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El cataclisme sísmic del Japó
ultrapassa tots els precedents
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La terrible extensió i intensitat del cataclisme sísmic que ha patit el Japó soUicita amb tant d'imDEL JAPÓ
peri l'atenció pública que és gairebé impossible costar cap altra cosa.
T'3'Cf
El conflicte entre Itàlia • i Ortcia sembla agreujat per les maniKsons tumuJtuoses del poble d'Atenes contra l'ambaixada italiana, la
tlera de la qual ha estat destruïda Mnssolini no accepta la intervende la Societat de les Nacions en el conllicte. La Conferència d'Amicadors no ha pogut ex-itar el bombardeig de Corfú i l'ocupació d'akta illa i les de Paxos. La insinuació que pugui intervenir-hi el
^unal de Justícia internacional es concreta, segons les referències de
a, al íet de l'assassinat de la missió italiana, no a les relacions
Grècia i Turquia. França veu amb indiferència o amb simpatia
ïtonducta d'Itàlia a Corfú, que cuen que cohonesta la seVS» pròpia
Wuctajl Ruir^^gtrò Anglaterra guaita amb justificat recel les actituds
•i'.coses de Mussolíni.
••
Raimond Poiucaré ha continuat la seva sèrie dels discursos donrilals, que tan enutgen a Mr. Lloyd George, repetint a Saint Brieux
ja tan coneguda tesi francesa en l'afer de les reparacions. Gustau
bsemann ha volgut imitar el cap del govern francès i ha pronunciat
nbé el seu discurs dominical a Stultgart. Cal reconèixer que si el
nceller alemany no ha donat cap solució definitiva àl conflicte del
tr, el- to del seu discurs permet esperar una honesta temptativa d'als tosa intel·ligència amb França.
Però l'ocupació de Corfú i el discurs de Stuttgart han anat a raure
bmentàniament a un segon terme en l'atenció universal, davant de la
pible; catàstrofe japonesa, sense precedent en la història contemporàdels cataclismes sísmics. Malgrat l'escassesa de les notícies, que
piica suficientment la desorganització de les comunicacions ocasionapel terratrèmol, és ja evident que l'abast i les conseqüències de la
stroíe són molt superiors a les dels terratrèmols de San Francisco
Califòrnia, Vall paradís, Kington i Messina. Toquio, l'esplèndida caal japonesa, i Yokohama, el port més important del país, han quedat
nvertits en ruïnes flamejants. Els terratrèmols i els incendis que
produit han ocasionat ruïnes i víctimes nombrosissimes. E l nomc-xacte de morts és encara desconegut i probablement mai no podrà
ler precisat amb exactitud. Però de les notícies rebudes fins ara cal
fluir que passen de dos cents m i l .
——~ - Per al Japó la desgràcia és terrible. Més encara que l'espantosa
rdua de vides, de relativa importància en un país per al qual conslievx un problema collocar el seu excés de població, pesarà íeixugasobre el Japó l'enorme pèrdua material que suposa la catàstrofe,
|b totes les seves conseqüències i la desorganitració de les comunipons i de la vida econòmica de l'imperi.
Les simpaties de tot el món acompanyaran el Japó en aquesta terridesgiàda de la qual ha estat víctima, desgràcia sense precedents
'a història contemporània. £1 Japó ha perdut més habitpúts en
w t a horrible catàstrofe que en totes les seves guerres de trenta anys
I894. guerra amb X i n a ; 1904, guerra amb Rússia ; 1914, guerra
I1- -Metnanya. < \ é P ^ $ 1 a
La solidaritat universal ha anat de seguida en auxili de les víctimes
terratrèmol. De Xang-Hai han sortit cap a Yokohama vaixells de
francesos, anglesos i nord-americans amb queviures i medicines.
I en aquesta ocasió, com en tantes d'altres, cal remarcar l'altruisme
generositat dels Estats Dnits, que, malgrat traçtar-se de llur h i fètic rival en el Pacífic, han sigut els primers a oíerir-li Uur concurs
vaixells.
JOAQOTM P E L L I C E N A I C A M A C H O
X I departament marítim de Yokusuka ha estat arrasat per complet.
^J*- — Sgons les darreres noEl volcà de le illa Oskima segueix
rebudes «íe Toquio. l a caçítai trelent molt de fura
L/S**14 ** froba parcialment deL'illa sagrada d'Enoskima ba desaparegut
Pafeu ttapotad està satoa.
No es tenen noticies deU raprosen
DETALLS OC L'HECATOMBE

sentant diplomàtics estrangers que els fars que mumlnaven la badia de
resldeUsii a Toviuio.
Toquio s'han aterrat, fent perillosa
Sembla què eí Bunc i el Gran Hd- la navegació per aquells voltants.
;el de Yokohama han estat destruïts. —Havas.
'3
Tots els mercats del Japó estan ínnRUMORS
i
INQUIETUDS.
ELS
AUcata. — Havas.
XILIS DELS NORD-AMERICANS
SITUACIÓ EXTERIOR DEL GOVERN
Londres. 4 — AI «Times» l i comuGREC
niquen que a Toquio circula el ruRoma. 3. — En diversos centres mor que el president del Consell ha
italians s'ha suscitat una qüestió prè- estat ^ssassln^mljMttpapMMMM·m'
via de dret intemoclonal per entenA Washington ignoren la sort que
dre que el gçveru grec
irregular hagi pogut córrer l'ambalxiada norda que no ha estat recouegm per al- amencana a Toquio.
gunes potències, que no tenen relaTota la marina nord-americana que
ció oficial amb etl.
presta serveis a Extrem Orient ha
Es pretén que e! Govern d'Ateoes. estat posada a discpos.c.» de rai auraestà mancat ^ ^ v - g m ^ dirigir--0 llat japon·'s —Havas.
oflcialiient a aitielles potències, les A TOQUIO HI HA CENT CINQUANTA
quals 'haurien de lebutiar qualsevol
MIL MORTS I LES PÈRDUES SÓN
demanda grega fl 11 s que fos reconegut
INCALCULABLES
el govern haUiíUc. — Havas.
Toquio, 4 — Han resultat compleEL CREUER FRAHCE8 «COLMARu
tament destruïdes l'Ambaixada fran• R
MARXA A YOKOHAMA cesa > la Legació italiana en aquesta
Parfs. 4. - El erever francès •Col· capitaL i j ^ i ' . c
E! ministre de ^türina ba declarat
mar», el ijuai is troba estaclooat a
Xang-Han s'ha disposat a .=orfir cap 3 ^ue les pèrtiuís són inoalculaMfes
Yokdhama amb l'objecte de cooperar Afegí que el nombre de moris, tan
als.treballs de salvament 1 abastiirfent sols a Toquip, ateny la xifra aprod'e les poblacions u^'astades —Havas. ximada de cent cinquanta mil
'A conseqüència d haver estat declaELS TERRATRÈMOLS I ELS iHCEN- rat l'estat de gu?rra a la capital del
018 DESTRUEIXEN DUES CENTES Japó, han estat
smnàriament.
i , després fusetiats 8Í9 individus coMIL OASES A TOQUIO
iParls, 4.—Les ültimes noUcjes arri- ireans qik- e* dedicaven al saqueig a
bades a Paris confirmen que la ca- les regions devastades Hvas
.tàstrofe slsmica del Japó ba atès
unes proporcions que no tenen prece- MORT DEL VESCOMTE DE TAKA
HA8HI I ALTRES MINISTRES
dents.
Toquio, -1. — El vesc-inJe de TaEl cataclisme començà durant el
matí. per un vent càlid. A migdia Xahastii i Ai memore^ més del partit
es va produir un violent terratrèmol governamental, han mort. per haverde terra, acompanyat de nombroses se enderrocat l'edíftci. sepultats dusotragades, que duraren flns a posta rant la celebració d"un Cdosell en el
de sol. Durem el erespusçle esclata- qual es tractava de fer cara a la s.ven per tot arreu violents Incendis, tuaciÒ. — Havsís.
produïts pel rompiment de les canonades de gas que abasl^iwn la població.
A ta població de Toquio tan sols,
L ' O n z e de
setembre
quedaren ràpidament rechudes a runes unes dues centes mil cases, cent
cinquanta m i l de les quals ho foren
La Comissió executiva prepara actiRfl foc, que continua encara en activament l'organització d'aquesta històrica data per tal que enguany asLA REPRESENTACIÓ DIPLOMÀTICA soleixi la màxima brMlantesa. A les
tasques esmentades aquests dies i que
D ESPANYA AL JAPO
sens dubte han de fer coniíibuir
Madrid. 4. — Com han manifestat extraordinàriament
els catailans als
al Palau, al ministre d'Eslat ha in- I actes d'homenatge als màrtirs de
sistit que per port del Govern hi ha- ' 171'.. jtodem afegir-bl una nova inivia inquietud per ignorar-se la sort ' clatlva que acaba de dur a terme la
que hagi pogut córrer, «n la catàstro- , Comissió.
fe que ha destruït les ciutats de ToAquesta acaba d'adreçar-se a lej
quio 1 Yokohama, el personal què
ipa tron als, Cambra de Comerç
forma la nostra representació diplo- i entitats
i Navv^aoió, Lliga Industrial i Comermàtica I consular a Yokohama.
1 ejai. Fedet^ció Patronal, Unió GreLa Legació està formada pel minis- rnlal, Ounbra Mercantil. Foment del
tre senyor Caro: primer secretari, se- Tu ba* Nacional I Cambra Industrial
nyor Prats; segon, comte de "forrella-' i Cüipertlal, demanant que Interessin
no. (aquest es tr«ba a Madrid), agre- de sos- associats çl tancament dels esgat militar senyor Herrero; agregat tabliinents -una hora* abans de l'hanaval, senyor Regalado, i al cònsol, bitualment assenyalada. 0 sia a les
senyor Vàaquez Ferrer.
dotze del migdia, per tal que Uur
EL « T R I O ASPECTE
personal pugui assistir a la' festa
DE LA CAPITAL JAPONESA quan la manifestació de catalanitat
és més im|>onent.
Paris. 4. — Segons nçtleies que puLa Comissió executiva oreu que les
bliquen els periòdics d acl. e l barri
central de Toquio no és més que un esmentades entitats poden acceptarvast munt de brases que Ulumina si- ho^ car no «s tracta mas d'un
nlstràment els carrers de la ciutat, acte polític i partidista, sinó de retre un homenatge als defensora de
sembrats de cadàvers —Havas
les llibertats que Catalunya gaudis,
HAN QUEDAT DESTRUÏTS ELS en el qual acte s'acoblen en una sola
FARS DE LA BADIA OE TO- expressió els diversos estament*, classe* 1 partits de tot OataluaM^».'
QUIO
Paris. 4. — ReferiaVse a la catàstrofe japonesa. •Tba Timea· diu que

Una iniciativa
oportuna
El sanyor Èvald C. Jordà, agent a
Barcelona de la casa japonesa Mitsublatu, ens tramet la carta MgOent.
que acoïkbn laa^b tota Joordlafkltat:
Senyor Director de LA VEU 0E
mTALUNYA
Distingit Sr.:
.Per les míormadons publicades efl
el periòdic de la seva digna direcció es dedueix la magnitud de la.
caità^lrote iqu« jflagelia en ^{aests
nicmonti l arxipreiag japonès.
Hom tà la impressió que la Humanitat no esta segura en aquest planeta 1 que l'estorc de tots els Ibomes
de la Tqr^a .fcjgl.·.de concentrài-se a
un eol fi : defensar-se conua els elements enemics fora l'abast de les
humanes forces
IV. el món çs commou davant un
espectacle tan ppvoròg. 1 la ciutat
de Badcaiona. on embarcaren els primers missatgers i els pnmars missioners de la . nostra religió cap a
lifixtreia Orient,
«.vmpadira també d'aquesta dissort, l a la mida
d* las seves forces trametrà a Yokohama «Is aocorsos <fM tots els •barcelonins estan disposats, a donar par
caritat.
Essent l'agent d'una signatura japonesa, tfne )>oi-ier a hores d'ara
està a la ruïna, soctestlmoDi ú i les
simpaties que el comerç japonàs té
per la nostra ciutat. Sé de diverses
cases del Japó que pensaven con'.ri
buir a l'esplendor de ,!*: nostra Exposició d'Indústries elèctriques. Es.
doncs, indispeaisahle quf el nom da
Barcelona sia conegut i#e=iimat per
aquells desvalguts que tteam^ulen
pels carrers dé 'Toçulo devastada l
pels de Yokohama completament destruïda.
. 1 glll l< • ! 11 " i
L/Ajunument de Barcelopa, la
prenua de !a nostra
le= :'or
ces vlTevsv; ela que tinguii^'-ftah de
donar en aquests moments inosuea
de Simpatia al Japó
Em, permeto pregar-", i que vulgu»
Obrir una iltsta de danutlus' en lea
columnes d'aquèlx Important diari
Les quantitats recaptades podrien
posar-les a la dlsposkió dels reprasentants del Japó a Madrid. 0 hi
oferiries a la Creu Roja amb destí
als damnificats per aquesta calil»troíe.
IAUIJ) aquest motiu s,'oíeTeix seu
affmm. s. s.. Evaid C. Jordd.
'

* tes adhesions rebudes 1 puUlc».
des un anteflors edicions podem afegir-hi les dels AjunteDKsnts d Ametlla de Mar 1 Cassà de la Selva. A
més a més han enunciat la trames»
de corones el Centre Català de l ' H k
vana, el Casal Català, de Madrid, el
Centre Nacmalista Català <le Nora
York 1 les següents entitats d'Olot:
Casal Català Ololí,' Lliga Re«ionall*ta, Joventut Nacionalista, Pomells. a»
Joventut l el Grup Excursionista -Sew
pre Avant..
n U ^eaA 1 • * •
El Foment Nacionalista Rafel Cas»
nova. de Moyà. comunica l'otganm
zació d'Importants actes en comzn»moraoió de la Diada de l'Onze cm
Setembre. Oportunament en donarere
detall».

LA VEU DE CATALUNYA

Pàg. a. — Dimarts, 4 de setembre de 11923

Reuma, Catarros,
Càlculs, Neurasiènia

TEBSIES PALLAKES

B a l n e a r i
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Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
« a m b l a d* CaaalatM, 8-4

Direcció

A p a r t a t d* Oorrana núm. 1
14S30 A .
Telèfons números. . . ^ S I &.
{4M9 Jb

teJegràfica:

SUCURSAL A MADRID
Avinguda del Comte de Penal ver, núm. 1A

C A L D E S D E M A L A V E L L A (Provincià de Girona)

T E M P O R A D A : de 1 . " dc maig a 30 doctubre
Malalties de l'apareU digestiu. — A r t r l t l s m a en las sevea
m ú l t i p l e s manlfestaolons. — Diabetes. — Glnoosuria
Establiment de primer ordre, rodejat de frondosos parcs. Habitacions grans,
còmodes i ventilades. Menjadors 1 cafè grandiosos. Salons esplèndids i elegants per a festes i atraccions. Capella molt formosa. Llum elèctrica. Camp
per a teonis i altres deports. Garatge. Telèfon40S, Red de Girona.

ADMINISTRACIÓ:

D E L 3 A L 15
DE SETEMBRE

V E N D A

E X C E P C I O N A L

EXTENS

ASSORTIT

P R E U S

DE

D'ARTICLES A L S

Ú N I C S

PESSETES

3, 6 Í
GRANS OCASIONS
en articles p e r a

9

C K C k T \f \ O
V / V y A U U 1\

Btrrets, gorres, brotes, pantalons, calçat, motxilles, Polsines, Sarrons, ampolles «Thermo», gots, cantinplores, fiambreras, cistellet, collars, ca^^^^^^^^^^^^^S
denes, Morrions i cadenes psr a gossos, M i r e u I c s c s c a p a r a t e s

Espardenyes «Nacional» pis de goma
per a

Secció de Sabateria
per a Senyora
ÇWffrtwar)

Al carr r de la Constitució, davnm
del d'Abadal. J'auio 7.957 B. va auopellar un home de 57 anys, causani-li
ferides contosea a la clavícula esquerra i en diverses parts del cos, 'IP
pronOsUc greu.
F.i f.rlt. desprès de curat al dispensari d'Hostalranchs, foa portat a
l'Hosipital a i n l c , l el xofer íou dfnunciat al jutjat.

Vanos Cardús K í a
íaÍTOllM
PORCELLANA
TdUBIlüií J. Llorens. Rbla. Flors, 30.
A l estatga de la- Cooperativa de
Funcionaris púbUcs vji dels dependent», en tallar un paroII, també es
va tallar el dit pols de la ma esquerra.

CriííilMt
JOIES

Í.Llorsni, R. P I · M . l ·

VILANOVA

U n i ó . e.

En ajudar a descarregar un torn de
ferro, a les Drassanes Cardona, de
la carretera de can Tunis, un obrer
de divuit anys, «1 torn U va caure al
damunt, ocasíonant-U contusió toràs
RAMBLA D E L E S F L O R S , 18. E N T R E S O L sica, ferida incisa al conducte auditiu, osqumçaiment del pavelló de l'orella, diverses erosions i commoció
«rebraL
En greu «stat íou portat a l'Hospital, després de curat al. dlaptnsari.

SIQLO

et parell a ptes.

Recorregut del vent en igual període: iüO km,
Obaervacions particular»; No-cap.
El director, E. Alcobé

.

Senyor

4'95
SALDO

—

Senyora

Noi

4'50

3'90

en calçat de lona;
el parell des de
pessetes

A , n W
i
7 K
dl I V

Dlrecdó del vent NNE., SE. Calma
Velocitat del vent en metres per segon: 4. I , C.
L O C A L S
Estat del cel: Quasi tapat.
, Classe de advols: K.N., St.K., St.
Observatori M a t a o r o l ò g l o da l a
ü a l T a r a l t a t da Bareeloaa. — Dia 3 K . C
de setembre de 1923.
Temperatures extremes a l'ombra:
Hores d'observació; A les set, a les màxima,23"0: mfnima, 1 V5; mínima oroo
tretze i a les divuit.
del sol: 12.0
Baròmetre a 0* I al nirafl de la mar:
Oscll'ladd termoraètrica: 3'5.
Ï W 7 . TW», 7607.
Temperatura ndtja: I8V2
Terwòmetre sac laX), 22·7. SOU
Precipitació aquosa, des de les set
T e m ò m e t r e huatt: 140,18*3, 170.
del mati del dia anterior a les set del
Humitat (cantés!mea dc satnradóX dia de la data, inapreciable.

Treball efectuarà una visita al Cenire Telefònic Urbà.
Els socis que deéltgin anar*! hauran de passar per la Secretaria do
1 Instituí, par a racoUir una conlrase.
nya.
Lloc i hora <fe reunió: Carrer Avinyó, davant del Centre, a dos quarts
d'onze del matí.

COOPERATIVA
DE FLUID ELÈCTRIC
Es prevé a tots els sòcies d'aquesta entitat als quals s'havia
invitat anteriorment per alguna de
les excursions col·lectives que han
de realitzar-se durant aquest mes
amb l'objecte de visitar les obres
i construccions fins avui efectuades, que el dia 6 del corrent quedarà definitivament tancada l'inscripció, per a la qual han de passar per tot el dit dia, o abans, per
la secretaria d'aquesta cooperat i v a - Plaça de Catalunya. 9, l.er
La Caixa d'Estalvis de Barcelona,
durant la passada setmana, ha ingressat ptes. 890.956. procedent de 5.364
imposicions, essent 290 el nombre de
nous imponents.
S'han satisfet per 1,705 reintegres,
pessetes 59e.051'85 i per a la compra
de valora per compte de 12 imponents,
pessetes 23.509"25.
Total, 1.717 reintegres i pessetes
621,56110.

-Restaurant Martin

— ALMElíDROL·nïA BELLEZA
Reapertura el dia 5 de setembre
Es la REINA de les CREMES. Reju.
Al Consultori iMèdico-Quirúrgic que
veneix, embelleix I conserva el cutis» sosté la Secció (Permanent de Socors
No conté grasses. Inofensiva Fi per- Mütus del Centre Autonomista de Dsfum. Venda en perfumeries.
pendents del Comerç 1 de la indústria, durant el proppassat mes d'a41
gost s'han efectuat 'es següents vislHABON.I
tew
pciM r··tU·InrilIbl·il
tl tratanliBlo i t \
Medicina i clrúrgla. 759: Nas. gola
I» OUbtUii. llb>-|
i orelles. 101; Sistema nerviós, 30;
• (••rU. BlSOBIS, Cori·l
Vies respiratòries. 40; Oculista. 188;
ló», TUtitorl
Infància, parts i ginecologia, 68; DenI atmaiaiUmo, Xmtmf, Ob··ldkd.l
tista 67 I Pedlcura, 18, les quals fan
••Utlüs, Broifillli, Xalòmato,
un total de 1.271 vivsites. També
IEc»mu, Ülttru, KilrtllBütilc.
UlnomBk·, »tc.
s han efectuat 50 reconeixements de
tHa «MÍ u Ulmmk finiu s Mhbnbl
nous socis que desitgen ingressar a
I Dirigir». L»bor. BSU·lMt. íUa. t u l
l'esmentada Secció.
|P«íro, 11. Tiléf. sssoa-aw·iio·üi
A l'estació del Nord on guàrdia orba va reconvenlr un cotxer perquè
posis bé el cotxe I no destorbés la
üortlda dels passatgers.
£1 cotxer s'insolentà i el guardià
va peodre nota del número del cotxe
1 l'invità a portar4o al Dipòsit MunletoaL En ésser al carrer de Roger
de Flor-Almogàvirs. es va negar a
passar més endavant i l'urbà sol-iltà l'ajuda d'un guarda de seguretat 1
així el cotxe passà al dipòsit i el cotxer a la inspecció de policia del Nord

Xarop Osteogen
Genové
Reconslituent Ideal per als nens
Al carrer dtt Cremat Gran un gos
va mossegar un noi de tretze anys,
causant-li ferides al coll, de pronòstic reservat.
El noi ha estat degudament auxiliat
al dispensari.

- S É ie n al 15 del corrent

ALHAMA CE ARAGOW. CasUjj.
Teatre. Gran» parcslU·c nan
yftfr uiurinès directament 4
don Am»<li) Oran- Mallorea,
I Firde 59 any», íou atropellat per dues TJ I
gonetas, causant-li contusions i con-l
moció visceral.
A la famrica Societat Anònima c«.l
mes. del Hassatge Ricart, un I n i , I
llador es cansà una forta oontustó i |
lo mà esquerra.
Trebalfem a la Sucursal de la Ct,
talana del Gas i Electricitat, de Saml
Adulà, un obrer es cauaà una ferídJ
incisa a la vora cubtoal de la mil
dreta.
Foren degudament assistits als d^l
pensaria.

Dues noies de 19 i 16 anys ves:s|
sense permís, plàtans als carrers <j«|
Manso i Borrell, i per haver-se i l
solentat amb el guàrdia urbà que l·il
va reconvenir. amb l'ajuda d'un gii^.l
dia de seguretat, va acompanyar ?,|
a la delegació.
També fou portat a la delegació ajl
home de 24 anys que venia sens; I
permís, i havent-se insolentat 1 f^itl
rodooament a retirar-se, com U m»|
i nava el guàrdia u r b à
La tartana núm. 21046 va atropella I
una duna de 60 anys, oausant-li coaT
íusions a diverses pafts del oos. t>\
pecialment al peu esqusrre.
Dijous vinent, a les deu del vespr>|
es projectar* al Centre Antonomiít-I
de Dependents del Comerç 1 de la Il·l
dstrlas la continuació de la mazm|
coUecdó de les Guiltencs.
Aquestes projoclons, són preparr.;.|
ries de l'excursió en projeicte a
Serres del Pas i Collsacabra per
dies 23 i 24 del corrent.

• E S T RENYIM ENTI
Es cura amb l'esquisida jalea
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remei eficaç; postre rlquíssim.
I Oe venda a tots els colmados i drog-js-l
ries. Dipòsit: Magatzems Fonolleàl
Serra. Comerç, 38. • Barcelona.

Relació dels objectes trobats als q
xes dels Tramvies de Barcelona S.
Companyia General de Tramaries {
, Tramvies de Barcelona a Sant v |
dreu i Extensions, durant el dem
mes d'agost, els quals objectes es '.rt-l
ben dipositats a l'oficina correspon?s|
a disposició de les persones que ací»
diün tenir-hi drets:
Deu paraigües, una ombreUa.
bastons, dotze moneders 1 boissl
EI vinent dia 15 serà oberta la ma- ' quatre parells de guants, setze ranftl
tricula per a la Classe Elemental Se- : un parell de patins, un medalló 12»I
lecta del Liceu Dalmau, per a un re- 1 el retrat de dues nenes, una ca^lenil
duït grup de nenes d'onze a tretze i medalla de Sant Josep, una cartenl
anys. Entre les Innovacions pedagò- I amb títols de socis del Reial Polo Jo I
giques d'aquesta nova empresa del key Club, un llibre •L·e Franca 1' Csl
Liceu Dalmau, figura la iniciació dc marcial», una Agenda Scott amb » |
les alumnes en l'estudi pràctic 1 ar- , tes. un cubre-colxi de ganxet, una u>
tístic del francès mitjançant mate- signla del Sagrat Cor. un vas d* 3*1
rial llngvofono ad hoc, i la intro- tall de butxaca, una quantitat a ^ l
ducció de la .psico-higiene per a l'e- monedes d'argent, un mocador aartl
ducació del caràcter de les nenes. una moneda d'argent, un doble nsf
Una vegada assolit el petit nombre tre d'amedir, unes ulleres amb mtl
de nenes que seran admeses en aques- nec, una capseta amb un lente. au'l
ta classe, tota nova inscripció haurà capseta amb on uascó de perfum, ui"!
d'ssperar rigorós tom per a fer-se capseta amb colls de celuloMe. unj
efectiva. Per a tota mena de detalls, capsa amb figures de pasta, on b*l
a la direcló general del Liceu Dal- ret de palla, un pany
una 11:^1
mau, carrer de VaKncla, 245, de cinc un maletí amb peces de vestir d f*|
a set de la tarda
bol, un paquet contenint rosari*,
paquet contenint un llibre en írs"'!
cs i una llibreta un paquet coní«|
Pr a pendre part a les festes que oint estisores i un ganivet, un * í
amb motiu de la Festa Major tindran quet contenint Unes cetrllleres. •3|
lloc a la Plaça de la «onanova eh paquet contenint dues novelles. 2I
dies 8, 9. 10, U I 12 del corrent mes, paquet dirigit a Marta Ortiz, un
ha estat contractada la renomenada quet contenint llibres de text. un
cobla La Principal de Cassà de la bre conenint dècims de la riía, d i ^ l
Selva.
sos retrats, algunes claus, uha cs*
Oportunament donarem a conèixer rl plegable petita, un talona/1 de "
els altres números del programa de buts de «£1 Louvre». un llibre de '
dicina d» F. Coate.
festes.

La Junta Directiva de l'Associació
importants rebaixes en lots d'olles,
pots, cassons, caceroles. etc, en alu- de Propietaris «Salut Esport Club»,
mini extra. Llorens Germans. Rambla avisa la celebració da les diverses
festes que s'efectuaran amb motiu de
de les Flors, 30.
la Festa Major d'aqualla barriada.
Entre les festes figuren tres balla
Al dispensari d Hoatafranchs ha estat curat, d'una ferida d'arma de extraordinaris de societat, i una ault>c al pen esquerre, Ramon Manza- dició de sardanes, ultra concursos de
no i Gómez, de 3t anys, peó. recent tir 1 tennis i altres festes populars, 1
arribat de F r a n ç a el qual ha da- per a la mainada
Els balls tindran lloc a lo sala d'es
da rat qua l a dita ferida H fou produïda per uns individus dei some- péctacles del «Salut Esport Club., 1
tent, que, perseguint uns que roba- le sardanes a la pista de patinatge
ven melons, a la Torrassa (HospTia- de l'esmentat club.
L'execució del programa de bolls
let}, ei va tocar una de les bales.
El ferit ha passat a ItmapTtaa Clínic ha estat confiada a roFxjuestrlna-jazz1 se n'ha donat part al Jutjat per 4 band «Constans». De les sardanes se
n'encarrega la cobla «La Principal
fos un dels lladres de melons.
del Vallés». Farà el toruavlla la banda de la Creu Roja
—
Vins marca Clariana
Xampanys. Licor» RUa. Catalunya. 95
Accidents del trebalL
El pròxim diumenge, l'Institut d ATreballant a les •esoatacions del
lumnes i Ex-Alumnes de l'Escola del | FerrooarBi Metropolità un obrer peó.

