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La terrible extensió i inteositat del cataclisme sísmic que ha patit el Japó aollicita amb tant d'imperi l'atenció pública que és gairebé impossible coatar cap altra cosa
El conflicte entre Itàlia i Grècia sembla agreujat per les manilesons tumnltuoses del poble d'Atenes contra l'ambaixada italiana, la
Jera de la qual ha estat destruïda Mnssolini no accepta la intervenle la Societat de les Nacions en el conflicte. La Conferència d'Amdors no ha pogut evitar el bombardeig de Corfú i l'ocupació d'aüla 1 les de Paxos. La insinuació que pugui intervenir-hi el
unal de Justícia internacional es concreta, segons les referències de
la, al fet de l'assassinat de la missió italiana, no a les relacions
le Grècia i Turquia. França veu amb indiferència o amb simpatia
tonducta d'Itàlia a Corfú, que creu que cohosesta la seva pròpia
iucta al Ruhr, però Anglaterra guaita amb justificat recel les actituds
Bicoses de Muasolini.
Raimond Pomcaré ha continuat la seva sèrie dels discursos domique tan enutgen a Mr. Lloyd George, repetint a Saint Brieux
ija tan coneguda tesi francesa en l'afer de les reparacions. Gustau
^esemann ha volgut imitar el cap del govern francès i ha pronunciat
abé el seu discurs dominical a Stuttgart. Cal reconèixer que ai el
pteller alemany no ha donat cap solució definitiva al conflicte del
Ihr, el to del seu discurs permet esperar una honesta temptativa d'a5tosa inteüigència amb França.
Però l'ocupació de Corfú i el discurs de Stuttgart han anat a raure
kmentàniament a un segon terme en l'atenció universal, davant de la
Irible catàstrofe japonesa, sense precedent en la història contamporàdels cataclismes sísmics. Malgrat l'escassesa de les notícies, que
?lica suficientment la desorganització de les comunicacions ocasionapel terratrèmol, és ja evident que l'abast i les conseqüències de la
strofe són molt superiors a les d'els terratrèmols de San FranciSco
Califòrnia, Vall paradís, Kington i Messina. Toquio, l'esplèndida cajaponesa, i Yokohama, el port més important del país, han quedat
ivertits en ruïnes flamejants. Els terratrèmols i els incendis que
produit han ocasionat ruïnes i víctimes nombrosissimes. El nomexacte de morts és encara desconegut i probablement mai no podrà
fer precisat amb exactitud. Però de les notícies rebudes fins ara cal
3uir 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 consneix un problema coUoear el seu excés de població, pesarà feixugaQt sobre el Japó l'enorme pèrdua material qne suposa la catàstrofe,
P totes les seves conseqüències i la desorganització de les comunions i de la vida econòmica de l'imperi.
Les simpaties de tot el món acompanyaran el Japó en aquesta terri( desgràcia de la qual ha estat víctima, desgràcia sense precedents
la història contemporània E l Japó ha perdut més habitants en
aesta horrible catàstrofe que en totes les seves guerres de trenta anys
1894, guerra amb X i n a ; 1904, guerra amb Rússia; 1914, guerra
ib Alemanya.
La solidaritat universal ha anat de seguida en auxili de les víctimes
terratrèmol. De Xasg-Hai han sortit cap a Yokohama vaixells de
Serra francesos, anglesos i nord-americans amb queviures i medicines.
I en aquesta ocasió, com en tantes d'altres, cal remarcar l'altruisme
|Ia generositat dels Estats Units, que, malgrat tractar-se de llur hi•tètic rival en el Pacific, han sigut els primers a oferir-li llur concurs
vaixells.
JOAQUIM P E L L I C E N A I C A M A C H O
CATASTRODEL
JAPO

TERRATREMOt-S I ELS INCEN| I " 8 DESTRUEIXEN DUES DENTES
I MIL O M U A TOQUIO
l ^ r t " . A-L·m últimes notícies arrt^Ga* a Parla confirmen que la ca•àtrofe sis mica del Japó ha atès

e

unes proporcions que no tenen préccdents.
El cataclisme començà durant el
mati, per un vent càlid- A mígdls
es v» produir un violent terratrèmol
de terra, acompanyat de nombroses
sotragaàes que durareu fins a oosta
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de sol. Durant el crespusc'.e esclataven per tot aïreu violents incendis,
produïts pel rompiment de les canonades de gas que abasteixen la població.
A la població de Toquio tan sols.
quedaren ràpidament reduïdes a runes unes dues centes mil cases, cent
cinquanta mil de las quals bo foren
pel foc, que continua encahi en activitat—Ha vas
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MORT DEL VESCOMTE DE TAKAUna
iniciativa
HASHI I ALTRES MINISTRES
Toquio. 4 — E l vescomte de Taoportuna
kahashi 1 80 membres més del partit
governamental, han mon, per haverse enderrocat rediflci, sepultats duiEl senyor Evald C Jordà,- agent a
rant la celebració d'un Consell en el Barcelona de la c » a japonesa Mltqual es tractava de fer cara a la s.- subiahi, ens tramet la carta següent,
tuacló. — Havas.
que anoUim amb tota (cordialitat;
Senyor Director de LA MEU I>E
LES PROPORCIONS DE LA DESCATAiLUNYiA.
RACIA
EMstlngit 8r.-«•"-""'•—1 1
EL CREUER FRANCÉS «OOLMAR»
Shantjay. 4. — L'Oflçina de socors
Per les informaoions publicades en
MARXA A YOKOHAMA de Nagasaki cooiutiica que han queParis, 4. — El creuer francès «Col- dat destrufdes a Toquio 350.000 ca- el periòdic de la seva digna direc*> dedueix la magnitud de la
iiiar>. el qual
troba ettacionat a ses, csseíii fins ara el nombre Uf ció
caitúnltofe (que ílagella en 4ïuests
Xang^Hal, s'ha disposat a sortir cap a morts de 130 000. — Havàs.
moments l'arxlpiàlag japonès.
Ydkoiiama amb l'oblecte de cooperar
ilorn Bé la liqprwaló que la HumaDESORDRES A TOQUIO
als treballs de salvament i abastiment
Sant Francesc de Calüdrqia, •', -L'n nitat no està segura en aquest plade les poblacions devastades.—Uavas.
de Iwakl anuncia que neta 1 que l'eaforç de tots els homes
LA REPRESENTACIÓ DIPLOMÀTICA radiograma
han ocorregut desordres a Toquio en de la Terra hugi de concentrar-se &
D'ESPANYA AL JAPO
prev-eò! r a l i'.-paí umtnt de queviu- un sol fi: delensar-se contra els ele
ments enemics fora l'abast' de les
Madrid, i. — Cvm bun manifestat res a la població.
humanes
forces.
al Palau, el ministre d'Estat ha InLa policia hi ha hagut d'intervenir,
Tol ei món es commou davant un
sistit que per part del (jovem hi ha- ve!erit-se obligada a fer ús dels sa
espectacle tan pavorós. 1 la ciutat
via inquietud per .gnorar-se U sort bres.
de Barcelona, on embarcaren els prique hagi pogut córrer,
la catàstroEJ pont de Ryogoku s'ha enfonsat, mers missatgers i els pruners misfe que ha destruït tes ciutats d'e To- agafant entre les seves runes nomquio i Yokohama, el persunai que broses persones que liavàen quedat sioners de la nostra religió cap a
i Extrem On<=nt, es compadirà tamforma la nostra representació diplo- sense refugi.
bé d'aquesta ' díssurt, i a la mida
màtica i consular a Yokohama.
La L'niversitat de Koije ha quedat •Jt ies seves íort^s trametrà a YoLa begadò està formada pel minisí'f íïfl3 • kohama els socorsos (jne tots els bartre senyor Caro; primer sacretarl, se- destruïda. —1 Uavas.
celonins estan disposats a donar per
LA TEMPERATURA DEL FOC
nyor Prats; segon, comte de Torrellacaritat.
no (aquest es troba a Madrid); agreUsaka, 4. — Segons mahlfeistacl ns.
Easent l'agent d'una signatura Jagat militar senyor Herre 0. agregat de testimonis oculars que aconseguinaval, senyor Regalado. 1 el cònsol, ren fugir de Toquio, la temperatura peneu,' que potser a hores d'ara
a la ruïna, soc testimoni d- les
senyor Vàiqnez Ferrer
registrada en els principals focus de està
simpaties que el comerç japonès te
l'incendi,
que,es
va
produir
eo
aque-.
EL TÈTRIC ASPECTE
per la nostra ciutat. Sé de diverses
lla caipltal va arribar a 1509 graus
DE LA CAPITAL JAPONESA larhciícit, morint nombroses perso- 1 cases del Japó que pencaven contri.París. 4. — Segons notícies que pu. nes què no pogueren fugir a pesar buir a l'esolendor de la nostra Exbliquen els periòdics d ací. el barri dels seus esforços, a conseqüència ' posició d'Indàsiries elèctriques. Es,
central de Toquio no és més que un Gde tan terrible excés de calor. — Ha- doncs, indispensable que el nom de
Barcelona sia conegut i estimat per
vast munt de brases que illumina sl"ÏQIA W A aquells desvalguts que deambulen
nlstrament els carrers de la ciutat, vas.
pels carrers de Toçulo deviastadu 1
sembrats de cadàvers —Havas,
LA CIUTAT DE KOBE INTACTA
pels de Yokólhama completament desBrussel·les, 4. — En el ministeri de truïda.
HAN
QUEDAT DESTRUÏTS ELS
FARS DE LA BADIA DE TO- Negocis estrangers s'ha rebut un misL/Ajuntament de Barcelona, la
satge oficial del cònsol de Bèlgica a
QUIO
Kobe, en el qual anuncia ques aques- premsa de la noetra ciutat, les forParis. 4. — Referint-se a la catàs- ta ciutat està Intecta. però que per oes vives, els que tinguin dau de
trofe japonesa, «The Times» diu que trcbar-se tallades les Cimunicacions donar en aquests moments mostres
els fars que iUuiDinaveD la badia de no té cap notícia deú restant del Ja- de simpatia al Japó.
Toquio s'han aterrat, fent perillosa pó - Havas.
Em permeto pregar-li que vulgui
la navegació per aquells voltants.
obrir una llista de daaotlus en les
—Uavas.
EL NOMBRE DE VÍCTIMES
cohrames d'aqueix important diari.
Les quantitats recaptades podrien
RUMORS I INQUIETUDS. - ELS AU- Sant Francesc de Califòrnia, 4.—Un posar-les a la disposició dels repreradiofirama rebut avui en aquesta poXILIS DELS NO RD-AMERICANS
blació anuncia que ta policia de To- sentants del Japó a Madrid, 0 bè
Londres. 4 — Al «Times- 11 comu- quio creu que el nombre de les vícti- oferlr-ies a la Creu Roja amb destí
niquen que a Toquio circula el ru- mes ocasionades per la recent catàs- als damnificats per aquesta catàsmor que el president del Consell ba trofe puja a 500.000, passant de 300 000 trofe
estat assassinat.
el nombre d'estatges destruïts. — Ha- ,unjb aquest móïiu S('oifepeix seu
A Washington ignoren la sort que vas.
aíítnm. s. s., Evald C. Jordà.
hagi pogut córrer i ambaixtuia oordamericana a Toquio.
de sos associats el tancament dels esTota la marina nord-americana qus
tabliments «una hora. abans de l'hapresta serveis a Extpem Orlenl ha
bitualment assenyalada, o sia a les
L'Onze de setembre
estat posada a discposicló de l'alnuradotze del migdia, per tal que llur
11 at iaponèa—Havas
persona] pugui assistir a la festa
quan la manifestació de catalanitat
A TOQUIO HI HA CENT CINQUANTA
La Comissió executiva prepara acti- és més itneonent.
MIL MORTS I LES PÈRDUES SON vamenl l'organització d'aquesta històLa Comissió executiva oreu que les
INCALCULABLES
rica data per tal que enguany asentitats poden accaptarToquio, 4. — Han resultat compla- soleixi la màxima brillantesa. A les esmentades
hoi. car no es tracta mas d'un
tamem destruïdes l'Ambaixada fran- tasques esmentades aquests dies i que acte
polític 1 partidista, sinó de recesa i la Legació italiana en aquesta sens dubte han de fer contribuir tre un
homenatge als defensors d*
extraordinàriament els catalans als
capital.
les llibertats que Catalunya gaudia,
iEl ministre de Marina ha declarat actes d'homenatge als màrtirs de en el qual acte s'acoblen en una sola
que les pèrdues són Incalculables. 1714, fxxtem afegir-hi una nova Ini- expressió als diversos estaments, clas
Afegí que el nombre de morts, tan ciativa que acaba de dur a terme la ses i partits de tot Catalunya.
sols a Toquio, ateny la xifra apro- Comissió.
ximada de oent cinquanta miL
Aquest» acabo d'adreçar-se a les
*••
A conseqüència d haver estat decla- entitats patronals. Cambra de Comerç
EI Foment Nacionalista Ralel Casa
rat l'eslai de guerra a la capital del , i Navegació, Lliga Industiiai i Comer- nova, de Moyà. comunica l'orgacltJapó, han estat Jutjats sumàriament, cial. Federació Patronal. Unió Cre- zacló d'Importants actes en commei desprès fuseilats, sis individus co- , mial. Cambra Mercantil. Foment del moració, de la Diada de l'Onze de
reans que es dedicaven al saqueig a Treball Nacional i Cambra Industrial Setembre. Oportunament en donarem
les reclous devastades —Hvas.
* Comercial, demanant que mteressm detalls.
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Barrets, gorres, bruses, pantalons, calçat, motxilles, Polsines, Sarrons, ampolles «Thermo», gots, cèntim- ^^^^^^mms^^mBBmmmm
plores, fiambreres. cistelles, collars, cadenes. Morrions I cadenes per a gossos, Mireu le« cscaparaícs

pera
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Secció de Sabateria
pera Senyora
(Pte primor)

SALDO

B a n c a

H a r s a n s ,

en calçat de lona;
cl parell des de
pessetes

S

A <n U
l
I h
*• • U

. A

.

VaWra - Capons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
Kambl» de OaBalataa,

0-4

B A R Ó £Zi O M A
Dlracett

Apartat Om Correus núm. 1
14530 A.
Telèfons números. ..';4531 A .
(4633 Aa

tUtBfèffca.

SUCURSAL A MADRID
Avinguda del Comte de Pefialver. núm. IS
E l

D o c t o r
B o i c o t O C U L I S T A de retorn de l'es12 l"eg4r'ah8 nPTè3 ** Consulta·
PalaL 3. De 10

Fills
de F . M a s
Sarda
SO. Rambla del C u i r * . SO
.VALORS - CAA.VÍ — CUPONS

Recorregut del vent en Igual períooe: 34 km.
Observacions particulars: No-cap,
El director. E . Akobé

Vanos

Cardús

a

Al •Consultori uMèdlco-<3uirúrgic que
sosté la Secció P. de Socoreos
; Mútus del Centre Autonomista de D=.
ObserTatorl S e t e o r o l ò g i o d* Ui 1 pendents del Comerç 1 de la IndúsUniversitat de Barcelona. — Dia 4 | tria, durant el proppassat mes d'agost s'han efectuat les següents viside setembre de 19-23.
Hores d'observació: A les set, a las tes.tretze I a les divuit.
1 Medicina 1 clnirgla. 759; Nas. gola
Barònatre a 0° I al nivell da la mar: 1 orelles, 101; Sistema nerviós, 30;
766 7 . 767'5, 767'5.
l Vies respiratòries. 40; Oculista, 188;
I Infància, parts i ginecologia, 68; DenTermòmetre sec. l ^ . 227. 22^2.
Termòmetre huralb 14 5,17*4,17'4. i tista>, 87 1 Pedtcura. 18, les quals fan
Humitat (centèsiraes da saturació). I un total de 1.271 visites. També
5'han efectuat 50 reconeixements de
55, £&, 59.
nous soda que desitgen ingressar a
Direcció dol venb NNE., S., ENE.
Velocitat dat vent en metres per se- l'esmentada Secció.
1
gon; v. 3,
Estat del cel: Nuvolós. Quasi serè. ; VfllTPllPC
PORCELLANA
Classe de ndvols: K.C.K., K.. C. | »uUCluífl j . Llorens. Rbla. Flors. 3a
Temperatures extremes a l'ombra:
mèxima,23'9: mínima, lV4j mínima prop
El vinent dia 16 serà oberta la madel sol: 1-2,4
i trfcula per a la Classe Elemental SsOscil·lació termomètrica: 10'5.
; lecta del Liceu Dalmau, per a un re' duu grup de nenes d'onze a tretze
Temperatura mitja: 18 .'2
Predplfació aquosa, des de les set anys Entre les Innovacions pedagòdel metí del dia anterior a les set d t l giques d'aquesta nova empresa del
; Liceu Dalmau, figura la iniciació de
diu de la data, ü ü mm.
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VILANOVA Unió, e.

La Junta Directiva de l'Associació
de Propietaris «Salut Esport Club»,
avisa !a celebració de les diverses
festes que s'efectuaran amb motiu de
la Festa Major d'aquella barriada.
Entre les festes figuren tres balls
extraordinaris de societat, i una ballada de sardanes. uUra «concursos de
tir 1 tennis 1 altres festes populars, l
per a la mainada.
Els balls tindran lloc a lo sala d'espectacles del «Salut (Esport Club», i
ie sardanes a ia pista de patinatge
de l'esmentat club.
L'execució del programa de balls
ha estat confiada a. ronjueslïina-iazz.
band «Consians». De les sardanes se
n'encarraga la cobla -La Principi!
del Vallès». Farà el toruavlla la banda de la Creu Roja

9

E s p a r d e n y e s « N a c i o n a l » pis de

J.Uor·an. R. F i · i · . M

Per a pendre part a les festes que
amb motiu de la Festa (Major tindran
lloc a la Plaça de la tíonanova ela
dies 8, 9, 10. 11 S 12 del corrent mes,
ha estat contractada la renomenada
cobla La Principal de Caesà de la
, Selva, v,
Oporionament donarem a conèixer
els altres números del programa de
festes.

EXTENS ASSORTIT D'ARTICLES ALS
P R E U S

CATALUNYA

les alumnes en l'eetudi pràctic 1 artístic del francès mltjanoant oiaterlal lingTJòfon «ad hoc», 1 la i n t n duccid de la pslco-biglens per a l'educació del oarècter de les nenes.
Una vegada assolit el petit nombre
de nenes que seran admeses en acpies' ta classe, tota nova inscripció hdurft
d'esperar rigorós tom per a fer-se
efectiva. Per a tota mena de detalls,
a la dlrecló general del Liceu Dalmau, carrer de València. 846, de cinc
a set de la tarda

D E L 3 A L 15
DE SETEMBRE

V E N D A

V E U DE

Accidents del treball.
Trebaltent a les «xoavacdons del
Ferrocarril Metropolità un obrer peó.
de 59 anys. íou aíropellet pèrdues va
gonetes. causant-li contusions 1 coïamoció visceral.
A la fàbrica Societat Anònima Comes, del Passatge Ricurl, un treballador es causà una forta, contusió a
lo mà esquerra.
Treballant a la Sucursal de la Catalana del Gas i Electricitat, de Sant
Adrià, un obrer es causà uns ferida
incisa a la vora cubioal de la mà
dreta.
Foren degudament assistits als dispensaris.

Fórmula

patentada

a

Espanya]

per a fer miralls. Tothora pot fabricar miralls i adobar a casa els tacats. No J
necessiten aparells, experiència ni capital. Fabriqueu miralls en hores perduri
i guanyareu diners. Tinc fórmules i procediments alemanys per a tota classe J
preparats o indústries. Consulteu-me sobre el que dísitgeu fabricar o prepars-l
Demaneu Catàleg gratuït.
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Zavantor
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bol, un paquet contenint rosaris, un rebral, de pronòstic reservat. No
I paquet contenint un llibre en fran- sap el número de l'auto perquè
' cès i una llibreta, un paquet conte- fugir.
A la oarretera de Ribes, davant 1
: nint es tisores i un ganivet, un oaque; contenint unes cetrlUeres. un carrer d'Espronceda. una bicíclíij
paquet contenint dues novelles, un 1 va atropellar un noi de dotze an-^l
j paquet dirigit a Maria Ortiz, un pa- I ocaslonant-li contusions a la tepA
quet contenint llibres de text, un su- ' parietal. El de la bicicleta també i J
I bre contenint dècims de la rlla, diver- ; fugir.
sos retrats, algunes claus, una cadiEls atropellats foren curats al <Sj\
ra plegable petita, un talonari de re- pensari.
buts de « d Louvre·. un llibre de medicina d» F. Coate.
i
^1

*~

—Ens comunica l'empresa «Rscaptació de Tributs S. A.» que el dia
SO d'agost passat U foren indemnitzades per «La Prevlslón Nacional· companyia d'assegurances contra el robatori, la «urna de pessetes SS'Ml'OS
a que pugen els danys causats per
l'atnacament a m à armada de què fou
víctima recentment aquella, en les
seves oficines del carrer d'Avir.yó,
: manifestant-nos a l mateix temps bar
ver quedat sumament satisfeta de la
rapidesa i facilitats posades en pràctica per l'entitiat aBseguradora en
l'arranjament del sinistre.
La Banca Social de Prevlaió i Estfennl de Catalunya, donarà una festa popular el dia 23 del present, beneint la Senyem de la mateixa a
les obres de les dues centes casas
que incloenMü el terreny fa per 2.300
pessetes per llurs socis a Esplugues
del Llobregat.
Pianos C u s s ó
Sfha
Verticals, cua i autopianos. Canuda, 31

Havent-se senyalat per la Comissió
Mixta de Reclutament el reconoixement del mosso Joan Oliva Galofré
núm. 384 del sorteig i reemplaç 1923
pel cupus del districte tercer, d'aquesta ciutat que al·lega Mtth a sobrevinguda causa d'ex&lusló es previ,
pel present, a tots els interessats en
el reamplaç que tenen u fEcilitac rl«
poder flscilitzar tot el pefïrent ai dit
reconelxem-nt el iua' tlnjrà l-ic ^1
dia deu de : actual mes. dt^mu M referida Cjni·iSMó, i'-luada a" carrer de
Dues noies de 19 1 16 anys venien, Sant Sever, número 12.
sense permís, plàtans als carrers de
Manso i Borrell, i per liaver-se in- — MOBLES OFICINA, 8ALMERON, 76
solentat amb el guàrdia urbà que les
va reconvenir, amb l'ajuda d'un guàrvirtut de celebrar-se els dies
dia de seguretat, va acompanyar-les 8 En
i 9 del corrent el fesü-al f r.noliba la delegació.
tic femení a benefici de la CooperatiTambé fou portat a la delegació un va de Per'j-l fte-- per a la iCin -··uohome de 24 anys que venia sense ció de Cases Uerato-i queda aiornapermís, i havent-se inicien tat 1 negat da fins a . i • : BÍJS la contumai IO Ue
rodon amant a retiiar-sa, com U ma- !à .'inta g m í r a l de l'e-m •':.A<ia ennava el guàrdia urbà.
titat, que havia de tenir lloc el dia 8.
La tartana núm. 21046 va atroosllar
Procedent de "Palma de Malloruna dona de 60 anys, causani-1) con- ca na estat a Barcelona, de pas cap
tusions a diverses parts del cos, ea- a Madrid, el president de La Fedepecialment al peu esquerre.
nacló de Premsa d'Espanya En Ru.'l
Blanco.
Demà, dijous, a les deu del vespre,
Durant la seva curta estada a H w es projectarà al Centre Autonomista celona ha visitat el president de l'Asde Dependents del Comerç 1 de la In- soclaició de la Preansa Diària 1 a aldstrtb la continuació de la maena tres elements que íormen part de !a
col·lecció de les GuiUeru».
Federació.
Aquestes projecions, són preparatòries de l'excursió en projecte a les
Al carrer Gbapí, cantonada al de
Serres del Pas i Collaauabra per als
Martí i Alsina, el carro número 7.810
dies 23 i 24 del corrent.
va atropellar un home de 33 anys,
causant-li macament del dit pols del
Relació dels objectes trobats als cot- peu dret.
xes dels Tramvies de Barcelona S. A.
Companyia General de Tramvies, 1
Tramvies de Barcelona a Sant AnA una casa del carrer de Balmes.
dreu 1 Extensions, durant el darrer número 61, dos homes es barallareu,
mes d'agost, els quals objectes es tro- movent gran escàndol. Foren portats
ben dipositats a t'oflclna corresponent a la delegació.
a disposició de les persones que acreditin tenir-hi dret:
•Uo nen de 28 mesos, del carrer d d
Deu paraigües, una ombreBa, tres Consell de Cent, es va beure una
bastons, dotze moneders i bosses, una medicina que prenia el seu paquatre parells de guants, setze vanos, re i l i va causar una intoxicació
un parell de patins, un medalló amo aguda de pronòstic lleu.
el retrat de dues nenes, una cadena
i medalla de Sant Josep, una cartera
Una nena de cinc anys ha estat
amb títols de socis del Reial Polo Jo- mossegada per un gos que tenia a
key Club, un llibre «Ce Francais Co casa seva. La nena ha estat curada
merclal.. una Agenda Scott amb no- al dispensar! 1 el gos portat al Lates, un cobrecoixl de ganxet, una in- boratori del Parc perquè sigui sotmès
sígnia del Sagrat Cor, un vas de me- a observació.
tall de butxaca, una quantitat amb
monedes d'argent, un mocador amb
una moneda d'argent, un doble me- Atropeils:
A la Gran via de íes Corts Catalatre d'amidar, unes ulleres amb mànec, una capseta amb un lente, una nes, entre la Rambla i Balmes. un
capseta amb un uascó de perfum, una auto va atropellar un home de 53
capseta amb un flascó de perfum, una anys. caïisant-ll una ferida incisocepsa a m i figures de pasta, un bar- contusa a 1« regió occlpital, contusió
ret de palla, un pany
una llima, amb hematosi a da regió frontal dreun maletí amb peces de vestir de fut- ta, forta contusió eà nas, erosions a
diverses parts del cos l commoció ce-

Vida

religiosa

A»ul: Sants Llorenç, Justiiriài.M.
cari, màrtirs, i Santa Obddlia, verpl
—Demà: Sants Faust, Eugeni i Ge
mà, màrtirs, i Eleuteri, abat.
Quaranta hores: Avui, a l'es^lésiíl
de la Casa de Caritat. Hores d'exp;
sició: De les nou del matí a les seu
la tarda.—Demà, a la mateixa esglésitl
La missa d avui: Sant Llorenç, colí
blanc — La de demà: Del dia, colcj
morat.
Cort de Maria: Avui, Nostra DonJ
de les Neus, a Sant Just.—Demà, Na
tra Dona de Lourdes, a Santa Madrtj
na. Poble Sec.
Adoració nocturna: Demà, Torni
Sant losep.
Vetlles en sufragi de Ie» ànimes dil
Purgatori: Avui, Torn de les CinJ
ÚaijUfcs ue (esucrW, a la seva capti
lla, Escorial, 155 (Gràcia). — De*
Torn del Sant Àngel custodi i Ssid
Miquel Arcàngel, a la mateixa capellil

— Germandat dc Kottn Senyora del
tre, dck fills de la ciutat de Solsona .
seu bisbat.
Frosracua dc les funciona relisiofes
Que eU socis de la diu Germandat
quiran a Uor Patrona, ta Vcrae dd Clami
a la parraonial eszlisia de Sant A8usii.|
Barcelona.
Dia 7 de setembre. — Repicament
ral de campanes ommeian tia festa.
Dia & — Festa de la Verge dd CbusW
Patrona de la Germandat. A les vuit, s-i
resada a càrrec d'nna família devota do:
Verge.
A les deu. Ofici solemne cantat p~r
capella de música de l'esmentada p«iTí«ia
Fart el panegíric el F. Maties de San: I>l
itmc, O. M. Cap. Guardia del Conven: -I
Sarrià.
Dia io — A les set, missa en sufragi d'&l
Unís de Miguel i de Bassols, marquí" 4|
Bloodel.
A Ics vuit, missa per l'ànima de ïfa Ri»!
na CaU Baldó IA. C. S.), devota 'i; «I
Verge.
A dos quarts de nou, Tní«i' de
pels «ocis morts durant l'any.
A les nou, missa de serdó per al dci^ol
de l'àsima de-NUgaasi Carrer* Roure * I
c. ai
— Tentecía parroquial de Nostra Scnyírtl
del Port. — Dissabte vinent, per a fo'.fol
nitzar la festa patrona] d'aquesta esílíal
1 (esta major de la barriada de Can TuaS|
se celebraràs els següents cultes:
A Ics deu del mati. Ofici solemne a Vfll-|
tar, completament restaurat i decorat de -'s f
cantant-se una missa amb gran acotopu}3!
ment d··Twimsrcnts i veus, ptedlcsoit-lii í|
Dr D. Jardí Canadell
Diumenge, dia 9. A les nou del matí. Oasi
solemne en soínuti dels difunt* i benefici
tors d'aquesta església.
—Anrioonfraria dels Dijous Encarfstics - I
Centre de Nostra Dona de l'Ajuda, Baix " I
San; Pere, iS.
Demà, dijous, a les vuit del matí, al— "I
Comunió rcglamest-iria.
Tarda, de set a vuit, Hora Santa, amb •"l
dica, que farà el reverend P. Gacoel de Wl
ragona, O. M C.

