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d'ezpotar-nos-les amb tota sinceritat, pnlx
en el butlletí aUavor». hi deixem oberta ona
L a terrrible c a t à s t r o f e del J a p ó
enquesta la qual voldríem que servlv per a
treure dc dubtes a gent que senten encara
certes temences d'ordres distints i que entre
tots podríem contribuir a esvair-les.
Visqueu molts anys per bé de Catalunya.
Pomell dc Joventut tFerms Catalans» :
M. Palct Martf,
Aureli Biosca,
secretari,
president
[eunió dels parlamentaris
nacionalistes
N o u s detalls del g r a n cataclisme sísmic
ButUetl .Llavor.
Direcció:
Francesc Bioica Francesc Maroet
L a situació a Toquio
E l plet de C a t a l u n y a
LES GERMANES DE LA CARITAT plorat detalladament el» voltants de
Jocs Florals
PfqMÍn, 5. — El reprtssenlant úe la Toquio 1 Yokohama diu que segons
I E U N I D E S en el local de la L h g a Regionalista les minories
Sarna Seu tia notifica 1 al ministre tota els Indicis han mort un. miler
nacdooalistes del C o n g r é s i del Senat per a canviar impres- de S a n t S a d u r n í de N o y a del Japó en aquesta capital, que po- de presos als quals no fou possible
dia disposar de les germanes de la prestar auxili en els moments de l'Inlons sobre l'actual situació política i especialment pel que toca a
Caritat que culdaren als ferits du cendi. — Havas.
Són
organitzats
pel
Foment
Comercial
1
Inguerra del Miarroc, a i x í com t a m b é respecte la conducta a seguir dustrial, i patrocinats per l'Ajuntament, amb ram
LA TERRIBLE SITUACIÓ DE {TOla guerra europea—Havas.
cooperació de tote* les autoritats i en.
QUIO
Ivant els criminals excessos comesos cn les darreres eleccions de la
titats polítiques, agrícoles 1 recreatives.
ELS ITALIANS PERJUHJCATS
Nagasakl, 6. — S'ha aconseguit resEs celebren amb motiu de les Fires i Fes- |
jputats a Corts celebrades a Granollers, acordaren protestar davant
tes d'aquesta vila, cl dia 9 de setembre,
Roma, 5. — E l cònsol de França tablir . lea oomunioac Ions «tatre Yol l país, de la manera m é s e n è r g i c a , contra l'incompliment per part a les cinc de la tarda, a la sala d'actes a Kobe letegrafla que la colònia Ita- kohama
i Wasbtihgton,
del Centre Agrícola.
\\ Govern de les promeses fetes en constituir-se i fer constar la
liana del Japó. inclòs el consol de
En general, la diBuadó de les reVBUDKTE
Yokotwjua 1 el personal de l'ambai- gions sinistrades revesteix extraordijva decidida hostilitat contra l'actuació que desenrotlla el Govern
Flor Natural. — 1 Premi d'Honor). No me- xada de Tokio, s'han salvaT, però nària gravetat, puix rescassesa de
30a. Remembranca d'un. mati de prima- que l ambaixador 1 alia senyor Giac(l'Airica, que porta l'escolament de la nostra joventut i la r u ï n a ro
queviures és molt gran, especialment
vera. Lema ; Pelegrinatge.
a Toquio.
onòmica, sense cap avantatge positiu.
Rnglantina. — Núm JOC. A Sant Jordi cemo di Martmo, fia mort.
L : Pàtria.
Els edificis de l'ambaixada itaüana
S'h» ensorrat l'hospital militar de
Viola
—
Núm.
sjti
La
Veree
visitadora
Els reunits feren notar ^1 fracàs que tot ço que ve succeint as.1 Toquio i del consolat d'itàliu a Yo- Yokohama, morint nombrosos malalts
PREMIS ORDINARIS
kofiaraa ban quedat destruïts.— Ha- que U bavia allotjats. — Hava».
ayala de la famosa campanya de les responsabilitats, que no ha
I. Núm 353.' Notes de tots «olors. L. : Na- vaa
Toquio. 6 — Els canals i els molls
vit m tan sols pel que havia d ' é s s e r el seu m é s principal objecte : tura.
d'aquesta població, on s'ofegaren nomII
Núm
317.
Present
de
nuviatge
te:
CN AJUT DE LES VÍCTIMES
jitar que els governants d'ara incorrin en responsabilitats de mo Segle XVUI.
broses pereones^que fugien del foo,
Pequin, 5El Govern ba suspès estam plaus de cadàvers au estat de
Núm. tji. Entorn de la masia. Leata o major gravetat que aquelles que amb aquella campanya es maIII: Figures
i paisatges.
la prohibició imposada a l'exportaIV Kúm. Si. Davant la crisi del vi. te- ció d'arrós, amb objecie de facilitar descomposició.
petava d'exigir.
Els supervivents a la catàstrofe es
ma Menys discursos I mts feina
el proveïment d'wiuesl articiie al troben en un estat lamentable, puix
V. Nüm su Tragèdia de taverna
Els senadors i diputats nacionalistes es dolgueren que en moVI Núm. 19 Canícula L : O TerresMI Japtestun manoats de queviures 1 aUotguts tan greus, i quan la seva preocupació havia d'ésser la de posar Salut I
—El Nuhcl apostòlic de Sa Sante- Jament. — Havas.
VII. Núm. JS8. Dafnis i Cloe t. : Temps
dat en aquesta capital, ha soUicltat EtS XiMESOS I ELS ESTRANGERS
oei a tan dolorosos mals, la concentració lliberal governant s'en- de be re ma
VUl Núm 40. Petit enfilaU.
de tols els catòlics de Xina que ajuMORTS A YOKOHAMA
tingui quasi exclusivament, a M a d r i d , en maniobres de baixa
IX Núm 45 Cant dels vermadors. Le- din en el possible al Comitè regional
ma
:
De
h.s
veretnes
Ja
cl
tempi
éi
aquí.
Toquio. 8. — A la ciutat de Yokohaptica, i a Catalunya, en la tasca a n t i p a t r i ò t i c a i incivil d'estrafer
de
socors,
en
favor
dels
japonesos
X Núm 233 oda arcaica. L : «o íottuma han mort cinc mil xinesos. —
damnificats. — Havas
més re probables mitjans l ' e x p r e s s i ó de la voluntat popular, nate ames...»
XI Núm. tyb Cançó de làapocat. tema :
Nova York, 5 —La Creu Rojo nord- I Havas,
ha ocorregut en les eleccions darreres de Granollers, emparant Amorosa.
Xlcago, S, — Comuiviquen de Kobe
Xll. Nüm- an. Cant a la pau L . : «Al- americana Ua oben una subscripció '
mena de c r i m i n a l s vulgars, falsificadors d'actes i pistolers, tCÍ* ïtAX»
qn«! encapçala amb ciin; uúlions do
Nom. 195 El ri de baccas tema 1 • dòlars a -tevui d<? les victiniM Jets al psrlijftttc «Tbe Tn^une., q«e a