De

Societat

•La doctora Quadres Bordes hs *J
sitat a iBrusseiles i Hospital de ^ f l
Joan. essent atesa i objecte V^IJI
cions per part dels faoulUCtius 9
gran bospital.
—•
j i
Ha marxat a Casserres. acompíDFJI
de la seva gentil muller, el w^LI
bon amic i distingit company.
Marc Jesús Bertran.
Un d'aquests dies arribarà a la "SI
tra ciutat, el Jove doctor Lluís ^ 1
Rius, després d'haver professi
curs a la Facultat de Medlcln*

LA VEU DE CATALUNYA
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OTICIES DE LA PENÍNSULA
( T e l e g r a m e s
ELS TEMPORALS
lempesia d'atur, dímuenge, origrans danys a la província de
ríd, (puix v« recórrer una «xtenzooa, en ia. qual va «aure fona
regada, va çrrassar vinyes i ary fruiters, bolcà alguns vehicles, l
fimunicà alguns petits poblets a
fa de les Inundacions,
to^es les inundacions registrala més important tou l'esdevlnal «Ventorro del Chaleco», on
ausa de la gran quantitat d'alreventà un col·lector, essent caujue s'ofcris una .profunda ibalma.
originà que la mitjanerla es
ÍMÉS, essent necessari desaülotjar
| haiiitacloos sense poder salvar
desallotjament es íéu amb v&del <;os dels bombers, end·rrof
a la poca estona, alguns piseust ocasionar desgràcies
Poble de Torrejón de Ardoz, una
tma elèctrica incendià l a cúpula
resglésie, propagant-se el tfoc ràIment al temple.
Ixo que per a sufocar l'IacentU
fitaven Insuficients els mitjans
què comptava el vciaal, í'uvisa
telèfon al serv'el d'incendis de
riJ, el qual, després de llaigs eslos aconseguí dominar-lo a mitja
haventfle cremat la part qúa
Iprèn l'altar major.
\s pèrdues són de gran conslderatenne municipal de Ciempoos fou «l més castigat, inundaotpc«)let anomenat iBayona. *i-a(-se de Watltzar grans eaforços
salvar ela velne.
rierada portava molt de 'bestiar
alguns veiiicka, rebent llurs
ictote assistència facultativa a
rualos.

ses, en i * qual es demana el seu
prooeesantent.
MANIFESTACIONS' OEL SENYOR VILLANUEVA
£13 periodistes ban visitat aquesta
tarda el senyor Vlfllanuava.
Preguntat aqpiest sobre els rumors
clrculate eobre la sev» actitud, ha
contestat:
—Tot això són fantasies, ^
No he posat cap veto n l m'he ficat
en res, nl jo he amenaça' amb sortir
d'un partit en el qual vaig nébter a
la vida pública, t en el qual moriré.
Wo he parlat d'allunyar-me de la
•política, n'hi be escrit avui sinó dues
cartes: una al sots-secretàrl. senyor
Bermúdez de Castro, 1 una altra al
meu secretari T. articular, per a dir-li
(fue tornés aquesta tarda, perquè jo
no be estat aquest matí al ministeri
i n& l'he vist.
La veKió de tot l'esrevlngul l'haurà donada el president i no facin
cas d'altres versions per a les quals
h i pot haver moltes causes.
(La meva sortida 4«! minl«t«ri éa
públicament coneguda
De? de que extetelx el problema
marroquí jo he proteísat la política
pactista i econòmica. Ara es tracta
de conquerir una Unia més segura,
però no segura del tot, 1 com es de
suposar, més cara, patquè els moviments I operacions qme s\han de reaUtaar per a estahllr-la, han de portar
més grana despeses per al Tresor. I
aquesta te la meva tortlda del Covem.
(No h i ha cap misteri.
VISITA. — TRANQUILITAT
Ha visitat el ministre de la Guerra el general Tovar.
£1 general Aizpuru ha dit que al
Marroc regna completa traoquiUitat.
NOTA BURSATIL
Els cabals públics es presenten Irregulars.
•La partida de l'toteílor puja «
cèntims i tanca a wae.
iPel contrari, els Amortitzables 5
per 100 daamereixen de 10 a 25 cèn-

1'ACTITUD 0EL8 CABILENYS
Madrid. 3. e1» alt
hcsta tarda s'iian rebut notícies
j Marroc dient que shan preeentat
Ta ooooenlracíons de üabilenys
ant la posició de Tlfarauin, no
tisegulnt posar cap nou cercle a la
Les accions bancàries, encalmades,
|ció. com een llur intent, metcè* 1 de les industrials estan ifeime* íes
irU toc de canó que ÚBS de la Felgueres i els Ferrocarrils.
poeüciór se'l.- Siu.
(La moneda estrangera, ferma, llevat les lires, que baixen 70 cèntims,
EL JUTGE PREVARICADOR
i queden a 31'35.
Els francs pugeo « 42'40, Ise lliures
I jutge d'instrucció don Per« Rotuez Pwrcrps, ^vul siha í e ; càrrec a K " » ; els dòlars, a T'tó, i els belí Jutjat, cessant, per tant. el se- gues, a aVK.
Entre particulars s'han fet marcs a
Ir Cases.
90 cèntims el miUó.
bmbé s'ba fot càrrec del Jutjat
fciicipai de (Clhan&erí don Fèlix
L'AOTITUD DELS REFORMISTES
Irtas.
Madrid, 3, 10'30 nit
Viii atia dictat aute de prooessaDiu
^La
Voz»,
relatant
un episodi
|it i presó contra don Ernest Ca- de la crisi:
I germà del jutge, i l'Agant senyor
«Entre les diverses conferències que
Irales.
el president del (Consell celebrà ahir
f r haver-se tntuhil í declarat in- sobresurt la que celebrà per telàfon
Ipeiant el Jutjat especiaJ. ha pas- amb el president del Congrés, seI tol l'actuat en l'assumpte Cases nyor Alvarez.
i v u d l è n d a , essent aquesta a la
(El marquès d'ABiuoemas Informava
J correspondrà acordar cl que s'iia- a don Melquíades del pliantejameut
fe fer referan^ al jutge interí don de la crisi, sens dubte 1 de no haver
|onl Cases.
acceptat la cartera de Finances el
fcuest. matí han estat rahu» pel senyor Cbapaprtata perquè contestava
f ídem de l'Audiència, senyo Me- ol senyor tUrarez: — AIxó no pot
1*. eto jutges municipals propie- ésser. E l senyor Alba té el deure
d'impedlr-bo. l e s representacions en
|s que es troben a Madrid.
els CeblOete es retiren quan poden,
t n i b ó sotore l'esdevingut en la re- no quan volen.
|Í es guarda reserva. No obstant.
Jnsisfla tel (marquès d'ADhacemas
»Dia gue en aquesta reunió, els
^«s municipals consignaren llur en dir que l'actitud del senyor Chul·esta per la oondiuicté de l'ex-jut- paprteta era Irreductible; l novament
• ^ o r Casas, 1 soUicitaren del se- el senyor Alvarez tomava a demanar
presideut, que «s procedís amb la continuació del senyor Qhapaprleta dins del ministeri.
feserva.
Tenim per exacte que on Melquíat*?7** d'acahar l'entrevista del des Aivarez eludí correoiament «1
fuent amb els jutges municipals. compromis de què un amic seu s'm1 « u n i t la sala dè Covem,
corporés al ministeri, dient al marions ens iiílormen, en aquesta quès d'Alhucema» que aprovava la se
uo
acordat retirar «lg eape- va conducta i que en aquests mode nomenament do jutges in- ments tenia més fortament acusat
el deure de continuar al cap del mi|ns dairexamcnt íeta.
nisteri. Segueí»!, doncs - 11 delia —;
Qb s'ha acordat dirigir un ofici vagi
«1 Paiiaraent, expliqui la crion Antoni Cases, ordunan'-li aue
si, i , després, pot complac amb la
» «n «i eàrrec.
cooperació personal dels meus amics
• ^ • « n s diuen que s'ha acordat t'Ins del Covem, si per aleshores ia
L^TT3 5eayQI Polanco en l'e- necessita.
f"0! del Jutjat municipal de Cham
(D'aquesta delicada manera s'ba
I» i?4* 05 <1iI''»*·ixi un oStci al poapt
don Melquíades fora l'abast de
IVo» c u Mariscal, perquè en coml^s critkfiias a les quals ba de donar
n?X ,d? Vzrtd* ipriBHÍr de fia lloc aquesta anomenada racompo&cló
Mmoc^aj. a'aocarxegui del des- deü ml^lstert.
A , U'^&T
Clhambcrí, com a
* ael hlenai aateeior, euisant- MANIFESTACIONS DRL Sr. OM APAPRIBTA
[ J a « e , els corresponents oficis.
J m m de a. M. presentà un*
Aquest mati ela p modistes a t u n
cuna» «1 feuee a n a u Ca- emmtístnt amb «l mmso* Ote^aiias-
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ta perquè expliqués la seva actitud
puiïllca, 1 l'ex-íuintíiire del Treball
ha d i t :
—do havia preparat uns projectes
que havia de presentar a les Curi;,
l'aplicació dels quals resultaria impossible mentre Ja situació eoonómica no s'aclaris.
Jo, «om a minutrj del Treball, vela
irrealitzable aquella tasca mentre la
Hisenda no s'encarrlkés en tal forma
que les quanUoacs despeses d'Africa
pemieiessin portar a 1* pràctica l'obra social que tenia preparada.
•Per aquesta causa vaig dimitir la
cartera del Trebail.
Cl prealdeut del Consell de ministres, que sap que sóc un polític disciplinat, em va parlar da què «1 programa d'economies que jo desitjava,
l'ha/via de realitzar jo mateix 1. per
tant, oiassar al ministeri de «Finuices.
Vaig posar tota mena d'obstacles,
1 vaig parlar do què l'opinió quedaria defraudada par aquesta nova actitud meves però se'm van donar
tota mena da. garanties perquè i obra
entüoómica ipc^uès ésser efectuada.
Damunt meu es va exercir la pressió
QM damunt d'un home poliUo disciplinat exerceixen les consideracions
del partit; se'm va parlar de què la
concentració necessitava la meva
collaboracio; i jo no vaig tenir aiCnè remei que jjnastar-la·bi.
Però anit passada — ba continuat
di«nt — «m vaig Assabentar que el
senyor Villanueva considerava la crisi sorgida dissabie, com u una maniobra perquè ell deixés la cartera
de 'Finances i l'ocupés jo.
- Aquesta lactitud del senyor Villanueva va pendre violents •caràcters flns
al pum que ba amenaçat, en una
carta dirigida al marquès d'Alhucimas, amb abandonar el partit, perquè es considerava menyspreat per la
conceutraeió 1 explicar el que creia
havia esdevingut en una nota a la
premsa.
io, «n assabenta r-me'Q. vaig decidir no jurar.
Aquest mati ha vingut a casa meva
el president del Consell de ministres i ba ipreíés fer-me desidUr del
meu propòeit que ja era infmagihle.
Quan el president del con^lD estava
pari-ant amb m i m'ha 'visitat el ministre d'Estat.
Els precs de tots dos uo ban aconseguit fer canviar la meva d-íjcjsiü.
Jò no be abandonat la cartera del
Treball en virtut de cap acte d'hostilitat a cap company. Jo no he accepta^ la de Finances, sino amb la segureiai que el Covem havia d'acordar que el 'ministeri intervingués en
les despeses miUtars, i que àdhuc
•havia de donar una nota declarant
que DO s'aniria a Albucemas. sinó
que la línia Sidi-Dris a In-Zorah marcarà el límit de l'avançament. I donada la seriositat amb què havia adoptat aquest criteri ningú pot atribuirme cefr altre motiu per a abandonar
•aquell primer càrrec que deixà el senyor Villanueva.
Acaba dient que aquesta nit marxava cap a Torrervieja, per a passar
uns quant dies al costat dels seus
pares. Després anirà cap a Parfc, i
quan s'obrin les Corts presentarà un
projecte del ministeri del Treball com
a proipostcló de llei.
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AJORNAMENT DEL OONSCLL
Corn q w .-n jifvlitlco esfàvlst que e*
frustre-n tots els programés que aiiuncla cl maiqt»ès d"iA.thuoemas, ol Consell do ministres anunciat iper a demà s'ejorna flns dimecres.
El Rol tonia demà cap a 5ant Sebastià, però cl senyor Alba no anirà
acompanyant-lo, com havia dit el president, sinó que romandrà a Madrid
per haver d assistir al Consell anunciat.
NOTES DE MELILLA
Melilla. — iDes de la posició de T i íamiu dispararen damunt diversos
grups rebels que <lutentaven avançar.
Continua «1 tanonelg del poblat
d'Axdir.
Els rebels feren foc de l'usell damunt ia placa d'Albuce mas.
L'avançada d'Atrau ha estat bostlUUuda durant la uit,
Han arribat a k i placa, procedents
de les Infermeries genwals. diversos
equïips quirúrgics
Han estat bospitaliUMS per Xerides casuals en accidents, el soldat
d'artilleria 'Mani Cómex. el de la mateixa arma Joan Oonzàlez. t el del
quart de sapadors Jesús Castro.
Correu rumors d'Uaver estat detinguts en <uu poblat proper a ia placa
diversos moros als quals s'acusa de
conspirar contra la vida d uu amic
d'Espanya.
Avui- H'ba «tfectu^t l'enterrament
dels aviadors Boy j Baeza que moriren el dia S9 quan 'volaven damunt
lu posició de Titaruln.
Han arribat alguus aeroplans per
a reforvor les esquadreies,
A causa del temporal regnant, els
valxeíis que es trobaven a Af rau han
marxat cap a fbafarlnas per a refuglar-se.
Ha eortit del campament general
de Dar Quebdanl una forta columna,
marxant per tSidi-Messaud flns a T i faruin. sense que fófi hosttlitzada per
l'enemic.
Els moros hau tornat a canonejar
els aeroplans, po navunt fet sortosament cap blanc.
Abir estigué el comandant general
a les posicions de Tlazl Azza. Ev
aquesta va passar revista a la guarnició. En íer-se fosc tomà a la plac*
Les bateries de Taíersil dispararen
damunt concentracions rsbels, obli
gaat-les a fugir.
DE TETUAN
Tetuan. — Comuniquen de Ceuta
que amb motiu del ban del comandant general Montero, els fotògrafs
estar, fent un gran negoci.
A les portes de les fotograftes hi
ha cua, i sembla que les aotoritats
van a intervenir&i amb motiu de
l'abús que cometen els fotògrafs aprofl tan t-se de les circumstàncies.
Avui ha loraat de Ceuta, on anà a
acompanyar la seva lamlUa, el secretari general de d'Alta ComissariaNOTES OE MÀLAGA
Màlaga, — Anit passada, en tren
especial, marxaren cap a Madrid 114
soldats ferits i on sergent de regulars.
A la caserna de la Trinitat se celebrà l'acte d'imposar la medalla de
sofriments per la Pàtria a 15 soldats
del regiment de- Boobón
Prop l'esta'-'ió de Bobadilla aterrà
l'aeroplà H. Si por haver-se-U trencat .un tub de pressió.
iL'eparell, que procedia de Granada, una vegada rtjperada l'avarià,
continuà la marxa.
,

L'ALT OOMIOBARI
Tetuan. — Ha arribat a la pla<;a al
comandant general de Ceuta, senyor
Montero.
immediatament es dirigí a la residòncia, conferenciant amb l'Alt Comissari.
Attür fou llegit per un pregó moro
l'anunci dels resultats que ban da
complir els indigenss, per haver-los
permès entrar i sortir de la població.
No se sap quan empendrà el viatge
a Madrid l'Alt Comissari, si bé es
creu que flns que acabi l'estudi dels
projectes tributaris que pensa estar
bllr per a reformar el pressupost d ingressos eu aquesta zona. no marxarà
a la Cort.
DEL ROBATORI OC CUOM
« J o n . — Continua Ignoranvse ti
perader dels atracadors de la Sucursal del Bano d'Espanya.
Las recerques de la guàrdia civil,
per la muntanya, on se suposaven copats els atracadors, no han donat « sultat.
Cl director del Banc segueix gravlaaim.
E l Jutge que instrueix el sumari suposa que els maUoctors tenen còmplices a Cijúin.
S'ba disposat que sia detingut a
Oviedo un tal Felljp, el qual se'l oreu
complicat en l'assumpte.
PETARD
Almeria. — Comunuiuen ds Meeaeí
que en el carrer Uarg. explotà un petard, origiuaut alarma.
Sense desgràcies.
EN MAURA
Santander. — Ahir visitaren al senyor Haurà, a Solureanoi les Directa
ves d'el Centos, joventut i Mutualitat
Obrera,
Foren rebuts psl senyor Maura.
amb «l qual parlaren de i'aotualliat
poliüca.
El senyor Maura ratifloà davant da
dits visitants el seu propòsits de no
tomar a governar sinó amb els seus.
Els mutualistes muntanyencs romangueren a Solóraeno gaJtebé tota
la tarda.
DE GOVERNACIÓ
Madrid. 4, 3 matinada.
El ministre de la Oovmiació. en
rebre aquesta matinada eU periodistes, ba dit que «1 Consell d« ministres, en contra de ço que liavia dit el
president, es verificarà avui, dimarts,
a les quatre de la tarda.
Els telegrames de la península acusen tranquiilltai,
OOMÜNICAT OFICIAL DEL MARROC
Comunicat oficial de Guerra:
L'slt Comissari d'Espanya al Marroc, des de Tetuan comunica a aquest
ministeri, el següent:
Sense novetat en tot el territori del
protectoral.
DE MELILLA
Melilla. — A Alhuoetnas continua
el eanoneig del poblat d'Axdir.
Etó rebels fera dispars de fusell
sobre la plaça sense novetat.
El «anó enemic disparà quatre vegades contra la posició de Benítes.
però la bateria d obusos féu callar el
foc enemic.
A les sis del mati ba marxat a
Dar Quebdanl el comandant general
de MellUa, amb el seu qutrter general, per a Inspeccionar tot el front.
DE LARRAIX
Càdiz. — Procedent d'e Larraix, ha
arribat el «Isla de Menorca», amb 29a
soldats I classesi malalts.
A la zona de Larraix tai ha tranluttütat.
El Raisunl assegura que no passarà ras.
OBSAPARIICIO
Alacant — Circula el rumor que ba
desaparegut l'alcalde d'un poble important d'aquesta regío. emportant
se'n la fiança del contractista municipal l l'import de la nòmina de tot
ei pereonaft, de diverses mensuailtataLa guàrda clvU sembla que ha rebut ordres per a oercar-lo.

R M D'EMPRESTIT
Madrid, 4, 1230 matinada
Sortint al pas de rumors que ban
circulat avui, el senyor Ghapaprieia
UN BANQUET
ha negat aquesta tarda qoe s'estès
Sant Sebastià. — SThn. calibrat un
preparant a l ministeri de Finances
banquet en honor del general Luque,
un emprèstit
D'eixó nl tant sols ee'n parlà en ooncorrentbi els generals Molio. Que
Jordana i Portes, autoritats i
els Cons^Us de ministres celebrats rolt.
molts concurrents ai tir.
pel Govern dimissionari.
ACTE JAUMI
L'INDULT PEL CAPORAL BARROSO
Logronyo.
— En el poble d'Haro se
ILa •Úaceta»'publica anlr el Decret
indultant e l caporal Josep Sànohez celebraren els actes jaumlnj que esBarroso de la ipeaa de mort que l i taven anunciats.
Ahir, diumenge, es digué una missa
£ou imposada, commutant-li l'esmentada pena per ia immediata de re- solemne a la basílica de la Verge de
icüujiú liui'Jtar perpètua. |1 delxaail la Vega, assistint-hi enorme concureubsiatent4. 'tots e ü altres (pronuu- rència amb banderes.
clsmants cooUnguts en l a sentència.
Desprès s'organitzà una manifestació amb bandes de música.
«fr
OBTENOIO
A la plaça de braus se celtbcb un
El caporal d'aviació Lluís Elizon- àpat.
do detingué al carrer d'Atocha a iPau
A la tarda, un míting al mateix lloc,
Barrio, que repartia fulleí claadeí
parlant, entre altres oradors, el com- A
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IS VEO HE CATA1XJNYA

Pàg. 4. — Dimarts, 4 defleteiMBte<fe

N O T I C I E S DE L ' E S T R A N G E R
Discurs de Poincaré
Parla, 8. — Amb motiu de les testes del centenari de Renon que s'eslan l'^lebram a Btelutiya, fi pnfslil·iii stínyor Poincurè ha ipronunclat
alguns discursos, entre els quals mereix esinentar-s© eepecialment el pronpnçiat a Suiut Brleux, eu el qual deílarft el cap del Goveni que el pals
ralV-tx de l'actual Gabinet que continuí reclamant insistentment l'ezecucló del tractat per a la stgureiaT
de Pranyu j la solució del problema
de les reparaciun».
Va acabar dient que els que fora
(Je Frauya tracten de paratilaar l'ac(46 S'mguoétl· bo tan esterüment, perquè Prança no canviarà de política,
perquè sap molt bé el que vol i està
resulta plenament a «zlglr-ho. — Havas.

Propòsits-alemanys .
Barlin, 3. — La premsa d'aquesta
capital diu ^que el Govern es preocupa actualment en far que d treball
dnfr'l'ob^eMe d*witaT la desmoralHeaúK) que «agoa íntre «ís obrers parats.
£1 «Marí «Zett» 4hi que han .estat
gnteuladbs negociacions ajnb la co
missió econòmica de Reoània. en el
«BU» fa referència a la possIbiBtat de
donar a la resistència passiva d'Alemanya una forma més eitottca, —
Havee.

La tasca
de la Societat de Nacions

Informacions
S ' a u g m e n t a r à

o

A Ferran AgtiUó
(Encara que la llei electoral del K
de juliol de 1919 (hagués donat un alixé^resaitat que no «1 triomf d'aques
ta 'lliga anomenada del «(Bloc Natio
aal», que ningú sap un te el Seu dom i d i i social, ni «fui el compon. Ja
Jlei no saiífTà a cap oigaúitzacló
Perquè realment «Is seus dos articles
essencials són antinòmies; un d'ells
es ran-la en la representació proporcional; l aKre institueix en favor d*
la malcria, una <p>(tina formidable.
Ea primer indigna als majoritaris
que comproben el fet de la representació prapoiwonal, i el segon, natu«•ratment, indigna als proporcionalls"tes.
L^quest problema encara es complica més quan es peeen les «arrtèresipensées* polítiques, dunes tant el
«bloc des gauedves» oom el «bloc National», es creuen segurs de vèncer
amb el sistema que tenen escollit.
(Aquest íet, naturaltnent. ha motivat
que molt* dlputate. sobretot aquells
que no tenen gaire segurs la iBOTa
ciicumscripció. hagfii fet proposicions
•que la Comissió encarregada deetudiar-ies tiu tingut de iposar a la porta
un Uetreret oom -el que porten els
tramvies els diumenges a la tarda a
l'hora de les sle: aCompleto».

•De totes maneres, el Govern francès s'ha compromès a Uefcusur el
sistema proporcional tal com la llei
del 12 de juliol de 1919 el va instituir.
iPerò, una sola moditteació sembla
possible, i aquesta iper als diputats
actuals, és talment «ubjecUva* i perillosa, doncs es tracta de l'augment 0
mimvació del nombre de diputats.
Aquest projecte iha estat motiu d'ajornament cada vegada que ha anat
a discutir-se i a mida que aivença el
temps ejectocal. els diputats contrans a l prqjecte da la disminució del
nombre de diputats, es proposen coacNormalitat al Rin
cionar al Govern, anunciant-li que la
seva actuació a la Cambra canviarà
Duseedort, 3. — Segons noticies re- íjagons la que prengui el Govern en
budes en aquesta població, a Esaen i pro o en contra d'aquest projecte de
a Mulbein s'ha reprès el treball, sota reforma.
el control de les autoritats franceses.
Els delegats dels obrers no pertaCom que ho creiem interessant, hem
riyeaés al paiCH comunista d'Essen, parlat amb un deU homes més coneIIHTI proposat la represa del treball a guts com a tàctics del «corredó parles autoritats d'ocupació. — Havas.
lamentari', i com a profeta electoral

Otnebra. 3. — B l vescomte d'Isbii,
prement sortint, ha pronunciat el
manors d'obertura de l'Assemblea de
la Societat de les Nadons, exposant
sian&riameot la solució de la situació
internacional i la labor realitzada per
la Societat de les Nadons, precisant
el ret qpe els Estats es dirigeixin cada vegada més freqüentment a ella
per a solucionar conflictes sorgati
«ntre ^te-dtversos Estats.
A Içs cinc de la tarda d'avui es
rt-unelx, l'Assemblea, per a procedir
a l'elecció d d Pmaltett. — Havas.

V i d a

religiosa

Avui: Sant Moisès, mofeta, i Santes Càndida i Rosa de Viterbo. — Demà: Sants Llorenç. Justinià i Macar),
màrtirs, i Santa Obdúlia, verge.
La missa de demà: Sant Llorenç, color blanc.
Quaranta hores: .Demà, a l'església
de la Casa de Caritat. Hores d'exposició: De les nou del matí a les set de
la tarda.
Cort de Maria: Demà, Nostra Dona
de les Neus, a Sant Just.
Adoració nocturna: Avoi, Torn d e
fa Immaculada Concepció.
Vetlles en sufragi de les ànimes del
Purgatori: Avui, Tom de l'Immaculat
Cor de Maria, e la seva capella, Escorial, 155 (Gràcia). — Demà, Tom de
les Chic Liagues de Jesucrist, a la mateixa capella.
— GcmuuulBt dc Kos.au Senyora del clan»ttc, dete fiu* dc la ciutat de SOIMJUÏ i del
sen blsba.t
„ „
JTowiaJns de 1» fnncion» relisiosee amb
que els sod» de la dita Germandat obsequiarain
llur
Patrona, l a
Verge
da
Claiu-irc. a la parroquial cseltsla dc Sant
Agu&ü, dc Barcelona :
Dia 7 de setembre, — Kcpicament general dc campanes nntmcioc tia festa.
Dia 8. — Festa de la Verge del Claustre,
l'atrooa dr la r.crroondal. A If* vuíi. nii^-.:i
Kcada • càrrec d'una família devota de la
«Mi
A i . . dea, Cilici solemne cantat per la
capella dc mCuiioa dc remnentada parràquia
Fari el poncelric el P. MaBes dc Sant Llorenç, O. M. Cap. Cuardiü del Convent de

Swr'4Dia IO.
lAaL· de

.

,

. . „

— A les set, nufisa en fulrasi d'En
Miguel i dc Bassols, marquòs dc

Blondcl
A les vuit. missa p e l'Anima de Na Kamo
aa Call Baldó (A. C. S i. devota dc l a
Vci«e.
A dos quart» de noa, missa de difunts
pels
morts durant l'any.
A les nou. nuR-a dc perdí, per al descans
de l-taima de N'icnosi Carrera Ronre UL

c ai

— Tt-oíncia parroquial oc Nostra Senyora
del tat. - Dissabte Tinent, per i

nittar la festa, patronal d'aquesta església
i festa maior de la barriada de Can Tunis,
se celebraran els següentr. cultes:
A Ics deu del mati. Ofici solemne n l'al
tar, completament restaurat i decorat dc nou,
cantant-se una missa amb gran acompanyament d'instrumenu i veus. predicanl-bi el
Dr D, Jardí CanodeU
Diumenge, dia y. A les nou del mati. ofici
solemne en sufragi dels difunts i benefactors d'aquesta església.

Fills de F. Mas Sardà
S0, Rambla del Centre, 20
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quasi, quasi infal·lible.
I aquest polític ens ha dit:
—(La Uei de 1919 nxa el nombre de
diputats després de saber la xifra de
la població. Aquesta operació es va
fer amb «1 cens de 1911, puix l'arranjament quinquennal de 1916. coincidí
,aub «1 ple de la guerra, amb la batalla de Verd un. 1 no es va fer. A
més. es tingué de ] untar al vell cens
el nou i improvisat de l'AlsAcia i la
Lorena. En resum, el totai iva ésser
el de 686 diipuiats.
Aquesta xi.ra és molt elevada, és
la xiíra més elevada que com a reprecentacid tha conegut la Tercera Republicà.
—Vostè creuT
— No cal mas que tee un breu
resum històric. M t r i : la primera Cambra, elegida en 1876. tenia 633 membres; l'Assemblea Constituent, successora dels Estats-Generals convocats .per la monarquia, comptava
més de 1.100 delegats; l'Assemblea
legislativa, en tema 346. la Convenció.
W0. tàota el Directori h i (hagué dos
Consells; un de 5Ü0, l'altre de 250.
s-ütpr- la mateixa suma. 750.
—Cki obstant, durant l'Imperi 1 la
Monarquia restaurada. ...
— Aíi. sl! Sota Lluís XVIII, Carles X 1 Lluís Piübppe. no h i ihagué
grans nombres de diputats, tant aviat
n'hi havien 248, com 430. iFlns en
1840, no «6 retorna a les xifres de
caràcter i tradició revolucionaria:
900 per l'Asemsbiea constituient: 730
per lUssemblea legislativa de 1849- i
750 iper l'Assemblea Ciacíoiial de 1871.
—3 vostè de què és partidari de les
numèriqiues representacious o de les
restringents?
—Oh! A m i m'és igual. LNO sTva
d'oblidar que la Uei de 1919 flxa la
xifra de 626, amb carücter provisional, puix diu que en 1924 «l nombre
de diputats sera ei d'un per cada
75.000 (habitants.
— I perquè no es va fer aüci ales
hores?
- P e r q u è la guerra havia disminuït
ertraordinàriaraent la població. Però.
ara, automàticament havia d'ésser reduït de 626 a ó3u. La llei de 1919 ho
exigeix per moltes raons, entre altres perquè en 23 de marc de 1920,
s'augmenca la indemnitat parlamen-

B i s b a t
— E n aquesta Secretaria de Cambra s'han
rebut dc don Francesc Gresa 200 pessetes
destinades at Foment dc vocacions religió
ses.
— H a sortit cap a la comarca d'Drgch
cl visitador generral de Religiosos d'oquest
Bisbat, doctor don Marti Cagigte.
— Avui í s el dia assenyalat pci a sortir ds
València l'ambaixada que presideix cl car-'
denal Bcnllocli
Durant els dies que ha passat a la capital
llevantina, l'il.lustre Prelat ha estat objec-

de

diputats?

tària de 15.000 a 27.000 tfraca anyela,
1 aquest augment v a ésser aprovat
amb la condició expressa que fos
reduït el nombre de diputats, i perquè el 22 de març de 1922 el Senat va
suprimir les eleccions parcials fins
l'any 192.
—(Perquè posa en dubitatiu l'execució de la Uei, quan existeix no
una, sinó tres Ueis — pel çoe m'acaba
de dir — què ho manen?
—(Perquè el Govern ha demanat la
derogació d'aquests textos 1 la continuació de la xifra dels 626.
-(Per què?
—'Uns diuen que deu haver-hi una
xifra quasi doble de diputats que de
senadors. Doncs, si en 1876 (oren
acordants 300 senadors (dels quals 75
són inamovibles) més els 14 que s'hi
afegiren en 1919, en retornar a. nosaltres l'Alsàcla i la Lorena, calen prop
de 628 diputats; però els altres diuen
que això que un senador valgui per
dos diputats és una implícita revisió
de la Constitució, la. qual no ha editat mai res semblant. Els que van a
favor, diuen que -hi ha un altre argument d'ordre moral, i ifrs que les
regions alliberades perdien 10 diputats, i diuen que seria iniolerable veure com «nos dèpartements hérolques
et ravagés du Nord et de l'Est, ajouter cette mutilation poliUque», 1 es
demana, per a ells una excepció, però
els teòrics de la reducció responen
que. és un remei a la despoblació
mantenir intacta la representació parlamentària dels departaments que es
despobleu 1 invoquen els escàndols
beu coneguts de l'antic règim electoral anglès, d'abans de 1814, quan
les ciutats potents nascudes eu el
Nord-Oest: Manchester, Birmingham,
no tenien diputats als Comuns, mentre que els camps com (Bute o Old
Sarum, n'elegien molts que no representaven a cap elector,

L'Assemblea
de la Societat de Nacion-i
El cubà De la Torrienttl
elegit president
Ginebra, 3. — L'Assemblea de J
Societat de Nacions ha celebrat avyl
la sessió inagurel.
Hi estan representades la majonJ
de les repúbliques sud-amerteane* J
excepció de l'Argentina, que no tA
enviat encara la seva delegació, - f
Havas.
Ginebra. 3. — Un gran nombre 3,1
Delegacions ha proposat al seny.-!
De la Torriente. delegat de Cuba, pgl
a la presidència de la Societat de
cions. — Havas.
Ginebra. 3. — El delegat cubà ÍA
nyor De la Torriente ha estat elegj
president de l'Asaamblea de la Soc.tj
tat de Nacions, per 24 vots.
Et nombre de votants era de 45.,

La policia alemanya
dissol reunions
Duisburg, 3. — La policia alemanji
ha dissolt una reunió separatista
as celebrava a Bocbum.
També, la policia ha dispersat, 'ei
Us de les armes, una manifestació íc:

L'«Audace»
surt de Tàngerl
Tànger 4. — A les tre» de la taJ
da d'ahir, deixà aquesta rada ei to;
podiner -Audace». — Havas.

La Fira de Praga.—El co-l
merç entre Espanya i|
Txeco-Eslovàquia.

Praga, 4 — Ha arribaff a
capital el senyor Joas Miquel
delegat d Espanya en la Pixa Ibaj
nacional de Praga, essent rebut
Comitè de la Fira 1 nombrosos
preseniants de le^ forces econòn
ques, i easent objecte d'aíctuc»
obsequi».
El senyor Cussó ho cotnençdT ;|
èeves gestions per a una ptynp
— I doncs, què passarà?
—Per ara, sembla posslule que do- InteUlgència comercial entre
nat l'estat -parlamentar!, sigui possi- nya i TxecoeSlovàqula. — HavaS.
ble la disminució a 530. Però qui 11
diu a vostè que aquest Govem o els
que venen en perill la seva representació no tornin a posar la qüestió I
guanyin? Res h i ha segur en aquests de primer ordre, per a CÜBA. GRAS
moments en què tot està embastat.. ESDEVENIDOR. Im til presentar-i
sense bones referències. Raó: Pis
FRANCESC fttADKID
de Santa Anna, 24.

SASTRE TALLADOf

te de vives mostres de simpatia,
— E s troba a Barcelona el vicari general
dc Girona, doctor don Jaume Hornar.
— Uu aquesta Secretaria de Cambra s'ha
rebut un edicte convocant a concurs general
de reretors a bl diòcesi de Segorbr,
E l termini és de 60 dics i fineix d dia
primer del ptopvinent novembre.
— S'ha publicat el programa oficial de
les festes solemnes que 'se celebraran al
Santuari de Nostra Senyora de la Gleva, amb
motiu de la Coronació d'aquella venerada
Imatge.
— E l cardcnal-arquebisbe doctor Vidal 1
Barraqner, la setmana entrant començarà la
visita pa·-.toral als pobles dc l a Sagarro,
— H a estat viaticat el Rnd. D. Pere Mo-

ratona, rector retirat de Ssdena.
— Ascendeix a 119 el nombre
que han signat per a les vinentes
a rectories a la diòcesi de Vicb.

OPOKC-

M u s i c a l s
En els Jocs Florals de Vilassar J'l
Mar lia obtingut el Premi ofert p
En Ricard de Canipmany, diputat1
la Mancomunitat i comitè de to Vsül
de Canet, «4 distingit mestre Joan '-I
Lambert, director de l'Acadèmia Jl|
Música de la Casa de Caritat.
orno

El

Senyor

Vicens Piera i Briis
vidu de D.' Catarina Pianeil
m o r i «1 dia 34 d'agost proppaaaat
h a v e n t rebot ela Sants Sagraments
(A. & 8.)

Els seus germans polítics D . ' Maria, D. Celedoni, D. Salvador I D. Ramon Planell Santasusagna, germana política D . ' Ramona Torrents, cosins
D.* Tereta Piera i D. Tomàs Comabella Brils, nebots, nebodes, cosins,
cosines i parents tot;. recorden als amics i coneguts tan sensible pèrdua,
i els preguen que el tinguin present en llars oracions i se serveixin assistir als funerals que, en sufragi de la seva ànima, se celebraran el dijous,
(ha 6 del corrent, a les 10. a l'església parroquial de Sant Joan, que els
en quedaran agraïts.
Les misses d e s p r é s de 1 ofici 1 de segoida l a dol p e r d ó
Per respecte a l a santedat del temple al d o l ea d ó n a per despedit
Ho oa o o n v i d » paztioalorment
Baroalona, setembre de 1833

0

b i t u a r i

ENTERRAMENTS
Na Mercè Dalmau i Pairà d'AÇ^i
Oemà, a dus quarts de deu. Casa ^
tuoris, Tuset, 39.
FUNERALS
En Ramon dt Travy i de
Hori el dia 26 d*l darrer mes
gost. Demà. a les deu. a la Me!^
En Era-rtcesc Gutvemau i B&T&l
Mon el dia 70 d'agost Demà- «I
nou a doue. misses als 'EscoiaP'
(iRondu de Sant Antoni.)
„
r l el dia 29 d agost. Demà, nus
al IBonsucoée. De deu a dotze
d'olertori.
PARTICIPACIONS OB DEFUNCIÓ
Eu Salvador Rilé i VtíadtvaüJ^A
terrat aquesta tarda a l oemeottn J l
Sant Oervasl.
^1
Sa Bonaventura Pxdg i Sose, ^ • T I
d\En Gil Nobet i MKjavüa. * " "
da aquesta tarda a Premià. de_
ETI VaUnti Hryml i Clapés.
ral aquest mati a Granollers.
£1 nen Amoni Floriactu 4 Ctaw»"^!