A v í s :
A tots els nostres eubscrlptofs11
amics advertim que LA VEU OE <£|
TALUNYA agraeix cordialment i·l
indicacions que U puguin ésser M*l
1 les col·laboracions esppntànles. Ml
podem. però. nl retornar eia orin
nais nt mantenir correspflndèo^ I
sotre las suggestions dels noa"9'
amics 1 lectora, encara que vlníH'M
inclosos a les cartes ela segells ptf
les respostes.
Tots ells compendran que llur
pl interès ens oblida a no esnierC*
el temps sinó en el servei del pút'1'
1 que ens fóra maleriaiment WP0^!
slble sostenir correspondència
cada atnrecrintor sobra apreciació
circumstancials de política 0 d« c"11'
duc ta
Alxft no vol dir. però, qoe " l
agraïm totes les Indicacions que <D,
puímin ésser fetes amb esperit P»
triòtlc 1 que no aprofitem, recoij
futs, les suaeestions que siguin i*"* 1
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IBAOA OBi. MINISTRE
director metge. I suprimint la de metOK PINANUE8 ge bacterlologlc del port de Mabó 1 la
Madrid. 4, t tanla. ile metge auxiliar te la tel port te
|uest matí ^a arribat a Madrid el Bilbao.
üeial Ordre de Finances habilitant
utialsina de Financtftf, senyar
el tros de costa entre ala ports Cala
tz Inckaa.
tren venia amb dues hores de Blanca 1 Camp de Llamps (Balears),
_ i a això alia degut que carn be per a l'embarc per cabotatge de fusla Jura hagué* d ésser netrasaa- tes en rotllo, llenya i escorces.
«elal Ordre disposant que el funnlt)« hom.
, ministres han rebut avis per a cionament de les Agències de despatx
brar Consell a les quatre te la de passatge d'emigrants s'ajustin a
las prescripcions que as publiquen.
De Finances. — Relació de les teAL PALAU
c la racions de sous passius fetes duIMFESTAOIONS DELS MINISTRES rant la segona quinzena del mes
lires quarts de dotze ban comen de )nllol del oorrent any
L arribar al Palau els ministres, MANIFESTACIONS
• per a Jurar el càrrec 1 altres per
O'EN PAU IGLESIAS
y.ir al Consell presidit pel Rel.
Madrid, 4, V U tarda.
B primera, amb el president, ana«El Uberal» publica un interviu
je frac; ek altres anaven d'aamb En Pau Iglesias, en la qual
l-ana.
primer ministre que ha arribat aquest, parlant del problema del Marroc, diu «1 següent:
stal el de la Guerra,
Crec que és el problema que es redit que les noticies dtol Marroc
laciona més estretament amb la si(cusaven novetat,
après ba arribat el senyor Ar- tuació actual d'Espanya
El partit socialista ha mantingut
entrar al Palau ha estat salu- sempre un criteri radical. Ha demal i Wlcitat pel seu nomenament nat en diverses ocasions l'abandó del
juna comissió de Màlaga, al da- Marroc. Allt ba fracassat una políde !;-. qual es trobava el tore- tic, un règim. Aquesta falta d'èxit
ateny els militars tant com els políde bous •Paco Madrid»,
ayor Lúpes Mufíoz ha manifes- tics.
ue es proposa marxar demà a
Els millVars ban cercat al Marroc
sya. per a recollir la seva Ifc- la prolongació de Cuba 1 Filipines.
11 tornar Immediatament.'
Per a ells és un camp d'experimentap del Govern ba anunciat qu« tació, un lloc on fer carrera, conquehsell se celebrarà a les quatre de rint ascensos, creus, sous extraordirJa i que el ministre de Finances nari...
arribat a Madrid un xic retrasS ba demostrat, com dic, la incapacitat te l'exèrcit. HI ha 160.000 homes:
mtnistre d'Estat ba manifestat volen elevar la xifra a 180.000 o
sentia inquietud per la sort que 200 000. Doncs bé: serà Igual. Com sl
|
pogut córrer el ministre I nT»i fan anar 300.000. Per qu*T Persta tel personal òe le Legació què el poble repugna la guerra; els
anya a Yokohama, població des- soldats que van adli sense Ideal
fia. com és sabut, pels espantosos que els gull en el combat.
atrèmols d'aquests dies.
La primera vegada que s'anà a soncara que Tagregat militar d'à- córrer a Tltarauln hagueren te tor|3ta Legació bft d'eslar de viatge nar enrera les tropes. Què vol dir ala Espanya. I el secwtarl no ha- xòt Doncs que es desconeixien la
| pres possessió, quedaven a Yoko- força I situació dels moros atacants,
na, ultra el miníatrre. tres o qua- 1 això implicava una negligència
| persones.
una ignorància, sobre el camp de baministre de Marina ha manlTes- talla, imperdonables.
| que el temporal de Uevant dfflDesprés s hagué de tornar a salvar
els treballs de salvament te la posició amb 80.000 homes: 20.000
spafta., però' malgrat això conti, homes, amb canons, gasos asflxiants,
kven els treballs.
aercplans. ametrallateres, contra
|!8 vaixells que es trobaven fonde- 9.000 rifenyi, I segurament el nombre
prop de T'Espefla», s'han hagnt és exagerat. Què denota el fetf Doncs
|reíuglar a Cala Tramuntana.
la nostra inslgnlflcàncla militar i la
quantitat fabulosa de soldats que faLA JURA
rien falta per a continuar al Marroc.
l Jurament dels nous ministres
Els soldats no volen anar allà. perefectuat amb el cerimonial te què el RU és l'escorxador on se'ls
ics.
Mtriflea.
| i president I t a pres als tns mlEn quant al pals. el Marroc és una
nous.
sangonera que no està disposat a totrobaven presents, amb el Rel, lerar per més tempa
m d'Espanya marquès de PeraSímptoma greu és ço que esdevinel majordom de setmana comte gué a Màlaga
iBerbaena. el marquès d« Bendafla,
He llegit que els soldats que marflfeneral Rodríguez Moureto. l'oll- xen a l'Atrlca van en grups i sense
*"alabardere senyor Palanca 1 armes! P»r quèt Què significa alxbT
Jdant senyor Jàudenes.
A tal extrem stia arri bati
Rei ba teUcltat després els mJL altre dia vaig retallar d'un pe|res.
riòdic que els pares dels quotes del'avanVcembra els ministres han
que els quotes rics no són
prat on canvi d'Impressions que nuncien
[acabat a dos quarts de dues de destinats al camp, a llocs de perill.
La guerra és la sangrla en hoi diner.
sortir tel Palau, els rermlte no mes
La Hisenda tampoc pot suportar
manifestat res d'interte
l'escampell de milions I milions que
LA tOACETAa
engoleix el Marroc.
Espanya no pot continuar així. i
«Gacela» publica avui el secrec que s'acabarà per abandonar-lo,
^dmetent la dimissió que del càrrec perquè ho imposaran alxl, fatalment,
ministre de Finances ha presen- els fets.
don Miquel Villanueva
Es retran, per a continuar, els nos'em ld. ld. de ministre te Foment tres compromisos internacionals. Però, sl no els complim'
Rafel Gasset.
[dem ld. ld. de ministre de! TreEl protectorat no el realitzem perComen; ! Indrtstrla. don Joaquim què no sabem o no podem.
fapapneta i Torregroea
Demés, per damunt ds tot comproNomenant ministre te Finances a mís hl ha l'opinió, l'estat d'esperit del
Fèlix Suàrex Inclan Gonzàles VI- pals. contrari a aquests pactes i a
[• dlpmat a Corts,
la guerra.
iem ld. ld. de Foment a don MaEls compromisos s'adquiriren a es81 Portela Veiladares. diputat a patlles tel pals Per tant són nals.
Respecte la qüestió de les reeponssl d « n ld. ld. dle Treball, O m e r ç i bilitats, es remet a la ponència dtln" ' l a a don Uuls Armlten i Pé- dalecl Prieto, que és l'expressió del
sentir te1 partit socialista.
*I Decra» d* Governació creant
Respecte la sHuadó d'Enpenya, per
l'a plamtlln te l'estació sanitària acabar, sóc optimista. Crec qoe se
f*rt te Melilla la ptaga te «ot* s o í w à : que «I aterres haara d'àanr
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abandonat; que s'exigiran les respon•Cl rraMell de mtulstrea bn M[•oll a mateixa notincacló, a la mateisobilirats. sl nu totes algunes: que JB» hora, féu uiiir «tu el Quiriual, el la; eu primer verme els Informes dels
sorgiran aHros homes que organitza- nostre ambaixador a Roma
de Guerra l Estat sobre la siiuudó
ran la nació espanyola, que canviaal Marroc amb relació als telegrames
EL PROGRAMA DE LA OONCENTRA- darrerament tramesos per l'Alt Coran el pals i faran la revolució.
OIO
missari l els comandants generals
DETENCIÓ D'UN CONTRABANDISTA
S'assegura que el Govern farà una
Els nous ministres, que ja huviea
Temps ba que la policia venia declaració documentada, tractant te estat assabentats pel president tels
perseguint un individu anomenat Just l'actuació d'Espanya al Marroc i ra- terminis te la proposta de i\Rsiat
Frutos, sobre el qual havien recaigut tificant el programa te la concentra- Major Central te UExércit que determinà l'última cris^ teiteraren llur
suspites suposant que venia teles i ció lliberal.
aprovació.
tabac de contraban,
LA SITUACIÓ D l L'sESPARA»
£1 Govern, unAnune en conslgnorAhir fou detingut a l'escala de la
MelUlk. — Es reben noticies de Cap
casa nüm 3 del can-re de Pellgros. Qullates, donant compte que a cau- bo així, ho esta de la mateixa maneocupont-se-U dos grans paquet, de sa del fort llevant que s'ha des- ra per a proclamar davant l'opinió
que això no siguidca cap rectlOcacló
caixes de cigarrets egipcis.
encadenat en aquella costa, s'han haMés tard. en una tenda del carrer gut de suspendre els treballs que es del concepte te la política tel prote l'Abada, núm. a„ l i foren intervin- realitzaven per a psar a flor d'aigua tectorat X de&enrottlament al Marroc.'
SoUicltada 1 obtinguda la proposgudes diverses peces de seda crua, «1 cuirassat .Esipanata de l'Estat 'Major Central com una
també de contraban, amb més te 150
IA
situació
dol
vaixell
s'ha
agreumetres: i per dltim. s la porteria ds jat. k.ar las onades «toombren |a necessitat Incüudible de momoot. i
exigida per imperi de les dreumfitànla casa nüm. 16 del carrer <te Carnieles, el Govern no podia acceptar la
cer se 11 va descobrir un dipòsit de coberta.
tabac de contraban, fent-te càrrso la L'EMPRESONAMENT DEL lOATOS rt.'3p ansaollitat te irebuljJoi'-Ja amb
grau perU te la seguretat te les tropàllcla de 9.275 cigars de marques haSegueix oomentout-se a Melilla la pes 1 possible 4any per a la zouu
vaneres auraditodas, 20.960 cigarrets defnció del «Oato».
ja peclàcada.
egipcis l turcs de diverses marques.
diu que tramava un complot
879 paquets de picaduru anglesa i per aixecar les cabllas te Beni Sicar.
Mol se 11 ooorregué a la Concentramés de 1S0 Uiures de picadura de fent desaparèixer el oaid Mb-el-Ka- ció que governa imaginar i^w l'acl'Havana.
der i eoblevant les coblles limítrofes ció política hauria d'aconseguir exokisl-vament par «i sola la normalia ia placa.
tat del protectorat. Ara 1 tesi·i-és
PRESA DE POSSESSIÓ
(La policia be detingut alguns mo- l'haurà te fer acompanyar per l'ec',
Madrid. 4. 515 tarte. ros iiie s'acostaven en actitud sos- •cló militar, com ho fan altres països,
La presa d epossessió dels tres nous pii .i al polvorí te la base dlildros quan es topa «mb kabUes irreductiministres s'ha efectuat amb el oeri- te l'Atalayon.
bles o amli nuclis te bandoler 1 sine
T&oftbé ban estat detinguts alguns muntanyenc.
monial de costum.
En les primeres hores de la tarda, Indígenes indocumentats i doe subPer tot això es practicarà djfis del
el senyor Sursz Inclan ba rebut la jectes que estaven aquest mati al criteri tantes vagades exposat d'orpossessió del sortint keuyor Villaaue- port interrogant als obrers tel mall ganltzacíO preferent a la inverveucló
va. cr;uant-se frases de mutu elogi. sobre on tenia el polvorí el vaçor civil i te l'associació dels indígenes
El nou ministre ba pregat al senyor «Dédalo».
a l'obra de la nació protectora 1 reTot aixO, unit a la vaga declarada duït a límits en el temps i en la meVillanueva la continuació a la sotspels
obrers
imltgenes
de
l'Uitam,
secretoria tel senyor Benítez ds Lusura que dependran, ans que res, te
go, i com que I amistat entre ambdós que es neguon a treballar flns que la capacitat eoonòmlca d'Espanya 1
sigui
alliberat
el
•Gat.,
i
la
presén
ministres és molt antiga, ba accedit
de la necessitat te coordinar ta! esa la pretensió del senyor Suàrez In- eia a la plaça de nombrosos indí- forç amb el que demanen les pròpies
genes,
ba
estat
suficient
perquè
les
clan.
necessitats del pols 1 te les facill
En l'acte de la presa te possessió autoritats adoptin severes mesures, tala que ens brinden els indígenes
s'ha fet la presentació de l'alt perso- detenint-se als moros que no porta- per a rebre te la nació protectora els
beneficis te la civUitaació.
nal, encara que Ja és conegut del ven targeta d'Identitat.
Els deungutò ipasaeii d'un centesenyor Suàrez inclan per haver ocuPeí això. el Covem, en aquesta la
nar,
pat el ministeri de Finances.
primera deliberació, ba acordat
durant tot el dia ban circulat ru- seva
transmetre les instnuoclons adequades
mors
de
què
el
«Gato*
bevia
aconA L'ENTRADA AL OO HSELL
a l'Alt Comissari, i ba adoptat una
A dos quarts de cinc de la tarda seguit Aigir del íort de Rostrogordo. sèrie de mesures encaminades a reContra Ute versions el •alu· és duir el prassupofit del Marroc i I«r
s'han reunit els ministres a la Previglladisslm a la presó.
sidència per a celebrar Consell.
més econòmics i eficaces als serveu.
El ministre del Treball ha manifes- CONSELL DE GUERRA
tat que s'havia possessionat de la
També és resolució del Consell la
PER INSUBORDINAOIO
seva cartera, donant-U possessió el
te què te cap manera pel pesombre
Madrid,
4,
«15
tarda.
senyor Cbapaprieta. qui l'ha imposat
te la nostra acció al Marroc es puCeuta —S'ha celebrat uq, Consell de gui suposar en suspens l'acció rede lots els assumptes del seu depargaeira
^ontra
els
«oïdafe
iSolvodor
tament.
construclora, tan urgent, en l'econoBagnler i Revenga Sàocfeez, per in- mia de la península, en els seus orIgual ban dit els senyors Suàrez subordiaació.
dres d'obres públiques j d'ensenyaInclan ; Portela.
El primer pertany a la comandànEl ministre de Foment ba estat pre- cia d'artilleria i el segon al regiment ment i en la política d'acció social
que el Gabinet considera essència del
guntat:
d'infanteria d'Africa.
seu programa, desenrotllar en pro
—Com ba deixat Barcelona?
Ho !pn.vsUiit el «orouel te la Mes- jectes. en rapendre les sessions del
—Al seu lloc; però segons m'ha dit irauca. senyor CarriU'ï.
iParlamenL També ho hauran d'ésser
el president de l Audièncla està allò
Ha tomat e la plaça el general aquells d'Índole política que constibastant tranquil.
Queipo de Llano 1 s'ha fet càrrec del tueixen compromís d'honor per ai
(Precisament em digué que abans comandament en absència del coman- Govern.*
d'arribar Jo a Barcelona la situació dant general, senyor Montero, que
de la ciutat era molt alarmant . visita los posicions avamadeh dels LA COMISSIÓ D l RESPONSABILIperò després ha queda molt satisfac- sectors te Veuen i Gomera.
TATS
tòria
Madrid, i . S 15 nit
LA SITUACIÓ A TETUAN
EI ministre te la Guerra portava,
Aquesta tarda s'ha reunit al Conaltra vegada, els papers sobre el MarTetuan. — En vista ddls rumors In- grés la Comissió de responsabilitats
roc, per a tenar-nc compte als nous sistents que els moros es proposaven
Abans te la reunió es proposaven
mlnistrea.
atacar el nou hospital militar situat reunir els diputats lliberals, amb el
Després ha gastat algunes bromes a dos quilòmetres te la població, la president te la eomlssló; però no
als repòrters.
guàrdia ba estat reforçada 1 les ger- 6'ha celebrat aquesta conferència.
El mtotetre te la Governació DO te- manes de la Caritat allí te servei foa senyor Sagàs ta ha dit que no
nia noticies refercnte a una nova ren portades a la capital per a pers'havia oeiebrat la dita reunió, per
declaració de vaga general a La Co- noctar.
peder-hl assistir els senyors Palarunya.
La nit ba transcorregut seose inci- no
cios i Morote, els quals es troben maH governador, amb qui havia par- dents.
lalts.
lat tettngudoment a doa quarts de
LA PROTESTA DE LA CORUNYA
Els conservadors ban celebrat una
dotze, l i havia dit que, precisament,
Corunya. — La manifestació contra reunió amb el mateix objecte que
regnava allí tranquIHIta-. completa
El ministre te Marina portava al- la guerra del Marroc acordada a l'As- motivava el propòsit dels lliberals.
Ha anunciat «1 president de la Cotra vegada el contracte de salvament semblea de la plaça de braus ba esmissió que en la reunió d'oqnesta
de l'·Espana·. per no haverae pogut tat prohibida pel governador.
aprovar en el darrer Consefl, a cauLa Conferència General del Treball es donaria compte de diverses certes
sa dels «deveolmeocs poUUas sor- ba canviat impressions i ba acordat, d'ex-preaidants del Consell i d'alguns
gits.
en vista de la prohibició, declarar ex-mlnlstres contestant les que ^e'ie
dirigit, sobre sl en llur època
El president del Consell ha anun- avui la vaga general, però el dia havia
ciat que el d'avui acabaria cap a dos ba transcorregut dintre de la major s havia acordat anar a Alhucemos.
Totes les contestes són negatives.
quarts te nou, puix a les nou mar- normalitat.
També es donaria comte d'altres do
xaven al Rei i el ministre d'Esf&t a
Malgrat tot. s'assegura que la vaga
Seat Sebastià.
es plantejarà demà. per no baver-lu ctunents.
La reunió ha acabat a k a vuit de
Govern al qnal dirigir les peticions
ELS RCIS A ROMA
acordades per l'aseemMea en pro de la nit.
l a nota oficiosa tecUKada diu aiTt:
Ahir tanta estigué dl ministeri te l'abandó tel Marroc.
4 A Comitfsló te responsabilitats
Estat l'auditor de la Nunclatiira. en
NOTA
DEL
CONSELL
DE
MINISTRES
s'ha reunit avui. seguint rexornen
representació del Nund te S. S.
Madrid. 4, 8'30 nit dels documents que en aquests dies l i
El senyor Alba H noe^cà oftelH£1 CooeeU de ministres ha acabat foren remesos par diverses minlste
meet que els rals empendrien el viatge a Roma ei propeéaant mes de no a un quart de vuit. tactlltont-se la se- ris.
També ea dona oompte de les car-

Pàg. '4. — Dimecres, dia 5 de seteinljre de 192?
les traxueses pels senyors marquès
\Uiuc*nias, comte de (Romanones,
SAiKJbez d* Toca, Clerv» 1 OonzAlez
Hontoria, sobre el extrems que els
ftan es lat consultats.
De la mateixa manera tes donà
compte de la carta del tinent coronel d'Estat Major, senyor Guedea,
acordant se, vistes les seves manifestacions, citar-lo davant In Comissió.
Cl senyor (Prieto soaicltè uns documents com a conseqüència de l'estudi de les declaracions prestades, i
la Comisió començà l'examen dels
documents remesos ipel senyor comte
de Romanones, el qual examen es
rependrà demà.i

l·le donar a l ' A i rica una sensació indiscutible de (força qu? slba de traduir com a empar del moro sotmès
i de respecte en l'ànim del rebel. I
tant és aixi, que àdhuc en el supòsit
que h i tiegués un Covem que optés
per l'abandó del iMarroc. aquest mateix Govern toauria de donar la sensació de iforça la qual al·ludeixo, sense la qual, la retirada seria snilcida.
Es un error etbprar reclutes contra
aqudll enemic. En aquestes lluites totes les nacions empren tropes especials. Jo per aixó vaig dictar un Decret sobre el voluntarial que és el
que sU»a de portar a la pràctica sense restriccions de cap classe. Per molt
que es gasti amb un exèrcit, aixi es
gastaxà menys que amb l'actual.

CONTRA «LA AOOION»
Madrid. 4, lO"» nit
El procucador dels Tribunals, don
Rupert Aizpua, en nom 1 representació del ministre d'Estat, don Santiago
lUba, Iha presentat aquest mati al
Jutjat de guàrdia dues querelles per
injúria i calnnwWa contra «La AcVISITA COL·LECTIVA
ción».
La Junta de Govern del Gremi de
(L'escrit ba estat admès pel jutge Viatjants i Corredors del Centre Aude guàrdia,
tonomista de Dependents del Comerç
MANIFE8TAOK»IB OR. SENYOR AL- i de la Indústria farà una visita col
lectiva al seu volgut company En JoaCALÀ ZAMORA
quim Delcttòs i Dols, 0I vinent diumenUn periodista be parlat avui amb ge, dia 9.
el senyor Akcalà Zamora, que es troL'esmentada Junta prega a tots els
ba accidentalment a Madrid.
Ve satisfet del Congrés Interperla- que vulguin acompanyar-la que simentari i de la Conferència del Des- guin a les nou eo punt del mati al
armament celebrada a Paris, si bé (ba patí de la Presó Model.
tret la impressió desoonbortadora de EL DOCTOR ALEU, SEPARAT D'ACquè els pobles diwliptm més la pau
CiO OATALANA
que .-els gwerns.
Retallem de «La Publicitat.:
AUudint la declaració del Govern
«Com a conseqüència d'baver assisde què la concentració no bo warïat,
tit el doctor Antoni de P. Aleu—prelia d i t :
E l marquès dVMbucamas bo pot eident honorari que tou de la Concreure així, penò ée evident el can- ferència Nacional Catalana—a l'àpat
vi que, la concentració lliberal 81a so- que ofert, oficialment, el senyor marfert del mes de desembre ençà. H que quès d'Amposta, ambaixador d'Espapassa és que no ens donem compte nya a l'Argentina, a les autoritats
de ta metamorfosis que soírim nos- locals i a les seves amistats, amb
altres mateixos. Acostumats a veu- motiu de l'aniversari del natalici del
re'ns otxftidlananKnt, creiem que e l rei Alfons XUJ, el Consell d'Acció
cobettl fcianc qne brota al nostre cap, Catalana, entenent que aquell acte
tfúruga ooe strrt al nostre teont. no coUoca el doctor Aleu en manifesta
ens modfflea, 1 no obstant.. Això en' ^contcadioció amb l'ideari de la Con
el ffcic També ospirltualoint; ablr. lenència. que és la raó d'ésser dlVcuna idea; avui, vea attra; va pau- «cló Catalana, ba pres l'acord de coniatuvameot oanréaDt usa nova i&ereo- a ü è c a r el mateix doctor Aleu sepaaajltal. Oanvlsm, a l ; canwtom: la rat de la seva disciplina.»
rtsalítat supera & Sa Toluníat.
EL PRESIDENT D'ACOIO CATALANA
Que fti kxmoentraetó HUbend t a
Havent marxat el senyor Nicolau
variat, qtflb dubte M ba? Mo obs- «fOlwer a Cestona, on passarà una
taati a l mezqude tPAUracemas no tro- temporada, s'ba encarregat de la prebarà aqooates dlftrailtat»
wdància d'Acció Catalana el rvioe(El Qcmra pot oomptar amb al vot •president eegon del Consell Central,
dels meus amics 1 «tob el meu.
N'Antoni Rovira i Virgili.
Sobee et p r U A n a d'Aiotea, tia maUNA RECTIFICACIÓ
nifestat que ans q o » res és un problema no de pefUt, Sinó nacional. 1
Els senyors Miquel Carner 1 Joan
com a tal s'ha de tractar.
Malnou ens trameten llur enèrgica
Stba de reoooèlKr per ttMb^m que protesta pel fet que on setmanari
la gueira al Macroc no és popular. 1 hagi assegura: que En Josep Maria
slbàn de tenir en compto, per a l a Trias de Bes té al seu despatx una
se-* neotacAd totes ta íaoetes, la pllaca que diu: Joeé Marf» Trias
aoctel. l'eoonòmioB.
de Bes — Abogado». La veritat és
(Per a tot* els criteris imaginables que b i té dues plaques que diuen
qdé é s ttngutn edtxre «1 problema del «Trias» 1 «Despatx», respectivament
M t f n e , des dol de dominació total
a rabandó «SMOtat, passant per tota DELS ATROPELLS DE BADALONA
el* « d o * del protectorat civil 1 de
Hem rebut del ciutadà N'Antoni
la w p w a l ó tnvtnlTii, 4a kuUapensa- (Campmany 1 Ribas, de Badalona,

P o l í t i q u e s

E2S1 B£RU DZ C A T A L U N Y A
Forma incorrupta, per a adorar-]. .1
una protesta endreçada a les auto- Dica del doctor Corachàn En Leopold grada
aixi abrandar Uurs cors ca makos a tataJI
ritats, blusmmnt e4s actes inqualTAca- Planeil.
curistla.
*|
bles que a» cometeren a la ciutat
De noo a deu, concert que. en obsujni tel
de andalusa el dia 26 d'agost .úl- DE L'ASSALT AL DEMPATX SAU» romeus donarà el cbor Ce la JorestaN cJJ|
lica de Sant Joan, en el seu casal,
SACHS
tim per a protegir arbitràriament al
les millors peces del seu selecte r~^l
La policia continua practicant In- nant
candidat ministerial.
tori.
vestigacions
per
a
posar
en
clar
els
Els arxicosfntc* dels Dijous Encaris^I
Resta
consignada aquesta nova íets ocorreguts amb motiu de l'assalt
correspondran a tan bella mostra d'iOj
mostra d'indignació.
el dimecres últim al despatx del fa- amb la lectora d'algunes poesies i ditcun Jl
merc i*Tuent.
bricant de farines senyor Selisachs i eDU
14. — A les nit. Missa de Conaul
Les declaracions prestades pels cvnc amb prèdica pel reverend don Miquel s^l
arxiprest
de Sant Joan, i cants que stscà^l
detinguts ba favorescut grandlosael Reglament. A les deu. Ofici solta,,!
L a situació a Barcelona ment l'actuació de la policia per a la
cantant-se la Missa «De Angelisi, per tr*.I
veure de deixar d'una vegada extir- poble. Farà el sermó «obre el culte 1 fc^l
pades les bandes d'atracadors qua al Santíssim MiiAeri el R. P Ceferi de Cnl
vicari del Convent d'Olot. Ternij-P
amb tant èxit ben vingut operant nollera,
l'Ofial, es cantaran els himnes «Fens» ,
EL CAP DE POLICIA
a Barcelona
veu»
1
el «Volem a Déu».
S'assogure que el cap superior d"
Manquen per detenir tres Individus
A dos quarts de dues de la
policia, senyor Ma Ull os, ha uresenlat sabent-se
d'ells foren els que de la pelegrinació, prèdica d'i
la dimissió del càrrec amí. caràcter conceblrenqueel dos
Santíssim Misteri, pel reverend par? JI
projecte
d'assaltar la del
rector de l'Ajuda 1 cant de l'Himne Sa^l
d'irrevocable.
oasa del fabricant senyor Sallsaohs i ris tic. A les ducs, sortida de Sant Jcaa. il
S'afegeix que aquesta decisió l'ha que ferms en el seu propòsit venien dos quarts de set, arribada a Barochna I
presa amb motiu d haver dei>^t çl de setmanes enrema estudiant l'orCal inscriure's aviat, car la inscripció %|
Govern civil el Sr. Portela. Ja quan ganització donada al despatx, cos- rà el dia 17 de sAembte.
Prens ; comprenent tren, msnntenció, tíàt
l'atemptat contra f-l 'abrica-it senyor tums del persona! 1 hores *n que lament
i insígnia, segona classe,, sa pc^l
Planeu el senyor Malillos tenia in- s'efectuaven els arqueigs.
tes, tercera, 27 pessetes- Pren del tro , I
tenció de dimitir, però en desistí per
allotjament,
sense la manutenció, u Pesan. I
Com a resultat de la diligència efecPonts d'inscripció : Centre Oficial dets :.,|
no crear dificultats
tuada a la presó pel jutjat d'Instruc- jous Eucaristies. Convent de FP. C
Nostra Dona de l'Ajuda, Boix de Stjl
ció del sumari corresponent a l'as- de
CERCANT GOVERNADOR
Pere, 18. — Convent de Cermanes Domi»!
salt
al
despatx
Salísachs
ha
dictat
ques,
carrer de Roser de Plor; PP. BSCQ^I
S'a^segnra quel govern ba ofert el
de processament i presó sense pis. Col·legi de Sant Antoni Abat; PP. MeM
càrrec de governador de Barcelona al ante
cedaris.
Bonsoccés; Convent de la Ditíal
contra els cinc detinguts com
magistrat senyor Abellón, al general aflança
Providència, Gràda: PP- Escolapis, a ^ l
suposats
autors.
delí.
Lo&adn i al senador Alfons Sola.
Sembla que Uur responsabilitat esGap d'ells ha acceptat l'oferiment
tà comprobeda.
CORONACIÓ
EL CAPITÀ GENERAL A MADRID
DETOTRADOMA DE LA OLSVA
El Jutjat d'Instrucció estigué ahir
En l'exprés d'ahir vespre sortí cap tarda al despatx del senyor Sa'liDurant el Pontifical del dia 8 1 en una i, I
a MBdrld el senyor Prtmo de Rivera. sachs. practicant una inspecció ocu- ]es misses de campanya que ca l'espUns^l
Santuari tindran lloc, el Sometent va|
Diversos caps de l'exèrcit acudiren lar au el lloc del fet demanant no- del
revista» pel seu general En Ptàsdd Píren,!
a l'estació de França per acomiadar tes 1 detalls que puguin aclalrir el al qual ocomr-anyarà el capità dels Som-u-jl
de Vich, senyor Martine* Baldrich
-lo però va marxar pel baixador del succés.
En els vuit dies següents a la Corono.-il
Segueixen eo estat relativament saPasseig da Grècia.
i que constituiran la setmana post-auriul
Encara que ha manifestat que el tisfactori tots els individus que resul- de Coronació, continuaran les festes amb d |
'
viatge obeeix a qüestions particulars, taren lesionats amb motiu del succis. ci solemne al matí i festes religioses i de
a la tarda, estant a càiiec de Is s
s'assegura que està relacionat amb Alguns d'ells seran donats d'alta molt barjo
g
Q
e
n
t
s
associacions
:
DÜuns,
clerecia
i
hil
el nomenament de nou governador aviat.
tituts religiosos de la comarca; dimarts, úl
de Barcelona.
Anna Llompari l'estat de la qual ments agrícoles; dimecres. Associacions . I
de Moria; Dijous, catecismes v*nA
s'aprecià com de bastant greu ha Filles
quials; divendres. Apostolat de l'Oració I
RECLAMAT
millorat aa rnillorait aotablement.
dissabte. Comitè d'honor, central i local -jl
l'obra; i diumenge. Obrers de la conca <M|
La policia detingué a l bar LoníTi
Ter i propagandistes catMlM.
al súbdit Italià Ricard Blas, reclamat
pels tribunals de Marsella com autor
de l'assassinat dlEugenía Magnau.
— En aquesta Secretaria de Cambra slasl
COMIAT
rebut de don Francesc Cresa 100
El magistrat, del Suprem 1 inspecdestinades al Foment de vocacions relii»|
ses
tor d1? Tribunals senyor Avellón I e!
KOMEklA
secretari senyor Delgado Cartó, visita— Ha sortit cap a la comarca d'Un
ren aquest matí als jutges de primevisitador generral de Religiosos d'aqai
A SAIJT JOAN DE LES ABADESSES cl
Bisbat,
doctor don Martí Cagigós.
ra Instància d'aquesta capital, eooOrcaniuada pet i'Arxscoafraria delí Diiou·
Eucoristio. e3Wbl«rt« «i diversos crotres de —Ahir era el dia aseenyolat per a sortir J
miadont-se cap a Madrid.
Barcelona i Catalirflya. se celebrar* eh dies València l'ambaixada que presideix d
Demà visitaren amb el mateix ob- 33 i 34 del coreBt setembre, amb «provacifl denal
BenUoch.
lecte als Jutge municipals i examl- del senyor Biabe de Baitcloau. doctor don
Durant els dies que ba passat a la captj
Ramon Guill&mct, ona romeria a Sant Joan llevantina.
raran els locals on es troben insta!- de
-Uustre Prelat ha estat ob.»I
les Abuleue^, d'acord amb l'itinerari i te de vives l'mostres
de sliutiatla
lats els Jutjaís.
provrama de festes segttent:

B i s b a t

FIANÇA

El Jutjat Especial ha senyalat la
ftan ça de SOU pessetes «n metàl·lic o
1.000 en efectes a cada un dels quinze detinguts en el Síndïcaí ünic del
carrer del Sant Crist, de Sans, per
a la llur llibertat provisional.
JTGE MALALT
Es trobo lleugerament indisposat el
jutge eepetial don Eugeni Carrera,
pel qual motiu no assisil al seu despatcc.
EL SR. PLANELL
Completament curat de les ferides
en l'agressió de que fou objecte el dia
25 del passat mes, ha su^tit de la cli-

Dia 33. — A les sis cití mati, sortida de
Es troba a Barcelona el vicari gene
Baivelona (Estació del Nord). A lo lo'io, de—Girona,
doctor don Jaume Homar.
arribada a Sant Joan, i allotioment dels ro«aeu« A les Onie: Les campanes del 5*o- — En aquesta Secretaria de Cambra rïil
nestlr anunciaran l'arribada dels peleçrins, rebut on edicte convocant a concurs gcsril
mentre la Comunitat de preveres sortirà a de rectors a la diòcesi de Segorb.
donar-los la benvinsuda. Immediatament, se El termini és de 60 dies ifineixd 4l|
celebrarà una missa resada per als conirares primer del propvinent novembre.
que no basin pogut oir-ne .durant la Qual
es farà la soienzne presentació de la Romeria — S'ha publicat el programa oficial * l
al Sant Misteri, pt! R. P. Bru d'Isualada, les festes solemnes que se celebraran ill
director del Centre Eucarístic de Nostra Do- Santuari de Nostra Senyora de la Gleva, ioi|
na de l'Ajuda
motiu de la Coronació d'aquella vencr«di|
A !• tarda, els romeus podran esplaiar-se, Imatge.
fruint dels bells esguards panoràmics i íent
— El cardenal-arqnebisbe doctor Vidal
gustació de l'aizua de les noabrows font* Bamqner,
la setmana entrant coBeocari i I
escampades en aquella rodalia.
De si* a set del vespre, Bora Santa, amb visita pastoral als pobles de la Sagarra
exposició solemne del Santíssim Misteri, Trl- — Es estat xiatient el Rnd D. Pere M» |
sasi zresorià cantat per tot el poble, prèdica ratona, rector retirat de Sadcrra.
pel reverend P. Manuel Forcada, Sch. P., — Ascendeix a 119 el nombre d'oposi tai I
director del Centre Eucnristic de Sant An- que
han signat per a les vinentes oposicM)
toni, cant del Credo, terminat d qual. el» arectories
a la diòcesi dc Vlch.
romeus pujaran al cambril, onromànla Sa-

l a Mercè, mée coneixedora de son les diferències,
. —Inkpossiblv, calla — deien tia i negermà, l i parlà d'interessos...
i —Molt? — cada punt l'interessava boda. — Tot són mentides i posadu—D'ençà que ets pres 1 que el pare • més la conversa. — En efecte, em res d* mal.
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està malalt, quin gasto el de casal ; recordo que pJ pare i jo baviem venut
—Ningú m'ha dit mentides. Jo maI no obstant, pobretl sempre dient: les cent carrassanes a 125 duros... teix he vist el pare parlant al secrelEnvieTl·· roba, envlen-U diners per a Què ban muntat?
tari i escoltat lo que l i deia.
tabeco, qne no II manqui res... Avui
—Lo corredor escriu que es paguen
—Tu? Cella, beneit!
mateix, ans d'eixir de casa, sense d« 150 a 160 duros; perdrem ei me—Jo, jo, amb aqueixos ulls, i amb
jxuiar m'ba fet senya d'obrir lo ca- '. nos 25 duros.
aqueixes aurelles — cridava estlrant|
iaïxetet
de
dalt
de
l'escriptori
i
da
L A FAMÍLIA
—Quina mala sortí... I del Met no se-les amb la ràbia 1 vulgaritat que
pendre diners. LI he portat lo que hi i se'n sap resï
l i eren naturals.
batia i donant-mTio tot: — Té — [ —A força de cansar uns i altres
—No t'encenguis — feia la Mercè.
m'ba dit
paga el gasto que hagi hem sabut que passà per Barcelona
—Has vist visions — deia la ü a —
fat,
recomana'l
a
l'escarceller..
—
I
DELS GARRIGUES
que es va embarcar cap a Marsella No saps lo que et pesques.
saps lo que representen els dinen i —Qui
us ho ha dit?
—Que no se el que dic? Que he vist
que et porto i els pocs que a casa
— Lo seu didot, que el tingué a so- visions? Quan h i penso, la sang me
queden? Lo preu de la verema.
j par n bordo, més d un cop a Marsella bull. No en tingué prou d'engegar—Es olar, eoeu a saber sl s'bi ba me lo porro ple. que e n podia dei— De la •vwemaT
xar al sltl. i l'ensendemà se rebaiEixos detalls domèstica l'Interessa- quedat.
ven més que la moral de la üa.
J. Pin i Soler
—Qui sap on paraT... A fe de Déu xa a tractar amb l'home que era el
—De la verema, el. que han venut { que ens ha calgut una pedregada... men company per a glrar lo contra
a portadores 1 de la vinya estant.
! —Ja ho pots dir, noi, ja ho pots | ml. Jo cercava el secretari per la
—d doncs, que no fem vi enguany? i dir, i tot pel teu mal cap — sospirà ', Secuita, quan me diuen: és darrera
, la tia que d'ençà del sermú s'havia 1 l'església que enraona amb ton pare..
l'atgnemdent?
- O M no et trobes bé? — B dign* I I —Qui
j allunyat i tornava de passar comp- ! — Amb lo pare? Me caigué lo món
volies que el fesT
txnb dolçuflu.
' —Tens raó — respongué nn poc en-I tes amb l'escarceller... —Que no t'ho j damunt... M'acosto poc a poc. escol• ell sense respondre... quedant els tendrit.
| deia jo? no t'hi facis amb lo aecre- to la conversa... Què en dieu?
tres com aAicagODjÉto d» vamet en
—La verema ba sigut venuda per tari. és un heretge, un bagarro. un
—Que t'erres — respongueren tia
tal MtL
un tres i no res... 1 enguany que miqueletl No surtis de nit... Què es i neboda — que DO parlaven de tu,
—Ooa no pregimtee pel pareT — Ku més diners necessitàvem en tindrem cas? I els teus festeigs amb aquella que...
m«no6...Ja pots figurar-te el gasto de bandereta,
—«Bueno., «bueno», deixem-ho cór—Ja hi tomem, tia?
—Lo pasal — 1 llevà les espatllea. i casa: cada punt metges nous que vé—Hi tomaré tant com voldré. SI , rer — i tancava els punys tot
—Haveuat — «cepire la noia — si el : ne» de què se jo Uunyl i que es fan
cremat.
»etoBeia> Clavat al UK o a la cadira I pagar car, per allò que la casa és haguessis tingut bon cap, fórem tots
La conversa degué parar-se, l'esfeliços...
Ara
ves
qui
et
feia
desafiar
da braçoa, seoee poder-ee valer, pe- rioa Després hem tingut de pagar les
carceller feia dir que Ja era hora
botes noves... que no serviran!... Sola- aquell perdulari?
majant tot lo «Ha...
d'anar-se'n.
ment l'adob de les olles de l'aiguarI l'herenet, cort 1 cínic:
—Qui? Lo pare: £11 és la causa de
—Adéu RamonetI
dent ba muntat quatre cents duros... tot lo mal.
—SI està malalt que es OOTL
—Adéu germàl
—<Jue no tens por d'un "-àatig de I el més sensible és que el pare s'ha—fiorinotl
—Adéu-slaul Torneu aviat!
via
compromès
per
oent
canassanes
P M — saltà la tia borroritzada. —
- E l l , lo qui aconsellà al secretari
I l'hereuet se quedà amb sos penOne no saps que els fills ban de res- {') d'aiguardent a 125 duros. I no po- que em prengués la balladora.
saments l amb una colla de murris
dent
complir
lo
tracte
haurà
de
pagar
pectar pare i mare. que si...
—Per amor da Déu. germà!
que l'escorcollaren buscant-li tjiba—Tia. k e sermons m'adotmen. SI
—EU qui l i digué que em busqués co 1 IlepoUeries
bau «Inyot par a predicar.»
ren^lnesl
Les dones eixiren uaraut e terra.
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no gosant aixecar lo oap, tement I
tothom veiés en Uur posat que v*!
nien de Pi lat. on quedava enferroll»ij
un Garriga!
AUunyades del fatal casteU anarei·l
per a calmar-se, a visitar lo S"1' I
Criat de la Salut, a la Catedral
Fetes les oracions, i una miol
aconhortades veieren a doq Pau ÜM I
cés que trobaren d'allò més anlnw'-1
dient que tot era qüestió de pagar MI
al secretari, que anava molt millor, 1
que amb bones manyes declarar.'
haver-se ferit... Jugant.. I en toro*'I
al Mas procuraren comunicar al PM
bre vell la calma que tant necessli*
va, callant los sentiments de I'w'
reuet, assegurant el contrari: í01
s'havia interessat per tot i per t #
los del Mas.
Lo vell deixà dir 1 cregué lo
volgué.

