Rubió i Lluch iHustren cl nostre Ressorgiment humanista Sobretot, de principis de segle ençà. comencen els gra^-s eutors
d'ésser divulgats honestament entre
nosaltres, ja sense Intermediaris. Es
un deure record^ exceUents versions
i pacUents estudis d'Artur Ma^riern,
• Lluís Sagalà, Costa i Llobera, Gabriel
Alomar. Llorenç Ríbcr, Lluís Nicolau,
Carles Riba 1 alguns nltreí. Però,
encara, l'obra no ha estat, en conjunt, prou roetòdi a. triada, crítioa,
exigent

OTA la retòrica optimista dels comunicats oficials i les vaguetats de les declaracions dels ministres i les notes oficioses dds Consells, s'amaga ia realitat de la situació a la zona espanyola del Marroc. I aquesta realitat és que, malgrat els optimismes : les declaracions, segueixen al Nord d'Africa uns cent
cinquanta mil soldats.
Aquest importantíssim contingent no persegueix cap objectiu
militar, car fa molts mesos que a la zona oriental ja no s'avança,
i'les operacions realitzades recentment a la zona occidental han
tingut un caràcter local evident i a més a més han estat declarades oficialment closes.
Què fa, doncs, al Marroc nn nombre tan considerable de trota nostra fundació
pes, per a mantenir el qual fins i tot ba de prescindir el Govern de
disposicions legals taxatives i notòries? Ningú no ho sap, ni el
Ara la «Fundació Bernat M sine» comença per a donar a l'empresa unes
Govern s'ha dignat explicar-ho al país.
Normes, un mètode, una giscipUnà,
Mentrestant, l'opinió, amb una unanimitat que hauria de cri- un senut estructural de totalitat, persols així el nostre esforç resuldar l'atenció d'uns governants que fossin dignes d'aquest nom, què
tarà ben compensat i podrà laflulr
s'ha pronunciat i es pronuncia cada vegada amb més decisió i fer- que el nostre Ressorgiment nadonal
mesa a favor de la repatriació immediata de totes les forces la pre- esdevingui verament clàssic.
.Aquest Ressorgiment- nacíi-nV. fóra
sència de les quals no sigui estrictament necessària al Marroc.
poquela cosa si no ens ha^ufs de
E l Govern, cedint als clams inequívocs de l'opinió, ha deixat posar culturalment al nivell deís poconcebre una i altra volta esperances d'una repatriació immediata. bles capdavanters, si no en- hagués
dins la llalmitnt, dins VEuAquestes esperances no han tingut, però, realització efectiva, i és d'integrar
ropa essencial Per v:rtut de la nosarribada l'hora de cridar insistentment l'atenció del Poder pú- tra revifalla ja tornem a conèixer
dies millors Tomem a gusfar la
blic quant als perills d'una conducta semblant.
gaia ciència i a parlar el llenguatEs evident que ni l'Estat ni els organismes que són instru- ge de la peosta. L .>difl i sflía serà
i acabat, però. quan tindrem,
ment del Poder públic no han correspost als sacrificis que el país complet
dins aquest retorn, els autor> etersuportà resignadament després de la catàstrofe d'Annual. I aques- nalment exemplars, en viva llengua
ta falta de correspondència no constitueix certament un estímul per nostrada.
s
a ulteriors contingències.
Els nostres Mecenes
E l Govern no ha explicat encara per què cal que romanguin
Signe delator de la nostra meturia la zona espanyola del Protectorat del Marroc cent cinquanta tat.
de què havem assolit consciènínil soldats sense un objectiu militar a aconseguir. I el Govern cia histCríca. és precisament que els
no ho ha explicat per una raó molt òbvia : perquè no té expli- directors polítics ilnguin a honor mà
Xtona encoratjar el culte do les lle,cació possible.
tres i les arts. Aixi Prat de la Riba.
Cal, doncs, que, sense entestar-se a mantenir una actitud cla- en crear l'Instituí; aixi Cambó. Mecenes de la «.Fundació Bernat, Metge-.
rament insostenible i sense més ajornaments, el Govern decideixi L'ah sentit d'aquísts homes prec.iars
repatriar tot seguit totes les unitats i tots els individus de l'exèr- havia de veure que. trobant-nos en
un períctte de reccnstrucci' i:aciocit d'Africa la continuació dels quals a la zona espanyola del Pro- nall.
calia consultar la història, estectorat del Marroc no signi estrictament precisa.
íorçant-nos a irobar-hi les carncterísramauuiiinimiinumnminiiniiminuimmií^

La Fundació Bernat Metge
Es a punt (1« repaxtlr-se un fascicle
contetítm rori··nt·clc·. el pla 1 la realització df la fuavUc-o Bernat Me',?*
Heu's aquí al^'-üi ítagmeuto d'aquest
ïasclcle:.
vx
»El Remi&rmfnt i Catalunya
E l nostrn Bessorgiment nacional paJeia les seves virtuts fecundes suscitant ea el nostre pobie. espe/ialm^nt
'en les seleccions InteUectuals. nn àvid
afany de saber positiu 1 humà, d'educació de l'àüima. Les nostres lletres
pròpies, tot just renascudes. no poden saüsfer, però, per causa d« llur
insuficiència, les necessitats de lectura d'un poWe modern t complex No
tenim, nosaltres, autors clàssics pròpiament dits, o els tenim en quantitat escasslssima.
Intorvinguérem. seguint ela italians
( superant potser els francesos, en el
període heroic del Renaixeanent. A
l'eotorn del Rel Joan. amador de gentilesa 1 de cífenifla, es íormà un petit nombre d'esperitó. l'obra de'.s quals
Inicia -el prnrier període renatxentieta entre nosaltres, foren tanmateix
discrets 1 tímids, pedants 1 .-andoroaos ensems, cotn ho eren aleshores
lots els humainistes de>! món Liitr esforç ha estat justament reconegut 1
assenyadamne* admirat per l'investljgador perspicaç de la nostra història literària, mestre de tots nosaltres. Antoni Rubió I Uudh La tasca, però. d aquells abundosos traductors dels escriptors antics en els segle* XTV | XV. no arribà generalmPTit. a tenir alt valor humaiUstlc.
Cent anys deeprés. a darreries del
XV i cemençc* del XVI segií. quan
ti Renaixement triomfa gloriós, la
decadència de Catalunya és ja un
fet fatal. Aquella victoriosa transformació, absoluta i profunda, de les
JJteratures modernes, les quals inspiren en les antigues llurs millors creacions, coincideix amb l'afebliment de
la nostra nacionalitat politica. Havíem cooperat, els primers dme la
Península, a produir l'elevació hutcamsta: en Ihora de rebre'n els
•rults i beneficis, perdíem, però. 'a
'consciència nacional que ens h a v i a
d'empènyer a abastar-lo* i r'colliriobt Així descendírem a la barbàrie

en la cultura 1 ea el llenguatge Aquell
magnífic intent de fer reviure l'antigor tota sancera — arts. lletres, clèn'ies, filosofia l àdihuc institucions —
Ja no pogué interessar-nos íntimament. Mentrestant., d'aleshores ençà.,
les literatures i les millors creacions
dels antics, esdevingueren els «tements de cultura general, els mitjans
de fonmar e s esperits, utilitzats fecundament pels altres pobles de la
nostra raça com a fons comú d* tota
educació veritable.
Necessitat dels Mssies
í ara. després de quatre tristíssims
segles estèrils, sentim, més fortament
que qualsevol altre poble, la fretura d'aquell sòlid nodrimeni. Reviècudes les nostres lletres en ple romanticisme, resten en gran part mancades de l'ingredient clàssic que les
faci perdurables. Ens cal l'estudi fefr
vorós de l'antiguitat greco-llitina. I
ens oal. no com un luxe d'aniv'stes,
sinó com la necessitat de fru<T una
noble herènoía que ens pertany i no
havíem pogut gaudir-ne encara. Ens
diran que les modernes literatures
germanes, les quals ja reberen aquella influèmcía, són prou suficient; per
a la nostra formació. No; impossible. Les litenatures modernes, en el
nostre cas. no podan aubstitulr les
antigues Sense beure en les nostres
fonts naturals. Grècia i Roma. s'alterarta mlsenaroent el mostra sentit
cultural. Així. sl volem fort'ilcar la
nostra mentalitats hem d'anostrar íntegrament aquell heretatge, enriquit
encara amb les aportacions dels hu
manistes de tots els temps i de tot*
els p a l s » .
Com aconseguir-ho» L'e»:assa cultura clàssica que tots ge-neratanent tenim a Catalunya, ens l'hem feta.
més o menys. mltj9J»çant edicions 1
traduccions estrangeres. I aquestes,
més que acostair-nos als antics, potser ens n'allunyaven, pels obstacles
naitorals de tantes int^rpre-acioos
mucjaoceres. P«rquè els autor- antics es trobin situats a labift nostre, convé eliminar aquellí obf'acles.
I l uruea forma d'ebteour-ho és oferint al nostre poble els autors clàssics, en edicions caulanes. en uaduc-

tlques diferencials d? les coses que
passen i de les coses que queoen. I
un dels monuments de la història
més rics en lliçons exemplars, a l menys per a la gent llatina, éf sens"
dubte el oònjunt de les Jiieraiurt^ de
Grècia 1 de Roma Mcltes revular ions
de l'esperit humà han refiec'it aquestes literatures; molies formes ban
creat de pensament i bellesa; tant,
que clares vegades deixen de mostrar a la tntelligèn'ia cap .'om de
vida, cap idea activa, cap =e-miment
fecund Hem voígut tonsiderar l'enraonament i el seny. consubstancials
amb l'ànima oatalana; hem v Igut
creure qu« aquestes virtuts eren les
úniques que podien assegurar ;« victòria del nostre poble i l'equilibri de
la humanitat Havia d'ésser, doncs,
primordial, én el no«re provama
nacionalista, la difusió a Catali·nya
d'aquelles litéTatirres que guardin
sempre.-fins en les obres menyr proporoionades i belles, el respecte a la
rao 1 a la forma clan.
Obres de publicació immerítna

Lucreci «De la Natura», pel doctor
Joaquim Balcells, professor de la Universitat
Menandre. «Ccmèdies», pel doctor
Lluís Nicolau d'Olwer. meml re de
l'Institut.
Ciceró. Primer volum de «Discursos», per mossèn Llorenç R ber, traductor de l'iEneida»
Ciceró. «Tractats filosòfics», pel doctor Lluís Carreras, professor del Seminari de Barcelona.
Oraci «Odes», per Gabnel Alomar. membre de TlnslHut
Xenofoot «Records de Sòcrates.
ApnJogia 1 Banquet-, per Carles Piba.
protfesíor a l'Escola de Billotecàrie.-..
Hecia'ie Les Obres 1 els Dies 1
Teogoma-. pel doctor Uuis StKaJà.
porfessor a la Univers tat.
Plató. Primer volum de «Diàleg»,
per Joan Crelxells. professor a i'Escola de B'.büotecàrieíTerenci «Comèdies», per Pere Corominas, membre de l'I.i&Uiut.
Lírica. -Mèllca grega», per Carles
Magrimyà i el doctor P. B-.eh Gimpera, profesosr a la Untver»:iat.
Marcial «Epigrames-, per Josep
Carner. memWre de rinstKut
Corneli Nepot. Vides d'homes iJ-Ius.
tra*-. per Manuel de Momolm. de
l'tnstitu^de la Llengua CataUnc»
Fedre «Fàiiules», per Josep Mana
Tïious. proíesïor a rtnstttirt de Mallorca.

A la memòria d'En Prat de la Riba
S'ha rebut de Santander cl següent
despatx:
«Én complax-se ai cinquè aniversaEl nostre bon amic. l'entusiasta ad- ri de la mort d'aquell gran patriomirador de la nostra estimada Cata- ta que s'anounenà Prat de la Riba.
lunya. En Rufí Pciayo. 1 ex regidor vos trameto com sempre el testimoni
nacionalteta de Santander, que a la
meu sentiment per aquclli pèrcapçalera de ses lletres lii posa l'es- del
cut de les quatne barres i la llegenda: dua i faig vots peiquè lesperit d'a.
Visca Catalunya, quand mème!, ens quell gnan catalanista visqui sempra
entre aquells que com jo è>f.·m«*m I
va escriure, dient-nos:
volem una Catadunya llibre l sobirà^
•Se aproxima la fecha triste del na. Prego que feu extensiu el meu
aniversarlo de la ciiK-rle de aquel pteam a la família. Vos saluda. Ruft
gran catalan que se llamó Prat de Pelayo, metge.»
la Riba, y mi deseo es ofrendar. a
Amb motiu d'ésser ahir l'aniverea.
su memòria unes sencillas flores que
os ruego depositéis, ea ml nombre, rl de la mort del patrici català N'Enric Prat de la Riba. ha onejat bansobre su tumba.»
dera a mig pal a totes les entílatg
• Aquella vida malpgrada cn hora autonomistes- entre aquestes, la Fedesgraciada quanta falla hace ahoral dertdó Monàrquica Autonomista dfl
No oMdemos, los que amamos. por Districte VI.
encima de todo. a Catalunya, que
la magna labor que ei ennenzara.
Ahir complia el cinquè aniversahay que acabaria hasta que resurja.
de la mort del primer president
libre i potente. la gran Catalunya ri
de la Mancomunitat, l'il-lustre Pra»
que en tiempos np muy pretéritos, de
la Riba. Amb aquest motiu i seera la reina del Mediterràneo
*
guim un piadós costum, al matí
La pietosa intenció de l'amic Rufí cs van celebrar misses a la capells
Pelayo l'hem ajuntada a la nostra.- de Sant Jordi del Palau de la Genehem agafat un bell manat de flors, ralitat
les hem posades al costat de l'altax
La primera que sha celebrat h*
de la capella de Sant Jordi, del Pa- anal a càrrec de «Els Montserratins.
lau de la Generaliíat. mentre el ca'- la valenta agrupació nacionalista. I
nonge doctor Llovera hi ha resat més tard hl va haver la de la Lliga
la missa de la Lliga Espiritual de la Espiritual de Nostra Senyora de MontNostra Dona d*l Montscrraiti. que serrat, essent celebrant el canonge
hem oït. oíerint-la pel bé de l'ànima d'aquesta Seu doctor Llovera.
del nostre gran i plorat mestre, i
També se'n va celebrar una a càrrec!
després amb aquest dia d'ahir, amb
un sol clar 1 esplendorós com era d'on aplec de devots, i una altra
la seva bondat i poderosa intel-llgèn- costejada pels funcionaris de la Mancia. hem anat devotament a resar comunitat i la Diputació de Barcedavant la tomba que enclou ses mor- lona.
A les onze hi va haver la de la
tals despulles, i, damunt de ia capçalera, hi hem po^at les flors que li Mancomunitat, assistint-hi el senyor
dedica el simpàtic muntanyós, admi- Puig i Cadafalch amb la seva distinrador de Catalunya i dels eeus grans gida esposa i els diputats eenyora
Pican. Basols. Vidal de Llovaton,
homes.
Isarnat. Valls i Tabemer 1 Grafié.
Ais catalans ens és molt grat el
Totes les misses es veieren concorre,
sentir, en terres d'Occident, una veu gudissimes i a totes hi va haver»
amiga que ens acompanyí cn les ho- ofertori
res de dol ... Es cosa extraordinària
Als fidels els va ésser repartit
—P.
un bell recordatori de l'ace.
EN RUFI PELAYO

«iimiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiimiiiw
Sèneca -Diàlegs morals-, pel doctor Carles Cardó.
Juvenal. «'Sàtires», per Bonaventura Gassol.
AristòtU. «Lògica», pel doctor Josep Maria Llobera
Tàrit. «Històries», per Miquel Ferrà.
bïbllcKeoa de la Unlve-sítat.
Cètul -Poesies», per Josep Maria
de Segarra.
,
«Filòsoís presocràtics». por Josep
Ferran i Majors<L bibliotecari del
Consell de Pedagògic
La «Fundació Bernat Mítge» ha
procurat reunir al seu costat totes aquelles persone> — professiirs.
filòlegs i poetes — signíflcais per
llurs tendències hirmanisies. llur coneixença dels olassi-B o llur disposició envers l eetudi dels autors antics.
Heu's aquí. per ordre aifa'.ièlíe. la
nostra prunera llista de «CoHaboradors»:
Prof. 6abriel A'omar
Or. Joaquim Balcells
P Antoni M.» de Barcelona.
Or. Pere Bamils.
D. Uuis Bertran i Pljaatv
D P. M Boidoy-T .rrents.
Dr. Pere Bosoh i G impera.
Or. Carles Cardó.
O Joseçi Carrer
Dr. Lluís Carreras.
D J M Casas
Dr. Pere Corominas
Dr Miquel Costa I Llobera,
Dr. Joan Creixells.
Dr. Georges Dwelahauvers.
D Pompeu Pabra.
O. Miquel Ferrà
D J Ferran 1 Majoral.
Dr Salvador Gaknév
D. Bonaventura Gassol.
Or Josep M » Llobera.
D Càrks Magrinya
P. Rupert de Manresa.
O Joan Mínguez
Or Manuel de MorrtoüuDr Cebrià Montserrat
Dr. Lluís Nicolau d'Olwer
P RafeJ Oliver
Pror. Carled Riba.
D. Josep Rovira
Mossèn Llorenç Riber
Or. Antoni IRubió i Lluch,
O. Josep M • de Sagarra.
'Dr. Uuis Segalà
Prof. Josep Ma Thous.
P Antoni Vidal
Cos de revisors -.
Gabriel Alomar. de l'Inslilu'. d'Estudis Catalans
Joaquim Balcells, prof. .a la Uuaver•
d» Barcelona.