Pàg- 5. — Dimarts, 4 de setembre de 1923
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I di scurs del President del Consell
.Is nostre» lectors ja roneixen el
isaXge del President del Consell
meni de lo Mancomicnil-at a la
vena Assemblea, el qual ha meresgenerals elogis. Avui tenim una
\m satisfacció a reproduir el disque pronuncia el President, noslllvstre aJnle En Josep Puig i Ca[faich. en c l a w les sessions de
\tsemblea i fer el resum del debat.
íPlRESTOtEOT DEL CONSEUL
nyor (Puig-1 Cadaíalch) — Senyors:
an dit aqoi cosee molt altes i c.ode diferents nhréUs, i a mi em
diffcil rednir-les a mètode, per
~cansar-v«6 extremadament i per
anar a parar en minúcies, incicies i episodis.
| CONSELL OE LA MANCOMUNITAT
RESPON A L'AMPLE CRITERI OE
LLIGA
erà es parla com si fos cosa nova
iconstltuctó del Consell en la íorma
lual. La Mancomunitat — és això
glòria de tots els diputats elegits
diferents ioroades — iha tingut el
by d'establir una gran oontinuítat.
[Consell es pot dir que del primer
ve essent igual: ve essant igual
| les idees, ve essent igual pels parque el componen i flns ve essent
per la majoria de les persones
jls oon^fers que -haveu reelegit
Jtiples ^•egades. I és, senyors, que
| Consell respon a ona- realitat de
lunya; respon en sa estructura,
més que es vulgui amb critiques
formar aquesta idea. al pensament
nostre pals. Voldríeu, en lloc de
|seva estructura vària, la uniformid'idees i d'aoció dels vèlls par|? Bs que voldríeu que la iLlíga
una eleda fltada amb un home
definís, amb un pensament uní1 amb un comandament com
companyia? Ah! senyors, jo he
[sempre: en un partit així jo no
fMra.
'Lliga, constantment ha estat forla dtMMaes. coincidint en una fi"at unmediafla: en altres coses
pensat lliurement, diferent els
dels altres. Jo be- estat en la
des del seu (començament i
so en tal 1 altre tal home de la
t;~a amb qui em separen una imensítat d'idees. I , amb tot. ha bastat
pe au l'actuació immediata bi hauna coincidència concreta de flllitat perquè poguéssim anar junts.
I I és per això que l a LUga ha tinpt flexibilitat per a trobar partits
pe coincidissin amb ella i així en
(Mancomunitat heu pogut formar
fusells amb partits diversos que no
actuat en la forma estatutària
majories ni com a minories, sinó
nb ona gran unanimitat Per tal
lobtenir-íw ene ha calgut solament
apilar l'íntim criteri de constitució
fterna de la Lliga a les relacions
els partits. Aquesta llibertat ha
figloat una unitat essencial. Jo per^yo al Consell i tinc l'honor da
e^dir-lo per l'honor dels vostres
hs ja fa vuit anys, i no hi ho
|st mal oap votació- El Consell consatment, després d'escolfar-nos múat. algunes vegades després de
una part dels propis ideals
qui no sacrifica, senyors, una part
seus ideals, qui no sacrifica una
krt da ta seva llibertat des del molent qoe conviu amb altres? — ha
" »t sempre en acords amb gran
ila prosseguint la vella tasca I
4Ue homes que ens separen moltes
*s. en una jornada determinada,
.un tros del camí, en un bienni,
Insem igual; això a part que 1 obri
jfer és poc a propòsit a separar els
pmes de bona fe: urws carreteres,
ïr unes institucions de beneflcènIs,- organitzar uns centres d'ensenyalent
| I així hem conviscut dins el Con•11 Permanent amb homes pertarents al nacionalisme republicà i
representants de partits monàr"ics. i nosaltres, ara, obeint a aquesUei d'amplíssim criteri, tradició en
Lliga, tradició ja en la Mancomuutat, no hem volgut prescindir del?
""Mts diversos que integren el Coni. que no és necessari que penMa
m nosaltres, ni que siguin pexmaenanent aliats nostres, sinó que
slnodeixin en una obra immediata
realitzar amb nosaltres.
NAOIONALiTZACIO DELS VELLS
PARTITS
*<ul s'ha aBudit iastataotmaot 4 d*.

terminades persones 1 jo tinc de sor- i d'En Prat de la Rlïa I venien els
tir-hi al pas. contestant a les al·lu- I diputats de Girona, de Tarragona de
sions que s'han dirigit al senyor ] Ueyda en els moments preliminars de
Guasch, diputat per Tarragona i con- , la Mancomunitat Recórdem les pre
seller da telèfons.
! vencíons que trobàvem en molls d'aSenyors: sovint som injustos, e's quells homes contra Barcelona i conhomes que vivim a Barcelona, amb tra la nostra obra. Aquells homes, no
els que viuen a fora en poblacions classifirals en els nostres Ideals, slno
mencffs. Es homes que viuen en una en la gama dels partits polítics esciutat petita i tenen temperament po- panyols, aquplls homes varen tenir el
lític, per voluntat o per la força dels patriotisme d; ronstltuir la Mancomuque els volten, és natural que actuïn nitat i ban tingut el de laborar cons
en la política que entenguin més con- lantmem al nostre costat, confonentwenient als interessos locals; l , convi- se alguns amb nosalltres: algurfs
vint en ciutats on no bevia arribat. d'ells formen en les nostres files, al-
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anar junt» durant un bienni per a
una obra concreta f
LA CARACTERÍSTICA OEL CONSELL
ES EL DESIG D'UNA SOLUCIÓ
HARMÒNICA OEL PROBLEMA CATALÀ
Avui. p^r I» boca eloqüent del senyor Nicolau d'Olwer. se'ns deia que
podíem haver format un Consell amb
majoria absoluta purament nacionalista. I jo li dic: I que no l'hem format? Que no conviu dins del nacionalisme el grup lliberal de Cirrago-
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Per altra part, senyors, no s'alça
en cada reunió de l'Assemblea ta
veu de les minories portada pel senyor Mtcó per a demanar que es reformi l'Estatut, a fi d'arribar a U
formació de Consells homogenis:
Doncs bé: l'exclusió de les minories
que no s'hi trobin representades vol
<Hr un pas vers aquesta Ifiomogsneltat.
Ens acuseu que un acord previ hagi
regulat els nostres actes. Qui pot
qüestionar sobre aquest punt? Els
vots lliures da tots els diputats van
s l'urna i d'allí en surt l'expressió
de la voluntat de l'Assemblea sobre
te constitució del Consell Permanent.
Es que no s'han posat d'acont els
altres grups? Que no heu treballat,
que no heu fet gestions per tal de
proenrar un acord i fer una candidatura que pogués triomfar? I és natural que ho féssiu, perquè en una
Assemblea política on no hi ha una
majoria absoluta, cal que els que ta
componguin procurin arribar a punts
d'IntelUgènota per a fonnar-la. Doncs,
els qui hem aconseguit aquest acord
formem el Conseü i tenim per característica el nostre nacionalisme 1 la
voluntat, com vos deia en la declaració presidencial, de cercar la solució del problema oatalà harmònicament dintre d'Espanya. Amb aquesta
característica comú està dins el Consell el senyor Guasch, amb ella hi
estan els nacionalistes republicans i
hi estem nosaltres.
I això em porta s rectificar parau
les que aquí ban sonat sobre el meu
discurs presidencial. Jo sento no BScrinre més clar del que escric. En el
meu discurs, nl un sol moment s'hi
pot veure altre caire que «í que te
Ja enumero els greuges rebuts i acabo expressant el desig, perquè creo
que aquest és el meu deure patriòtic, el desig encara de cercar una
solució harmònica al nostre problema.
Jo la se. que hi ha una joventut que
s'aparta d'aquesta idea, i és jove 1
plena de desenganys. No és culpa
nostra- sl aquests desenganys s'afermen on els ànims i altres generacions prenen resolucions que nosaltres no hem adoptat Els homes que
ens mantenim aquí, ferms en els
nostres vella ideals, haurem fet tot
el possible per evitar les fondes conseqüències d'una guerra civil; i , retardant-la i estalviant-la, flns amb el
fïacàs dels nostres desitjós, haurem
complert ei nostre deure. 1 en compliment dfaquest manament patriòtic
aquí som. Advertim els Governs. 1
advertim a'ls que estan per damunt
dels Governs, del mal de Catalunya,
amb més patriotisme que els que van
amb afalacs, amb errors o mentides
aduladores davant dels alts poders
del país.
NI per un moment en les meves
paraules h i ha declaració de guerra.
Cal saber llegir. «Ara el Rei. nostre
senyor, declarada ens té la guerra»,
ho podem dir ara als Governs corn ho
digueren els nostres passats en temps
de Felip IV. Seniem un f&t: e! desafecte continuat amb que les coses
de Catalunya són tractades pete Governs, el desaifecte seguit que revela
l'enumeració de greuges que Jo feia
en el meu discurs.

EN JOSEP PUIG I CADAFALCH
(»ot. Català de ValU)

0 no hi ha arribat flns fa poc. l'alennda del moviment nacionalista què té tres hi són tan a prop que el límit és
d'estrany que aquests homes s'hagin Ja avui Invisible. Si es vol formar
classificat en certs moments dins de un partit, no s'ha de formar amb
determinats partits? Jo us podria con- mbats. sinó que s'ha de formar amb
tar un episodi de la meva Joventut homes, amb llurs sentiments 1 llurs
en el qual vaig estar a punt d'ésser característiques empremta ta l'amconvertit en lliberal d'En Sagasta. Jo bient en què ban viscut. Així ha acno em figuro el que hauria estat de . tuat la Lliga 1 per aquests polític >
mi si la meva ànima no hagués es- no s<ís s'ha constituït la Mancomutat plena d'un profund nacionalis- nitat i s'ha realitzat la seva obra i
me i sl DO hagués tingut facilitats s'ba íet el traspàs de serveis, sinó
d'emigrar de la ciutat petita a la que ha fet després la magna obra
ciutat gran.
; que els nostres ideals traspassessin
Cal tenir una gran amplitud de les nostres fronteres i arribessin a tecriteri i admetre de bon grat l'apos- l oyir tots els partits catalans. Aquí
tolat dels Sant Pau que trobem pel encara no s'ha aixecat cap partit per
camí. Així la Lliga ha pogut desen- a dlr-se antinacionalista.
rotllar l'actuació política de tots coDoncs, si la nortra conducta politi
neguda i aixi s'ha pogut constituir ca donava aquest resultat, a què ve
1 fer l'obra que tots coneixeu, la l'acusar-nos si la seguim novament
per a constituir l'actual Consell, tosa
Mancomunitat de Catalunya.
Recorden quan aquí ens raantero que no equival a fondre'ns en un
partit m an oa» afcanoa. sinó ao
sota ta

na? Que no ha fet. en consW«ur-»a
aquella Diputació, una declarció clara i oficial? Que no hi conviu el par
Ut nacionalista repoMicè? Que no hi
conviu el grup de Joventut Republicana de Ueyda? Ja sé que s'han comès errors; però. si els homes s'han
de qualificar per Terror d'un moment,
1 no per la trajectòria de la seva
vida, qui no es trobarà en pecat? Re
cordeu els actes passats de patriotis
me d'En Perefla i vos posareu a la
meitat del camí per l'oblit de l'error
que hagi pogut cometre La Joventut Republicana de Ueyda ha fet actes rep roba b 1*8 que acuseu apassio
uadament da moment i crec que no
per això ha fallat en son esperit el
líacionalismc. Jo sóc home enamorat
de la puresa de l'acció, però les coses humanes no les fan àngels, sinó
homes, i els homes són fets de fang
i ós huffià sl caure i V\

LA POLÍTICA OBRERA
I CATALUNYA
Una incidènoia s'ha recollit aquí
del meu discurs, i és la relació que
jo hagués pogut establir entre el problema obrer i el problema do ema
lunya."
El senyor Colominas. senyors, és
nou en aquesta Assemblea; el senyor Colominas no m'ha sentit altres vegades parlar del problema
obrer, del problema de ves&ameui de
sang en els conflictes obrers, imit en
els actes de terrorisme produïts des
de baix com en els de repressió nroduïts des de dalt. Si m'hagués sentit,
segurament no hauria parlat com ho
ha fet, 1 no m'hauria acusat. I si s'hagués fixat, demés, en l'actuació de
Mancomunitat, en aquells moments
que aUudia, hauria vist que la Mancomunitat no formava part d'aquesll
moviment d'adhesió apassionada d'una
part de la ciutat als mitjans de repressió extralegals; i el senyor Colominas hauria vist com, requerit Jo,
una I altra vegada, per a posar la
firma en documents que signaven
quasi totes les representacions de la
cauta». Jo vaig saber resistir el cor
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partit, sinó contra Catalunya. I en
nom d'un mnl-versallsme que vol esborrar íTonteres. neguessin Catalunya per creure cols en Esponj a, «í>m
si l'imrversaUsme depengués de Vextensló territorial. I deplorava, com
deploro, que le» masses obreres catalanes neguessin Catalunya, dirigits
i influïts per gent estranya al país. I
deia més: |o tíüc l'esperan.-a. que
amb l'esfofc cóhHnoat de rcduCacló.
aquestes masses avui dirigides i alentades per l'apassionament de gent de
fora, que troben el seu major aliat
en la manca d'escoles, en la manca
d'instriíccló tècnica, i també en 'a
manca de formació, per les mateixes
causes, del patró, cercarà per altres
camins la pau i -la concòrdia i dintre d'ell» el seu millorament 1 l'assoüment de les posslMes reivindicacions, en Uoc de vessar sang inútil
i de nià" parlar de la pàtria ipròpia,
perquè l'educació i el retrobament de
la pròpia personalitat nacional serà
el que pararà ol brac del que mata i
I aquesta iba estat, senyors, la meva pararà, la paraula del qui vulgui fer
conducta amb els de dalt. Quant als mancament a la pàtria
obrers, una i altra vegada he predicat
Cal malfiar-se del pretès ínterna(roc b avien de bnecar, pels mitjans
líctts. l aseollr les relvlndloaslons que cíonalfsme. Sovint l'infemacionallsta
fossin possibles a Catalunya, 1 que és l'imperialista disfressat, i sota la
•havien de tenir per condicionament catpa lleu s'iti troba el sentiment de
possibilitat de l'existència de la in- pàtria. I/internacionalista francès
procura amb afany la imposició de!
dústria.
Uo reprovo els qui han volgut llan- seu idioma i cal vemre amb quin
çar els obrers pel camí de les fanta- afany cerca aquesta stmplissima imeíea orientais. qnte són possibles a posició, fent que plani 5obre els esRússia, i no certament pel (benestar perits dels altres el verb de la França.
ireqaeU paie. iporò que a l'Oocident
Caldria que l'obrer català medités
sóo impossibles, perquè a rOocident sobre la llunyana deu d'on ve el corena escau més la fórmula nord-ame- rent. Sovint s'enganyen les masses
ricana, oposant al comunisme la obreres en l'origen de la íorça que
conquesta democràtica, del benestar i els mou. Pobra bala perduda corre
rie la millora soctai per l·iaocés del inconscientment 1 fereix la pàtria
fretoallador. A l'Orient s'ha pogut dir; sense pensar amb la mà llunyana
Tots pobres; a l'Occident preferim que ha preparat l'explosió, ba predir. Tot* rics, dintre d«! possible, parat l arma 1 I t i a disparada. En les
amb un millor rapartíment dels he- carteres diplomàtiaues que durant la
neftcis ohtingute en la indústria en- guerra travessaven les fronteres bé
tre els factors necessaris del capital, h i podríem trobar l'origen de més
is tècnica i la m à d'obra.
d'una vaga i l'impuls de més d'un
moviment obrer a Catalunya.
I en aquest sentit, i dintre d'aquests
termes, la (Mancomunitat ha fet el
nue iha pogut per a venir en aruxili LA NECESSITAT OE LA UNIO OE LA
de l'obrer en l'ensenyança, posant-li a
PÀTRIA
!'abast lote el» mllfains per al seu
perfeocionament tècnic. La MancoI vaig e acabar recollint la idea
munitat 'ha ifet 1\Escole Elemental del fonamental que és comú a tots els
Treball, que és un títol de glòria parlaments: la d'un sentiment comú
per ella 1 per iots nosaltres, com ho de patriotisme català que jo voldria
í s en el seu començament per la 1M- que formulés 1 es concretés. Diferim
putacló de Barcelona. l/Escola del tots en íonainentals idees i en Ja ^eva
Treball TaoUita als obrers els mit- defensa cada un seguirà, la eeva trajans de reivindicació preparant-los jectòria, però encara ens és comú -a
per ala graus majors de la tècnica, una gran majoria un ideal de constii, Escola del Trebeil té una porta per tució autonòmica que obtingué els
la tjual es pot ascendir a les carreres, vots unànlms de l'Assemblea 1 l'atJhca lee professions més elevades, a l'es- sió de tots els partits catalans.
tudl ac les dtecJpllnes m é s altes de
Ara he cregut veure reserves en
19 -írnlca" industrial i això és aprofitat, r.o per obrers blancs ni ficticis, alguns partití. El senyor Colomí nas.
sinó per obrers en plena joventut i de la aninoia radical, indicava que as
•rnç senten an* gran energia Ihirs col·locava més ençà d'aquell Estatut
••mdlcaotoiw!; això és aprofitat i votat en aquesta sala per tots els retinc proves personals que és per presentants de Catalunya, diputats de
la (Mancomunitat, diputats
Corts 1
senadors. flEl senyor Colomlnas: No,
ÜÍ reconegut 1 agraït.
•-nnumHat. ha prílcurat dir no). (Perquè el senyor Lerroux va
-r^nament le veritat, en tot moment, aprovar i va prometre defensar en
•fo m'·he dolguf rüjie les masses la memorable Assemblea d'alcaldes el
obreres catalanes proclamessin en els projecte d Estatut dUutonomla. (El
mxs penòdi'·s l'anficatalanisme i s'a- senyor ColomlnaB: I nosaltres tamj·mtessín. no contra una classe 0 un b é : el sostenim i el defensarem). Es-

i'é: i jo celebro aquesta declaració i qua siguem junts tots els que
encara ef-iirreoi obtenir tina sMució
harmçjiíra del plet català dintre d^Espanya.
Aquí b l ba també representants d'clements monàrquics que fora d'aquí
han "parlat contra la nostra política
catalana; per sort aquí dintre ningú
s'ba declarat contra la autonomia de
Catalunya: però segurardent b í ba
aqui senyor diputat que representa
aquells element» que fora d'aquf ban
llançat la idea més subversiva que es
podia llançar contra Catalunya, en
condicionar te serva autonomia amb
la prèvia i més absoluta autonomia
municipal. Jo dic que aquesta és la
idea més subversiva, perquè planteja
l'autonomia, dels Municipis catalans
desillgant-los de tot poder català,
fent-los dependre d'un poder públic
estrany. Què seria un país en què governessin independentment tots els
burgs minúsculs, tots els petits pobles de l a nostra muntanya, tots independents del poder públic català?
Què seria l a constitució d'un país, de
Catalunya, amb aquesta autonomia
dels Munlciple. no concedida pel Govern català, simj concedida i condicionada per un poder de fona Catalunya? Seria l'anarqwia ; seria la ineficàcia de tota accic catalana í<o governaríem Un pam de territori, tot
omplert de viles iUores. estrangeres les unes de leé altres. Perquè,
què farien aquests pobres Municipis
de la muntanya, què farien aquestes
ylletes de 500 habitants, governant-se
dintre d'ellec, obtenint-ne la direcció els que se n'apoderessin del govevrn municipal, sense posar-se en
connexió per a les coses més elevades,
d'interès comú que estan per damunt
dels interessos i les passions dels
petits pobles? A h ! nna Catalunya organitzada així, amb uns Ajunta ments
independents de tot poder català,
fóra l'engany insospitat de la trituració feudal mantinguda pel Govern
central contra la ílctfcla autonomia
concedida a Catalunya.

rent per no far mai cap aiWmaeió que
ü'apartés de! règim de la JusUcia.
r.'-què jo Un* ela meus defectes, en
i i r l r * çroban'.enieni mo!t£, però tinc
ia «ruatmt d'un gran esporU de just i citi 1 de ooníorvw la serenitat contra e: oorrent. I així. la anys, quan
esalatíven ler. primeres hombes a
Baroeloma, i* per part de certes clas^
ses soclaJs s'atiava el Govern a una
liorseciició pels mitjans més extreniHi». quan s'aliava a una repressió
violente í flns iü havia qui cercava
en l'aplioaoió anacrònica del turment
la investigació dels crims, jo, home de
classe conservadora, sortiu i amb la
meva firma publicava un article 'Els
anarquistes de levita». en el qual s'afirmava la necessitat que en tot
moment els poders rpnihltcs es mantinguin dintre al respecte a la llei i
a j'ótuperi de la. justícia, perquè quan
ris governs se n'apartaven, queien en
cl mateix pecat d'anarquia que •volien combatre.

Ja saben el que diuen els que això
inspiren; ja saben que seria l'anarquia i la ineficàcia de l'autonomia catalana; però jo encara penso que
han llançat aqniesta idea en on moment d'apassionament. En ells, amb
tol, sota la Uiureia enemiga que els
ha imposat la lluita, jo tinc la seguretat que. cavant en el seu esperit,
bf trobaríem l'home catalè que estima per damunt de tol a Catalunya, i
que quan calgués per a una acció
conjunta, estaria al costat de la pàtria en defensa dels drets del nostre
pafs. SI íos aixi. tots podem confondre'ns per seguir l'obra de civilització començada i per treballar per
Catelunya. Jo bo rsconec amb satisfacció ! bo confesso de bon grat:
aqui no ha parlat ningú contra l'anlonomia. (Veus: però en parlen fora).
Fora d'aquí, sl. Fora d'aquesta sala
hi 1I1-.1 homes, que aqui estan representats, que han parlat contra l'autonomia, però encara aquests homes
apassionats ho fan a l'estar crrfront
d'altres, sanse pensar que en lirar la
fletxa contra els que creuen el» sens
enemics, ferien la mare pàtria. Ca-

La Mercè, mée coneixedora de son les diferències.
germà, l i parlà d'interessos...
—Molt? — cada punt l'Interessava
—D'ençà que ets pres i que el pare més la conversa. — En efecte, em
I»
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està malalt, qum gasto el de casal recordo que el pare i Jo havíem venut
I ne obstant, pobretl sempre dient: les cent oarrassanes a 125 duros...
Envieu-li roba. envieu-li diners per n Què han muntat?
tabaco. que no II manqui ros... Avui
—Lo corredor escriu que es paguen
mateix, ans d'eixir de casa, sense de 150 a 160 duros; perdrem al meparlar m'ha fet senya d'obrir lo ca- nos 25 durs per bota.
laixetet de dalt de l'escriptori I de
LA
FAMÍLIA
—Quina mala Sort.'... I del Met no
pendre diners. L! he portat lo que hi se'n sap res?
haTia 1 donantrm'ho tot: — Té —
—A força de cansar uns 1 altres
tn'ha dit
paga el gasto que hagi
sabut que passà per Barcelona
fet. recomana'l a l'escarceller... — 1 li?m
D E L S G A R R I G U E S 1i saps
lo que representen els diners i (|iie t.-s va embarcar cap a Marsella
-Qui us ho ha dit?
'; que et porto i els pocs qpe a casa
—Lo seu didot. que el tingué a sopar
,
queden?
Lo
preu
de
la
vérem.
FEU
a bordo, rnés un cop a Marsella..
I —De la verema.
—Es clar. eneu a saber si s'hi ha
I Eixos detalls domèstics l'interessa- quedat.
ven més que la moral de la tia
—Qiri sap on para?... A fe de Déu
J. Pin i Soler
! —De la vereara, sí, que hem venut que ens ha caigut una pedregada..
—Ja ho pols dir, noi, ja ho pot»
; a portadores i de la vinya estant.
| —J doncs, que no fem vi enguany? dir, I tot pel teu mal cap — sospirà
la üa que d'pnçà del sermó s'havia
: l ralguawlenf?
—Que Qb et Irobe» bét — 11 digué 1 —Ou! VOIÍRS que cl fes?
allunyat i tomava de passnr comp«tnb dol'.in 1.
—Tens raó — respongué un poe en- tes amb l'escarcGiUer... —Qife uo t'ho
V ell sen.se respondre... quedant els tén Irlt.
deia jo? no t'bt facis *mb lo secreires rom avergonyits do veure's en
—-La. verema ba sigut venuda pel n i . os un heretge, un bagíuro, nn
fa) siti.
1 un tres i no res... i enguany quemiquelet! No surtis de nit... Què es
-Que no preguntes pel pare? — fen ; més diners neceshitavAm en tindrem • as? I els teus festeigs amb aquella
s Herc*.
1 inennK...]e pots figurar-te c l gasto de. biinderota,
—Lo psrel — 1 nevà les espart l'S. | casa: cada punt metges nous que vé—Ja hi tornem, tia?
- Hareuet
sospirà la nota — si el nen de q u è se jo lluny! í que es fan
—Hi tornaré tant com voldré, gi
veiessis! Clavat al IHt o a la cadira pagar car, per allò que la casa é» haguessis tingut bon cap, fórem lats
rica.
Després
hem
tingut
de
pagar
les
feliços... Ara ves qui et feia desafiar
de braços, sense poderee valer, gebotes noves... que no servlrsnl... Sola- aquell perdulari?
megant tot lo dia...
ment
l'adob
de
les
olis
de
l'eiguar—Qui? Lo pare! Ell és la causa da
1 1 hereuet, curt 1 cínic
dent ha muntat quatre cent? duros.. tot lo mal.
- S l i··stà malalt que es (rasi.
I el m í s sensible és que el pare s'ha—Borinotl
-•Oue r.o tens por d'un càstig tl-í via compromí-s m r cent carrassones
—BH.
lo qui acnseOId al secretari
W n ! — saltà l a n« borrorltzada.
') d'aiguard^Ml a 1S5 duros, i no poem prengués la balladora.
tjue uo Siips que ois AHs han de
leut complir lo tracte haurà de pagar que
—Per amor da Déu, germàl
pectar pare i mwçe, que s i . .
—EU qui l i digué que em busqués
—Tiav tos sermons m'aiionneu. Si
renyinesl
.
heu vlnpul per a predicar..
CJ l i

Faüetó ie LA m DE e m u m

talunya. (La majestat històrica d'aquesta «ala els retorna a la seva primitiva natura d "homes catalans.
.Mancomunitat seguirà aixi la
seva trajectòria Tenim una bandera
comú. i sota d'ella seguirem l'obra i
amb les reserves que vulgui cadascú;
així seguirem fent la via vers l'Ideal.
Na serà culpa nostra si no ras»olim.
El senyor Mlcó ens retreia — ell
que representa elements del Govern
actual — les negatives constants del
Govern, i ens feia retret, com a prova del nostre fracàs. Ah! senyors,
se'ns diu que hem fracassat perquè
els poders no ens donen el què demanem. L'acusació é s injusta. Oé seria millor que en lloc d'aquesta actitud procurés ajudar-nos prop del
Govern per fer canviar els vents per
q u è poguessin un altre dia dir, en lloc
d'aqueUes paraules «Ara el Rei, nostre senyor, declarada ens té la guerra», paraules de pau, d'harmonia i
de desitjós de prosperitat per aquelles terres per les quals no sentim
odi de cap mena; fins quan amargament ens queixem de la conducta
dels seus polítics o dels seus flUs.

SUMARIS ACABATS
Pel Jutjat especial ban estat actl
ba'.s 1 tramesos a l'Audiència, els su.
mans instruits amb motiu de l'expio,
sió d'uns petards al carrer del mat.
quès del Duero, el 10 de juliol darrer,
i pe!» dispars a un individu nomen»
VUadoms. fet comès a Sans.
Pel primer fet no hi ha cap proc»!
-ai. i pel sefftm. es processà a Sa'.vj
dor Esteva, que està en rebel·lió.
PROCESSAMENT
Foren tramesos al Jutjat espècia] I
documents i efectes que foren twJ
bats a Josep Plcón Martín (a) «Valk
dolld», en ésser detingut a Madrid.
L'esmentat jutjat ba dirigit un ei.
hort a Madrid, interessant! es comú.
niqui a! detingut l'auto de processa,
menti presó sense fiança i que,se 11
aixequi la incomunicació

EXHORT A QMON
El Jutjat de guàrdia rebé un exhorti
del Jutjat de Gijón. InteresBant li
busoa i captura dels autors de l'atra.
ca niem I robatori de la Sucursal de;
Banc d Espanya en aquella població I
En l'exhort es donen les senyal
Si aquesta pau ens fos donada, bé
podríem estar contents de la via feta. dels atracadors que se suposa arrií»,
de l'esforç esmerçat, flns d'haver es- ren a Gijón, de Barcelona
coltat tantes vegades calmosament
La policia, en poder de la qual «.
tantes acusacions ingustes, tantes in- tan les senyes personals dels atracavectives.
dors, ha començat a fer aótives g »
tions per a llur detenció, cas que ta.]
tentln arribar a Barcelona.
COMITÈ SINDICALISTA
L a situació a Barcelona Es ELtreballa
per aconseguir qisl
el Comitè del Sindicat Unlc tingui it I
MÍTING
bell nou la seva residència a Barà
En el teatre del Bosc ge celebrà ahir lona
Per a tractar de l'assumpte es rç.
al matí, l'anunciat míting per a demanar l'indult dels presos per delic- unirà a Manresa e! ple. el qual tractes social», organitzat pel Comitè Pro- tarà, demés, de la necessitat d in' n I
stflcar la campanya d'allíberamenil
Presos del Sindicat Unlc.
Presidí el company Amador i va as- dels presos,
DETENCIÓ
sistir-hi nombrós públic.
Els ora»ïors palesaren la necesLa policia be dettngut a Jnh N11
sitat d'empendre una activa campa- colés i Vffllenttn. natural de NancTl
nya perquè l'Indult sia concedit com (França), de 85 anys. en e\ moBtenil
més aviat millor.
que es disposava a anar-seb al m \
No h i hagueren incidents.
pals. Les senyes personals d'aquesl
Individu coincideixen amb las d ral
PER COACCIONS
Acusat de coaccions als obrers que ! dels atracadors de le cesa SeMsach'
treballen en el pont en construcció de Ha quedat a disposició del jutjat l«|
la carretera de Santa Coloma de Grn- la Concepció, que és el que tastruetl
manet, ha ingressat a la presó, a dis- aque». sumari. En poder del dit diví
posició del Jutjat de la Concepció, se- tlngu*. l i hen «*tet trobades l.M»|
cretaria del senyor Leon. el president francs 1 3 pessetes.
del Sindicat Ünlc de l'esmentada loUN ALTRE DETINGUT
calitat, Enric Pérez Grau.
A la sortida de l'aseemblea de la
arts gràfiques, al carrer de Cab
TRASLLAT
Des dels calabossos de la cJetfatura» nyes, s'ba efectuat la detenció d'/
de Policia han estat traslladats a la dolf' Bueso 1 Gorcia. complicaf e
presó, on restaren incomunicats i a l'assassinat de Lanan Susaya. ocoil
disposició de l'autoritat militar, els regirt el 30 de desembre de 1S18, '
jMisans Pere Oró Ricart, Enric Alba- carrer de Còrsega.
reda Miró. Baptista Perroni. Ramon
EL CAP DE POLICIA
Perl» Uanza i Amadeu Sanmartln SuS'assegura que el cap superior i ' l
nyé, detinguts com a pressumptes au- pobeia, senyor Malülos, b » nresen-all
tors de l'assalt de què fou objecte el la dimissió del càrrec amt oaràcterj
despatx del senyor Salisachs.
íflrrevooable.
S'ategels qoç aquesta decisió l'Ml
El jutge d aquesta Capitania general, En Vicens Sevtl, estigué en l'Hos- presa amb motiu d'haver diri>t.t *il
pital militar per a pendre declaració Govern otvll el^Sr. Porteu. íu q -r
al caporal de la guàrdia civil Salva- l'atemptat contra f-l '.ibric.··U senvo:
dor Galeote, cl qual resultà ferit en Planen el senyor Mallllos tenia inperseguir els assaltants d'e la casa teneïó ie dimitir, però en desistí pw]
Salisachs.
' no crear dincultals.