A Llevant sempre
Lo Jaume Garriga a l'eixir del Ma*
1 passar per Tarragona on lo senyo'
canonge altre no U donà que
ganys i consells Inútüs. i la seva
força abraçades i la bona nova del0*
el Cuca era a Barcelona amb lo Nin)*
patró del Uaut «Vírgen de los sl*»
d olores.; confiat en lo «Deus provi*'
bit» dels grans homes i dels erin''
tanys, un mocador ple de recapte.J^f
quants ralets, un vocabulari "fraD^
espaflol espagnol-françals» a 18 íïf
xaca, lo cap sombrejat per ample
ret de palla, 1 als peus bones « l * ^ '
emprengué son cami cap a llevant-.
En passar davant la torre dels «S*
pions. envià un adéu a la vsU»
be parlant-U com sl fos persene, "
despedl de 1 «Arv de Barà», com du»
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nostre» lectors fa coneixen el
)e éél PresuUnt del Consell
de la MancomunUat a la
vfíui Assemblea, el quai ha meresrgenerals elogis. Avià Unim una
1 satislacció a reproduir el (Usqtu pronuncià el President, no*\iUu.$tre amic En Josep Puig t Cach, on f f ei resum del debat
fPRESpDBVT IDEL OONSEUL
hyor Puig 1 C&Aaí&ich) — Senyora:
in dit aquí coses molt altes i code diferents nrveUs. i & m i em
1 dlftcü reduir-l«s a mètode, per
fcansar-vos extremadament i per
I anar a parar en minúcies, incicies i episodis.

d e l

terminades person«F i Jo tinc de sortir-hi al pas. contestant a les aUusioos qoe s'han dirigit al senyor
Guasch, dlputsit per Tarragona 1 conseller de telèfons.
Senyors; sovint som injustos, els
homes que vivim a Barcelona amb
els que viuen a fora en poblacions
menors. Els homes que vjuen en una
ciutat petita i tenen temperament polític, per voluntat o per la força dels
que els volten, és natural que actuïn
en la politioa que entenguin més conwenient als Interessos locals; 1. convivint en ciutats on no havia arribat.

d
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M a n c o m u n i t a t

P r e s i d e n t
d'En
Prat de la Bflia i venien els
diputats de Girona, de Tarragona, d»
tíeyda en íls moments preliminars de
la Mancomunitat. Recordem les pre
vencions que trobàvem en molts d'aquells homes contra Barcelona i contra la nostra obra. Aquells homes, no
classlfirats en els nnstres ideals, stno
en la gama dels partits polítics espanyol», aquells hnmes varen tenir el
liatriotisme de constituir la Mancomunitat I ban tingut el de laborar conatanlmeni al nostre costat, confonentse alguns amb nosaltres; alguns
d'ells formen en les nostres flKs, al-

d e l

enar ]unt>< durant, un bienni per a
una f^ra concretaí
LA CARACTERÍSTICA DEL CONSELL
ES
EL DESIG D'UNA SOLUCIÓ
HARMÒNICA DEL PROBLEMA CATALÀ
Avui, per la boca eloqüent del senyor Nicolau d'Olwer. se'ns deia que
podíem haver format un Consell amb
majoria absoluta purament nacionalista. I Jo l i dic: I qne no l'irem format? Que no conviu dins del necioiialísme el grup lliberal de Tarragó-

IcONSELL OE LA MANCOMUNITAT

IESPON A L'AMPLE CRITERI OE
LLIGA
^erò es parla com sl -fos cosa nova
constitució del Consell en la forma
|ual
La Mancomunitat — és això
glòria de tots els diputats elegits
I diíorents Jornades — ba tingut el
ty d'establir una gran continuïtat.
I Consell es pot dir que del primer
ve essent igual: ve essent igual
I les idees, ve essent igual peis parque el componen i flns ve essent
bal per la majoria de les persones
ps conaípers que baveu reelegit
Jtlplcs vegades. I és, senyors, que
| Consell respon a una realitat de
Jtinya; respon «n sa estructura,
més que es vulgui amb critiques
formar aquesta idea, a! pensament
nostre país. Voldríeu, en lloc de
|seva estructura vària, la uniformid'ídees 1 d'aoció dels velis p a r
^7 Es que voldríeu que la Lliga
una cleda fltada amb un bome
definís, amb un pensament unii amb un comandament com
companyia? Ah! senyors. Jo be
I sempre: «1 un partit així jo no
f/óra
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i iLIiga. constantment ba estat tòtd'homee. coincidint en una 0li<at iramedlaflaK en altres coïes
pensat lliurement, diferent «Is
JS dels altres. Jo be estat en la
des del seu icomençament 1
so en tal i altre tal home dc la
piga amb qui em separen una immensitat d'idees. I . amb tot. ba bastat
ue en l'actuació immediata hi hauna coincidència concreta de flJitat perquè poguéssim anar Junts.
11 és per això que la Lliga ha tlnut flexibilitat per a trohax partits
coincidissin amb dia i així en
Mancomunitat heu pogut formar
3nseUs amb partits diversos que no
actuat en la forma estatutària
|e majories nd com a minories, sinó
una gran unanimitat. Per tal
f'obtenir-iho ens iha calgut solament
apbar l'íntim criteri de constitució
iterna de la Uiga a les relacions
eb partits. Aquesta llibertat ha
at una unitat essencial. Jo pertyo al Consell i tinc l'honor de
idir-lo per l'boncff dels vostres
ja fa vuit anys, 1 no hi he
st mai cap votació. El Consell consantmenL després d'escoltar-nos múit, algunes vegades després de
Scar una part dels propis ideals
qui no sacrifica, senyors, una part
pels seus Ideals, qui no sacrifica una
de la seva llibertat des del molt que conviu amb altres? — ha
EN
JOSEP PUIG I C A D A F A L C H
sempre en acords amb gran
(Vet. Cuaia d* Valls)
, prosseguint la vella tasca I
que homes que ens suaren moltes
sa -una jornada determinada,
un tros del camí. en un bienni,
em Igual; això a part que l obra
fer és poc a propòsit a separar els 0 no hi ha arribat fins fa poc, l'alona.
pomes de bona fe: unes carreteres. da del moviment nacionalista, què té tres W són tan a prop qne el límit és na? Que no ba fet, en consCTuir-se
d'estrany que aquests homes s'hagin Ja avui invisible. Si es vol formar aquella Diputació, una declarció claen certs moments dins de i un partit, no s'ha de formar amb ra i oficial? Qoe no hl conviu el parunes institucions de beneflcèn- classificat
determinats
partits? Jo us podria con- albats. sinó que s'ha de formar amb tit nacionalista republicà? Que no hi
fcia, organitzar uns centres d'en seny a- tar un episodi
de la meva joventut | homes, amb llurs sentiments i llurs conviu el grup de Joventut Republineot
en el qual vaig estar a punt d'ésser característiques empremta te l'am- cana de Lleydaf Ja sé que s'han coI aíxl hem conviscut dins el Con- convertit en lliberal d'En Sagasta. Jo bient en què han viscut. Així ha ac- mès errors; pero, sl els homes s'han
Pennanení ismb homes perta- no em figuro el que hauria estat de tuat la Lliga 1 per aquests polítkji de qualificar per Verror d'un moment.
ayents al nacionalisme republicà 1 ml si la meva ànima no hagués es- : no sols s'ha constituït la Mancomu- I no per la trajectòria de la seva
"tnb representants de partits monàr- tat plena d'un profund nacionalis- nitat i s'ha realitzat la seva obra i vida. qui no es trobarà en pecat? Reilcs. I nosaltres, ara. obeint a aques- me i si no hagués tingut facilitats s'ha fet el traspàs de serveis, sinó cordeu els actes passats de patriotis1 U«l d'ampUssim criteri, tradició en d'emigrar de la ciutat petita a la que ha fet després la magna obra me d'En Perefta i vos posareu a la
|la Lliga, tradició ja en la Mancomu- ciutat gran.
que els nostres Ideals traspassessin meitat del camí per l'oblit de l'error
nitat, no hem volgut prescindir dels
les nostres fronteres l arribessin a te- que hagi pogut cometre. La JovenCal tenir una gran amplitud de nyir tots els partits catalans. Aquf tut Republicana de Lleyda ba fet neartlts diversos que Integren el ConIsell. que no és necessari que pemía criteri l admetre de bon grat l'apos- encara no s'ha aixecat cap partit per tes reprobahtes que acuseu apassio
Icom nosaltres, n i que siguin perma- tolat dels Sant Pau que trobem pel a dir-se antinacionalista.
uadament de moment I crec que no
hKntaent aliats nostres, sinó que camí. Així la Lliga ha pogut desenper això ha tallat en son esperit el
Doncs, sí la nostra conducta políti- nacionalisme. Jo sóc home enamorat
coincideixin en una obra immediata rotllar l'actuació política de tots coneguda l així s'ha pogut constituir ca donava aquest resultat, a qué ve de la puresa de l'acció, però les coa realitzar amb nosaltres.
1 fer l'obra que tots coneixeu, la l'acusar-nos si la seguim novament ses humanes no les fan àngels, sinó
per a constituir l'actual Consell, cosa homes. 1 els homes són fets de facg
LA NACIONALITZACIÓ OEL8 VELLS Mancomunitat de Catalunya.
PARTITS
Recordeu quan aquí ens recníem que no equival a fondre'ns en un 1 to humà «1 caure 1 l'errar.
oarNt n l en una
la pMfcMnoia sempre
»ta títaost mtttmtmmit a « a aoU
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Per altra part. senyors, no s'alça
en cada reunió de l'Assemblea ta
veu dc les minories portada pel senyor Mk-ó per a demanar que PS reformi l'Estatut, a fi d'arribar n la
formació d« Consells homogenis-.
D"ncs bé: l'exclusió de les minoriei
que no s'hi trobin representades vol
d-fr un pas vers aquesta Çiomogeneitat.
Ens acuseu que un acord previ hagi
regulat els nostres actes. Qui pot
qüestionar sobro aquest punt? Els
vots lliures de tots els diputats van
a l'urna i d'alll en surt l'expressió
de la voluntat de l'Assemblea sobra
te constitució del Consell Permanent.
Es que no s'han posat d'acord els
altres grups? Que no heu treballat,
que no heu fet gestions per tal de
procurar un acord i fer una candidatura que pogués triomfar? I és natural que ho féssiu, perquè en una
Assemblea pctftlca on no h l ha ona
majoria absoluta, cal que els que te
componguin procurin arribar a punts
dtnteHJgèncla per a fonnar-da. Doncs,
els qui hem aconseguit aquest acord
formem el Consell 1 tenim per carao
terístlca «1 nostra nacionalisme l te
voluntat, com Voe deia en la declaració presidencial, de cercar la solució del problema català harmònicament dintre d'Espanya. Amb aquesta
característica comú està dins el Consell el senyor Guaech, amb ella hi
estan els nacionalistes republicans 1
hi estem nosaltres.
I això em porta a rectificar paraules que aquf ban sonat sobre el meu
discurs presidencial l o sento no escriure més clar del que escric. En el
meu discurs n i un sol moment s'hi
pot veure ai tro caire que el que té.
Ja enumero els greuges rebuts i acabo expressant el desig, perquè crec
que aquest éa el meu deure patriòtic, el desig encara de cercar una
sohKdó harmònica al nostre problema.
Jo ja se que hl ha una joventut que
s'aparta d'aquesta idea. i éa jove l
plena de desenganys. No és culpa
nostra- sl aquests desc ^anys s'afermen en els ànims i altres generacions prenen reeoluclons que nosaltras no beta adoptat. Els homes que
ens mantenim aquí. ferms en els
nostres veüs ideals, haurem fet tot
el possible per evitar les fondes conseqüències d'una guerra civil; i . retardant-te i estalviant-te. fins amb el
fracàs dels nostres desitjós, haurem
complert el nostre deure. I en compliment d'aquest manament patriòtic
aquí som. Advertim Bis Governs, i
advertim als que estar 1 per damunt
dels Governs, del mal de Catalunya,
amb més patriotisme que els que van
amb afalacs, amb errors o meüttdM
aduladores davant dels alts poders
del pafs.
(Mi per un moment en los m e v «
paraules h i ha declaració de guerra.
Cal saber llegir. «Ara. el Bel, nostre
senyor, declarada ens té la guerra',
ho podem dir ara als Governs com ho
digueren els nostres passats en temps
de Felip IV. Sentem un fet: el des«fecte continuat amb que les coses
de Catelunya són tractades pels Governs, él desatfecte seguit qne revela
l'enumeració de greuges que jo feu
en el meu discurs.
LA

POLITIOA OBRIRÀ

I CATALUNYA

Una
Incidència s'ha recollit aquf
del meu discurs, i és la relació que
Jo hagués pogut establir entre el problema obrer 1 el problema de Catalunya.
El senyor Colomlnas, senyors, és
nou
en aquesta Assemblea; el senyor Colomlnas no m'ha sentit altres vegades parlar del'J protolema
Obrer, del problema de vessament dc
sang en els confilctes obrers, tant cn
els actes de terrorisme produïts des
de baix com en els de repressió nroduíls des de dalt. Si m'hagués sentit,
segurament no hauria parlat com ho
ha fel. I no m'hauria acusat. I si s'hagués fixat, demés, en l'actuació de : i
Mancomunitat, en aquells moments
que aUudia, hauria vist que la Mancomunitat no formava part d'aouell
moviment d'adheslo apassionada d una
part de la ciutat als mitjans de repressió extralegals; 1 el senyor Colomlnas hauria vist com, requerit jo,
una 1 altra vegada, per a posar la
firma en documents que signaven
quasi totes tes representacions de la
otutaí. 'a vabz saber raslaür el cor
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" pm ne '«r mal cap aftrmacló qnie
5 ,-.,;rv» del reírwn de la Jtwri'·-la.
- • - . M . - jo tinc els meiif detert*^. «n
•rr.ilrft çwoba-.'ileinent molts, però tinc
.-• SJ.UMIIWU d'un gra» esperit de jusUdn 1 de conservar la serenitat con'n»
l'orrent I alxl, í a anys. qnan
• * ala ven les primeres <bombes a
Bn.f'yii'irta, i p^r part de « ertes . las-OÍ iaJs satlava el Govern a una
p^secucM pels mitjans més estreniats. quan s'atiava a una repressió
Vtoïentà 1 flns íil havia qui cercava
00 l'aplinaeió anacrònica del turment
la invaBilgació dels crims, ]o, home de
classe conservadora, sortia 1 amb la
iiK-va firma publicava un article «Els
anarf)uisles de levila». en cl qual s'afi iii n va la necessitat que en tot
moment «Is poders nyúhlks es mantinguin dintre el respecte a la Uei i
a i'imiperi de lajusticia, perquè quan
els governs se n'apartaven, queien en
e! mateix pecat d'anarquia que volien combatre.
'( aquesta iha estat, senyors, la meva
conducta amb els de dalt. Quant als
obrers, una 1 altra vegada he predicat
que havien de buscar, pels mitjans
lícita, l'assolir les reivindicacions que
fossin possibles a Catalunya, i que
havien de tenir per condicionament
posqiblUt·t de l'existència de la inrtiistria.
ïo reprovo els qui ban volgut Ilançar els obrers pel camí de les fantasies orientals, que són possibles a
Rússia. 1 no certament pel benestar
d'aquell pais. però que a l'Occident
són impossibles, perquè a l'Ooddent
ens escau més la fórmula noid-americaua, oposant al oomunlsme la
conquesta democràtica del benestar 1
de la maiora social per l'accés del
tnfcaílador. A l'Orient sUa pogut dtr:
Tots pobres; a lOccMent preferim
d i r Tots rics. dintre del possible,
amb un mHlor repartiment dels bene<Ul» obllngute en la Indústria entre els factors necessaris del capital,
la tècnloa 1 la m à d'oibra.
I en aquest sentit. 1 dintre d'aquests
termes, la Mancomunitat ha fet e!
que iha pogm per & venir «n auxili
de l'obrer en l'ensenyança, posant-li a
l'abast tot» els mitjan» per al seu
perfeccionament tècnic. La Mancomunitat ha tfet ICsoola Qemental del
Treball, que ès un títol de glòria
per ella 1 per tota nosaltres, com ho
As en «I seu començament per la Diputació de Barcelona. UBaeola del
Treball faeUlta als obren els mitjana d» reivindicació preparant-los
per als graus majors de la tècnica.
LtEscoia del Treball W una. porta per
la qual ee pot aaflendlr a tes carreres,
a les profeealons més elevades, a l'estudi de la» diertpUnee més altes de
la tècnica industrial i &ixò As aprofitat, no per obrers blanes nl ficticis,
sinó per obrers en plena Joventut 1
qoe aeaten amb gran energia llurs
reivtndfeaotoae: això éa aprofitat i
tioe proves personals que ie per
ells «Koregnt i a g r a ï t
La Mancomunttat ba procurat dir
wenament W veritat «n tot moment,
1 Jo m t i e dolgut 9 » les masses
obrerae catalanes proclamessin en ela
seus pertòdlea l'antloatalaniame 1 s'aiuntaasta. BO eco tra ona clasae o on
partit, atnd contra Catalunya 1 en

nom «Ton wntTamtianw que vol es-

boirax flronteres. neguessin Catalunya per creure sols en Espanya, com
ai Ihinhrersaliame depengués de l'extensió territorial. I deplorava, com
dopior», qv* Jea maaaaa obreres catalanes a^oeesln Catalunya, dingits
t influna per gent estranya al pals. I
«tala més: #0 tinc 1 esperança que
amb l'eafoffç oontlnoat de l'educació,
aquestes manne vmi dirigides 1 alenta dea per l'apassionament de gent de
fora. que troben el aeo major aliat
en la manca d'eeoolea, en la manca
d'instraocló tècnica. I també en 'a
manca de formació, per les mateixes
causes, del patró, cercarà per altres
camina la pau 1 la concòrdia 1 dintre d'ella «I seu millorament i l'asaoOment de les poesiUes reivindicadons. en Boc de vessar aang inútil
I de snàl parlar de la pàtria pròpia.
rquè l'educació 1 el ratrabement de
pròpia personalitat nacional serà
C
nl que pararà el braç del que mata i

p a r a r à la paraula del qui vulgui fer
mancament a la pàtria.
Cal maOBaree del pre«e intemsrlonaltome. Sovint l'intemacionallata
«a l'IoparlalMa dlatreseat, 1 sota la
capa Han »ttí troba el sentiment de
pàtri*
L'tntemaclanadsta
francès
procura amb afany la Impoelcló del
seu Idioma t cal veure amb quin
afany cerca aquesta slmplfsslma Imposició, fent que plani sobre els esperits dels altres el verb de la Franca
Caldria que l'obrer català medités
sobre la llunyana deu d'on va el corrent Sovint s'enganyen les masses
obceres en l'origen de la força que
ala mou. Pobra bala perduda corre
Inconscientment 1 fereix la pàtria
eenee pensar amb la m à llunyana
que ha preparat rexplosió, ha prefrMÉ M m a l m a disparada. En :-as
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carteres diplomàtiques <jne durant la Oowern, I ens feia retret, com a proguerra travessaven les fronteres bé va del nostre fracàs. Ah! senyors,
bl podrh-tn trobar l'origen d" més se'ns diu que hem fracassat perquè
d'una vaga i Timpuls de m^s d un ds poden- 110 ens donen el què demanem. 1,'acttsacM *s injusta B * semoviment obrer a Oialunya.
ria millor que en Uoc d'aquesta acprocurés ajudar-nos prop de!
LA NECESSITAT DE LA UNIO DE LA titud
Govwm j ^ r fer canviar els vents perPÀTRIA
què poguessin un altra dia dir, en lloc
d'aqoeílesi (paraules «Ara el Bel, nosJ vaig a acabar recoDint la idea tre senyor, declarada ens té la guerfonamental que As comú a tots els ra', •paraules de pan, d'harmonia 1
parlaments: la d'un sentiment comú de desitjós de prosperitat per aquede patriotisme català que Jo voldria lles ternes per les quals no sentim
que formulés i es concretés. Diferim odi de cap mena; fins quan amargatots en fonamentals Idees i ep la seva ment ena queixem de la conducta
defensa cada un seguirà la seva tra- dels seus polítics o dels seus fills.
jectòria, però encara ens és comú a
una gran majoria un Ideal de constiSI aquesta pau ens tos donada, bé
tució autonòmics que obtingué els podríem estar contents de la via feta.
vots unànime de l'Assemblea i l'adfhe- de l'eaforç esmerçat, flns d'haver essió de tots els partits catalans.
coltat tantes vegades calmosament
Ara he cregut veure reserves en tantes acusacions injustes, tantes malguns partits. El senyor Colomicas, vectives.
de la «nlnola radical, indicava que es
coBocava més ençà d'aquell Estatut
votat en aquesta sala per tota els representants de Catalunya, diputats de L e s
R e v i s t e s
ia Mancomunitat, diputats
Corts i
senadors. (El senyor CoIomlnaS: Nò,
«Agricultura»
no). (Perquè el senyor Lerrooz va
aprovar 1 va prometre defensar en
Aqujeàtía publicació de illEditorlal
la memorable Assemblea d'alcaldes el Catalana ofereix en soa darrer núprojecte d'Estatut dlVutonomia. (El mero el següent sumari:
senyor CoIomlnas: I nosaltres tamOn altre camí. per August Matons.
bé: el sostenim 1 el defensarem). Es- —La rabassa, per Pere J. Girona—
tà bé: 1 Jo celebro aquesta declara- potes d'un vtatge al Migdia de
ció i que siguem Junts tots els que França El celler de Marsülargues,
encara esperem «Atenir una solució per Erasme M. d'Ymbert.—TTebaDs
harmçnica del plet català dintre d'Es- de repoblació, rv. RecoUeoció de llapanya.
vors, per Segixnon Vandrell.-4JUlitdels raims per a altres prepaAqui Ihl ha també rapresenlante d'e- zació
racions'que 00 són el v i , perL·.Roos.
lements monàrquics que fora d'aquí —— Informació viníhan parlat contra la nostra política cola,Comentaris.
per Pere J. Uort. — Informacatalana; per sort aquí dintre ningú ció
oleícole. per Lisini Andreu. —
s'ha declarat contra la autonomia de
— Notes del Departament
Catalunya; però segurament h i ha Noticiari.
U'AírricuHura de la .Mancomunitat
aqui senyor diputat que representa 4ie
Catalunya — Consuiíori, perB. S.
aquells elements que fora d'aqul han
llançat la idea més subversiva que es
«Vida Cristiana»
podia llançar oonlra Catalunya, en
condicionar la seva autonomia amb
Publicació periòdica dels temps l i la prèvia i més absoluta autonomia túrgica confeccionada a l Mo nas tir
municipal. Jo dic que aquesta ós la de Montserrat. FJI son número 7»
idea més subversiva perquè planteja ofereix el segfient sumari;
l'autonomia dels Municipis catalans
Distinció honoríssima. U . C—4jdeslligant-los de tot poder català, túrgia del Temps: Ona litúrgica
fent-los dependre d'un poder públic (iMicó de la Verge—Orogorianlsme:
estrany. Què seria tro pals en què go- popularitat del Cant Gregorià, G.
vernessin Independentment tota els M.» Sunyol, O. S. B.—Música reliburgs minúsculs, tots els petits po- giosa: Canta marials dels Romeu*.
bles de la nostra muntanya, tots in- Restauració unontserratina dels oants
dependents del poder públic catalàf dels Romeus, Anselm Gerard.-CulQuè seria la constitució d'un pais, de tura pràctica: Pastoral de l'arqueCatalunya amb aquesta autonomia bisbe de Bolonya sobre la vida l i dels Municipis, no concedida pel Go- t ú r g i c a L a Oerarquia leclesiàstlca..
vern català, sinó concedida 1 condi- Moisès Alajas.—Informació: El Concionada per un poder de fora Catalu- grés Encaristic de París, Josep Tarnya? Seria l'anarquia; seria la ine- .né. Bibliografia. Crònica general,
ficàcia de tota acció catalana .No go- general. iMonteerratina.
vernaríem un pam de territori, tot
omplert de viles lliures,
estran«Oatalanas
geres les unes de les altres. Perquè,
El
sumari
«1 númequè farien aquests pobres Municipis ro 145 de la corresponent
revista literària «Catade la muntanya, q u è farien aquestes lana, és el següent:
vlleiee de M» habitants, governant-**
Miquel Roger i Crosa. I a trobtOa.'
dintre d'elles, obtenint-ne la direcció els que se n'apoderessin del go- —Joan Freixas, «etorn.—iF. Mathen.
vevrn municipal, sense posar-se en Axut.—fialdlri nexach. En què conconnexió per ales coses més elevades, sisteix la glòria sòlida i la verdad'interès comú que estan per damunt dera grandesa—Joeep Calxada 1 Cardels interessos i les passions dels bó, Plautus. Tercera part. WoveUa
petits pobles? Ah I « n a Catalunya or- —ilvon l'Escop, Quatre regles per a
ganitzada aíxi, amb uns Ajuntaments paaiar toé.-Wossèei Moan (Clapés i
lnd<ç>endents de tot poder català, Corben». 'Rajoles blawes —Sara Llofóra l'engany Insospitat de la tritu- rens de Serra. Folklore.—Faust de
ració feudal mantinguda pel Govern Dalmases i de ^assot, folklore.—
central contra la fictícia aotonamia Josqp M . Roca, Notes d'arxiu.—Revista—'Fodletl: Oeaep Pin p Soler.
concedida a Catalunya.
Alícia
Ja saben 01 que diuen els que això
inspiren; Ja saben que seria l'anar
qula i la ineficàcia de l'autonomia catalana; però Jo encara penso que
han llançat aqpaeeta idea en un moment d'apassionament. En ells. amb
tot. sota la llinreia enemiga que els
ha Imposat la lluita. Jo tinc la seguretat que, cavant en el seu eeperit.
hl trobaríem l'home català que estima per damunt de tot a Catalunya, i
que quan calgués per a una acció
conjunta, estaria al costat de la pàtria en defensa dels drets del nostre
pals. 61 «os així. tots podem confondre'ns per seguir l'obra de civilització començada i per treballar per
Catalunya. Jo ho reconec amb satisfacció 1 ho confesso de bon grat:
aquí no ha parlat ningú contra l'autonomia. (Veus: però en parlen íora).
Fora d'aqui, si. Fora d'aquesta sala
h l ha harness que aquí estan nopreeentate, que ban parlat contra l'autonomia, però encara aquests homes
apassionats bo £an a l'estar enfront
d'altres, sense pensar que en tirar la
fletxa contra e's que creuen els seus
enemics, ferien la mare p à t r i a Ca-1
talunya. l a majestat històrica d'aquesia sala els retorna a la seva primitiva natura d'homes cataJans.
{

La Mancomunitat seguirà així la
seva trajectòria. Tenim una bandera
coauL l sota d'ella seguirem l'obra I
amb les reserves que vulgui cadascú;
alzi seguirem fent la via vers 1 ideal.
Na serà uulpa nostra si no l'assolim.
El Jbnyo: ML00 ens retreia — ell
<iae r^p··'senla ©Iemenb» del Govern
• d u a l — les negatives rnn'stantg del
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Un dels deures més ineludibles per
un vell poble com el nostre, on s'han
anat desenroUIant tantes clvllJtzaclns glorioses en el transcurs del
utnps. OD es serven en cera tants vestigis de les cultures primitives, tants
monuments de les més recents, ée el
de saber amar-les, 1 per tant, oonservar-les per insignificant que sigui la
vAJua real que llurs manifestacions
aparentin tenir.
Malauradament també, nua de les
ignorànolas més populars a Catalunya és l'artística i arqueològica. Trobaren una munió de gent de carrera
que sabran perfectament dir-vos alguna cosa d'Ovldl 1 del Dant. i seran
incapaços d'establir-vos una diferència
tècnica prou clara entre l'art romànic
i l'ogival. En els estudis de primera 1
segona ensenyança, 1 en molts d'ensenyança superior, no és donada oficialment n l i» noció més elemental de
ia història de l'art, ni tan sols d'aquelles cultures que han florit en altra terra, però que per la seva transcendència i antiguitat es mereixen un
estudi preferent, sinó àdhuc de les
que més preponderància han tingut
a la nostra terra. Malgrat ésser els
capellans rurals els administradors
de tantes esglésies romàniques com
hi ha escampades per ia Catalunya,
en la majoria dels Seminaris e's esmentats ensenyaments no arriben a
tenir el caràcter d'una trista assignatura d'ampliació.
Degut, doncs, principalment a la
desídia de l'Estat espanyol estan deixats « i abandó gairebé tots aquells
monument "que donen a les nacions antigues, com a les cases se.
nyorials, una glòria de continuïtat l
de noblesa, totes aquelles marques
qoe assenyalen el batec del nostre poble seguint sempre el ritme més aristocràtic del món.
No obstant, alguna cosa aTta guanyat en les grans ciutats. Ara no
fóra pas possible així com així emblanquinar les voltes d'una catedral;
davant l'amenaça d'enderroc de la capella del Miradta o de tocar un sol
carreu dels murs de Tarragona, s'alça tot seguit la consegüent protesta
digna i respectable. Altrament, lluny
dels nuclis inteUectuals de les cluuts
es permet, per exemple, a una companyia d'electricitat bastir una caseta eroblanquinada, com un colomar,
per tancar un acumulador, damunt der&bsis de Sent Miquel de Fluvià, o es
deixa coronar de rajefla de València
el ciequer de la coUegata de Vilabertran^ sense un gest d'Indignació ni
d'estranyesa.
Semblantment podríem dir que
manca en absolut entre nosaltres una
tutela elemental sobre el gust estètic
del paisatge o de la construcció. Ningú s'ha captingut mal d'esvair l'equívoc lamentable de què el xiprer —
l'arbre que fa tal volta superior a les

i c o n o c l a s t ;
nostres les riberes d l t a h a — j w i
forçosament tan sola plantació i ' . ,1
memlrl. ni gairebé cep ajunta cm.!
de vila de mar es capté d'enconj
nar l'emblanquinament de les cuel
n i la construcció de nous porxos v ^ j
la platja Els mateixos arquii»ci|
— generalment enginyen de ctïA
— es paren ben poc a procurar ^
destruir amb xalets exòtics la nn,^.
de construocló d'una vila, o d'enej
tar una torratxa vermella a la c^J
tonada de pedra d'un casal antk. I
Tan com una assenyada trxdl^l
tingués preferència sobre ^ ti^\\
dèncles d'originalitat mediocre
mestres de coses, les poblacions nJ
rals o marineres s'anaven renoviail
per si mateixes, sense modiflcnrj.^,!
visibles. Actualment, encara en n r ^ j
crisi de modernisme, cada traspuí
cada venda, porta el perill d'una 1^,1
ratxa o una balconada, dl·s·rorilt.-l
entra cl veïnatge de les altres casel
i ja en sí detestable.
I és que. qualitativament, tanta i».!
portància té que la ciutat de ü.-.-. [
lona conservi son caràcWr propi i,\
ciutat, com que la vila marinera í,\
Cadaqués o la comtal d* Ca.-wiij
d'Empúries conservin també les u,\
ves especials característiques de v.\\
L'arc rodó d'un porxo casolà qi»!
nl tan sols és de pedra, n i respon i l
cap estil històric; sl voleu, en sí -. I
teli. no té cap mèrit. Però quwl
aquest arc va encadenat amb altmj
arcs de volta, donant renom a tinil
ciutat com Girona, que sense els s^ml
porxos n l seria la mateixa ciutat 1(1
Girona, emporxant una plaça con j l
de la dita vila de Castelló, on - I con I
trapàs i la sardana ban estat pun l
lejats obeint la tenora d'En Pep Ven |
tura o els flseoms de l'Agromum
•El Russlnyd». aquest arc esdtM
una cosa sagrada 1 venerable, «obttj
la qual tota posseïm el dret I el o«ii.|
re d'estimar-la
Per això, davant de l'amena-a * I
destrucció imminent d'un dels art» I
que cenyeixen la vella «Plaça «Mil
Uòmens» de Castelló d'Empúries, pcrl
a ésser substituït and) una bigil
de ferro, trencant la unitat simèti. i |
del conjunt, aixeco la meva ven
I ensems aprofito l'avinentesa I
fer qualques consideracions sohrf
l'estat d'abandó en què es troba toll
! la tradició artística i especialment stl
quiteetónica de Catalunya, advoca';!
per la constitució d'un organisme cl·l
olal o particular que vetlli contra la]
iconoclàstia catalana
Tant com això no sigui, que
' menys en aquells pobles on vlsq ii I
0 bi vagi a raure una. persona cuita.
que sàpiga complir el deure estrldt
1 tal volta dolorós de fer tot ço qw
estigui a l a seva mà, per a «vl'ar
destruccions malaguanyades.
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XIV. Núm. 07: «Claustre» L.: «LloanNa Mdrta fènoamació fkcixeda i
ecf blanques».
Ciudad de Sànclut. Avui, a les om.
XV. Núm. i*i : «Sonet de l'ohlit».
XVI. Núm. 354 : «Goijs a la Mare de Déu Girona. 5. Parròquia de Sant Per*
de la Feot Ant«». L. : «Spcs nostra. Sabes. de les Puelles. Cement'.ti iNou.
XVII N«B. J71 «Mcmjoirf. L. : «Fruita En toan CauaUi i Farré, Ha mort
Grenyab.
l'edat de 31 anys. Avui, a les nou.
J^IIT Núm 149! «Fantasia estival». L : aViladamat,
108. Cementiri Nou.
cBfftalàmica».
XIX. Núm. 141: «Caacó de la Verema».
1. : «Setembre é% arribat».
Jocs Florals
fUHERALS
XX. Núm. n i : «La mola vella».
XXL Núm. 106: «EI ten hort senti'. L : Bn Bamou de Travy i de Còdol
a l'estimada».
de Sant Sadurní de Noya • Paraules
XXII. Núm. 6 : .Poemes de convalcacèn- Mori el dia 86 del darrer mee d'scia». L. : «Bl bes».
goat Avui, a les deu, a la Meroè.
XXIIL No s'adjndiee.
Sn Francesc Gidvemau i Barrà/
OnauiUatB pel Foment CoBsrrci·l i 1B- XXTV. Núm. ot: «Olimpíades catalana». Mori
el dia 10 d'agoet. Avui. de
dastrial, i patrocinats per l'Ajuntamml, amb L. : «Ltidug»la cooperació de totes Ica autoritats i entitats XXV. Núm. isj : «Eleeies de l'amar i de nou a dotze, misses als Escolar' -la
nit».
L
:
«SoUloqnís».
poIttHjne», asrieoles' i recreaUwa.
(Ronda de Sant Antoni.)
XX\^ Ifo s'adjudica.
Se celebraran, amb motiu de les Fires i
festes d'aquesta vila, el dia 9 del corrent XXVII. Núm. iso: «La cançó de la mi- En Gustan Bessó i Pemàndts. Mori el «Ha 2» d'agoet. Avui, mlsees
setembre, ales cinc de la tarda, a la sala a>ona». L- : «Oolor»
d'actes del Centre Air (cola.
XXVm. Núm. «8: «Caat a la verema». a! Bonsuooéa. De dea a dotse tersn
I. : «Tardoralaa.
XXIX. Núm. T14: «L'ordre, base fonamen- d'ofertori.
VBSBDICTB
tal
de la societat». I~ : «Sl bo fs el temor, Bn Vicent Piera t Bub. Mori el »
Flor Natural (premi d'honor), número Ml:
mim bo l'amor».
proppassat. Demà. a lee deu.
«Remembranca d'no mall de primavera». Le- #sXXX.
Núm. sjs: «Hbttria de la par d'agost
ma : • Pelegrí 11 atse.
funerals a la parròquia de Sant Joa"
ròfluia
dc
Sant
Sadumi
1
As«oeiacions
reliEnalantioa, c&s JOS: «A Sant Jo-<( ,. 1,., Eiote» dc ia malcna». L : «Itnijrar a la par- de Gràcia
.Pitria..
és bwnu-v a ' i matco».
Viola, nom. i>4: «La Ver»e rwindorai. rfcçtita
aiun. Who 134: «Foeme, d'amo- 1 de PABTICIPACIOMS D l DIPUNOIO
PKBMIS BXTKAOKDINAIHS

nesuit • L . : «xxx».