MiqueC Costa 1 Uobera. de l'Institut
d'Estudis Catalans.
Georges Dweishauvers. ex-professet
a la Cníversltat, de Brussel·les.
Pompeu Fabra, de l'Institut de la
Uengua Catalana.
Josep M.» Uovera. ex-profi/isor al
Seminari de Girona.
Uuis Nicolau d'Olwer. de l'Instílut d'Estudis Catalans l professor a
la Universitat.
Carles Riba. professor a l'Escola de
Bibliotecàries.
Antoni Rubió i Uuch, de i'Instita*
d'Estudis Catalans i professor a la
Universitat.
iLluis SegaDà, de llnstitut d'Esludis 'Catalans i professor a la Uní.
vereitat.
Director: Joan Es'elricli.
•
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Polítiques
E L S P 0 M E L L 8 DE JOVENTUT
I L'ONZE OE SETEMBRE

El Directori dels Pomells de Joventut de Catalunya està ja fent «la
treballs preliminars d'organització per
a commemorar la data de l'onze de
setembre do 1714.
Oportunament senan trameses instruccions a tots els Pomells.
M. VIVIANI

L'alcalde, senyor marquès d'Alella,
ha anat a l'Hotel Ritz a visitar
l'ex president del Consell de ministres de França M. René V'ivianl. per
a correspondre a la visita que abans
aquest U havia tet a la Casa Consisioril.
Ahir matí, a les set, M. Vivlanl
va marxar en automòbil cap a França
Abans va fer deixar tarjeta a l'Ajuntament.
UNA CARTA

D'EN MACIÀ

«La Comarca de1. Vallès», de Terrassa, orgue de l'Alfons Ssla. cap v i «Mflf de la «Unlón Monàrquica Naci nau. publica íntegrament la carta
endreçada per En Franoesc Macià al
senyor directo. de «La Publicidad».
AUTORITZEU LES NOTES DE LES
QUALS ENS PREGUEN U \ PUBUCACIO. AMB UN SEGELL O UNA FIR.
MA QUE ENS SIGUI CONEGIIOA.
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Pïg. 7. — Dimecres, 2 iTagtts? dè Yçsa

Les comarques tarragonines
iada d'afirmació c a t a l a n a a S a n t a
•Feia temps que els catalani.-tec de
iànta Bàrbara 1. en general, del dlsrícte de Roquetes, ctaven írisosos
Je celebrar una manifesta ió que dotés fe de vida. d'una manera csplenforosa, de Jlur patriotisme. Aquest
bn-id desig tingué bell compliment
tmenge passat; í totes aquelles
girades se sentiren vibrar; i responferen amb gran delit a l'organització
la gran diada d'Aímnació Cataïa.
Feia dies I d'.es que el tema genede les converses era la diada;
ics i adversaris en parlaven; na^ralme.nt. cadascú des de ll ir punt
mira--Alguns pobres esperits deien
se flo, que la festa no arrifarla a
elebrar-se. que els parlamentari.} reIresenlànis del nacionalisme polític
acudirien a la diada Però per dalunt de totes aquestes mesqu.m's prejlslons, l'opúmtsme d'aquells bon.» caiJanistes guanyaA,a la nartlda El
^ble de Santa Bàrbara pogué ésser el
fcstimonl viu d'un espectacle granMós oom mai no havia tingut lloc per
ali Una profunda - ommocio v i pasar de l'un cap a l'altre de lerme
Jsofa el voleiar estrepitós de la banfera catalana tots els del .poblo, grans
, J zl-'s. 1 tota una munió de forasters
procedents d'altres pobles i viles, en|ona i'btmne de te patriota, contra
1 qual res no valen les envegetes
icals posades a mercè d'un ractquisae desenírenat que. per vergonya,
acara en aquelles terres hi té un
Síon tros de domin:,
FREDERIC ESPUNY
Indubtiblemant. a l'èxit d'aquesta
diada un home va ser-ihi c a ^ i i l factor; aquest home. catalanista de molts
anys. lluitador infatigable, havent de
lluitar de vegades tot sol. porta una
empenta en :es seves coses : porta
una garantia que des d'un pnncipi fa
albirar un èxit esclatant.
•Frederic Espuny fe l'home representatiu de Santa Bàrbara, fundador del
jCentre Català, a l'entorn del qual s'hi
•^apleguen les més bones voluntats rte
la població, empeses per un ideal noble, per l'ideal de Catalunya. Amb
aquest Centre Català, on tantes belles
oses d'esperit b l tenen florida. Freerlc Espuny ha anat realitzant una
ersistent tasca de propaganda i d eemple, secundat per altres molt vauosos elements.
El -primer ai qual fou adr»ç.ida la
tlutacló dels representanis del nalonallsme poUUc que anaren a la
esta. ei primer, no cai dlt-ho, havia
'ésser aquest Frederic Espnny. que
a rebne els hostes amb aquella frana cordialitat «atalana que és nora de la seva vida. Aquells repreintants eren N'iEduard Recasens, del
conitè Nacionalista de Tarragcna. els
x-diputats En Raifel VelhUs 1 En Cares Maristany. i el diputat VAntoni
liracle. de .'a Junta Directiva de la
,liga Regionalista També hl havia
n representació de la iLlíga i de la
oventut de Tarragona 1 de les Ofici,
les de les Comarques Tarragonines.
í'Eudald Melendres i En Joan Rounaí. Tots íoren rebuts amb vivísstmes
ostres de eaüsfacció,

ting d'Aifinmació Catalana. I.:i gran
bandera del Centre onejava al vent
amb un oneig simbòlic, corn el la
fes moure un vebt de llibertat. Mentrestant l'entusiasme anava crixtnt l
tothom esperava íreturós l'Uora de la
festa.
UNA ASSEMBLEA
Abans. però. de començar el míting. .
els diferents elements : r'>T'r9Sen'a-;
cions de pobles que s'havien reunit a '
Santa Bàrbara, aiprofitant i'avfnétítèsa, celebraren, amb el representants
de la Lliga vinguts de Barcelony una
Assemblea per a tractar dt; l'organització d'altres actes semblants amb
robjecte d'intensificar la propaganda nacionalisía per aquelles contrades, incorporant-ilcs definitivament
a l'host militant en un sol fr >m umc,
per la eaupa de Catalunya,
Entre altres, recordem haver-hí vist
el distingit advocat En Xavier ülldemoilns, d'Alcanar; En Caid: Bel
tn. d'Amposta, amb les adhesions
d'En Josep Porres, advocat, i d'En
Batista Soler; En Candi Martorell,
En Patrici Marcoval. En Ramon V I .
Uaroya. N'Alvar Soler. N'Emili Ueyxà. En Joan Serret. En Francesc Sans.
da La Cènia; En Daniel iMayor. En
Joan Martf t l'Ateneu Català, "de Xerta; .N'Agustí Marti Forcadeli. de Freginals; N'Alvar Subirats. En Ramon
Vlllaibí 1 la Lliga Regiona'ista, de Go.
dall; En Carles Bel. d'Horta; £ n
Francesc Boé. En Joaquim Poy. En
Tomàs Hierno i altres, de Roquetes;'
En Joan B. Beltran. En Ramon Torné, En Joan Torné, de Sant Carlos de
la Ràptta; N'Agustí Joan, Josep Hierro. N'Agustí Carapulg 1 altres. d'Ulldecona, i ja no cal dir En Frederic
Espuny. president del Centre, amb el
secretari En Pere Ceneiio. En Jo-ep
Pla. En Josap .Arnau, de Santa Dirbara. L'Assemblea \·a celehrnr-se amb
veritable ef usió i oompenetració dels i
pensaments dels allí retmlis. abortant I
cadascú les seves Inlciatívés 1 punts 1
de mira relaOus a cada població i
amb J'objecíe de tenir-Jio en compte
en l'organització global dd la capipanya.
També h l hagué un expressiu telefonema d'En Joan Palau Mayor, adherint-se,
EL MÍTING

•Mentrestant, el gran local del Centre s'havia anat omplint, fins a vessar, d'una gran gernació reun;Ja per
escoItar la paraula dels oradors, L'espectació era gran No es podia donar
un pas El drap barrat ornava la
tribuna presidencial, l aqussti era
ocupada per En Frederi: Espuny,
acompanyat dels senyors Recasens.
Vebils, uMaristany l Miracle. Obert
l'acte amb unes breus paraules de
presentació del senyor Espuny, íén
ús de la paraula f] senyor Alcoverro. de Gandesa, el qual amb frase
plena d'esperit digué que talla que
tots els catalans, sense distinció, visquessin 1 actuessin de coníermitat
amb el sentit de Catalunya; afeji
que Catalunya ba d'anar a ia consecució del governament prup-. per al
qual té donades més que sWicíems
provem d'aptitud amb la Mnacoinuiutat; glossà la tasca de la Manco,
munítat. posant de relleu, on síntesi,
la renovació i l'empenta que porta
CN OBSEQUI
a la vida catalana i que és orgull
tols els bons catalans Grans aplauAssabentats els senyors marquesos de
Ití'Atalayuelas de l'expedició painóii- diments.
Ica que hom preparava per al d'umenIge, volgueren tot aegult anunciar
En Joan Romaní fuetejà d'una mal l l u r propòsit d'obsequíar-loe «mb un nera precisa les malifetes vergonyoIdlnar íntim Els senyors marquesos ses del caciquisme en aquell--s conId'Atalayuelas posseeixen a Alcanar. trades, i d'una manera espi;-:aJ al
Ivei de Santa Bàrbara. 1 a altres districte de Roquetes. 1 ene.iri més
[poblacions d'aquella rodalia, rnagni- especialment a Santa Bàrbara, posant
1 fiques hisendes, que donen vi | oli de manifest que quan els honvs no
' en abundor l íruites molt bones En tenen Ideal, com són els homes que
el ma;eix AIcanar els senyots mar- s'entretenen a besoan'ar les per onaquesos h i tenen una casa digna de lltats representatives de Catalunya,
llur nom. I en aquesta ca ja. oberta ••auen en les misèries més vergonyode bat a bat amb un noble gest de ses 1 denigrants. Molts picaments de
germanor, foren els hosie-s -"Ufcnuíats mans.
amb un esplèndid dinar La senyora
N'EudaM Me'enrtres. en fluïda pamarquesa féu gentilment eis honors
de la casa. el senyor marquès tingué raula poètics, cantà la bellesa de Casempre a punt una conversa nmable talunya, del mar 1 de la muntanya.
i interessant, llur fill comf?rilnt la 1 sobre tot d'aquelles terres que són
empori de riquesa 1 d'home* que retasca de tots dos.
ten culte al més enl·lrat ideal de ia
Després del dinar hom tornà tap a Pàtria. Molís aplaudiments.
En Lluís Bertran i Pijoan, per la
Santa Bàrbara, on havien anat acuJoventut Nacionalista de Barcelona,
dint
comenta la situació actual de Catalunya, dient que aquesta no e* troNOMBROSES REPRESENTACIONS
ba en situació d igua'tat amb altres
de diferents pobles rer assistir al mí- noble* «inó oue veritablement passa.

i ja fa massa anys. per una situació
de poblo d'inferior categoria al qual
un pódar absorvent U priva d exercici dels drets que hauria d'excxslr 1
que 11 pertoquen, -om a ta! poble.
Grans aplaudiments
En Xavier Lll·lemoüns. amb un
accent fulminant, d i u que ja é* hora
d'aixecar-se tots com un sol home
per abatre i ensolciar é! caciqüieme
ominós que xucla la vida d'aquéllcs
terres que haurien d'ésser tan lliures i plenes. Diu que cal deixar de
banda totes les aprecliciçni personals
quan es tractí de la causa de la nostra Pàtria. Llargs aplaudiments.
En Joan Torné diu que la passa
de nrtda Ixò que per tant de 'emps
el dislrlcte de Roqqèíes es trobi sense veritable represen'iot; q-ji» ha d'ésser una obra de d'unitat dels tílls
de Santa Bàrbara 1 de tetf. e:» altres pobles del Districte «k.- fer sortir triomfant la legitima representació d« la nostra particular ps^sonaütat, vinculada en la gloriosa personalitat de la Catalunya renaixent.
Grans aplaudiments.
N'EDUARD RECASENS

tiu do patriotisme en primer lloc i
per motius d'amistat i d 1 profunda
estima que a mi sempre m'han l l i gat a voealfres, sento aVul unn joia
Incomparable trobant-me «qui 1 presenciant l'alt espectacle cívic q^e estic iprcsenciant. A •'ontinuivció explica la crisi (jue sofreix avui l'Estat espanyo!, desintegrat del sentit
viu de les nacionalitats qje el componen Es reeírelx a la iragè.llp que
va covam-se a les llars ra'alanes.
on el fill. perduda l'cperança d una
solució nacionalista harmònica, s'encara cont-ra el pare, que sosté ia tesi
de la solució del plat de Catalunya
per vies ipacíflques 1 lega's: som,
doncs, en rínLci d'una verl'ab!e guerra civil que s'alimenta m el mateix sagrat recinte di !a família Nos.
altreò encara venim úferlnt i n sistema
de sòiuoió harmònica; nosaltres hauríem de lamentar -nolt que aquest
sistema esdevingués iiiserviivle per la
incomprensió dels polítics de l'Estat
espanyol. Es rafereit a la potència
econòmica de Catalunya i diu que
amb aquesta no serya patal-lei la potènoia política, contribuint a això el
fet detiigrant d'uns estaians que, -sspnt nats a Catalunya, no tenen altra bandera política s'nó ua. actuació
absurdament inticat.ilnna. Parla també, singularitzant més el tema en
e1 que e« refereix a aquelles Wrea l i mítrofes de Catalunya, del ferrocarril
de Va! de Zaían, estaient-se en ••onsideracions que Tauditorí recull molt
atent per tractar-se d'un problema a
l'enforn del quaJ s'han suscitat molt
fortes discussions. Per fi comenta la
crisi òliaire. degut a la compeiència.
que ve especialment d'Itàlia, per la
depreciació de la seva moneda! diu
que ell. que per circumstàncies del
seu càrrec ba vist 1 ha t reat d'aprop
aquest afer. que tant ittoífc-Sa s l'e•"onomia del districte de Rcquetes.
així com també al de Tortosa i al de
Gandesa, s'hagué de doldre molt. I
molt ii estranyà que no hi hagutssin
donat senyal de la mé« mínima intervenció els actuals '•erresentants a
Corts d'aquests districtes A -aba dient
que és usual que aquells qus e» desentenen dels mteresòos espirituals de
Catalunya, també es desentenen dels
interessos nwlreials. Aplaudiments sorollosos.