—Impossible, calla — deien tia i neboda. — Tot són mentides i posadures de mal.
—Ningú m'ha dit mentides. Jo mateix he vist el pare parlant al secretari i escoltat lo que l i deia.
—Tu? Colla. beneMI
—Jo. Jo. amb aqueixos ulls, i amb
aqueixes aurelles — cridava estlrantse-lcs amb la ràbia i vulgaritat que
l i eren naturals.
—No fencenguis — feia la Mercè.
—Has vist visions — deia la tia —
No çaps lo que et pesques.
—QUÍ no se e; que dic? Ou» he vist
visions? Quan hi penso, la sang me
bull. No en tingué prou d'engegarme lo porró ple. que esi podia deixar a l siti, i l'énsendemà se rebaixa a tractar amb l'home que era el
meu company per a girar-lo contra
mi. Jo cercava el secretari per la
Secuita, quan me diuen: és darrera
l'esgUésla que enraona amb ton pare..
— Amb lo parc? Me caigué lo món
damunt... M'acosto poc a po^, escolto la conversa... Què en dieu'.'
—Que t'erres — reapenguereu tia
i neboda — que no parlaven de tu.
que—
—«Bueno», •bueuo», deixem-ho córrer — 1 tancava els punys tot
cremat.
La conversa degufi parar-af, l'escarceller feia dir que Ja era hora
d'anar-se'n.
—Adéu Bnmonetl
—Adéu germà!
—Adéu-sleu! Torneu aviatl
f lliereuet sa quedà amb sos pensaments i amb una colla de murris
que rescorcoliaren buscant-li tfebacp i Uapolferleg.
I M dones eixiran moant a terra.

no gosant aixecar lo oap, tement q'»!
tothom veiés en Uur posat que vH
nien de Pilat, on quedava enférrollaij
un Garriga!
Allunyades del fatal castell antm",!
per a calmar-se, a visitar lo Sml
Criet de la Salut, a la Catedral.
Fetes les oracions, i un8> mi^j
acohortades veieren a dor Pau Garis|
que trobaren d'alló més animat, dien'r
que tot era qOestló de pagar bé « I
secretari, que anava molt millor ' I
que amb bones manyes declami'j
haver-se ferit... jugent... í en tomyj
al Mas procuraren comunicar' al f i
bre vell la calma que tant oecessit»'!
v a callant los sentiments de l ' I * !
reuet, assegurant el contrari: T1'!
s'havia interessat per t ^ 1 per tot!|
los dea Mas.
Lo vell deixà dir 1 títPgüé lo Ti·|
volgué.

A Llevant sempre
Lo Jaume Garriga a l'eixir del M8!|
i passar per Tarragona on lo seny'l
rnnonge altre no 11 donà que
çanys i consols tnótils, 1 la seva dHt'l
força «braçades l la ona novs n"*!
el Cuca era a Burcclona amb lo Niny-1
patré d d Mant .Vit^en de los s i ^ |
dolores-; confiat en lo «Deus prov**'
bit» dels grans homes 1 dels ers'i'
tanys, un mocador pla de recapte, u"3
quants ralets, un vocabulari €'rlinc^
espaflol espagnol-françals» a la b"*
xaca. lo cap sotnbrejat per ample b»''
ret de palla, 1 al» pr-us bones feM'e* |
emprengué son camí cap « llevan'
En passar davant la torre dels "S
ipna» onvià un adéu a la veU»t0'* I
a parlant-li com si fos parson». " F
despodí dc I W r c de Bwà·, com * ^
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I G Ú E M - N E solucié.
P e r ò tothom veu que és usa solució interina que amb prou
QCS pot arribar a 3a reunió del Parlament.
Aquesta crisi, la seva t r a m i t a c i ó i la seva sdlució, han estat
iment dignes de la ja famosa concentració lliberal, compendi
totes les nicieses i de totes les claudicacions.
E l fracàs absolut, definitiu, de la concentració lliberal, sense
ients à d h u c a Espanya, on tant sovintegen els precedents
l'aquesta mena, sembla la liquidació definitiva dels antics par| t s de torn i de l a política centralista que representaven.
Desrés d'aquest fracàs o ha de venir una rectificació radical o la daada secular assolirà proporcions catastròfiques.
Aquest g ç v e r n , que ja no te majoria a les Corts, r e p r e s e n t à
retrocés d ' e n ç à dels seus primers acords, restablint el nomelament dels alcaldes de R. O . , realitzant les eleccions m é s bruts que es recorden a Espanya en tot el que va de segle, actuant
fmstantment en contra deís seus compromisos amb H'opinió p ú lica i en contra de la seva mateixa significació política.
Pujà al Poder amb Ja bandera de les responsabilitats i n'ha
ratretes de g r a v í s s i m » . D u r a n t els nou mesos de la seva dol i n a d ó el terrorisme ha arribat a Barcelona a l seu període m é s
i t i ha adoptat formes fins ara desconegudes. A l Marroc, ment é ha durat la p a r ò d i a del Protectorat c i v i l , h i ha hagut m é s de
inc m i l baixes, han esdevingut episodis tan sagnants com els de
hzzi Azza i T i f a r a u i n , ha estat sorpresa una n i t la ciutat de
("etuan, cosa que no havia passat m a i , i en lloc de repatriar l'exèr\ t expedicionari, han sigut augmentats els efectius m i l i t a r s a
\s terres d ' À f r i c a , donant lloc als g r a v í s s i m s fets de M à l a g a .
E n les qüestions socials el govern tampoc ha actuat com calia.
Bilbao i a Seron i a altres llocs de les terres d'Espanya h i ha
ignt vessament de sang.
I després dels t r à g i c s esdeveniments d'aquest estiu sagnant,
govern dóna l'espectacle grotesc d'una crisi inconcebible en d
in plantejament, en la seva t r a m i t a c i ó i en la seva solució. E l
orem h i ha perdut l'ombra de prestigi que l i quedava. L a tempitiva de confiar la cartera de Finances al Sr. Chapaprieta i les
lauses que ho han impedit són una cosa definitiva. T a n sols a
i n país governat d'aquesta manera i regit tan a r b i t r à r i a m e n t pot
[sser concebut l'espectacle d ' u n comandant que té la d e s g r à c i a dc
re el seu cuirassat oferint una copa de xampany afls periodisÍS o d ' u n reu que ha t i n g u t la sort d ' é s s e r i n d u l t a t de la pena de
aort i toca la marxa reial amb l'acordió davant de les autoritats
de la m u l t i t u d . . .
ImnummimuimimiiiiiuiiiiimtimiíimiaimmiíMm^^

Yltmicipi

P o l í t i q u e s
VISITA COL·LECTIVA
LÍ Jonta de Govern del Cremi de
iriatjanis i Corredors del Centre Au[tonomista de Dependents del Comerç
de la Indústria farà una visita col
Jectiva sl seu volgut company En JoaDeldòs I Dols. el vinent dlumen. dU fi.
L'esmentada Junta prega a tots els
vulguin acompanyar-la que sla les nou AD punt del mati al
de la Presó Model.

PIASTOS OH MA1WTA
nithnts Tinent, dia w del corrent, te celehtuh • l'Ajuntament la snbhasu al rai»
dient, per a la concessió de patent» * drcnlació de pianos de maneu per 'a via
Públic»,

t '

Le» ccndldon» per a pendre part a Is dita
wbbuta obren a l'oficina Central del Nelt Municipal d'Iniretao» IpU principal
les Cases Consirtori·ls), durant le» hort» de despatx.

r

EL PRESIDENT D'AOOIO CATALANA

Havejjt marxat el senyor Nicolau
d'O'wer .1 Cesto na, on passarà una
temporada, s'ha, encarregat de la presència ^Aocló Catalana el -vloepresident se§ron del Consell Central.
•Antoni Bovira 1 ViralU

RETORN

|

Rs tornat de Snlssa i Vh» pessestionat
norament del càrrec el cap de tt Secció municipal de Finances, don Miquel Vidal i
OwdMa. acabada la Ukènda qne li tos
concedida-

Cultura
L'InsUtut d'Alumnes de l'Escola Atà
Treball ha organitzat per aquesta setmana les següents conferències, a les
set de la tarda.
Dia 5: (L'Esperanto, idioma auxiliar tntemaciooal». Conísrenciaat,
Jaume Gran.
Dia 6: «Dissertació general sobre
folklore.. Conferenciant, Joan Hlgafl
Casajoana. director de l'Esbart folklore de Caíalunyc
Ambdues M m públiques.

Idees
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NBC-PAGÀMSMB MtntLAT
... La segona dissecció wtorai — per
a dírWio així — <Ui llibre de N'Henr i Afaitis, (1) is el de l'obra de N'Àtole France. que el jove crític ròtula, colpidorament l definitivament:
*L'Humanisme inhxarutin*.
Deleble directe d'Ernest Renan,
n'ha heredat N'Anatole France lots
els encisos i prestigis de la forma
Ulerarif perfecta, però tombi tot el
virus subtilíssím. tota la descompoticló. tota la immoralitat consubstancial
JTHenrl Massis. després de denunciar Vespertí egaístietsmenl llibresc,
la perfecció iniensibLe o inhumana
de Us belles i harmòniques frases,
itrptimlimt n^Mficador — poí (ÍUae
mrni i socialment parlant —
pessimista, 4aquest escèptic i n g i nll, entra de ple en el feble i fan
pur fons filosòfic del seu pensament
neopagà.
<Vne ooticepünn naturallste de la
vie, voilà donc ee que M France
a Uri de la frequenlatton des An
dens; c' est la jouissance el le plai
tir sensible qu'ü enseígne sons le
eottvert de l'humanisme et de la
beaati. L'esthitlfue, une esthitique
formeu.» et sans vte,'tui cache cette
beaíM dés dmes hvmnínes que soni
la vertu et le bien. Car • la morale
est une des beautis de notre espice;
e est mtme, entre loutet les beauíit,
celle qui tui est essentiellement propre he sentiment du beau que M
France admlre dons Voeuvre d'm,
Phidias n'a-t4l paa pour symilriquc
le sentiment moral qui s eaprtme
dons les sentences d'un Sorrate? Mau
le beau el le bien ne peuvent s'acoomoder t t u n scepticuma qM ruine
la raitOTK Vaete inteUectuel doni i t i
procedint et qui, du mime coiap, nous
ditcftme de raMour.·
Uns paràgrafs més avall, M. Henr i Massis insisteix, precisa i conclou:
tCet humanisle est profondement
inhumain. Las hauts senlUnenls de
notre nature morale lul sant étra'igers. C'est pourquoi sa vue de la
natue est courte.'
Una bella formpi no is, doncs, com
alguns pretenen, incompatible amb
un bon sentiment moral. Ans al contrari. El bé no resta bellesa a la
bellesa, sinó que la compltta, que
lA perfecciona, que la unifica transcendentalment.
JOSfP MÍBIA JDNOY

CASES BARATES A ESrtüOCfB»
Ha Tisitst i l senyor alcalde ona com ssií
de la Banca Social de Previsió 1 Esttaoi
4* Catalunya, presidida pal «u fanda4arT 1
cercat senyor Garcia Ssrinsa, ioTtant-Jo a
de la benedicció d» U ten «nrejj
|EL DOCTOR ALEU, SEPARAT D ' A C f'sete
: isaoriració d'un grup dc na casts nus
010 CATALANA
per s llur» sod» ha cosscntlt a ESPIOEUCJ,
Retallem de « l a Publicitat»:
«Com a conseqüència d'iha·ver assistit el doctor Antoni de P. Aleu—preiident honorari qua fou de la con.
gerència Nacional Catalana—s l'àpat
oíeri. oficialment, el senyor mard'Amposta, ambaixador d'Espaa l'Argantina, a les autoritats
lloca's t a les seves amistats, amb
|motiu de l'anlversart del natalici del
I rei Alfons X U I , «1 Consol d'Acció
I Catalana, entenent que aquell acte
I col·loca el doctor Aleu en manifesta
contradlocfó amb l'ideari de la ConHerèncla, qua és la raó d'ésser dlAccló Catalana, ba ores l'acord de considerar el mateix doctor Aleu separat d* la seva disciplina.»
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L període quart va ésser el de l'esplendor mundà de la Ha Jnstina
E!
marit heretà d'un onck que havia fot. fortuna a Cuba, i la
fia Justina va poder dar reunions i tenir llotja al Liceu,
una
nit no i una nit si, i , diumenge a la tarda, de cada quatre diumenges
un. Aquest esclat va ésser la causa d« grans discòrdies i engrunyimeuts. Rs va descobrir que la tia Justina donava reunions Uuldes, amb
ballaruga i gelats, i reunions de segona, amb pastes barates, vi bo no
gaire bo i alguna recomanada de les monges que feia música pura al
piano. I,a família només era convidada que a les darreres. Vam començar de pendre un aire tivat quan trobàvem la tia Justina. Però ella,
de mica en mica, ens anà desarmant. Cada dia l'un o l'altre cs passava al seu camp. De primer, els que encara romanien exclosos, deien
penjaments als trànsfugues, però finalment tots vam ésser admesos als
esbarjos plutocràtics. No pas que se'ns invités a • totes• les reunions
— hi havia l'excusa tàcita de no fer-nos despendre exageradament en
el guarda-roba — però de tant en tant era invitat l'un o l'altre. Es
veritat que érem col·locats, és un dir, en el fons del paisatge, i àdhuc jo
sospito que la tia Justina havia fet la subdivisió de les reunions lluïdes
en més lluïdes i pttnya lluïdes, i nosaltres anàvem a les d'un esclat
més prudent. Però sabíem que els que romanen een el fons del paisatge» poden més desembarassadament atipar-se, i , a més, ens restava encara, en sortir, la voluptat de bescanviar l'opinió que aquella casa s'arruïnaria.
Entrem al període cinquè. Aquest va ésser el període més confús.
Un petit caos, poblat només que de xisclets histèrics. La tia Pepeta,
que era secretària d'una associació benèfica, havia recomanat una criada
a la meva mare, com una noia molt innocent. Aquesta noia n'era tant
que, perquè la meva mare l i va insinuar que no tenia idea de com es
fregien les patates, es cregué on el dret de ventar-li entre cap i coll la
immunda expressió de tgueta refumuda». Havent despatxat la criada,
vam renyir amb la tia Pepeta, que l i ensenyava la doctrina. La tia
Pepeta va fer entrar la dita criada a casa de la tia Amàlia. Vam renyir amb là tia Amàlia : la meva mare no podia suportar la idea d'un
«títe a tètc» sota el brancal de !a . ••
••- <-~ívé amb aqncll
cavallot. Un dia vam anar a casa la tia Justin», que va adoptar el
punt de mira de la meva mare, però la tia Antònia, que sobrevingué a
la visita, digué que la meva mare havia perdnf el seny. Nosaltres
vam fer immediatament a la tia Antònia la cara que es mereixia. Però
"esdevingué una curiosa trasmndança. Havent-se "n d'anar a Castclllullit la tia Amàlia i trobant-se mancada de cambrera la tia Justina, la
tia Justina, explícita partidària i aliada nostrp, l i demanà que l i deixés
la criada pel temps de la seva absència ; 1, en canvi, la tia Antònia, havent sabut que el seu marit, un dia que anava a casa la tia Justina, havia estat sorprès fent una pessigolla a la famosa inoceut, ens va convidar tota commoguda a pendre xocolata amb secalls del Forn de Sant
Jaume. Però la innocent robà a casa de la tia Justina uns coberts i
dues flassades, per instigació d'un valencià pigat, i aleshores la meva
mare tingué un èxit extraordinari. Tota la família se l i va tirar als
braços.
El període sisè fou caracteritzat per les guerres de religió. D'ençà
qne el marit de la tia Antònia havia estat sorprès en aquell gest impropi, l i fèiem un cert buit. EU va refugiar-se en la política, i al cap
d'un quant temps vam saber que tirava per regidor de l'esquerra. La
tia Justina va dir que, havent començat el pendent, ja no tenia més remei que rodolar. Va deixar anar la paraula «genteta». Per bé qne
la tia Antònia estigués embotida amb el seu marit, aquesta paraula la
va ressentir. En canvi la tia Pepeta cs va proposar convertit l'oncle
i l i va trametre una pila de capellans i de fulletes de propaganda. La
tia Teresa féu costat a la tia Pepeta, i la meva mare també. En canvi
la tia Amàlia es va posar de part de la tia Justina. Afortunadament
vingué l'estiueig, i , estant el meu oncle contrapuntat amb el Casino d(
Dalt de Vilassar de Baix, que estava a matadegolla amb el rector, nc
va tenir més remei que ésser pendonista, i així tot va acabar de la mi(i) Vi/I't LA VZU DB CATALUNYA, io- llor manera possible.
Us: 13 d'agost i i de seltmbre.
La tia Justina va morir d'una pulmonia. Les conseqüències d'aqnella dissort foren grans. E l vidu va renyir amb la tia Amàlia per
qüestions d'interessos, tenint al seu costat tota la resta de la família,
Dietari històric
però abans de complir l'any es va casar amb la tia Teresa, i aleshores
tota la resta de la família hi va renyir, trobant aHò indecent. Jo vaig
deixar la situació penjada quan la indignació encara no s'apaivagava.
4 s e t e m b r e de 1845 Vaig anar a Londres — als tretze anys — a fer-me home al costat
d'un comerciant que havia estat amic del meu pare.
He conegut l'alt comerç, l'alta finança anglesa : als vint anys, gràL'ESTEVE PALUZIE PUBLICA LA
cies a una aventura amb l'octava filla d'un pastor protestant, vaig ha«PALEOGRAFIA RSPAftOLA»
ver d'establir-me a París com a professor de balls moderns; he tractat
Havem parlat en altra ocasió, d'a íntimament l'aristocràcia francesa. D'allà, com saps, he passat a la
quest vell mettre. i esmentem avui la
publicació d'tm itífcre famós, resum carrera diplomàtica. Però una enyorança em consum, d'ençà de la
ie l'obra empresa abans' i començar- • infantessa. Els més alts ambients estan democratitzats, cuRrollerits.
ment de co que significa la , lectura
Regna per tot arreu una cordialitat repugnant, una alegria plebea.
de la lletra mahuscrita.
No he pogut trobar enlloc les distàncies, les cauteles, la sublimitat
Feia cinc anys que residia a Barcelona i tenia sl col·legi en el ttpic car- en certes fredors, la pompa gran en certes reconciliacions, que voltarer de BeUafila, al centre de la vella ven els meus anys primers.
ciutat. Així com a València havia es,
JOSEP C A R N E S
crit llibres sobre assignatures ordinàries, aqyA desenrotllà més la sevr- ae
dó. Formà un- petit museu a casa siiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiim
seva, una bibHaíeca i un diari, anoL'any que em oatpa, exhibí n l'Exmenat miccessivament El Piegouero, d'.lTOérica. pUmter de mestres notaEl Avisador Barcelonès < E l Barce- bles, mereixent del Govem la creu posició, una coUecdó de facsímils ' l ' de l'Edat Mitja, calçats er,
leoés.
de Carles l l i , pel present que féu a làpides
bes, que cedí al Govern. Tal fou l'inici
Saficionà a Ui taquigrafia i va es- l'Escola de Diplomàtica, d'una col·lec- de la paleografia a la qual es dedicà.
criure sobre fe mateixa, m llibre, al ció de quadro* palengràfici, .que l i
qual seguí al periòdx £1 Instructor meresqtieren ei nomenament de oorBSPIGOLAIRE
de la Juventud, I l*s obres 'Arte epis- respcnial de VAeadémia de la Histelar», «Paleografia espailola; 'EfcrU tòria.
twa y Unquafe de Espafa». 'Guia
La seva obra. apreciada per Cordel Artesano* i la tMisceksnea gene- poracions de l'estranger, Vobligà a es- AUTORITZEU LES NOTES DE LES
ral de documtnioS'
tatbltr una easa editorial, exebisiva- OUALS ENS PREGUEN LA PUBLICA
Porta tal activitat al seu voltant, ment pedagògica, retirant-se ja vell CIO. AMB UN SEGELL O UNA FIBuna munió d'atoimnes de tetes les re- de Vensenyament que transferí a en
UA QUE ENS SIGUi CONEGUDAgions GtíipmugQ i àdhuc d* mvier i BaArijmteT >»-*-«"•-.
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N'ANSELM GUASCH
Conseller de Telèfona

Generalitat
EL DELEGAT DEL THEBMX
Ha complitaent al «enyor Valies i
Pujals el delegat regí del oimisteri
del Treball
ESCOLA MONTESSOUC
D'acord amb el seu règim i organització docent, aquest* Escola ha pres
el nom d Escola Graduada de la Mancomunitat d'e Catalunya, i obre per al
curs vinent els següents graus:
Ds graus mixtos de pàrvuls que
comprenen de tres a set anys i són
regits segons el mètode Monteseori:
tres graus elementals, també mixtos,
i un grau superior per a nens També
s'organitza en forma seml-autònoma
un grau superior per a penes. Ela

graus elemenetals s'enllacen amb el
BatxiUer^oficiAl 1 el gfau superior
de nèns' i m B ' l a Secció preparatòria
de la Universitat Industrial. En aquest
darrer aspecte amb l'esmentada Secció Preparatòria de la Universitat Industrial reptesents el primer sistema
complet d'aneenyament català.
Per detalls i inscripcions dirigir-se
a l'Escola. Arguelles (Diagonal), 482
Les classes s obren ei primer d octubre
S admeten alumnes, nens i nenes, a
iots els graus.
ESTUDIS NOIOIALS
Des del primer de seiembre queda
oberta la matrícula d'aquesta inetiiació docent a la Mancomunitai de Catalunya. L'ingrés és lliure per mestres i mestresses i batxillers, però ee
dóna el caràcter de prova al pnmer

L

N'ANTONI

IANSANA

Vlca-president primer. President de TAssemblea

E N P E R E MIAS
Conseller d'Agricultura

EN PERE LLORET
Conseller de Ferrocarrils i Obres Hidràuliques

E N R A M O N N O G U E R I CC
Conseller de Política Soc;,

Recurs d'alçada interposat per don
Josep Ramoneda contra una multa de
15 pessetes que l i imposà l'Alcaldia
de Sentmanat per à r a r aigües pestilents a la via pública
Recurs d alrada interposat per don
Salvador l l i s Casacuberta contra la
providència de 1 Alcaldia de Mom
seny per la qual se l'obliga a arranjar i retirar una taula qúe te situada del seu domicili.
Recursos, un d alçada ínteiposat per
COMISSIÓ PROVINCIAL
don Josep Mata conlra l'acord de l'ALa Comissió provincial ha despat- lumament de Vaübona pel qüaj es
xat els següents assumptes:
prohibí el funcionament del forn
Recurs d'alçada interposat per don i de terrissa situat darrera la casa nuIsidre. Casasayas. president del Círcol mero 98 del carrer Major, del dit poLliberal de Vilomara, contra dues*1 Wé. i un altre de queixa formulat per
multes, de 10 pessetes cada una. que don Bartomeu Pallarès demanant el
II imposà l'Alcaldia de Rocafort 1 compliment del releni acord municiV i l u m a r a . per celebrar funcions públi- paL
ques al local d'aquella entitat.

Com a cap de la minoria rad
Diputació de Barcelona h a (
signat cl senyor Còlomtnas j
i a la Mancomunitat el deq
delia.

trimestre d'estudis
L» carrera dura tres anys, J les matèries d estudi són essencialment tècniques i professionals.
Durant l'últim any es fan pràctiques completes i amb responsabilitat
professional en escoles de la Mancomunitat 1 de l Ajímiameni. ,
Per d'etadls dirigir-se al Complí de
Pedagogií. Universitat Industrial, Ur
geli. 187.
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EN JOAN FORNESA
Secretari tercer
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SANTIAGO ESTAPÉ
Vice-president tercer
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E

Ha marxat a Ces lo na el
colau d'Olwer. cap de la
d'Acció Catalans a la Mano

Comissió
d'Educació
i

Gené

Servei de conferènq
populars

AíéPOlAjA
Seguint la ruta començar-li 1
' brils pals conferenciants y ' *
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R A M O N RIU VENDF
Vice-president quart
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N'AGUSTÍ

RIERA

EN

Conseller de Carreteres, Camins i Ponts
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MARÍ

Secretari primer
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BRIANSÓ

Secretari quart

T

E N J O A N VALLÈS

ROMA S O L

y

a
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! PUJALS

Conseller de Finances

Conseller de Cultura i Instrucció

foren célebrades a Am- 1 sió que «Is íou confiada, passaren
GODAUL
baJ-riada. marítima de! ] per Tortosa, continuant llur tasca, pels
iDur&nt la 'llarga ruta de cealerènereílí, les conferències I pobles de més enfllà, de la rübera drertüra.'
| ta de l'Bbre iEn l'espaíós local de cies populars Cambrils-Freglnals. «16
f<5 de les escoles, presen- ' l'escola de nois de La Galera, i da- conferenciajus senyors Valeri i Alsisatisfacció
que
alcalde, i acompajjyats vant d'un públic nombrosíssim qne na Tingueren la
la iocaiiiai, (oren do- í omplia de gom a gom la sala — insu- la tasca llur ipodés ésser presenciaí^ells d'Higiene, sobretot | Seient, puix molta gent no pogué en- da per dos diputats de la Mancomula la lluita conira el pa- trar — .foren donades les conferències nitat que per atzar es trobaven en
alguna de les localitats de la rut-a.
. 'jual s6n tan . perjudi- d'Higiene 1 Cultural·'eflcacia imraedrata de les confe- Els diputats esmentats són els seles de, la vora del delia
l l faiblic que omplia la [ rèncíes íou exterioritzada sitü> una nyors Vidiella, q u i escoltà les conIde tres cenres (persones— I ovació entusiasta i amb un prec de ferències de Cambrils, i «j sanyor ToIma atenció meravellosa, j l'alcalde de la localitat: que ben 1 màs, el qual presidí l'acte. acompanyat de totes les autoritats de la vila.
HIS higiènics com les e.i- 1 aviat fossin reproduïdes les dites con-, iLa grandiosa sala del Centre l·libe|
lerències,
planyenl-se
que
molta
gent
ra.ules èn pro de la cultapoble'·no ibagués pogut recollir, ral Autonomista, de Godall, s'omplf
|eccionament patriòtic de del
tant
profltosos ensenyaments per la materialment essent « n a de les locaadans.
insuíkiència — malgrat d'ésser molt litats en què més dones i . criatures
assistiren a la con'erèn·'ia- L'atencié
espaiós —de4 local de les escoles.
que el públic prestà i els comentaris
que seguiren a les cooíexèncjes, àrea
nclanis, complint la mis-

I

a

T

S A N T I A G O D E RíBA
seller de Beneficència

t

VEU

SANTA BÀRBARA

una prova de com bavien totaressat
el.- oients.

En aquesta nova i important vtla.
íoren donades les danretee cotúerènciee d'aiquesta sèrie. Cal dir que la
Al sol anunci d'un pregó, tot «1 po- coronació do la ruta fou esplendoroWe de 'Freginals — no h i ba pa» en sa. A la iplaca de la vila de Santa
aquesta localitat gaire més- gent de la iBàrbara. la gent no hi cabia, (Bis
que fou congregada per oir les confe- conferenciants, presentats per l'alcalrències — acudi a la placa pública. de, ipairlareri des de la magnifioa
Des del balcó de la casa que el bon Casa Consistorial que aquest poblepatrici íi'Agiustí (Martí i Miralles pos- posseobc. L'atenció del públic fou exseeix, pronunciaren els conferenciants traordinària. 'En ftoalHzar els confellurs discursos, els quals foren ova- renciants Murs parlaments, aquella
cionats. L'Ajuntament, en corporació, munió de més do m i l persones esi altres aatóritats, acudiren a casa 1 clatà en una ovació grandiosa. Totdel senyor Marti i MteaUes. Féu la 1 h<«n deia a Santa Bàibaia, que mat
presentació dels conferenciants el | no s'havia vist ona tan esplendorosa
senyor metge de la localitat. Instinti- 1 manifestació del poble, palesant un
vament, el poble vibrà do patriòtic | daJer de cultura 1 fent una tan beUia
entusiasme,
• .
x afirmació painírtica.
FHEiGINAILS

S

EN F R A N C E S C CARBÓ
Vice-presidcnt segon

EN

RICARD

D E CAPMANY

Secretari segon
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T A R R A G O N A
{Ctnterincia (U les 9 de ln »U]

I
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Troballes ImpOrianta
A les obres dels ícr.» mflnts de '»
fàbrica de lab-us, e'bstan trobant
moll»- r > w d una giwsça w l o r h:slò rko-fl rq 11 e oMijrlce.
Han eswt descoberts en bon nombre .!«> í·.·.·u·a l à m í c r e s . trosso*
coronises, bocins de nirbr», algunes
columnes e ï t m d i » tècules. algunes
monedes rroran-» \ botianls sepu".
eres de l ' d r a .
Un idlflcí r-1.'•ini.·üi·ir amb columnata arran de terra, de tres metres
de fon^Aria 1 altres tants de costat.
Adossats a les parets UI ba a cada
una d-? IPS tres: un sepulcre amb
arcosolts. Satebla l'extracta d una rtecròpolis cristiana, en tempe dels iómans.
L'enginyer senyor Quesada ha f«t
suspendre los obres en l'indicat Indret, esperant que a la propera vinguda del senyor Bastos, aquest disposarà el que sigui mée convenientS'estA prenent la major cura,
la conserva«(6 de tot el que ee va
trobant.
Sessió de l'Ajuntament
L'AJuntanient. en la sessió celebrada avui, ha acordat trametre una corona al rnonuojent d'En Rafel de Casanova, el dia 11 de setembre, anant
dos regidors ostentant la representació del consistori tarragoní.
Altres nove»
Al senyor alcalde, l i ban estat con:edlts deu 4les de permís.
—Ahir va passar el dia en aquesta
ciutat, el diputat a Corts senyor
Eduard Recaseuf. J4p^ent j·ebut moltes comissions Aé ppolés, I que l'han
visitat per assumptes que els interessen.
— Ha otat nomenat vicari general
de l'arquebisbat,,- el canonge doctor
Manuel Borràs, 1 secretari de cambra
el doctor Josep Bru. professor dal
Seminari.

G I R O N A
IConferénela de les 9 30 dt ta nin

V

I C

H

Balances poc annadea
Ha merescut variats comentaris
fa relació publicada en alguns periòdics de la capital d'industrials de la
ciutat multats per la Junta de Proveïments per deíraudació en el pes.
Es queixen de que la inapeccló solament es realitzà en certes indústries 1 a determinats indostrtals 1 en
general es convé en que l'autoritat
municipal haurà de flscalltzar-ho
constantment 1 donar a la publicitat
el nom dels defraudadors.
I alguns, volent-hi donar més amplitud, proposen que l'AJuntatnent
posi a la disposició dels veïns material l personal suficient perquè
aquests puguin, pagant una petita
quantitat, fer pesades des de la balança de precisió fins amb la bàscula
per a pesar carros.
El blat s'abaixa... i «i pà, quan?
En e] mercat del dissabte es registrà una lleugera baixa en el preu
dels blats que es feren a 22'50 pessetes els 55 quilos. Els ordis es venen pagant a 29 pessetes els 100 quilos. La carn de porc «embla que ve
millorant el preu i actualment diuen
si es paga a 27 pessetes i'arroba, pes
viu. 1 a 3'75 pessetes en canal.
Ei cara I oreu, e carreteres mal I ben
conservadue, 0 l'Estat i la Mnoomunltat.
Es una vergonya 1 abanírnaniont
en que té l'Estat la conservació de la
carretera de Vloh a Mamleu. El tràfec
rodat es fa talment Impossible i el*
automòbils sobretot, fins- per anar T
Manlleu, volten per la dé Roda. malgrat haver de recórrer una tercera
part jne». Quan enirarem en el temps
u. les pluges i de les. g l a ç a d a fil
a peu podrà fransitar-s'h^ Aleshores
es generalitzarà més la pregunta qui
alguns es fan Ja ara de si en el pressupost Me ITEstHt s'aïén «xlcluslvament a la conservació del peiíonil
no important-los que u conserveló
de la carretera resti solament en el
paper, doncs, mentre serveixi per a
justificar la inversió de l'anterior partida Ja n'hi deu haver el suficient.
I ara que parlem de 'carreteres.
Sembla que aviat es rependrà l'srranjament de la de vieïi a Sant Hilari, havent merescut unànime aplaudiment tot el realitzat p»r la Mancomunitat en la dita carretera d'un any
en aquesta part. En les curve·» je
més poc radi 1 a .mitja ala de muntauya s'han fet desmunta conslderiblfs per allargar més la visualitat
I en les pendents amb curva la secció que la carretera en oferia en forma d'arc s'ha trsnformat en forma
poraltada. resultant un gros benefici
pel tràfec rodat. Aéra es repenrtran
aquests treballs I per engravar solament el tros des de la Frontera fins
un poc més enllà de ICànoves. tres 0
quatre quilòmetres s'han «dquirit dos
mil metres cúbics de grava que està
ja & punt de poder-se utilitzar.