ase consciència del perill d'aquesta política, m é s que mai en £1XIII
xampany.
Yokohama Imn mart cinc cents estranXIV Núm. 117 Claustre t : Lloances terretrèuiols del Japó.—Havus.
uests moments que cada dia s'assenyala m é s a Catalunya el ra- blanques
Nova York, 5 — L'anomenat exèr- geis a cooaeqUència de la catàstrofe
XV. Núm. iot. Sonet de l'oblit
ilisme inconformista.
cit de salvació, que ha perdut tot d'aiquests dies, - Havas.
XVI. Núm. 254. Goigs a la Marc dc Déu el
personal que léüiu a Toquio, lia
Convençuts de l'estat actual de l'opinió catalana, els senadors de la Font ama L . Spes, nosuu, salve
UN TREN CAIGUT AL MAR
XVII Núm j ; Mon joies i, | Fruita gra- oben una subscripció, que ha-encapNagasaki. 6. — El proppassat d i i
l l i p u t a t s nacionalistes se'n faran i n t è r p r e t s a i x í que s'obri el a>'aL
çalat amb cinc milions tlt iK)lar< ti
XVUI. Núm. 149. Fantasia estival tema: favor de les víctimes del Japó.—Ha- sable, dia 1, un tren de passatgers
prlament amb la major energia, considerant vinculat fermament Ecitalàmicava caure al mar, a la regió de Kobe.
Núm 141 Cançó de la verema, te vas. •
prestigi de les minories nacionalistes «n el cas de Granollers i en maXIX
A conseqüència d'això, s'ofegaren
: betembre és arribat
AL CONSOLAT JAPONÈS DE BARCE- ires centes persones Nombrosos pasXX Núm 112 ta mula vella.
menyspreu del Govern al problema de Catalunya, que sembla
XXI. Núm. 20b. El ten hort gentil. LeLONA
sa tgere ban estat recollits per vapors
|guir sense merèixer-li la més petita atenció.
ma | Paraules a l'estimada
Amb motiu de la dolóWsa catàs- que es trobaven pels voltants. — HaXXII. Núm 6 Poemes de contalefcïncia. L : Bl bes.
trofe que ha devastat algunes de les vas.
Quan s ' a n u n c i ï l'obertura tornaran a reunir-se.
XXIII No s'adjudica
més
imporiunis ciutats del Japó, el
EL CENTRE OE LA SOTRAGADA
XXIV Núm. 08 Olimpiadn catalanes
eeu cònsol en aquesta capital. En
L : «I.uduí
Osaka^ 6. — Segons l'Observatori
XXV. Núm. 205. Elegies do l'amor i de Jordi Delgado-LLanger. segueix re- de la Universitat imperial de Toquio,
la nil. L I Soliloqui:
bent molles proves sinceres de pè- el centre de les sotragades sismiqOes
No és borm cocAra de forasitar la Ueogua
XXVI No s'adjudica.
fçrosiera Ucls rètols, avisos, propagandes,
XXVIT. Núm ;;u La cançó de la minyo- sam i de simpatia per al poble Ja- del dissabte i diumenge proppassats,
lous r è t o l s en c a t a l à
pèr deixar-bi pes a Tidioma patri ? Si DO na L. : Dolor
ponès
estava situat en ple Oceà, a seixanta
és hora d'això encara, on deu ésacr aquell
XXVIII Núm. v». Cant a la verema. Leinstant del triomf dc Catalunya, que de ve- ma : Tardorals.
LES AMBAIXADES I LEGACIONS dues mil las de Toquio en direcció
Sud. — Havas.
vecade- albirem tan aprop?
XXIX.Núm. 114. Lordre, base fonamental i ESTRANGERES
El Pomcll dc loranot •Ferms Catalu» '
Mn, la realitat ens dío que la iodeetsió és
L. : Si bo és el temor, és
VAIXELLS PERDUTS
ButlleU «Uavon, dr Terrüsii. has cp feen nostra encaro- AUà on hi tenim una dméselaboSocietat
l'amor.
| Nagasaki, 6.
A conseqüència deis
k'A: als ojoierciant-- ca arenes la circulcr arma dV6c4cia, fem com aqueU qui no la
XXX Núm jn Història de la parròquia terrairèmols, tiaJí quedat destruïdes
Londres.
6. — Comuniquen de OsaBüeot:
veu. per tal de fu£ir d'un perill que no exiü. dc Sant adnml 1 associacions religioses de
f Benwlgut ciutadà i molt scn>oc noAtre: te ix I aquesta indecisió, rrpetim-ho, en eU dita parròquia. L. : Honrar a la parròquia • les Ambaixadies de França, Itàlia 1 ca que sembla que nautragaren dulA ben segar que ao as £& pas desconeguda nostres ^Mtants és un delicte d'alta traïció. és honrar-oc a si mateix.
Estats Units, i les Legacions de Suïs- rant el terratrèmol 1 la marea dos vaitasca de catalanització que vínen rcalit- No res menys l'ofensiva eteix i cj- vOrs van XXX Núm. 134. Poemes d'amor i de ne- sa. Polònia, Txecoeslovaqula, Xinai í xells de guerra Japonesos que es troot ami amor i entuíiasme els PomelU de més amunt cada vegada.
un bell bfmptoxna guit L :. ..XXX
[ventut de Calajunya Amb aquesta creença, que ço que fa pocs any.-* quarlificavem dc rao- XXXII Núm. gg. Enyorances. L,: Cartes. Holanda. S ha salvat rAanbaixada baven a la rada de Yokohama.
«». ís que tenim a soUicitar uns instants nable, avui en puguem dir covardia. Aban*
TiMnbé es dóna com a perdut el
Tarat Qualificador — Jaume Raventós Do- «í'Anglaiterra.
stta atenció, per la qual «sa ua cn on jétol en foraster era. diguem-ne convepresident. Josep Paradeda, Pvrc,
El Banc del Japó ha resultat par- vapor «City Ot Odawaras. — Havas.
-em agraïts, i també la nostra Mare niència ; actualment, resulta una indigna mènech,
vice.president; R. SnriBacb Senties i Josep cialment de.-umil.
^•tna E-i ben sabut com arrea de la terra claudic»:ió de IV^perit que tan amorosament Maria
Folch i Torres, vacalsi Josep Variat,
^K&Iaua ve operant-se aquest ressoraimeal la nostra mare procurava enfortir nofi amb la secretari.
L'ambaixador d'Itàlia ha resulut ELS TERRATRÈMOLS DE DISSABTE
•tnàtic que arbora l'ànima del nostre po- seva sang mateixaI DIUMENGE
mort. I s'han salvat rambaixador i
» de tant d* temps sotmesa a impísicions
>« al «en esperit de raça. Ona d'aEl Pomell dc Joventut «Ferms Catalans»,
Sant iFiancisco de CaJlfomfa. 8, —
el cònsol de Bèlgica. — Havas.
» imposiciona vergonyoses, indubtable- con5eqUeot amb la campanya pro-retolaciú
Un radiograma de Iwaki anuncia que
la mís brutal, ha esut la qüestió de cn catali qoe amb gran entusiasme acaba
EMPRESONATS MORTS
durant ta Jornada del dissabte hi haliensua, amb la qual es pretenia tallar de d'empendre, us prega a vosaltres, bons paJ o c s