En Sdtwidor Rlbi i VttadevaU. EnI. Número : «Notes de tels color'., 1. ; XXXU. Número jS: «Rn/oraoceia. I , • terrat
ahir a la tarda al cementiri d*
«Natura».
«Curt»'»
Sant Cervasl.
IVKAT
0VAUriC40OK
ü. Nòm. trj : «Pirseat de auviaise,. i . ;
A'o Bonaventura Puig t Rosc, vidu»
Jaume Ravenlús n-jminrth. ITe.--:dent; I»
•Sexlc xvin..
d'En GU Nohet 1 Mitdavlla. Enterrasco
Taradeda,
prever»,
virr
-jrrmidiu;
E
fio.
«Figures i palhalgesi.
Joacy M&rla l'olcu i ÏOTKS, da ahir a !a tnrda a Premtà de Mar.
TU- N4m. ly : .Entorn de la masia», L,; rin.-ii.ii Senties,
Josep Varias, .jercarl.
Bn Valentí Beyml i Clapés. Enter
IV. Núm. Si : «Durant la crisi del vii. 1,.: «ocah;
-ant
Badonl d* Noi*, actemot* .-50»
«Menys discurao* ; ois leina..
rat ahir al matí c GranoUen.
a nen AruorH Floriachs 1 GmnafUU
V. Núm. n» • «Tractdla dc taiermu.
VIL Nóm. 35*: «Uafaii i Cloe. I«aa:
«Temps
VI. Nft«.
de verema».
^1: «Canícula. L. : «Oh, Ter.
Via. Nòm 40: «Petit enIUall..
IX H*m 45 : «Cant dels Teremadan». U.;
Rteomanrm a Us entitats I aU
O b í t u a r í
«Deta»veremea Ja el tempa ós aqsl»
parttmMrs q i u tenen a M mm»
X. Núm. a i : cOda arcaica». L- : «O (artre ns artteUs • notes tmpUcadet.
tnnate senez...»
XI N4m. 174: iCaaeA de t%*«at> L.:
««al no ens tt vossibU Itr-n*
ENTERRAMENTS
XII. Núm. -o< : «Caat a la Fam». L.: «Al-

Núm. iw: «Bl «i de Hiri.iin {, :

Na Mercè Daímau i Padró dUguctt
Aval. a doa quaate da deu. Caaa oaartunna. Taüt» 38.

la tueeuim absoluta i tenis l*
al meno» emt\ t a a a m aegn**eU ongxnalt mm» (M
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NWO-PAGANISMB MUTILAT
L període quart va ésser el de l'esplendor mundà de la tia Justina
La tegont «ftiseccM rnorpí — per
El seu marit heretà d'tin oncle que havia íet fortuna a Cuba, i la
a dir-íio així —del lUbre de N'Uen·
ri Massís, (l) és el de l'obra de N'À- tia Justina va poder dar reunions i tenir llotja al Liceu, nna
UÀe Franee, que el jove erlUc ròtu- nit no i nna nit si, i , diumenge a la tarda, de cada quatre diumenges
la, colpidorament i de/in«l«(Ement: un. Aquest esclat va ésser la causa de grans discòrdies i engrunyiments. Es va descobrir que la tia Justina donava reunions lluïdes, amb
•L'Humanisme OiAumaln*.'
Deixeble directe dlrnest Benan. ballaruga i gelats, i reunions dc segona, amb pastes barates, v i bo no
n'ha heretat N'Anaiole France tou ' gaíre **> i alguna recomanada de les monges que feia música pura al
IGUEM-NE soludfif'
Però tothom veu que é s nna solució interina que amlb prou els encisos i presumis de la forma 1 piano La família només era convidada que a les darreres. Vam coUterarie perfecta, però també tot el ' mençar de pendre un aire tivat quan trobàvem la tia Justina. Però ella.
»s pot arribar a la r e u n i ó del Parlament.
vtrut subtüisstm, tota la detcompo- j ^e mica en mica, ens anà desarmant. Cada dia l'un o l'altre es pasAquesta c r i s i , la seva t r a m i t a c i ó i la seva sdlució, han estat eició, tota la ímmoraUiat contubs81 sen camp. De primer, els que encara romanien exclosos, deien
ent dignes de la ja famosa concentració lliberal, compendi
penjaments
als trànsfugues, però finalment tots vam ésser admesos als
íaneial
les nicieses i de totes les claudicacions.
IfBenn Mas sis. després de denun esbarjos plutocràtics. No pas que se'ns invités a «totes, les reunions
El fracàs absolut, d e f i n i t i u , de la concentració lliberal, sense dar Veiperil egoístlcament llibresc. — hi havia l'excusa tàcita de no fer-nos despendre exageradament en
lents à d h u c a Espanya, on tant sovintegen els precedents la perfecció insensible o inhumana \ el gnarda-roba — però de tant en tant era invitat l'un o l'altte. Es
:juesta mena, sembla la liquidació definitiva dels antics par- de les belles i harmòniques frases. \ ^ r i t a t que érem col·locats, és on dir, en el fons del paisatge, i àdhuc jo
de torn i de la política centralista que representaven.
Des- VopOmimne v&olificador — potOtcaf j «ospito que la tia Justina havia fet la subdivisió de les reunions lluïdes
mé* lluïdes i menys lluïdes, i nosaltres anàvem a les d'un esclat
d'aquest fracàs o ha de venir una rectificació radical o la da- meni i socialment parlant — d'aquest
pessimista, diaquett escèptic ingi- j més Prudent. Però sabíem que els que romanen «en el fons del paisatjda secular assolirà proporcions catastròfiques.
Aquest govern, que ja no té majoria a les Corts, r e p r e s e n t à nií, entra de ple en el feble i ím. ; ge» podtn més desembarassadament atipar-se, i , a més, ens restava enpur font filosòfic del teu pensament cara. en sortir, la voluptat de bescanviar l'opinió que aquella casa s'arretrocés d ' e n ç à d d s seus primers acords, restablint el nome- pvr fems filosòfic
ruïnaria.
aent dels alcaldes de R. O . , realitzant les eleccions m é s b r u - neo-pagd.
Entrem al període cinquè. Aquest va ésser el període més confús.
•Une
conceptíon
natwallste
de
la
qne es recorden a Espanya en tot el que va de segle, actuant
Un
petit caos, poblat només que de xisclets histèrics. La tia Pepeta,
vie, vollà donc ce que M franee
Istantment en contra dels seus compromisos amb l ' o p i n i ó pda üré de la frequentation des i n * que era secretària d'una associació benèfica, havia recomanat una criada
i en contra de la seva mateixa significació política.
cteu»; c' «it la iouisscsnce et le plai- a la meva mare, com una noia molt innocent. Aquesta noia n'era tant
Pnjà al Poder amb la bandera de les responsabilitats i n'ha $tr sensible qu'il enseigne sons le que, perquè la meva mare l i va insinuar que no tenia idea de com es
ptretes de g r a v í s s i m e s . D u r a n t els nou mesos de la seva do- couvert de Vhumanisms et de la fregien les patates, es cregué en el dret de ventar-li entre cap i coll la
aació el terrorisme ha arribat a Barcelona al seu període m é s beauté. L'esthéOque, une esthétlque immunda expressió de «gueta reíumnda». Havent despatxat la criada,
u ii cocbe
coc/te cette
c«H< ! vam
amh la tia Pepeta, que l i ensenyava la doctrina. La tia
it i ha adoptat formes fins ara desconegudes. A l Marroc, men- formelle
formelle et
et sans'vie.
sans vie, ll u
ha durat la paròdia del Protectorat d v i l , hi ha hagnt m é s de beauti des Ornes humaines que sont Pepeta va fer entrar la dita criada a casa de la tia Amàlia. Vam remil baixes, han esdevingut episodis tan sagnants com d s de la vertu et le bien. Car la morctle nyir amb la tia Amàlia : la meva mare no podia suportar la idea d'un
«téte a téte» sota el brancal de la v--'-A·nJiijo amb aqu "/
Azza i T i f a r a u i n , ha estat sorpresa una n i t la ciutat de est une des beaulés de notre espèce;
cavallot Un dia vam anar a casa la tia Justina, qne va adoptar el
e'
esí
mtme.
entre
loutes
les
beauiés,
m , cosa que no havia passat mai, i en lloc de repatriar l'exèrpunt de mira de la meva mare, però la tia Antònia, que sobrevingué a
cxpedidonari, han signt augmentats d s efectius m i l i t a r s a celle qui tui est essentlellement pro- la visita, digué que la meva mare havia perdut el seny. Nosaltres
pre he senUmmi du beau que M.
terres d ' A 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 .
Franee admtre dons l oeuvre d'un , v3m fer immediatament a la tia Antònia la cara que es mereixia. Però
E n les q ü e s t i o n s sodals d govern tampoc ha actuat com calia. Phidías n'a-Ml ppis pour symétrique j s'esdevingué una curiosa trasmudança. Havent-se'n d'anar a CastellJilbao i a Seron i a altres llocs de les terres d'Espanya h i ha le sentiment moral qui s'exprtme fuUit ,a tii Amàlia i trobant-se mancada de cambrera la tia Justina, la
<ianí les sentences d'un Socratel Mais tía Justina. explícita partidària i aliada nostra, l i demanà que l i deixés ,
at vessament de sang.
le beou et le tien ne peuvent s'aeco- 13 criada P*1 tem9* de la
absència ; i, en canvi, la tia Antònia, haI després dels t r à g i c s esdeveniments d'aquest estiu sagnant,
moder <tun sceptícisme qui rvine vent sabut que el seu marit, un dia que anava a casa la tia Justina, hajovcrn dóna l'espectacle grotesc d'una crisi inconcebible en d la raison, tacte intellecluel doni lis via estat sorprès fent una pessigolla a la famosa inocent, ens va conviplantejament, en la seva t r a m i t a c i ó i en la seva s o l u d ó . E l procedent et qui. du mtme coiap, nous dar tota commoguda a pendre xocolata amb secaQs del Forn dc Sant
Jaume. Però la innocent robà a casa de la tia Justina uns coberts i
ern h i ha perdut l'ombra de prestigi que l i quedava. L a temp- dètoume de l'amour.*
ti va de confiar la cartera de Finances al Sr. Cbapaprieta i les
Uns paràgrafs mis avall. M. fien dues flassades, per instigació d'un valencià pigat, i aleshores la meva
[uses que ho han impedit són una cosa definitiva. T a n sols a ri MassU insisteix, precisa l con- mare tingué un èxit extraordinari. Tota la família se l i va tirar als
braços.
país governat d'aquesta manera i regit t a n a r b i t r à r i a m e n t pot clou:
El període sisè fou caracteritzat per les guerres de religió. D'ençà
*Cet humaniste est profondement
fser concebut l'espectacle d ' u n comandant que té la d e s g r à d a de
que el marit de la tia Antònia havia estat sorprès en aquell gest iminhumain.
Les
hauts
sentiments
de
rdre d seu cuirassat oferint una copa de xampany alls periodispropi, l i fèiem un cert buit. E l l va refugiar-se en la política, i al cap
fs 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 notre nature morale lui sont étran- d'un quant temps vam saber que tirava per regidor de l'esquerra. La
çers C'est pourquoi ta vue de la
i toca la manca reial amb l'acordió davant de les autoritats
tia Justina va dir que, havent començat el pendent, ja no tenia més renature est courte.*
|de la m u l t i t u d . . .
Ona bella forma no és. doncs, com mei que rodolar. Va deixar anar la paraula «genteta». Per bé que
alguns pretenen, incompaUtilé amb la tia Antònia estigués embotida amb d seu marit, aquesta paraula la
iiiniwwwipuiwiiHiiiiwntníiiiwiMii^
un bon sentiment moral. Ans al con- va ressentir. En canvi la tia Pepeta es va proposar convertir l'oncle
se en aquests termes el fi de la Jun- trari. Bl bé no resta bellesa a la i l i va trametre una pila de capellans i de fnlletes de propaganda. La
Dietari històric
se de gent; el formar, mitjançant bellesa, sinó que la completa, que tia Teresa féu costat a la tia Pepeta, i la meva mare també. En canvi
ta: < Donar bons coneixements sobire
la tia Amàlia es va posar de part de la tia Justina. Afortunadament
•manutactiires i artefactes a tota clas- la perfecciona, que la unifica ircns. vingué l'estiueig, i . estant el meu oncle contrapuntat amb el Casino de
s e t e m b r e
de
1 7 7 4 els principis de dibuix, perfectes pin- cendentalment.
Dalt de Vilassar de Baix, que estava a matadegolla amb el rector, no
tor4, escultors, arquitecte*, grava]05D> UiBU JONOY
dors, etc; comunicar les llums necesva tenir més remei que ésser pendonista, i així tot va acabar de la miper a criar i promoure el bon
(1) ritfs LA VBV DE CATALVNYA, ia. llor manera possible.
^A JUNTA DS COMERQ DE BARCE- sirles
gust en tes Arts i Oficis, fent que s'aLa tia Justina va morir d'una pulmonia. Les conseqüències d'aLONA ESTABLEIX L'ESCOLA DE pliquin amb encert els talents, et tes : n d'atosi i 1 i« sgteml·re.
multipliquin i aCUireixin les idees,
quella dissort foren grans. E l vidu va renyir amb la tia Amàlia per
DIBUIX I GRAVAT
s'acasuemin (tfrrefvir les formes senqüestions d'interessos, tenint al seu costat tota la resta de la família,
Les despeses fetes per a sostenir zilles i naturals a les extravagants
però abans de complir l'any es va casar amb la tia Teresa, i aleshores
t Parts 0 Bn Pasqual Pere Moles, a i compostes, i finalment, a l'avençah de prosseguir eú seus estudis—dels meni de les Arts, fàbriques i Oficis
tota la resta de la família h i va renyir, trobant allò indecent. Jo vaig
fa poc temps parlàrem — ei mecànics.'
deixar la situació penjada quan la indignació encara no s'apaivagava.
tren a establir aquesta escola,
Vaig anar a Londres — als tretze anys — a fer-me home al costat
Aquells barcelonins, de « a M curt
rlAMOS D l MANETA
'"encarregaren per delegació de la
DiUoaa Tineni, dia le dd corrent, ae cele- d'un comerciant que havia estat amic del meu pare.
tunia, el marquès de Palmarola, En i perruca, del segle XVUl. sentien
n r i a l'AJnatament la subhasta d nfe
Wíteíor Guandia, E n Pere Ros, i En com En Cam.pinany i En Jovellanoe, hdient,
per • la coacatió de patents de cirHe conegut l'alt comerç, l'alta finança anglesa: als vint anys, grà[í>s«n Francesc Seguí, d'acord amb la glorificació del treball mamsal. caladi de piano» de maaeta per '» via
cies a una aventura amb l'octava filla d'un pastor protestant, vaig haEn Moles, de portar a la pràctica la tan deixat a la resta S'Espanya. Te- pdhUca.
nien per honra la tasca que altre
Lea coedldau per a pendre part a la dita ver d'establir-me a París com a professor de balls moderns; he tractat
menyspreava. Volien el gremi i (nbhasta obres a l'efidaa Central del Ne- Íntimament l'aristocràcia francesa. D'allà, com saps, he passat a la
Passaren alguns mesos en prepara- gent
sedat
dlosfcans (pi» principal
la 'hídalguia'- Potser aqui po- de ka Moaldpd
' s, i per fi el & d'abril de 1775 s'o- no
Casc» Coosistotials), durant Ics ho- carrera diplomàtica. Però una enyorança em consum, d'ençà de la
drlefn
assenyalar
dues
orientacions
l'aula ben proveïda de material diverses que dmpliren ei passat se- res de despatx
infantessa. Els més alts ambients estan democratitzats, engrollerits.
de motUos de guix. de fabricació gle,
CASES BARATES A ESPLUGUES
1 que encara, per desgràcia, perRegna per tot arreu una cordialitat repugnant, una alegria plebea.
Ha »»itat d (enyor alcalde ona comluiò
Pou tal Ventusiasme de ia duren
en l'ànim espanyola.
de la Banca Sodd de Fredaid i Estimnl
Jent per a rebre les Uíçons que doNo he pogut trobar enlloc les distàncies, les cauteles, la sublimitat
de
Catalnaya,
presidida
pd
•en
funAí'lorr
l
ti nombre datumnes s'hagué de
SSPIGOLAIRE
•mat aenror Carda Sanjuan. invi:aat-!o a en certes fredors, la pompa gran en certes reconciliacions, que voltaun 7nestre-ajuda.nl, amb el
l'acte de la benedledó de la «era stoieta ven els meus anys primers.
i de lòO Uiures anyals. Per les qua1 in» u n ració d "on trop de soo raí-> qne
per a Unrs socis ha constratt a Baplii- ie«.
ls dels concursants, et nomenaJOSEP C A R N E R
ren tots dos : En Marian lUa i En
Publicacions rebudes
BBTOUI
iPere Pau Montanya, aquests, sots-diSa tornat de Suïssa t s'ha poMessioaat imiiiiiiiiiumiiiiniiiiiiiiiíuniiiiiiiiiiiRiiiMninuiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiMuiitiiiiiimininiiiiinin
Irector de l'escola durant 23 anys, i
—Referat ak diürn psfcedeMBcnt» 4e novament dd càrrec d cap dc la Secció tnu| director a la mort d'En Moles.
U telefoni» «ntomitka • l'estrsaaer, hs co alcipd de Pinancc*, don Miquel Vidd i
• pabUcv, ea cl oftm. «1 de I» re- Cnard'ola, acabada la Ulcteda qne li Cou
Plagueren donatius de tols indrets acaort
vUu «IWrlc··. ua interesí-nt ertndl d fe- concedida.
La
contribució
j a f t e * a a u',s M
Iper a l'Esoola, dísanglrUrse en la puut tècnic doa Kannel Maria, qne taat
BL
SEÏVEI
DE
NETEJA
A
SARRIA
s'
h
a
distinsrit
pel*
«eas
treball»
I
iaiciativt»
A znés, en virtud de l'ordre del miI protecció Vintendenl Caitafloe, pare
del futur general i duc de Ballin, tftií j «a 1» xarxa telefònic» dc ia Manocananitií
M rcddar «enyor Brcaon ha presentat
L'Arrendatàrta de la Recaptació de
de Flnaaces. els valors corresa la CíotímIó de Foment ona moció perquè Contribucions, notifica ala contri- nistre
aJ segon trimestre d'Indus* Barcelona
* t £ T u \ ™ d 6 del te**», ta «caU, s'amplii d teme de l'antic municipi de buents de les zones de Gràida, Sant ponen*
trial dds pobles agregat* de Gràcia.
d servei de neteja de Barcelona,
oi mateix any S oferiren tres pre- ; teleftaka ha e«Ut co ct«i*Unt efolucó dc per. Sardà
quedant disponibíe la brigada qne actud- Martí de Provençals. Sarrià 1 Badalj- Sant Gervasi. Sant Marti, Sans. I.»s
I Tnis en púbHca oposició, i concursa- faedoBameaí. tendint temon *m la
maat d sro«U f* » repàranon» de caràc- no, que as rebuts de les Contribucions Corts. Sarrià, Sant Andreu 1 Hort;.
ren cent noranta set alumnes, dictant ! S T í L ^ i d ï * v ^ i ^ ^ a raïSSÍ ter nrtent d paviment dels carrei*.
i Impoedos corresponents al primer i1 es cobraran fins el dia 29 de seiemel veredicU l'acadèmic de Sant Fer- ta £ « u a o i ^ S S ^ i d d ï í
segon trimestre de l'actoal exercici,; bre. pròrroga que Ja s'ha íet pübllca
EL DELEGAT BBOI DEL TREBALL
ran i escultor Carlet de Solos, nas- , «d tdcftsàe, ba euat d aorf «sa 00 kaa
Ha compliasentat al senyor dedde el ma- conforme a Instrueció. una vegada en el ButUeti Oficial oúmero_209 del
CUt a Barcelona
' MÉ*
iarestíïadoo» tot» el» «cala, dstrat
Víctor G. d'Eehavarri i Casta
el termini reglamenlfr-1 dia 31 del polsat mes, per acord del
.1
, . •
. . . de la tel •comank»i6. i le» sew» oonqulrtMi Seda. d ào~
qual ha estst Bomrnsr, delegat resi transcorregut
Al cep de dos anys es formulà el
^ i ^ . ^ aétnnu (a*e> deroiadd — dd ministeri
rl. es concedeix una prorroga que do- Delegat dHlsenda,
dd ïttbell a Svodona
Dimecres, 5 de setembre de 19Í3

,a

s o l u c i ó

d

e l

a c r i s i

Municipi

4 k 5 de eetembr eóe igaj

LA

VEU DE CATALONYA

El éovern de la Mani
E

L

C

O

N

S

E

l

mMm

• '•:.:-M
tàài<úí > V

mmmm\m

II

N'ANSELM GUASCH

EN PERE LLORET

EN PERE MIAS

Conseller d* Telèfons

Conseller de Ferrocarrils i Obres Hidràuliques

Conseller d'AgricuIturs

primer. Geografia oconòcoÉca; segon,
COMISSIÓ PROVINCIAL
Mercologla; tercer, Onganització d'EmLa Comissió provincial na despatpreses Mercantils; quart. Aritmètica xat els següents assumptes:
Mercantil. Estadística Comercial 1 AsRecurs d'alçada interposat per don
segurances; cinquè. Dret del comer- Isidre Casasayas, president del Circol
ciant; sisè, Transports. Duanes i Po- Lliberal de Vilumara, contra dues
ESCOLA D'ALTS ESTUDIS OOMEB- litioa Mercantil; setè. Moneda, Banca,
multes, de 10 pessetes cada una. que
atMM
i Canvi intemaciona!; :vnitè, Teoria l i imposà l'Alcaldia de Rocafort i
de l'Economia 1 Politioa Social.
vtiumara, per celebrar funcions públiEs fa avinent als alumnes de l'EsAquests ensenyaments comprenen ques al local d'aquella entitat.
cola (fAlts Estudis Comercials 1 a
tots els que bi vulguin ingressar, que dos cursos cada un. Tret de la clas- j Recurs d'alçada interposat per don
la matrícula per al curs 1983-2* que- se de MercOlogia, qu» ós matinal, Josep Ramoneda contra una multa de
dteà oberta el dia 15 del corrent mes totes les altres es dOnen de set a nou 1 IS pessetes que l i imposà l'Alcaldia
Les classes, com de consuetnd, co- del vespre
de Sentmenat per tirar aigües pestimençaran «J dia primer d'ootubrePer a detalls, informacions 1 pro- lents a la via pública
Els ensenyaments qne s'bí cursen grames, dirigir-se a la Secretaria d«s
Recurs d'alçada interposat per don
eooaprenea ien caaièrtes s e g ü e n t - l'Eecola, Urgell, 187.
Salvador lila Casacuberta contra la
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EN RAMON NOGUER I COJ
Conseller de Política Social

i providència de l'Alcaldia de Monl1 seny per la qual se l'obliga a arranI jar i retirar una taula que té sltua! da del seu domicili.
Recursos, un d'alçada interposat per
' don Josep Mata contra l'acord de l'Ajuntament de Vallbona pel qual es
prohibí cl funcionament del forn
de terrissa situat darrera la casa número 98 del carrer Major, del dit poble, i un altra de queixa formulat per
don Bartomeu Pallarès demanant él
compliment del referit acord municipal.
Com a cap de la minoria radical a la
Diputació de Barcelona ha estat de-
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N'ANTONI IANSANA

EN JOAN FORNESA

EN SANTIAGO ESTAPÉ

Vke-presidenf primer. President de l'Asseroblaa

Secretari tercer

Vice-president tercer
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signat d senyor Colominas
i a la Mancomunitat el dosi
delia.
Ha marxat & Ces to na el
colau d'Olwer. cap de la
d'Acció Catalana a la Manc

Comissió
d'Educació Gener
Servei de conferènc
populars
AMPOLLA
Seguint la ruta començada M
brils pals oonfefanciants secy-
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EN RAMON RRJ VENDRE1-1'
Vice-president quart
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N'AGUSTÍ RIERA

EN ROMÀ SOL

EN JOAN VALLÈS I PUJALS

Conseller de Carreteres, Camina i Ponts

Conseller de Cultura i Instrucció

Conseller da Finança»

ISANTIAGO DE RIBA
nseller de Beneficència

foren oelebradee a Am- sió que els tou confiada, passaren
barrïada. mahQma del per Tortosa, continuant Uur tasca pels
Perelló, les conlerènclcs pobles de més enllà de la riibera dreICaiíura.
ta de l'Bbre. iEn l'espaiOs local de
y&i de les escoles, presen- 1 "escala de nois de La Galera, 1 daaJcalde, i acompanyats vant d'un púbUc nombrosísslm que
Ide la localitat. Mren do- oinivlia de gom « gom la sala — insufnsaUfl d'H^iene. sobretot ficient, puix molta geni no pogué ena la Uuila contra el pa- trar — rforen donades les conferencies
I qoal son tan pérjudi- d'Higiene i Cultura.
Is les de la vora del delta
I/eflcàcia immediata de les confeI El públic que omplia la rències tou exterioritzada amb una
ps de tres centes iperaooes— ovació entusiasta i amb un prec de
una atenció meravellosa, l'alcalde de la localitat: que ben
nseUs higiènics com les es- aviat fossin reproduïdes les dites conUraules en pro de la cultu- ferències, planyent'se que molta gent
ferfecclonament patriòtic de del poble no hagués pogut recollir
(utadans,
tant profllosos ensenyaments per la
insufcièdcia — malgrat d'ésser molt
es4>al6s —del local de les escoles.
LA OAiLCSU treociants, complint la mis-
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EN JOSEP MARI
Secretari primer
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ona prova ds com haviep tnteressat
els
oient».
1
Durant la llarga ruta de conferènEn aquesta nova 1 important vtla,
cies populars CambrUs-Freginals, els
foren donades le» darrere» conferènFHBGIINMJS
conferenciants senyors Valer! 1 Alsicies d'aquesta eàrte. Cal dir que la
na tingueren la satisfacció
que
Al sol anunci d'un pregó, tot el po- coronació de la rata fon eeplendorola tasca llur podés ésser preéencla- ble de Freginals — no Ü ba pes en aa. A la placa de la vila d» Santa
da per dos diputats de la Mancomu- aquesta localitat gaire més gent de la B-irbara. la gent no ífl cabia. (Ela
nitat que per atzar es trobaven en que fou congregada per oir les confe- conferenciants, presentats per l'aloal·
alguna do les localitats de la rota. rències — acudi a la plaça pública. de, parlaren des de ia magirifioa
Els diputats esmentats són els se- Des del balcó de la casa que el bon Casa Consistorial que aquest poblenyors Vidiella. qui escoltà les con- patrici .N'Agustí iMarti i Miralles pos- posseeix. L'atenció del públic laa. exferències de Cambrils, i el senyor To- seeix, pronunciaren els conferenciants traardlnèirta. En finalitzar els oonfemàs, el qual presidi l'acte, acompa- llurs discursos, els quals foren ova- renclants llurs parlaments, aquella
nyat de totes les autoritats de la vila. cionat». L'Ajuntament, en corporació, munió de més de m ü persones eaLa grandiosa sala del Centre Llibe- 1 altres autoritats, acudiren & casa l clatà en una ovació grandiosa Totral Autonomista, de Godall, s'ompli del senyor (Marti i Miralles. Féu la 1 hom deia a Santa (Bàrbara, que mal
materialment essent una de les loca- presentació dels conferenciants el I no s'havia vist una tan espíendorosa
litats en què més dones í criatures senyor metge de 1$ localitat. Instinti- I manifestació del poble, palesant ua
assistiren a la conferència- L'atenció vament, el poble vibrà de patriòtic daler de cultura \ fent aaa Un '
que el públic prestà i els comentaris entusiasme.
alinaacló naUUWB^
que seguiren a les contferènoles, eren
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EN JOSEP BR1ANSÓ

EN FRANCESC CARBÓ

Secretari quart

Vice·president segon

EN RICARD DE CAPMANY
Secretari segon

LA V E Ü D E C A T A L U N Y A
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Informacions