Diu el per què, després d'un llarg
pariode. que en pòdriem d'r d? quletisme polític, torna a la vida política aotiva; que entén que no h i deixat mai de fer patriotisme, pu;x que
fer pafrioiisme és també .;apt?nir-se
dels problemes econòmics i soc als,
de fomentar i endegar ia riquesa del
poble. Aíegeix que, obeint a requeriments de persones que soM.ritaren
la seva coi-laboraciú a llur tasca, verament exemplar i de saonfici, és perquè ha entrat novament a actuar en
la vida pública del nacionalisme polític. Diu qi»e el cata'antsme no consisteix únKament a fer actes sumptuosos com el que ara estem celebrant: el catalanisme és la tasca de
cada moment; per això, en acabada
la feina de cada dia, en la intimitat
de la Uar. diu, abans de remetre'm al
repòs, jo em faig examen de consciència, i en aquest examm de consciència no em prejyunto jò s •lament
si he complert com a home. sinó
també si he complert cim, a català.
Aquest examen de ·:onsç'èncía ens
rhauriem de fer tots cada dia; no
dubto que d'aquesta -nanera çtuenyaríem molt 1 molt en la ta%ca de re.
construcció de Catalunya. Acaba ofeN'ANTONI MIRACLE
rint-se a tots com a memhne que és
del Comitè Nacionalista da les CoClogué l'acte dient que portava l'esma riques tarragonines Diu que sols pedal representació de la Junta dl.
es t r a m d'un bon català, eú la no rcrtlva de la Lliga Regionalista en
vcJ saber res més per fer tot c. que aquell acte. Que la Llí;a Regiònalista
pugui en profit .personal de! sol·lici- s'oferla als catalans dè Santa Bàrbatant i en profit, sobretot, de la Pàtria. Grandiosos aplaudiments.
umiimimiiinmimmiíiiiiiimiiniíiiiMniiimiiMi^
EN CABLEè MABISTANY
Diu que hom parla d'àïipaciències
1 de pessimismes en e! m^men" actual de Catalunya Impac.íncies, s l ;
pessimisme, no, Nosaltref. els d'a.
questes terres tarragonines, som in•'apaços da viure en una vida de pessimisme, pejvjuè fonamentalment sentim l'esperó de la llibertat que mai
no s'afluixa, que sempre és po-ent i
ardit. Diu que és mo'.t natural, però,
que sentim impaciències; car si bé
és cert que en algun? indríts de Catalunya ja l'esperit 'atalà comfnoa
de triomfar-en galrr-bé totes les expressions de la vida de! poble, en
canvi aqueixes terre-s, diu, no troben
aquest consol; i no troben aquest
consol perquè per circumstàncies de
tothom conegudes ha 'iogui do pafíor
uns anys lluitant afcr.^ssadameni c m .
tra el caciquisme sense p i i e r rsinetre's a un més gran espia; de'^ grans
ideals nacionalistes Per això, portant
com portem aquest període de trunvament, cal fer-un suprem esforç: n i
aquesta terra baixa, ni aqueila ter.d
alta de Gandesa, en nom de la qual
J.>'us porto la salutació, no son lerr^s
propicies a deixar-se dominar sota
la fèrula d'un dominador despòtic,
no; aquestes terres són bressol de I I ' bertat 1 d'&rrogàatcia: aquest-s terres
no poden conèixer l'esc-avitud. Estrepltosos aplaudiments
BN RAFEL VEHILS
Jo, comença dient, que a prec i dels
individus que formen el Comitè Nacionalista de les Comarques Tarragonines, m'hi be ajunta» per un Impera-

Sessió de la Diputació
Sòta !a presidència d*l senyor Vallès i Pujslsy es va celebrar ahir
tarda ïa primera sessió corresponent
al primer període.
Es va llegir la convocatòria a Facte.
articles 55 i 56 de la llei provincial,
i l'ofici del governador civl] delegant
el president de la Diputació perquè
p| representés a la sessió.
El senyor Vallès 1 Pujals declara
obert el periode. de sessions, en nom
del Govern de S M
S'aprova l'acta de la sessió anterior
i s'acorda fixar en sis el nombre de
sessions que se celebrin durant el
penode.
A continuació es va llegir la Memòria de la Comisió Provincial, acordant la Diputació donar-se per assabentada.
Es procedeix a l'elecció d'un president de la Comissió Provincial, essent
elegit per unanimitat don Gaspar Resés 1 Arús.
Són designats per a formar la Comissió d'interessos generals eJa senyors següents:
Don Ramon d'Abadal í Vicels. don
Josep Colomer. Don Josep Grafit, don
Manuel Massó 1 Llorens, don Josep
Nolla 1 Badia, don Josep Pérez de
Rozas, don Rosend Pich 1 Pon. don
Manuel Piugrefagut, don Santiago de
Riba l d'Espaft-a. don Ferran Valls í
Taberner, don Àlvar Vtnyals 1 don
Uuie Ysamat.
El senyor Guanyabens prega a la
presidència que requereixi al senyor
1 Ràfols oerquè comparegui a la prò-

Bàrbara
lera i a tots els catalans del districte
dp Roqueies. per a la defensa de llure
ideals de Ulbentat i per a la defens^
contra les persecucions vergonyoses
que sofreixen dfl caciquisme. La Lliga RegiODalista. diu, no es apté soI ii;ient d'una fracció de Catalunya,
no: ella sent els mateixos anKtj per
totes les contrades catalanes; penque
l'ideal de la Pàtria és l ideal que mou
1 gnla l'existència d'aqueixa institut
ció. que des de Barc-Uma està araaf
tent a tots els batecs de tots els cala*
Jans. Jo no us he de dir m í ï sinó que
voscltres corresponguau a aquesta actiiud de la Lliga, perquè la Lliga s'al'.n ema l es fa forta ep el poble; I st
vosaltres no fóssiu atenta a la defensa
dc l'organització que a tots ens interessa, vosaltres mancàilen a nn deure
elemental de patriotisme, cooperant a
In tasca dels enemics de Caialunyai
que no pensen sinó desfer i anorrear
les institucions que tenen per lema la
causa de Catalunya, No us venim a
eferir grans imperis; us venim a ofe*
rir la comunió en l'idí-a! de la nostra
llibertat; per virtut d'aquesta comunió,
C.italunya tornarà a ésser tota ella l
tota una. lliure, rica. plena. realitzanU
se les paraules profi'.tiques del poeta.,
Naturalment que dins d'aquesta co»
munió espírilual. els interessos de U
vostra economia no han d'ésser pas
descartats: que no solament de pa v i u
l'home; però tampi-r; no viu sota-,
ment d'esperit: cos t espem en
una sola persona fem que siguin retrobats gloriosos en la nova Catalunya
que ja s'atança. (Grans aplaudiments.)}
FINAL
EI míting es donà per acabat entre,
comentaris de vivissim entusiasme i
gran mostra de joia. De mica en mica
la gent va anar desfilant Tot el poble,!
de mica en mica. s'havia anat congregant a l'entorn del Centre Cat.a'.à,
i eí gran carner era ple de gom a'
gom d'una gentada de milers de persones: espectacle emocionant. Entre*'
mig de grans manifestacions, visquea
i aplaudiments, diversos representant»
de pobles deixen Santa Bàrbara; éa
espedall objecte de mani festa :iíons
unf. pleníssima camlonada que, entre
voleiar de banderes catalanes, torna
le gent a Alcanar i a Sant Carles -ia
la Ràpita. La diada ha estat completa; bona recordança -ju servaran ela
de Santa Bàrbara i els veïns.
Els renre&enianis de la Uiga foren
ohsequiats, finalment, amb un sopai"
f itím. presidit pel senyor Espuny.
cafmant-se les darreres Impressiona
per a la campanya 1 la propaganda
per aquelles terres.

runa sessió, per tal d ínterpel-har-io
sobre una fulla publicada sanse peu
d'impremta, ofensiva per a l'esmantat orador.
El president ii adverteix que ell no
pot requerir cap diputat, però l i
promet que trametrà el prec al senyor
Ràfols.
El senyor Giró protesta de la Immunitat «n la qual queden els freqüents atemptats que es cometen ei
la nostra ciutat, i anuncia una proposició que presenta i sobre la quaa
dictamina la comissió d'interessos generals
La proposició diu així:
Primer — Que es declari urgent,
Segon -Que la Diputació fa cons»
tar la seva protesta més enèrgica pee
la repetició dels atemptats que vénen
succeint-se en aquesta ciutat í a la
província.
Tercer. — I que veu amb sentiment
la impotència d^ les autoritats gover.
natives per a acabar semblant estat
de coses.
Ouart. — l que aquests acords siguin comunicats al Govern centraL
Es aprovada l s'aixeca Ha sessió.

L'Exposició General
Escolar
Dilluns a la tarda visità l'Exposlcld
General Escolar que hi ha a la Universitat Industrial el capità general
de Catalunya acompanyant-lo el pre
sldent da la Mancomunitat senyoc
Pme i Cadafalcb
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en aquesta ciutat, amb motiu de la
visita del president de l'Argentina.
Gairebé tots els estiuejants de les
platje.s nordenyes han vingut a Santander.
Un crim
Molts edificis estan engarlandats.
Ahir, cap « les vuit del vespre, els
Als edificis públics ht ha domassos i
ttni ï^utiis tfin passaven pel passeig
hl oneja la bandera nacional.
de colomí) van veure que, prop d'un
A les quatre de la tarda han coprdris (rtt·.·ai dt-vant la Capitania gemençat d'acudir al desembarcador
norsl. on s'bi liHVien situat un home
les autoritats i pereonalltats invitades.
J ma doní »<• mpanyats d'un noi que
La comissió organitzadora de la rela dona duta a coll, 1 una nota, l'hobuda la formen l'ulcalde. que la preme donava uu cop amb una eina a la
sideix. 1 els regidors senyors don Madona, lu q *i queia a terra, ferida.
nuel Torres, don Patrici Rosales. don
!. agressor vu provar de fugir, però
Pere A. Sémorta, i don Lluís Ruiz.
ois crits
noia I dels transeants
don Pau A. de Còrdova, pel Club Auque presenciaren el succés, sortiren
tomobilista; don Josep Segura, per
é!» soldats do la guàrdia de la Capll'Associació de la Premsa, i don Emilai.ia, els qi aiu detingueren el fugili t.. Bisbal, 1 den Manuel Soler, com
ti--.
a parttculans.
1 La dona va ser recollida i portada
Jnirt al desembarcador s'havia aixe.
per dlvcrsto poçsones al dispeneari
cat una artística tribuna, la qual. de»
|>?6xiiK, on P! metge va declarar que
de dos quarts de cinc de !e tarda,
en morta per secclonament de Ja
estava ocupada per distingides senyolugular.
res i senyoretes.
; Aquesta dctigraclnda es delft FranEn el trajecre del Bulevar, des de !a
chca Camr y Mellado, de 33 anys.
desembocadura del lAoil de passatvídua d'un pucrdla civil, de! qual 4egers fins a la casa mim 34 del pas.
nií utia flKa d'uns nou anys. Habitaselg de Pereda, s'hnn Instal·lat sis
va al carrer d'En Serra, 7. primer, pritribunes.
mera, ami) uno germana casada amb
Tres d'aquestes tribunes han estat
un guàrdia de seguretat.
ocupades per senyores, 1 les altres,
. Temps enrera, entrà com a rellogat
per modistes.
8 le dita c:i'a Antoni Nieto Melo, de
Al port Xic. barriada de Molnedo,
30 anys. intubrer de! vapor «Catalina»
s'ha col·locat un artística tribuna, la
Actualment feia uns dos anys qoa
qual ha estat ocupada per clgarreres
estava sense feina.
1 peixateres.
Entre el cambrer I la Franciscà
Els nois .de les Escoles s'han situat
•'havia Iniciat un idil·li íntim i es
dintre la barana del Govern Militar,
parlava d'un proper casament.
1 pels xalets propers.
• Ahir, a l'hora esmentada, van sortir
Al matí s'ha fet remesa a l'Ajuntaa passeig, acompanyats de lu fllla de
ment de les banderes que havien de
3a Franciscà I un nebot, I es dirigiportar els nois de te Escoles municiren oarrer d'En Serra avall cap al
pals.
F iiseig de Colomb.
EI Passeig de la Reina Victòria coSembla que no van arribar a seure
mença a ompl!r-se d'automòbils a les
al pedrís, sinó que tot d'una, el Niequatre de la tarda.
to, va treure's una navaja de barber
E comerç ha tancat es seves pori escometé la Franciscà.
tes a les tres de la tarda.
E! delinqüent va ésser posat a disMoltes llanxe-, i vaporets han sortit
posició del Jutjat de guàrdia.
a alta mar a esperar l'arribada de
Els motius del crim, a deduir per
i'·Éspafta·.
maiiifest.ocioíii fetes pel detingut,
El Pòsit de Pescadore ha posat
eembla haver estat la gelosia, per
dues llanxes a disposició, la una.
swpitar e'.' f> tenir ne potser la te
dels ferits de l'Hospitalet d'Adarso.
p.i etai, nue la Franciscà feia bona
en condicions de poder embarcar, i
cara a un alire home.
l'altra. dels periodistes.
Tots els vaixells eítan empallats.
Els t a x i s
A dos quarts de quatre comencen
• A l'Assemblea que van celebrar ahir
de sortir deis quarters W tropes
tespre els l.ogadors de cotxes i autos,
que ham de retre els honors a'. Presivan acord ir i<ue els taxis tornin avui
dent Aivear
a prestar servei.
•L'escorta reial, arribada ahir en
tren. marxa a esperar la sortida del
-VSAAAmonarca.
Poc abans de les cinc les sirenes
anuncien la presència del cuirassat
«Espafta»
l'animació és e.rtraOTidinftria.
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
Toquen les elrcnes 1 els xiulen dels
Maurid, 8, 12':t0 tnatinada
valxeUs i lea campanes de ntes les
L! despatx de Uuerra d'aquesta nit.
esglésies.
diu a-xi:
Les batertes comencen a fer les
•L'All Conisfiir! participa « aquest
saJves J'otdenança.
mintatTi yo que segueix:
Al '.ap de poc arriba al desembmrAlR terrlioris de Ceuta. Teluàn, Larcador e! Rei, que duram el trajecte
rsix. Penyal 1 Alhuuemas, sense nodes del Palau de la Magdalena ha
ver.i;
estat objecte d'ovacions.
A Melilla, Ir, posició Ajnvar occlConvenia Son Alfons amb els setüani^ fou hosiilitzada senle novetat,
ptr cm mic emboscat els barrancs pronyors Sàndhez Guerra, alcalde López
pers La de Fontanet ha fet fugir alDíiriga i altres persones.
tres gmps qw intentaven acostar-se
E*tan al desembarrado/ totes les
• !t iiosicir. d'.fmvar.
autoritats civils, militars i énlostWiAq'iPst mtiii. en fer se la descoberta,
ques. representacions de les forces
a la i ^ c i í - de Bu-Karfub. fou hostlvives de la •ciutat, comissions ofi.
l^rada per un grup enemic que ha
oialé i peirsonalltats park-ulars.
est it .llssol-, rtsultant ferit un policia,
LÍ« emiarcacloas .-urien a 1 enconde ca-àcitr sreu.
tre del i-uirassat.
L'es-juadretii del gnip lleuger ha
Entra a la badia r·Espafla· es.'ortal
1M nibardeiüt Metslza, Acíb-el-Mldar i
per diversos '.lestrolers, i jormaut tarTafei·ólt.·
rer centenars de petites embarcacions
que no cessen de tocar xiulets 1 siEL PRESIDENT ALVEAR A SANT
renes.
StBAST'A
Des de terra $onen sorollosos visques
Sant Sebasti.'i. — Aquest matí ha
Fondeja el cuirassat i ImmediatatMaf lebui al pont intemaolonal. el
ment es destaca del costal la gasolipresident electe de la República Arnera eu què ha de venir a terra el
gentina, senyor Alvear.
President Aivear. a> ompany.it del «eL'u'joiupanybven el personal de
nyor Fernàndez PrKJa.
!'A:i·l>iiixa('H di l'Argentina a Pans.
A mesura que "embarcació •--'atanea
el :eu aecreiur. les autoritats frauceal moll es reprodueixen les ovacions
"ecs 1 el comte de Bulne. el qual. eu
caila vegada amb més Increment.
ríperesoniíuii; del Govern espanyol
Quan el senyor Alvear posa els peus
' havia anat a l'hotel per a acompaa la primera escalinata i Don Aluy.ir-lo.
fons es dirigeix a saludor-iu baixant
Per a esperar lo al pont Internacioalguns esglaons, els vlques ai monarnal. Ituvien sortit de Sant Sebastià el
ca 1 al President es confonen eixorda•HI:III Irc d ljiiai, els governadors civil
dors.
1 ru.liïnr, l'.il.- .lde, ei president de ta
Dij-utacló provincial, l'encarregat de
Amb don AOifoits <hi ha el senyor
©ítgocis ile l'Argentina a Espanya, l
Sàrwh»* Guerra 1 iakade senyor Lómittn personalitats.
pez Dí·rtga,
Aquest ha dU al President:
'la.'abé hi IJ • via, al pont Internacio— Senyor: La xamc*a i:apitai munmti, u>ia i·o·.nlsí.ló de l'Ajuntament
E
L
PRESIDENT
ALVEAR
A
SANtanyenca, en la qual exerceixo l'auton InW. presidida per l'alcalde.
TANDER
rita! popular, pren en aquett mohan arrlbnt a! pont Internacior » al banyor Alvear I l«s comissions,
Sam.snder. — Es extraordinària l'a- ment la rapresemaí·ió de tot Eepanya,
• • • i h·.xdt asls «n'omobils i ai senyor mmauo que bi tu hagut tot «1 dia 1 lo am sasse analtlt 1 bor.ora* «alu-
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PernànJez Ptida ha encaixat la mà
a! i;enyor Alvear. saludant lo en nom
d'Espanya, de' Rel 1 del seu Govern.
El senyor Aivear s'ha mostrat agraít
a Irs proves d'afecte que estava rebent
dels spnnyo! •., de moll abans de la
s-:va arribada u Espanya, expressant
la seva salisteccló per poder saludar
u non Alfons XHI.
1ambé s'hau creuat salutacions entre ies autorílats franceses i espanyoles, 1 despré-i d'acomtadar-se de les
pri ncres el senyor Alvear, ha muntat
s l'automòbil amb el senyor Fernàn
drz Prtda i ei comte de Bulne.
t'tin organitzat la comitiva en la
qttal figuraven Ans a U automòbils.
Amb el seuj o.' Alvear ve el seu secretari, senyor Benítez Alveal, que
Ci cobl seu.
A dos quartet de nou ha sortit la
cutmUwi.
L'tia enorme gentada esperava a
J'embarcador l'arribada del senyor Alvear.
Una companyia amb bandera J música s'esperava per a retre els honors.
El senyor Aivear ha pregat que la
r..i,11111 va marxis a poc a poc per a poder admlrai el formós panorama i la
bellesa dei luit-atge.
A dos quarts de deu de! màU ha
sri bat la ejinitiva a Sant Sebastià.
Alt voltants del Club Nàutic, vistos^i'-ient engariandat, així com també
els edificis pablics i molts de partíeu
lars. s'havin estacionat, en espera de
lantbada ilej president argenti, una
nn r.eiisa gentada.
Al costit dei Club s'esperaven l'Ajiintament en ple i les autoritats.
El senyo; Alvear, visiblement emoCniat, ha proi*iicial des de la terrassa del Club, la desfilada de les tropes.
Ha saludat les autoritats í persona
lltits coiivetsant breument amb algunes.
Immedlatarcent s'ha dirigit a bord
útr) cuirassat «Espafla», que estava
etnpallat, així com tambó les altres
embarcacions ancorades a la badia.
El senyor .ílvear, eu acomladar-se
del president de la Diputació, 11 ha
ninnlíestai que marxava molt satisfot
Poc despré de tornar a terra les autorltats. el -.ulrassat ha llevat àncores, salpant a les deu del matí amb
direcció a Santander, amb mar plana 1 temps de bonança.
A bord hi havia preparat un délicat lunch per al senyor Alvear, el aenyor Fernàodez Prlda I el seu acompanyament.
Desprès de fer-«í* a la mar el «ulrassat «Espafia». ban salpat els torpediers números 8-1 18. que comboisn el
cuirassat.
Quan torni a aquesta capital el beuyor Alvear. presenciarà un partit de
pilota, que és el seu esport favorit,
vorit. .
Durant la seva brevíssima estada
aquí, el senyor Alvear ha fet les següents manifetacions.
— Conec Espanya, on he estat mantes vegades.
Eesent oriünd d'espanyols, crec excusat dir l'afecte que professo a Espanya, d'on manco fa quinze anys.
La meva casa pairal és a Trasiuiera (Astúrlas). i a alxó obeeix la.me^a
predilecció per ia regió del Nord. el
contingent de la qual és el més gros
de les regions d'£«puiya a l'Argentina.
Professo idees radicals, les quals
m'haa causat freqüents disgustos, arribant àdhuc a sofrir persecucions.
Durant quinze anys be exercit càrrecb diplomàtics, veiem-me ara gratament sorprès amb la meva elecció
per a la presidència de l'ArgenUna,
ïa qual candidatura vaig presentar a
insUncia dels meus amics polítics i
que cotisütueis la més,gran satisfacció de la meva vida.
Vaig al meu pais disposat a col-laborar amb tota la meva ànima per
al seu majo réngrandlment.
Allí penso seguir una política.administrativa 1 eficaç .
L'actual president, senyor Irlgoyen.
va empendre aqueet camí. fent una
tosca plausible I aportant grans millores i la nació.
Excuso dir que procuraré augmentar els llaços d'immens afecte envers
la pàtria comuna.
Quan Saludi al Rel II pregarí' vivament que visiti l'Argenttoa .on se
l'espera, com per tot el Sud-Amèrlca.
com el veritable Rel.