F l o r a l s
Osaca, 6. — Un aviador que ha ex- gué 218 sotragades slsmkiues a ToArrel l'arbre immortal de la Nacionalitat triotes d'aquesta Catalunya tan sacrí6cBda,
llalano, que un dia u altie havia d'arren- qne no dubteu un sol initant en redreçar-vos
quio. de les quals, là més violenta
| »«*a floriaa.
airosament i dignament i rn un esclat ckdel P o b l e
N o u
durà sjs rnlmuts. El diumenge té'n rsconsciència plena d'amor propi, d'orgull ben
gistraren 57 a la capital. — Havar
f J""' donc», en ple ressorgiment, quan en noble ; arrenqueu sense pensar vos-hi un ins- Són organitzats per la Joventut Nacionalis|'rt •"'octidor d'aquesta ptima·era que re- tant, tots aquelU rètols on una altra llengua ta dc l'Ateneu Dcmoc-ritic RegionalistaXIIINúm.
ais
Poema
d'Horta
tema:
• L NOMBRE DE VÍCTIMES
F la sang de les nostres «enes. sentia usurpa el lloc qne a la nostra li pertoca ReArribarà un dia que serem tots junts; l
|ue* deure tan sagrat dc fer a cada in» habiliteu In llengua catalana, que ma5sa
VEREDICTE
Encara que alguns telegrames de
Núm. 34» El cas de tlufs RïbuU tema.
Jr* acte de desagradi a la Uengoa catalana temps ja s'ha vist arrabassada del seu cimal
Flor Natural. — Núm ÍOJ Cooiugal Sen- c«">tc.
.,
,
certes agències han parlat de dos i
I» nostres amors, confessant la vergonya gloriós al qual, si Déu bo vol, la bl tornaP'!í:ntl<n Per Ja humiliació que han pogut rem ben prompte* rom ca una nova coo^a- se Urna.
XIV, Súm. 129. ta claror del carrer lo-c. tres milions de vlcliïnes. és evident
l^íf*' unti generacions encara atuldca per gració tota mena de majestat.
Englontina. — Núm tou Poema del meu t : Idil·li lluminós
que el nombre de morts no arriba
peu colp infamant del qual en fou víctima
L- : Salut, vinya encisant
Haveu de voler ésser dels primers, i per reteta.
XV Núm. IÍ4 Declaració d'amor, tema: a aquestes xifres
°«t™ Pàtria, sempre seran pocs els es aízò
Viola — Núm 40. Balada de la lluna de
no cal torbar vos, que cada un que os marc
A
ple
temporal
lue realitzarem pet a rehabil··ar pla passarà
Sense lema.
al davant, sentireu com la consciènSet'ons els telegrame= que e*. «TlXVI SISm 221. Roses t : Perfum
a«tra parla que els mateixos ca
us acusa cada vegada dc deserció eaorme
uaas hem assentit fins ara en col·locar en cia
XVII- Núm. no. La Parròquia, tema : mesi. de Londres, ba rebui . l i^dament
culpable
PREMIS
EXTRAORDINARIS
secundari.
• Domus Dei et porta cocli>.
ment de r«Asa!hi», d'Osuca. el nomXVIII Núm 45 Dc l'alta muntanya, te- bre de morts és de dos cents mil a
I. Núm. 4. Serenata
t S J j · J j l que és un fet el renaizemen'
POSBü
£1*S
RÈTOLS
EN
CATALÀ
ma
:
Folli
del
meu
àlbum
11 Núm 141. Cançó estival L : NH a
*>í*«,de Catalunya Nació, els nostres
tres oents mil, xiíra sense preiedents
XIX. Núm. a53. Diàleg d'Agaliu
muntanya
Patriòtics aón molt més greus i d'una
DÜJBTEC EN CANVIAR-LOS. SI ES l'alta
XX N6m. 14Z Cant d'espi-raaça tema : en les caUstaytíes slsmiques. TamUI.
Núm24;.
Estels
d'Oricot
t.:
In^^sabütut històrica que serà ona gran NO Qüfi
NO ELS TENIO ENCARA
Amb la cultura flska i l'esport, etc
és exacta que entre les ciutats
terrupcions
el no voler reconèixer Els nostres
EN CATALÀ
XXI. Núm. J04 Perfums de Pàtria- tema : poc
IV. Núm. lïS Dues cançons. í . : XX.
no poden ésser mai indecisió sinó
destruïdes hi bagi Osaca, com han
te»
toses
de
Sant
Jordi.
V. Núm. 119 Ghxsa. L : clj jr n longP S r t un* efectivitat totalment nec««s*
XX U. Núm iw ta prontosa tasca, te- dit alguns telegrames, per errors
Nosaltres no son més que una petita veu temps que Je t'aime .. etc.»
a ^
n7*· 00 'olrm que la sevta de l'A P. de 1"E C.
molt axpHca'Wes de t r a n s m i ^ i ó i
que •'aixeca; ajunteu-vos-hi tota, no amb
VI. Núm. 10. Corranda L : De Carami- ma:
l ' . , ^T8 ,torai • omplir el nostre rostre Terrassa
XXllI. Núm 44- EI cant de l'Amor te- traducció, alriljuirit com a esdevinla nostra catalanfssima ciutat, po- Be».
• aquell infamant estigma d'esclavitud
s
a
:
FkK
del Cel.
, .
Terrasàa,
a
nostra
catalaníssima
ciutat,
poVII
Núm.
w
Cançoneta
frívola
XXIV Nüm 107. Geoztaba dc Catalunya guts a Osaca els lets que eren coqu*. paradoxa
doncs, existeix
encara ajiwlU
VIII. Kúm 214 ta carta de navegar. Lo
^ionro»»
del catalanista
qui és gués donar 'exemple més gran, cl qoal la
Jurat UuaUhcador — Manuel Folch i Tor- xnunlclpais des d'aquella població. Ni
ma: Perquè vas tan demati *
* * la ofensiva triomfal de Ca tal un l'a r Pàtria li agrairia eternament.
res,
president, Manuel Rocamora; Octavi a Osca ni a Kobe, el tctrairèmol ha
Ua preguem, doncs, respectuosament, que
IX. Núm. u6. ta donzella enamorada. Saltor;
referim a la lentitud incomprensible
Manuel Mar incito, 6. Boca-Roca,
qu« •-•operen certes fases del ressorgí no deixeu de docor-noa la iftstra més ferma X. Núm. 246 Elogi de la pubilla maso- secretari.
causat pèrdues ni desgràcies. TainP^t patriòtic, les més semiUes. les més e» adhesió a la companya pro-retolació en cata- vera
Advertiment
— Bl repartiment de premis
Pf**""*. }«• míestnictiíitas, les qne més pa- là, i en el cas que trobeu objeccions de proXI Núm. iji. Foemets d un dia d'abnl. •crií diumenge vinent, dia 9 del corrent,
a INaeasaki. tsltuada en altra
^ > U fermesa de la nootia voluntat da- cediment, com si us sueccreix formes pràc- t-: n
a les quatre dc la tarda, a l'estatge social
més lluny encara de Tol eacmic qac cerca ascofitaz las nos. tiques i cn el «entit que sigaia per tal de XII Nan 2u Petita alegria de la Pitca de l'Ateneu Detnocrtec RegionaUsta, carrer nuio molt
i Yokohama aue Osaca 1 Kobe.
facüttv U tasca pamdtica- ens fén la mercè del P,
Wad-Raa, MS
D a v a n t