FEIXISTES VOLEN ELIMINAR
LA CLAQUE DELS TEATRES
Després del parèntesi de l'estiu
• tia reprès la temporada lírica ala
A Ferran AgvUÓ.
•efltres de Milà, oomençoní el ieatre
Encara
que
la
llei
electoral del 12
Verdl amb l'òpera d'aquèst autor
•Força del destí». E] dia de U Inau- de juliol de 1919 (hagués donat un alguració es produí un fel que ha. es- tre resultat que no el trioml d'aquesta lliga anomenada del «Bloc Natiotat mcifli comentat:
nal», que ningü sap on té el seu doA la porta «lel teatre hi havia un micili social, ni qui el compon, la
vellei mcfli cosegw en les sales d'es- aiei no satlafà a cap organització.
poctacleí, era un cap de «ctaqu'e». Perquè realment els seus dos articles
Tot plegat se 11 presemaren çuatre essencials són antinòmies: un d'ells
Joves resoluts els quals l'iavitaren es funda en la representació propore que Justifiqués la seva presència cional; l'altre institueix en favor ds
allí.
la majoria, una iprima formidable.
—No hi faig res — va contefiíar.— El
primer Indigna als majoritaris
Tinc deu entrades que m'han prc- que comprotoen el let de la represenporoionat els senyora arataias que tació proporcional, i el segon, natuban de cantar aquesta nit i em pro- ralment, indigna als proporcionalisposava dlstribulr-les a alguns amics, tes.
per sostenir una mica la temporada
Aquest problema encara es complique comença, a a de IS, per pur
ca més quan es pesen les «arrlères- J
amor de l'art...
penaées» polítiques, doncs tant el
—•L'art no té necessitat aei vostre «bloc des gaudhes» 00m el «•bloc Nasosteniment — 11 va replioar un dels tional», es creuen segurs de vèncer
Joves — i els «senyors» artistes en- amb el sistema que tenen escollit.
cara menys. Les deu entrades podeu
Aquest Tet. naturalment, ha motivat
ilançartos, marxeu d'aquí i procu,reu que no se us U torni a veure. que molts diputats, sobretot aquells
Heu de saber qui som i què volem. que no tenen gaire segurs la seva
EI Verdl es torna a obrir sense «tíla- circnmscripcló. hagTn fet proposicions
que». i des d'ara toís els 'catres de que la Comissió encarregada d'estuMilà ban de funcionar seoae «cla- diar-les ha tingut de posar a la porta
queurs». Bona n i t 1 home avisat... un flletreret oom el que porten els
tramvies els diumenges a la tarda a
El vellei Be'n va anar tot moix 1 l'hora de les sis: aCompIeto».
ds quaire joves enlmrem all teasie,
en ei qual la funció d'Inauguració
De totes maneres, el Govern franes va celebrar sense «claqueurs» 1 cès s'ha compromès a defensar el
entre continues ovacions espontànies sistema proporcional tal oom la Uei
de4 públic.
del 12 dc juliol de 1919 el va instituir.
Els quatre joves .són ex-combatents
Però. una sola modiacacíó sembla
i «aixliU» de guerra els quals per- possible, i aquesta (per als diputats
tenyen al grup <eútisia «fonoll».
actuals, és talment «objectiva» i perilil
programa que s'ha emprée llosa, doncs es tracta de l'augment 0
aquest grup pot explkar-ee en po- mímvacló del nombre de diputats.
ques paraules: redimir Tart teatral
Aquest progecte Iha estat motiu d'ado la vergonya dels apltaudiments jornament
cada vegada que ha anat
wssalapiaU i per tant fer desaparèi- a dlsculir-se
i a mida que avença el
xer delsl teatres la plaga dels «da- temps electoral,
els diputats contraqueurs»...
ris &l projecte de la disminució del
(renoralment no són aquesta els I nombre de diputats, es proposen coacque cerquen els artistes, sfeiò aquests cionar al Govem, anunciant-li que la
afls •rlaqueurs·. encara que hi cap seva actuació a Ja Cambra canviarà
©1 dubte si amb això ee mira a as- segons la que prenguí el Govern cn
segurar-se un apoi 0 tal vegada ga- pro o en contra d'aquasl projecte de
rantí r-se contra una eventuall hosil- reforma.
Uitat. De totes maneres l'expllcaoló
Com que ho creiem interessant, hem
més rnrrant és que els artlsjes cerquen els «ctaqueurs». cantass d'ò- ' parlat amb un dels homes més conepera i d'opereta, aortors, artistes de guts com a làctks del «corredó parvarlet-és, maBtoe.', ediloiBk propieta- lamentari», 1 com a profeta electoral
ris de teaüres i empressaris. tots miren a valoràr-se ells mateixos o els
propis eepectedles, sovint molt m è s
enllà dtll mèrit reall valentae de categòrica advertència que no se la
lal «claqne» que no sous serveix per vegés mós per allí. I la «daque»,
«donar el punt» dels aplaudiments 1 ; Junt amb el seu cap, va desaparèia fer moure 1 apatia de! públic, com xer.
es presta també a etterar la vàlua
ün altre dels caps-claque fou trode la producció, essent per tant no- bat al teatre Galeria. Quan fou inciva a l'art en sí i ai qui hi milllia. ] timat que deixés el seu oflcl i que
abandonés per sempre el teatre, reA part. de la immoralitat prejudi- cordant-se que en els seus bons
cial, s'ha de considerar la immora- temps havia fet de lluitador, intenlitat que representa délxar que ià resistir-se dient:
aquestes persones visquin es forma
—Jo soc un ciutadà lliure. Tant
parasitària i es vegin portats fatal- és així que tinc la meva llicència
ment a forçar la màquina a limita d'ús d'anua.
Intolerables. Han passat els temps
I ensenyà ei cinturó en el qual
en que per una petita tarifa, amb
cav alle reses descomptes a les senyo- portave el revòlver. Però els altres
res, es retribuïen fls aplaudiments li varen respondre amb un6~àrguancmenats de «eonMa» i que gra- menís que el varen persuadir a ecíipEl tercer cap de te «claque», exduuba els succéssitis segons la cordialitat i la insistència. Distingia 6ar-*e tot seguit.
els -bis. quasi espontani del «bis» aspirant de tenor, ee troba actual8 quelslevol coet. Dosificava les veu* ment a l'Argentina per portar el pes
eflCTces de »bé» i «bravo» 1 al cridar de les seves mans expertes. Els quaal pro^eeni, 1 finalment reservava el tre conjurats havien convingudesperar-lo el dia que tornés, però semifanalisme» a preus convencionals..
1 bla que un amic I ha advertit i és
Hi havia en tot això una honeste- | probable que prefereixi respirar l'aidat comercial, i llevat de rare*. ex- 1 re americà.
cepclofis, tots eren modestoos. Però 1 L'episodi del teatre Verdi ha estat
què es pot pensar avui d'un tinor ' ei dairrer, 1 sembla que p£r ara s'ha
que per alimentar la «claque» donà 1 obtingui que als teatres de Milà no
setze mil lires i es presta que se 11 hi hagi la plaga de la «claque».
res un homenatge d'un bastó amb
el puny d'or, remès a la sWa cambra com a record
La Fira de Praga.—El coPer això a Milà ha «M? molt ben
rebuda la Iniciativa del grup íelxis.
merç entre Espanya i
ta «Tonoli». L'han secundada te. corTxeco-Eslovàquia.
poració del lieatre Líric, l'oOçJpa de
col·locació 1 els propietaris dels teaPraga, 4. — Ha arribat a aquesta
tres posant-se a l'obra de fer front capital el senyor Joan Miquel Cussó,
als ceps de la «claque».
delegat d'E«panya en la Fira TuterA Milà n'hi ha 'tes d'importants.. nacionai de Praga, essent rebut pel
Un d'ells fou trobat ai Diana I la Comitè de la Fira i nombroses re•nova pollcl« teatral», no volant per- presentants de les forces econòmitorbar el curs de l'espectacle, l ' i n - j oues. i essent objecte d'afectuosos
v^à que fos al Jardí a l'entreacte, ' obsequis.
lunü amb la seva patrulla d'aplaudi- I El senyor Miquel ha començat les
dors. Va haver-hi una espècie de j èeves gestions per a una prompta
parada mllilar, davant la quai va Intelligèncla comercial entre Lspapre^emar se la «cUau*» t rebmu uae nva i TxecoasiovSguia. — HavaS.
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quasi, quasi infal·lible.
! aquest polític ens ha dit:
—la llei de 1919 flxi el nombre de
diputats després de saber la xifra de
la població. Aquesta operació es va
fer amb el cens de 1911. puix l'arranjament quinquennal de 1916. coincidí
amb el ple de la guerra, amb la batalla de Verdun, 1 no es va fer. A
més, es tingué de Juntar al veJl cens
el nou i improvisat de l'Alsàcia i la
Lorena. En resum, el total va ésser
el de 636 dliputats.
Aquesta xifra és molt elevada, és
la xifra més elevada que com a representació ha conegut la Tercera República.
—Vostè creu?
— No ca! mss qtie fer un breu
resum històric. M i 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 deleçats; l'Assemblea
legislativa, en tenia 245. la Convenció,
760. Sota el Directori hi (hagué dos
Consells; «un de 500, l'altre de 250,
sempre la mateixa suma. 750.
—tXo obstant, durant l'hnperl 1 la
Monarquia restaurada
— Ah, sí! Sota Lluís XVTII. Carles X i Lluís Philippe, no h i hagué
grans nombres de diputats, tant aviat
n'hi havien 248. com 430. Fins en
1840. no es retorna a les xifres de
caràcter 1 tradició revolucionària:
900 per l'Assemblea constituent; 750
per IWssembleà legislativa de 1349 1
750 s-er l'Assemblea Nacional de 1871.
—il vostè de què és partidari de les
numèrlqoes representacions o de les
restringenteT
—Oh! A m i m'és igual. No s'ha
d'ciílídar que la ttlel de 1919 fixa la
x i i r a de 628. amb caràcter provisional, puix diu que en 1924 el nombre
de diputats serà el d'un per cada
Í5.000 (habitants.
— I .perquè no es va fer així aleshores í
—Perquè la guerra havia disminuït
estraordinàrlamem la població. Però.
ara. automàUcament havia d'ésser reduït de 686 a 530. La llei de 1919 ho
exigeix per moltes raons, entre altres perquè en 23 de març de 1980.
s'augmentà la indemnitat parlamen-

Itàlia, França i Espanya

J
París, 4, — Baferlnt^w a diversos
rumors que circulen, relatius a nn
pruper viatge de S. M. el Rei d'Espanya a Roma, «Le Petit Parisisn»
diu efl següent.
«Segons els rumors de referència,
sembla que Espanya tra/cta de dur
a la pràctica en el territori Internacional un pla encaminat a isolar
França, davant l'amenaça de la Germània reneíxent. Es cosa sorprenent
veure com un Gabinet constituït per
representants dels partits dinàstics
avançats comparteix els punts de
vista preconitzats pcis elements francòíobs.»
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VACANCES APROFITADES
Un estudiant de la l'niversü.v
Tolosa. iNorbert Caeteret, axp.o
un petit corrent d'aigua si
rrtnla, els voltants de Sant Mg
ha descobert, a í>oca distància d* i j
rtftci de sortida de la galeria qn« i j
gua omplia quasi completament, l'J
trada d'una segona galeria pendec]
seca. en la qual hi havia dive
sales, de dimensió mitjana, en
de les quals experimenta una
sorpresa.
Als ulls de l'estudiant se l i pr
taren imatges d'animals, bous 1
ós. modelades entre l'argila. T«,
trobà gravats, representant anínuj]
diverses pintures.
(L'any 1912. visitant la gruta
duc d'Aubaubert. de l'Ariège, el cos
Enric Begouen va descobrir en
sala dos (bous d'argila, un mastít]
una tamdlla, modelats amb ta
molt realista, per un dels avast^
sats dels temps prehistòrics que
taren per tant de temps en les
vemes.
Fins ara aquestes dues mostres d c
primitiu, que ibavlen suscitat dlai
el món savi un viu interès l dia
sions apassionades, eren les únlqoi
| que es tenien, i llur antiguitat ^1
I dia ésser discutida. Els animals dc)
' gruta de Sant Martori, són més gn
i d'una factura menys acabada. 11
un estat de conservació menys
I fecta que els de l'Ariège. pert i |
ganes de les seves parts són cob
tes de cristal-liteacions oalcàr. s i
d'estalactites.
Abans de seguir endavant «n
seva exploració, l'estudiant Caï.at
telegraílà al cointe BegóueTi, Í" '
. s í i a pogut donar compte, al lloc
1 teix, de l'interès i la importància 1
: descobriment

tària de 15.000 a 27.000 francs anyels.
i aquest augment va 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'exe
cucló de la Uei. quan existeix no
una. sinó tres lleis — pel qoe m'acaba
de dir — què ho manen T
—Perquè el Govem ha demanat la
derogació d'aquests textos I la continuació de la xifra dels 626.
—Per què?
—'Uns diuen que deu haver-hi una
xifra quasi d^ile de diputats que de
senadors. Doncs, si en 1876 foren
acordants 300 senadors (dels quals 75
són inamovibles) més els 14 que s'hl
afegiren en 1919, en retornar a nosaltres l'Alsàcia 1 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 h i ha un altre argument d'ordre moral, 1 lés que les
regions alliberades perdien 10 diputats, i (^loen que seria intolerable veure com «nos dèpartements ibérolques
et ravagés du Nord et d« l'Es;, ajouter cette mutilation polltique». 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
despoblen i invoquen els escàndols
ben coneguts de l'antic règim electoral anglès, d'abans de 1814. quan
les ciutats potents nascudes en el
Nord-Oest: Manchester, Birmingham,
no tenien diputats als Comuns, menUN FALS AMBAIXADOR
tre que els camps com Bute o Old
La setmana passada es presenti]
Sarum. n'elegien molts qne no reun elegant hotel de IWilàntic j
presentaven a cap elector.
un personatge distingit, el qua!»I
manà <una habitació. EI directoill
— I doncs, què passarà?
va respondre que l'hotel estava -I
—Per ara. sembla possible que do- ocupat.
I
nat l'estat iparlamenfari. signí possi—En aquest cas — va respondr«(l|
ble ia disminució a 530. Però qui l i desconegut — m'obliga a revelar tk
diu a vostè que aquest Govern o els meva identitat. Jo soc sir Auck'.tall
que, veuen en perill la seva represen- Geddes, ambaixador de Ja Gran 3»|
tació no tornin a posar la qtíestld 1 tanya.
guanyin? Bes hi ha segur en aquests
Naturalment, la direcció <i£ !'."' moments en què tot esta embastat...
es va donar pressa a posar a ditj*!
sicló peva tot un departament, l Í'JI
FRANCESC MAlüRíED
periodistes s'aifanyaren'a dema'-i'-'
entrevistes.
El personatge féu declaracions f*
a suposar. «Le Petit Parlsicn» acaba bre la política íranco-tritànica. i •*!
preguntant-se sí Itàlia realment do- ' bre les relacions americanes. Aqu*!
narà /a aquest viatge el caràcter que ': tes declaracions ifotien' tramet^ >|
; 11 atribueixen alguns clements ollclo- tots els diaris americans.
sos de Madrid. — Havas.
(Les agències trameteren el ten * l
les declaracions a Londres, sabent-al
aleshores que sir Auckland G«ddí»|
LVAudace»
era a l'estranger.
surt de Tànger Però entreiant el distingit
Tànger. 4. — A íes ires de la tar- després d'ïiaver paçat el compte f*l
da d'ahir, deixà aquesta rada ei lor- se l i demanà, havia desaparegut, d"-!
prés dlhaver donat lee gràcies P«|
pediner «Audace». — Havas.
les cortesies de les quals havia
objecte.

A Tanger no passa res

Els vice-presidents de la
Societat de les Nacions
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Curiositats

Tànger, 4. — Tots els rumors que
han circulat per la premsa estrangera, segons els quals hi havia haDesprés de declarar que les nego- gut un incident entre «carabineris»
ciacions relatives al viatge del So- italians i oficials dels labors francès
birà espanyol no estan tan avançades i espanyol, estan mancats en absolut
com determinats rumors velen donar de fonament.
En els círcols oficials s'ignora quin
l.agi pogut ésser l'origen dels esmentats rumors sobre d suposat incident,
del qual ningú ha sentit parlar entre
la població de Tànger. — Havas.
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Ginebra, 4. — Aquest migdia ha celebrat la seva sessió inaugural la tercera reunió de l'Assemblea de la Societat de Nacions, sota la presidència del delegat cubà senyor De la
Torrieote. nomenat, com se sa(p. president de la mateixa.
En iDlla es van donar a conèixer
els noms dels presidents de les diverses comissions, que foren elegits
aquest matí. i que són al mateix
temps vice-presidents de l'AssemMea.
Aquesta va procedir a l'elecció, mitJançant escrutini secret, d'altres sis
vice-presidents, entre els quals hl figura el comte de imeno representant
d'Espaiiva. — H*>--

MORT D'ALEGRIA D'HAVER TRO-1
BAT CASA
Malgrat l'estabilització de la
I
na. les condicions de vida * Vi«n4
estan ben lïuny d'ésser normals- ^ 1
de les oosss més difícils, és la ° i |
trobar un pis que no sigui nwblat
Un empleat de -ferrocarrils, anorn»
nat Rodolf Seserka, feia tres " P
que en cercava un. Sense haver ?*"
dut l'esperança, 11 l o u comunicat &
dia que havia obtingut un depar»
ment lliure.
Dissortadament no va poder-lo
par. La seva alegria l o a tan gran fl"*
morí d'un atac de feridura
LA MORT I » L'ïHOME-BLAU»
A (Nova York ba mort «1 cap'^
Frew Walterw, que en altre temE»
era conegut per tot el món. Se 11 0*7
ivhome blau», i va formar part
rant molts d'anys de ia famosa S**
ria de fenòmens del circ BaruumL'autòpsia ha posat en clar qu« w
s la ipell, sinó també el cervell,
sols
cor i els altres òrgans, així oom 1
els teixits, eren de color blau- Lorgen de tal fenomen és atributt a t i *
que Frew, ara fa ans quaranta aOï*
trabeüant en una mina austraU*»*
fou emmetzinat pel nitrat d'arg*»Però això no l i va impedir <ï"
gaudís de bona salut. Ha mort »
68

ï t g . x i . — Kmeeres, dia 5 de jetembre <àc 1923
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o c u p a d a

„ » la flota reunida a T«començà 1«» primeres operad'MBfcarcament dc materl^Uj
kria i tropes. Al vespre harvía
t t l r sense que les tripulacions
I oficials coneguessin la destlnaiiuda solament per l'almirall
1 4! «eu *eia.t major. Per
motiu la maloria de la trtpuera del parer que la missió
j^avia de complir la flota era
fralt AdriAUc. í això tenint en
les remors circ alades segons
la. a conseqüència de la •lle. senyor Mussollni a tugoe5«a preparava una demostració
a Fluroe.
. dels yalx«Us "havien em|t diversos batallons i seccions
ena campal, de muntanya,
«, de carraMners. de sanitat
loadretes d'aeroplani.
\ n la (Iota Ta sortir del golf
jkranto l'almirall -Solari va dofpdre a lexplorador «Premuda».
d'alguns cacatorpedlners, que
s un reconeixement vers Sanj-anta a l'objecte d'assenyalar
quadra qualsevol obstacle posL'expktrador <Premud&>, que
_ i ex vaix«ai alemany de gran
litat, reaUtaà la seva missió i
•hores després ««senyalava a
_ dl Cavour», vaixell almirall,
pTwrttsó era eompletaanent lliuIque no M bavla cap vaixell a
a. Aleaborae l'esquadra Wu via
' a l llarg de 6«ntl Quaprimeree bores del dta «1
Ca^oor» rebla un radioaníb el qual s'ordenava a
Éolarl que (trametés un
s ConM amb 1 objecte d'inJa rendició 1 participar l'ocude l'illa per part dels caça
Idíners Italians. També aquesta
na la mtssló fou confiada al
Ell WPremuda·, el qual, escorI per dos «açatoBpedlners. féu
lünmediatament vera ConM, amaIt a la banqueta en mig de Vesfyesa dels babitants. Desembarcà
apltà de vaixell Antoni Fosehini,
fual, per compte de les autoritats
3es, anà a intimar la rendició
guarnició grega,
governador grec va respondre
Jant una protesta enèrgica i
fianant iníormar «1 Govern d'Atede tot el que succeïa. Però
Idal Italià, que anava jtcompay. d'un piquet de mariners, notique abans les unitats italianes
tingut cura de trencar lel
(le que uneix l'Ola amb terra
en oap cas el Govern de Homa
procedit a notificar al d'Ateles operacions que eren en curs.
atretant el ministre d'Itàlia a
|Qes, senyor Montagna, íiavln redel Govern italià un despatx a
awflcar al Covem «rac. Ien tol
^1 el senyor Mnssollnl anunciava
bavent-se respost a les deraan.
formulades per Itàlia amb un
dl
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L'actitud de Grècia

EL QUE DIU «H. MESSAQIERO»

text íntea la nota
Poincaré
l'encarreAtenes.—

Ooreni.—Ha vas.
VISITA M. POINCARÉ
Paris. t. — Bl president del ConCONDUCTA DEL CORONEL »OT- sell, senyor Poincaré, ha rebut la vi-

sita de l ambaixador dltàlla en
aquesta capital.—HavasP,rDa· *• — Ha produït indignació
li opmló pdbllce un comunicat d'A- MANIFESTACIONS CONTRA ITÀLIA
ces, en «l qual es pretén justificar
A ATENES
I coronel BoUarts, J on també es
Roma, 4. — L'Agència Stétenl pu^ " « • • a i qae aquest, en «rrtbar a) Uoc
I"
v» trobar el onalor CorW bhca el següent comunicat d'Atenes:

« a * vida, però que en

e

doriiment fjue en substància era un
Un comunicat de l'Agència d'Aterefüs complet, Itàlia bavla estat po- nes ha fet públic que el ministre de
sada en la necessitat de procedir Negocis Estrangers de Grècia en la
al desembarc a lOlla de CorM d'un resposta que donà al ministre d'Itàlia
comingem, de tropes Italianes. T es quan l i comunicà l'ocupació de r.oríela l'auguri que Grècia no realitzés fú, declarà que considera wiuesta
cap acte que (Aligués a modificar el ocupació com un acte hostil 1 injus«aràcter .pacífic de la mesura presa. tificat.
£1 comandant Fosohlnl digué al goEl govern grec ha encarregat als
varnador grec de Corhl que la rendlcié seus representants diplomàtics de propacifica de la guarnició grega, com- testar, prop de les potències, de Pacte
posta d'un centenar d'bomes. seria d'Itàlia i no té la intenció de responassenyalada amb l'bissamont de la dre a aquest acte de provocació, lïant
bandera blanca a la fortalesa.
en la intervenció de la Societat de
Ço que succeïa fou comunicat a la les Nacions.
flota, i aqiuesia es dirigí vers l'illa.
Lamenta el comunicat que la flota
Quan b i Jou al davant no es va italiana
procedís a l'ocupació de
veure cap bandera blanca hissada Corfú abans
de les quatre de la tara la fortalesa. S'esperà que passés da de! 31, quan
el ministre d'Itàlia
el limit de temps donat al coman- a Atenes havia advertit
que o les cinc
dant grec, l aleshores l'almirall So- presentaria una altra nota
amb un
lar! ordenà que fossin disparades al- termini de cinc hores per contestargunes salves com a senyal de la l a Protesta del fet que s'hagués disInvitació a la rendició. I com que
contra una ciutat oberta en virtampoc després d'aquest adveniment parat
va aparèixer la bandera blanca, es tut del tractat de 1861.
•Grècia — acaba dient el comuniprocedí u disparar sobre la íortale-a
cat —, encara que petita, podia 1 havia
aiffuns iretó de poc calibre.
de respondre a aquest acte d'hostiUn d'aquests trets de canó causà litat d'Itàlia però ha preferit dlrlglralgunes víctimes entre la població se a la Societat de les Nacions. Insque /tingueren 3a imprudència de tituïda per ta tutela de la independènrestar a la tona exposada al foc cia, de la poblrania I de l'honor de
lintretam el governador l el co- tots els països contra tota ofensa. No
mandant grecs de Confii es vestiren obstant, si la intervenció de la Sode paisà i desaparegueren. Igual fe- cietat-es revelés iqjpotent. Grècia, moren molts dels soldats de la guarni- guda per la desesperació, es veuria
ció.
cbligatla a defensar-se contra la inva•Després deüe primers dispara do sió Italiana..
canó fou bissada al semàfor del Castell la bendera blanca i el desembaro
pogué començar. |E1 r ^ l m e n t de
desembaro de la marina eslava ja CONTRA ELCOMANDAHT CREC DE
preparat per a combatrà
OORFU
Les tropes començaren a pendre
Roma^ 4. — L'enviat espècia de l'Aterra al nord i al sud de la ciutat. gència Stcíanl, comunica per telègraf
Seguidament fou efectuada l'ocupa- des de Corfú el següent:
ció de la fortalesa Un batalló fou
•S'ha iomprovat que el comandant
destinat a la íortalesa véUa. trobant- grec
del petit fort de Corfil, ha 1nbl a dins part de les tropes gregues, correguJ
|rcsponítoibUitn> per Ja
les quals foren desarmades 1 obliga- mort de' ien
nombre de persowts
des a restar dins del vastedi. Imme- refugiades petit
al fort. Ja que aquells indiatament era bissada la bandera ita- feliços no foren
avisaíe de les ameliana damunt la torre de la forta- naces del comandant
italià de fer
lesa mentre les salves dels vaixells foc sobre el fort.
I els crits de «Vteca el rel» la saluAl mteiz teops, el coroandant Italià
daven.
tampoc fou avisat de la presència de
Prop de les dnc de la tarda co- refugiats, en un ediflegi destinat exmençaren d'afluir a la banqueta les cluslviameint a allotjar soldats.
embarcacioM portant part de l'exèrPer altra part. n i el comandant del
cit, material d'anilleria, proveïments fort
cap dels soldats que estaven
I una companyia de telegraflstes que a lesniseves
ordres resultaren morts
procfrli fot seguit a l'ooupacló de ni ferits, deixant
en evident perill a's
restacíé radlotelegràflca de Potamrtf. que Invojuntàriament
foren aconseels diversos contingents de tropes guits pels díspaís de IcsquiJra
ita'han estat destacats entre els muni- liana.
cipis de l'illa que té una extensió
.Segurament es volgué que arçuastes
bastant considerable.
víctimes servissin a l govern d'Atenes,
Els 13D gendarmes que feien el com a mitjà de propaganda contra
servei de policia a la ciutat dema- Itàlia. 1 com a compensació abominaren poder continuar en llur exer- nable de l'assassinat d'Atenes, com
cici i els ifou concedit No obstant, a mitjà de propaganda contra I t à presten també servei carrabiners Ita- aboor.'naWe de l'aesassina» de la Colians. Com que a Oorfú es parla missió itatolna de delimitació de fronmolt la llengua italiana, la tasca d« teres. — Havas.
le» tropes d'ocupació és molt més

or Glurlatl, membre ds la delega- que arribi al seti poder el
itallana en la Societat da les Na- gre de la resposta de Grècia
Italiana, i f r l que el sanyor
'* «wa arribada, ha celebrral una ha demenat urgentment a
•evlsta amb el president del Con- gat de Negocis de França a
«njor Mnssollnl.
Havas.
^ a 1% tarda, havia de tornar a L'AMBAIXADOR O'ITALIA
*ore. proveït d'instrooclons del

p p t í d'anxiUar-k) o portar-lo &.
1 seu sutemòbU, va toroaí al lloc
.9c p«r demanar bomes I captuP els assassins. En tornar, anà una
m ygsúM on Jeia la missió «alla. •g·ss·aada. Ja trobà mor» el mac·«». — Hams
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l'ambaixada

lOIURIATI TORNA A GINEBRA
LA INTERVENCIÓ DE LA
}Z INSTRUCCIONS DE MUSSOLINI
CONFERENCIA D'AMBAIXADORS
orna, • — Procedent de Ginebra
Paris, 1. — La Conferència d'amarribat a aquesta població el se- baixadors
celebrar* una reunió així

l^f?

t

-Després dels funerals celebrats

aidr amb tota soltmniut en honor da

iés vKthMa Kananes, usa immensa
gentada circulà pels carrers amb banderes, cridant l en manitestaeló hostil contra Itatta, d^truint la bandera
de ''Ambaixada 1 inftaai aMaMar
l &diOd. Havas

Roma, i . — " I I Messa^lero» qualifica d'hàbil escamotelg per » ocultar
propòsits que s'aparte totalment do
l arrajement del conflicte actual. la
petició del govern grec de que intervingui en aquest couíllcto la S :cietet de les Nacions.
EI govern que presideix el senyor
Gonatas — diu el l'esmentat diari —
tacat de sang naclonad. no ha estat
encara reconegut per leo jiotóncies estren ge res.
Aquest Govern no té ta regla llurs
papers i no puc, per tant. dirigir-se a
una assemblea composta de governs
isgulars 1 ntemacionais com és la
Societat ffe les Naclon». ^ t - N .
Es, per Isnt, evident que si el govern o Gonates anés aoroetre a discutir a Ginebra, ewtonómioament a
totes les potències estrangeres estarien d i posades a considerar-so com a
lagal.
D'aquesta manera. 1 mitjançant l'a*
«Bss.jiat d» C*"JC lnd|/idue. Grècia
aconseguir!» suhstraure l'squlesènrla
inieraiacional d'enitna, <|a· fins art
H ba estat negada.
itàllí» — afegeix •*- té A més altres
Maae per a rebutjar la intervenció
de le Societat de les SaBiens em aquest
oonau^. .jat; ba esclatat per una
«Deedó de digoMat i bour» naolon
Aottaata qúMiaé. a mé*. -
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La premsa anglesa ha invocat el
tractat de 1864, que declara v i neutral
l'illa de CorfU i la posava sota la
garantia dc les grans potències. Segons aquest tractat l'acte d'Itèlla justificaria una intervenció franco-brttànlce.
Però la premsa francesa recorda
que l'estipulació de 1864 ha quedat
sense efecte per la signatura det tractat de Lausaua. Aquest protocol, signat pels representants d'Anglaterra,
França, Itàlia, el Japó i Grècia, declara que és necessari posar en vigor
el tractat concertat entre les potències aliades i Grècia per a la protec-

r

d e

C o r f ú

ció de les minories. El preàmbul d'a
quest tractat, del 10 d'agost de 19Ï0.
diu:
•Franca 1 la Gran Bretanya renuncien, pel que els afecta, als drets especials de vigilància i de control
que els havien estat reconeguts «n
relació a Grècia pel tractat de Londres deil 7 de maig de 1832, pel tractat de Londres del 14 novembre de
186S i , pet que es refereix a les Illes
| Iòniques, pel tractat de Londres del
I 29 de març de 1884.»
i Cal tenir present, però, que aquest
i tractat no ha «stat ratificat per tote»
' les potències.

dient — constlíuelr un cos que no es- av a l'atemptat comès a Janina i del
tà inolò en el pacte ooncertada amb qual fou víctima la Delegació Italiana
la Societat de las Nacions, la qual. per en la Comissió de Delimitació de frontant, està mancada de competència teres. — Havas.
per a jutjar-la; i el provocar la seIRoma. 4. — Telegrafien d'Atenes a
va intervenció, cim ho fan els governs l'Agència Stefani. qne el Govern grec
hel·lènic l britànic, slgnlfloaria tan remeté anit passada a l'en carregat de
solament salvar la inmunitat dels as- Negocis de França la rseposta a la
sessins i atemptar d'una manera Irre- nota que ISesmentat encarregat havia
mediable contra la confiança que Ità- presentat en nom de la Conferència
11» té en la missió moral de la Socie- d Am Baixadors.
tat de les Nacions. — Havas.
Els punts principals que es tracten
en la dita resposta són els següents:
FOU BOTZARI6 L'INSTIGADOR DE (Primer. — Es demana la constitució
L'ATEMPTAT DE ÍANINA7
d'una Comissió Internacional investiRoma, 4. — «El Corrlere de Italià» gadora, a la qual hauria d'ésser enreb notícies d'Albània que agreugen comanada totes les gestions i averlla responsabilitatl del coronel grec guacions en el territori albanès, anunBotzaris en l'aasasslnat de la Comls ciant al mateix temps que totes les
recerques portades a terme amb gran
só i (aliem.
Sembla ésser que Botzaris tou l'or- activitat per les autoritats helèniques
gan'itzdor del crim en oomplicitat amb no han donat oom a resultat •·1 desel President del Comitè Epyretes Da cobriment dels assassins ni l'aclarimikas 1 que els assassina foren nrili- ment de les canses del crim.
tsirs grece.
Segon. — Es demana a la ConferènLa matança es realitzà a 200 metres cia d'Ambaixadors que faci ús de tota
de la caserna del 15 batalló grec.
la seva influència per a obligar a ItàSI lloc militar de Kakadia impedí lia a retirar la seva nota, que exigeix
en absolut que el metge VkrttS i els les reparacions 1 satihfaccions Ja comembres qiiie componien la missió al- negudes i que el Govern grec creu
banesa, inquirts^per la tardança de la contràries a la dignitat nacional.
fDeleíja·ció aaiiana tomaren en reAixí mateix es demana l'evacuació
cerca d'ella. — Havas.
tmmedlatta de la Illa te CorM.
resposta grega no es parla
IMPRESSIÓ ENTRE ELS DELEGATS deEnles lasatisfaccions
reparacions que
DE LA SOCIETAT DE NACIONS serien donades per i Grècia
a Itàlia
G-rnebra, 4. — La notícia de que Ità- amb motiu de l'assassinat de la Mislia ha dieciditi acceptar la competèn- sió italiana de delimitació de la froncia de la Societat de les Nacions en tera d'Albània. — Havas.
el conflicte pendent, ha Impressionat
OOM PARLA MUSSOLINI
vivament a les Delegacions que assieteixen a l'Assemblea
Roma, 4. — En el 'Consell de minisEn l'última reunió celebrada oer tines celehtnot avui | j £ n > començar
aquesta els delegats «seandinaus han aquest, el president o * govern seexaminat, segons s'assegura, en el nyor Mussolinl féu algunes precises
na de que prospsrfc e^ueste des- declaracions sore la sltiunció en el
autoritxació. la possibilitat de la mar- que «e refereix a la pollUca escrauxa del Consell de la Societat de les gerta.
Nacions.
A Corfú, digué el senyor MussoliEls d-rlegats «nglelsos per la seva nl, la situació és normaJ, la població
part semblen mostrar-se partidaris roman tranquiBa i la guarnició és sueverrtoalment de l'extricte aplicació flcient per atendre a les necessitats.
del pacte.
Espero, segui dient el senyor MusEls delegats italians, e l saemblar, solinl, que aquesta punxant lliçó de
prometen retirar-se en el cos que «1 realisme polític que ems arriba des
seu porrt de vista no fos acceptat.
de l'aJtm costat de la Mànega, curaPer últim els representente de i es rà definitivament als italians de la
potencies do la Petita Entesa sem- mani dels convencionaHsmes 1 frabla que BdmetrMsn l a kompetèncía 1 frases.
en liassumpre del Consell de la Sol a Delegació italiana, afirmà al secietat de les Nacions.
nyor M-ussolini, mantindrà, per tant,
Els representants de França s'es- que el Consell de la Societat de les
forcen actuaament en conciliar tan Nacions és. per diveraes raons fonaoposats interessos 1 no es desesperen mental, absolutament incompetent per
de poder arribar, en aquest sentit,
er a Jutjar la qüetió, que se surt
a aconseguir un resultat satisfactori
els límits fixats per leb clàuules del
— Havas.
Pacte invooat per Grècia
En la hipòtesis de que, malgrat tot
L'OPINIO FRANCESA
això. el Consell de la societat de 'es
Paris. 4. — El periòdic <La Vlctol- Nacions declalrés la seva oompelèncla
rs» fa observar qne en l'actual con- s'Imposa per a Itàlia el dlrimrr el seflicte italia-grec, els interessos de güent problema:
França estan complplament d'acord
Continuar o retirarae de ta Societat
amb les seves 3*1^1 aties
de les Nadons.
£1 senyor Muasollni continuà dient:
AUgeix que França ha de fer tot
m he resolt en el que concerneix a
el que pugui par a preparar els fonaments d'una gran Federació lla- s^atata segona eventualitat i demano
a' Consell de ministres que declari sl
tina
Acaba dient que l'aliança italiana es troba conforme amb les Instruc1 l'aliança espanyola han de consti cions categòriques donedes ahir en
aquest « n t í t el sau representant a
mlr «l pllà de la política europea da Ginebra
senyor Guiriatl, les quals saFrança. — Havas.
n a apotades àmpllsroent pel repraeentant a la Societat da les Nacions
BL QUE OFEREIX ORBOIA
senyor Salendna.