dant en la vostra il-luslra persona a
la noble i generosa nació argentina.
d dia d'avui serà. de record inesborrable per a l'Ajuntament que pre
sideixu. Ja que la fortuna em déparà
l'ocasió de rebre a qui té la confiança
d'un gran poble 1 pren Uoc entre els
caps d'Estat l l'eleva a la suprema
magistratura d'una nsoló a la qual
taüts records ens upelxen 1 tants Interessos ens lliguen.
Santander sap. com poques poblacions d'Espanya, 'l'afecte 1 la simpatia amb què els espanyols han esat
rebuts i homenatjats per la auble nació que representeu. * en reconèixerho. reto, senyor
Presideat, un
falaguer iribut de gratitud.»
£1 «enyor Alvear ha contéòlat molt
emocionant, dient que mai obiidarà
les manifestacions d« què hi estat
objecte per part del poble espanyol
amb son monarca al cap.
Assegura que un deU més agradahW
records que s emporrarà a rArgenuna
de sa estada a Europa sóu aquests
homenatges d'un poble germà de la
nació mare de la seva que nemés espera amb ansietat tenir ocasió de
correspondre de íorma expressiva a
aquests homenatges que es iríbutein
als seus iflUs.
Amb don AAfons i els senyors Sànohez Guenra. Fernàndez Prtda l López Dorijgo s'ha dirigit a la caseta
de passatigers on l'esperaven per a
complimantar-Jo l'element oficial | invita is.
'Després de passar revista a les forces que li tributaren honor» s'ha organitzat la comitiva, a la qual donava
guàrdia l'escorta reial, dirigint se pels
passeig» de Pereda. Molinero, Joan
de la Cosa i Reina "Victòria a la tribuna règia:
Davant d aquesta s'havien íituat les
bandes de música.
Terminada la desfilada, els dos caps
d'Estat, amb llurs respectius seguicis,
s'hau dirigit ad Paiau de la Magdalena, on estava, la Reina.
Estan esgotades, des d'ahir, totes les
localitats per a la 'funció de gais que
la companyia Guerrero Díaz do Mendoza ha organitzat en -honor del President Alvear.
Ei local ha estat arUsticaiueut guarnit, abundant les flors.
A l'Ajuntament s'ha tfe: repartiment
de bengales 1 coets per al festival
marítim d'aqueeta nit.
DE MÀLAGA

Màlaga — Aquest mati ha ancorat al pon el cuirassat . Alfonso XIII».
Es fééué a la mar el remolcador
• Ferrolano», portant « remolc un alJuh, destinat, tegons es diu. als Penyals.
Els treballs del repartiment de socorsos als damnificats per l'aicendl de
la Duana, marxa amb gran lentitud,
amb perjudici deia interesaats.
Una comissió d'aquests va visitar
ahir a i'aicaide per a recomanar-ll la
ràpida tramitació 1 remesa dels socorsoe.
L aloalde els va encarregar que vi.
sitessin el bisbe, que és l'encarregat
de Ja distribuoió.
DE SARAGOSSA

Saragossa. — La vaga a la fàbrica
de gaseoses La Hermo&a. segueix en
el mateix estat
Les obreres vaguistes es van presentar ah'.r davant la casa de dues
companyes, que han conanuat treballant en la dita fàbrica, «pedregant l'edifiot. trencant els vidres I leeionant al pare d'una d'ellte «nome.
nat Benet Roche.
La policia va efectuar diverses detencions de vaguistes, entre ells el
president del Sindicat d'alimentació,
com principal Inductor dels fets. Ingressant tots ells a la presó.
—Al poble d'Eplla hl va descarregar
una gran tempesta.
Un llamp va caure sobre un paller
destruint una important quantitat de
garbes
EI mixt de Madrid, entre les estacions dic Ricla i Morata, va atropellar al vel de Sant Sebastià Joaquim
Abella, «ecclonant-ll les dues mansEl tren de València, va atropellar
un individu anomenat Rogell Blas,
deslroç«nt-li el cap
EN HONOR OEL PRESIDENT ALVEAR. — DISCURS DEL REI.

I un altre de', doctor Ferran, de Barcelona, en el qual ce prega al majordom major del Palau, que trameti «1
president AlVear la seva salutació
personal.
L'àpat c gala en honor de! president de l'Argentina, donat aquesta
nit al Palau de la Magdalena, ha començat a les nou.
L'àpat era de 43 coberta
El senyor Alvear tenia a la séva
dreta la Reina donya Victòria 1 a la
seva esquerra, el senyor Sànchez
Guerra.
A la dreta d«l Rei hl havia la duquessa de San Carles 1 a l'esquéíra
la duquessa de Saotòfla.
Les capçaleres de la taula les ÓCupaven els marquesos de Viana í de
Beodafia.
Els rest'mts llocs els ocupaven els
ministres d'Estat i Gràcia 1 Justícia,
l'encarregat de Negocis de l'Argentina
a Madrid, senyor Levllller. i el seguici
del Sr. Alve; r. format deis senyors Figneroa, l'encanregat de Nígofis de
l'Argentina a París, senyor Anchorena
i el secretari del president senyor
Benitea, l'agregat militar senyor Caslmslli, l'agregat naval, el captti ganeral del departament marítim del
Ferrol, el capità general de la ragló,
els governador» cmi i militar, el bl·ls.
be, l'alcalde, als presidents de la Dl
putació i de l'Audiència, el delegat
d'Hisenda, el comandant de Marina,
el. secret ari de l'amhaiixada de !'Argentina a Madrid, cl senyor Vatt Paz,
l'agregat. mlUtar tinent coronM Vélez,
el duc de Santofia, el comandant del
cuirassat «Espana". el comandant del
oanoner «Marqués de l a Victoria» 1 el
del torpediner «Proserpina». el general iMilans del Bosah. e! general oómte del Grove. el secretari del Rel senyor Torres, alts funcionaris del Palau 1 el marquès de Comillas, que actuava cota a Gran d'Espanya de guàrdia.
El senyor Bergamín uo hl ha assistit per estar malalt
En acabar el banquet, cl Rel ha
pronunciat el següent discurs:
«Senyor president:
Són tan grans, tan Inlims. tan 'indestructibles els lllganis que uneixen
als nostres respectius pobles, tan
grans les condicions que adornen a
V. E.. Justificant pleitameat l a designació de que haveu estat objecte per
a ocupar la més alta magistratura de
la nació Argentina, que no puc per
menys sinó expressar i dWgir-vos ta
meva cordial salutació de benvinguda I satisfacció amb motiu de la nos.
tra cortès visita i la complaença amb
que to|a Espanya acull a l'insigne dea.
cendent dal marí Il·lustre ia honrosa
memòria del qual es conserva viva
als anals de l'armada espanyola.
Aquesta visita, senyor president, difereix de les que havíeu fet als altres
països d Europa. Veniu aquí al vo».
tro solar, al si de la vostra terra que
va veure néixer els vostres majots i
d'on Irradiaren totes les energies d'u·
nr raça creadora a leü admirables
caclons que com la vostra es compenetren amb nubaltres en les idees i parien el nostre idioma.
Hescanten dimunt hases tan sòlides,
ils afectes uue Üiguen els nostres pobles que iia.i aconseguit mantenir-se
incòlumes on les grans crisis de llur
existència i s'han d'eixamplar i fortltcar més ? n el futur amb «1 concurs
Je V. E. ; la vostra decidida cooperarió.
A la tal empresa m'he de prestar jo.
;:itc-rpretaiu «Is anhels de tota la nac ó espanyola
En aixeor la meva copa per V. E. i
S. E el senyor Irlgoyen, em complasc
eu formular els més fervents i sincers
vots per
iTOsperitat i per la grandesa de la °:o!)Ji nació argentina.
Permeteu-me. a més a més, senyor
President, que us pregui que tlgueu
portador de la meva afectuosa salutació a aquells honrats i laboriosos
espanyols que. identifieats amb. els
interesses de la vostra pàtria, vínen
contribuint des de molts anys al seu
progrés, consagrant-la els seus continus esforços. Ia seva iniel-iligència
i el £du treball.»