les
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P E S S E T E S

(A. C. 8.)
L a seva afligida vfdua D . ' Carolina Bohny I de N a d a ) , mare D . " M e r c è Carulla
v í d u a de Balasch, germana Esther, mare política D / M e r c è de Nadal v í d u a de
Bohny, g e r m à polític Frederic, oncles, oncles p o l í t i c s , cosins, cosins polítics i família tota, participen a llurs amistats tan sensible p è r d u a i els preguen que se
serveixin assistir als funerals que, per a l'etern descans de la seva à n i m a , se celebraran a T e s g l é s i a de la Casa Provincial de Caritat, d e m à , dia 7 del corrent, a dos
quarts d'onze del m a t í .
'
NO ES CONVIDA PARTIOULARMENT

3

Les misses que se celebraren dilluns, dle 10 del corrent, a l'església parroquial de La Garriga,
seran aplicades en sufragi de l'ànima del finat.
L'Excm. I IPlm. senyar Bisbe de Barcelona alia dignat concedir 50 dies d'indulgència als seus fidels
per cada acte de pietat que practiquin en sufragi del finat.
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Valors - C u p o n s - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
aawhta de Oaaaletea, 2-4
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SUCURSAL
Avinguda

del Comte

A
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P e n a l ver, I S

N
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DE T O T E S C L A S S E S

Apartat de Corrent afern. 1
(4630A.
Telèfons números, . .{4S31 A.
(4633 A.

Direcció telezràflca
KAZUAJMBAjnC

A l c o h o l s
p u r s
I rectificats de 96197°. Especials per
a Clíniques, Laboratoris, Farmàcies i Perfumeries.
A

TenAa

A .

A

D

O

R

Barrets, gorres, bruses, pantalons, calçat, motxüles, Polaines, Sarrons, ampolles «Thermo», gots, cantim- ^ m i m ^ ^ ^ ^ ^ m m m ^ m m
plores, fiambreres. cistelles, collars, cadenes, Morrions i cadenes par a gossos, M i r e u les e s c a p a r a t e s
E s p a r d e n y e s « N a c i o n a l »

B a n c a

9

per a
el parell a ptes.
Secció de Sabateria
per a Senyora
tPls primer)

.