S

'Peris, 4.

S'espera ^er a Aatta

de pac temps la eonvoeíBírrte de la

£3 Consell de minis! res ba aprovat
Conferència d'Ambaixadors, "per tro- plenament ! incondicionalment l'acbance en aaa podtar el text oompèet tttut adoptada en aquest assumpt1 ed ta raMAta M flbvem gsec nelati- imél senvor Mussolinl. — Havas.
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trici En Mateu Brujas. 1 en sqtMUa
•enyorials patis van esperar l'arribada de la colònia de nois, que ha- T A R R A G O N A
via estiuejat a Castelltersol, i que
van acompanyar en el reu retorn,
{Conferència d« U$ 930 d* la nin
(Ckn/crénda (U. Ui 9 ie la >iU\
els senyors Fontanet, Casoli i Lloret,
de la Junta de Colònies
Aeropia francAt
Inauguració d'un oamp d'esports
El senyor Brujas va obsequiar els
A la carretera que va de Santa Co- petits sabadellencs amb dolços i de 1
,,
'
loma a aque&ia ciutat, ha aterrat un seguida es dirigiren en comitiva e
Aquesta tarda s'ha inaugurat, a
aeroplà francès que pon>a senel dé Casa de la Ciutat, amb els .^regidors i Torreden^barra,
el càmp d'esports
correu, derruí a una avaria dei mo- senyors Duran, Armengol i Buxeda. del F. C. Mediterrani,
tor.
i la Banda municipal, que executava
Abans del partit, el rector dèl poDel Prat úei Llobregat ha arribat airoses composicions.
ble ha beneit el camp, en ei í u a l
un aítre aeroplà, per tal de recollir
En la sala de sessions, els estiue- onejava una gran bandera oatalana.
la correspondència.. Amb aquest, jants van ésser rebuts pel senyor alEl diputat a Corts senyor Recaaparedl ha arribat, també, un me- calde i regidors Codina, Pujcfl, Ni- sens, donant de la copa que es jucànic, el qual eetà treballant en la net, Lloret, Crusaíont, Fondleda, Vi- gava, ha llençat el «kick-off en mig
reparació del motor avariat.
. de grans aplaudiments.
ver. Gorina, Uuls Puig i altres.
La sala presentava un aspecte es- I El Vilafranca F. C. i el F. C. BarDe futbol
Els vuitanta sis petits es- I cel ona han empatat a - un gol. haDissabte
i
diumenge
vinents, plèndid.
estiuejants
tornen plens de salut, i | vent-se de celebrar per tant un,pars'inaugurarà te lemporada en el Uurs famílies,
els esperaven, es- 1 t i t de desempa lament.
oamp de la Dirió esportiva de Gi- taven encisadesque
de
veure'ls.
rona, conteodint dissabte el Gràcia,
La nena Rosa Badia va dirigir un
de Barcelona, i l'AKlètlc, de Sabadell, amb ei primer equip de l'es- formós discure de gràcies al senyor
Aquest mat. e la placa d'Olòzaga,
alcalde, Junta de Colònies i bene- 1 han topat un camió i on antomòbil.
mentada Unl6.
factors d'aquestes, i En Domènec ; Aquest darrer n ha. sortit amb aveCodina va llegir un parlament no- ; rles greus. Per sort, no s'ha de laEl temp»
tabilíssim, que va merèixer, per pari mentar cap desgràcia personal.
Ahir, el tenpe va ésser aquest:
tots els reunits, aplaudiments xarTempenxaiura màxima 25'4.. Tem- de
peratura mínima li'S. Aigua «vapo- dorosos.
Altres noves
L'aloaUe va contetyar al senyor
rada 20*4. Recorregut del vent 11 "2.
Codina,
dient
que,
tant
per
part
de
Prea6 atroosfèrtoa 758"?. Humitat reHa arribat una sécció de la brilatrva 38. Vent N. Cisa» de núvols l'Ajuntament com per la seva, fa- 1 gada topogràfica, la qual és ponaran d'ara endavant, per l'obra que | dora dels plans del camp de maniocümuüus. Quantitat 0.
realitza la Junta de Colònies, tot el I bres i de tir, que s'ha d'aixecar al
,
Altre» noves
que bonament puguin fer. car bé mas d'Buri, comprat pel Ministeri de
Demà, el Jutjat dlnetrucoió. Jont s'ho mereix la 'a-ca que realitza.
la Guerra.
amb el fiscal de l'Audiència, aniran
L'alcalde v» repartir bosses de cona Cornellà de Terri, per tal de prac- fits els nens i nenes de les Colònies, i —Ha pres possessió de l'alcaldia,
ticar les dUigèmdee necessàries, de i belles postals referents a la vida 1 ei prímér tinent d alcalde senyor Ccresuites de l'-assasslrm que va ocór- d'aquestes.
I lestí Salvador, per haver-se absentat
rer, fa poc temps, a Puja] del CaLa bellíssima festa va flnlr amb l'aicaMe propietari eo ús de llicènvaller.
vtsquea a l'alcalde i al senyor Co- cia.
—Une Uedres ban pefrSTrat a la dina.
—Ja fa una setmana, que a cap
Comiat
fàbrica de gasoses dels senyors
dels estancs d'aquesta ciutat no h l
Garriga germans, eoduent-se'n 1500
L'hem de donar i ben afectuós a ha ceri lles. Això és durament censupessetes i diverses Joies. S'Ignora d tot un aplec de professors meritls- rat i es tem, que si dura gaire, no
parador dels Uadregots.
aims, que acaben de sortir de Sa- vingui un conflicte.
—L'Ajuntament de Port de la Bel- Ibadell. Ens referim aJs PP, de 'e^
—A l'alta muntanya, entre Alcova, ha Boonte* adquirir per subhas- I Escoles Pies, que. amb motiu dels
acostumats que es fan a l'es- ver 1 La Riba, aquesta nit hi ha un
ta ei ftúíd elèctric neceeseri per a canvis
tiu,
han
estat
destinats
a
altres
coUe61 bombetes, sota el tipus de 2.000 gis calasancis, havent de deixar el sa- incendi de bosc, de grosses proporpessetes anyals.
badellenc. en el qual 6 "havien con- cioss.
—Ha mort el porter de !a DVputa- querit, no sols les simpaties de llurs
ci6, senyor Felip Alzoblen. (A. C S.) deixebles, sinó la de tota la ciutat.
La llista d'aquests professora és bastant llarga, i amb tot i que es tracta
de noms prestigiosos, actualment no- M A L L O R C A
més en podem donar tres.
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Accident deagradlai
Dissabte, a la nit, el tren que surt
le Barcelona a les' T10 de la tarda,
va agaiar una dona en el baixador de la Rambla, fent-H ferides
greus.
La dona anava a baixar del tren
i com que aquest para només un momem. una peílta indecisió va portarla sota les rodes, on, per un voler
de Déu no va morir. Els crits dels
que hi havia par aquells indrets i
els aparella d'alarma, que van sonar ràjkídames^ obligaren a parar
el tren, el qual* va passar més d'un
quart entre el baixador i l'estació de
la ciutat.
Aquest accident hauria de servir
per a pendre mesures que n'evitessin
en el successiu la repetició. I si no
ho fa la Companyia pel seu compte,
TAjuntamerw. hauria d» cridar l'atenció sobre al particular a qui correspongui.
El baixador de Sabadell reuneix
condicions pèssimes, i si no passen
més desgràcies, es pot ben atribuir
a ta sortEls molls del baixador són curts,
» molt sovint els viatgers es veuen
obligats a baixar c a p « a fora,
fem uns salts mortals que Déu n'hi
dó. Sobretot quan es tracta de trens
llargs, gairebé sempre bona part dels
cotxes res*en fora del baixador. A
això cal afegir-hi la manca de llums
que h i ha. La fosquedat és tan inwnsa que molt sovint hom no sap
on posar els peus.
Dissabte, on ésser recollida la dona
que ve anar sota les rodes, la gent
s'havia de valer de llanternes. Oferia un espeoiacle desoUador i que no
honora gens a Sabadell.
La tornada de las colòniee escolarà
El darrer divendres, al president
de la Lliga d'Higiene Escolar, el nos\re excel·lent amic En Domènec Coina va anar a Ocnta, recoffint i
acompanyant a SabcjdeU la colònia
de nenes que ban estiuejat en aquella bella població.
En arribar la colònia a Sabadell,
va dirigir-e· a oaaa d » **U«Mrií. pa-

Ens deixa el P. Albert Galiano, l'e- Las festa* da Felanitx. — L'Ajuntaminent gregorianista, al qual, la sement també ha posat al balcó la
va modèstia tela passar desapercebut en aquest aspecte. El P, Jaubandera mallorquina. — Homenatme Subirana, orador distingidissim.
ge a H'Ernest Mestre. — Viatgers.
I el P. V-idal, excel·lent cronista d'aquest CoBegl, sobre l'origen : exisAquest dies està celebrant la ciutàt
tència del qual 'é escrit un treball
de Felanitx les seves íestes patronals
de valor considerable.
El primer, 0 sigui el P. Galiano. que ha volgut que fossin de més reha estat deetinat a Cuba, 1 el P. Vi- lleu que de costum.
Per damunt de tots els actes que
dal, a la casa de Vilaaova i Geltrú.
Als tres esmentats escolapis i als formen el programa de festes destaca,
el i res que també ens deixen, el nos- com a senyal notable de què l'esperit patriòtic roman viu a Mallorca i
tre afectuós comiat
de cada dia va lent més camí. Tacte
que tingué lloc ahir de col·locar al balLHtaMM
de la Casa de la Vila la bandera
La Caixa d'Estalvis de Sabadell ha có
Mallorca, la gloriosa ensenya del
ingressat durant la darrera setma- de
na, pessetes 45,165, procedents de 965 castell i les quatre barres.
Dies enrera, el per molls títols
tamps 42.457°98 pessetes, a petició de
mestre Mn. Llorenç Riber, parlava «n
nous imponents.
S'ban tomai en el mateix lapse de aquestes planés de LA V£U. de la
temps 42,457 98 posetes, a petició de manera inimitable que ell sap fer-bo,
d'aquesta bella florida de banderes
83 interesats.
mallorquines que arreu de Mallorca
Malalt
s'escampen, i aquell article va omEs troba malalt de gravetat el re- plir-nos de Joia perquè aleshores quegidor d'aquest municipi En Josep daven confirmats per l'aiutoritat de
Puig 1 Cassanyas,

Segrià
PONS. — Les copiosos pluges d'aquests dies han assaonat les vinyes,
les quals patien una gran sequedat,
els raïms començaven a assecar-se.
però ics pluges encara hauran arri
bat a temps per a salvar una bona
part de la collita.
— Una de les nits passades es va
declarar un Incendi en uns bosco?
dèi vel poble de Mirambell, acudint
a apagar-lo els vems del poble de
Ciurana, sense que poguessin evitar
danys de consideració.
— Acompanyem en el dol. al nostre
amic l'advocat En Joan Aleu, per la
mort de la seva distingida esposa Na
Concepció VMa- (A C S ).
— Com de costum, segueixen Jugant-se partits de futbol tots els diumenges i dies (estius en els dos
camps d'aquesta wla i en «Is dels
pobles veins.
—S'han començat les obres del pont
•obr* •! riu Uataraqúa
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Relligat en tela
4 pessetes
»
en rústica S
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tan gi-an poeta 1 patriota el·s auguris
que havíem anat fent en aquestes
cròniques.
En el dit acte. al qual assistiren els
nens de les escoles de Felanitx, que
atxi són educats ja en el respecte 1
l'amor a les roses de la Pàtria, varen
parlar el batlle dé Felanitx senyor Nicolau 1 el director de l'Esfacló Eno^
lògica de Felanitx, l'Ernest Mestre,
ferm patriota i un dels tomes de més
prestigi de Mallorca, que portava en
aquell acte la representació de la novella Associació per la cultura de Mallorca, entitat a la qual es deu no poc
d'aquell deixondir de l'ànima de Ma
UorcaDtaunenge al matí es va celebrar al
local de l'Estació Enològica l'obertura
d'una Exposició de productes agrícoles de Felanitx en quin acte va fer
ús de la paraula i'oryanitzador i
ànima de l'entitat l'Ernest Mestre.
Per cert que és imminent la celebració de l'homenatge que a aquest
va acordar dedicar el Celler Cooperatiu, consistent en coUocar al local
social una làpida de bronze amb
una inscripció aUusiva, en la nostra
llengua, i de la qual placa, feta tota
a (Mallorca, des del dibuix Ans a la
quan <fou exposada.
Sens dubte, però, que el més interessant de les festes de Felanitx
seran els Jocs Florals que ha organitzat la dita Associació per la cultura de Mallorca, i que tindran lloc
el pròxim dia 2 de setembre.
Però, festa tal. bé mereix capítol
a part 1 un parlarem en una altra
crònica
—'Durant alguns dies ha estat hoste
de MaOlorca. 1 en (particular de Felanitx, el benvolgut amic Eo Joan
Estel ridi. director de {la Fundació
Bernat Metge de 3>Expansló Catalana.
—El general Wejler, que havia
arribat a Mallorca dimecres de la
setmana passada, per tal d'assistir,
segoní anyal costum, a la recollida
de metles de les seves finques, va
tomar a marxar el passat diumenge,
cridat precipitadament pe! Govern.
Ourant la seva eétada a Mallorca
el general Weyler va íer repetides
declaracions de què era necessari
anar a Albucemas, i dient que era
contrari a l'acció política, com ja
va ser-bo a Cuba, quan la feia en
Martínez Campos. I comantant aquesta íraae, deia un amic icasl|Bllà:
*Asl salió aquello».
—També Utumenge va embarcar
cap a Barcelona el batlle d aquesia
ciutat En Guillem Foneza.
Fa Ja temps que no es troba bé de
salut i els disgustos i preocupacions
pròpies del càrrec ban acabat de
debililar-Jo, 1 í a unes setmanes va
decidir abandonar temporalment la
presidència de r.íjuntamenv. Ara va
a la Catalunya peninsular a passar
una temporada per atendre al restabliment de la seva salut, cosa que
desitgem de tot cor sigui una realitat.-C

•Nostra Parla* de Mahó
Acaba d'ésser publicat el primer número del Butlletí dé cNostra Parla»,
de Mahó, el qual és interessantíssim.
Obre la tasca el president, senyor
Mir. amb un bell article ple d'amor a
Menorca que cal subratllar pel seu
interès i per la seva exquisidesa.
Un homenatge a mossèn Miquel Costa 1 Llobera, el gran mallorquí, el
precedeix, i és copiat l'incomparable
poema •£! P i de Formentor», d'una
sabor espiritual altíssimaDe la «Crònica I Noticiari., cal assenyalar una bella nova. La imminent constitució d'una delegació de
Noilra Parla a Ciutadella, la qual,
pels homes que la integraran, promet
la realització d'una tasca patriòtica
força lloable.
Igualment cal esmentar la secció de
«Llibres rebuts», entre quaJs donatius hl ha els de l'Ajuntament de
Barcelona, Editorial Catalana — per
mitjà de l'infatigable Joan EsteMch
— i de Nostra Parla de Barcelona
Els menorquins i els que no essentho simpatitzin amb l'obra empresa
pels germans d'enllà la mar i desitgin trametrets llibres per a la seva
Biblioteca, poden far llurs remeses a
Nostra Paria de BaroeloDa (Boters,
nttni- 16), la qoai curarà m «TÍhln
a las
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Degut a no haver tingut èxit
les solgcion; proposades per & •^J
nar la vaga de telers rodons,
bricants de gèneres de punt han 1
dat declarar al lecaut en totes ^ 1
hriques d'aquest ram.
Dissabte fou comunicat als
que. aquest començaria dlntr*
(Ties.
L Onze da Setembre
Les entitats nacionalistes, com.
any. lii^enatjaran el defensor
llibertats catalanes. En Rafel
nova.
L'Ajuntament, en la darrere
celebrada, acordà trametre uns ,
na a l'estàtua que al màrtir ha
la ciutat de Barcelona, com tambíj
nir hissada, durant el dia 11. Is 1
dera catalana, en la façana -if j
Cases Consistorials.

Les

festes de la Gle

Resum del preomu de les (estes t\
Corenació canònica de Nosti» Senyora «I
Gle** :
Dia 3, — Solemne Quinari de pnt««
predicant el Rnd. Dr, Josep Rkaii,
director de la Conerejaciò de Vkh
Dia 5. — Començaran a la Catcd-tJ
Vich i a les parròquies de Sant 16
i Manlleu altres tanb Tridunms prepuc.
predicant el P. Bru d'Igualada, el r I
lart, O, F. M , i el P. & Vifiambiu,,
pectivament.
Dia 7. — A arigdia. repicameot dt 1
panes a les parròquies veines i cireman
del Santuari.
Dia 8. — Festa de la Glcra. A la 1
mis^a de Comunió eeneral amb pUtics]
senyor bí»be de Girona.
A ics deu, B.is5a pontifical ad
bisbe de Vich amb assistència del mra
tant del Rei i altres autoritats.
V;gaiA cantarà la arran Missa del Pap* ]
cel de Palestrina, predicant- sa dels rr
dl^suns Prelats. Alhora se celebrarà:
misses de campanya, en les quals Mi
carà el doctor I. Gomà. ardiaca de Tol
sona, r'iHustre doctor 1. Uadò, mani
dr Vich, i el Snd. P, X. Trullàs, 5 f
Aeabat el pontifical i traslladada • 1
aialmcat la Imatge al «turó de \ t í \ \
Crfus». Coronació solemne de la xal
Imatge pel senyor bisbe de la diòeciU
qual farà la plàtica; professó solem» l(
tomada al temple de Maria i Tcdcu- f
ció de gràcies.
A les quatre de la tarda, (unció rtli
amb sermó per l'ü-lustre doctor M
arxiprest dc Vich.
A dos quarts de sis, col·locació de U |
mera pedra de l'aBospederia. Nora», pd •
pità general de Catalunya 1 cant de i'Hiaf
de la Coronació i Salve.
Ftstts cíviques. — De boa matf, dWl
A dos quarts de dem, rebuda de la si
teritats alt acords & la banda del refiaol
de Badajoz.
A les onze, parada dels àotoetests,
A les tres de la tarda, -ajaçat per ftt
M de Taradell.
A les cinc, concert per la boda de Ml
io».
A les cinc, concert pe/ la boda de M
daJor.
A le? sis, lluminàries generals i «mart
per l'Orfeó Vigatà.
A les tel. esplèndid castell de fen
les aigües del Ter, amb ona i l m i 1 ic I
Coronació.
Diumenge, dia 9 — A trenc d'alba, '-laj
A les set, missa de Comunió, amb pUóa
pel senyar bisbe d'Urgell.
A le» deu, Ofici pontifical rel aeayo
be de Lleyda, executant !'Orfeó Vm
missa del •Rooen, de motetn Keoen,
dicaat l'il-lostre doctor »«—<— CaiaònAl
canonge i secretari de Cambra de V |
Com el dia anterior, a fóra ae celebr»*!
tres misses, predicant ela reverends P * l |
d'Igualada, caputxí i F. M TruUàs. S 1·|
i P. 8. VillarruW^, C. M. F.
A les dotze, cVhcert a la p'«f per U a l
raaga del batalló de JtipoU.
A les tres de la tarda, certamen Uunr'l
musical marià i proclamació deia uetabl
premiats en d ooocurs. amb remesa 4d|
premis al» autor», presidi» pel Prelat * |
cesà, autoritats i membres dels Jorau 1*1
taminadors.
A es quatre, partit de futbol al O*!
de Sant Hipòlit.
A les sis, concert per la xarangs dr * |
poll i l'Orfeó Vigatà a l'esplanada àe H
Coronadó.
A dos quarts de mit, castells dete»*|
tifidals .com et dia anterior, traca ·*1·|
ciana, i com afinal,cant de l'Himne, 5·*,|
i audició musical per la banda militar
Setmana Mariana. — Cem a festes de P^j
«nrmació w celebrarà un» setmana marJ* I
de la qual publica el detall d program» ' * l
cíal, durant la qual tots els dies se
ran funcions religioses i diversos actes, • I
rec dels segSents estaments socials :
„I
Dilluns, dia 10; clerecia i instints "•-\
«iesos. I
Dimarts, dia n : dement» agrícoles * I
comarca.
. I
Dimecres, dia 13: PUIes de Maria de •
Dijous, dia u :
1 ii anà de tac»
Plana.
Divendres, dU 14: Apostolat de I""^;!
Dissabte ^ia 15: Oomil* dTxraor, «arrl
itocatde l'Obra de ta Coronació
Diumenge, dia ré ; obren de la c—
Ter i ioves propagandiatea catòlics,
I
casa. Aqaest dia hi haurà Font1***
aermó pd doctor J. Alabem, •«•'•JL·» I
Manraaa; couacndó del» obre» a U ^as~
Assemblea dda «ropagandiataa catòlics
te pdblic » la placa de l'esalMa. tB«_*"." I
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A LA SALUT

sideat 1 el secretari del Lawn
Club d'Hort" on nom propi
altres societat» ban -visitat el
lr dels tramvies, per a soUiclln servei extraordinari de tram*
arant la nit dels dies 8, 9, 10
se celebra le festa major d'a[(pintoresca barriada.
I començat l a oonstruoció lals
del Tennis Club de l'enve1, amb ei projecte de i b o r ·
senyor Cassol i no de l'altr»
Itor, el nom del qual ttavla
[equivocadament la comissió de

A OLOT
de les festes que la ciu0.; celebrarà a honor de sa
la Verge del Tura, durant
7, 8, 9, 10 i 11 del corrent.
Peetee reUgíose*
17. — A les set del vespre, socompdeics en l'església de
Dona del Tura amb aesistènl'Ajuntament.
Ig. — A dos quarts de vuit del
I missa de Comunió amb sermó
fatori, en l'església de la Verfganitzeda pel «Centra Pat^Uc.
deu, solemne ofld amb assisde i'Ajíuitatoent 1 autoniacs,
kuee per la capella parroquial
(lesa de l'Uninac alada, del mesFargas, Pvre., 1 fent el pade la Santíssima Verge el
kod doctor don Joaquim Mass, professor al Seminari Con1 de Barcelona.
les cinc de la tarda, solemne
tsó amb assistència de l'Ajunkt i autori^a'-s.
9. — A les deu del mati. soo&d en l'^sglésià de Nostra
|del Tura.
set del vespre, Trisogl.
[10. — A les deu del mall, se1 ofici en l'església de la Verge,
fes set del vespre, imagi eu
bVada església.
Feslm cíviques
f7. — A les cinc de ia tarda,
dels nans,' gegaints i cava' acompanyats de la banda munou. iUumlnecions en la plurAlfons X I I , passeig de Blay.
pipdts carrers, façanes de les
ConSLstioriais, societats i adues
k-danes en el Centre Footanella.
Idos quarts de deu, funció en el
I re Principal per la companyia
pierl-Marchectl-Tabassi.
lla mateixa hora. concert Instrutvd en el pneseig de Blay per
lorquestres Facotons de Sant Sapi de Noya 1 Els nois d'Olesa,
des per les societats Centre
pr 1 •Coocantracióu
Repobli.Iment en dita bora sardanes
plaça d .Utcoti XII per les ormuníclpal l La Selvauma
:assà de la Saliva, aquesta cedida
[Casal Català.
8. — A dos quarts J è nou del
|1, passada pels nans, gegants i
llns aconapanyftte de la banda
fiicipal.
les onae, sardanes en les socieIndústria 1 Començ, Centre Cac, Centre Fontanelle. 1 Casal CaConcert vermoiKh en el Centre
er 1 Concentració Republicana
lucràtlca».
les dotze, balls pels nans. g*Jls 1 cavalllns en la plaça d'AIXII, 1 & seguit les ires sardanes
| costum
les dues de la tarda, concert vollnatrumcntal en el Centre Obrer
atal en les societat* Clncol
pecse, Indústria I Comerç, Centre
ftarteiia, Centre Catòlic, •Concenfción Republicana Democràtica», Jo|tut Tradicionalista i Casal Cata[per les orquestres i qulnteie que
contractades a l'efecte^
Pe tres a cinc, sardanes a la pia1 d'Alfons X I I .
cinc, ball «n el Centre Obrer
-onceniració RepubBleana.
V dos quarts de deu a dos quarta
doize de la vetlla, sardanes a la
d'Alfons X I I .
»ran funció en el teatre Principal,
[ball «n el Clrcol Olotense, Indúsi Comerç, Centre Fontanedla.
eutraoió RepuMilcana i Casal
Sardanes én al Centre Catòlic.
BOUS de cine 1 varleU-s en el
" Park.
9. — A las nou del matf, paspel» nans. gegants 1 cavallins,
ien* en la plaça d'Abona X I I .
acabar sardanes
les onze. concert en el teatre
per l'Orfeó P o p i í a r Oloti.
cert vennoum en el Centre
1 OTBwntradó Republicana
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mati. gran partit de futbol pels nens
de la polònia. amb gaans premis. A
les quatre de la tarda, gran festa lnfantivol. amb repartiment de dolços.
A les vuit del vespre, gran castell de
focs artificials a la Rambla. A dos
quarts d onze del vespre, sumptuós
ball al Cine Jardí, per l'orquestrina
«Xivarri» l rifa d'un formós objecte
Diumenge, dia 16. a dos quarts d'una del mati. ^ermiil d'btfnor a la
Comlísíó da festeí 1 Junta Directiva
Dissabte, dia 22. a les deu del vespre, gran funció d acomiadament
pels aficionats de la Colònia, amb ball
per l'orquestrina «Xivarri».
Dissabte, dia 29. a d'os quarts d'onze de la nit. gran ball de comiat amb
bonica obsequis, rifant-se un objecte
d'art.
Per a d meditat dels assistents a
les dites festes, la Comissió ha tingut a bé posar un servei extraordinari d'autobusus per a la tornada.