Sardanes

PER A AVUI
Madrid, 2, 2 matinada.
Santander. — Entre els despatxos
Nit, a les deu. — El Foment Sardarebuts al Palau de In Magdalena, n'hl nlsttr de Sant Marti celebrarà una
ha un de l'AJuntameTit de Malagón, escollida audició de sardanes, a l'enun altre de la Cambra Oficial del Co- creuament dels cairere Bogateü I
merç i dè la indtlsiria de Tarragona Aragó, a càrrec de la -^bla Barca».
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Ciutat de Mallorca, 1 d'agosl
Un hom* mort
Ahir a les cinc de la tarda, al cobert de I·estaWüiKni de begudes deHoHilfiai "Ca-s S'arrossé-. del raval
lis Estats l'nits, prop de L'Arenal,
m trobat un home estès a terra, pre
íntart una /ertda al cap. 1 que sem
lava mort.
[.•S'adonaren del cos Inanimat d'ajuell home olguns veïns, ds quals
fan donar compte al 'guarda rnral.
lel que passava, i aquest, a rentin*;,
lo cOTiunicà al seu cap. el comandant
Se la guàrdia urbana eenyor Comas.
Aquest posà el fei a coneixement
el Jutjat de guàrdia, el qual. amb e!
rietge de la Casa de Socors, senyor
artger. va sortir cap a aquell lloc,
companyant-los ei preferent de la
Liàrdla urbana senyor Castell.
U cadàver no pogué éssír identlflbat. Només se sap. per «alguns veïns
l'aquell cesertu, que era el d'un home
demanava caritat, i que íeia poc
aps havia sortit de l'hospital proInclal, on estigué malalt.
Se suposa que va sofrir un accident,
conseqüència del qual bavla mort
|lnst»ntàniament.
Després d'instruïdes les oportunes
Idillgèncles i de certificar Tesmemar
Imçtge la defunció, el Jutge ordenà
Iaixecar e! cadàver 1 !u seva conducció
|al cementirl.
L'interfecte aparentava tenir uns 60
i anys
El carro de la Beata
El diumenge, a la nit, va recórrer,
com els anys anteriors, els carrers
de la ciiflat fins a fer-se de dia.
La cavalcada no tingué res de nou:
la mateixa «colcada*. el m^elx entusiasme ingènu, la mtttelxa·cunosltat
ínfantH.
Perí» la clàssica cavalcada, aromada
pel perfum de la tradició 1 el guat
, del nostre, congregà al seu pas la
multitud, a les primeres hores de la
nit: 1 fa a la matinada el trepig dels
caValls, el rodar de la carrossa i les
notes populars de la coneguda música, donaren als carrers deserts de la
I ciutat un moment de vida, en el qual
1 rçornarwi a la infància els veïns que
van veure interromput llur son.
Reunió de patrons flequers
Confirmant la noticia que vam donar
dies enrera, que avui es reuniria el
irreml de flequers, hem rebut la següent nota oficiosa:
«Aquesta nit, a dos quarts de set, al
domicili de la Federació Patronal de
Mallorca, es reunirà en sessió extraordinària, la Junta general de la Societat de patrons flequers, en la qual,
e: seu president, don Galetà Forteza,
donarà compte als reunits, de la-seva
entrevista celebrada amb l'alcalde,
don Antoni Oliver, referent a la venda del pa.
Él senyor Forteza ens prega que
fem públic que donada la Imponància
de l'assumpte a tractar, podran concórrer a la dita reunió tots els patrons
d* l'esmentat ram, siguin socis federats o no.*
El tramvia de Qànova
Ahir mati es van fer les proves del
nou tramvia de lafionanova1 Gènova.
cotxe de proves, condurt pel cap
<ie la línia, senyor Queralt, hi anaven
l'enginyer en cap d'Obres públiques,
don Bernat C a l m i diversos individus de la Junta de la Companyia
Les proves van donar feliç resultat,
fent-se el Ocorregut sense el més petit inctde«. quedant altament satisfet el senyor Calvet del traçat i construcció de la Unia.
El trajecte, des del Corb-Marl a Gènova, ÍS fiu en ir minuts. 1 <le Gènova
al Cnrb-MorI en li. portant una marxa prudencial de dotze quilòmetres
per hora.
A uns cent metres abans d'arribar
•1 cotxe a l'entrada del lünel de la
Bohanovi. s'encendrà automàticament
un» làmpara elèctrica, per tal que ser
velrl d'arts perquè no penetri al túnel cap carruatge. 1 a més previsió,
hi haurà una parada obligatòria abans
deturar al túnel el cotxe, a la part
superior.
Els cotxes cap a la Bonanova 1 Gènova, soruran del carrer de la Marida cada 40 minuts quan el servei si-
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gui de dos cotxes, i cada 20. en servei
de quatrn cotxes, el qual. probablement, es farà en dies de festa.
La Inauguració segurament tindrà
lloc el vinent dijous.
Les tarit«s que han de regir per a
i esment,it ramal, son les següents;
De Palma a Bonanova o vice-versa,
35 cèntims
De Santa Catarina a Bonanova o
vice-versa, 30.
De Son Alegre a Bonanova o viceversa, 25.
Del Terreny a Bonanova o vice-versa. 20.
De Palma a Gènova o vice versa, 4S.
De Santa Catarina a Gènuva o viceversa. 40,
De Son Alegre a Gènova o vice versa. 35.
,
Del Terrenv a Gènova o vice-ver
sa, 30.
De Bonanova a Gènova o vice-versa 15.
Penedès
VILAFRA.NÇA. — L'Ajuntament no
ha acceptat la renúncia que de batlle
i regidor presentava En Jaume Güell i
Grau.
\
—De Mallorca 1 Núria, respectivament, han tornat el chor «El Penedès.
1 e! grup excursionista «Penedès».
—Ha e«tat ascendit a alferes de compk*mem, el Jove vilafranqul En Jaume Miró Palau.
PLA. — S'ha celebrat la festa de
conclusió de curs de l'Escola del Sa
grat Cor que dirigeix la intel·ligent
mestressa Na Carme Romeu Torres.
Al mati. eii alumnes, en compliment
d'una prometença que feren je celebrar el total restabliment d'una família d'una alumna atacada de tifus,
assistiren e la missa de Comunió ger.ctal. En tornar, obsequiaren a llur
npestresíía amb una lormosa joia de
platí i brillants.
Durant tot el dia. l'exposició escoisr fou visiladlssima. rebent dels visitants ••:. ••••
felicitacions A la
tarda hi assistí l'alcavde 1 í«?idors.
iBiitltant la senyoreta Rom-Mi per i è«J uaolit, que tant diu a favor de la
seva escola.
La
Selva
GASSA DE LA SELVA. — Tingué
lloc. al patí del'Col-legi de Sant Josep, dirigit pels Germans de les Escoles Cristianes, una solemntesima
vitlladu literario-musical. en celebració del fl de curs escolar.
Tots els números, n càrrec dels
a'umnes de les diverses classes, foren presentats amb gust 1 aplaudits
amb entusiasme.
En la part musical es revelà com a
ni?stre acabat ei jove Joan Domingo
Alemany, sota la direcció dol qual els
olumnes desgranaren belles cançons
rmt un art l afinació vtrafnent exquisits.
Ens plau fer constar que moltes de
les composicions recitadee 1 caníades
portaven lleirn catiilana
Felicitem els Germans del Col-legl.
uix! com tamné la junta que presidí
Vacte. especialment el rector de la
partòqum. reverend Joaquim Bosch,
prevere, el qual va cloure la fesla amb
un discurs aflilgranat do fons i forma- La. junta obsequià els alumnes
amb valuosos premis 1 rics diplomes.
Cl cronista no pot acabar sense recollir els comentaris q»e generalment
brollaven dels llavis de la multitud
aplegada al local, la qual etxi de la
festa amb la impressió que la nostra
v4da no ha de cubejar la sort d'altres
poblacions àdhuc de més ünj·ortància.
en ço que atany a l'educacnj escolar,
puix sense afeixugar el pre.—upost
púftyUc, v-ompta amb escoles graJuodes
campi ete*,
—Avancen molt les obres de la plaça en construcció al Hoc ocupat suara
per la casa rectoral vella. Bo i creient
que l'emplaçament de Je.-- peixauriro.
tal com l'estan fent, no és cap encert,
suspenènt ei judici definitiu fins a
-/eure-les terminades, puix hom diu
que ei es realitza el projecte de l'arquitecte senyor Azua, lu plaça millorarà molt
K> que ens atrevirem a indicar a la
Comissió encarregada d» l'obra, è«
que. en arribar l'hora de donar-U nom
pensi que Catalunya compta amb una
sèrl« de personatges històrics veraitent il·lustres, i que en proposí un
a la Corporació municipal.
P l a de! L l o b r e g a t
COLÒNIA GDELL. - Han terminat
les fesfes amb què s'ha celebrat enguany la Festa Major d'aquesta Colònia — la més típica 1 original de les
colònies —
1 «dmíruicio dels
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seus visitants i un viu testimoni de la
grandesa de l'ànima del seu fundador, honra 1 orgull de la nostra terra.
S'han complert amb exactitud mate
màgica, enmig del més gran entusiasme i gernar-or. tots ete numeroi» del
programa — mereixent de propis i estranys els niés grans elogis, les juntes organitzadores, especialment la de
l'Ateneu Lnlc — que. integrada per
l element obrer, ha sabut portar les
coses flns en llur més petit detall,
emb un esplendor 1 ordre admirables.
Sigui per a «Ha l'enhorabona.
Aquí tot és la amb grandesa: d'aquesta en toren esplèndida manifestació tots eU actes. Còmenç tnt pel solemne oflei, en el qual es va beneir
la imatge de Sant Jaume —donació
del senyor boro de Giïell — i en el
qual s'estrenà un riquiasim tern.
Aquest àcts fou presidit per les nostrts autoritats locals.
A la plaça de la Colònia ^'lil ballaren les típiques sardanes, entre les
carlandes de lee quaH. formode.-; per*
tendres ninse i jovencells, sn: deüiicava la distingida flpura do la xamosn fllla del nostre don Santiago. l'IIlustre baró de Güell, l'incansable. 1
digne successor de l'ihslgne i noble
pròcer de gloriosa memòria que ens
honrava venint a presidir la festa
del», Pomells de Jovenflit. dels qual»
n'és presidenta horiorirla !•> ReVa íilla,
l'angelical Adefa.
Fou un <'cls actes més formosos de
la festa, de la qual servaran grata
nu móría els que tingueren el goig de
presencíar-la.
Fou un èxit la funció teatral de la
nit. i els altres actes que tingueren
lloc als jardln» i sala de l'Ateneu,
exornada pel senyor Vlnyals, on es
féu un vessamem d? riquesa ! bon
gust. contribuint al seu aspecte de
grandesa les noves llotges que s'inauguraven.
Els balls a càrrec d* l'orquestra Torres, animats per unn tan nombrosa
com selecta concurrència, respirant
aquell aire*de bell encís que saben
donar-ll les formoses daraisej-les, el
qual element es tant abundant en
aquesta colònia.
Als copcerts del cafè-Jimlí és on
l'orqueeir^ Torres estigMé a l'ultura
dt Ja seva reputació.
No podem deixar de remefeiar 3 la
simpàtica senyoreta Na Dolors Valerl el seu copeurs. i t,o ens considerem amb títols per d esmentar, tant
soh ei seu pulcre treball.

A

MATARÓ

Festes de «Les SantesFestes de Les Santes
El dia 28, a les deu del mati. a la
.parroquial major de Santa Mariff tingué lloc un altre solemnlal Ofici, durant el qual. l'Acadèmia Musical Mariana va cantar magnlfleament la
missa en «ia major», de Ribera Va
predicar el mateix orador del dia anterior, el P. Ildefons Ruiz.
A dos quarts d'onze es començaren les carreres pedestres, que. sortint
de les Cases Consistorials, donaven
un volt a Mataró, guanyant el premí
de l'Ajuntament, el del diputat a
Corts 1 el títol de campió En Josep
Sancho, Foren clnssiftcals seguidament i obtingueren el segon i tercer
premis En Joaquim Payrano i En
Pere de Molina,
Jocs Florals
Al Clavé Palace tingué lloc la festa dels Jocs Florals Pomelllsfes, organitzats pels Pomells d'aqutwta ciutat.
Ocuparen la presidència l'alcalde,
l'ecònom doctor Samso, el diputat de
la Mancomunitat senyor Colomef í
Volart ,ei mataroní 1 preposit general de l'Escola Pla reverend P. VI-
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Aas,. els tinents d'alcalde senyors
Montserrat i Horta, i els regidors senyors Capell, Cabot i Castany, toU
els membres del jurat, presidits pel
.«enyor Jaume Raventós, i consellers
i representacions dels Pomells mataroní ns.
Va obrir lacte un bell parlament
del president del Jurat. En Jaume Baventós. el qual va versar sobre la paraula. Seguidament, fou llegida pel
notari En Josep Monclús una carta
d'En Josep M.» Folch i Torres excusant l'assístncia a Tacte. 1 ia Memòria corresponent, obrim la pllca de
la poesia premiada amb la Flor Natural, de la qual resultà ésser guanyador el jove En Josep Miracle.
Es formà la comitiva per anar a
rebre la Regina de la Festa, la
que el poeta guanyador havia íet
caure en la simpàtica senyoreta Vi
Rosa Moix Gibau, í al cap de poca
estona aquesta prenia seient al tron
de la reina, als acords d'una marxa
executada per la Banda municipal.
Acompanyada de belles nenes que ii
formaren gaia cort d'amor.
La viola d'or fou guanyada pel Jove Joseep M.» Oliveras, guanyant també premi els senyors Josep M.» Esrarser idos), Joaquim Segura, Joaquima Graupera, Josep M.* Oliveras.
Joan Ramon. Miquel Brullet. Xavier
Verdaguer, Jaume Saladrigas. Joan
Canals. Manuel Soler. Dolors Manen.
Narcís Privat, Marçal Martínez 1 Pere Matalonga.
Clogué Tacte un bell 1 eloqüent parlamet de gràcies del diputat de la
Mancomunitat senyor Colomer Volan,
Des d'aquestes planes plau-nos felicitar lote els jo%"es premiats i d'una manera particular als mataroníns
senyoretes Joaquima Graupera 1 Dtlors Manen i els Joves Manuel Soler
Blantbart. Miquel Brallet i Joan Canals.

•••

A la tarda, al camp de l'Iluro S C ,
Tou Jugat un interessant partit entre
el Barce.ona 1 el primer equip local,
triomfan tel Barcelona per tres gols
a un. essent-ll. per tant. adjudicada
la copa de rAjuatament.
Al Paro Municipal se celebrà un
festival popular de cant catalane.se,
el qual es va veure - extraordinàriament concorregut, HI prengueren part
la colla del ball de bastons. l'Esbart
Català de Dansaires de Barcelona, la
cobla mataronina «Iluro» i la Banda
municipal
A les vuit, al local del Foment Mataroní, l'Acadèmia Musical Mariana
donà un selecte 1 Interessant concert com a fl de curs 1 amb motiu
de la festa de les Santes.
Hi prengueren part. ultra les seves
dues secciqns. instrumental 1 choral. ie* senyoretes Farràs. Font 1 Miró, que una volta més palesaren llurs
qualitats, i foren fortament aplaudides per la nombrosa i distingida
concurrència.
La part principal del concert la
constituí l'execució a tota orquestra
de la notable obra de Gounod «GalIia>. el «solo» de la qual estigué a
Càrrec de la notabla soprano nordanaerican« Mis Mary Narris. L'execució fou feta magníficament, essent
tan forta l'ovació que esclatà en finalitlar les ultimes vibranls notes, que ï-ft
de repetir-se el seu
acabament
La sorprano Mig Hams cantà des
pres escollides cumposiciuns. i algunes de catalanes, que foren molt ben
ac ollides pel públic-, finalitzant amb
el «Vora. voreta la mor» d En Borràs
de Palau.
Davant les Cases Consistorials la
Banda municipal donà un concert,
executant algunes sardanes.
El dia 39, al mati, se celebraren a
la parroquial de Santa Maria divins
Oficis, i anles onze la Banda municipal donà un concert a la Rambla
de Castelar.
A les cinc de la tarda, al Parc municipal tingué lloc el repartiment de
premis als nois í noies d'aquesta ciutat, donatiu de l'Ajuntament, amb
assistència de les autoritats.
Executà durant l'acle algunes composicions la Banda municipal.
A les vuit. els escolaïs desfilaren
en manifestació per davant les Cases
Consistorials,
A les deu de la nit. a la platja,
davant el carrer de Sant Antoni, e»
disparà un castell de focs artificials,
i en acabar, la Banda municipal donà un concert a la Plaça de Santa
Anna.
• ,
CoQttnnan tes festes.

TARRAGONA
(Conferència de let 9 30 de la ni!)
Avui ha celebrat la Diputació la
primera sessió del segon peuode.-pr»siditit el governador civil, senyor Zurita, el' qual ha saludat lu corporació
en termes afectuosos. Li han contestat, en castellà, el president, senyor
Guasch, i en català, els senyors Lloret i Montserrat, estranyant-se que el
senyor Guasch n ohagui-s parlat en
català-.
El governador ha trobat just l'ús
de la llengua catalana, perquft és la
pròpia dels catalans, excusant-se de
ho usar-la ell per raon^ del càrrec.
Després s jia tractat del trasllat del
governador, coincidint tols en que fora una desgràcia per a la «província».
Àdhuc va trobar-ho així el senyor
Guasch, inspirador del «Diarin de Taírogona-, únic que fa campanya contra del governador.
—Ha ambat el tinent d'infanteria
don Jooep Rogi. nebot del governador
de Bari-el^na. ilespri4* d'haver sofert
nna operai.'ló per a ireure-U un tro»
de metralla. Aviat anirà a Barcelona
per a completar la seva curació.
La Inspecció d'Higiene i Sanitat
Pequària íà públic que existeix del
• arbuncle bacterià al bestiar del terme de Vimbodí. Calen precaucions
perquè no s,'estengui al d'altres pobles de la comarca.
—El dissabte actuarà al teatre Circ
de Reus la companyia 'Màntua-Amiehatls. la qual també vindrà al Coliseu Afundlal de srragona. on ara
actua la companyia Prado-Chlcote.
—Ha estat detingut el veí de Montbrió Josep Benages Roca, acusat d'haver furtat fruita.
—A la platja de Comarruga ha mort
ofegat un jove de dinou anys, anomenat Jané, veí del Vendrell, el qual
cometé la imprudència de banyar-so
un xic depré d haver dinat.
També ha estat a punt d'ofegar-se
un altre individu que ha estat extret
pel Jove Marti Esteve, el qual s'ha
llançat a l aigua vestit per a auxiliar
el banyista que lluitava amb les ones.