Senyor

de

g o m a

Senyora

4-95

S A L D O

pis

Noi
3'90

4'50
en calçot de lona;
el parell des de
pessetes

2 ' 7 5

a l'engròs i al detall

A N T Z C H

B i s b a t

Ronda Sant Pau, 32.-TeIèf. S!0 A
Uina. Aliment poderós per a persones
delicades. E . Martignole; Escudellers.S

num.
P

r

o

u

V i d a

r e l i g i o s a

Avui: Sants Faust, Eugeni i Germà, màrtirs, i Eleuteri. abat. — Demà:
Sant Paulí, bisbe, i Santa Regina, verge i màrtir.
Quaranta hores: Demà a l'església
de Nostra Dona de Misericòrdia. Hores d'exposició: De les nou del mati a
les >6i de la tarda
La missa de demà: Del dia, color
J U L I O - A G O S T O
morat.
„
Cort de Maria: Demà. Nostra Dona
y
S E P T I E M B R E
de la Font de la Salut, • les Mínimes,
o al Sant Esperit.
P r o u turmells inflats!
Adoració nocturna: Avui, Torn de
PUBOEN SE» T0E8 MCSBS PBPOIOOS 91
Si teniu ela peus I els turmells in- Sant Josep. — Demà, Torn de Sant
flats, endolorits per la fatiga o la pres- Joan Evangelista.
BH 3U AUXILIO B L
sió del calçat; sl patiu molt d'ulls de
Vetlles en sufragi de les ànimes del
poll o de durícies que us donen la sen- Purgatori: Avui, Tom del Sant Ànsació del foc als peus, res més eficaç gel Custodi i Sant Miquel Arcàngel, a
que un bany saltratat de peus per Q la seva capella, Escorial, 155 (Gràcia).
desinflar i alleujar els vostres pobres
peus masegats. N'hi ha prou amb dlsol- — Demà, Torn dels Dolors de Mario,
dre un grapadet de Saltrats Kodell en a la mateixa capella.
un gibrell amb aigua calenta I banyartr«·Fo»o. B»TRi<miN* D HiroFOBnrosI
se els peus durant uns deu minuts en
—Les Quaraol» Horts que bavits d» celeL a neurestenla, las anemias, la debili*
aquesta aigua, transformada en medi- brar-se els dit* 7, í, o 1 lo íe setetnbie. a
«fad nerviosa, anèmia cerebral, el agoJ-esglttla dí la Casa de Miícricií.-diB, se cecinal
i
lleugerament
oxigenada.
Els
tamlento flsico y <n general fodas
lebraran a la parroquial de Nostra Dons
Saltrats Rodell fan desaparèixer amb dels
Anaels.
la» astenlas y alteraciones nervlosas
rapidesa tota inflor, tota sensació de
—Parròuoia Major de Santa Anna. — Dedolor
i
la
seva
acció
asèptica
combat,
mS.
wlmer divendres de mes, l'Apostolat de
debCT aprovecher el vereno para eer irstadas a campo llbre
evitant, al mateix temps, la cremor i l'Oracií, tindrà, a le» mil del aatl, Missa
pero sln olvidar el TON1CO NERVIOSO C E B A que es
de
Comunió
íeaeral, amb piatica preparatòtot altre efecte desagradable de Is ria pel reverend
quICS be dl reediflear el sistema y dar vida pròpia a la
don Joaquim Ubach, primer
molta
suor.
A
més
a
més,
un
bany
de
vicari, practicant-se duroaí la missa els
cúola nerviosa agoiada.
peus preparat en aquesta forma, esto- exerriets corresponents
— Amb el vapor «Lejaipi» han sortit del
' Eaie tot «I conselo de los mídicos de ayer. lo
va els ulls de poll, «juanetes» i tota alnostre port, cap a FilípíBes i les illes Caes lambién de los de hoy y lo seré sin duda
tra durícia dolorosa, de tal manera, rolioes,
les Germanes Missioneres Franciscaalrrae de los de maftana por ser el TÓNICO
que poden arrencar-se amb facilitat nes de Maria, per Bóta O M. Miqucla, G.
f
NERVIOSO C E R A el primero del grupo de los
M.
c*nia.
O. M. Jav-erioa. O. M. Dolorosa,
sense ganivet ni estlsorea. operació
M- Cars. G- M. Prudència, G. M Estelónicos rcconalliuyeniea.
sempre perillosa. Aquest senzill trac- G.
de Narbona i G. M. Petra de Moliano.
tament, la despesa del qual és insignifi- veLes
VENTA EN FARMACIAS
valeroscs missioneres surten del Concant, li tornarà el benestar de posseir vent
que l*Xn«titnt té dins la nostra ciutat,
Opicmjka » LABOIITODIOS:
uns peus perfectament sans; de mane- S la barriada d'Hostarranchs. 1 s'adrecen
d'elles al convent que tenen a Manila,
ra que ja no es queixarà, a la més pe- dues
TlM,t8 | Hegrevcmit, I M T - I I
les sis restant* a una nova fundació a
tita fatiga, de mal de peus ni de tur- iinoueurar
les illes Carolines, al Vicariat
mells Inflats i dolorosament deformats; del nostre com patrici el Bisbe Bernaua. el
BARCELONA
qual,
mofat
pel »ea zel, no cessava de deel calçat més estret li semblarà tan còmanar telifiosea del dit Institut perqu* 1'*mode com si fos usat.
jvide°s!n en la tasca de cristiaaitzar aquell*
infidels.
^ i l l l
I I I I I I I I I | | | I I I I I I
^
L'Anael del Senyor ets doni companyia
11 HI viatse, i que Otu fecundi ui llars
KOTA. — Els 8»lirBt« Bodoll M ren·n a en
treballs
per així continuar la alorioslssima
mMlIc B totes le» farmJicles. Rshuwea missró que
D l » .
"Rnn.AsL· y163 '"•tnàries, peU, B a l e s X, Dlatcrmia. prea
tan excels i sens parió Institut
falsltícaclan», ane no tenen c»? TUpt ba anat exercint
avui dia, amb sxan
.
V
o
^ ,
o^'8
de Catalunya. 31. f e r 2.' De 2 a 5 les
curvlrn, 1 exigia els veriUUlM dallrau Ko- fruit de les Animesfio*
i que promet ésser es.
I de 7 • 8. — Clínica: Sant Pau, 44. De 7 a 10 nit.
dell en paquet» groos.
cara major en l'esdevenidor.