Vaga a Olot
Ens diuen d'Olot que no bavent-se
pogut arribar a un acord sobra lea
bases, presentades pels obrers dels
tallers d'estatuària religiosa, aquests
han anat a la vaga.
El Sindicat únic ba convocat una
reunió general, per tal d'apdar els
vaguistes.
Banquet
El capità general senyor marquès
d'Estella, acompanyat del seu flll Josep .Antoni i del secretari ajudant,
vareti «rriber abir. per assistir a un
banquet donat al Congost, pel consell
1 adminlslració dels íerrocarrlls econòmics eepanyols, solemnitzant la presa de possessió de la línia de Girona
rutllis res
• Flassa i Palamós, la qual Unia
L'aparició
en
una fulla del mot
navla estat tes ara d'una empresa «•atuell» 1 el creure
haver-se apllcit
istrangera.
malament el dit mot ha obert àrfiplla
Amb l'expréa de les tres de In tar- discussió en un cercle de savis de
it» varen retornar cap a Barcelona. la Grècia i de la Lucrècla i sembla
Cl tempe
s'arribarà a la conclusió de que atuell
El temps, registrat ahir. va ésser: és un moble insignificant, és qualseTemperatura màxima. 19"8. Tempera- vol futesa.
tura mínima^ ISÍ. Aigua evaporada,
Pa fresca
20. Recorrfgut del vent. 81, Pluja, 1.
Ha refrescat el tempe bona pila 1
2 mllíroetres. Pressió atmosfèrica. tot sembla anunciar l'arribada de
768 2 Humitat relativa 37. Vent N.B. la tardor.
Nilvols, viímulus, cirrus i estratus.
Quantitat de núvols. 6.
Vall de PoMeta
Altrejs novas
POBLETA DE BELLVEMI - Com
Ahir va arribar en aquesta ciutat,
l'eminent guitarrista català N'Emlll es taba anunciat amb cartells i alPujol. Aquest artista torna de Paris, tres mitjana impresos, es celebrà te
on hl ba donat una llarga sèrie de festa major d'aquesta vila els dies
concerts, havent obtingut un triomf 25 28, 27 i 28 de! present, notant-sa
ta! abundor de geni que semblava
clamorós.
—Per comprar aviram i ous fora completament un dta de fira, no badel lloc designat per l'AJuntamelt a vent-se vW mai una gernació com
aquest objucte. ban astat penyorats la d enguany.
diversos negociants.
Hl hagué tronades, jocs japoneEl partit de futbol, que va tenir ] sos, concerts, carreres, curses, salts
lloc ahir a l'Escala, entre el primer ' i alÈrea esporW. bells de ram l toia;
equip de la Unió esportiva de Girona ; ball úe-u casats, balls típics, concurs
1 l Espanyol, va interessar fortament. de i l r de oeflom, foca artificials, trsTriomfà el primer, per nou a quatre. 1ca valenciana, sardanes, cançons
La rj-orva «le la Unió D. de Girona populars, etc,. etc.
va vènrer l'equip Ernpòrlum, da l'Es- I El que més lluínent donà a la
cüia. per tres gtjls a un.
festa fou M partit de futbol entre
—S'ha iidmès la renúncia presen- el primer equip S. C. de Pobla de
tada per Na Francesca Pujol, .me*- Segur 1 el S. C. Flamisell d'aquest*
població, un dels principals motius
tressa substituta de Ripoll.
—Ha IIK " •; cap de telèçraía, se-. per amreïm una gran gentada d*
tota «b pobles circumatants.
nyor Pueo. (A. C. S.).
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Els Joc* Florals da l'Assadaeló
la Cultura de Mallorca, a Felí
L'ard ldame.nl pattlòtioa Associa
per la CúHura de Mallorca, segj
La crescuda del Segre
Els "ou» un dels fins de la seva tonstlt»
ha organitzat uns Jocs t'iora!»
A conseqüència de la crescuda del
Dos noms que cal retenir: Monta- Mallorca, assenyalant com a 11-.-i
riu Segre de la qual ja vàrem d.i- uc- i Salvà. Jovecissims tots dos.
nar-ne compta], han estat destruïts el primer ens dóna un bodegó ex- la celebració, la vila de Fala.n·,·,t|
tots els ponts de barques de Vilano- cel·lent, discretlastm 1 d'una qualitat com a dia el vinent 2 de setemi J
El nombre de composicions rebu
va d'Alpicat
remarcable. L'altra obra que té exL'alcalde del dit poble ha demanat posada el senjpr Montané és visi- demostra ja l a importància
dita feeta, importància que ertu]
auxili a l governador civil.
blement inferior. Ens estranya que el
1
Jove que demostra posseir singulars es té cn compte els element» (jmj
AUrea nove»
qualitats en la primera d'aquesws | prenen part.
Acabat el permís «que 11 va concedir obres, sigui el mateix que ba pintat
Formen el Jurat dels Jocs FlqJ
el ministre de la -Governació, ha tor- la segona. Inhàbil i freda, els co'ors 1 En Joan Rosselló de Son fof^
nat a pendre posseasló del seu càr- durs de la qual no semblen pas eixits ' president-, En Joan Alcover. En
rec el governador oi vil senyor Dl dals mateixos dúctils pinafells que ban renç Rlber. vocals: i En Pere "
dac Trevilla.
Infamat la blana, càlida i aveUutada secretari.
Aquest mati. havent acabat el seu suavitat colorlstica' de la primera.
A hores d'ara ja es conelxec
comès, ha deixat el càrrec el secretannms dals principals poetes
£1
senyor
Salvà
ens
dóna
unes
ter i senyor Marian Marlineí i Paftos. les que no per 00 ésser del tot reeixi- mlata
Ha obtingut te Flor Natural el A
—AI govern civil ens assaben:^!. des ens han de fer tancar els ulls daque e'.s ban comunicat d'Arbeci mte vant de les seves joves i manifestes prevere En Bartomeu Güasp, qm]
elegit per Reina de la Feala Ncd
dissabte passat va calar-se foc a una possibilitats.
de Sant Salvador, Patront
cabanya, propietat de Ramon Moy»,
Repetim que són dos noms que cal Dona
de la partida de Vllàs. Hl ha Indi- retenir. Potser l'any que vé ja.po- Felanitx l en representació dt
Mare de Déu farà de Reina di|
cis que fan sospitar que el foc ha drem ésser una ml*a més exigents.
Festa la senyoreta ConoepcW
estat intancionat.
Bis senyors Oruserfont, Pous i Pa, quer. filla del bon amic En
lau. Rlonas, Clapés i Bchevarrla. cons
—El grup excursionista lleydatà titueixen «tout le reste». «Tout le res- meu Vaquer, president del
ahir va fer una iscursló a Camara- ta est lamentable'!* Una Jpventut que Cooperatiu de Felanitx.
sa. L'Itinerari seguit £s el següJr t: més valdria que s'esmercés— No diL'Englantlna Iha guanya,-!»
Lleyda. "Mollerussa. Balagüer, l d a- rem en què. Més val que no en par- poetessa Na Josepa Penya. 1 U r
qul amb automòbil fins .1 Camarasí-t, lem de coses tristes.
la, un jove poeta, pertanyem a '.^
havent retornat n 'es deu de la n'.t.
de Francisoane. el P. Jaume
WH1TE.
selló.
—Des del dls primer d'aquest mis,
Fs diu també que un dels m
les oficines del C'jniltè de Is Fíd-sextraordinaris ha estat adjudiatl
raclò de Fútbol. <: í. tleyda, s'hin
conegut escriptor català En Fdj
InstaUat interinamiuit al bar Salvat.
L a Sagarra
Torree.
—üa sortit d'aquest» ciutai. amb
SANTA COLOMA Dfi QUERALT. Par oert que 1 Associació «q
uns mesos de '.' ít'iici', e! secretari Malgrat la insistència que no s'aug- que En Folch i Torres vingui a!
del govern ciVlt, í í i i y n Marian Mar- mentaria e! preu de l'electricitat, és lloroa, per tal de veure el ós
tínez i Porto», sua.a «uiemat.
probable que a primers de gener es ble fer-ll donar un* oonfartocia,
procedirà a la puja, entra la voltin segurament seria un gran èxli
lat del ipobl».
EI discurs principal dels estneïj
— Ha celebrat la fesia major el bal- Jocs Florals estarà a càrrec de
Vallèç
neari de Vallfogona de Riucorp, essem sèn Llorenç Rlber, i ja es p d aj|
ciar que serà una peça maglMr'
LA GARRIGA- — Seguim tradicio- un. dels anys ds més concurrència.
La festa tindrà lloc el prop ' l
nal costum enguany es celebrarà el
—L esposa del company Ramon Ca- diumenge, i seran molls els qu«|
dia de la Mar* d» Déu de Setembre,
rol.
Ne
Coloma
Mulet.
es
troba
ja
cn
ran a Felanitx a presenciar-la.
l'aplec de la Mare de» Déu del Cam(. ai magnífic bosc de can Tarrés, franca convalescència, cosa que ce- temps en parlarem. — C.
lebrem
moltíssim.
'
que envolta la mllenària capella on
l a Verge del Camí te separada.
—Aviat tinrirà lloc l'enllaç matriE N O R C
Com cada any. a les deu del matf monial dels nostres emics Maria Car- M
es dirà un ofici a Ja dita capella, reras 1 Antoni Vidal.
L'Atlas lingüístic de OaMlun)i|
cantant les senyoretes «-t'.uajants la
Amb aquest mateix -liol paKmissa de la àtare de Déu de Núria,
la VEU un article, en el qual eti
de mos«èn Romeu. Tot seguit la
la seguem afirmació: «Menorca bj
imatge da la Verge serà passejada
Pla d'Urgell
Ciutadella I Mljor Gran d, qoe r r
en processó pels viaranys del bosc.
ARBECA. — Las leste* organitaa- senten e! centre 1 l'occident iH|
Acabats els actes religiosos, balla- des {er l'Ajuntament 1 societats lo- tlla. Mahó -no pot figurar-hi
da de sardanes a la plaça del boac. cals han assolit un èxit tots els dics és una ciutat d'aguvló, formadil
A l a tarda i a ta mateixa plaça, dc la festa major.
romanalles de l'exèroU d'Espa^
ball 4 bataJIa de paperets l scrpontl— F.í probable que dintre poc co- Ad. a Mahó, «tothom» par)»
ne« amb fantàstica Il·luminació elècmençaran les obres per a construir ei norqul. I si bé pot éaser que
trica per tot. el bosc.
quarter
destinat a la guàrdia civil. le» seves classes més elevades «K
Sabem que com oada any de gaicorromput pel tracte continu amíj
rebé iotes les colòniefe estiuenques
Després d'uns dies sense aigua al
de Catalunya aoudiran « 1 apiec O ò»nal. arriba alira volta en abundàn- forasters, es conserva en tota !« n
lles nombroses; això, Jpunt al pinto- cia, degut a les pluges generals. La pureàa entra el poble, majormenij
r-t-fo dai lloí;, ha fet de l'aplec nua temperatura d'aquesta comarca ba paaesos 1 pescadors
No «om qui per a refutar IV
de les festes estiuenques mrt popu- disminuït notablement.
de l'esmentat senyor; altres,
lars de Catalunya.
— Sembla que les autoritats, de- mé» condicions, sé que 11 conte
gut a la denúncia de -L'Escut», pro- ran; jo sols re volgut fer coostíj
curaran vetllar per la higiene d'a- meva protesta contra algunes
les, gairebé ofensives pel bor.
questa vila.
mahonès.
Començà el partit a lea cinc de la
—En el preu del Uat es noia un
•tarda, aconseguint als deu minuts de
Da «Nostra Paria»
lluita el primer gol eJ davanter cen- •l'srti.s extraordinari, car avui es
Com vaig dir en l'altra ert»
cotitza
de
23
a
26
pessetes,
quan
fa
tre del poble, empatant uns minuts
cada dia es fan més Intensos e^»
abans de finalitzar el primer temps. pocs dies es pagava a 28.
balls que aquesta entitat riwj
Després (Jrla seva constitució ^
La segoona pari revestí un Interès
sensacional per ta ràpides «sbraoI de dlvidir-s« els socis en cotr.;^
zides dals pobleians, que es veu voper a treballar amb més proi:J
len guanyar costi al que coetl, no
ílngut lloc l'aparició dal seu B^·'
poguam-ho sconsegulr per»iuè els ho
moden, format per vaíuosoa OIP
privà l'Intrèpid pórKr contrari, qua
que conté.
tan maraveliosament sabia defensar
Ha estat un encert l'apariertj
A les dues de la matinada de diu«e dirts atacs dels seus adversaris, menge passat, 1 a dos quilòmetres da mediata del mensual, així «m.
•arrancant contínuament, entuslastee l'estaCló del Nord de la ciutat de Ter- la sava modèstia, el format 1 U1
aplaudiments del nombrós públic.
rassa, venint de Viladecavalls, per la impreesló.
Des d'un principi es notà gran via del tren de la companyia esmenDirigeix una ealutaetó a Is
deepnoporetó eitfre els dos panita. tada, fou trobat el cadànrer d'un ho- ba. a la qual, complaguis, «•
me
que
representava
tenir
de
27
a
30
dominant sAApse els de Pobla, però
tem. Ja saben els de «ifestrs r»|
no podent fer cap gol més, com anys. pelat de cara. 1 que per les ta- que amb nosaltres trobaran ajtp
volien, que els donés la victòria ques que duia a les calces, que eren cldü.
de vellut, sembla que era paleta o enper a sortir de l'empat.
Festa catalana
Bis que mée es dts-tlngiren en les gulxador.
Ho fou la que va celebrar-se «<
seves jugades foren de Pobla, Sirte.
No tenia el cos trossejat, la qual poble d'El Castell, entra la se*
Vilanova, SOMuga. Cometa, Faixes cosa sembla indicar que anava al lònia estiuenca1 Mataró, 1 dal S. C. FlamiseiL Ta- tren 1 que va saltar 0 va caure del
Entre les moltes famílies
no. Sullà. Miró, Cenu', Barrau l mateix, estant aquest en marxa, res- estiuegen en el àlmpàtic p^-',
Su'iró, essent moolt aplaudits i fe- tant-hl enganxat. I essent, per tant. troba el s « y o r N'Agustí Pon* 1
licitats uns i altnes pals aficionats arrossegat uns quinze metres, l'axtén- de Barcelona ve a passar l ' * 8 ^
que amb tant gust presenciaren el sió dels quals era tota coberta de aprofitant el dia del séu sant.
partiu
sang.
•
grapat de Joves de la seva
Abans d'enlrar al camp del PobleAcudiren al lloc de la desgràcia II remeteren un» toia de f i ^
<tà es passà pels principals carrers el Jutge 1 el cap dels municipals da flors, de la quai penjava una *
amb 'la banda contractada per aquest Terrassa.
amb les quatre barres. Les S'^j
fi, cridant els equlplers: Visca la 111La Creu Roja conduí el cadàver al ques noies també anaven e»t|~
bértat de Catalunya, i entonant als dipòsit judicial, fins que sigui iden- amb cintes dal colora de te
Segadors.
•"Icat
^ Pàíxla. - ï t F.
iConferineia de Ut •"45 de la nU|
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Accident a Terrassa

1 conflicte entre I t à l i a i G r è c i a
El

ferma

poble

d'Atenes

voluntat de

fèi«n presayf«r les prfcneres
aclons oflckiees tot just fou coI assassinat d» la missió Ita, el govern va «ntendro que lial'actuar amb la màxima ener, la tarda del dimecres, un cost d l'Agència Volta declaraen situació d'afirmar que
Iveru < -tà (enm en la voluníut
kntr reparacions adequades i que
buians poden estar segure que
] fet iot allò que sigui posaibid
la defensa del prestigi de l i
1 da la memòria de les vtcBl govern està unit pertectaamb l'ànima del Pals: una at
correspondència de sentimpnts
| els òrgans directius a la massa
9; una afectuosa comunió do
billtat nacional subsisteix entre
lli ans i qui els bula. Aquesta
millor garantia entorn a l'acque els poders responsables:
assumí' eníront a les dr^iun^·
ps més diverse? de la vida potant en el camp nacional com
camp internacional: en c^da
fs la veu mateixa de !a Nacli
i'expres^a pe! tràmit de qui la
ata.
imjirfssió que produïen aquosaules venia intensificada per
kotlcies procedents <le Nàpols I
W tohxi les ordres donades a
^adra perquè estigués preparada
ir 1 sobre la remor escampal'una demostració naval al Plspatxos de Tarento iparlaven
de moviments i coneentra|de vaixells 1 de preparatius de
que s'abstenien do referir ate|el comunicat del govern que
(ovem demana als diaris ilisero^mesura. I^s noticies, veritables
osades. de moviments militars
d'ésser publicades per raons
fots. Cl govern compta amb l'espatrlòtic de la pivmsa Italiana,
jiucsta demanda no fos atesa, :eïplicades immediatament los merepressives necessàries».
rela<ad als moviinents d*» la
1 n. les rtisposicioos a pendre
'ola rv« tornar immediatament
^ma el ministre de la Marina,
liirail Thaon di Rr-vM. També forle Nàpols el gcnenu DiBS, minis-

o m

f o u

I

>> primeres üores de! dia el
Mte <u 'Cavoof rebia on radio[j^ama amu el qual s'ordenava a
Bpiüfi qu»; (Crameiès un
a OM»! amb : «tteote n -n

l'ambaixada italiana

Mussolini

tre de la Guerra. En els dos ministeris es notava molta actlTitat.
Per això quan fou conegut el text
de 1 ultimàtum dirigit a Grècia els esperits estaven preparats per a mesures de caràcter greu.
El comunicat oficial — Ja publicat — conté un preàmbul que té el
caràcter de requisitòria i en el quar
s'etrHjueix obertament al govern grej
la rcsponsbilltat moral (ultra aquella material implícita) del crim. I un
dels elements d'acusació és ia persistent campanya de difamació i d'excitaclo portada a terme per »«
pfrmsa grega contra Itàlia I '<a
Missió militar Italiana. Entre els detractors més acèrrims del dissortat
general mort figura «l'Elefteros Typos.. i M fe de maig parlava del general Tellinl com d'un «bcmo activíssim i perillós adversari dels !nWressos hel·lènics». «Ell — afegia — ha
iniciat la seva acció fingint cedir cn
les diverses qüestions, fins arribar
a fer-se prevaler -sobre els seus colIegües comissaris do les grans potències. França eslava representada pel
tinent coronel Perrl I Anglaterra pel
coronel Tzeis que nó ha anat mai
a Corlza. estant-se sempre a Sofia í
telegrafiant cada quinze dies que sorUa sense que mal arribés. En la comissió aqnest darrer estava representat pçl general Tellini el qual dlsp'isava Inclòs del seu vot».
Respecte a les deliberacions preses
per la Missió interaliada el diari esmentat les definia com a «situacions
de paper», destinades a caure. «Tols
els mitjans artificials amb els quals
es tracta d'aguantar-les — afegia —
cauran. I dfl cor de I« regió (Coriza) sorgirà un problema puraraonl
nacional que s'Imposarà emb els colors més vius als aliats, als ami.-s,
als neutres; dt manera quA l'Eplr
septentrional tornarà novament al seu
nom efectiu I recomençarà la història que ha estat sepultada 'pels deu
anys de la guerra última».
Als centres polítics de Roma es
feia notar com j>odien publicar-'e
làís proclames a la revolta havenl-hl
vigent a Grèrla un règim de rigorosa censura. O'aqnt que e! govern
italià consideri culpable moralment
del fet el govern de Grècia.

o c u p a d a

dia 80 la flota mmlda a Tacomençà les primeres operad'enïbarcamtnt de materialj '
à i tropes. A l vespre bsvta
ortir sense que les tripulacions
oficiala coneguessin la destinasabuda solament par l'almirall
rl 1 ,y. feu (estat iroajor. fPer
st motiu la majoria de la trlpuera del parer que la missió
havia de complir la flota era
l'alt lidrlàtic, 1 això tenint en
le les remors circulades segons
uals, a conseqüènda de !a Ue" d senyor Mussolini a lugoes«s -preparava una demostració
a Fiume.
9Pd dels vaixells liaivlen emdiversos batallons I seccions
ïlleria camp^í, de muntanya,
' i * , de carrabiners, de sanitat
uadivtes d'aeroplans.
m la flota Ta sortir del golf
àranto l'ahnirall Solar! va doordre a 1 explorador «PremUda»,
d'algims <»çaiorpcdlners, que
un Teconetxemcnt vers SanUEgtta a l'íAfecte d'assenyalar
squadra qwaleevol obstacle pos• J/·'xplorador «Premudír, que
"n ex-valxeill alemany de grau
reaiijafc j» seva missió i
ttiores dasprós aesenya^a a
•e di Cavour., vaixell almirall,
ihorltaó era complet amen-, lllu<PM 00 l i i havia cap raixell a
Aleabores l'esquadra íéu via
• t a * al llarg de Santi Quar

ataca

C o r f ú

tirn.ir la rendició i participar l'ocupació do l'illa per part dels caca
torpediners italians. També aquesta
vegada la nrtfsló íou confiada al
'vaixell «Prerauda», el qual, escortai per dos caçaiorpediners. féu
vfa tnrmédfatament vers C ü n M , amar r i n : Q hi banqueta en mig de l'es-

ir^nyesa dels íMiliitatas. DeseirAan-ii
cl capità iie vaixell Antoni iFns'clilnl,
el qual. per éórnple de Ics autoiitals
italianes, anà a intimar la rendició
a la goarnícld grega.
EI goivenuidor Í?TOC 'va respondre
formulant una protesta enèrgica i
demanant iníormar el Govern d'Atenes de tot el que «uocela. Pero
l'oficial italià, que anava acompanyat d'un piquet de mariners, notificà que abans les nnitats italianes
Ihavlcn 4lngut cara de irencar tel
cable que uneix l'Ola amb terra
l qwo en cap cas el Govern de (toma
•hauria procedit a notificar al d'Atenes les operacions que eren en cur*.
•Entretant ,el ndnlstrc d'Italià a
Atenes, senyor Montagna, havia rebut del Govern italià u n despatx a
•comunicar al íjovem Çfrec, fcn ícl
q-ua] el senyor Mussolini anunciava
qu«*, íiaventge resposta les demandes formulades per llàlla am'» un
document que cu siAstància era un
refús complet, itàlía 'havia estat posada en -la necessitat da procedir
al desembarc a l'illa de Corfú d'un
eontlngem da tropes italianes. I es
feia l'auguri que Grècia no realitzés
cap acte que odillgués a modiAcar el
c:irftcter ^aciílc do la mesura preaa
•Kl «Mteandaiii ^isditol «kg'ié al go
venjador grec de Cortú que la ri'ndicló
pacifica de la guarnició groga, composta 4 wn centenar d'h. mes, seria

E l

EL CORONEL GONATAS

CAP DEL GOVERN GREC
assenyalada « n * lldesament de la
bandera blanca a la fortalesa.
Ço que succeïa tou comunicat a la
flota, I aquesta es dirigí vers l'illa.
Quan lii tou al davant no es va
veure cap baudera blanca hissada
a la fortalesa. S'esperà que passés
al Umit de temps donat al comandant groc. 1 aiestoores l'almirall Solarl ordenà que fossin disparades algunes salves com a sanyal de la
invitació a la rendició. I com qno
tampoc després fl'aquesl advertiment
va aparèixer la òandera blanca, c^
procedí a disparar sobre la íortalesa
alguns trets de poc calibre.
ün d'aquests trets do canó causà
abones víctimes entre la població
qjue Itlugueren ila imprudència de
restar u Ja zona exposada al Inc.
Kiiircluut el goveraador I el coniandHiit grecs de Corfú es vestiren
de paisà i desaparegueren. Igual feren molls dels soldats de la guarnició.
(Despri'-s dels primers dispars de
canó fou (hissada al semàfor del castell la bandera blanca i el desembarc
poguí començar. |E1 regiment de
desembarc de la marina estava ja
preparat per a combatre.
iLes tropes començaren a pondre
terra al nord i ai sud de la ciutat.
Scguidnjnent fou efc^iuada i'ocupa·
ció de la fortalesa. Un batalló íou
destinat a la fortalesa veília, troliaulhl B dins part de les tropi í; gregues,
•les quals foren Uesariuades i obligades a restar d;ns del castell, immediatament era hissada ia bandera italiana damunt la torre de la fortalesa mentre les salves dels vaixells
1 els crits de ••Visca el rel» la saludaven.
Prop de les cinc de la tarda començaren d'afluir a la banqueta les
embarcacions portant part de l'exèrcit, material d'artilleria, proveïments
1 una companyia de telegraflstes que
procedí tot seguit a loaupació de
l'estació tadiolelegràfica de Polamó».
els dlveiecis «onliogeuts de tropes
han estat destacats entre als municipis de l'UIa que té una extensió
basuut considerable.
>E1H ilàp gendarmes quo ifeien «1
servei de policia a la ciutat demanaren poder continuar en llur exercici i els íou concedit. No obstant,
presten també servei carrabiners Italians. Com que a Corfú es oarla
molt U llengua italiana, la tasca de
les tropes d'ocupació és» molt més
(«CU.

La neutralitat de Corfú
La premsa anglesa ha Invocat el
tractat de l8Bi. que declarava neutral
l'HIa de cnrfii i la posava sota la
garantia do les grau» potències. Segons aquest tractat l'act» d'Itàlia justificaria una intervenció francoiritànioa
Però la. premsa írancaaa recorda
que reatipuladó de 1864 ha quedat
sense afecte per la signatura del tractat de Lausaaa. Aquest protocol, signat pels representants d'Anglaterra.
Franca. Itàlle. el Japó i Grècia, declara que és neòessarl posnr en vigor
el tractat concertat entre le» potènciaa aliades i Grècia per a la protec
ció de les iiduottes. El preàmbul d%

i destrueix

la

viatge

B e n e s

de

bandera

a

R o m a

El ministre de Negocis estrangere sificació de la Unia director* de la
de Txecoeslovàquia, senyor Benes, polit Ica italiana i de la txecoeslovaha deixat Roma després de conver- ca. tont pel que es refereix * la sisar exiensament amb Moasollni l els tuació general com respecie de l'Eu
ministre d'Hisenda i d'Economia. ropa central. Estic orgullós i satis
Tambó visità el secretari d'Estat deil fet que d'aquesta conversa tan ober
Vaticà, assegurant el senyor Benes 1ta i cordial n'hagi pogut resultar U
que aTxeoeslovàqula serià i^-pecte- j identiui dels sostres principis insd» la llibertat de cultes l defensats I piradors que es reswneixen PrTBiei·.
«Is interessos reilgtosos.
en l'apUcadó estricta dels trectau
Sobre ete resiiltata de la v M a del segon en el manteniment de la pau
senyor Benes, l'agèscia Stefanl ha en l'Europa central
donat un comunicat oficial que diu:
•Tot malentès que pogués subsWIr
»Bn les converses que ban tingut [ entre Itàlia I Txecoeslovàquia és ara
lloc a Roma entro el ministre Be- completament dissipat, havent-se esnes I el president del Consell senyor i tablert també un acord con.plet soMussoHni, fou examinat el conjunt bre ej procediment a seguir por podels problemes que es refereixen a sar en harmonia els desigs de la conla política general dels dos països. ferència de Sloaia amb els interessos
1 ha estat reconegut que la linie de dels aliats majors do Tl.nropa cenconducta comú be de continuar ba- tral.
sant se sobre cl principi de l'exemp- 1
ció dels ira ta s 1 sobre la oottabo- ' •Marxo de Roma perfectament conraoló pei tnanlenlmenc de la pau a i veaçut que des d'ara la col·laboral'Europa Central.
ció dels nostres dos paissos és un
destinat a tenir sempre ma•També han estat tractades àm- factor
jors desenrc^tUament II m'acomiado
pliament diverses qüestions de ca- del
president del Consell italià amb
ràcter econòmic I jurídic, alguna de l'alegria
justificada que dóna el veules quals ha estat regulada defla^tl- re conssgiwla
com a definitiva envament, i altres ho seran en el cuw tre ItàMa i Txecoeslovàquia
utw líde les negociacions sobre la conven- nia, de conducta que és saludable
I
ció duasera quo els dos governs han benèfica»
deddH d'iniciar a Roma a primers
d'octubre.
Cal coosignar finalment unes de
-Així mateix s ha procedit a un claraions fetes per Benes al corcanvi de notes que aclareixen l'a- responsal a Roma de la «Noue Irele
cord comercial vigent 1 s'ha tractat Presse». de Viena, referents a Hondoi deute ixecoeslovac envers Itàlia, gria 1 a Petita Entesa. Comem a
do la ratificació de la convenció Ja dient que davant la Imminència dei
conclosa als anys 1921 I 102?. de l'es- l'assemblea de la Sociatat de le; Natipulació dacords bilaterals sobre cions desitjava tenir un canvi d'ialguns arguments especials discutits dees sobre la política general amb
a la coníerèocla <le Roma, do la ei president del Consell do mlnlstree
evaluacló dels bens dominicals ex- italià que coneix des d» fa mol·l
.-uistriacs, del fracle de 1 * societats x.emps. Alegi que sTnav'.a esforçat en
d'assegurances 1 de les tarifes adrlà- aclarir alguns malentesos sobre els
tlques en relació al comerç del port propòsits i les intencions de la Pc.
Uta Entesa. Entre els arguments exade Tries te.»
minats figura cn primer lloc In q ü e s Per la seva part el senyor Benes iló hongaresa. «He de declarar — diha expressat que estava satisfet gué — quo Txeooealovàquia no té
d'hn-ver pogut obtenir importants re- oap interès en empendre .res qne
sultats, taai cn <9 camp econòmic vagi directament contra l'existència
com en el polític. Afegí que tots els d'Hongria. Per altia part Insistim
arguments quo con-Hiiuicn obiccle peiquè eto tractats de pau siguin
d'interès pols dos països, fores exa- complerts en l'esperit i en l a Haro.
minats amb amplitud d'eispertt i Les converses amb Mussolini han
cordialiíal d'intenefú.
precisat que Inclòs sobre això bó h l
Després d'al·ludir els acord» presos ha divergències d'opinió. També essobre les qüestions ja enumerades tem d'acord respecte l'emprèstit a
en el comunicat italià, digué: «Però Hongria, encara que la darrera pa
sobretot és el franc oanvi d'idees raula correspon a la Socica; de le<
amb «4 president del Consell italià, Neclons.·
que ha consentit una profitosa clasciuest tractat, del 10 d'agost de 1920,
diu:
«França i la Oren Bretanya renuncien, pel que els afecta, als drets especials de vigilància i de control
que els havien estat reconeguts en
relació a Grècta pel tractat de Londres deJ 7 de maig de 1832, pel tractat de Loodros del l i nov'embre de
1863 1, p»1 que es rdereiz a les Illes
Jóuiques, pel tractat de Londres del
29 de març de 1861. •
Cal tenir present, però. que aquest
tractat no ha estat ratificat per totes
les potències.

L'actitud de Grècia
l'n comunicat de l'Agència d'At»nes ha fet públic que el ministre de
Negocis Estrangers de Grècia, en la
••-poata qne donà a l ministre iTItàílla
quan II comunicà l'ocupació de Corfú. dei-'ara que considera ariuesta
ocupació com un acte host>l i iujustífioet.
El govern grec ha íncarregat als
seus representants diplomàtics de protestar, prop de l«s potències, de l'acle
d'Italia i no té la intenció de respondre a aquest gete de provocació, flant
«n la Intervenció de la Societat de
les Nacions.
Lament» el comunicat que la flota
Italiana procedís a l'ooupaeló de
Corfú abans de les quatre de te tarda i e i 31, qoan el ministre d'Itàlia
a Atenes havia advertit que n les nnc
presentaria un» altra neta amb on
termini de cine hores per contestarla- Protesta del fet que s hagués dis-

parat contra una ciutat oberta en vlr
tut del tractat de 1864.
«Grècia — acala dient el comunicat—, encara que petita, podia i havia
de respondre a aquest acte d'bosiilitat d'Itàlia, però ba preferit dirigírse a la Societat de les Nacions, instituïda per l a tutela de la indopendèneia, de la sobirania i de l'honor dt
tots als països contra tota ofensa. Nt
obstant, si la intervenció de la So
cietat es revelés impotent. Grècia, mo
guda per la desesperació, es veuria
cbligada a defensar-se contra la invasió italiana.»