G I R O N A
(Conferència de les 9 de la nií)
' Al peó caminer de Santa Coloma.
Domènec Mola. mentre treballaba, U
robaren un rellotge. Sospitant que
l'autor Jos un subjecte que havia passat amb una tartuna procurà seguirlo. peró no podia atançar-s'hi. Aleshores passà l'estanquer de la^obladó.
Salvador Vila, amb un camm l 11 explicà el cas. Posats d'acord, perseguinen al de la tartana i l'atraparen
al quilòmetre 2.
llis negà que haguAs estat l'autor
del robatori, peró registrant la tartana, trobaren el carrelellel de vl, proI íetdt del caminer, l 11 feren confessar
que també havia robat el rellotge,
l'havia llançat í que l'aniria
a cercar, sl volien. Ells acceptaren, el
lladre marxà I no l'han vist més. ço
que fa sospitar que el cavall i la tartana que deixà per anar a cercar el
rellotge són també robats. El carro
porta una inscripció que diu: Indústria 4931-1917.
De tot se n'ha donat coneixement al
Jutge,
—Ha celebrat sessió la Diputació
sola la presidència del doctor don
Agustí Riera. E l governador h^ declarat obert el paríode semeetral. t
ha estat nomenat vice-pnesident de la
Comissió Provincial el senyor Noguer
1 Comet
- A h i r morí el nen de tretze anys,
Salvador Roure, fill de don Francesc
Roure Brauget-Massanet, director do
• Horaldo de Gerona». Avui ha estat enterrat, assistint molta concurrència a
lacte.
—El Patronat de la Biblioteca Popular construïda per la Mancomunitat
de Catalunya a Figuere*. ha quedat
constituït de la segiient forma:
Don Carles Fuges &>• Perramont. don
Josep Puig Pujades, don Joaquim Cusi, don Joaquim Moner. don Jaumo
Maurici i les senyores de Coll. Pltsot
i Jou 1 vídua dixort.
—El dia 7 l'Orfeó •Aunellada', de
Palamós, donarà im concert al Teatre
prinripal d'Olot, dirigint lo el mestre
Marraeo. Després «s representarà el
drama líric «Retorn-, lletra del conegut literat En Miquel Roger i Crosa.
í música del mestre Mtirraco
—A conseqüència d'haver calgut del
carro que menava el vel de Celrà, Jo-
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-ep Tabernrr Pnu.. i! -- : :.. i a tiii
lories lesions xmg mort de seguida.
—El IIC»S;IV bon aml.'·,
ribrïcatrt
don Pefé Pügàn. de Celrà, íou aïro
pellat per una bicicleta « la Círreiíra
ile Girorxi ,, -Palanií.s, resultam amb
la fractura d'algunes costellss.
—L'Ajuntament de la SeUera ha demanat instruir expedient de pardó de
contribucions a'causa de la pèrdua
de COIUICT» per \s p-Ure^ada del i3
d« Juny. i l'Ajuntament * Metà de
Moncatt
«1 mateix per lis pedregades dels dies 7 i B de l'esmentat mís
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:'.er clínic, començq^nt insidiós.
tiflsme ipostració}. Ipoxiçsció de
centres nerviosos, infa»! de melsa.
i, sobretot, pel. pentonlsiDe l les
entetoiràgies, pot dir-se que es tracta
é'una torma tma mica anoetnal de tifoldea. però, al cap i a ia fl. tifotdea.
— Els assaigs de Jaboratorl han
aclarit el concepte de l'epidèmia?
— No he pogut dedlcar-me a fer
hernocultures en aquesta ocasió, però per les Informacions que ens dóna
el doctor Argeml Lacoms, la competència del qual en el laboratori
no en* pot deixar dubte, demostren
que el laboratori aclareix que es
tracta d'un bacil de la sèrie ColiEberth. però, no ben espeoíflcat. car
té cens caràcters del b. Coll. però,
en canvi, en té també de l'Ebertb.
i això no és d'estranyar, donat
[Conferència de Ut v a de la nií)
que l'Rberth te tantes íoAfies d'aAqueet mati s'ba reunit al Govern eomodaçlò.
que avui ja se'n coneixen
Civü sota la presidència dol gover- una «èrte de races distintes. Aquesnador, eenyor Lacosta, la Junta de ta anomalia dei bacil trobat pel docia carretera de Balaguer a la fronte- tor ArgemI Lacoma. en 9 hemoculra francesa, acordant disposicions de turea. de cada .10 que n-ha fet. no
tràmit
faria sínò comprovar i'aspecte clínic
— L'AkaTdia, atenent les peti- anormal de la malaltia
cions que et U ban fet, ba acordat
— Quin vehicle creo "que h i eïtat
prorrogar per deu dies el cobrament
de i impost de lloguers Passada -a el que «ontaglu la poblaçiò?
— La teoria hldrica del bacil dUdata, es procedirà d'acord amb la
berth i de tota els seus conaemblants
lleu
ha estat contradita: de— E l dia 25 va succeir ai poble de encarala no
difusió va ésser, de moment,
Torellola, el següent fet «ensible. més,
tan ràpida, que en cine o sis dle*
.Anant el vel Francesc Eríl^ a recollir ens trobarem amb on S00 tifòidlcs
unee garbee, va veure que les galli- a Sabadell. Així. doncs, el vehicle
nes de i'altre vel, anomenat Felip havia d'èsser molt difusihlé tsmbé.
Aleu, esm-err picant el blat. B s va 1 sobretot en aquest temps no n'hi
tirar una pedra per a feries íugir. 1 ha d'altre com l'aigua. Al.rò és. que.
veient-i» l'Aleu. ili digué ^p» la hi pa- per raó natural, hem de dir que fou
garia En tornar a buscar més garbes l'aigua Altrament, els anàlisis fets
l'EWll, l'Aleu 11 engegà una perdigó- pel nostre Benvolgut amic i expert
nada. produint-H ferides de pronòs- bacterlòleg, doctor Argemí Lacoma.
tic greu a la cara 1 el braç esquerre. en el Laboratori Municipal, donaren,
K agressor desaparegniè. 1 1» guàrdia per ordre decreixent, que les aigües
de Batx el Ripoll, les del tnenancivil l'està cercant.
de Terrassa i 1*3 del de Saba— Al dispensari ban assistit al noi tdal
estaven infectades, si bé no per
d'U anya Enric Solé que presentava dell,
l'Eberth. pel b Coli 1 pel Paratifus B .
ferides a 'la mà dreta, produïdes amb a qual bacil s'acostaria molt el
el vidre trencat d'un sifO. 1 a Llorenç trobat en la sang dels malalts.
Pleyàn. de 18 anys. també amb fendes a la mà esquerra.
Creu vostè que ban estat molts
els envaïts 1 els morts?
-•Jo ctec que alxl per tantelg podem calcular que amb més o menys
intensitat, ha estat atacat nn l per
cent dçls habitants de Sabadell i que
les defuncions iro han sobrepaisat
d'un l per 100 dels atacats. Els maL'ESTAT SANITARI ACTUAL OE SA- lalts han estat, amb preferència, la
B AD CUL
gent jove, 1 bastants que encara no
Davant l'esverament 1 Ja desorien- sòn a 'edat púber; la majorta dels
tació que lit hu u. la nostra cUitat per malalts han estat entre 7 i 19 anys.
aactuul estüt anonnad samtan. el
— Onn és per a vostè 1 estat actual
qual ha estat..atribuït a una barreja de l'epidèmia?
de canses, st'iise tiaver-ne precisat
—Crec que l'epidèmia es pot j . r
cap. públicameni, i per a complaure que està oonjurada. almenys temel regidor senj'òr Vidal, el qual. en poralment, puix no hl ha gaires cala sessió de VAjuntament d'ahir, es sos de nova invasió i encara els
clolia de l'estat de deixadesa en què Cl qtie hí ha, sén per contagi directe,
tenia aquest afer, havem volgut Jo la majoria. Ara. el que heih de ténar als nostres llegidors una infor- mer és el moment que els convamació ben justa i autoritzada, ha- lescents surtin al carrer i renovin
vent-nos dirigit amb tal fl a.l'Asso- llur vida de relació, car llaciació de Ciències Mèdiques del Va- vors, com que Tepidèmia nç i^ra
llès, no havent-nos estat possible par- por al pubhc. no es prevmdrà amb
lar exab el seu digníssun president, mesures higièniques, i tenint en compel doctoW Emüi Morogas. per tro- te que el convalescent d» tlfoidea és
bar-ae, temporalment» fora de Saba- un portador de gèrmens que pot elidell, 1 havenwjos acollit, en substi- minar 1.000.000 o més de bacils per
tució d'aquell, el nostre excel-lent cada centímetre cúbic d'excrement
amic el doctor Joan Andreu Wenn- d'ortna. dorant prop d'un any. la
berg. membre de la Junta de l'Ate- Infecció podria generalitzar-se de nou
neu d'aquella Associació, el qual ens i potser amb caràcters més alarmants
ha rebut amb Iota l'amabilitat 1 la que no ha estat ara.
franquesa que li són peculiars, per
— Creu. donca. que l'epidèmia pot
la qual cosa, nud It serem prou
tenir conseqüències llunyanes?
agraïts.
— Que sl en pot tenir? Ja ho crec.
Privant-lo de les seves obligacions 1 fins estendre's per mòlta» contrauns moments, havem sostingut amb des de Catalunya, donat que per l'èell la seguem conversa, qu» oferim poca de l'any en què ens trobem, els
ineraJmant;
malalts aniran a refer-se ner aquests
r—üuin «oncepM l i meroiz llepi- poblets desttuelg. i la f « i b r a perniciosa del gèrmen pot írt-se indubdèmia actuaU
— L epidèmia actual, en alguns ca- tablement fóra de Sabadell. Es més.
sos, és de dincU diagnòstic i eí pres- jo crec que aquest brot de tlfoidea
ta a molta discussió, però, malgrat de la nostra Ciutat, ha de posar aJena
UÍi el diaenostio sempre" s'incUna a totes les institucions de sanitat de
pel costat de la tifotdea, si bè de la nostra terra» per a evitar una secaràcter septicèmic. Ja des del co- gona edició de la trista tardor de
mençament: és u dir. com diríem vul- l'any 19U.
garment, tifus de sang. car general
— E n presència de l'epidèmia no
ment, els malalts comencen amb tem- ha fet res l'Associació de Ciències
peratura i deixadesa, grnernl, sens* Mediques del Vallès?
haver tingut la més petita manifes— Ha fel tot el ^u* podia fer. car
tació de malaltia de ventre, i vls no ét sinó una entitat consultiva
símptomes intestinals no es premen extraoficial, i com que. encara que
ten fins als deu o dotze dies de ma- ofert, en constituir-se. els seus serlaltia, però llavors, amb caràcter alar- veis al nostre Ajuntomeat aquest
mant, havem-hi forta reacció del sa- no l'ha honrat mal amb Cina congí, sense arribar a constituir una sulta, ens reunirem en començar
:ritable peritonitis. Mes endavant l'epidraia. i. sense que ningü ens ho
«bnnden les enteroragles. En qualque demanés, cridarem l'atentio de la
cas sembla que la purta d'entrada luntn de sanitat, com crèiem que era
H la farlnxe.
el nostre deure, i com que la dita
£1 més curiós és que des d'un prin- Junta ha actuat amb molt de lel i
cipi hi ha un m o n notable de mel jconstèncla. nosaltres jo no hem pres
sa. la qual es dolorelx a la pressió, mes cartes efl l'assumpte.
la qual cosa en la tifotdea clàssi— AlxL l a Junta de sanitat ha pres
ca, no sol presentar-se fins passat mesures encertades?
el primer septenarl. però. això, se'x— Si. senyor. La fulla que publicà
phca pel caràcter septicèmic inicial arran de la primera reunió de la Junu« la maUltia Abunden també la ta, esta molt be si «4 complís: ara.
intoxicació de centres nerviosos i les que cem que aquí en el pObiíc. la
raaccloos mentoglque* «n torma de Wiim ca-da •caiediatii; que val un
veritable merungw uiu» E n fl, pel trunfo». 1 tothom es jwmM onuiar
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sobre la conta^tteitat o no de la
malaltia, i es creu que certes mesu
res són éxigerades. no es oonip'.fltxen
al peu de 4a lletra i això enclou
ipolts perilla. Com per exemple, són
comptades a Sabadell lèe peRones que
veuen aigua bullida o embotellada
són poqüiiíiihs éls <}tle prenen precaucions vers les fruites I altres menjars crus. i ja no parlem dels cassos de vaounael* preventiva, car
deuen haver estat insignifleants. bo
i fent-ho gratuïtament en el dispensari municipal
*-No és cert que Ja Mancomunitat
ha ofert material sanitari? Ha estat
acceptat 1 -quin t » se n'ha fet?
— Sobre aqueít punt no puc con
teetar-lL He tingut noticies de qualque oferiment fet per la Mancomunitat de Cartaluny*. però. no en ?é
res de cert. ni quin ús se n'hagi fet
en cas afirmatiu, però, donat el seny
dels qui componen la Junta da sa
nltai. que és una fross» garantia,
es de suposar que. sl hl ha hagut
necessitat d'acceptar-lo. l'ús que se
n'hagi fet o se'n faci, serà en bé de
1* unlirat pübllca 1 honrarà a la
Junta, al imwilclpl l a la Mancomunitat que vetlla constantment per tot
el del nostre poble.

Heu's aquí doncs, la Impressió automzada del doctor Wennberg. la
.qual creiem sen-irà als nostres conciut-idans per a quedar plenament
orientats 1 servir-se dels consells que
enclou, ca seguint-los es contribuiria eficaçment a conjurar aquest flagell que è* un riu perill per a tots
nosaltre;
F T.
Sardanae al Carvantes

A
I.a Filharmònica Torelló 1 l'Artlstlcà
Momné, que tant ne les serorjtes a
caliBatlle, com a"> conoens i balls
esugueren força bó.'' k . wt
No podem dir el mateix de la teva
Intervenció en les funcions d'esglè»
sia, contadas com si el Smt Pare
Plus X no hagués "parlat^ mai de
música sagrada.
A les esmentades funcions.re»i gloses ta va aeei-stlr rAjanta·.nenl, amb
lalcalde i el Jutge, \ el senyor rector hi va pronunciar un -i.agrrlflc
«rabò.
La oolònia escolar de nanes
Ahir al mati, amb el primer tren
que surt de restació defl Nord, Ta marxar a Barçelona la colònia escolar
de nenes de la Lligi d'Higiene Escolar.
La colònia és formada per trenta
set nenes.
•"otes anmen a·'i'Jade.H amb vestil
d'esiiuelg, 1 en el seu semblant s'hi
reflectia la més franca alegria
Accamauyaven les g«i.tiL- títtoe
jants el president de la Lliga, don
Domènec Codina, l el secretari de la
mateixa. ^1 nostre bon amic 1 llorejat poeta En Manuel Ribot i Serra.
En arribar a Barcelona, es van dirigir a l'estació de França, sortint cap a
Ocata. on tindran cura d'elles les
benemèrites Escolàpies que resideixen
ai pensionat d'aquells pob'aoio
El viatge ha transcorregut per
aquestes petites sabadellenques com
un encís.
/
En contemplar la mar —' moltes
d'elles no l'havien vist envara — flgureu-vos l'admlraclò que els va pro.
duir.
A l'estació de Sabadell han donat
comiat a la colònia totes les famílies de les noies que en formaven
part
Amb general estranyesa es va veure
que no hl havia cap representant del
moniripi Es moit lamentable l'absència dels representants de la ciutat
d aquests a-aes; té, això, una dolorosa significació que no volem comentar.

seÇons !es notícies qtie hom hà pogúï
adqmrir, que té el propòsl: d'ampllfleor la se%'a actua ió.
i _ .-:
ra que aquella senyors que
la componen s'ocupasíin d'alguna cosa més que de les rníUores jurament
materials. I en dir això no voldríem
que s'interpretés .om una censura,
puix som els primers de reconèixer
que d^ la fundació de l'entitat ençà,
havien lorçosameBi d'esmerça» la major part d'ocergies en la qilestiò ««cial. Però ara que aquesta p ; quedar
relativameni ai marge, és necessàn
que l'actuació de la Cambra de Ditectorg respongui plenament a les necessitats de la ctutït.
Per això. ^n assabentar-nos de llurs
propòsits d'ara, els celebrem i aprofitem l'ocaslo per a fer constar que en
els afeas que lomorKen ens tindran s
llur costat per a impulsar-los i ajudar-los Uns on puguem.
.No cal ponderar la importància de
la significació que enclou un prop&sit
d'una entitat ben organitzada 1 de !'«•
ficàcia que d'aquell es beslluma per
als seus afiliats I per la ciutat en definitiva. Ni cal mesurar per endavant
la transcendència dons projectes de
cultura a desenrotllar dintre una entitat, els adherits a la qual. porten de
certa maneta el j>?3 veritable de 'aí
indústria sabadelleoca. biverses va?
gades nosaltres havem Ja remarcat
com a Sabadell precisament eren descvldadeé. àdlnii· obliílades les nscesai»
tais Individuals i col.'ectíyes quat^
- l'ensenyament 1 perfecclonamefti ífitíl-lectual tècnic; com caldria organitzar un slsterha de constant educació
destinat vòpeciaiment als fills dels patrohs: als directgrs l auxiliars de la
itudústria i a'í dependents pròpia-j
ment dits per una banda, 1 per l'altra •
destioat ois patrons i als obrers anil^
uns marges més generals.