—gX darm número dd BaiUati Oi ..i
Eclesiàílií: de Vlcb, publtca el ie^Uenl *
mari :
•Sdictí per a provisió de beques. — Sía>
aarl Conciliar : Sdlcce par • l'obrilBcat
cura acadèmic de im a 19*4 — la-: Ousiïs
d'assignatures 1 professors. — Lletres At»
t61iqii«, proclamant a Sant Ueonard de talo MauriciO, patró dels que e* dediques 1
missions popular* en les regions catòliauts
— S. C- de Ritu»: Resolució de dubtes Coronació canònica de N 8. de la Olcva:
l-lista de donatius. — Necrologia.»
—E! darrer número del BotUetl Oficií!
Eclesiistic de Lleida, publica el segacnt Bnari :
«Circular sobre pregàries per Sl pluja. Seminari Conciliar : Uispwskion* per «1 vinent curs
Circular d'aquest Covem ciril.
sobre la blasfímla. — Col-Ie<.ta del «Dia of
la Premsa Catòlica*. — >'i.vrologia. — Noa**
nament. — Exercicis espirituals. — Biblio*
grafia-a
—Bl darrer nflmero del Butlletí Otciu
Eclesiàstic del Bisbat d'CrgcU, publica 0
següent sumari:
•8. C. pro Ecclesi* OrieaUlú : Indulgíac'i
per a demanar la salvació de Rflssia. — l-'0'
capulari del Carme. — Peleghnacló de T«ciaris Franciscana a falaguer. — Ctiu*
diocesana.»

Els

Pomells

de

Joventut

XI Pomell de Joventut iPoncelleles de
Ire CasaU, (Passatge Font, 16;, eelebrsrt
te* amb motiu del primer aniversari de u
seva fundació, els dies 8 i 9 del corrent •
Dia 8, a dos quarts de deu de la ml. •
la sala de festes de! nostre Casal, U «W»
•Barcino» tocarà sardanes.
Dia 9 — A les vuit del maU. solWine m*
fa de Comunió general, a ta Cripta del i**
ple Expiatori de la Sagrada Família,
cantaran les senyores del PomeU i fideií
sisleets, acabant-se amb el cant de la 5*1"
Regina 1 el Virolai.
Les pomellistes recaptaran en totes les «"j
ses que se celebraran al Temple, destia»*'
les almoines a la construcció del Pavtl'ó >»
nens a l'Hospital de Sant Pau 1 Santa
Bis Pomells de Joventut de Fataa i JJPÍ
mans han nomenat padrins de la basac.
que serà «olemnialmcnt beneïda en IWJ
del dia 16, a Bn Josep Maria Foteb 1 Tort»'
i a la seva esposa íía Maria Cainarass*Ho l'aete patriòtic, que tindrà Hoc • "
tarda, sota la grandiosa alsina de Can Pau·'-'
el fundador de la institució pròauaciírtj^
important parlament, que, sembla, acud^rs"
a escoltar-lo pomellistes de molt* indrets «
la nostra terra.
„
L'entusiasm* per a aqnMta bella festa 9
falaguerlssim.
AUTORITZEU LES NOTES D ^ J Í ?
QUALS ENS PtlEGL'EN LA PUBLl"
CIO. AMB UN SEGELL O ONA fiv
MA QUE ENS SIUÜ1 OC«ffifiUD*
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(Telegrrmmes
DE LA MOMIO DE LA 00*
ISSIO DE RESPONSABILITATS
Madrid, 6, 8*30 nit
reunM d* la Comissió de res-abiUtals to* acabat a les 71».
Itanl-s» U 8««ü«ni nota «UcJosa:
"les cinc es xeunl la CouUfisi<> de
L.nsabüiUiis. donanl-se compte
, documents que no s^kon rebut
quo eTiavta aotUcUat. acordantLierar la petició.
J ioak oompta d'una carta del
lot Sancbet Guerra, ex-president
H de ministres, sobr» i'ocu„ la badia d'Albucemas.
Comissió continuà els seus tred'ínvestlgacid, acordant tornarreunir quan tu^in arribat a
tid les peraouea qua té citades
[o tafonnar.»
] PROJECTES DEL SENYOR OMALpRIETA
Leni'or CbaiU4>rieta tm. UÍHI.
Os periodistes que «b pren]»- '-^
Eti quefcMdajtfíparats eón sis,
le tots seran reproduïts al SeL n altres tantes proposicions,
esmentats projectes es rofereial règim de la terra, al Banc
Lnal Agrícola, a estimuls a les
trries, a- ediüoacld i ofloUia de
Icactó'd' assegurances conlla i'aforçós. 1 a col todal.
| AQUELL FAMÓS BRINDIS
_ diaris publiquen una carta del
|ral Quelpo dè Uano, segon cap
i Comandància de Ceuta, en la
• diu que el brindis que M 11
^uetx el promincià després d'hale'n anat la comisal* de persona\ portuguese* que visità Ceuta;
La paraula tan comentada no
promiDclada per ell. sinó per
els olenu. 1 «I representant del
ir AUm a l'AjuotaiDeitt de Ceu' felicità per les seves paraules
namentals; l que sóo uns mal
s «Is que ban propalai aquae'.u
fosa invenció.
NOTA BURSATIL
, cabals púbUoe es presenten ben
osats, romanent la partida d'Ina 78 per 100^ l<es accions banestan sostingudes, ( de lea inacusen fluixedat les FelgueJ els AlacaatB 1 als Tramvies.
|1 contrari. «Is Tabacs pugen S
i queden a 800.
moneda estrangera canvia avui
e, cotluant-se . en baixa de
èutlms els irancs. de S> les lliures
10 les lires. £la dòlars pugeu
ènüm a 7'tf, 1 els marcs par lluent fc'cfereixeu a 50 cèntims
116.
ELS ALTS CÀRRECS
Madrid, 5. 9*15 ntt
uest mati te ooníerenoiat amb
resideq^del Oonsell al sots-secxede Foment, senyor Senra.
marquès d'Albucemas 11 ha preen gran manera que continués
bots-socieurla.
seayor Senra, agraint molt
tel president, li ba dit que
*4
• • e v a resolució era terminant.
tant, «eran proveïdes la sotsptarta de! ministeri de Foment
Direcció general d'Obr*? Pdbllconunuant en els altres alfc
els que actualment els exerftB.
LA PRE80 D'ALMERIA
^dlrsctor general de •Presons marariat cop a Almeria 1 deixarà
•t l'assumpte de l a cessió a
de la aowa presó de la dita
IRDRE CIRCULAR DE GUERRA
jíl ministeri d« la Guerra a'£a dl•• als capitans generals de les res. la següent ordre telegràfica:
uxes teoporais cops 1 aflcials
|^™*tB «ttedlclonàrles produïdes
-ncies, (artts o malalts i estades
pitals, Dcanés seran cobertas. 1
l3*** amb orffscter defloUiu i de
nonadat a la Reial ordr* circular
I — del pUBppaaaat. en el moment
^bagln ocasionat una separació
dos masoj, quedant en
—3de sense cobrir pels cossis quals les imitats pertanyin.»
,0R**«QU«ANOE8