ITÀLIA I LA SOCIETAT OC LES NAQMM
Roma, 3. — Segons els diaris el govern italià segueix fermament resolt
a mantenir el seu punt de vista reUtiu a la Societat de les Nacions, a
saber que aquesta està mancada de
competència per a jutjar al conflicte
italo grec, ja que es tracta, d'un assumpte que atany a la dignitat i a
l'honor nacional, aixi com a la vidA
dels seus súbdits.
No obstant, sembla que el
,vem Italià no es mostra contrari a
admetre que si l'esmentat punt da
vista fos rebutjr del si de la So
cietat de Nacions sigui el Tribunal
permanent de Justícia tntarnacionaí
qui s'encarregui de procedir a un pr*.
vl examen sobre tal competència. —
Havas.
Londia», X - Segons l'Agència He',*
ter, Itfclin ha comunicat oflilaTmefl
al govern grec que el eonfliole exi*
lent en ractualiiHt entre ambdós paí
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ha ordenat que a totes les capitanies sell, senyor Pòincaré. ha rebut la vido marina es deixi marcar lliurement sita de' 1 ambaixador d'Itàlia en
els vaixells que arboren bandera aquesta capital.—Havas.
grega-S.
MANIFESTACIONS CONTRA ITÀLIA
Està mancat doncs, de fonament
A ATENES
la noticia publicada per alguns diaRoma, 4. — L'Agència Stétani puris segons els quals s'havia prohltlt
aixecar àncores a alguns vapors grecs. blica el següent comunicat d'Atenes:
•Després del» funerals celebrats
—Havas
Atenes, 3. — L'almirall Bíflliní ha ahir amb tota solemnitat MI honor de
prohibit el pas per l'Estret d'Otrante les víctimes italianes, una immensa
gentada circulà pals carrers amb bande les naus gregues.
Quatre vapors grecs han estat de- deres, cridant i en manifestació hostil contra Itàlia, destruint la bandera
tinguts en diversos llocs italians.
l'Ambaixada i intentant assaltar
Ha estat suspès el tràfec roaritim de
amb Itàlia, encara que, no obstant, l'edlflcl.—Havas.
les naus italianes podeu entrar tls
CIURIATI TORNA X GINEBRA
ports grecs.
AMB INSTRUCCIONS DE MUSSOLINI
DETALLS DEL BOMBARDEIG DE
Un
submarí
italià
ha
capturat
a
CORFU
Roma. 4. — Procedent de Ginebra
ITstret de Corfü el vapor grec «Georha arribat a aquejta població el seRoma, 3 — De les dades últimes gi08>. — Havas.
nyor Giurlatí. membre d^ la delegarecollides a Corfú resulta plenament
ció italiana eh la Societat de les Naconfirmat el fet de que resultaren
INSINUACIÓ ITALIANA
ferides algunes persones per dispars
Roma. 3. — "El Messagero» Insinua cions.
amb bala de petit calibre, fets des què als cercles venlzellstes, en comA la sevà arribada, ha celebrrat una
dels vaixells italians, però que els plicitat amb el suposat coronel Bot- entrevista amb el president d«l Con(erils bo foren estant dintre de la zaris, delegat grec en la Comissió sell senyor Mussólinl.
fortalesa de Cortú, però no fbra d"*- de delimitàció de fronteres, foto el
Ahir. a la tarda, havia de tornar a
lls com s'ha volgut fer crerue.
que organitzà l'inic atemptat del Ginebra. prov.?lt d'instruccions del
Les persones ferides es trobaven on qual ha estat víctima la delegació ita- seu Govern.—Hava».
els locals destinats a .l'allotjament liana. — Havas.
LA CONDUCTA DEL CORONEL BOT
dels soldats de la guarnició i per
tant es trobaven sota la responsabili- L'OCUPACIO DE CORFU I E L DRET 1 ZARIS
í Roma, 4. — Ha produït indignació
tat directa del comandant militar oi
INTERNACIONAL
a l'opinió pública urt comunicat d'Aqual declarà que s'havia oposat per
Roma, 3. — Telegrafien de Viena a 1j tenes,
en el qual es pretén justificar
ça al desèrobanc Italià.
l'Agència Steíanl donant compte de al coronel
Botzaris, i que també es
A més se l'havia advertit clarn- qt»è un article signat per un profesmcnt que d'haver-«e .portat a oap sor de Dret internacional, publicat contesa que aqu^t, en arribar al Moc
tal amença s'hauria obert foc contra pel diari eNeue Freie Presse. s'afir- del crim, va trob/ir el major Cort!
Tesmentat edifici militar.
ma que si bé l'ocupació pacífica d'un encara amb vlvrtn. però que cn
S'afirmà també que diverses bales terrUori pertanyent a un Estat es- comptes d'aMxUiar-Io o portar-!o en
havien estat dirigides contra la ca- tranger constitueix per si sol violació el eu automòbil, va tomar al lloc
demanar homes 1 captuserna d'alumnes de la gendarmífrla del drat internacional, aquesta acció grec per
grega, però no resultà cert. Ja qu» empresa com ajut propi es troba «pre- rar els assassins. En tornar, anà una
no hi ha cap gendarme ferit n i es vista com a represàlia sobre un acte altra vegada on es trobawa la misproduí cap incendi en l'esmentat lo- contrari al dret internacional comès sió italiana assassinada, i ja t r o t à
mort el major Corti. — Havas.
per una altra potència
cal. — Havas.
Es precís, afegeix l'articulista, reLES ILLES OCUPADES
íutar J'opinió de què l'ocupació de
A més a més de la Illa de Corfit Corfú és una violació de la ne-utral'esquadra italiana ha ocupat les htat, garantida pel dret internacioilles de Pasos i Antipaxos, al nal.
Sud de ta illa de Corfú.
Itàlia no fou part contractant en el
fEls hidroavions Italians han volat Conveni relatiu a ta neutralitat de R e t a l l s m a d r i l e n y s
damunt la costa Jònica de Grècia. l'esmentada illa
efectuant reconeixement.
L'acció empresa iper a ajudar-se a DE CUBA A CATALUNYA. — TRENsí mateixa, no és un acte de guerra,
. ANTECEDENTS INTERESSANTS
TA ANYS D'INCOMPRENSIÓ.
i el que Itàlia porta a cap en aquests
Roma. 3. — Comuniquen de Snntl moments, té un caràcier excepi ional
Diu En Josep Francos Rodríguez,
Quaranta a IVBpoca». que l'assassi- — Havas.
evocani un article de IVA B C». l'esnat de la Comissió Italiana segui a
de 1895.
Roma, 3. — Alguns diaris han ma- tiu
una notificació feta als grecs per »
. «Cuantas noiicias recibiamos de
evacuar la zona indegudament ocu- nifestat .escrúpols -davant del temor Cuba causaban desconsoelo; la guerpada, donant u j í termini de sctnc que l'noció d'Itàlia a Corfú hagi tin- ra no iba bién para nosotros; apelàdies. termini que acabava el dia 2fi gut lloc en territori declarat neutral. bamos i disimulos, ambigüedades,
En realitat, en el Tractat de Lon- equívocos. capaces de distraer a la
d'agost passat.
Cinc m i l soldats grecs sTiavlen dres de 14 de novembre de 1863 es va opinión. con el (In de que no adqlconcentrat ja en la zona en litigi, establir la neutralització de les illes riese terrible certídumbre. Pero era
que els albanesos evacuares. — Ha- Jòniques en ocasió de llur unió a verdad, afiictiva verdad, que la gran
Grècia. Aquesta neitralització fou l i - Au t i lla pedía con bravura y vennija
vas.
mitada exclusrvaraent a les illes de eu independència, sia que nos fuese
ANGLATERRA I ITÀLIA
Coríü i de Paxos. 1 en l'article sed^tener la resolución implaRoma, 3. — El «Messagero» en el gon i següents del Tractat de Lon- posible
cable: pudo aplazarse con rnediflns
seu tfmero d'avui, es mostra indijl· dres de 29 de màrç de 1864, concenat opnrtunas.
concediendo a ilempo rénat de la singularitat dels arguments entre Àustria. Hongria. França. An- gimen autonómico,
gràndes reformas
que addueix la premsa anglesa, ar- glaterra, Prússia, iRússia i Grècia. al pueblo que las exigia;
pero, perguments — diu — que els cercles Itàlia no figurà ni hi tingué cap par- dlmos la ocasíón. adquiriendo
ofiHnls italians no compartiran segu- ticipació ni donà en c a p ' f o í m a la cha caracteres terribles; ardianla lulos
rament, ja que protegeixen més a seva adhesió a aquest Tractat.
campos; goerecíanse en 9a manigua
l'assassí 1 a la temptativa d'escapar
El deure de respectar la neutralitat por millaree los adeptos a la causa
als càstig que mereix, que a la víclibentadora: sacrificàbase inülümewe
tima, que demana una reparació hu- del territori de Corfú pot, per tant. en
los combatés, y eegada pçr incleésser imposat únicament a aquells
mana i raeional.
Estats que subscriviren aquest com- mències dej clima, là flor de la joF.sperem — acaba dient el diari * > promís, però no a Itàlia.
ventud espartola. No hubo enionces,
.mental — que una veu més autoritsalvo alguna excepción. desatendida
Ultra
això.
es
pot
presentar
aquesta
zada que la nostra s'encarregui de
hostümente por el parecer general,
quesü<5
en
el
cas
de
tractar-se
d'una
salvar l'amistat anglo-italiana. — Hani partido. n! pérsonaje. ni etMòdàil
BCMó
guerrera,
i
en
el
cas
d'Itàlia,
vas.
que se atreví ena a proponer declMol'ocupaoió actual constitueix siroplePROTESTA DEL MINISTRE ITÀLIA iment una mesura coercitiva é de nes rotundes, eviíadoras de! estrago.
A ATENES
cap manera beüi ca.
Despaés. sí. como siempre. cuando
Alenes, 3. — E l ministre d'Itàlia en
Per altra part, al la neutralització
aqiiesta capital ha protestat contra d'aquest territúri implica el deure de el mai no tenia remedio. llegó la
de làs zimbombantes reeriminaun article que considera Injuriés per no portar a terma cap àoeló guerre- hora
ciones, de los atardes extemporàneos
a Itàlia, publicat en l'·Eleuteros Ty- ra en terrtori neutral, aqueüa no do
las iras teatralei. Son fàciles los
pos»
exclou la seva ocupació quan sigui pronóeticos de cosas pasadae, y la
El periòdic ha estat suspès per un and) un ffl no guerrer. No s'ha d'otoll- energia frente a deflniüvos aeontedia. El director de la censura perio- dar que en terops de guerra és per- clmientos; útil és predecir desdichas
dística ha estat destituït. — Havas. mès servir-se dels territoris declarats para impediries o remediarlas oporLES FORCES QUE HI riA A CORFU neutrals com a via de comunicació, tunamente; lo dem i s se reduce a faha quedat iben patentat durant roleo. gànas de exhlbiclón, y en màs
Londres. 3. — Telegrafien d'Atenes i això
guerra mundial, ja que els matei- de on caso a fortalezn cacareada,
al Daily 'Mail· que els efectius ita- la
Estats firmants del Tractat de para disiniular la cobardia que se
lians desembareats a Oorfú pueen a xos
de 1865. els quals es comprome- tuvo en el trance agudo del probleuna xifra que oscil·la entre quinze i març
teren a observar la neutralitat del ma. Algunes «Jue huyen amedrantevint mil homes.
territori de Corfú, utilitzaren aquesta doe en los instant es ertticos. desA l'esmentat "port han arribat a illa per a desembarcar 1 mantenir-hi puée,
ya no hay riesgo que
més quatre cuirassats 1 deu unitats forces militan-, i establiren inclòs el snfrir, cuando
n i dictamen con eficàcia que
llewgeres.
comandament suprem de l'exèrcit ofrecer, peroran ' y deftafían. Juzgan
I*s autoritats gregues de Corfú es serbi.
1 senlencian con ihcreible 'aplomo.*
troben detingudes a buid d'un vaiPertant. des de tots els punts de
xell de guerra. — Havas.
Semblarig que un escriptor 1 un
visla, l'ocupació de Corfú per Itàlia, diari, que diuen aquestes roses, en
IUGOESLAVIA MOBILITZA?
amb fins no guerrers, no es troba de treurien les nan urals conseqüències
Londres, 3. — Telegíafien de Bel- cap manera cn contradicció amb el 1 en trobar-se amb un problema de
grad al «Dayli Mai!, qu els oficials Dret de gents, i és un fet perfeeta- llibertat col·lectiva com és ara el de
Catalunya, anàleg, en aquest aspecte,
de la reserva han rebut ordre de tro- mnt legítim i legal. — Havas.
al de Cuba. procurarien no incórrer
bar-se disposats per a mcorporar-se LA INTERVENCIÓ DE LA
en les mateiies errors. 1 propugnaa llurs regiments al pruner avís. —
CONFERENCIA D'AMBAIXADORS rien per la conoeseié de .mesures
Havas
Paris. 4- — La Conferència d'am- opoptuneè». d'un «règim autonòmic»
ELS MASONS I MUSSOLINI
baixadors celebrarà una reunió a'XÍ de les «grans reformes» que demaRoma, . — La Francmasoneria ha que arribi al seu poder el text Ínte- na el poble català, abans qne no siaprovat una moció declarant que tots gre de la resposta de Grècia a la nota gui massa tard Però. no. Malgrat
els .masons estan amb Mussolini 1 Italiana, text que el sanyor Poincaré aquella colpidora é.TpeBiènciei el seaplaudeixen la seva acció enèrgica ha demanat urgentment a l'encarre- nyor Franoos Rodríguez i r«X B C»
fins a obtenir les necessàries repa- gat de Negocis de França a Atenes — en tractar-se del problema català,
racions pel selvatge a^sassinat dels Havas.
s'entestes a seguir la mateixa conseus germans italians — Havas.
duota que produí ta pèrdua de Cuba
L'AMBAIXADOR D ITÀLIA
com si causes idèntiques pocuBMin
LA OIRCULAOIO PER MAR
VISITA M. POINOARE produir afectes drierent*.
París. 4. — El president <wl ConRoma. | . — El mtoistra de Marina
•os no Is de ta competència de la
Societat de les Nacions.
Sambla que el delegat italià en l'e»mentada Societat ha rebut ordre del
•eu govern d'abstentr-se en absolut
de participar en qualsevol altre di.v
eussirt relativa al conflicte entre Itàlia
f Grècia.
EI govern grec. en una nota remesa ahir a la Conferència d'Ambaixadors, manifesta la seva sorpresa davant l'ultimàtum « a l l à i l'ocupaclft
de Corfú. després d'haver signat Itàlia la nota col·lectiva remesa a nom
de la Conferència (l'Ambaixadors i l
govern grec pel representant francèa
a Atenes. - Havas.
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ELS 14 PUNTS D'UN HIGIENI8TA els alcohols per ús dels hospital,
d a q u è : La prohibició ba cautu.1
CONTRA EL REGIM SEC DILS
tancament del» bars, però ha
ESTATS UNITS
meirtat el consum de Valcahol s.
micHi i ba desenrorllai l'embrlag^
El doctor Hubbard, fpie dirigeix privada
els serveis, sanirtarifi de la ciutat de
Sisè: La prohibició ba eleva;
Nova York, després de l'aplicació
dol règim sec, ha constatat un «ug- pren de venda a l'engròe del r
mem d'emmetzinaments mortals pro- ric en fosfats, per damunt del
duïts per l'alcohol. LTiigleníSta, en de les begudes de conaujn.
Seiè: La prohibició hà auj _
apoi de la seva afirmació, esmenta
les estadi»'iques dels hospitals, de el nombre dels arresiaments
la policia i dels tribunals i procla- embriaguesa.
Vuitè: La prohibició ha pnx^
ma que la llei anti-aJcobòllca ha
fracassat. EU número dels casos mor- com a conseqüència, un menys^
tals deguts a l'emmetzinamem per al- general de la llei.
cohol extret de la fusta, ha augNovè: La prohibioió ha prove.
mentat en la proporció de 4 a 15. A la fabricació i la venda de begui
l'hospital de Bellevue, per exemple, que produeixen efectes mortals.
el número de malalts d'alcoholisme
Desè: La prohibició ha augme
ha augmentat de 738 l'any 1918, a
4.083 l'any 1922- La proporció és" ta la tendència a beure begudes
mateixa en els altres hospitals de cohòliques entre els adolescents
dos sexes.
Nova York.
Onzè: t a prohibició Ma prov^
I contra la ll«i sobre els alcohols un augment considerable del (,
el doctor Hubbard eleva els següents trabaa.
14 punts que els diaris han difós
Dotzè: La prohibició ha àwç
àmpliament amb ta inevitable refe- lat la fabricació dels subroga 5
rència als 14 punts de Witeon.
dus.
Primer: La prohibició ha augmenTretzè: La prohibició ha deVr:
tat notablement ei número dels ca- nat la creació d'un llenguatge ae
sos mortals deguts a l'alcohol ex- clau per a la venda clandestina .:.|
tret de la fusta.
licors.
Catorzè: La prohibició és res;»,
Segon: La prohibició ha augmentat als hospitals el número dels re- sable de nombrosos delictes cosa
la societat l contra la higiene 1
collits per alcoholisme.
Acaba el doctor Hubbard dlen- d
Tercer: La prohibició ha induït els
consumidors de cervesa a beure l i - els resultats de l'aplicació de la"
an*!-alcohòlica han produït una f
cors forts.
Quart: La prohibició ha augmen- desilusió i que la bona via per cu
tat l'alcoholisme entre aquells que batre els perills de l'alcoholisme 1
proporcionen, transporten i tracten s'ha trobat encara.
iiiniiiiminimimiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiwiiuMiíiiiiim

Diada

de

Catalana

ia Llengua
a

Caldetes

Dissabte vinent, dia 8. com anunciàrem, se celebrarà en aquella vila
i al seu Casal Català la Diada de la
Llengua Caialan.
Iniciada aquesta festa per «Nostra
Parla-, el Casal Català ha obtingut
de prestigiíises personalitats del nacionalisme que hi prenguessin també
part i gustosament s han prestat a
fer-ho. la qual cosa promet per tal
dia un acte foímoslssim i ple d'entusiasme. Ja han anunciat !a seva assistència nombroses representacions de
pobles veïns 1 algunes de la nostra
ciutat.
Hi haurà sardanes, repartiment de
premis als infants de les escoles que
amb tant d'esforç els socis protectors
de l'entitat mantenen a la dita ciutat,
inauguració de l'exposició escolar i
per final el míting.
Hi pendran pari els senyors baró
de Güell, diputat pel districte: Antoni Miracle, diputat a Corts: Enric
Maynès. primer tinent d'alcalde de
Barcelorun; Massó i Llorens, diputat
de la Mancomunitat: Marti Esteve,
regidor de Barcelona; Ventura Gassol
i Pallerola. per «.Nostra Parla». 1 representants de la Protectora de l'Ensenyança Catalana i altres.

L a

c a m p a n y e

del

S a r d a n e s
E L FOMENT D E L A SASDAJfA
i'n U Jnnt» jcntr»! iitenmeat ttít
du fou eteeil aquest Conjtíl Directiu
Presideai, Josep Vrar»; Tice-pr«»i<i«nr.J
minec JuncadclU; eocreuri. Jacint Mr
vicMecrelàri, Ttinoae Salvat ; caixer,
nislaa l'rllicer; comptador. Joccf) M
arxívcr-bihliotecari. Manuel . Catxievilí
cals : Artnr ColUorme. Fr»nc«íe MUkt,)
quim Carbonell, Belicdor Orero i Eatevr 1
rf». •

E l ConicU DiRctin actual, en cesurl
s* actuació, recomana a) CooseU aeru
eiecit: una now orientació m l'orga—
de ballades públiques de sardanes;
qne en l'oriranúsaciS de ballades p&bh
de la ballada bi interrinriin tols el» H
iiistes o l'entitat sardanista, i que iü lul{
beneficis sisuin per als otsanluaders 11
per als cafetera o bars que oo hi pan i
diners, ni treballs d'organització; aln
amb les ballades aplces, conferencies,
certs, conenrsoa, etc.; surrimir l a suV
de numeraa. treure a les ballartei l'a
excessiva popularitat que é* en perji:"- - '
la serietat i noblesa de la nostra daau f
donal; intensificar reasenyament de U '
dana. i ai é» possible portar-lo a l't
com un honest i artlsüc esbarjo de la i
nada; crear l'arxiu de sardanes, per * •
ktckmar-lea i fer tocar aquells qoe
mereixin per les seves condicions atmí1
des
Ballada : :•
dimarts, « to «K
raUvtirtru. — A la placa de Messte
to. Cobla, CatbaUnia.
Demà. dimecres, nit
San* Arndm. — O·i·re Popular Calal*
ta. carrer Sant Andreu, 146. Cobla,
lònia.

M a r r o c

DISPOSICIÓ
Cl capità general ha rebat el següent telegrama del minifitre de la
Guerra:
«Baixes temporals de caps 1 oficials
en unitats expedicionàrles produïdes
per llicències, ferits i malalts 1 esta'
des d'hospital, només seran cobertes i
aleshores amb caràcter definitiu i a
tenor i d'acord amb R. O. C de 22
de l'actual (D. O. núm. 184), en el
moment que hagin ocasionat una separació de files de dos mesos, restant
en aquest període de temps sense cobrir pel cos al qual ta unitat pertanyi.»

F ó r m u l a

MES PADRINES DE GUERRA
Els soldats del batalló expedlcw
Jaume Boldú. Eugeni Torr*" í I,
Ferran demanen padrina de gua-a

Demà, «ran ballada de sardanes a I»'
de la vetlla, al carrer de Sant Vkess,
la cobla «Barcelona*, amb ••iWitnrr 1
N'Angel Guimerà.

E l s

esports

LAWN-TENNIS
Nova York, 4. — En la prova *
de la copa Dawis, els Estats I*
han vevnçut a Austràlia, 1. per t*
els Estats l'nits conserven en son f
der l'esmentada copa. — Hava»-

patentada

a

Espanyi

per a fer miralls. Tothom pot fabricar miralls i adobar a casa els tacaís. No'
necessiten aparells, experiència ni capital. Fabriqueu miralls en hores p·r<loflL
i guanyareu diners. Tinc fórmules i procediments alemanys per a tota class'n
preparats o indústries. Consulteu-me sobre el que disitgeu fabricar o preps'·J
Demaneu Catàleg gratuít.
A

n

t

o

n

i

« • a i »

F

o

r

O a t a l l a a ,

m

o
18.
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P e r m * *
L a

O o r n a v a

~ V i g . 13. — Ditoàrt», aj'Se « f e n S r e de

1933

I D A MARÍTIMA I C O M E R C I A L
MOVIMENT M L

POKT

KSTRATS:
cípaayoi .SMtirso., d'AviM». amb
espanyol

<^oseU>, A'Aidtt,

amo

0; J u m cTomaM di Saroi»»., de G*amb cirreg» genenü.
espanyol Otomtu», d» Las Polmas.
-tga gtneral i 10 pa3«ucr»
espanyol «Mahóa», de Mohú, amb
gcaeral i us patiatgat .
iUll* «Octtariai, dr BaMia, amb
rísonyol «Vicente La Roda>. de Va
amb duteta general i 67c pa»»atxc:=
apanjoi «èlmiiocq». de Castelló,
.-resa general
a a í ü i cOttebun», dr Maiselle, amb
generaj.
italiA cFlaminiOB, d'Oporto, amb
general .
_ espanyol «Rey Jaime II», de Palma,
[cilrrrga general i 116 paoaalgers
•Torfisn Jorl», dr Londres,
Icànesa general
espanyola «Tinucha», de Gandia,
[càrrega general
angl^t cCastelor», de València i esamb càrrega general.
ÏLLS DESPATXATS:
espanyol «Reina Victoria Engenia»,
[ càrrega gcaci al, cap a Boenos Aires i
or espanyol «Cabo Tres Porcasa, amb
geneeral, cap a Bilbao i escales.
LLS SOKTTTS:
espanyol «Tintorí», amb càrrega gecap a Alacant i escaic*,
or espanyol «Canalejas», amb càrrega
iaL cap a València.
espanyol «Miragall», ca llast, cap a
espanyol «Cnllerai. amb càrrega gecap a Gandia 1 eacales.
espanyol «Bscolanoi, amb càrrega
al. cap a Los Palmas i escales
espanyol aMonnel A m é s , , amb càr| general cap a Marsella.
italià «Tomaso di Sasoia». amb càr| general i de trànsit, cap a Boenos Aiescales.
noruec «Torfian Jarl», amb càrrega
i de trànsit, cap a Alacant,
npanyol «Cabo Higuer», amb càrrexal, cap a Huelva i escalfs.
espanyol «Mali6n>, amb càrrega gecap a Mah6 .
belga «Livonicr», amb càrrega ges*.
• a Anvers i escales,
espanyol «Rey Jaime n>, amb càr' cap a Palma.

E8 DESNATURALITZEN LES
FIRES DE MOSTRES
I » estat Espanya l'únic pals
ha pres lee Fires de Mostres
un espectacle de festa major,
potser en cap pals com aquest
abundat tant «Is interns de
kptar cada població capitell 3e
pvincla» amb la seva pròpia fira
mostres. Diverses vegades hem
Bt de relleu la improcedència d'eÍ'A conducta, que ultra perjudi-

^entre

car els comerclenta els predisposa a
4 setembre
no ooscOrrw a la veritable ara de
mosxdes que pof baver-hi a Espanya:
B O R S A
D E
B A R C E L O N A
de 1 9 2 3
la de Barcelona.
Fa poc temps. vaig ^ptHtcar opinions de França i Alemanya paleCOTITZACIÓ ÚNICA DEL COL-LECI D'AGENTS DE CANVI i BORSA I EL MERCAT LLIURE DE VALORS
sant el truca-, d'oques les fires lo
cals, de capelle;a. com podríem anoVALORS A TERME. - Al mati, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: S'opera de
menar-les
Nords entre 8- 60 i GK*T5, Vacsnis a ^c'üo i a tiï'ix', Oran .vleiropolitè a I53'25 i a 153 IX), i Kelguera a 53'25.
Les que se celebren a Espanya es
A la tardí, a la Casa Llotja, a fi de mes; Es fa de Nords de 6870 a 68 95 i a tM'dO, Alacants de &ifi0 • ^'55 i 68'65,
fa m(À patent cada vegada llur Andalusos a 5>"20, Càcères variable a 35 00, Colonial de H9'75 a 69'35 i a 69'5ü, Plates a47,0O, Autòmnibus de WOO a
manca de consistència. Ei fracàs de 88*00, Aigües a liO'OO i * 119'50, Madrilenya de Tramvies a 98'25 i són sol·licitades a Qe'SO. i Felguera a 53*25.
la recentment celebrada « Sant Sesessió. - A l Casino Mercantil, de des quens de cim a les cinc de la tarda, fi ü d e mes: S'ha fet de Nof1
bastià, desprès de tanta propaganda, de BSDarrera
Só a tS'03, i Alacant» 'ie CPONO a 687j queüant-hi diner.
hauria dalliçonar aquells que. senDIFERENCIES DE LES OPERACIONS A TERME
se tenir en compte les possibilitats,
vtílen Imitar Barcelona, que és la
De la tanca d'ahir a les cinc de la larda n la d'aquest matí, es puja 2!. de Nords i 0*15 d'Alacants.
única ciutat amb prou comen,- 1 inDe la del mati, a la de Ics cinc de la tarda d'avui, es puja O'M) de Nords i 015 d'Alacants.
dúsirla que lí permeti «Gebrar anyalCOTITZACIÓ OB MONEDES ESTRANGERES
ment una flra 1 assolir amb la persistència un crMlt internacional. Francs, 42*40; suïssos. 135*75; belgues, 35 25; lliures, 34'!$ lires, 32''.0; dòlars. 7'53; marcs, 0*0001,1 corones 0*015,
Cal, dunes, atendre"s a,la realitat
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO INSCRITS ENCARA EN EL BUTLLETÍ OFICIAL
dels feu 1 no caure eu Iraltaciúos
Barcelona Tractionand Light Power 7 V «1921», a .'00'35.
Grani Molins Bascos 6 "u, a94i00.
provincianes.
Barcelona Traction and Light Pcv,er 7 CL, pref., a 115*IX;
Mines de Potassa de Súria 7 " i . . • a 9 9 ^
COLONIALS
ferrocarrils de Catalunya b "la, • a ICCSO.
Gran Metropolità 6 0( • a 98*50.
General Tramvies de Barcelona 6 " l , , • a 10175.
Dia 1 de setembre de 1953. Companvia Espanyola de Colonització 6*1^ • a84'5a
Sucres. — Sense arribades i eseas- F. C. Cremallera de Montserrat 6 "U, * a I0t'50.
Hotel Ritz 7 "u. ' 8 91*00.
sejant iles existències d'algunes clas- Municipis de l'Exposició 8 per 100, a 99-35 i b9'5a
Ajuntament de Sevilla 6 "lo, * a 94*5a
ses .cüiitinuen ferms «Is pmus en el S. A. Colònia üüell 6 "u, a 94'0a
Productes Pirelli 6 0|0, a 96*50.
nostre mercat, cotitzant-se igualinPiit Societat Ciallega d'Electricitat 6 "u,. • 97"00.
Unió Elèctrica de Catalunya 6 "l,, e 94*15.
que lo setmana passada, o sigui:
(Reprcduoeló
del
Butll·ll
OKoial)
Mel. de 166 a 168 pessetes els 100
60 85
Energia Elèctrica 5 «to "86-75
t i . ' hipoteca
Aluntamtnts I Diputacions
DaiiU* Ealai
quilos.
95 00
73-75
8.*
»
»
»
6 "lo
Intonor
Terciat, de 177 a 1 » pessetes.
n-oo Municipi semefIre. .
94 50
74
00
•
>
Bons
79 58
92-50
71-05
M-25
Elèctrica
Cinca
6
"u
.
.
Centriífuga de remolatxa, d« 173 a
>
1.-. U. . .
81 00
•
82-75
71 0a
80
35
1: : : : • 7135 Prod.
Foroea Motr. 6 " l ,
»
19CT D . ,
78-00
175 pessetes.
•
84-50
72 00
>
»
»
7
"lo
»
1S1U u . .
•77-75
Quebrat cíar, de 179 a 180 pessetes.
«00
70 85 Conatmcclons Elèc. 8 " l . • 76'00
E : : : :
•78-25
é
mï u . ,
•71'70
95 00
78 35 Regadius Llevant 6 "U
Blanquets, de 188 a 190 pessenes.
V5-23
G i H
1^•50
»
1912 K . .
101'25
8850 Hisp. Amer. d'Ble. 6 1a
7«'00
Oranels superiors, de 193 a 195 pes- E.xierlor
88'20
>
1912 F . .
·ri5,25
102 00
•
»
» Bous.
»
G
76 00
setes.
88'20
>
1913 U . .
92 00
56 25 Coop. F l u i d Elèc- 8 *U
•77-75
» Franca 1864 . .
88 IS
s
1916 U . .
78-50
»
»
1878 . . 1 53-50
Blancs de primera refinats, de 198
88'10
•
1917
B
.
.
73-35
* Directes . . . • 55 00
Vàries
a 900 pesseta
88 1)0
78-50 Círdoba « S e v i l l a . . . • 59 50
>
1918 B . .
87 90
Terròs P. G d'Arasó, de 200 a 202
77-56 Badajoz 5 °U
• 97-35
•
1919
B
.
.
67-25
•«••0
4 *U • •
G1H
100 00 Ureaae A. B. C. O. E . F.
3» 50 Transatlàntica
pessetes.
•
1920 B . .
Amortit. 5 «I» A
101 35
96-80
»
S·U . .
•96-35
,»
19il 6 «U .
> G. 1 H. prior. . . • 81 25
Terròs P. 0.
Andalusia, de 203 a
IS'GO EiTaniplal899
»
6
1922 •104-75
•30-50 M. C4c. 1 Portugal. 5 "lo • 87 00
.
.
.
•83-CO
• 65'15
205 pessetes.
•37 00 M. Càc. 1 Portugal, rar. M'U Canal Urgell
»
1907 . , .
•M'M
• 84-50
8«-3S Andalusos 1.* 3 •lo • .
1913 . . .
63'75 Asland 6 "i
Pilons, de 204 a 306 ^esseties.
•98-60 Bons. Beforina
SO'OO
. . .
»
8.» 3 "lo . .
53-00
•IOO ;o
Taillat de primera, de 22u a 224 pes•M'M Diputació antignos .
•78 00 C m . ' AuxlUar de F . - C .
96 25 Foment
50
. • • u . •• 64
setes.
8Ü-W
Amortit. 5 °1
•73'25 Oral. Tramr. 4
»
B . . . .
. . • 7··75
95 50
Carbons
B
e
r
g
a
.
.
.
.
96-10
m-TS
tsn u
»
C. . . .
•
»
5 «u . . • 93-75 R. C. C. BeganU Ebre. • 6 6 - »
Cafès. — Segueix repercutint en el
8620 Maueoiounitat 1916 .
73-85 Tramv. St. Andreu . .
• 88-50
nostre nurcat la puja de les divises
'30
73-85 F.-C. Sarrià 6 " I , . . . • 73 00 Construcció Naval S °u • 98'5Ü
1920 .
00
»
>
Bons
r&trançeres que s'utilitzeu per al pa•96 20 C a l i * CrWU Com. ,
F.-C. Aa Catalnn v a 5 "u • 102
91-50
Const. i Paviments 6 "lo •10100
•9S 10
gament de caSès, ciitzant-se amb pu- rras. v. ircner
Madrid a Aragó 6 •!„. .
93-7S General Regadius 6 "lo • 93 00
101-90 Ferrocarrils I tramvies
O. F . - C . Catalans 6 " l , 100
ja totes les classes.
oo Mecànica VellntaraS "lo • 85 00
101-90
IBStB
TAiit-or a Fez S "U- . •
101-70 Nord Espanya 1.* s. .
v. letrer
•a-33 Tramvies Sevilla 6 "U • • 98-23 A. Forns Andalusia S "to • 92-50
Podi mlmdicaT per al consum els
97 00
•10100 TaneriaModerna? "fe .
63-85
m* i: 101-35
•
»
ï-'s. .
següent preus:
•TM
lOO'SS
•62-75
I'.. : ,\
T.
.•ciubro
s
>
».*». .
Moka legítim, de 6(6 a 615 pessetes
•100-65
62 25 Aigua, Ca» I ElsetrloKal
•
v. Nbre.
els 100 quilos.
63-50
Aoclons
i'.'l. A •10010
»
6.*». .
63 25
Seml Moka Harrar i aifricans, de
E--pecl«Is Pamplona,
66
35
l'norltat Barcelona.
Barcalonasa Elect. 1900, • 99-00 Catalana Oa* s. D . . • Tro»
580 a 590 pessetes.
Estrangers
•olM
Astúries 1.* hipoteca.
»
»
1907. • 82 00
>
> > E . . • 78 00
Puerto Rico Caracollllo. de 625 a
•64 00
»
»
1912. • 87 50
»
» » Fet»
Cèdoles ArcentinesS'u
•64-00
84 00
2-JG
63f pess·itt.'S.
87M
»
»
1913.
Hisp.
Amer.
d'Ele. s- A. •385 00
66 50
Lleyda a Reus . . . .
06 SO
Puerto Rico Yauco especial, de 620 Obligacions
»
•
6%.
>
>
•
s. B.
7«-7S Aigües Barcelona 5 "lo 1 « ' 0 0
SrS'OO
Villalba a Segòvia . .
Hullera Espanyola . .
a 630 pessetes.
Port de llarcelona . .
89 00 Especials Almansa . . •76-35
6 «lo 101-85 Espanya Industrial . . "ISS-OO
162 00
• » de Melilla . . . •100-65 Alinansa a València ad. •64 75 Catalana Gas E . . . .
74-75
Peninsular Telèfons. .
88 25
» de S e v i l l a » . D. . •aa-so Mines Sant Joan . , . •67-25
»
F.
.
.
.
74-50 Hlspano S u ï s s a . . . . •203-00
•84'00
Alsasua l Sant Joan . ,
>
do Uliòn Miuel .
»
» G.e·U •
93-25 Hotel RItz 6 " I , . . . .
•95-00

Cotoner
INTOUlAOld

TH-EQRAMES

de

Barcelona

TKLISBlnOA

OFICIALS DEL DIA D'AVUI

Gob. Iinp. Uarroc 6
Cuixa d'Kinlg. 6*1, ,

.