Büiniense a Ja nU va inaugurar
el Cine Cervantos la.tanda d'addicions de sardanes als típics Jardins
D·-ncs bé: Ja CamMa de directers,
que envotteh ef local, havent-h; conque fa l'efecte que s'hagi ben captincorregut una immensa gentada i esgut d'aquelles necessitats, va a dur
sent força pintoresc l aspede del fesa la realització immediata dins les
tival
seves naturals possibilitats econòmiques, una sèrie d'iniciatives encamina-"
El caire popular d'aquestes festes
des a solucionar aquells aspectes,
I l encen dels empresaris contractant
'd'entre les quals n'hi ha una que per
la nostra cobla ' L a Principal del Vala seva excellencia no volem reie- •
llès», fa q^ie s'auguri per endavant
nlr únicrfmem per a nosaltres mí-s
a tots élat_noius festivals prjposaié
Visita a la Vlll Exposició Escolar
temps, i ea la creació d una Bibliotela mateixa gernació en J.« qual
destacaven gTaclo?amtnt els bells esDiumenge, una nodrida representa- ca esj^eclal de la Indústria TèïUl. on.
tols de donzellp;
cló d'alumnes de l'Escola Industrial ultra les obres d'esrudx i consulta, «a
d'Arts i 'Oflcls, de la nostra ciutat, trobarà una profusió de nsvïstei
tant de les mii pnncipala.
Els programes de' mà
acompanyats dels professors senyors mundlali.
de la Festa Major Mas i Jtimblas. efectuaren Januocia- i en vogat com a les més humils, de»
dlcades a les matèries objecte de ia
Han e-stat proMiaínent repartits a dà visita a la Vin Exposició Esco- Biblioteci. Heu'a aquí. doncs, com
lar,
que,
com
cada
any.
ha
organitzat
toteò les cases de la ciutat els petiu
serà ta rrimera pedra d« la nosa
programes de mà. editats a la repu- el Consell de Pedagogia de la Man- orientació que va a pendre aquella
tada impremta iallent, essent ben comuniíat.
.'nstiiuciú sabadeUenca. i gue per la
Aquesta exposició és importantlssi- seva inicial valor deixa be|lamem
discreta la seva presentació.
ma. sota totíefls aspectes, no sóti per compendre com obrarà eficaçment en
Un regidor da l'esquerra que elogia qui es preocupa de l'ensenyament tío-" els desvetllament i transformació dels
nlc, sinó també per al públic en ge- nostres conciutadans.
LA VEU
neral.
1 vaigui dir q>ie si teníem a^uesias
En la sessió que celebrà dilluns el
L'Exposició està composta de dos
nostre Aiuntameai, ei.regidor cepu- grups principals: el format per les ins- esperances. Ja raó par teaírdes
blicà senyor Jaume (Kirtet íéu un titucions que integren l'Escola Indus- amb nosaltres, puix sabent qulZK .
elugi complert de la informació ben trial de Barcelona, i el que engloba dividus han estat els iniciadors
extensa i interessant que L A VEU totes les altres escoles de Catalunya tal's projecte* l quinc serafrai* condiàrtament r^pen* de Ú n·-wra ciu- que, diretioment o indirecta, reben tinuadors i creixen: ia séva vaJor
>ndivldual i els seus entusiasmes, po
que prengui mí5 ïnierGS -n leí «^fles- subvencions de la Mancomunitat
dem, a bastament pojar-h tma la noslioos palpi tante, com és ara la
En el primer grup ès on s hi veu tra confiança, segurs que sabran pedel )oc, que inttmeen vivament una
perfecció i amplitud extraordi- sar en els seus actes aquella senyal
a tota la clul·L per no haver de recórrer ais diaris íorane, en cerca nàries, degut a Ja importància de l'Es iOKQOfusible qi^e han docat a tott-s
daqoella informació, que es negada cola de Barcelona, cap \ casal de Ca- te mantfestaoions eu què han prea
talunya, conírióuint a això el bigaí- PMl.
als oi utadand pels iliarú; locals
rament de les instal·lacions de les altieg escoíes de Catalunya, que eh notnLa qüestió «M joc resolta
La Cambra de Comerç alt Parrooar- bre de més de 80 estan totes en una
rils de Catalunya
ampllss-lma sala que, pe* gran que siA la fl aquest problema del joc. qua
gui, resulta petita per a acoblar tant ha interessat vivament tota la ciutat
Sabem que la Cambta de Comerç de material.
ha arribat a una solució satisíacted'aquesta ciutat, en la darrera rePoden classificar-se les instal·lacions rta.
unió qu* va celebrar, va aconlar diAhir dia primer d'agost, a 1» nna
digir-fe oficialment a- la Direcció de d'aquest segon grup en tres categola Companyia dels Ferrocarrils de ries. L a primera, aquella que es veu dc la"tarda, baria d'ésser priíat ei
Catalunya, per a pregar-li que. de- que és executada per alumneí ele- JOC, per qui pot i havia de fer-ho, en
ies sis a les nou de Ja nit, posi un mentals. La segona, pot compendre totes les societats en les quals s'b&
servei doble de trens, o sigui un aquell-es escoles que "tot el curs treba- lliurat darrerament
Fèliclfe-m lle'altnent a l'alíalde per
cada mitja hora. alxl com qúe a la llen per al lluïment d'aquesta expomajor brevetat, «igu. inapgi-^at el sició en detriment dels resultats post aquesta decisió enèrgica 1 justa.
tren nocturn, que sortiri de Barce- tios en els alumnes. En la tercera,
lona a la l'i6 de la matinada.
aquestes escoles que al flnal de curs
E m p o r d à
Celebra riem que aquesu; prçposl- escollelxen d'entre els tftfcclls dels
BANYOLES — Comença de notari»
i·lons fossin acceptades per fa com- alumnes els millors per a portar-los
la vinguda d estiuejants i malaW que
a 1 exposició.
panyia.
La instal·lació de l'Escola Industrial cerquen cura en la bondat de les
La testa major de Barbarà
d Art i Oficis de Sabadell podem in- itu.fes mad^ciflate de la nostra Pudo. i
cloure-la en aquesta tercera catego- •-i tfeacór \ ei goig a les lonu dtí*
encontom» i «1 Llac.
Amb força animació ha tingut lloc ria
la testa major d'aquest poble veí.
La colònia escolar de nenes de Bar
En resum. l'Exposioió resulta liíteHi ha hagut functoais ralíguses 1 resssnt. malgrat en mig de toi A m celona es veu atesa constAtment per
festes populars, essent totes molt con- notin certes impeiifeoclOBs. eom sòn
romissò de •enyoraes qtte a aquest
corres udea. tant de gent del poble
amb procediments més fl fou nomenada, fent els petils estiueopm de toraeters, éspectalai.ni de «creacions»,
vells que l'anar a peu: l'exhibir un jante les delícies de la gent menud»
Sabadell.
dlbnelx d'una «earja a la pTaha», en de la nostra vi.a, que es desviu per
Les dues «>delaís del poble, cone- una secció de Teona de Teixits, com gaudir de llur amistat .
g u d « per can Julià l el Círeml. basti- també la coMocació, fent «p-mden!..
Són diverses les festes «a prf/je<pte.
ren a.í- envelats, -.utonau per gran d un Crist. am'v un relleu Je dona apart les audicions de sardanes, que
nomare üe- banà«r·..3 catalanes, cosa
sovintgen aüs vespres, en aquest temps
que fou molt -elebrada. Ja que ha nua, reproducvions d'una •ecrió d'ee- de c&lor, temirt Uoc avui al vespre
cultura
1
modelat,
imperfeccions
to«encat el costum de bandejar-hi ia:
llac. on magnifla castell dc to«s artes que..6l bé per alguns passen des- ai
Sostra bande;ri»
.
lihciais amb eviada de globus
apercebudes.
.
fan
tenir
en
1
ert
conEn canvi. Mü molt eritiç·t el mal
E l propv.nent dia Vi d agost tin«Cert que ttnguà la Junta del 'jre- cepte !e* inïtailiciaM on hom U i dran lloc a Castell d'Aro les noces
mi de iio ler, constar en .-1 seu prod'En Mamiol Gelabert, mestre ue Bagrama les féste^ rel flosès, com st;
nyoles i secretari del Centre NacionaLa
Cambra
de
Directora
« e s no IcdMA « ÍÍMWU de la testa
lista, amb la gentil empordanesa Na
ttiajor.
Normalitrado la vida social d» la Maria Vlnyas Torró, filla dels coneLa part musical de les festea ansVa ciutat la Cambra de Director» i Auxi- guts propiesarw don Pei» i danya
a Corre; d* >•« • -t-..-»»;-- > .?q j - -.rv. xjTjwn ite Ta Indústria Tèxtil «Anbla. 1 Carme, de l esmentat poble.'

L A

IDA

litgeTí

D E

. ENTRA TS:^
belga «Henri Herllnger». de
amb càrrega general.
espanyol -ta Canula.. de
amb càrrega general l 3 pw«_ ,

IVapor espanyol ••Mallorra». <le Pala. amb càrrega general l 15« passai^jfapor «panyol «Canoa», de la mar,
peix.
or espanyol .Somií, de Palma.
apor espanyol «Cabo Tre* Forcas».
Santander, amb càrrega general
passaíg^rs.
Japor espanyol 'José Maria», de la
br, amb peix.
De Palma de Mallorca, hidroavió
parcelona», amb correspondència.

aXELL? DESPATXATS:

[Vapor espanyol «Claiidio L<5pez y
tpez». de trànsit, ^ap a Càdlc.
Vapor espanyol «Espafia núm. 5",
Ilasi, cap a Càdiz.
UXELUS SORTITS:
Vapor espanyol •Gulllermo Schulz»
ib càrrega general, cap a Arllís.
Vapor anglès «Relenüüesa-. en llast.
|p a Sant Feliu.
l'apor anglès •í'orthmlnster·, en
ast, cap a Barry Ook.
[Vapor noruec «Nordborg», en llast,
ip a Marsella.
Vapor danès «Jolmlr». en llast, cap
Eivissa.
[Vapor finlandès tSnomen Neito-,
n,b càrrega general 1 de trànsit, cap
%'alèncla,
m Vapor nortiec «Senator.. amb càrw g a general, cap a València.
Vapor americà «Salvaúon Lass», de
k-ànslt, cap a València
Vapor espanyol »Claudlo López y
ftpez·. de trànsit, cap a Càdlz.
Vapor espanyol «Polar», de trànsit,
cap a Marsella.
Vapor espanyol «Tambre», amb càrrega general, cap a Los Palmas 1 escales.
Vapor espanyol cAmartu Begoflascoa», de trànsit, cap a Marsella.
Cap a Palma de Mallorca, hldro.• o «Barcelona», amb correepondèri-

miiiar 300 mBloró de lliures la pèrdua «oferta p»l« armadora de tot el
mim pe! f«i de la depreciació de! tonellai.ge. Aquesta pèrdua es teparWx
entre els poiaoa de manera üíügual.
Ja que els Estats Unit en suporten
proporcionalment la part mfs grossa
a causa del preu elevat del lon^llalge
que lia conslruit durant 1 després de
la guerra.
Prenent cuen a exemple un vapor de
càrrega nou .disponible de 7-WO totfc*
de pes mon, es resumeix aisi ' evolució del mercat durant el primer semestre d'aquets any:
•Al començament de l'any algunes
comprem efeotuadeí per armadcrs coneguts donaren alguna fenmesa al
mercat 1 la millora dels tipus de nòllt del Plata semblava indicar per
alguns que et foas die la crisi havia
«tat passat. Ells preus de! tonellatge començaren de pujar i a finals de
març un vapor de càrrega de ~í00 tones de pes mort s'hauria posat vendre píer prop de 66.00») llHires. En
aquest moment, els nòltts lonaren a
baixar, i no esiem ja encora:ladora
la situació general, el mercat del tohenaige fou abocat al movImMU d«
baixa. Aivul és poc probable qu^ un
Vaixell igual pugui valer més de
62.000 lliures. Aquesta xjifra sembla
ridículament baixa, comparant-la amb
la de 2ó8.7£0 Illuree que se'n pagaren pel raan,' ti* 1920. però ée interessant d'indicar que els preus m-^s alts
pagats abans de la guerra per nn vapor de càrrega de 7.500 lones són 58.000
durant el «boom» de 1912 i 60.630 a finails de ]9u0.

de Barcelona
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Els valors assenyalats amb asterisc no han tingut cotit?aciü. Deixem constatat l'ullim canvi per a guia del llegidor
O·Uteaoiói r i a n o a , S'/Uj; anlsaoB, 123X05 belgnet, 50 15; Uinrea, 26*71; Ure», 29*50-, dòlar», 6*45; maroi, l'IC
Mroaea, OSXi,
DARRéRA 8E8S10. _ AI Casino Mercantil, de dos quarta de cinc e les cinc de la tarda, a fi de mes; Es fa
Nords a 62'65> l d'Alacants a 62*80.
Diterénoie» de les operacions n terme
De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati, es baixo 0*25 de Nords i 0'20 d'Alacants.
De la del mati, a la de les cinc de la tarda d'avui, es puja 0*10 d'Alacants.
HIILtl
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grang partidaris 1 ete eens grans enemics. Les cancelleries no han deixat
d'intervenir, procurant evitar l'aproObrlmast
Bagon
Tarau | Çuart
vació de cltuisulas que estableixen
Líverpool
anterior
UItgtmm talacifcMui t e l e g r a m a TASOA
tracte dlíerenclal.
Barcelona
Així, abaiis de ocanençar la discusDisponible ,
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velló nord-amerlc& el traneporl del
00.00
11.78
11.81
Gener . .
11.81
00.00
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dels decidits deíensors del projecte,
Negociem els cupons del Denta
el qual ha trobat ambient favorable
després que els vaixells del «Shij-jplng
amortitzable fi 0L venciment 15
Board», que feien el tràíec entre Sant
del corrent.
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Jecte a la Cambra (és ei jutge Davis
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»
de Tennessee, dient que sota el punt
de mira econòmic les mesures proposades no permetran ai Oovern assoTaaaa aaurtor QbttaMt ttTOl
Nova York
E1 resultat de la Conferència íou lir l'objectiu que s'ha proposat, ço *».
com molts JIO esperaven, pu'.s «5 va desfer ee de la flota a canvi de comDisponible.
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decidir sotmetre la qüeeilú dels sa- pensacions pels armadors. A més els
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N o v a O r l e a n s Taaea a a t a r l a r | O b r L B a a l v n r t BagoD t a l a c r a i a · TAMOA dicals, essent t a m b é rebuijad* per siguin fora de les aigües jurisdiccio883.wxt vote contra 118.000.
nals nord-americanes. tota regada que
Disponible. , .
nord-americans no poden oívnpeiir
21.25
00.00
PROTECCIÓ DE LA MARINA amb elò europeus, trobanl-se. amb
Futurs:
ÇMERCUÍT NORD-A'MEBICA.NA
aquesta designaltat. El president del
Agost
20.68
00.00
Boord* sosté la te-il que
Octubre. . . .
20.81
00.00
S'està discutint a la Cambra de Re- la•Shlpplng
llei d è prohibició de begudes alcoDesembre . - .
20.71
00.00 prosMiianLs de Wasltiiigiwa «l projec- hòliques
no té efectes fora de les aiQ^n·r e t • •
20.67
00.00 te de Uai dc p r o t e c c i ó a l a m a r i n a gües Jurisdiccionals,
esl contraris
Març
20.53
00.00 mercant Aquest projecte, que accen- pregunten a quines però
lleis està Swtmés
tua en ce::? aspectes l a nota proleecionLsta en relació a la He; foRKS un vaixell americà navegant en «lla
ffiar sinó a le-s Ueis americanss.
Barcelona. 1 tf agost de T9S2. votada en 19Ï9, ü a t l a y u : els sews
T E L E G R A M E S O F I C I A L S D E L DIA D'AVUI

1

cotització única del Col-legj d'Agents de Canvi i Berga I el Mercat lliure de Valora
SESSIONS DEL OIA. — Al mati, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: Es fa de
Nords de eS'SO a 62*60 i a 62'65, i d'Alacants a 6270.
A la tarda, a la Casa Llotja. E s fa de Nords de 62,50 a 62,40 i a 62,55. Atacants de 62*50 a 6270, Andalusos a 31 'SJ,
i Colonials a 6i'0Q.
Cotització de valora traotats al comptat i ne Inrxits encara en al Butlletí Ofieial
Barcelona Tractlonand Light Power 7 0|OI «1921», • a WSO.
Barcelona Traction and Light Power 7 0l0, * a 105*00.
Barcelonesa de Navegació 6 *%. • • 70*00.
Obligacions Espanyola Colonització 6 ' l , , • a 95X0,
Elèctrica del Cinca 60|0. • a 85'00.
Grans Molins Bascos 8 é|01 • a S9'50.
Acers Sant Martí 7 0|e, • a 59*30.
Mines de Potassa «Súria» 7
* a 101*00.
Trasatlantica 6
'noves», * a ICC·OO i 102*25,
Tenerla Moderna 7 \ , ' a 93*00.
Municipis de l'Exposició 6 "L,. a 94*65 i 95*00.
AL COMPTAT (Reproduït del Butlletí Oflclal)

IA CRISI MINERA ORITAMCA
El dia 19 del mes passat es va celebrar a Bla<-kpool la Conferència anyal
dels minaires de la Oran Bretanya.
La situació de la indústria hiill< ra *s
tan greu. que es temien seriosos incidents.
Gran part dels obrers cobren Jornals
inferiors als de 1914, Jii ha urt nombre ccnsideraMe swi*e treball i poques mines exploten regularment els
pous.
Els minaires del Northutnberland 1
d^ls Comtats Ucl Centre demanaven
una intel-lígètKla entre toies ks mdaisrrles del pals per a resistir a l'actual situació, basaot-ee en el compromís de la vaga de l'any passat, en
DEiPRBCLACIO DEL TONELTATGE virtut de la qual ela salaris, limitats
En la swa revi«a ««mestral d«l a un minlmum, havien d'ésser en proercat de vaixells, el periòdic «Falr- porció dels beneficis íets pels propieay» evàlua a lenorme xklra d'un taris.
de

lentre C o t o n e r

Pàg.