DE TBANS-

•Gacet». piMica avui una Reial
oedaraK qve lea companjn··
a Vasségur^nca en el coad* aanscnns. per las prtmas

V E U DE

E

1

des a complir l'ari icis ag de la UM
d Assegurances i a satlater rin^ort
d u per mil sobre las primes o quotes que recaptin i disposant que les
esmentades companyies remetin a la
Comissaria general d'Assegurances en
el termini d'un mes, si Ja no bo bagneasm efectuat, ela oerttflcals als
quals es refereU el paràgral verer
de l'article 156 del Reglament d'ASseguranoes de 2 de febrer de 1912.
LES 0A9E8 BARATES
Madrid, 5. lO'SO nit
La «Gacato» publica una Reial ordrs
del ministeri del Treball donant les
regles següents:
Primera. — iLes entitats que es creguin amb dret als beneficis concedits
pel paràgraf sisè de la vigent Uel
de Cas«9 Barates, banran de dirigir
l'oportuna inaijttwii^ &x mlniEterà del
Treball, Comerç i Indústria,* mitjançant la Junta Local de Cases Barates, i en son defecte, de l'Institut de
Reformes Socials, fent constar el domiclU del soUloltant 1 la dat» de la
Reial ordre de qualificació condicional de les construccions per les quals
es so 11 iclla la subvenció.
Segona. — A l'esmentada mstàn«ia s'acompanyaran par. triplicat els
documents següents:
Primer: Oertincació de la cosa o
vases construïdes; sl es tractés de
diverses s'acompanyarà el plànol total d'emplaçament on constin totes
les mateix grup per lee quals s'ba obtingut quallficacid condicional en la
dita R. O. indicant les acabades.
Segon: Resum de lea quantitats invertides en la construcció, ajustant-se
estrictament a les xifres aprovades
en el pressupost de qualificació condicional, tenint en compte que en
aquests pressupostos s'baurà de fixar
per separat el valor del terreny, el de
la construooló 1 el de la urbanltaació quan a això b ibagi Hoc
Tercer- Certificat acreditant la total terminació de les obres de conformitat al projecte qualificat, eixi
com també les necessàries dondlcloas
de seguretat- i babltablldiat.
Quart: Determinació del principi
i fi de las obres.
Cinquè: 61 es tractés de cases per
a renda, s'baura de presentar la relació de lloguers corresponents i acreditar el nombre d'individus que resultin afavorits en la coastruociú.
Sisè: Oecloracio de si els terrenys
on s'ban de ceolitaax les construccions íossln suinencionaia en con
cursoa anteriors.
Tercers. — Els documents a què es
refereixen els tres primers apartats
de la regla anterior bauran d'ésser
autoritoats pels arquitectes de des
construccions.
Quari — Les Juntes de Cases Barates remetran les soUmituds amb
els documents eslranys degudament
informades, a l'Institut d» Reformes
Soolals, i aquest, prèvia la pràctica
de les comprovacions necessàries,
elevarà al ministre del Trbeli. Comrç V Indústria, l'oportú dictamen
proposant «1 tant per cent que es podrà concedir als oonstructors o propietaris.
Per e fer aquests proposta es tindran en compte les condicions de la
construcció i especialment de si així
beneficia la classe treballadora.
Cinquena. — L'Institut de Reformes
Social* en disposar des comprovacions ds que anteriorment s'b» fet
esment, tindrà la Cscultat d'inspeccionar, mitjançant la Coiporadó 0
persona que en cada cos designi, les
operacions, treballs i obres realltaades pels soHloitants. per tal de determinar amb exactitud els capitals
invertits I cerciorar-se 'del compliment de les disposicions vigents.
Sisena. — Per a expedir els lliuraments de les subvencions esmentades
que es concedeixin, sanà iudUpensablo que tots eli intaressats. sense
pxoepcto, aereditta if*èviam<»t da
vant rinsutut de Reformas Socials o
a la seva aatlstaciO, haver oonsfituit
una hipoteca inscrtta en el Registre
de lawoipïetait sobre la anca sití>veoci onada par a respondre 'le la
subvenció en el cas que procedís tornar-la par retirar-se e la casa la quaÜScaciA de barato' a conseqüència
d'alguna Infracció de la Set o reglament que porti aparellada aquesta
sanció.
Setena — E l termini par a la peeEMitedó de MNUeltods s u à de dos
tnaans a eomptar ds la pubücaeió, a
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INCENDI D'UNA FABRICA D'ELECAvui s^ha efectuat un nou comboi desenrotllar les oparaetaoa, BO ee·m
TRICITAT. — MIC MADRID A LES a la posició de Faiba, sense novetat proposava «ma preparació d'sTUUeFOSQUES
E l canó eivplacal pels moros a la ria, i per tant, mal podia ordenar Jo
Madrid, 6, K ' M matinada posició dltormin segueix lent .dis- que no ea íes.
£1 comandant general, temé expert,
A dos quarts de set de la tarda s'ba pars damunt k s poetcions de Benítez
Jutja InOUI aquesta preparació per
rebut a lu €)ireocK> d'Incendis avis 1 Tlzzl .V/·/.a.
Els
Alia
del
«Calo*
protesteu
de
l
a
actuar damunt terreny sembrat de
urgent de què estava «remant la üidro elèctrica del Passeig dc las Me- detenció del seu pare, el qual, se- coves i trinxeres.
laiícóUcos, que subministra fluid a gons dinen, smqm tfba distingit