Pïg. 13. — Dimecres, dia 5 de setembre de 1923
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pels Escolans de Sant Sadurní de
La inscripció resta oberta des d aI MABITIMES
Noya 1 Nois d'Olesa respeertvament.
questa data fins el dia 20 de l'actaai.
Sardanes en les societats Indústria
La visita dei liSoufa da Parfs, — e drets senzills 1 des del dia esmen1 Comerç. Centre Catòlic. Centre t"onLa' segura participació en els festi- tat fins el 24, a drets dobles.
tanella 1 Casal Català per les orEl preu de la inscripció serà de 10
vals internacionals d'avui, dimecres
questres La Principal d Olot, La
'. el divendres, a la nit. dels famo- pessetes per als socis del Reial Moto
Principal de Uagosiera. Unió Olotisos saltadors Garreau l Vlncent, cam- Club de Catalunya, 1 de W pessetes
tins i La Sehatana de Caséà de la
pions de França, els prop >ruio,.,a un per als no socis.
Selva.
El recorregut de la prova no pod'à
extraordinari relleu, per > olla quaA la tarda, cooncert vocal mstrulitat dels concursanis 1 per j'indis- excedir de 250 quilòmetres i q seu
meiM-al en el Centre Obrer, conoert
cuüble atractiu de formosa 1 deli- lilnerari serà secret, índloant-se als
instrumental en leg societats Indúscada visió que ofereixen es aquestes concursants a la sortida del R. M.
tria i Comerç, Centre Catòlic, ConsolemnUats de natació les pràctiques C. C. el lloc del primer control, on
centració Republicana. Joventut Tra1 de l i Immersió.
hauran d'aturar-se per a rebre insdicionalista 1 Casal Català-.
truccions fins a trobar i'altre control
Ambdós
gaudeixen
del
major
presA dos quarts de Cinc, gran partit
que els donarà així mate.x nuve»
I
tlgi
1
popularitat
en
•«
ví'aa
nir.ó,
de futbol entre els primers equips
instruocions i així, successivijneni,
«tota
vegada
que
les
seves
onpbuasaAvenç de l'Esport de Barcelona I
fins al flnai de la carrera.
:
des
causen
grata
impressió
per
la
Olot Futbol Club.
Aquests controls seran fixo* i sa
l perfecta escola i tècnica que demosA dos quarts de ais, concert per
A SANT ADRIÀ OE BESOS
tarà calculat el temps de servil per1 tren posseir.
la banda municipal en el passeig Ua
Heu's aquí el programa de les fesOarreau. mestre consumat en seMs què es retirin mi'ja hora després d«
Blay. Sardanes en el Centre Catòlic
lo que U correspongui passar el dari Casal Català. Ball en ej Centre tes que se celebraran durant els dies ordinaris. 1 Vlncent, dels de gran al- rer concursant, restant sense c-lasFonlanella. Centre Obrer 1 Concen- 7, 8, 9 1 10 del conrent setembre amb. çària, formen el conjunt desitjat; el síticar tots els concursantsq que pasmotiu de la festa major, la qual serà primer, per la Immersió clàssica 1
tració Republicana.
d'un gran lluïment.
de gran estètica, per ésser ela mo- sin després de retirat «4 c-jnirol.
A les nou del vespre, ball pla. En
viments més lliures en aKures de
Dia
7.
—
Repartiment
de
bons
als
arribant a la plaça, els nans. gegants pobres anés necessitats de la vila; tres a cinc mertes, i «1 segon, per la TIB
i cavalllns ballaran els seus balls 1 lUunilnacions i trillelg de campanes. seva ciència i atreviment indiscutis'encendrà un castell de focs d'artiMalgrat la coploea pluja, diuiDte S — A les deu del mati, solem- ble en els exercies a major alçàra. menge
flcl. Ball en les societats Indústria
al mati es veié molt conFem esment dels matebs de waterne
ofici,
amb
assistència
de
les
auto1 Comerç Centre FontaneUa. Centre
! polo. cal recordar que l'equip del coregiK ei Polígon de Monljuich amb
ritats,
cantat
per
la
Capella
de
múObrer. Concentració Republicana i
i «Scuí», ve de disputar la primera motiu de la Urada anunciada per
Casal Català. Ball en el teatre Prin- sica de l'esglsia del Pi. de Barcelo- volta del Campionat de França, que equips, amb fusell Mauser, a 200 mena,
dirigida
pel
sçu
mestre
senyor
clpaï. Sessions de cine i varletés en
Es formaren quatre equips de
Bataller. ocupant la Sagrada Càtedra en èster per a alls la màxima aspi- tres.
l'Ideal Park.
nou tiradors cada un amb et seu cael reverend doctor Josep Montagut. ' ració, suposa a la vegada un entre- pità
corresponent. Restaren venceDia 10. — A les deu del mati, disA les dotze, solemne processó, que nament exceUent per a disputar BI3
par de focs Japonesos en la plaça ! seguirà el curs de oostum. A la una. nostres els honors del triomf en els dora els equips següents:
d'Alfons xm. tocant-se seguidament [ Obertura de la Tómbola organitzada dos partits acelebrar.
Primer premi. — Equip compost
sardanes. Sardanes en les societats ! per l'Associació de Filles de Maria 1
pels senyora Josep Maria Font,
Completa
l'altdent
d'aquestes
dues
Indústria i Comerç, Centre Oatíflic, { el producte de la qual es destinarà
capità; J. Esquena, A. Prevosti. J.
noves vetllades de solemnitat, pre- Carreras. E. Laforet, A. Badia," E,
Centre Fontanella 1 Casal Çatalà. | a fins ^enèfle».
parades
pel
Club
de
Natació
«BarceConcert vennouth en la ConcentraGmeno. J. Martísez. M. Fort. Total,
I A dos' quarts de dues, (boll de «Ver- lona., n la seva piscina, la parücl- 482 punts.
ció Republicana.
1 pació gairebé segura de madama
mut», a la plaça de la vila.
Segon premi. — Equip compost
A la tarda, concert en les sobrats
A les quatre, partit de futbol entre Bonnet. la campiona de França^ dels
Indústria 1 Comerç, Centre'Catòlic, 1 els pruners equips del C. D. Adria- 250 metres relleus 1 defls 200 a* qua- pels senyora Lluís Soriano, caCentre Obrer. Concentració Republi- j nenc i F. c. Catalunya, de Badalona. tre estils, que alternarà en la com- pltà; B. Duran. L. Miró. A. ModoleO,
cana i Casal Català.
Miquel V. Queralt, E. Gonzàlez,
I disputant-se una copa, ofrena d'En petència de proves 1 exhibició d'es- D.F. VUlalta
i E. CastUlón. Total, (79
A dus puarts de olnc, panit de Joan Oller Bachs. batüe da la locall- tils.
punts.
futbei entre els equips F. C Barce- i tat. El producte de l'esmentat partit
Ve acompanyant l'equip parisenc,
lona contra l'Avenç de l'Esport, dis- es destinarà a benefici de l'Hospital
En tercer lloc, amb premi de me
elreputat periodista i secretari ge- dalles,
piitant-*e una vatuos-a copa ofrena de Tuberculosos de l Èsperit Sant.
restà l'equip Integrat pels se
neral
de
la
Federació
Frasceea
de
ded dipunitat a Curts del districte
nyora Carles Soldevila, capità; E
A
les
cinc.
sardanes
*
la
plaça
de
Natació.
M.
E.
G.
Drtgnl.
senyor de Ventós Mir.
de Cruz, A. Sales E. Aparici. J. Az{ la Vila, per la renomenada orquestra
nar, C. Solís, M. «otllan. R. Novella
A dos quarts de sis. la banda mu- I «La Principal» de La Escala.
i MOTOR
1 E. Santaló, amb 445 punts.
nicipal tocarà algunes peces dél seu
A dos quarts de set. lluït ball a
ertena repertori en el passeig de l'envelat aixecat a la Carretera Reial,
Actuà de jutge de camp En LonExcursió coHoctiva. — £1 Reial gisus Almarcab. Ei Jurat estigué
Blay. Ball en les societats IndústUa el qual anirà a càrrec de iadornlsta
Mofo Club de Catalunya organtea presidit per l'ex-vlce^president de la
I Comerç. Centre Fontanella, Centre
Comas, de Uirana.
' una excursió col·lectiva per als dies Representació, En Joaquim Plet i
Obrer 1 "Concentració Republllcana. lI Josep
A les deu de la n i t concert a la 7. 8 i 9 de l'actual, el desenrotUa- Campa.
Sardanes en el Centre Catòlic 1 Ca- 1 plaça
de la Vil», per la cobla abans ment de la qual serà ei següent:
sal Català.
Els dos equips primera celebraran
| esmentada
Dia 7. — Sortida dej Reial Moto la victòria amb on àpat, la data i
A les nou. concert en el Centre
A les onze. ball a reüvelat.
I Club de Catalunya, a dos quarts de lloc del qual s'anuacmnau oportunaObrer.
Dia 9. gran festa del Soinetent. —
De dos quans de deu a dué quarts I A les nou del inatl. crida de Some- 1 tres de la tarda, en dlreocló a Ma- ment.
de dotze, sardanes en la plaça, d'Al- tent, per a reunír-sé a casa del por- taró, Tordera, Girona, Bàscara, Fifons X I I . Funció en el teatre Princi- tador dç la bandera, N'Antoni Saba- gueres, on s'arribarà pròximament, F U T B O L
a les vuit de la nit. A Figueres faran
pal. Sardanes en el Centre Catòlic. dell (Casa bó).
Cooperativa de Periodistes : Ell
Ball en el Clrcol Olotense, indús- I A dos quarts d'onzè, solemnlal ofici nit (As excursionistes, sortint el dia
matoh» 4» Futbol.
En els aparadors
tria i Cofnerç, Centre Fontanella, a l'església parroquial 1 benedició de següent, a les sis del matí.
Centre Obrer. ConcentraciS Republi- la bandera, amb panegíric apropiat
Dis 8. — Sortida de Figueres, a dels importants establiments que han
cana 1 Casal Català. Sessions de ci- a l'acte pel reverend doctor Josep les sis del mati, en direcció a Vila- donat regals per a les senyoretes de
ne i varieués en l'Ideal Park.
bertran, Peralada, Portbou, on es fa- l'equip vencedor dels partits intertiaMontagut.
rà un descans per a esmorzar. Finit clnnals femenins de futbol que se
Dia U . — A les onze. tindrà lloc
A les dotze, ball de .Vermut», a la l'esmorzar, se seguirà per Uançà, celebraren a benefici d'aquesta Coola distribució deflss premis Mulleras plaça de la Vila, 1 seguidament asdurant els d**8 8 1 9 de l'acen el Saló de sessions d# la casà sistència a l'aclé d'ofrenar per subs- Port de la Selva, Cadaqués, Roses, peraiUva
dinant en un d'aquests darrers llocs. tual en el camp del Barcelona F. C
ciutat.
cripció popular un bastó de coman- ! A la tarda continuarà l'excursió por ban quedat exposats les ampfacions
D'onze a una, sardanes en el pas- dament al senyor batlle. En Joan ' Castelló d'Empúries, Sant Pere Pes- dels equips Stoko F. IC. campió de
seig de Blay.
Oller Bachs, padri de la bandera 1 cador, La Escala, Torroella de Mont- Londres 1922 1 Sportlves F. C. campió
A les tres. .lainaboda en les fonls sots-caponal de l'esmentada institució grí 1 Palafrugelli on es farà nK.
de França 1922 i finalista 1923. artlsde Sant Roc.
Itaunent combinades amb banderes
' en aquell terme.
Dia
9.
—
Sortida
de
Palafrugell,
A dos quarts de cinc, gnaB partit
Tarda, a la una. àpat a l'envelat. Sant Feliu de Guíxols, Llagostera, delís esmentats països 1 els regals de
de futbol entre el F. C Barcelona 1 1 amb assistència de les autoritats, serles cases.
Tossa, Uoret, Santa Cristina on es
l'Olot Futbol Club.
j vlt pel renomenat tondiisa d'aquell dinarà, i una vegada acabat el diNombrosos grups s'estacionen daA l a nit, ball de comiat en les so- poblo. En Josep Lloberas Oller.
nar s'empendrà la tornada a Bar- vant dels aparadors esmentats fent
cietats Indústria 1 Comerç l Centre
A les quatre, pàrtit de futbol entre celona, per a arribar-bl entre set 1 comentaris sobre de la poesibilitat
Fontanella
el segon equip del Club local 1 el sede! triomf de tal o qual l'equip.
De dos quarts de deu a dos quarts gon de F. C Cramanet, disputant-se vuit de la nit.
Formen els taaans els següents juLa Inscripció 1 detalls complemende dotze, sardanes en els Jardins dsl un objecte, donatiu de l'Ajuntament
taris de l'excursió s'adquireixen en gadors:
Park. Sessions de cine 1 vanelés en de la localitat.
Stoke F. C , L. Bridgett,, .L. Garrell,
la Secretaria del R. M. C. C. podent
l'Ideal Park
A les cinc, sardanes a 1» plaça de avesçar
que l'excursió projectada E. Spoconer. T Cooper, don Cooper.
la Vila.
ha d'ésser una de les més nombroses (oapltàL L Bridgett. M. Wagg. don
A SANT JUST DESVCDN
A dos quarts de Set, lluït ball a en concurrents que ha celebrat el Derricotl, don Bates, E. Stanier, E.
El programa de les festes celebra- l'envelat.
Moto-CVub. puix, a part dels parat- Bridgett 1 com a suplents G. Bridgott
A les deu, concert à la p'aça de la ges esplèndids que s'han de recór- 1 J. Longebaw.
des durant el mes d agost ha Ungut
un relleu extraordinari. 1 les que Vila.
rer, hi ha l'aUcient que la major part
«Sportlves F. C.»: Y. Smaehcbtens,
A dos qüarts d'onze, ball a l'enve- del recorregut està en bones condi- GuiUe, S. Lncombe. T. Renaut, H.
s'han de clebrar en l'actual mes de
setemb'e també prometen és^er d'i- lat.
cions de carretera 1 es porta a rap RíUat. S. Pu1*jg, J. Zàrraga, iM.
gual relleu, com es veu pel següent • Dia 10. — A leà nou del mati, mis- amb un promedi relativament curt, Bracquemon, (oepitài) P. Puisals, E.
sa de Requem, én sufragi dels di- perquè puguin admirar*e detingu- Jorné, G. Spless, l dos suplents no deprograma:
dament els magnífics paisatges de signats encara.
Divendres, dia 7. a dos quarts d'on- ; funts de la parròquia.
A les deu. curses atlètiques al la Costa Brava.
ze de la nit. gran funció pels aficioEls diaris anglesos 1 írencesos esnats de la Colònia, al Cine Jardí del camp d'esporin del C. D Adrtanenc.
pecialment, dediquen grans ariiclüs
Tarda, a les cinc, sardanes a la
carrer dte Bonavlsta. posant en escea aquests matdhs, des tatoan t-se en f e
na la divertida comèdia «De Nadal Plaça de la Vila.
Prova de regularitat I turisme en alls .L'Auto» de París que es conA les sís. lluït ball a l'envelat.
a Sant Esteve».
circuit desconegut. — iPor al dia 30 gratula de que per primera vegada
Nit. a les deu, concert a casa del se- de l'actual organitza el Reial Moto con tendeixin equips femenins a LsDissabte, dia 8, a les set del mati, nyor
batlle,
Olub de Catalunya, un» prova de t©. panya.
salva dé morters anunciant les fes- i A les
onze. ball a l'envelat.
gularitai 1 turisme én circuit descoAl Principi Paiace ba quedat Instes. A les deu del mati. gran festa
negut, en la qual podran pendra taUada la taquilla oficial de 1» Cooreligiosa al Santuari, amb exposició
part toies les motocicletes, tes perativa cedkla galantment a tal efecde la nostra Santíssima Verie Aumotocicletes amb slde-oar l antoci- te per l'empresa del mateix.
xllladora. CoHegi dels Saleslans. a
cles de les categories establertes en
RacemMiam • IM • n m · t · I ei»
Sarria A les quatre de la tarda, gran
els reglaments de ta Federació Hlotoconcert per reputats artistes al Cfne
paniculsn
que
ten·n
a
bé
tram»
clclia'a Espanyola 1 Reial Automò- F .
C .
B a r c e l o n a
JardL A dos quarts d'onze del vespre,
bil /Club d'Espanya. I tots els corregran ball de vestits, per l'orquestra
tra'ni orticie» e notw tuplleadM.
ABONAMENT
dora sobre el» quals no pesi desqua• Xivarri».
Es posa en coneixement dels sela nseenlM absoluts (lama la
lificació de cap mena de les referi- nyors socis que ha quedat obert i a
Diumenge, dia 9, a les nou del mades
Federacions.
I
classiflcant-se
«ual ne «M a» HMSlMe f · r - · ·
bonament de localitats per a la viti, passada per la Bactfa dels Saleaquests per als efectes d'aquesta Vro- nent temporada.
slans. donant concerts a la Plaça
ai msnor oaa) d'avalar deguda
va en neòfits, no experts i «xperts,
Per a detalls, diriglr-se a les oficiMossèn Clnto. carrer de Bonavlsta,
segons les regles dictades en an e- nes
ment Ht original» amb HM •»
del Club d'onze a una del mati
carrer M. de Monistrol. Rambla de
riers provs.
1 de sis a vuit de la tarda
Modultfll i Carretera A les onze del
«all • «Ma
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MOVIMENT DEL POUT
VAIXELLS KNTKATfl:
IN* 4
Vapor «{«nrol «Clud»* de Ctàiu, dr CàilU, amb càrresu Eencral i n pasutsets.
Vauor cvp·njol «La Guardi»», de Taoitoua. amb ctircta eencral.
vapor apadjal «Ampurdanfc». 4t taat Fella. amb cimsa geatiiL
Vapor «panyol <Ha1 torça», de Palma, amb
itiTCga general i «d pasaataera.
Vapor opaarot «Tirao*, de Cartaccsa l cawalaa, amb cArrcsa senera i 163 paitsatger».
Vapor espanyol «tecaxpi», de C*dlz, amb
cirreja general I JJ paaMtteta.
Vapor espanyol aSasunto». de CarCaceaa,
amb c&rrcsa general i '** passat»»».
Vapor eapaarol .Clrtlo Amor61». de! Ferrol,
amb cArresa leneiaL
tV&tXKLLS DESPATXATS:
Llagut cspanr«( «Servol n, ca naat, cap a
VlnarocLlagut ercmv·l «Genowa», amb etrreca
general, oap a Valtecte.
VAIXBLLS SORTITS:
Vapor eapaaml • Reina Victoria Sugesia»,
amb càrrega general, cap a Bueno* Aire* i
ocalca.
Vapor UKnyl «Cabo Trea Porcaa». amb
vlrresa general, cap a Bdbao i raralra.
Vapor aarnac tOrteburm», amb cArrega general i de uAaait, cap a Nora York i e»calo.
Vapor UaliA «IWaiii, ca naat, cap a F»
Vapor espanyol «Bagenio DutrAaa, ca llast,
cap a CIMa.
Vapor espanyol <La Guardia., amb cArrega
general, cap a Marsella.
Vapor itaUA iFlamiaia», amb uArrega ge.
ueral i dc ui·ait, ca» a Oporto l «acalo.
EL

CULTIU UEL COTO |A ANDALUSIA
£1 cultto «tl cotó «s va «atenent
per la terra andeJusa i tot ia crearé qufe le inúiïetria tèxtil f^Uana
• llnUre pocs anys es proveirà de primena matèria dintre de ia península
com ho. prova el tetefrrsma que entre
a-tres ha rebut la ^CaUBlani Agrícola Cotonera» que diu Així: Rota Cú ilix — Reunits atoaUe principals
agricultors aquest poble Avant expltoadons Joan Olivert sobre extensió
cultiu cotó regió andalusa «Dordem
efectuar plantacions propera campanya veient simpatia esforç que realltaa societat benefici riquesa nwctonal.
Avui fdiciUm S. M. par oerirtkto protecció pereonal vars indostrla cotonera. Ei saluda falcattie Manual Ramírez, al qual ha estat contestat pel
MfQenfe «Menoel Ramírez — Afcc<de <te Rota f*rm^ de CéOtz. - Oatalana Agrícola Cotonam agraeix expressiu telegrama i es felicita par Mtuslasme aqueixos agricultora estimuía·s
per reconeguis prestigis alcalde centri.
buint creació fraternal consorci elements agricoles 1 inAusMate per a
«ngrandlmaol· riquesa natínoal. —
rmnoesc Sans, president; Pau Rolduà,

saBretari».

COLONIALS
Dia l de setembre <ta 19KJ.
•cforea. — Sense asrlbades 1 escatejant t v existències d'alguoea oias
aas .continuen ferms «Is paras en el
nostre rooroat, cotittairt-se iguahneut
qua la setmana paasada. o «lat
Mal, de 186 a 168 pessetes als 100
quilos
Terotat, de 177 a 17» paesetea.
Centrífuga de remolatxa, de 17! a
175 pessetes.
Quabrat dar, de 178 a i » pessetea
Blanquets, de 188 a 190 pessetes.
Aranets superiora, de 193 a 1 » pesBlancs de primera reDnata, de 198
a 800 pesc^tee.
Terròs P. O. «'•Aragó, da UO a ace
pessetes.
Terròs P. G. d'Andalusia, da « 8 a
906 paasotes.
Pilons, de 204 A 206 4>esset«a.
TaUlaí de primera, de 220 a
pessetes.
Cafès. — Segueix repercutint en el
nostre marcat la puja de les divises
estrangeres que s'utüilzen per al pagament de cafès, ootltia/it-se amb puja totes les classes
Podem indicar per al consum el*
següents preus:
Moka legítim, de 606 a 615 pessetes
els 100 quilos.
Seml Moka Harrar i ttfrioana, d*
580 a 590 pessetes.
Puerto Rico CaracoIUlo, de S25 a
635 pessetes.
Puerto Rico Yauco especial, de 620
a 630 pessetes.
Puerto Rico Yauco suftjrior. de 585
a 595 pessetes.
Puerto Rico Hisenda, de 550 a 560
petsetes.
Oi ruc as deeoeretAt 1 similars, de
555 a 565 pessetes.
Trillats extra, de SES a 535 (tessetea.
Puerto Cabeilo 1 ooraaats, Ai 515 a
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Palembang, de « 0 a 490 pessetes.
Civada, de 30 a S0'60 paasetea els 100
quilos.
PasUles. de 460 a 470 pessetes.
Moraac, de 34*50 a 35 pessetes «1?
Cacaus. — Ura lleugera baixa en
els preus estrangers 1 un xtc de pu- IOII quilos.
ja en els de Fernando POo, són les
iFeeols de 90 a 110 peaeetea els 100
característiques dal nostre mercat la quilos; fesols menuts, de 105 a 110.
setmana passada, podent-se indicar,
Fruites, de 90 a 120 pessetes als 100
per al cousum. que segueix provelnl- quilos.
se, Ja stgikent cotització:
Faves, de 41 a 4£ pessetes als 100
Guayaquil Arriba, de 405 a 415 pes- qiiiloa.
setes els 100 quilos.
Cigrons, de 110 a 170 pessetes els
Guayaquil Balao. de 3^5 a 396 pes- lúü quilos.
setes.
Fatflie da blat. de 59 a 63'50 pesseFernando Póo de primera, de 325 a tes els 100 quilos.
335 pessetes.
Llana blanca, a 220 pessetes els 100
Fernando Póo de segona, de 310 a quilos; Uana negra, a 215.
320 pessetee.
lUròs, de 60 a HO pessetes els 100
Fernando Póo de Weera. de 295 a quilos.
305 pessetes.
Garrofes, de 20 a 22 pessetes els 100
Fernando Póo de quarta, de 230 a quilos.
200 pessetes.
Palla, de 13 a'13'SO pessetes els 100
Caracas de primera, de 505 a 513 quilos.
Patates, de 20 a 25 pessetes els 100
parntiü.
Caracas de sc^oaa. de 420 a 430 quilos.
Olis, de 205 a 235 pessetes els 100
pessetes.
Canyelles. — Ceilan extra, a 800 quUcs.
paaaates el quilo.
Vins, de 40 a 46 pessetes els 1CM
quilos.
Ceilan número 1. a 710 (pessetes.
Formatges, de 7 a 10 pessetes el
Ceilan número S. a 690 pessetes.
quilo.
Oeylan número 3. a 670 pessetea.
Xina. a 555 pessetes.
Carbó vegetal, de US'sO a 3)i pesse•Kasures de Ceyiau, u 460 pessetes. tes els 100 quilos.
MID. d* 40 a 49 pessetes «ds 100 qui
Pebres. — Singapor biaac, a «üit
. los.
Singapor pegre, a 630 pessetes.
iPeoang i Tellicbarrí, a 620 pesseBestiar. — Vaques, de S75 u bSü pestes.
j setes una; bous, da 27S a 850 pesseTabaso o Jamaica, a 590 pessetes, ; tes un.
davalla aapèeiaa. — Classe supeAviram. — Galll·iiés. de 8 a 12 pasrior, a 950 pessetes el &I00 quilos.
aetes; pollastres, de 3'S0 e 8 j
DestU4ats, a 440 pessetes.
conills, de 3 a 6 pessetes; ous, de
3'60 a 3'70 pessetes la dotzena.
MERCAT DE OIRONA
MERCAT DE PONS
Girona, 1 de setembre de 1923.
Pons, l de setenibre de 1923.
Blat, de 42 a 44 pessetes els 100 quilos.
Blat, a 22'50 pessetes els 55 qutlos.
Mestall, de 31'SO a 32 pessetes ela
Moreac. a t2 peeeeses els 100 quilos.
Ordi, a 13 psssites els 55 quflos.
100 quilos.
Civada, a 12 pessetes els 55 quilos.
Ordi, a 31 pessetes els 100 quilos.
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Trumfos, de 6 a 7 rals la rova.
Ueguin, a 82 pessetes els 80 quilos.
(Favee. n 24 pessetes «Is 80 qutlos.
VI, a 15 pessetes la curga.
Oli, u 7'fiO pessetes el quarts de qua
tre litres.
Avireu. — nallínes,, da 8 a 10 pessetes una; pollastres, du 7 a U pesse
tes el parell; conills, de 3 a 9 pessetes el parell; ous, a 2'50 pessetes la
dotzena.
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Canvis
Banca

I

A

f a c i l i t a t s per
Marsans,
s.

C O R C A D C MAOC
4 per 100 interior, comptat
'S
flmea
»
fi pròxira ...
Amortitzable 5 per 100(1920)..
Banc d'Espanya
Arrendatèria de Tabac»
i Stat. Gral. Sucr'-Obtlgacions
»
»
Ac. prefferides
C a n v i s facilitats per
la
»
>
» ordinàries
C a s a S o l e r i T o r r a Q . u s I Francs
Lliures- .
PREUS OC COMPRA
Banc Espanyol Rio Plata
v/èdules hipotecàries
BIHlala: Francesos, 4210
BORSA DC PARIS
Anzlesos. 34*00
a
ItaTana, '1170
»
4 per 100 Interior Espanyol
Belgues, 3Vi5
>
> 100 Exterior
>
Suïssos. l.Vï·OO
a
Acciona Nord d'Espanya
Porlugiiesoa, 0*22
»
Alacant
Alemanys, 0002
>
»
Andalusos
M
Austríacs,
0*0125
»
Renda russa 3 per 100
Holandesos, 3'80
»
«
4 I|2 par 100
Russos. O'OO
»
Brasil 4 par 100
Grecs, üOI»
>
Eanc Espanyol Rio Plata
Suecs, l'SS
sui
>
Renda francesa 3 per 100
Noiuece, l'IO
Si
a
Accions Rio Tinto
Dinamarca,
1*25
•2j
>
Romania, 3'20
P R E M I DC L ' O R
s
Turquia, 3*50
>
(Preus de compra)
Estats-Units, T'iQ
»
Alfona
Canadà, T'JO
I40*00pari
s
Argentins, 3*34
Isabel
143*50
»
Uruguals, 5*10
lincesi mitgas unces
139-50
a
Xilens. OV-ï
Quart d'unça
139*50
»
Brasilers O'SS
13040
llICd'unça
>
Bolivians, 175
Francs
»
Peruans, WOO
Dòlara
7*20
>
ParaKiiais'O·lO
Lliures
35*50
Venezuela, OO'OO
»
Japonesos, S'HO
»
Algerins, 4l,10
>
Canvis
f a c i l i t a t s peri
Egipte, 33'60
»
B
a
n
c
d
e
C a t a l u n y i
Filipines. 3 '25
>

>

Barcelona, 4 de setembre de I9i|
DIVISES XECS NO OOTITZADE)
OFICIALMENT
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COTITZACIÓ UNIM OBL COL·LEGI O'AGENTS OC CANVI I CORSA I CL MERCAT LLIURE OC VALORS
VALORS A TCRMC. — AI msli, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: S'opera de
Nords entre «'OO i 68TS, Alacsnts a OS·'SS i a íjü'eo. Gran Meiropolitè a ISJ'^
i a ^ ÜO. i Felguera a 53··25.
A la tarda, a la Caaa Llotja, s fi de mes. Es • de Nords de cS'70 o H8'95 i a 89*fl0, Alacams de tHUO a HS'SS i 6S'65,
Andalusos a 5(j'20, Càceres variable a 35'00,
i nial de t'j'75 a 39'3-5 i a 69'5<.. Plates a 47*00, Autòmnibus de 96*00 a
98*00. Aigües a 120*00 i a I J9*50. Madrilenya >.
amvies a 69'25 i són sol·licitades a SO-SO, i Felguera a 5!*25.
Omrmu aesaló. — A l Caatao Mercanlil, CP dos quarts de cinc a les cinc de la tarda, s fi de mes: S'ha fet de Nords
de 68*85 a WOS, i Alacams de ua'WJ a-bd7a q . iant-hi diner.
DIFERENCIES OC LCS OPERACIONS A TCRMC
D* la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati, es puja 0*20 de Nords i O'IS d'Atacants.
Da la daJ nati, a Ic de les cinc dc la tarda d'avui, es puja 0*30 de Nords i O'Iò d'Alacsnts.
COTITZACIÓ DC MONEDES ESTRANGERES
Francs, «MO; suïssos, íX'IS', belgues, 35 ü5; lliures, 34*18; lires, 32*00; dòlars. TSS «arcs. O'OCOl. i corones 0*015.
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DC VALORS NO INSCRITS ENCARA CU EL BUTLLETÍ OFICIAL
Barcelona Tractionand Light Power 7 "j,. «1921», a .'GO-35.
Grens Molins Bascos 6 eu. S D4 00.
Barcelona Traction and Light Power 7 0iM preí., s 115*00,
Mines de Potassa de Súria 7 ']0, " a 98*50.
Ferrocarrils de Catalunya 6 0u. * a 1Ü2'50.
Gran Melropulità b "u * a 9S'5ü.
Companyia Espanyola de Colonització b*U. • 8 94*50,
General Tramvies de Barcelona 6'u. • slOl'76.
F. C . Cremallera de Montserrat 6 "i,,, « a lOroü.
Hotel m m · ' i * . ' a a i 'OO.
Municipis de l'Exposició 6 per 100, a 99*35 i 99*50.
Ajunlameni de Sevilla 6 ü|0, • a 94*60.
S. A. Colònia Güell 6 "lo. a 94*00.
Productes Pirelli 6 "lo, a 96'50.
Societat Gallega d'Electricitat 6 "u. • 97*00.
Unió Elèctrica de Catalunya 8 0|s. e 94*15.
(Repredacel* Cal OuttMi OSolal)
Knergia Klécirlca 6 *U •M'T»
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A n u n c i s Oficials
COMPANYIA DELS CAMINS DE
RO DEL NORD D'ESPANYA
£1 Consell d'Adminiatraoló de lo |
Couç>anyla tia acordat que el dia 1
de setetubre pròxim, a les onae d*1
mati, ea íarà el sortei« de les 13»
Obligai ioos Especials Nord 6 per 1*
que toan d'asnorutear-se 1 al reero^"
de l«s quals correspon al vancàm^'
de 15 da novembre d et present sf-y
Aixi ea <a eadter par a oooeiz*
ment dels ponadons d'aquesta els*'
ee d'obligacions', per si desitgen concórrer a l'aicte del sorteig, que sert
públic i tindrà Uoc en aquesta oor|
el dia assenyalat, a les oüclnes d*
OonseU d'Administració, d'aqtia^
Companyia, pa«"*g da Recoletos,
número 17.
Aladiid. 87 d'agoat de 1963. - P
Secretari general de la Company1*
Ventura Oanràtai.
Anunci publicat a la •Gao·ta· *
Madrid del dia 29 d'agost de 1983
COMPANYIA DCL8 CAMINS DC FE"
RO OCL NORD D'ESPANYA
PagumejU del cupó del prtínet
d'octubre de 1923
El ConseU d'Administració de >»
Companyia té l'honra do poaar
coneixement dels senyors porlado^
d'obligacions que des del VTitt*[
d'octubre pròxim es pagarà al «"P0
del venciment conasponosit dels **
gOents valors:
CUiac dé valoro Prtmera efcrto, Word; obligaolocs * .
miclltedeo. número del oupó q"
venç. 107. vaior líquid del C J *
ÇMBUSO s e s . — • *
•

LA

A Santander: Al Banc Mercantil 1
al Banc de Santander.
A Valladolid, U ó n . Saragossa 1
Sant Sebastià: A les Oficines de Cal
nrroBMAOió TBLROBXFIOA
xa que le Companyia té. Instal·lades
TELEGRAMES OFICIALS D E L DIA D'AVUI
en ses respectives estacions.
I per últim, a les Agències l corresponsals del Banc Espanyol de
Taroar
ObrUMal
B·CM
TAMO* Crèdit, a tots els llocs no expressats
1 per iotes les Sucursals del Banc
d'Espanya.
15^1
oaoo
00.00 15.20
Madrid, & d'agost de 1923, - E l
00. co
Secretari general de la Companyia,
14.16
14.14
oaoo
14.14
14.19
Ventura Conzàlu.
13.77
13.77
13.78
00.00
13.84
13.65
COMPANYIA DELS FERROCARRILS
13.a5
13.82
00.00
13.73
OE MADRID A SARAGOSSA I A
13.49
00.00 13.50
oo.co
13.58
ALACANT
13.24
00.00 13.26
oaoo
13.37
Comitè d* Barcelona
Havent de procedir-se a l'adquisició
d'obligacions d'aqjasta Companyia
Ootubr»
TkBMk O b r l a a m TAMOA del í 1/4 % iie l'emlssló de iprimer de
• VBl
maig de 18S6 Qns a la quantitat de
pessetes SS.ÚB'Oe; del 2 1/4 % de
28.06
28.44
Nbre.
16.00
CO.00
00.00 l'emissió de 6 d'abril de 1887, fins a
Gener
Q·o·r
Cü.CO la quantitat de pessetes 32.704'S4; del
16.15
co.co
i l l i % Sèrie B. de remissió de »
33.35
illaridls
32.65
de Juny de 1899. fins a la quantitat
de pessetes S07.814'84 I del 4 % Sè»»•!
B . x · B M · s t m o u t i T A M C A rie D. do remissió de 1910, fins a la
quantitat de pessetes 559.297'9l amb el
de primer d'abril d« 19S4, comOOJX)
28.35
00.00
00.00 cupó
presos en les dites quantitats els res
pectius remanents de la subhasta de
25.15
25.10
25.00
oaou 88
de marc últim, de pessetes 136'06.
25.09
25.06
24.95
w.co
20464. 314'8t i 297'9l com a valer de
24.78
21S1
24.70
O
O
^
J
O
que correspon aTUortitzar en pri24.b5
24.52
24.E0
00.00 les
mer d'octubre pròxim, s'Invita les
(.0.00
24.S5
00.00
0W.0 persones a les quals pugjí interessar Uur adjudicació a concórrer a la
subhasta que a aquest efecte tindrà
lloc el dia 22 de l'aciual. a les deu.
B·B·B t B U s l M M TASCA
a les Oficines d'aquest Comitè, amb
subjecció al plec de condicions que
d'avui estarà de manifest en
24.75
bnible.
00.00 des
o
a
o
o
0
0
.
0
0
aquesta Secretaria tote els dies Mi|ar»:
00.00 ners, de deu a dotze.
24.60
w.oo
00.00
oaoo
24.67
00.00
nbre .
oaoo
4 de setembre de 1983.—
00.00 P.Barcelona
oaoo
24.63
0
0
.
0
0
A. del C—£1 Secretari. Pau Ca0
0
.
0
0
00.00
24.60
oaoo
ves tany.
OL.ÜO
00.00
24.51

itre

Cotoner

de

Barcelona

ferpool

(andria

Da·8»br· Jumel

60 re»lo na. 5 le setembre da Í9Í3
\m\\m\mmmimm\\mmmimmm\\m\mmmm\mmm\\mmmm\\m
kllsdes. número del cupó. 107,
mero del cupó. 99. valor líquid,
ï r Uquid, pessetes ò'5ó.
, pessetes, tó».
la sèrie. Nord; obligacions do- Obligacions de Tudela a Bilbao, prlmera sèrie; número del cupó. lla,
llindes, número del cupó, 96.
líquid, pessetes ff87.—Obllga- valor líquid, pessetej ll'ií.
|s no domiciliades, número del Obligacions de Tudela a Bübao, segona sèr-e; número del cupó, 115.
ó. » . valor líquid, pessetes 5"59.
valor líquid, pessetes, l l tó.
Hes, iprlmera blpoteca: obllr
blons domiciliades, número del Otulgacions de Tudela a Bilbao, segona sèrie, residus; núifteró del
bó, 87. valor líquid, pessetes
cupi t » , valor Jltfuld. pel seu vaf-Obligacions no domiciliades.
lor i equivalència.
Imero del cupó, 87. ralor líquid,
Els pagaments es taran:
(ssetes S'M.
A França: Conforme als anuncis
ries, segona bipoteca; obligakions domiciliades, número del que alli es publiquen.
fpó, 81, valor líquid, pessetes 6'88.
A Madrid: Al Banc d'Espanya 1 a
Obligacions no domiciliades, un- les Oficines de Títols que \Ü. Compalero del cupó, 81. valor Uquld, nyia té instal·lades a la sev& estació
)ssetes. 5-S3
del Príncipe Pio 1 al Pa'-au de la Bor. tercera blpoteca; tobllga- sa (Lealtad, 1).
A Barcelona: A l'Opclna de Títols
|oas dcmüaHiades. húmero del
apó 73, valor líquid, pessetaa C'S?. Instal·lada a l'estació del Nord.
A València, a l'ofldna de Títols,
bligacions no domiciliades, núJiere del cupó, 73. VBUW líquid, que la Companyia fé Instal·lada a
essetes btS.
. l'estació del Nord
A Bilbao: Al Banc de Bilbao.
t,'acioa< d'Alar a Santander; nü-

Espectacles
T e a t r e

Casa particular

; Comandes

alma a Tacte i enra en
|ocs ííes iota classe íe

brodadora • màqolus amb molEs lloga
U pr&eüca. Perederafi, aümija casa de família irancesa bo: 'X. linica habitacid moMada. balo'
carrer 1 d. c. Ronda L'nlrerrlServenta
tat. 6, S.er, 1.*
dè S0 a 40 any». Independent,
ue sApiga fer totesl·.·sfeiner
Pensió
ona essa per a »ervir>per1 sous sola- Ejcrlure &au. Ram completa, habitació balcó carbla Flor», 16 anuncis .
rer, menlar ca«ulri i atmmlnnt.
Cardenal Casafias, 15 i 17, principal.

D O L O R

íeücanient per ús eilerii. Laiioraloris
ÍORATÚ - Palaotorilera

Frelxnru. 4. Pallaire-

Ofertes
Francès

lAiüfiCIAR
en els periòdics servint se de 1 "EMPRESA
IDEAL d'INFORAVA'-10 estalviareu temps
molèsUea i diner. -18.
Rambla de les Flsrs, 16
otíxo*. Telèfon 4883 A

pèrdues
Diumenge

Senyor

es desitja sola * dormir, bons
inlorme», lloo céniric, balcó al
carrer, Kaó: Penadòa. 11, botiga VIaible des d'avui.

Habitacions
nadiu, r l w i B i partienlars I generala. Palayo, .. í.on. 1.*
per a dormir a mntrlmont, senvor, senvorala o dot aink-f.
Ha',: Pla,a VnivenltM. 3, porS'ofereix
Jove earretor per n treball de taria.
magatzem u altra cosa, des de
les sis a las volt del matí- KsHabitacions
criarà n396, BaiubU Flors. IC econòmiques amb dormitori,
anuncis).
cuina i menjar sols par a senyor spL Carme, 15, ler, í*
Alemany nadiu

Coliseu de varietats
Avui. dimecres, tarda, a dos quarts
de «inc. Cüt, a les deu. Scrata d'Ònore de OMOnM SU.AREZ 1 comiat del
Gran quadro d'atraccions. Projecció
de motables pel·lícules. Èxit indiscutible de MCK HAiNN\ i els seus
JAZZCIRLS. cants 1 balls anglesos i
americans. Succés dei cèlebre maJotoarista MVVARRO. Grans ovacions als famosos equilibristes BAR
TROS. Comiat de la gentlüsslma i
ovnflonada cançonellsta CANDIDA
SUAREZ. Repertori selecte. Blquíssima presentació —"Divendres, 7 de setembre. Inauguració de la temporada de tardor. Oran esdeveniment.
(DRBOT de la colossal companyia de
sarsuela.

Per a àos oenyaiis

Desitjo un jove

sol* a dormir. Sant Honorat, 9.
.'on,
tocant Fiava de Sant
Janme.

Es lloga

habitació per a senyor o do»
amles. Ariban, 114 rt

Família estrangera

cedeix habitació mob'.ada, Interior, l,er, neta, a persona educada. Raó: Cort», oli. forn.

Vendes
EDCiclonèdia Espasa

d'ocaaló. completa, venc baratis«lina. líaó: Llibreria L'oirersal, Harobln Sta. Mònica, 14.
M à q i. u i n a
d'eterlnro, 4S0 p'-sseioi l arxivador. Alfons, 57.
BLEOTKOrüOTOBS
i Biaavos

dóna lliçons. Escriure tVS.
Empresa Ideal d'Informació. Bam- o amics, habitació balcó carrer,
bla Flors, 16 (au on els).
eva mod, situada Consall de
Ceut-CasMova. Ea^Aribaa,9,
granja.
i
Soc jove
JNSpoau de sis a dos quarta de
Habitació
nou mati 1 de vuit a deu nit l
dwiclo (ret'Sll oficina o simi- per a senvor >• dos amics a tot
especialitat sn I etda
lar. Escriure 6116. Rambla da estar o sols a menjar. Curts, 473,
E L E O T K O Q U I S I I O a
les Flors, T6 lanoncisi.
segon, primera.
Bobinar - losuriaclon*
Reparacions

del teatre modern rus. trad. de J. M.
Jordà; C W T S OORIBNT, drama «n
tres tactea, del vi^ords dramaturg
Juli VVallmltJana; UA MLTÍiER DE
CL.VÜW. drama en tres actes, du.
Dumas («fi), traducció de J. Bas;
ELENA, obra en tres actes i en vers,
del nostre poeta Josap M. de Segarra.
— Divendres, ESTBEX\ de LA FiLAMA. — Dissabte, a la tarda, UA FLAMA NIÍ, ESTRENA de GELOSIA.