C A T A L U N T X

M A R Í T I M A

Moviment del Port el d U 1
K'apor
ftlnea,
Vapor
«a]e5,

V E U

Banc de Catalunya

Com que a la Cambra dels Representants són molts els partidaris da
la llei prdhibiclonista I creuen qus
aquesta ha estat violada pel president del «-Shlpping Board>, és segur
que faran una forta oposició a què
prevalgui aquest criteri.
Dels

afores

G u i n a r d ó
Un bon exemple
El Pomell de Joventut "Belles Cançons», de Barcelona, (noies), ha \ i sttaft la Moreneta del Guinardó, la seva consellera excelsa, fenl-ll ofrena
d'un foa-inós pornell de flors, amb bonica liacada, en la qual hi fan bella
recordança de tan agradlvola visita.
Les. flors s'han esfullai als pena de
la Verge bnme, però les oracions d'aquell Pomell. les guarda amb estoig
d'or la Consellera de la Serra.. Oïren
la Sanla Missa, en la qual reberen el
Pa dels Àngels quo onfervons llurs
ànimes per a cantar «belles cançons.
molt afinades 1 de gust exquisit, acreditant a lOrfeó Català, d e l qual son
bclfòs cantaires, I després, sentint
fretura que aviat la Verge Moreneta
tingui el temple, del qual Ja en comencen a florir blanques columnes,
üipusltaren una bona almoina a la
calxata de les Obres .
L'n bon exemple per a tot* els Fornells de Jovemul.
—Ens omple de Joia la bona nova
que el Pumell de Joventut -Alba naixent., del Clot, que edita una nsvlsia
mensual del mateix nom. amb molta
profusió 1 elegància de text, amb la
cooperació de tots el« Pomells que
vulguin coadjuvar a la seva imciauva. es proposa dedicar una diada a

Pàg. 12. — Dimecres, 2 d'agost cle 1922
benefici de l'esmemt temple
rerieta, venim al G u i n a r d ü
g i r els seus sentiments de
t r i a , que t-òn l'ideal de les
tes jovemuts pomeUistes.

de la Moa esbarFe 1 Pàentusias-

Els esports
REM
. CA M MPIONATS D'EUROPA DE 1922
Segons acord de r d l i i m a r e u n i ó de
l a •Federation Internacionale de« Sod e t é s d Aviron». celebrada a Amsterdam, amb m o t i u deds Campionats
de Rem que anyalment organitza,
t i n d r a n lloc el diumenge. Ui de setembre, al port de Barcelona, ela
Campionats d'Europa de 1922. que
l a F e d e r a c i ó Espanyola de Societats
de Rem (F. E S. R j t* cura d'orgamtzar.
iPendtan part en aquesta magnu ,
prova deportiva totes les Federacions
Nacionals que integren la F 1. S. A '
1 que són; Bèlgica. F r a n ç a . Itàlia. I
S u ï s s a . Holanda, Espanya, Txecu e* '
l o v à q u i a 1 Hongria.

EIA! IV.EU D E C A T A l i U Í Ü H f c

Espectacles

Ultra «Is Campionats tindran lloc
també a Barcelona les sessions del
Congrés Internacional que anyalment
celebra la F. L S. A.

Musicals

T K A T R E

T I V O L I

Telèfon 30C0 A. Grandiosa companyia
catalana de vodevil 1 grans espectacles
SCHOLA ORPHEONICA
BERGBS-SANTPERE
Diumenge pa<isai, aquesta fona entitat musica! obsequia els asilats al Avui. diinecres. tarda, a les cinc
tirup
Benèfic de la Junta: de Pro- Preui» populars Butaca. J p-rssetes
tecció a la Infància amb un concert General, 0'30. EU graoioslsslm vodevil
molt bonic, sota la direcció d'En Jo- en tres actes, t r a d u c c i ó de Bonaplata
sep Aller. que hi te molta traça
Alenwrn,
Cantaren les tres seccions el «Cant
MANIOBRES DE NIT
de la senyera» d'En Mlllet. -Fadrins
de Sant B o i . d'En Pérez Moya, «Cap Prenent-bl pan tota l a Companyia.
tx Betlem caminem. d'En Soler, .Sant Nit, a les deu El divertit vodevil en
>
tres actes.
Dilluns» d'Otto: la .Sardana de les
monges. d'En Morera. «L'hereu RiveL'HOTEL DELS GEMECS
ra» d'En Cumellas Rlbó, « S a r d a n a de
GRANDIÓS EXIT DE BROMA
l a p à t r i a . d'En Morera i «Sant Josep
i Sant Joan» d'En Pérez Moya, que j Deiua. dijous, tarda. BAIXANT DE
(oren escoltades amb gran complaen- ' LA FONT DEL GAT. Nit. L A U C A
ç a i molts aplaudiments.
D'UNA COUPLF.TISTA
Dissabte,
T a m b é plagueren molt diferents óa- a l t , I diumenge, tarda i nit. represa
llets que e x e c u t à l'esbart de dansaires d ' E L S ALLOTJATS. — Es despatxa a
•ipàtria». secció de la natetxa Scho- comptaduna — hv vinent setmana,
estrena do LA DANSARINA ROJA
la ürpheonica.

S e r v e i s de l a C o m p a n y i a T r a s a l i à n l i c a
-

v^des
Joies
d''ocasió
Saíattti iser.-eU de plau, a

UK1ES A AKTILLES, MÈXIC. KOVA ÏOKK 1 COSTAFIBSia
pes. Compro or. plata, platí,
El rapor
P- DE SATRUSTEGUI
brillants 1 podes.
« ^ r ^ e l ^ d ' a s r o s f de Barcelona, el 96 d» València, el 28 d© kt&laea i ol SO de Cidii cap i
Jolsrla» d* J . Vàftaa
Nora ïork. Havana i Veracruz.
Bambla de las Flora, 8 A
ALFONSO X I I
EI rapor
i Cardenal Casaua?. 8
wrtltà el lï J aRort de Bilbao, el 19 do Santander. «I 20 de Gil^n 1 el í l de Cornüa cap a
Havana i ver«crux. Admet cirrega I patraCKo ter a Coftafirme 1 Pacific amb trasbord a Barana.
El rapor
ANTONIO LÓPEZ
mUr* el dia 10 d'agost de Barcelona, el I I de València, el 13 de Màlaga i el 15 d© CWli
{£P • ' • ·
Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruí deia Palma, inicrto Blco. Havana,
íto, Sabaniil.i, Curacao, Puem Cabello I L a Gnayra. S'admet cirresa l passaré amb tra»
bord cap a Veracrut
C O P I E S
LÍNIA D E BGENOS AIRES
a màquina
Kl rapor
INFANTA I S A B E L DE BORBON
Circulars, S o b r e s .
vonlri el dia 4 d «eoot de Barcelona, el & de Màlaga i el 7 de Càdlz cap a Santa C n u de T«r
Preus sense competènneriíe, Wonterideo 1 Baenos Alreecia. Demaneu el follet
LISTA D E FILIPINES
explicatiu de tots els
El vapor
C. L Ó P E Z Y LÓPEZ
altres serveis de la casa
jortrti. tl 16 d'aitwt de Càdlz, el 17 de Car ta f ena i e i « de Barcelona cap a Port-Sald, Colombo.
EMPRESA IDEAL
HW—pote i Manila.
LÍNIA D E FERNANDO PÓO
D'INFORMACIÓ
E l rapor
S * N CARLOS
Rbia. Flors, 16, baixos
•ortlrà el D d'agost de Barcelona amb escales a València i Alacant, 1 el U de Citdlxcapa
Les Palmes. Santa Cmz de Tenerlie, Santa Cruz de La Palma, demés etcalcs intermèdies iFersaodo Póa

E L D O R A O O

I per la BANDA DE CAÇADORS DS
I BARCELONA Cafè-Restaurant de prí.1
i mer ordre. Coberts a "'50 pessetes 1 al
Companyia Velasco Sarsueles 1 Reristes la carta Servei d'autòmnibus plai,a!
Avui. dimecres, ertraordinàries fun- de Catalunya a TURO-PARK. ENTRA í
cions Tarda, a dos quarts de cinc. DA D E PASSEIG 50 CÈNTIMS.
Nit, a les deu E I divertit sainet EL
8EXO DÈBIL i el colossal espectacle
de-grandiós èxit ARCO IRIS. Tots els F r o n t ó P r i n c i p a l P a l a e e
dies. tarda 1 nit. el major èxit de la
Aquesta alt. dos Interessants partemporada, ARCO Í R I S .
tits.

T E A T R E

C Ò M I C

V o l s i viatges en

avió

| A v u i , dimecres, tarda, a dos quarts
1 de cinc. Primer: . L a Bemollno.; se- Cada dia, des del dia 5 del corrent,
I ;íon: «La guardià amanlla»; terç en des del Parc de TERRAMAR (SITI «Los cadetes de la Reina». Butaca OESJ.
Telèfon 3M PARC H O T E L
| amb entrada, l'SO. General. O'W. Nit,
| a tres quarts de deu. Funció de gala
| en hçmor de l'excel·lentíssim AjuntaC O N C E R T
ment, a benefici del quadro LA VICA- E D E N
Asalto. 12. — Tarda i nit MANOUTA
; RIA Primer. «La casa de socorro»;
i segon: «Lola Montes»; tercer: la gran- MARCO. 6mtnentisílma
ballarina;;
diosa revista
ADELINA XAJERA notable vançone*
tista. Exit enorme de Imminent traneQue és gran Barcelona!
formista imitador BERT1N1 Orquestra Tzigans Planas.
T U R O
P A R
k ~

P A R C

D E

M O D A

Deliciosos i saludables jardins. Magnifiques atraccions cada nit. Concert

íDORA\lU

Sabó "La Oca"
Fabtioanl: J. ALERM • MATARÓ
qualitat superior

TRANQUILS

SENSE QUE ELS MOSQUITS US

MORTIFIQUIN!

EI perfum higiènic, desinfectant

i absolutament inofensiu

Anuncis

Pèrdues

A mè«dels indicats servela, la Companyia Trasallàntica té eetablertc els eepedalsdels
Portí del Mediterrani a Nova Yort 1 pcrtF del Canfíibrlc a Nora York i ia Línia de liarculoüa
• FUlptnes. ias sortides deia quals no són fixe.i i s'annociaran oportunament a cada viatge.

Pulsera

allunya
questea

REFUSEU LES IMITACIONS

l Rccordeu's-en 1

SE VEN A TOTES LES
DEOCUERÍES I BASABS

ZAM-PI-RC

perduda

Des dels Banys dc Sant So
basti» al Restaurant Juanst
del PasseitrNaclcnnl. diuuioiige a la una, tarda, os va perdre ona polsera de brlilp.nt» i
safira La devolució, a l'Oficina de Cerimonial de !Ajuntament, serà grati Hcada.

^Aflaeets vapors admetés carreca en les condicions més íarorables, I passatgers als quals
la Compnyia dóna allotjnmeni 1 tracte eemerai. com ha acreditat en son dilatat servei. Touela
vapors tonen Telegrafia sense fils.
i

Lloguers

S'HA

' í a n r « « dellogner o e r à i c t u u s rií preus. Broch.
• 78. tDUoaoL C B1EGEB.

Mobles a r t í s t i c s
d e

J O N C

EXTRAVIAT

i mèdula

ona làmina do lïjW francs,
mim. UW·.VJ, es graüücar^ la
•evs devolactó.

<• -

Fàbrica

Hmwaaanai

Passeig

LaPuda de Banyoles

de

Balneari d'Aigües sulfliidriques, sulfhtdrafades-sòdiques, silicatades i radioactives, que són k > d Europa,
que contenen més sdice coloïdal i silicat-sòdic, té una i
temporada oficial que comença el lí«* de maig i acaba j
• n 31 d'octubre.

Gracia
115
Barcelona

Manuiactlure Parsienne
P

E

R

A

I

i

'

I

S

T

X

U

Rés mès útil i pràctic que
tms binocles de campanya. Uns binocles són al
més fidel coiupany per a
tota classe doxcnrsions,
és l'üuic que pol portarnos ou ni la vista ni les
cames poden arribar, 1
oan reuneix los condiions do perfecció i baratarà ós fa iinosi Indispensable. Això ofereix

S
Al llegar a Barcelona
10 primera que be notado
son los perfume» prrcio·o·
«e casa Cortés bermanos

La

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes
Tet al q a · ' a a · o e n U * p a r · f a r · l e a
A n t i g a Casa T. COST AS. Palla. 1 9 i ! « , praL

Reuma, Catarros,
Càlculs, Neurastènia
CUBA DE

USPÓS

Òptica Medical

CallícidaeSCRlVJl

un binocle «teuriata» oatoie cuiro corretja por a
posat en bandolera I amb
nu aoement do

J O V E N T U T
P E R P E T U A
MM-i-M.—Crema.tr.o.—polvoa.s M.—àigaa oataaia, a'sat
àlgai dacoldnls, TÍO.C. loi tòptas. sabons (rasa.Lodoiu
paral cabell, é'eo.itoi xo pies. segona fraae.
D a r r e r e » oreaolona
Producte» aòrie « I D E A L »
ACÀCIA Mlrnosa.OINESTA Rosa de Jerlaó, A D K I X A 3LE,Hatinnl.OHIPKE. HocioFlor, K 0 3 A VàrUgo, GLAVEL.L·. Vlngo>t, V I O L E T A , Jannin.
SalKi, 3 —Pol vos,
I ocid. i'M, ''Ml io ple*, aesoas rras*
•Nneiaper al mocador, i» poasates frase amb eatoU.
COMTES G E R M A N S - B A R C E L O N A

J

A G E S T ' A E S P A N Y A : I. U R I A C H I C» : B A R C E L O N A

6 vegades
pol limitat preu de

35

P E S S K T E S

Carles Tutusaus - Fabricant
B O Q U E R I A , 22

-

B A R C E L O N A

Catarro dels nois

D n l o

remei

por

Uiis

d é x l t

s e g u r

s

de P o i i i

Durícies

» • venda »n IM principals farnúclea
D£POaiTABIB. J . ÜSIACH I C". BE. D OH.

4a

L'Anti-catarral BOKBONET. os el vontaule específic acrodltat por a curar en pocs dics la Coquitlulirunqnitis dj
iota mena de tos du les criatures.
; _ x 0 : * e . Farmàcia do l'autor, Carder». «; Doctor Ani p O S l L S . dreo i J . VUadomat. Kambla do les l·lor3

D

Balneari T E B B E E S P A L L A R È S

ALHAMA D E AlUGON. Casin*
Teaire. Grans parts i llac nava
sable, —informes directament d
dau Amado Gran. Mallorca, 149, i Farmàcia Bermúdez. Axacó. a&ToL Ui» O