7985

H'M

Osca a F r a n c a . . . .
Nord especial 6 «v . •

»
» Bons . .
Mallorquina d ' E l e e - e V

92-SO
> 99 50

Anònima Cros . . . «
Banc Barcelona
ptes.

»mb astesiac BO has tingut mHtaariA Deixem ~—tr-aT lUlllrn cmH S oate M

fk liilnr

• 72 80
•180,00
• 35 00

iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiimii^

Puerto Rico Yauco superior, de 585
a 595 pessetes.
Puerto Rico Hisenda, de 550 a 560
Obrimant | Bscoo
T a r o s r ' Quart I — « w n «
pessetes.
«val
i tslsf
U W a r a M l·l·grmma
Liverpool
•atmrtev
Caracas desceretat 1 almllars, de
555 a 565 pessetes,
15.31
00.00
00.00
00.00
15.38
Trlllats extra, de 525 e 535 pessetes.
.
14.23
00.00
14.27
14.32
14.16
Puerto
Cabello
i
correnls.
le 515 a
s s
13.S3
13.87
13.94
13.77
oaoo
525 pessetes.
13.70
13.76
13.81
13.65
oo.co
Palembaog, de 480 a 490 pessetes.
13.54
13.60
13.67
13.49
üO.i.O
Pasilles. de 460 a 470 pessetes.
13.29
13,42
13.35
13,24
00.00
Cacaus. — Lira lleugera baixa en
els preus estrangers l queicom de puja en els de Fernando Pòo, són les
característiques ífcl nostre mercat la
Obnm.at
Oesambre
O
c
t
n
b
r
s
ijexandrií
Jumel
setmana passada, podent-se indicar
aT«l
per al consum, que segueix proveintse. la següent cotització:
28.56
28.20
ur». Asbrnoanl
Nbre,
10.00
13.25
00.00
Gucyaqull Arriba, de 405 a 415 pssGener
00.00
16.40
00.CÜ
Kovembta Osnar
setes els 100 quilos.
33.52
Ouayaquil Balao, de 386 a 395 pes32>5
Sakellarídts
setes.
Pbl^
' «val
••••atali
Fernando Pòo de primera, de 325 a
TAMCA
'ovtYork
335 pessetes.
Fernando Pòo de segona, de 310 a
oaoo
00.00
28,35
320 pessetes.
Fernando Pòo de tercera, de 295 a
oaoo
oaoo
00.00
S5.10
306 pessetes.
oaoo
00.00
00.00
25.06
Fernando Pòo de quarta, de 280 a
00,00
00.00
Ou.OO
ner .
24.81
290
psssates.
,+
.
00.00
00.00
oaoo
24,82
fÇ. .
Caracas
de
primera,
de
505
a 515
U
O
.
O
O
oaoo
24.85
ooo.u
pessetes.
Caracas de segona, de 4S0 a 430
pessetes
Canyelles. — Ceilan extra, a S00
pessetes el quilo.
IVI Orlean»
Ceilan número 1, a 710 çetsetes.
oaoo
oaoo
Ceilan niimero 2, a 690 pessetes
00.00
M.73
Ceyian número 3, a 670 pesseta*.
oaoo
oaoo
Xina, a 555 pessetes,
00.00
24.60
• • •
oaoo
00.00
iRasunes de Ceyian, a 4G0 pessetes.
00.00
24.67
00.00
Pobres, — Slngapor blanc, a 700
oaoo
24.63
00.00
oaoo
oaoo
Singapor negre, a 630 pessetes.
24.60
oaoo
oaoo
oaoo
iPeoang 1 TelUcberri. a 620 pesse24.51
ta».
Tabesc o Jamaica, a 590 pessetes.
Clavell* MpSciss. — Classe supeBorfUnuu 4 i * stttmbre d* IMS

&;:

77'85
102'65

rior, a 950 pessetes el S100 qulíos.
Des: i M i l s . a 440 pessetes.

MERCAT i PIRA OE LES BORGES
BLANQUES
Preus que ban regit al mercat do
les Borges Blanques el dia 1 de setembre:
Blat blanc, de 23 a 8* pessetes la
quartera de quatre dobles blat roig
de --oca, de 26 a 26'50 pessetes la
quartera de quatre dobles; blat roig
d'horte, de 25 a 26 pessetes la quartra de quatre dobles.
Ordi. de 13 a 13 25 pessetes la quartera de quatre dobles.
Civada, de 11'75 a 12 pessetes la
quartera de quatre dobles.
Faves, de 21 a 22 pessetes la quartera de quatre dobles.
Veces, de '~i a 24 pessetes la quartera de quatre dobles.
Patates, de 1 50 a l'75 pessetes els
10 quilos.
Altals, de 4 50 a 5 pessetes els 40
quilos.
Palla, de 3 a .-'25 i^essetes els 4U
quilos,
FUUa d'olivera, a 4 pessetes els 40
quilos
Olis d olliva. — Frultat extra, a 30
rais et quartà de 3'900 quilos; II, a
29; corrent, a 28.
Olis de plnyola. — Groc. a 135
duro» la carga de 11 quüos; veiti, a
1B5 duroa.
Aviram. — Gallines, de 6 a 9 pessetes una; galls, de 4 a 9 pessetes
una; conills, de 3 u 4'50 pessetes un:
ous, a 3'40 pessetes la dotzena.

BancaTusquets,8.A.
CANVI — VALOR* - CUPONS
Bambla del Cmfe. numera ü

Anuncis

Oficials

COMPANYIA DELS CAMINS DE FER
RD DEL NORD D ESPANYA
£1 Consell d'Administració de 1»
Companyia ba acordat que el dia 13
de setembre prtoim. a les onze del
mati, es t a r à «d sorteig de les IÍWJ
Obligacions Especials Nord 6 per "Ai.
que iban d'amortitzar-se 1 el reembors
de les quals correspon al vçnctmçnt
de 15 de novembre del present any.
Així es í a saber per a. coneixement dels portadors d'aquesta classe d'obligacions', per si desitgen con
córrer a l'acte del sorteig, que serà
públic 1 tindrà lloc en aquesta cort
el dia assenyalat, a las oficines del
Ci-nsell d'Administració, d'aquesia
Companyia, passeig de Recoletos.
ttúmei o 17.
Madrid. 87 d'agost de 1923 — El
Secretari general de la Companyia:
Ventura ConzAlez.
Anunci publicat a la «Gaceta» de
Madrid del dia 29 dàgost de 19S3.
0 ° " P * ^ , Y I ^ „ ^ L ' Í)*^.I.'Í5.DE K R '
RO DEL NORD D'ESPANYA
Pagasiieni del cupó del primer
& octub re de ÍTTTA
El ConseU d'Administració de Is
Companyia té Pbonra de posar «0
Coneixement dels senyors portadors
d'obligadaus que des de» primer
d'octubre pròxim es pagari el cup*
del venetment corresponent dels s»guents valors:
Classe de vaUrrs:
Primera sèrie, i?íord; obligacions domiciliades, número del cupó que
venç, 107. valor líquid del cupó,
pessetes é ^ . — Obligacions no domiciliades, número del '."Jipó. Itf!',
valor Uq-uid, pessetes i'jò.
Segona sèrie. Nord; obligucianj do-

PAg. 14. — Dimarts, 4 dc

setembre de i ç a j

CA VEU DE CATALUNYA

XXVIII. Núm. 34*: «Cast a la verema». 5<a»>arisia PIWAJWO. Orans ova- l'EM REViUVI" VMfín'T. Com a esd^J
I.. : «Tanlorala».
als lamosos equilibristes BAR niment, E l . i- \1>\RL gMndiosB ;J
XXIX. Núm. 114: «L'ordre, basc íoaamca- cions
tal dc la societat», i - . «Éi bo ís cl temta', TR(j>. tirandiós csdt-vonünent de ia •licula dc l'fcr·'diiada marc» Fiïs'S
genUlissima caafl|ooetista HIANDIDA •.lonal Urcuit :alrrpretad» pel d
St mta bo l'amor».
XXX Núm. a n í «KMòrta «te U par SLAJSEZ. Pep*rtort solacte. Rhjul»- bre artista Uonal Barrünoi·. 1
ròquia da Sant Sodjral I Aatod·doa· rali- slma prosentacM.
dimecres. OCS CONFINS DES, MORO
Sioaas dv la mateixa». L. : «Honrar a ta par- SERATA O'ONOBE Demft,
de CV.\D11X\ 0 0 3 , de la gran maroa Unlve^J
ús boorax-sc a -I matmx».
L e s
R e v i s t e s iúi,uu
XXXL Núm. i » : «Pueme» d'amo» 1 ot SUVAEZ. Comiat de la companyia exercint el protagonista l'as is
neguit. I. : «XXX».
de varietats. — Divendres, 7 de setem- pantalla, Frank Mayo. — Demè
XXXI! Número 3 : «Enyorances». L i bre, inauguració de la temporada de mec res, estrena da la intareaflan: p,
tAgrloulti
aCaivn
tardor. DEBUT de i a colossal com- Ikula de maguific argument, la qü^l
Aqv^esíía puíiUcació de íl'EdltorlaJ
panyia de sarsuela.
per la eeva molta durada (6LODG
IVRAT aVALIFlCADOR
Catalana ofereix en son darrer nútres), es dividirà en dues lomajll
mero el segOent sumari:
Jatuor Raventú4 Domènech, president
EI- IRBI
COPS, proJectaQuI
Un altre cami, iper August Matons. Sep Tnradcda, prever-, vírr··jrr-*idat; £ SnGran Teatre Espanyol
rlnacíi Senties, Jonet» Maria FoU-n i ïoririi,
—'I-a rabassa, per Pere J. Clrona.
la
primera.
'; Josep Varias, «cen-'ari.
fiot** d'an viatge tol Migdia de vocal
Avui, a les lu. exliibkió de les noviswaut SuJurnl de N'OÍS. s.-lemDre :cij.
l'raoça. £1 celler de Marsillargues,
slnies peük.uU·*: ALCOHOL «HUV
p^r Èr^ame IM. d'Ymbert—Tr^alb«IlOVVr M U i SlEXltMilTAT 1 CR1Saló
Catalunya
de repoblació. Í.V. HecoHecció de U i M l N U l T A T i VÜMERl: IUES SEvor», per segimon VandrelL—LltiliíNostra Parla» a Tossa ViESj T.iJSSEiQÜESClES: MANERA DE El local més fresc de Barcelom I
zaclú dels raïms per a altres prepaOURVIV1/0. V— «Demà, dimecres, i
Avui, dimarts, l'estrena del Pr-j^J
racions que uo són el v i , per L . Bocs.
cada dia, tarda, a les cinc, i nit. a ma Ajúria: EL MEU 0091, ^el a J
— Comentaris. — iníarmació vinlLa Delegació de sNostra Parla» a les deu. les interessants peUicules 1-guanvat tenor Ecrlco Caruso BJ
cola, oer 'Pere J. Uort. — Informa- Tossa de Mar. ha inaugurat el dl». ViBNBRl i AiDCOHOL.
CRI\T DE IUA MASU. per CIÍL-H
ció offileola. per IJsinl Andreu. — 1 d'aquest mes un curset d "ortografia
Ray. S I 0 NO?, per Norma T a t o J
Noticiari. — Kotes del Departament catalana, a càrrec d'En Rafel Cardogè. SAUDO W . SABATES, còmlca/J
^'.Agricultura de l a iManoomimitat na i Marti, el qual lu assisteixen
Demà, dlmei-res, estrena: L'HiJ
de Catalunya — Consultori, per R. S. més de 50 alumnes. Les classes es
Avui, dimarts, n i t , a dos quarts DEL TElRROn, per Houdlna i t^T
dónen cada dia. de set a vuit de) ves- de deu. Sepcslcló de l'eminent tenor Lee, 1 l a gran represa: EL PRm
«Vld* Cristiana»
pr ea l'edlflcl de la Casa de la VHa. Galeta Pefialver. EL CHIQUILLO, 1 <iROS. Ja creació més gran del oJ
Lesmentada Delegació, ha pres l'a- !a sarsudia en (res actes, JUGAR lagnatiyat Vallaoe Reld.
Publicació periòdica dels temps 11OON HUEGO. triomf del gran tenor
Uirgic^ oonf«celonada lal (Monastir cord d'editar un follet contenint 'a Pefialver.
de iMuntserrat. (En son número 79 Història de Tossa, que serà repartit
gratuïtament entre els nois del poble
oOertex el aagüent sumari:
C i n e
P r i n c e s a
Distinció bonoríssima.. L I . C—Li- i venut als forasters. Hom espera orGranvla Ijayetana. - Telèfon 1371
tiirgia del Temps: Una litúrgica ganitzar anyalment concursos amb
T e a t r e
B o s c
Tocant a la Plaça da l'Àngel
lUAcó d« la Verge.—Cregorlanlejue: premis cn metaUlc entre els nois ailfi
Ipopuloritet del ICant Oregorià, ü millor l'hagin apresa.
Avui, dimarts: LA BELVA DE
Temperada popular d'òpera
Al mateix temps ha començat a re- Continuen els plens. Avui, dlmarís. IO'1TV\ISOIS, segou l tercer episoiil
A Madrid: Al Baoc d'Espanya 1 a M.» Sunyól, O. S. (B.—Música reliles Oficines de Títols que l a Compa- giosa: Canu marials dels Komeus. collir llibres catalans per tal de pos- nit, a tres quarts de deu. Funció ex- LES IDONES PRIMER. tUS HOMBl
nyia tè instal·lades a la seva estació Bestauraoló mont serra tina dels cants seir una petita Biblioteca que satis- traordinària. Sí-gona sortida de l'e- EL VL41LBNT. IEN NICOMEDES
del Príncipe Pio i al Palau de la Bor- dels Bosoaus, Anselm Oerard.-Cui- faci els IQ^-S imprescindibles desigs mlncnt tenor AtNTONl SMJÜDAS, i \'ERT!T. — Dijous, estrenes, proje
tura pràctica: Pastoral de l'arque- d'una cultura nostrada
sa (Lealtad. I ) .
delmt de la celetorada sopran B M u ü tant-se t l quiurt i el cinquè «plfo
VISíAS, i de la notable uieazo eopran de I A J«ÍLVA DELS GITANOS.
A Barcelona; A l'O^cioa de Títols bisbe de Bolonya eobr* la vida 11••úrglca- l a íierarquia ( e c l e s i à s t ^
ELISA GA1ILTNAT. amb la primera
Instal-lada a l'estació del Nord.
LUUJOÍ.—J«formació: £1 Conrepresentació de la grandiosa óp^ra
A València, a l'olleina de Títols. Moisès
.Encartetic de París, Josep Tar- Publicacions rebudes
en ••('i.·.tre actes del «ran mestre Ri1 que la Companyia tè instal·lada a grés
jnè. Blbíüografla. Crònica gener»],
card Wegner, IjQlfriNGRLN.
l'estació del Nord
N A T A C I Ó
general. (Montserrat ina.
Repariitnc-iU: VElda*. senj'orefa VIA BUban: AI Banc de Bilbao.
PiSaiftA
C N. BARGBLONA
«Nuettra
emigraciúni.
butlletí
de
VAJÍO
A Santander: Al Banc Mercantil 1
claci^ Espanyola de Snnt Kale:, per a la flas; «Ortruda», senyora Gallinat;
Escullera de Llevant
«Catalana*
«Lcfliengrin», senyor Saludas; «Earlal Banc de Santander.
p/ocecolú d'emlgranM. Núm. rtuso.:.
Demà. dimecres, dia 6. a les deul
—«I.n ;.. lauürtv' tinoacieras, de Madrid, <o., senyor Ros; «Telramondo», seEl sumari corresiionent íal núme.\ Valladolid. León, Saragossa i
del : i il'iiïoft.
de
ia velilla. Matdi iiitemaclorià|
jiyor
Valls;
«l/Araldo
del
Ré»,
sero
3tó
de
la
revista
literària
«Catasant Sebastià: A les Oficines d» Cal
-Butlletí de la Cambra .M.Teaatil, de! me» nyor Bat-alUir Bravantini; patges; 30
xa que Ui Gom^anyin ié instaUades lana» iés el següent:
de setembre ,
WATER-POLO
—«Aadirtu», núms. ts i 13. orgue de la Fe- •ohortslesj W professors d'òiqilèstra.
IMlqual Stoger i Crosa, L a troballa.
en ses reapectives ogtackms. , :
,(1601116 de KBdKjtelefrafi·K·K csruir.yols.
iSonpi'eneiii sastreria de iPéris. Oeco—Jóan
H-'wIxas,
"Retorn.—J-".
IMatheu,
SPORTING DE FRANÇA |
1 per últim, a les Agències I cor---HutllcU dels mentre- del 15 d'agost.
jrat lUi (Muela. Gran Mise en escene.
nsponaals -dal Banc Espanyol de Axut.—fiaWIrl aexaqh. Bu què con7-«IJ Scmana Plrancicra». núm. 540.
Campió de iParis
8:.steU
U
glòria.
eOllda
i
la
A-erda(Prims:
HJolgea.
33
pessetes.
Buta—Referent als últims perfeccionaments de
firèdlt, b toia els llocs no pxpPeasata
contra
telefonia automàtics a l'estranger, ha co* ques de primera, •>. Butaques de sei per toies les Sucursals del Banc dera grandesa.—Josep Calzada i Car- 2a
mcncdl
a
publicar,
en
cl
núm.
401
de
la
rebó. 'Plautus. Tercera pan. ^'oreUa. vista (Ibèrica»- on Interessant estudi el re- gona, 4. Davanteres. 4. laterals plaC. N. BARCELONA
d'Espanya. ,
l'Escoli. Quatre regles per 0 puUI tècnic don Manuel Marín, que tant lea, 4. Seients tlxos platea, 3. Davan•Madrid, t l d'agost de 1983. — El —Ivon
lUfcHÜossòa «Joan d a l l é s 1 s'ha distingit pela scu« treballs i iniciatives teres de s^on pis. 2'50. General 1 pesSecretari general de la Companyia, parlar
Corbera. Stafloles blanes—Sara Llo- en la xanca telefònica de la Mancomunitat seta. Els imposts del » per 100 o
Ventura Canzàlez.
rens de Serra, Folklore.—Faust de de Catalunya.
càrrec de l'empresa.
Des dc la invenció del telèfon, la tècnica
COMPANYIA OBLS FERROCARRILS Dalmasas 1 de Slasaot, folklore.— telefònica ha estat en cooslast evolució de perDenift. dimecres, segona de t A
ESPORTS I ATRACdOJ
DE MADRID A 8ARAQ088A I A Josa} M . Roca. Noten d'arxlu.—Re- Icccionament, tendint >emiire vers la manera A^FRJCAííA, pel colossal tenor dnaPISTA
D E GE(
vjüta-iFaUatí; *s»ep 'Pui (1 aoiler, d'exercir mús I raès •.omplídaracnt la missi/i màtlc Miquel Artelll. — Dijous, imALACANT
<|«e li fús confiada. L'extraordinaris rapMc-^
AlklaPròx:m reobrtment
yuc ha de ser la no... característica del ser- portant debut d'ELENA PONS, amb
OomHè de Baroeiena
Soç>ars a l'esplèndida ral
vei telefònic, ha estat el nord vers on han la primera de OUÍMBV Fixeu-vos en
Havent de procedir-se a l'adquisició
dirigit Dors investigacions tols cl* Ucoic». fris carielts.
naasa- Acurat aervei.
d*
la
telecomunicaio,
i
les
seves
cotuiuístes
dVAUga- ioitó d'a<?uasía Compjoiyia
gaut Verdura. £apeí:>|
assenyalen
les
diferents
fases
d'cvoluciú
en
del B 1/4 % de l'emia&ió de ipJimer de
aqur^ta roma de la ciència elèctrica
tal en -banquets.
maig dc 1W>. fins a la quantitat de
Jocs Florals
Difous, B O X A
ptaeetes :f..l36't·6; del S 1/* % da
isessluiis d'Art Mcrcà iMicolau
1 emissió de 0 d'ubrtl de 1887, flns a
Primer actor 1 director:
lu quaniitftt de pessetaa 38.7ftm; del de Sant Sadurní de Noya
E.V3RIC JIMÉNEZ
4 l/E % £èrle B. de l'emlaeló de &
E
s
p
e
c
t
a
c
l
e
s
DCDUT. divendres, 7 de setembre
TÜRÍl
de Juny de 1899. fins a l a quantitat
a lea deu de la nit
OraamUaU pel Foment Contcrcml i Inde pesseta» B07 8U'84 1 del * % Sèi patrocinat» per l'Ajuntiuncnt. amb
Estrenes: (LA IFÏÏJAM\, drama en
rie D. de l'emiesiú de 19U/. flos a l a dustrinl,
PARK
coowrnci* de «Jle» les BoWrrtiUs i entiUI»
quatre actes, de Charles Mercè, tra.-juanULat de pessetee 559.297^1 amb el la
poUl^urv, BI,T1I.-I>IC5 i recreatives.
PABO S E H 0 0 i |
ducció de J. Marquet; OELOíUA, drac^pd de primer d'abril de 19H. comSe eelebnua·, amb motiu 4e les Ftrc* i
presos en les diu» quantitats els res festes d'aque-ta vils, el dia 9 del conent
ana en quatre actes, d'Arlz i Briwflieu.
Deliciosos jardins
Circ Eqüestre
pROtlus remanents da le subhasta de Ktembra, alca cine da la tarda, a la sola
Grans atraccions.
IVvui, dimarts, nit, a las deu. CX1T «lel teatre nvidem, trr-.'Jucció de J M.
d'actes
del
Centre
Aarioola.
38 de marc últim, de pessetes 136'Ú6,
Jordà. CWíTS mHWENT, drauni en
creixent deia
Totes les nits. Concert pel
3U'84 i S97'91 com a valor de
.,
_ Ires actec* «tel vigorós dramaturg
*a B A N D A CAÇADOtSl
lei que correspon amortitzar en priPLASÈNCIA. Cafè-Resti7|
Flor Natural (prasni d'honor), número 102 : 60 galls comediants, 60
mer d'i"-iitbr« pròxim, s'Invita les
^
T
^
^
f
^
^
• Rcsicinliranca U'uo mall de crimaTeru.
ranl de primer ordre.
persones a les quals p u ^ t i interes- ina;
Els artistes «més petits del món
«Pelegríoalae».
Dumas {fUl}. iraducdó de J. Bas;
Dissabte vinent, ENVALAi
sar llur adjudicació a concórrer a la
Bnslaatioa. atm. tos '• «A Sant Jordi» L. 1
.
fJJRXA. ibra en tres actes i en vers,
MONUMENTAL.
F
r
e
d
S
i
l
v
e
s
t
e
r
i
C
.
a
subbasta que a aquest efecte tindrà «PiUia»
del nostr* poeta Josej. M. de Segarra.
lloc el dia 82 de l'actual, a les deu, Viola, aúo. 336: «la Verge risiiadora».
El més difícil, l'extraordinari l'ea les Oficines d'aquest Comitè, amb
xecufen els immitables
MCM/5 EXTRAORDINAKIS
M O N T A L E G R E
hjbjeocló al plec de condicions que
des d'avui estarà de mantlest en
L Ndmere y j : «Notes de tots «olors». L-1
Conrerla, Colònia Bosc, Pont Mengal
Gran Saló de Moda
aqiuaata Secretaria tots els dies fei- «MMara»:
Aviri. diniarts, a la nit,' prograSem'i diari d'autòmnl-bOs, de? ! - l
II Nftm. mr : «Pr«*e»t de aurlatge*. I,. 1 ExIt definitiu dels J.AJ'OSRSOS, FON- mes
ners, üe deu .1 dotze.
selectes. Les pellioules còmiques Badalona. Horaris i detalls Telèfons: |
HAlVUS. S íïEBinTAS, HSFJS 4 MARY«Segle XVIII».
; .JBff-.'
«Fiaurea i paiaatsaM.
LAND. iCHAlS^rNO, THE AIRQUBS, iR.N .m^DMfPitKH CAMiBKEiR i l.'Li|^ 46 « . : « » A i 686 B.
Barcelona i de setembre de 19Ï3.—
i n . N4m. 131 : «Hntorn de la masia». L. : LES 8TRAKAY. REVAI^T 1 els reis
IV. Núm. 81 : «Davant U crisi del vi». I , . :
P. A. del C—tEl Secretari, iPau Cade l a gràcia
tiíaiy* discursos I nués (eina».
vestany.
T. Núm. sia : (Tragèdia de taverna».
POMPOFF, THEDY I EMU
VI. NÚJS. =9: «Canícula». I . : «Oh, Ter- XAVAS
l GEROME. SELVA 1 KODAK.
C a n v i s f a c i l i t a t » per VII. N4m. 35S: «Hafais i Cloc. l^ma: Demà, dimecres, nit, a les deu. Ex•Tiaii* dc v-etema».
traordinària funció. — Dijous, a dos
Nfim. 40: «PetÜ enlUaU».
B a n c d e C a t a l u n y a VIII.
IX. Núm 4$ : «Cant drfi veremaden». 1,. : quarts de cinc de l a tarda,, grafl
•Dc I n «ticjBC» ia ei tempa é» mul».
LES
MALALTflt
Barcelona, 3 de setembre de 1923
3t Núm
: «Oda arcAioa». L. : «O for- matloée
tunate senex...»
OBSEQUIANT
DIVISES XE08 MO COTITZADES
XI HÚJI. RÍI «tanc* de l'osocat». I, :
cA morosa».
als nens una veritable nevotai, grgns
OFICIALMENT
XIL Núm :o4 : «Cant a la Pau». I*. : «Al- 1 Jonuosos Zeypejlus 1 Avions. Sil,
a.\ fiai»,
XIII. Nfim. 195 ! «El vi de Baccus». 1. : a les deu, eegona MODA i
Portugal
0*36 ptes. escut
r a v u ea DOBLÍ PERILL OE LLU» rAcn COMTSOI
t'Ei »umpaoy».
Argentina
2,396 > pes
Debut de
XIV. Núm. 117: «Claustre». I . : >L!«u>Holanda
2-925 11 florí
ces blanqneu.
Suècia
XV Niin. 901: rtkmet de l'oblit..
l'as » corona
XVI, Nfi». -.-j* : .Ootv- s la Mare de Dia
R E K T A R no és D E S I N F E C T A R
Noruega
! -'I »
de la Post Santa». I.. : «Siçe postra, i-alvr>. original l perillós remull de la murl.
íjecoeslovàqui·22'25 » 100 enes.
xvil. Núm.
: «Mon)oles». t - t «Fruita
A l'aigua de rentar-se les mans, tireuPolòníe
O'CÜTS» 100 marca Greoyal*.'
hi un raig de FENOL COMELERÀH
AVÜI. NÚM. MV ! sFoatasia estival». L-: amo los siri-e» nuv&lais «k torça dgçOR
«KpilaUmlca».
(perfumaí). gran desinfectant, sense
XIX Núm. 141 : «Cançú de la Verema». I p l / ú n J c en son gènere.
Alfons
40'00
L
1
«b-tetabie
ús
arribat»
,
ésser
corrossiu a i verinós, i quedareu
Unces
»'50
ZX. Núm- l« : s'-a mv-t- vella».
Isabel
43·50
lliurats d'encomenau-sa oi tifus, al
xxi Núm aoS : «Kt Ica bott gcctil». L : E L B O R A D O
«I^raules a l'estimada».
Quarts
.^SU
Coliseu de vahetais
veroia, n i tubtKiflosis, n i frippt, etc
XXII. Núm. 61 «F. rme» de coavaieacia
Petit
as'so
da» L : «El beí».
Avui, nit." a les deu. Penüliimes
Dótars
7'20
XX'Ili No ç'ailjudi·.a.
íunciuii-. Programes exiracrdiaurls.
XXIV Núm. o?: «Ollmpiodcs çatalanws. Grau quadro d'airacciona. Projecció
Lliures esterlines 35'!»
L:
-sLadus».
Francs
SS'SO
OBMAHBOLO EM FAMUtClUS I CENTRBS D'ESTECtriCS
XXV. Núm. sot: «SKsies dc l'amor i de de notabdes peUíaules. Èxit antfeBITLLETS
la nit». L : «Sollloouis»
cuiible de XVCK H-VN.NA i els seus
DIPOSITARIS
: J. URIACH Y C
XXVL Mo i·BdJi.Jka.
Bruoh, 49.
* m J i . casta i oaüs anglesos i
Francs
41'80
XXVII. Núm. ao: «ta cascó de U mi- Ji \TZaZr <
i
l
'
i
*
fiuodés
dal
c^eüi*
ma. t.:
Lirea
^fO
mlcUimley, número del cupó. 96,
•valor Üqulri, pc.-setes e'S?.—Ooligaciou» JU> il·Jipk'Uiadei. número del
cupó, S , valor llqiüd. pessótes ü » .
Askúrfeii. g>rUnera hipoteca: obllgadoos domiciliades, hdmero del
cupd, 87, valor Uqnld, pessetes
6'87.—Obligacions no domiciliades,
ndmero del capó, 87. valor líquid,
pessetes Pab.
Astúries, segona hipoteca; obligagaclons domiciliades, número del
cupó, 81, valor líquid, pessetes 6'88.
—wllgacions no domiciliades, niúirifiro Oel . upó, KI, valor Jlqulü,
pessetes, l'is.
'AV-Í'I
i»-r. ora hipoteca; (Obligaoion» dornlattiades. joAmeru del
cupó, Ti, valor Uquid, i»essetós 6'87.
—Ohligoclons no domiciUades, número del cupó. 73, valor liquid,
pessetes 0 63.
Obligacions dUlar a Santander; número del cupó. 99, valor líquid,
pessetea, 1Z'96.
Obligacions de Tudela a Bilbao, primera sèrie; número do! nipó, lla,
valor li»ïuíd, pessetes ll'tó.
OblIgaciuMis dc Tudela a BUbao, segona Sèrie; número del cupó, llfi,
valor líquid, pessetes, ll'-tó.
Obligacions de Tudela a Bilbao, segona aèria, residus; número del
cupó fóú. valor .líquid, pal seu vaJixr t TequlvaAèucia.
Els pagomenls cs í a r a n :
A Fra D va? Gonlorme als anuncis
que allí es publiquen.

Lliures esterlinea 33'68
Marcs
OW02
Coronea
01)09

T E A T R E CÒMIC

PARC

Teatre Barcelona

Teatre Novetats
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Les

4 Uessens

PALACE

CINE

encomInadices

L E S flf ANOOS
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VED
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inió dE
' mpresaris de Pompes Fúnebres, S. A.

»laça de Santa Anna, 24, i."

Servei Municipalitzat

iwmniMiiiiiiPiniiniiewiinMuiMaiOTm^
E

T

R

)istricte
>

1
I

Balboa, lletra P, Barcelt/·Tel. A . 1895.
Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras, 236. —
Tel. 238 S.
Poble Sec, Campo Sagrado, núm. 24.
Tel. 3400 A.
Sans, Canonge Pibemat, 10-Tel. 104H
Grècia i Sant Gervasi. Menéndez Pelayo, núm. 133. — Tel. 757 G .

»

vn

»
»

vn
vm

A

TELÈFON 2480 A.