P A L A C E

T e a t r e

B o s c

C i n e
P r i n c e s a
Granvia Layatano. - Telèfon 1371
Tocant a la Plaça de l'Angel
Temporada popular d'òpera
Armi. dimecres: I A REINA DELS
S'omple coda nit, pel conjunt, la
variació i als preu». Avui, dimecres, GOTAiNOS. segon i tercer episodis.
a tres quarts de deu de la nit, l'ó- LES DONES P R M E R AJ5 HOMES.
pera <*n quatre actes, LA AFRICANA, EL VAILBNT. IÉ« (NICOMEDES Dlamb la segona sortida d'KMl·LLv VI- MERTIT. — Demà, estrenes, projecNAS i el colossal tenor ARTELU, I tant-se el quart I el cinquè episodis
(Montobravo, Fusté, Flontl, Bataller, de I A «EINA DOLS GITANOS,
Calvo. Serretti, Taboada, BorrOs. I">mcr. ohors, coí üe ball 1 banda «n
escena.
Preus econòmics: Butaca de priN A T A C I Ó
mera classe. 4 pessetes; de segona.
PISCiE^V C. N. BARGBUSNA
3 ; seients, 2; seient» segon pi», l"0;
Esc ullera de Llevant
genera!. 0'80 cèntims, impostos a càrAvui, dimecres, dia 5, a les deu
rec de l'empresa. — Demà, dijous,
de la vetlla. Matdh Internacional
OVRIMEN, amb el debut de la eminent ELENA FONS 1 el dtoo tenor
.ANTONI SALUIMS. — Direnarw,
OTEilJ/J, pel tenar S-UVIPERE
SPORTING DE FRANÇA
Campió de París
contra
T e a t r e
B a r c e l o n a
C.
N
.
BARCELONA
Sessions d'Art Mercè Nicolau
(Primer actor i director:
aMFUC JIMÉNEZ
DE&l'T, divendres, 7 de eeteatíbre
a les deu de la nit
Estrenes.- LA ELAMA, drama en Conraria, Colònia Bosc, Pont Monge»
! quatre actes, de Charles Mercè, tnaServei diari d'autòmnibus, des de
ducció de J. Marquet; GELOSIA, dra· Badalona Horaris i detalls Telèfons:
| ma en quatre actes, d'Artzibrocbav, 46 E , 3299 A 1 685 B.

WATER-POLO
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Traspassos

comestibles tocant a.
Mercat Sant Antoni
Traspasso,
Rnlinn »mb babitaoló, llon r r a , es ven prop Passeig DUUUd guerlíd». Traspasso
v»i I c Boaanova, molt ben
situada per 12 mil duros.
iï0£*£à
("..ca forre 'íran· en poble vlvlenda, poc lloguer, 6.000pesv.<i3<t priMlmBarcelonaamb setes de traspàs.
jardí 1 Bort, et veu per i i * duro»,
Anf/-, seml-non, dos ba^uets
u LU rnuca Doby, rexta recanvi, venc por :i_'>00 pe-setee, l'Asalto, molt ben situat, set
Cctu&tn barraca Iota tota habitacions, per absentar me,
c a s e t a dobra a Muntjolc per 1.500 pessetes.
p i a amobiat amb dispeses,
es ven per 1MJ0 ptes.
A Rràría 'ocant carrer Sal- 1 , s traspasso per 15 mil pes« i a i / i a meron es ven casa setes, 10 habitacions. Lloguer
de 10 pisos 1 í botigues, renda 45 duros en punt cèntric,
11.536 pies. anyals, per SS.ttü
dnros.
Tr»rrp 08 vei1' t^" trnnvla, clientela, tocant carror Carmo.
i u i t c aigua, gas, electrici- Rntinn tmh 'n'·B vlvlenda,
tat, confort modern, baraiis- DUl,ya tocant carrer de Sant
slroa, li-CM) ptee.
lloguer 15 duros, se tras\ t t f r \ ·:>Iartlni> 18:iï»etse- Pau,
" u l " lents, lestat nou, venc pàs-s.
d'artistes, se traspàsa tota prova, par pit-. il-Stxi, panciA
i OIIOIU síi en bon pren en el
molt bon estatcarrer Comte Assalt, moltes haH a v í r l ""otor mag. 2 ba- hltaelons.
L ' d V I U qn^ts,* en perfecte D i o n f «n torra, se traspassa
estat, es reu per i-500 pesnete»' r i s o i smb mobles, bon preu.
nrrt Sedan, en molt bon 1 dormitoris, menjador, safao r u estat, venc per 4.000 reig, wàter 1 electricitat. Llopessetes. Arrancada elèctrica I guer 9) duros.
a tota prova
p : _ 8 habitacions totes ben
moblades amb ascensor,
A utrt "portarrancadselèc- 1
txlca. cinc seients, a bany. v. atur. còmodes, lioguor
tota prova, ea ven par 9,0X1 pu. 45 duros, traspaaso 5.000 ptes,
*»o wen 00 c- Maslorca casa p ' _ lloguer 90 duros traspàsou veu i» pigo» 1 botiga ran- » »o so amb mobles, 8.500 pesda l'any S X per 38.500 dures, setes,
ai Paralelo.
-fio uon en c Mallorca casa
4 bal·ltations setraspa»
OU VBIl ^ 6
i botlga- P : c sa
moblat per ,S.00ü pessetes,
lloguer
9 duros, prop carenda al mas 955 pessetes, per
rter Princesa.
0 dnros.
Empresa
Ideal
d'Informació
Raó: Empresa Ideal dlnforde les Flors, 16, baixos
mactò. Rambla Flors, 16, bai- líauibla
De
3
a
5
de
la tarda
xo», 0e ï a 5.

T

C I N E

Gran Saló de Moda
Avui, dimecres, tarda 1 nit, programes selectes, tes peBloules còmiques
ES i-aCOMEDEB CAMBRER 1 L'ULTIM BEVENT \atavr. Estrena de la
interessant pellícuU de magniac argument, la qual, per la feyj molta
duiada (60 0 n.etres), es dlv'Jiri en
dues Jornades, BL REI DELS VAGabunds, ?.roJettent-.s« la primera
Gran Teatre Espanyol
Esirvoa del 'inilraiui, E L Cill.PAAvui, dhnecres, tarda, a les 5. vNlt, a B-E.
Estr*-!^ df la '"-.rosa c( mè'lia
les 10, s'eshlbiran les novtsslmes pel- HER HAVT.P VIST, per .a eeletre orlícules científiques: .M.COHOL RELA- i^ta Italiana Ni'i ':\ Lepantc.
CIONAT AMB SEXUMitTAT I CRIMINALITAT 1 VESBRI: 1E8 SEVES CQNSEQCEKCIES: MV>JERA DE
CmAR-JX). — Demà, dijous. 1
Saló
Catalunya
cada dia, tarda, a les cinc, 1 nit, a
Gran cme de moda
les deu. les Interessants peBlcules
Avui, dirnec-es, e- "ena: IJA 1 L L \
VENERI i AlDCOHOL.
DEL
TERROR, per Hoadlnl 1 l.üa
Lee. E L PREMI GROS, la creació
més gran del malaguanyat artista
T E Í T T R E :
C Ò M I C Wallace
Reld. SI O NOT, par Norma
Avui, dimecres, tarda, a dos quarts Talmadge. SAIUDO DE CA1LÇAT, còde cinc. E l drama líric en tres actes. mica. — Demà, dijous. PENA NE| LAS GOiX>NDRE*\S. Nit a dos quarts GRA,
per Norma Talmadge. — Dl ven! de déu EI. B.VRguiLI "BO. I la sar- dre»; LA MOLT ENTREIMAI^ADA.
1 suela en dos acwsi El. POSTILLON per Enld Bennett. — Diumenge, a la
, DE E \ RIOJA, creació del colossal nit, estrena: LESPECTRE DE I A
tenjr Galetà Pefialver.
CAPUTXA BÜJANOA.

Carme, 10,
l'na o dues habitacions a tot Arreglo 1 transformo. Venc per
tercet, s.·gon·. un o de» senyor- estar.
Carme, 10, ï.«r, i.*
adornos. Vniarroel, 48, pis sea lot estar.
gon. Tallar.

a

Mosso falta

N o v e t a t s

Circ Eqüestre

Avtrl. dimecres, nit, a les deu.
Exlt creixent dels 60 GAliLS COMEJMLNATS. 60. Els artistes més petits
del món, flREÍ) SiLVESTER i C».
El més difícil, l'exlraordlnirl, l'executen els Inimltadles 4 UES5BN8.
Exlt definiu u dels JAlPQ.NiiiiSOS, FO.NTAiNiAS, TRES BEIÏETTA5. «LOS 4
'MiAiRYiLAiNiD, OHASS1NO, THE AltOUES. ILES STRVKAY, fUVALET. 1
els rels de la gràcia PQMPOEF-THE·
DY i BMIÏ. 'ÏOAVAS 1 ÜEROMIE, SPL·
VA i KOn\K. — Oemè. dijous, «arda,
a dos quarts de cinc. Gran matlnée,
lent .in PRESENT als nens. de veritable novetat; grans 1 'ormosos zèppelins i avions. Nit, a les deu, segona de MODA i DEBUT de LES MANDOS, origina! 1 perillós remolí de là
mort, i E.P. LEE, amb les seves noveta's de íorça dental, única en son
gènere.

huncis

Falta oficiala
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VBU DE CATALUNYA

Espardenyerla

Traspasso

pis cèntric gran, amb algmu
mobles, propi per a Indústria
Raó: Arc Sant Agosti, 7, botiga

Lloguers

Píanr»«i de lloguer de alfa
r i a i l U b renlsnreos.Urunh
n.» W. antrassoL R blEGER.
_
a Horta amb jardln.
O r r c tfnn i elactriciUt,
66 lloga per 50 duros.
'P-._PA per llogar sense tras* ü» r c pig, pau trauria, set
habitacions, bany, wàter, jardí
per 45 dnros.
Pic nrnn 6 habitacions, safar l> yi «ll reig i terrat; aprop
Rambles. 60 duros lloguer sense traspàs.
: _ principal en carrer cAn, s tric, prop tranvia, electricitat, terrat, lavabo, molt
elegant. Lloguer 66 duos.
TV\riv» a Gràcia, peu tran1 UI r c vi* amb tot confort,
llognar 50 dnros.
_ c pisos carrer Aragó dreD u:>
ta Aixampla. IJagwar
60 duros.
_ _ „ Ronda St. Antoni, se
Cl·;>«» lloguen 2 pisos, sense
traspàs, lloguer 40 duros, moderna, rescent construïda.
T n n · a • San' Gervasl, Ilo1 u i I c gner 86 dnros sense
traspàs.
:c sense traspiía, 8 habita' a clons, a»cousor, bany,
wàter, molt cèntric, llognar 45
daros.
Raó: Empresa Idoal d Informació, Rambla Flors. 16, baixos
Ue 3 a 5

Traspasso S Í ^ Í M T

Taberna-Bar^^X" P

F

P

Entresol

moblat cedeixo menys una ha
biiació; 4 dormitoris, menjador,
• a q u i n à r i * XUecrloa, B. a
Habitació
Garatge
iardl. lavabo, 200 pessetes mes
tAnUcs
tallers
Uakallu
balcó plava Santa Anna. Onran
K. Consell de Cant. 217,3-er,
traspasso
amb
instat
laclo
per
a
Cort»
Catalanes,
416.
T.55»
U.
iBa·.LS-at.L*
C
a
s
a
T
o
p
p
e
*rtfc ona gosaata blanca
li
carrega
de
camions
elóctrlcs.
Sols a dormir
^ i ' J ' S y "«rit) 1 oceilaa oai·
Escrluro
637S,
Empresa
Ideal
otr
a
Tvcdra,
a
Horta,
carrer
i * » S'·wéQ per «Lila». Ea gras i bonica babitsdó a seCaixa cabals
de Cortada. Raóc Sepúlveda, d'Informació Rambla Flors. 16
Bailen, 3i
(anoucUj
Taaucarà al.^m ta torni. Tra· ayar, balcó al carrer Cera 41,
96, SA, tk Da 6 a &
I s'otoralx: Consell da Cent, 391
tettactària
Alfons.
5*.
tercer, pensió balcó carrer.
"-.lUM^bodct.

Dispeses.

PnKessòrïèiilaao isalffl!
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DARRERES

btt .VEO D E C A T A L U N Y A

I N- F O R M A C I O N

AMPLIACIÓ D E L C O N S E L L
processament contra l'ex-^utge interí. dement batudes per tot Astúúrles, sen- dactar el dictamen amb les
En realitat molt breu ha d'ésser Demà 11 serà notificada l'esmentada se resultat, perdent les esperanúces atons
Els vocals representants de i*,]
de poder detenir els pistolers que
l'ampliació del Oywfll d'avui, per- resolució.
En l'auto de processament es decre- assaltaren la sucursal del Banc d'Es- norles proposen que els minis
què la nota é s un fidel refiexe de
redactin uua ponència que
panya a Gijón.
l'aoord unànim a què han arribat els ta la presó del processat
D e n ú n c i a
després de base a un dictamen ^
minietres e n e l problema del MarTambé la Sala ha decretat la lliberErnest Marton ha denunciat on roc.
D C GOVCRNACIO
t l u en el cas que ee cregui tia
tat provisional, mitjançant fiança de
subjecte que habita al carrer dels
Madrid, 5, 2 matinada
Pel contrari, el president,
Ja el president, e n 1A seva conversa 5,000 pessetes, del policia Corral es.
Comtes de Benlloch, el quafl li va
El ministre de la Governació Iha Sagasta, amb els sis vocals
vendre gèneres per valor de 563 pes d'ahir amb els senyors Portela i ArCL PREU DEL PAPER
manifestat aquesta matinada als pe- creuen que stta de discutir uajl
seies, sigoant-U, com a pagament, TniAan. els va doT^a'1' compte de la
riodistes
que no eren certs els ru- mula de concòrdia recollint l e J
De
conformitat
amb
ço
que
disposa
situació
creada
a
l
a
zona
oriental
1
una lletra, que vencia ahir. En anar
mors
que
havien cliculat. sobre su- de totes les oposicions.
ei
R.
D.
de
la
Presidència
del
Consell
dei
conflicte
qoe
originà
la
crisi,
i
afler-laetoctiva, atia trobat que haLa minoria socialista s'opos^j
aquest mati ha enviat a l'estació al de ministres, de 12 de maig d'e 1926. posats desordres a la Corunya
via desaparegut.
Ha donat compte qoe aquesta nit minantment a aooedir a aqnes^
senyor Alonso OuUon perquè parlés es fa públic en aquest diari oficial que
al senyor Suèrce Tnclan i U expliqués la Delegació del Comitè Oficial del havia marxat el Rei a Sant Sebas- tensió.
Baralla
Demà, aquest extrem es conti
en Unies generals la atteacid del pro- Llibre ha fixa tper a preus del paper tià
per al seu suhministre durant el
. A la Plaça del Palou, número 3, -bleme, fent-U avinent que s i les diDesprés ha dit q u e ell celebrarà rà, discutint, per ésser impon«
anit passada eatoaraahirenMncè ficultats U sembiaiven insuperables, mes de setembre, els següents:
demà una conferènOa amb el preHuertas. de 28 anys, amb Pilar Bor- h o declarés abans de la jura.
Sèrie A. — Primer: Ossat llis, 95 sident del Consell de ministres per
ràs, de 28. Aquesta va produir a Is
LA OPINIÓ D'EN W E Y L t R
Malgrat això. «i marquès d'Aíhu- per cent, 20 els 40 quilos. 95 pessetes a designar el nou governador de Barprimera, amb un ganivet, una Certda oemas
els
cent
quilos.
celona.
'
1
"
CVUllK
s'ha cregut e n el cas de conPalma de Mallorca. — Dea &,
de prooid·tic reserml.
fla afegit últknament. que el Con- arribà ahir el general Weyitr'
ídem. íd. id.. 76 par cent da 84 id.,
fel Consell, citant e l s nous mi. Suntala que el mottn de la hatrw vocar
»
M.
sell
havia
acordat
l'aprovació
del
conacaba de rebre visites.
eren uns ressendotents antics Jo veï- uistres,
fdem Id. herge. 16 per cent de 24 Id . tracte del salvament del cuirassat
EneliCoosell e l president iha M t un
Insisteix en dir que és prada 1
nal.
«Espafia», en la forma que ja hem toor l'operació sobre AJlhuceii
hreu apuntannht de la altuald polí- 82 per cent Id.
Sèrie A. - Uis, 97 per cent de » ' « comunicat.
tica, pregant despnés al general Atzcastigar durament als moros
puru que llegia la proposta de l'Estat per cent
LA
TASCA
O
C
LA
COMISSIÓ
O
E
MaK* Central i n o omitls cap detall
Mem blanc Ihs. 84 per osnt, 14 de
VAGA S O L U C I O N A D A
RESPONSABILITATS
que pogués deixar d'IUustrar els nous 33'56, 89 £d.. cant id.
Múrcia
— S'ha resolt el
A
la
reunió
de
la
ComlBsió
de
resconsellers.
Sèrie B. — Ciceros corren; Uis, €0'93.
s'ha discutit amb gran dels iramviaris, concedint 1 empJ
•ORTIOA DEL REI
H a n paiàat extensament els senyor 25 quilos. 98 pessetes als cent quilos. ponsabilitats
ídem id., 76 per cent de 33'98 Id. els amplitud la forma en què sba de re- l'augment deu 12 per 100 en els i j
Madrid, 5.tt'30mattnHa Aizpure i Alba, que ban llegit els
A les nom de la nit ha manat el últims telegrames de ItAlt Comissari, cent id.
Udera herge. 76 per cent de 30 id., Kil • M M M H M M M M M M
IIIIIIIIIIIHHIHIIIIIHIIIIIIIIII·II
Hal oap a Sant Sebastià, acompanyat que 11 (oren demanats pel senyar
del ministre d'Estat, senyor Alba, del A í b a 1 en e l s quals exposa l'actual Ídem
nir a satisfer una necessitat tgg
del front en la zona oriental
Sèrie C. — Ciceros extra, 97 per 100
marques del Zaroo 1 dM duc d* Mi- situació
b e sentida.
i él seu Judici «obre les oportunitats de 40 quilos. 130 pessetes els 100 qui- T a n c a r a n
randa
—Diumenge proppassat, a la tiJ
los
A l'aetaclA iblfca.via,«er a aocona- d'aflfcuur.
exercitants que bavlen assisg]
Per deprompte. n o tal hanra cap
els
e s p e c t a c l e s ? els
Paper seuma extrallis. 76 per cent
dar dl monarca, tot el •Govern, «la
la Cinquena Tanda organitzada 1
j«*{jeoretarls % autoritats ïfa <Ma- operació guerrera, 4 aquesta convic- de 28 id.. 165 Id. els cent quilos.
l'Obra dels Exercicis Espirituals ]
ció he estat refiexadLa després per
Paper herge, 76 per cent de 26 id .
a Sant Andreu, acooipaugj
Ahir e la tarda se celebrà a l'As tinida
168 Id els cent quilos.
Mtens d'arrencar el tren, el Ret ha alguns ministres.
ti'un gran nombre dels que flgni
Hl ha un paràgraf de la nota oficonversat amto el president del ConCorrent. 65 per cent die 28 id.. 128 sociartó d'empresaris d'espectacles en les tandes que els havien pre
públics ona reunió.
sell t r e o B moments, canviant Uapns- ciosa que es refereix a les mesures ídem els cent quilos .
anaren, formant una caravana
adoptades pel Govern per a trobar
stoos aofeK la situació polític*
ídem superior, 66 par cent de 28 ld . En aquesta reunió va treciar-se tòmnibus. a fer una visita a la Cii
del plet creat suara eoSie ef Sindicat dtExercids que la C o m p a n y i a del
economies en el pressupost del Mar- 135 íd. els cent quilos
MQNATURA DE QUERRA
roc Es la part més substanciosa del
Bíblia indían, 50 per cent de 5 ld., Musical, els choristes i els empre- sús té mslaüada a Sarrià.
saris.
Al ministeri de Guerra han facili- document.
365 pessetes els cent quilos.
De passada visitaren també, el!l|
tat aquesta nit la següent etgnaturn :
Aquesta darrere varen acceptar,
Sèrie
B.
—
Estuca
tcorrent,
80
per
Aquestos, mesures doren proposades
Dtopoeant que «1 general de briga- fa uns vinU-cinc dies pel senyor SU- cent. 50 quilos. 216 pessetes els cent l'any 1921, unes beses de l'esmentat boratoris de física 1 química,
da «n situació de primera reserva, vela, i foren acceptades amb gran quilos.
Sindicat, amb el compromís de mas- tuant-se alguns experiments qu« 1
don Enrtc <U loe Santos i MNB da joTa pel senyor Villanueva.
tenir-les durant dos anys. El 31 d'a- dar en fortament l ' a t e n c i ó dels
Aquests preus s entendran en paper, quest
Castro, passi a la de segona reserva
va ésser el termini d'equest tants.
La naturaleiaa d'aquestes mesures posat a 1 estació de Madrid o Barce- compromís,
A la C a p e l l a es c a n t à nua
•]
per haver complert l'edat reglamen- :mpldèix
el qual ha estat complert
lona i sobre ells caldrà d'avinar-se les
donar4es a la publicitat.
i l'Himne da la Perseverftncia.
taria.
Adecten en part a l'exèrcit 1 en part bonificacions establertes en el Beial escrupolosament.
El retorn a Sant Andreu es féa||
Coaowlint la gran creu blanca del a l'estructura política del protectorat Decret de 12 de maig de 1922.
Les empreses, creient-se en llibercarretera de Cornellà a FogàJ.I
iM&tt Militar, al sols-inspeclor met- a la sona orleabal. Només de la teva
tat d'acció, varen presentar unes jio- la
registrant-se en tota la tarda, el 1
VISITA A L C 8 PRESONS
ge de primera classe, d on Joseu Da- implantació pot resultar una eataoves bases al Sindicat, quinze dies Ueu
malgrat ésser en ací
vid, «n sttaactò de retirat
En el Ministeri de Gràcia l Justícia abans del dit termini. El Sindicat d'unsincident,
inia de cent milions.
200 els expedicionane.
Musical
va
anar
a
veure
el
delegat
ban
íacilltaj
usa
nota
oficiosa
re
Exhaurit el tema del Marroc, s'ha
COMUNICAT O F I C I A L D E L M A R R O C
treballi, dient-li que no acceptaaprovat «1 contracte de salvament del ïerem al viage realitzat pell director del
DespsU oAcdai de Guerra:
va les bases noves afnò quS~nl tan
1
de
presons
als
diversos
establiments
cuirassat
«Espafla..
en
75.000
lliures
4.WÜt OomMead d'Espanya al Mar- esterlines, posat a Gibraltar, 1 5.000 penitenciaris d^jJilbao. Logrorto. Sò- solamem volia parlar-ne ni dlacutirroc, d» TeMfca estant, comunica a de
les, entenent que bavlen de seguir
no flotar-lo.
ria, Vitòria i el Dueso
aqaeet ministeri ço que eegualx:
regint lieà anteriors.
Aquest
as
troba
en
pèssim
estat
s'ba parlat extensament de
Sense noMlat a tot el tecrlk» del la Després
£1
senyor
Izquierdo
pensa
conti
Els senyors empresaris, davant d'asituació de Barcelona, aprofitant
En els Jocs Florals -de Vilassar;
prot·cMBat.·
la circumstància de trobar-se pre- continuar les obres amb els mitjan» questa actitud, acordaren ahir. en Mar ha obtingui el Premi oíert
la
reunió
que
ens
ocupa,
despsdlr
D E MNAMOBS
sent «1 senyor Portela
econòmics disponibles 1 realitzar eo
professors d'orquestra 1 els cho- En Ricard de Cwnpmany, diputa: '
t S flot^seareaan 4 e J· i n a M o e s faa
Considera el Govern moit mffiora- els aiíres establiments penals aque- els
la Mancomunitat i comte de (a VH
maaUestet aquest maX als periodistes da la situació, però no se li oculta lles millores necessàries que permeti risteà dels teatres que treballen els de Canet, el distingit mestre JoaDl|
dies de festa, començant diumenge
que havia rebot un telegrama del la neceesitat de persistir en el camí el pressapoet dei seu departamení,
La roben, director de -l'Acadèmia
director general da Duanes, que es emprés 1 qoe cal tenir especial cura L A V I S T A D E L A C A U S A P E R L A vinent.
troba a inàn, paitlclpant que han es- en la designació del nou governador
També s'acordà que les sales que Música de la Casa de Caritat.
MORT D'EN DATO
tat dascanagats «Is vagons detinguis
La sate de vacadons ha dictat avui comencin llurs espectacles durant
Es cert que el Govern ha pensat
ingressat a fca Societat il'Aïl
i que s'han repaés ke operacions ea en el magistran senyor Abellón. perd en et rotllo relatiu a la causa que aquest mes, s<, Tomaran les orques- t o Han
r s Hispània Música, en qnelHat *l
aquella Ouana, despstxantee 74X9 dóna la coincidència que es troba s'instrueix per assassinat dsl senyor tres amb elements del Sindicat MuMHimiiIlM Avia* quedaza Boa tmf ifatigadlssim per no sentar-li bé el Dato, provkiènoia aeigsant ei dia pri- sical, mestre aquest no veru la so- soci autor músic, la senyoreta doç^l
Lluïsa Bosch l Pagès, professora d'M'l
clima d e Barcelona, 1 desitja tomar mer d'octubre per a la celebració tel va tesltura.
pa del Conservatori de Ginebra
a
M
a
d
r
i
d
.
De
l'examen
que
els
empresaris
Judici
oral.
Ha afegit el senyor Benítez de Ijago
han fet, de la situació que es crearia
que havia estat a l'eetadO a rebre el
Per tant, s t » acordat que el presiEa diu que poteer se celebrarà el d'ésser repetadds les bases oaducenou ministre, senyor Su&ree InclAn. deat es reuneixi amb el senyor PorEl nou nafarietre, així com també el tela d e m à , per tal que en aquesta en judici en una de les dependències dea. n'han deduït que no tindrien
altre remei sinó autrmeatar el preu
sortint — ha dit oi sots-secretarl — trcvísta s'examtaln noms 1 s'acordi de la presó Model
de les locaMitats, en proporció tan
te gran amic meu. Així és que estic el qoe sembla més convenient.
FERITS I MALALTS
que seria Ja de tot punt
EL FOMENT D E L A SARDANA
dTSfceat a romandre aquí e a anar«De totes maneres, el nomenament es Màlaga. — Segons infonnes rebuts l exagerada,
En la junt» gmcral d a m m o n r t ct!«WI
impossible
que
les classes modestes
me n, segons m'indiquin
farà demà passat
demà arribarà, procedent de Melilla, poguessin concórrer els espectacles d» foo elegit aquest Consell Directiu: I
President, Josrv Vi o n ; rioe-preïiden'i I
<Han parlat els ministres, també, ei vapor «Baroeló.. condulst 300 sol- públics.
CL GOVSRH OfVIL O E BARCELONA
ménec Juncadella, •ecretar., Jacint
de la campanya empresa per alguns dats de diverses armes, ferits o maliee-tecretan. Francesc Salvat, vjixet, Es*l
«La iBpooa» publica un solt dient diaris contra el senyor Alba, en to
nislnu Pellicer; comptador, Josffp »«-•«• 1
4 0 è la ortai ha planteial novament al contfldenctal, ja fora del Consell l lalts, evaquats d'aquells hoepltals.
anuver-toibliotecari, Manuel CapderiU;
I
GOVERNADOR DIMISSIONARI
problema de la provisió del Govern s'han referit a una Informació en la
oO» : Artur GuUlonne, Francesc Mlllel,
quim Carbonell, Heliodor Otero i K»ie»? '*
civil de Barcelona.
Santander. — Avui sortirà cap a D e l s a f o r e s
qual es paria d'un emprèstit coloré».
»i. la'm
" •
H1
Baconaix que el senyor (Portela as- nial que desi Blava fer el senyor Alba Madrid el governador dvil don AnE
l
Consell
Directiu
actual,
en
ce»»r
1
aoU moments d'encert, i afegeix:
dreu Alonso López, que ha presenten
mitjançant el senyor Capaprieta.
•a aotuaidú, recomana al Consell no,^-"
«El que importa ara iés cercar la El senyor Alba (ho ha negat terml- la dimialó defl seu càrrec amb cac t i r i t : ona nova orientació en l'onr»nl"f~,
de ballades B6bl;qnei dc s u d a n è s ; PTí1^persona tapac de cobrir el buit pro- nantment. No ihe pensat mai en aixO. ràcter d'Irrevocable.
que en l'organiíiai 16 de ballades pob.;-'*
duït en la política espanyola l doEi senyor Alonso era amic polític
de la ballada h i interringuin aol» eU
El
senyor
Afea
ha
dit,
últimament,
A
causa
del
mal
temps,
no
pogué
nats els vents de violència que en que sostindria a Sant Sebastià con- del senyar VUlaeuero.
o l'entitat sardanista, i que »' l1'
celebrar-se. diumenge passat, l'Aplec niale*
benefici» eigoin per al» organiuado14 ' „
aqueets dies corren, resulta de gran verses amb els ambaixadors d'Ande
la
sardana
que
el
Foment
Sardaper als ca/cters'o bars que no b i f-^^Z
C L CARDENAL BENLLOCH
transcendència la forma en quà el glaterra 1 Alemanya.
nístic A n d r e u e n c havia organitzat a diners, ni treball" d'organitració; «•:'-'*
repraaemant cke l'auiorltai les proValència — El cardenal Benlloch la Torre del Baró
amb Ics baUade» apl'-es, confertocie*.
|
dueix en la més rebel de les nostres
cert», concursos. » t c . ; s j p r í o à r la •""'•"J
CL JUTGE PREVARICADOR
ha obsequiat amb un banquet a les
de
numero»;
treure
a
les
b
a
l
a
d
a
'
La
ballada
tingué
l
l
o
c
s
o
t
a
els
cocapitals
Està acabat l'escandalós assumpte autoritaté localsl 1 a une comissió berts del mercat de S a n t Andreu, aoo- excessiva popularitat que *s ea periuo»
de 1 Ajuntamen? de Burgos q \ » ea
la serietat 1 noblesa dc la nostra daE?* "
Bl G<Mnm civil de Barcelona eig- del jutge de guàrdia senyor Cases.
d i n t - b l una e x t r a o r d i n à r i a gentada.
cional; intensificar l'ensenyament de uaifta tant o més que uns cartera en iWm alba reunit la Sala de vacan- troba en aquesta ciutat.
dana, i al H pom ble portar-lo a j ^ J ?
A
la
nit
tal
com
e
s
t
a
v
a
e
n
u
n
c
i
a
t
,
1« marxa i vida dels ministeris, 1 ces composta pels hnagisttrats Ma£l cardenal embarcarà aquesta nit. les sardanes foren ballades, amb la com
on honest i artístic esbarjo d» 1» '^J.
ofereix àdhuc la particularitat d'te nuel Morató 1 els senyors Mafioz i a les nou, oap a Xille, a hard del
nada; crear l'arxiu de sardanes, ço
;
lecckmar^es i ler tocar aquell» l ' 0 * _ ^
eer molt mée unipersonal en las se- Ganzàlee JBaraero, jexamimtot Q'ao- transaüànUo «Beina Victoria Eugè- mateixa animació, a la Plaça de S a n mereixin
per
Ics
seves
conàiríra'
V
'
F r a n c e s c (Palmeres).
ves decisions que bo és un departa- tuat i la querella d^l fiscal, dictant nia-,
da
—Les religioses de la Santa Gasa de
ment ministerial, on els cossos tèc- aute admetent tt» querella i nomeL A SITUACIÓ O C L'cESPARA»
Itaxaret. de l a Sagrera, c o m e n ç a r a n
nics l consultius, els directors gene- nant magistrat instructor
MelUla. — Per noticies que aquí es el d i a p r i m e r d e l p r o p v í n e n t mos tforals, el sot-secretarl i la convivença
Ballada : avM, dimartí, • > • * * . . • »
El nomenament h a recaigut en el reben, se sap que a causa del tem- t u b r e a donar u n e s classes de b a t x i falteidrcra. - A U d a t a dC Moortn
d&àrla amb els companys de Gabinet magistrat
senyor VàUdeoasas. el qual poral de Llevant s'han suspès els tre- l l e r a t , les q u a l s s e r a n explicades por to Cobla, caihaltaia.
dUumao un xic la situació perso- ha començat
de seguida a acioar,
Amtl, itmecrtt, ntt
^
nal del ministre.
qoe es venien realitzant per ai meetres t i t u l a r s i competents, a u x i guardalit-se gran reserva sobre la se- balls
Aruiítu — caatre BODolor C a n w j l
liars,
molts,
de les càtedras d e ta,S<mt
salvament
del
cuirassat
-Espafla..
carrer
Sant
Andreu,
146.
OobU,
Csw
L'opinió espera amb impactàncla va tesca.
La situació del vaixell hs empitjo- l'Institut G e n e r a l i T è c n i c <te B a r c e te designació del substitut del senyor
S'assegurava que la tasca del ma- rat,
perquè les ones baten la coberta. l o n a .
Portela a Barcelona i confia que el gistrat •s'havia (reduït a posar els
Avni, gcas ballada dc aordane» » ^ F e l i c i t e m o o r a h n e n t les e s m a n w d e s
Govern atorgui al cAnec la ünpor oficis de tràmit al president 1 al fls
C L R O B A T O R I O E GIJÓN
la vetlla, al onacr dc Seat « c ^ ,
religioses, n o dubtant que t o t a la b a r - de
t&nda que mereix.»
la
cobla «Bararlooa». amb amM***
cal de l'Audiència 1 dictar aute de
Oviedo. — La guasdla civil segueix riada celebrarà a q u e s t a nova, p e r ve-
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