N

L

S U C U R S A L S

Districte IX Sant Andrea, carrer Sant Andreu,
ro 201. — T e l . 264 S. M.
»
IX Horta, Major, 27. — Tel. 99 S.
»
X Sant Martí, Montanya, 37. —
fon 234 S. M.
Hospital Clínic. — Tel. 332 G .
Sarrià, Reina Elisenda, 8. —
fon 107 H .
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Al llegar a Barcelona
|0 prlmero l u e bo noUdo
son lo» perfume* precioioa
de casa Cortes liarmanos

EI públic pot utilitzar també eU telèfon» de les Tenències d'Alcaldia l guarterets de la Guàrdia Municipal.
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88 la me]or de todaa las tiaturas para el cabello y la barba, no manoha el euüs ni ensueia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con au uso el cabello aa
conserva siempre flno, brillant© j negro.
min
^st* ttntnra 8e u8a BÍI1 necesidad de proparaolón alguna, s i siquiera
u G
debo lavarse el cabello, ni antes n i despues de la aplioación, aplicàndose con un pequeflo oepillo, como si fuese bandolíoa.
F | f % M f i CU O n f l Usando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se
•
* » • • * suavlra, se aumenta y se perfuma.
F l f t n
rf
0 l * 0 68 t^D>cst v^8orlza las rafees del cabello y erita todaa aus «nferma•
wa v
dades. Por eso se usa también como higiénioa.
fFtf%*% ( f ca O l * f l conserTa el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 eattafio; al
•
U v
%0u V color depende do mis 6 menos aplicaoiones.
p i t % » % « Í A f l i * o E8ta tintura deja el cabello tan hermoao, què no ea posible distin•
w a V gulrlo
del natural,
si su
aplicación
haco
bien,
La aplicaoión
de esta
tintura
es tan se
fàcil
y còmoda,
que uno solo sa
basta;por lo que,si se quiere.lapersona màs intima ignora oi artifioto.
[ a F l o r
d e
O r o Con el uso de esta agoa se curan j eritan laa p l a e a a , oesa la caída
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adqoiore nuo70 vigor, n u n o a s e r é i e c a l v o s »
a
F l o r
d e
O r o Esta agua deben usaria todas las personaa que deseen conservar el
cabello hermoso y la cabeza sana.
.a F l o r
d e
O r o Ea la únic» tintura que i los elnco mlnntos de aplicada permito r i zarse el cabello y no daspide mal olor; debe usarao como t i fuera
bandolina.
. aLa»F l o r
d e
O r o
personaa de temperamento herpético deben precisamenie usar esta agua, si no quleren perjudluud, y lograràn tener la cabeza sana y iimpia con sólo una aplicaoión cada ooho dias; y ai A la
| r sa ea:
|z desean teülr el pelo, hAgase lo que dice el prospecte que acompafia & ia botella.
De renta: principales parfumerías y droguerfaa de Espafia y Portugal.
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le la V A L L D E S A N T
D A N
- LES AFECCIONB8, j MAVANTIAL MIRALLES
, F E T Q B . KONYON
I Blcarbouauda, càidcos-sOITOÍUC, ISTESTIJíS,
{ dleo-manganosa, varietat U•tc- »cc.
I
tinica-arsenical.
j
E l aaa dlpoalUrlt J O S E P P A G A S S , carrer

d e

T a u l a

I E L
G i r o n a
Eíllnisslma l carbònic» com
la de Apollluans. Durant l es
tia r«sulta deliciosa Uebantla fresca.
Ponent, núm. 28

O E P I L A T O R I O

QUITAEL PtlO SUPtRFLllC QUE TANTO AFtA'
su uso CONSTANTÍ; to DtSAPARt'.t PoacafíntTO
N(f MANCHA NI lïAITA - OtJA EL CUTIS r«f 5C0
"^^"^^rV
nt VCHTA t u rtRruMiiiiAS v OAO^wraiAS
OCPOSItARIO-t S A K R A - LA F L S a i M - » A * C C l . O N A . t

IHERNIATS
L'últim avenç científic per
a combatre amb èxit segur vostres hèrnies sense
upet ar és el B B A O D K B
K E D Z O A X V I V E S , admiració de la Ciència Mèdica 1 sens parió al món.
Rebutgeu les imitacions.
Despatx: Am fl a 1 1 de 3 a 7

Rambla del Centre, 2, p r a l . - C a s a V I V E S
(TOCANT AL LICEOi

A n u n c i s

P E R

A

en els periòdics servint ae de TEMPRESA
IDEAL d'INFORMACIÓ estalviareu temps
molèstia» i diner. • 16,
Rambla de lesFlsrs,18
baixos. Telèfon 4863 A

Lloguers

n r r t * es Tba S>fJl> P u M i g
vu i c Bonanova, molt bon
•itnadm par U mil daroo.
C i t a i t 'orre Bran. en poble
v.<i3<i pròxim Hurcelooa amb
lardt'. hort. e< veu per LfiGO dnroo.
Aitt-rt «en'-nou,do» baqueta
r k u w mart, Doby, rodà r*canvi, ve no per SJuí paaete*.
-ai smefitai Uubl.a
barraca, MoDtjnll.
I«U Uitn
on van per l.fU) ptet.
A Q r ^ P Í n '"con' carrer SaldelQpboal 2 botlrnos, renda
1I.M6 ptes. «nyal», per 3a.fM
dnroa.
Torr#»
TeD· P*0 tran-. ;»,
«Ipia. pas, elecirleltat, confort modern, baralia*
lima, 15.000 pies.
A l l in • M m i c ! ' I8|22·et···
n u ï u i^nti, testat nou, venc
s tot» pror», par ptea. n Juo,
molc bon estat.
DQVÍH ""-"tor mag. 2 baa ^ c t v i u qnew> en perfecte
•stat, es ven per ST
. OO pessetes'
p n r r l Sedau, en molt bon
a w i u M u t , venc per 4.000
tessatas. Arrancada elèctrica I
a tota prova
A11 tn ^PO" arrancada elí-c^ v trlca. cinc seients, a
tota prova, es ven per 9.U0O pts.
9fi WPn 60 c- Maslorca casa
12 piso» l botina senda l'any 8
per a.SOü dures.
Co u o n en c' Mallorca casa
de e ni^a i botiga,
ret.>!» al mm W pwsctes. paf
25.''00 dnrai.
Raó: Krnpresa Ideal d'Informaclú. Rambla Flors, 16, baixos, uo 3 a & , _

C

BI·BOTSOXOTOX·
I BISAXOS

JOVENTUT PERPETUA
e·bOa'M.-Crema.rM.-Poivoí.sso.-MmuoaUaia,*'*.
abraa de Colònia. WdLí.iot tiptas. isüoas irtiwLoaloitf
persl cabell. »·60,«·80t«o pte». segon» tr«sc.
m /,
Darreras oroaolona
Prodnotea aèrie tIDEAL»
ACÀCIA.Mimosa.OIMEBTA. Rosa deJorloò, ADBKXBA
B H , l U t l n a l , O H I l » K E , B o o l o n o r . BOBA V ivtlce. OI>A
V S X Í , Muau.t, VIOLBTA, J a t m i » .
Sabó. 3.-Pülvos.4.—Loctó. 4 80. í'&0, i 20 ptes., segons fraso'
Essència per al mocador, 18 pesseta» frase amb estoig.
OOKTES O B R M A N S - B A « O K I « O N A
F à b r i c a de Flors, C o r o n e s i Plantes
Tot 01 qna'a necessita per a fer-los
Antiga Oasa T . COST A S . Palla. 18 1 15, pral.

CATARROS

anllgaoa jr reotsnte»

TOSES,

BRONQUITIS

Paütaulierge

CURADOS RADICA T.MKtt TS por la

SoIdcíód

quepposi/raPULJiONK· R O B U S T O S /
T
or.Mrrad.t.TÜBEReULOtll·^ J

Garatge
trasoasso amb Instal·lació per a
la carrega Mo camions elèctrics.
Escriure SSÏS. Empresa Ideal
dlnformacló. Rambla Flor». 16
(annnelsj.
Traspasso
pis cèntric, gran, amb .alguns
mobles, propi per
a Indústria.
i
Raó: Arc Sant Agustí, 7, boHga.

especlalltacenlesda
BLEOTBOQUiKIOA
Bobinats • Instal·lacions
Reparacions
BaqulnArta EUotrioa. S. A
(Antics tallers Ralcells)
Corts Catalanes, 416. T. i » H.

Tí-ivi-í» «Horta ambjardin,
1 o r r e agua l «lectrlduí,
Caixa cabals
es lloga per ou duros.
rstractàrl». Alfons, 57.
Ta ourir tí »
P*r
ll'js;nr
»en»e
trasc píUii peQ tranvl», set
babttacloas, bany, «alar, Jardí
P E L L S
Arreglo I transformo. Venc per
per 46 duros.
Pia n r a n B liabitaclons, safa- adorno». Vlllarrool, 48, pis ser i » yt dll relK [ lerrat: «prop gon. Tallar.
Rtmbles. tú duros lloguer sen-1
se traspfts.
Pis principal en carter céa- T r a s p a s s o s
1 18 trle, prop tranvla, el«ctrleitat, terrat, lavabo, molt
tocant a
Botiga comestibles
elagaat Liorasr £6 doios.
Mercat Sant Antoni.
T n r r f *í*rkcla, peu tranTraspasso.
*
1 c via amb tot confort,
habitació, lloBotiga amb
llogner SO duro».
guer l-'ds. Traspasso
Dr\« ti-"os carrer Arasrú dres - ' w » ,4 aiiampla. Lluirusr, E s p a r d e n y e r i a , ^ ^ ;
SQduro».
vivianda, poc lloguer, 6.000pesP a c o Ronda St. Antoni, se i setes
de traspks.
V « l ^ d iioï11en ïpÜK*. sanse I
tnapA», llogaor 40 duros, mo- T r a s p a s s o ?.tori,?ffiiíi
derna, rescent coastrnlda.
molt ben situat, set
T n r r - p a **** ««n-asl. Ilo- l'itsaltu,
per abseutar mo,
gner 36 duros sense habitacions.
per
S.M0
pessetes,
traspis.
p
t
c
amoblat
amb disc as»».
P J ç sense trnspis. 8 habita- »
traspasso per 15 mil pes1 13 dons, ascensor, bany, setçs.
10
habitacions.
Lloguer
wator, molt cèntric, llofuaiib 45 duro» au punt cèntric
duros.
Raó: Empresa Ideal d Informa- T a b e r n a - B a r ^ r ^ f í ï
ció, Rambla Flors. 1G, balio» clientela, tocant carrer Carmo.
Uoiíh
R n t l n a »aib rran vivienda,
o u u y a tocant carrer de Sant
Pau. llognar 15 duro», se trasPianos
í ' ^ W t ^ paiia
J,anl»tea, te traspasn.» «8. entrar-toL C. lUKGKU. Pnnqirt
r o u a i u sa, an bon prou en el
carrer Comte Assalt, moltes haEntresol
bitacions.
moblat cedeixi menys una ha- p i c p f an torre, se traspassa
l'itació; i dormitoris menjador. i IOO* amb moblu. bon preu.
Jardí, lavabo. 0.0 pc^-tat rus» 4 dormitorU, menjador, safareig, wàter I atactrlcitat. Llo8. Cocseil d» Cent. SU, J.er.
uer so duro».'
8 habitacions totes ban
19 moblada» amb sacenaor,
Vendes
bany. « ater, còmodes, lloguer
45 duro», traspasso 5.CO0 ptes.
p : _ lloguer 30 duros traspàsEocíclopèUla Espasa
I l » ao amb mobles, Z.S0U pesd'ocasió, completa, venc bara- setes, al Paralclo.
tí-slma. Saó: Llibreria Lnirer- PS c 4 habitacions se traspas* 13 *a mobUt per J utu pestal, lUmbla Sta. .Mònica, 14.
setes, llogner 9 duros, prop carrer Princesa.
Màquina
X a pres» Idaal d'Informació
d escriure. 4Sü pessetes 1 arxiva- BaaiW» d» le» FlorsTlü. balxus
CeSa5 de la tarda
dor. Alfons, 57.

Ï

S

C o m a n d e s
Falta oficiala
brodadora a màquina amb molta pràctica. Fere Serafí, númerofe.Q.

Pensió
compteu, habitació balcó car
rer. menjar casulA I abundant
Cardenal Caeanas, 15 117, prln
clpal.
Senyor
•s desitja sol» a dormir, bons
Informes, lloc cèntric, balcó al
carrer. Raó: Penadfts, 11, botiga. Visible des d'avui.
Habitacions
par a dormir a malrlmonl, senyor, senyoreta o do» amio.
Raó: Placa Univenitat, S, porteria.
Habitacions
econòmiques amb dormitori,
cuina l menjar sol* per a senyor spl. Carme, 15. l.er. 2."

Serventa
d i 80 a 40 anys. independent,
ne sàpiga fer totes les feines
Fer a dos fleriüaos
una casa par « servir a persona sola. Escriure 5380. Ram- o amics, habitació balcó carrer,
casa mod- situada Consell de
bla Flor», 16 (anunci*).
Cent-Casanova. Haó: Ariban, 9,
granja.
M o s s o falta
Froiinre». 4, Pellair».
Habitació
per a senyor o dos amics a tot
estar
o
sols
a menjar. Corts. 473,
Ofertes
segon, primera.

J

Francès
Habitació
nadiu, classes particular* 1 gebalcó plaça Santa A una. Duran
nerals, Felaj-o, 7. ï.on. L»
1 Bas. í, 3 er. l >
S'ofereix
Bailen, 3i
jova carreter p^r a treball de
magatzem o altra cosa, de» de tercer, pensió balcó carrer.
las st* a la» vuit dat matí. Escriure 53DC, Rambla Flors. 16
C a s a particular
anunci*).
Una o dues habitacions a tol
estar. Carme. 10, S er, 8 *
Alemany nadiu
dóna lliçons. Escriure 6Í89. EmDesitjo un jove
presa Ideal d'Informació. Kamsols a dormir. Sant ifouorat. 9.
bla Fio», 16 (anuncis).
2 on. I " , tocant Placa do Sant
Jaume.
Soc jove
Disposo de sis a do» quart» de
E s lloga
nou mati I de vuit a deu nit i
desitjo treball oficina o simi- habitació per a senyor o do»
lar. Escriure 5416. Rambla de amios. Arlbau, 114.rt
les Flors, lü (ananels).
F a m í l i a estrangera
cedeix habitació mobla la, inteDispeses
rior, l.er, neta, a persona educada. Raó: Corts. 578. torn.
Sols a dormir
gran i bonica habitació a se- M s o H e o l a i o l s o l M i
nyor, balcó al carrer. Cera, 41,
s'otorelx: Consoli Jo Cent, 391.
segon.
C a r m e , 10,
P è r d u e s
tercer, segona, un o des senyors
a tot estar.
Diumenge
E s lloga
s'extravií! una gosseta blanca
a casa da família francesa bo- amb laques marró i orelles cainic» habitació moblada, balcó gudes sentén par 'Llis-. Fs
carrer 1 d. c. Sonda Culversi- gratificarà al qui la torni. Travessera, US (O.). botiga.
tat. 6, i.Kt. La

Pàg. ï « . — t t t e t a * ^
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DARRERES

VBC UK

CATACUÏTÏTS

INFORMACION:
•

•

A la fi han jurat els nous ministres
península
ARRIBADA D E L MIMISTRE

DE FINANCES
Madrid, i , ï u r d a .
Aquest mati iti« arribat a Madrid el
pou mltrlalte de finances, senyor
Suàraz Inolan
E l tren venta amb dues hores de
Kland i a això s'ha degut que també
anui l a Jhra h a g u é s d ésser netrassaà$ mftje hora.
Els ministres han rebut avis per a
celebrar Con&eU a les quatre Be l a
tanda.

direotor metge, i suprimint la de metge bacteriològic del port de Mahú i la
de metge auxiliar de la del port de
Bilbao.
Reial Ordre de Finances habilitant
el.trBs de costa entre els ports Cala
Blanca i Camp de Llamps (Balears),
per a l'embarc per cabotatge de fustes en rotllo, llenya l escorces.
Reial Ordre disposant que el funcionament de les Agències de despatx
de passatge d'emigrants s'ajustin a
les prescripcions que es publiquen.
De' Finances. — Relació de les declaracions de sous passius fetes durant la segona quinzena del mes
de'juliol del corceat any.

MANIFESTACIONS
M . PALAU
MAMIFESTAOIOMS D E C * MINISTRES
D'EN PAU I G L E S I A S
A tres aparts de dotze t a n comunMadrid, i . 4'15 tarda.
çat a a n & a r a l Palau els mtnistres.
• E l Liberal' publica un Interviu
nus per a )urar el càrrec 1 altres per -amb E n Pau Iglesias, en l a qual
asslstàr al Consell presidit pel Ret
aquest. .|&rlaxit del problema del MarE l s prnners, amb el piesklent, ana- roc, diu el següent:
•vçn de frac; els altres anaven d'aCrec qne é s ei problema que es remericana
E l primer ministre que ha arribat iaciona m é s estretament amb la situació actual d'Espanya.
ha estat el de Xa Guerra.
El partit socialista ha mantingut
Ha dit que les notícies dlel Marroc
sempre un criteri radical H a demano acusaren novetat.
Després ha arribat el senyor ^r- nat ep diverses ocasions l'abandó dél
Marroc. Al 11 ha fracassat una polinxUlan.
entrar al Palau ha estat salu- tic, un règim Aquesta falta d'èxit
dat i teltctlat pel seu nomenament ateny els militars tant com els políper una comissió de Màlaga, al da- tics
E l s militars han cercat al Marroc
v a e í de la qual es trobava el toreia prolongació de Cuba i Filipines.
jador de bous «Paco Madrid*.
Cil senyor fcOpez Mufloz ha manifes- Per a ells és un camp d experimentat que es proposa marxar demà a tació un lloc on fer carrera, conqueHendaya, par a reccfllir l a aem fla- 'rint ascensos, creus, sous extraordinaris
mília lítórnar Immediatament,
S b a demostrat, com dic, la incapaÉl cap (tel Govern ha anunciat gue
el Consell se celebrarà a les quatre de citat de l'exèrcit Hi ha 160.000 homes;
la tarda 1 que el ministre de Flnancea voten elevar la xifra a 180.000 o
havia arribat a Madrid un xic retras- 200.000. Doncs bé; Serà igual Com sí
n'hi fan anar 300.000. Per què? Peraal
£1 ministre d'Estat ha mantfeetat què el poble repugna la guerra; als
que sentia inquietud per la sort que soldats que van alU sense ideal
hagin pogut córrer el ministre 1 que els guli en el combat.
L a primera vegada que s'anà a sota resta del personal de l a Legació
d'Espenyn a Yokohama, població des- córrer a Tifarauin hagueren de tortrnlda. com es sabut, pels espantosos nar enrera les tropes. Què vol dir això? Doncs que es desconeixien la
terratrèmols d'aquests dies
Encara que l'agnegat militar d'a- força i situació dels moros atacants.
questa LegàcW h a d'estar de viatge 1 això implicava una negligència,
cap a Espanya; 1 el secretari no ha- una ignorància, sobre el camp de bav i a pres possessió, quedaven a Yoko- talla, imperdonables.
Després s h a g u é de tornar a salvar
hama, ultra el minlÈtrre, tres o quala posició amb 20.000 homes; 20.000
tre persones.
E l min lat re de Martne ha manifes- homes, amb canons, gasos asflxiants.
ametrallad'ores,
contra
tat que el temporal de Llevant dttl- aeroplans.
ortia els treballs de salvament de 9.000 rifenys. I segurament el nombre
fuEspafia», perfiT malgrat això oontí- és exagerat. Què denota el fet? Doncs
la nostra insignlficància militar 1 la
nuaven els treballs.
Ela vaixells qoe es trobaven fonde- quantitat fabulosa de soldats que fajats prop de l'·Espeíía., s'han hagut rien falta per a continuar a l Marroc.
Els soldats no volen anar allà. perde refugiar a Cala Tramuntana.
què el Bif és l'escorxador on se'ls
LA JURA
satriaca.
E n quant al pols, el Marroc és una
E l Jurament dels nous ministres
s'ha efectuat amb el cerimonial de sangonera que no està disposat a tolerar per m é s temps.
rúbrica.
£1 president l'ha pres als tres miS í m p t o m a greu és ço que esdevinnistres nous.
gué a Màlaga.
Es troba van p recents, amb el Rei,
He Uegit que eU soldat? que maral gran d'Espanya marquès de Pera» xen a l'Àfrica van en grups i sense
les. el majordom de setmana comte armesl Per quèT Què significa això?
de Berbaena, el marquès de Bendafia, A tal extrem s'ha arribat!
el general Kodriguez Mourelo. l'ofl(L'altre dia vaig retallar d'un peclàl d"alabarders senyor Palanca 1 riòdic que els pares dels quotes de1 ajudant senyor Jàudenes.
nuncien que els quotes rics no són
El Rei ha felicitat després els mi- destinats al camp. a Uocs de perill.
L a guerra é s l a sangria en honistres.
A l'avant-cambra els ministres han mes i diner.
L a Hisenda tampoc pot suportar
celebrat un canvi d'impressions que
ha acabat a dos quarts de dues de i'escampeü de milions 1 milions que
engoleix el Marroc.
la tarda.
Espanya no pot continuar alxt 1
En eortlr del Palau, els reunits no
Crec que s"acabarà per abandonar-lo.
han manifestat res d'Interès.
perquè ho imposaran així, fatalment,
LA KCACETAI
els fets.
L a «Gaceta- publica avui el seEs retreu, per a continuar, els nosgüent:
tres compromisos internacionals. PeAdmetent la dimissió que del càrrec rò, sl no els cumplfanl
El protectorat no el realitzem perde ministre de Finances ha presenquè no sabem o no podem
tat don Miquel Villanueva,
í d e m id id. de ministre de Foment
Demés, per damunt de tot comprodon Rafel Gasset.
mís h i b a l'opinió, l'estat d'esperit del
Ídem id. id de ministre del Tre- pala, contrari a aquests pactes 1 a
ball. Comerç I Indústria, don Joaquim la guerra.
Ohapaprieta i Torregrosa
Els compromisos s'adquiriren a esNomenant ministre d'e Finances a patlles del pals. Per tant són nuls.
don Fèlix Suàrez Inclan Gonzàlez V i Respecte l a qQesüó de les responsalar, diputat a Corts.
bilitats, es remet a le ponèncih d'OnÍdem id. id de Foment a don Ma- daleci Prieto, que és l'expressió del
nuel Portela VaJladares. diputat a sentir del partit socialista
Corts.
Respecte la situació d'Espanya, per
ildem id W. dle Treball. Comerç 1 acabar, sóc optimista Grec qoe se
Indústria a don U u l s Armlften l Pé- salvarà; que el Marroc haurà d'éeser
rez.
abandonat; qne aiexigiran tes responReial Decret de Governació creant sabilitats, si no totis aignttes; que
a l a plabtUla <te l'estació sanitària sorgiran aMres horoesque organitzadel p o n de MelDltt la júova de aots- ran la n a d ó eapanvota, qne oamda-

ran el pals 1 faran l a revolució.
DETENCIÓ D'UN CONTRABANDISTA
Temps ha que la policia venia
perseguint un individu anomenat Just
Frutos. sobre «I qual havien recaigut
sospites suposant que venia teles l
tabac de contraban.
Ahir fou detingut a l'escala de la
casa núm. 3 del carrra de Pellgroe,
ocupant-se-ll dos grans paquets de
caixes de cigarrets egipcis.
Més tard, en una tenda del carrer
de l'Abeda, mim. 5,, li foren intervingudes diverses peces de seda crua,
també de contraban, amb m é s de 150
metres; 1 per últim, a l a porteria de
la casa n ú m 16 del carrer de Carnicer sa 11 va descobrir un dipòsit de
tabac de contraban, fent-se càrrec l a
pilicla de 9.276 cigars de marques havaneres acreditades, 20.960 cigarreta
egipcis 1 turcs de diverses marques.
879 paquets de plcadura anglesa i
m é s de 150 lliures de plcadura de
l'Havana
PRESA DE POSSESSIÓ
Madrid. 4. 515 tarda,
ministres s'ha efectuat amb el oerlL a presa d «possessió dels tres nous
monial de costum.
En les primeres hores de la tarda,
el senyor Surez Inclan ha rebut la
possessió del sortint senyor Villanueva, creuant-se frases de mutu elogi.
E l nou ministre ha pregat al senyor
Villanueva la continuació a la sotssecretaria del senyor Benítez de L u go, 1 com que i amistat entre ambdós
ministres és molt antiga, ha accedit
a la pretensió del senyor Suàrez Inclan.
En Tacte de la presa de possessió
s'ha fet l a presentació de l'alt personal, encara que Ja és conegut del
senyor Suàrez Inclan per haver ocupat el ministeri de Finances.

tificant el programa de l a concentració lliberal.
LA SITUACIÓ DE L'aESPARAs
Melilla. — E s reben noticies de Cep
Qui lates, donant compta de què a
causa del fort llevant que slba desencadenat en aquella costa, s'han hagut de suspendre els treballs que es
reallteaven per • posar a floc el cuirassat •Cspafia*.
L a situació del vaixell s'ha agreujat, (car les onades, eaoombren | a
coberta.
L'EMPRESONAMENT D E L flGATO»
Segueix comentant-se a MelOla l a
detenció del «Gato».
E s diu que tramava un complot
per aixecar les cabiles de Beni S4car,
fent desaparèixer el coid Adb-el-Kader 1 sublevant les cabiles limítrofes
a te placa.
'! '
(La polida b a detingut alguns moros que s'acostaven en actitud sospitosa a l polvorí de la base d bidros
de l'Atalayon.
També ban estat detinguts alguns
indígenes Indocumentats' i dos subjectes que estaven aquest m a t i . a l
port interrogant als obrers del moll
sobre on tenia a l polvorí el va*or
.Dédalo·.
Tot a:xo. unit a la vsga declarada
peis obrers i n d í g e n e s de r-ülxam,
que 'es neguen a treballar fins que
sigtn llibertat el -«Gato.. l l a presència a l a plaça de nombrosos indígenes, b a estat suficient perquè les
autoritats adoptin severes mesures,
detenint-se als moros que no portaven targeta d'identitat.
:Els detinguts passen d'un centenar.
Durant tot el dia ban circulat rumors de què el «Gato» havia aconseguit fugir del lort de Rostrogordo.
Contra tals versions el •Gato· està
viglladls?lm a la preeó.

CONSELL DE GUERRA
PER INSUBORDINACIO
A dos quarts de cinc de la tarda
Madrid. 4, 616 tarda.
s'han reunit els ministres a l a PreCeuta —S'ha celebrat on Consell de
sidència per a celebrar Consell.
E l ministre del Treball ha manifes- guera yxmtra els scJUats (Salvador
tat que s'havia poasessionat de la Bagnier 1 Revenga Sónohez. per inseva cartera, donant-li possessió el subordlnació.
E i primer pertany a l a comandànsenyor Çbapaprieta» qui l'ha imposat
de tots els assumptes del seu depar- cia d'ariklleria i el segon a l regiment
tament
jt
j , , - d'infanteria J AíricaHa {•residit el coronel de l a MesIgual han dit ei3 senyors Suàrez
trança. senyor ICarmib
'Inclan i Portela.
Ha tornat u la plaça el general
E l ministre de Foment ha estat preü u e i p o de Llano i s'ha fet càrrec del
guntat:
comandament en absència del coman—Com ha deixat BarcelonaT
—Al seu lloc; però segons m'hà dit dant general, senyor Montero, que
ei president de rAudiència està allò visita les posicions avançades dels
sectrs de Vaueu i Gomera.
bastant tranquil.
Precisament em digué que abans
LA SITUACIÓ A TETUAN
d'arribar jo a Barcelona la situació
Tetuan. — E n vista deis rumors inde l a ciutat era molt alannant .
sistents que els moros es proposaven
però després ha queda molt satisfacatacar el nou hospital militar situat
tòria.
a dos quilòmetres de la població, la
£ 1 ministre de l a Guerra portava,
guàrdia ha estat reforçada i les geraltra vegada, els papers sobre el Marmanes de la Caritat allí de servei foroc, per a d'onar-n* compte als nous
ren portades a l a capital per a permlnlstrea
'xT·tTt»,.,.
Després ha gastat algunes bromes
L a nit ha transcorregut sense incials repòrters.
dents.
E i ministre de la Governació no teLA PROTESTA DE LA CORUNYA
nia n o t í d e s referents a una nova
declaració de vaga general a L a CoCorunya. — L a manifestació contra
runya.
la guerra del Marroc acordada a l'AsBI governador, amb qui havia par- semblea de la plaça de braus ha eslat dettngudamant a dos quarts de tat prdhMda pel governador.
olze, 11 havia dit que, precisament,
L a Conferència General del Treball
regnava allí tranqulHita-. completa! ha canviat impressions i b a acordat,
E l ministre de Marina portava al- en vista de l a prohibició, declarar
tra vegada oi contracte de salvament avui la vaga general, però el dia
de l'·Espafta·. per no Itaverse pogut ha transcorregut dintre de l a major
aprovar en el darrer Consefl. a cau- normalitat.
sa dels esdeveniments polítics sorMalgrat tot. s'assegura que la vaga
gits.
es plantejarà demà, per no haver-ln
E l president ded consell ha anun- Govern al qual dirigir les peticions
ciat que el d'avui acabaria cap a dos acordades per l'assemblea en pro de
quarts de nou, puix a les nou mar- 1-abandó del Marroc.
xaven el Rel i a i ministre d -Estat a
Sant Sebasuà
A L'ENTRADA AL CONSELL*

E L S R E I S A ROMA
Ahir tanda estigué dl ministeri de
Estat l'auditor de la N'unciatura, es
representació
del Nunci de S. &
Itàlia, F r a n ç a i
Espanya
E l senyor Alba li noiüflca oficlilParis, 4. — Reiferintse a diversos
ment que els rels empendrien el vletge a Roma el propvinent mes de no m m ora que circulen, relatius a un
proper viatge de S. M el Rei "d'Esvembre.
L a mateixa notificació, a ia matei- panya a Roma, «Le Petin Parisienx a hora, féu ahir en el Quírinol, el diu el seguem.
«Segons els rumors de
referència,
nostre ambaixador a R o m a
sembla que Espanya tracta de dur
C L PROGRAMA D E LA CONCENTRA- a l a pràctica en el territori intemaCIÓ
caooal un p l a anr*TT1»"<T a isolar
S'assegura que ed Govern farà .una Pren ça davant l'arpenaaç de j a GerdeclraracM documentada, tractant de mania reoaixent. E s cosa sorprenent
r a c t n a c i ó dlEspanya a l Marroc 1 ra- MOD» com un Gabinet canstfiuií gei

ESTRANGER

representants dels partits
avançats comparteix els puiüí]
vista preconitzats peis etemeus ;
còfobs.»
Després de declarar que tes
dacions relalives al v i a t g í detl
blrà espanyol no estan tan avenJ
com determinats rumors volen í j
a suposar, «Le Petit Pansien,
preguntant-se sl Itàlia reataiemj
narà a aquest viatge el caràcter i
11 atribueixen alguns elements c4]
sos de Madrid. — Havas.

BARCELONÍ
EI capità

general
a Madrj

E n l'exprés d'aquest vespre sar>4
.-, Madrid el 3i«iyor Prirao de H
Encara que ha manifestat ;:.
viatge obeeix a qüestions pérticij
s'assegura que està relaciona: g
el nomenament de nou gove-^
de Barcelona.

Dels

afores

S a n t Andreu
A causa del mal temps, no w
celebrar-se. diumenge passat, 1;
de ia sardana que el Foment Saij
nlstlc Andreuenc havia organ:t:£|
la Torre del Baró.
L a balladà tlíigué lloc sota ek\
bcrts del mercat de Sant Andreu, i
dint-ihi una eoraordlnària geaui
A ia n::. lal com estava an^nl
les sardanes foren ballades, anq
mateixa animació, a la Plaça de j
Francesc (Palmeres).
—Les religioses de la Santa CJÍ
Nazaret, de la Sagrera, oomen;!
el dia nrímer del propvinent mosJ
tubre a donar unes classes de tJt
Iterat, tes quals seran explicade? j
mestres titulars i competents,
liare, molts, de tes càtedn:
l'Instiuit General i Tècnic d» Si'l
lona.
'
„
Felicitem coralment les estaerús
religioses, no dubtant que tota tó
riada celebrarà aquesta nova, pert
nir a satister una rieooaaiiat « i
ha sentida.
—Diumenge proppassat, a l a
els exercitants que havien assistí
la Cinquena Tanda organitzadi
l Obra dels Exercicis Espirituals
tituide a Sant Andreu, acompasfí
d'ua gran nombre dels que flg'Jríl
en les tandes que els havien prec^|
anaren, formant una toaravana f>
tòmnibus. a fer una visita a la C*
d'Exercicis que la Companyia de'
sús t é Instal·lada a Sarrià.
De passada visitaren també, e!^ 1
boratorls de física i química. ^
luant-ee alguns experimenta qw
daren lortament l'atenció dels ^
tants.
A la Capella es cantà úna ^
I 1 Himne de la Perseverància
E l retorn a Sant Andreu es fiu «
la carretera de Cornellà a Fogàs. ;
registrant-se en tota l a tarda, e!
lleu Incident, malgrat ésser en :
d'uns 200 elis expedlcionarts.
BORSA

DE

PARIS

4 per 100 Interior Espanyol
» 100 Exterior
»
Accions Nord d'Espanya
»
Alacant
>
Andalusos
Renda russa 5 per 100
• «
4 lr2 per 100
Brasil 4 per 100
Banc Espanyol Rio Plata
Renda francesa 3 per 100
Accions Rio Tinto
PREMI

OI

^
^3
^

L'OR

(Preus de compra)
Alfons
Isabel
Unceai mitges unce»
Quart d'unça
llied·unç·
Francs
Dòlars
Lliures

140*00 perc«*
143*50 » '
139*50 » '
139*50 > »
138'50 » »
13£'S0 * *
7*20 » »
35*50 » »