61 en el pla de combat rbagués
1M companyies EiectraJ Societat Ge- per la seva aiacr a Espan/a.
proposat la preparació drartlUerio.
neral de Tramvies.
Recorden que en l'axpedient que Jo hauria consultat la procedència
Quasi e| mateix temps quedava es va instruir arran dels successos j de la mateixa, no solament pels model Juliol, nu figura cop càrrec contra tius expressats, sinó cansat de llegir
mig Madrid a les íost^ies.
eh la premsa que el general BerenTots els parques dc bombers de el seu pare.
Madrid, a les ordres de llurs caps,
S'ha desmentit el rumor circulat guer se li censuraven lee seves preban acudit al Hoc del sinistre.
de què el «Goto» bavia retirat fa paracions que. en certs terrenys, es
La causa dol foc ha estat un tadla- pocs dies 70.000 duros del seu comp- poden qualificar «om a tipus els de
Tàai Azza, el procediment serveix
cirou|t, cremant-se la nau central te Torrem en el Banc.
Noticies arribades del camp afir- per a cridar l'atenció de l'enemic sode la íibrica. '
Ha quedat destruïda tota la maqui- men que els presoners Isabel Oéspe- bro el punt que ea va s atacar.
L'ordre que vaig donar a 1M conària. 1 ba (et explosió una turbina des, FrSncesa Baena l el meoànio
Samper, que' es trobaven a Axdlr, lumnes par a wiaTlMar el moviment
de 8 000 cavalls, sense desgràcies.
A les deu de la nit ba quedat loca- han estat traslladats a la coblla de euroUiador, fou que sorttsoln en ferse de dia, amb silenci, i que procoUizat el foc. per.:, nan continuat tre- Bocoyo.
El comandant general ba pubQcat rassin no *ss«r vistos per l'enemic,
ballant en l'axtlnció del foc els parcs
uou ordre pregant als rap» de cos per «al d'aconseguir que aquest es
de bombers.
Al Hoc del sinistre h í bavla l'al- que no formulin peticions de meda- trobés voltat per les columnes.
lles militars sinó per fets que meEstd clar quo el desearoOIament
calde 1 altres autoritats.
d'aquest pla no oleota a l a prepa(Les pèrdues són de molta considera- ralxln necompensa.
ració d'arttUerta.
ció.
MINISTRE DESTITUÏT
L'ordre era que so es ooraeooés el
'Amb motiu d'aquest sinistre. 1 per
Tetuàn. — A proposta del JalUa foo fins a las vott del matt, en la
la oonsegüeut manca de fluid elèctric, aquesta ait s'han suspès les re- ea publicà alür una ordre destituint qual hora se suposava que estaria
presentgclous-a-quasi tots els teatres el minlatro do Justícia del Mabg- vençut tot el camí
Els fets respongueren al pla, i de
de Madrid, 1 en molts cafès s'oíerc-ix zem Er-Mòni.
Oel ministeri s'ba encarregat inte- l'èxit de rcpeaaoto m> ea Unc qoe
el pintoresc' espectacle de la IHumlrinament e: propi JalMa.
l'.r vas;
nació amb espelmes.
Sóo borae acostumat a «rtdqaes 1
COMUNICACIONS
AÈRIES
DOS FERITS
no em sorprèn el que passa.
Ceuta.
—
Jta
arribat
el
director
geAquesta tarda ea trobaven en una neral do la companyia penln^plar de
La més victoriosa acció origina oen- '
finca de la (Moncloa anomenada La cornimicacioua
sures, malgrat que al pla de la dita
aèries,
que
ve
amb
la
Granja, dos nois anomenats Juli Her- corresponent autorització per a mun- operació no M 011001 desenrotliar
nàndez i FeMp Palancojo. de 13.1 18 tar on servei d'bldro-avions entre més bé.
anys d'edat, respectivament. De sobBI senyor SHvela ba acaba» H conCeuta. Rio Martín, Melite ban sentit un tret 1 sTian sentit .Algeciras,
versa <bem que els que «eneuran
lla
i
Màlaga.
ferits.
es basen en la consideració de què
'Els aparells són acabadfssims.
el millor és enemic del que ds txk.
De les recerques pra^-licades resulta que el guàrdia de la dita flnoa
EL REI A SANT SEBASTIÀ
AOOIDENT AUTOMOBILISTA
havia fet el dispar que ba ferit els
Sant Sebastià. — En l'exprés ba
dos nois.
Santander. — Aquest maU ea trasarribai aquest mati el Ral, amb el
lladaven al poble da Penat en un
Ha declarat que cacara ocells i que ministre d'EstaL
vuit persones.
nb havia vi SÍ els nois als quals na
A l'estació bi bevia les reines do- auto,
En arribar al Ooe anomenat Puntaferit involuntàriament.
nya Victòria 1 danya Merla Crtstl Tefla,
el ooOte bolcà, resultant tols
Ha guedot detingut.
na, U>tea les aulorltats l nombrót» pú- els ocupant»
Urtte, peró vu sol de
blic.
LA LLET
gravetat.
Com
s'esperava,
el
Rel
ba
pres
part
Cl tinent d'alcalde del dlstriete de
DETENOIO
les regates internacionals, a bord
la Univerailat ha. reconegut la llet des- en
«GbBlda nüm. -ta, peró a l a poca
Bilbao. — L a policia ba detingut
tinada -i la venda eni el seu distrtate. del
estona sba trencat el pal de 1 em- aquesta matinada a Baracaldo un
i ba fet Ucnvur 4(10) litres en maks barcació,
baveul-se de Mirar de la individu nomenat Manuel Mendoza
c«ndictons.
prova.
fitxat cota a anarquista
EL PLA DE L'ESTAT MAJOR CENAl migdia ha tornat el Rei al PaHa estat conduït a Madrid perquè
TRAL
lau.
està reclamat per la Dlreocto d'pr'El senyor Alba, en rebre els perio- dre públic.
Anit passada, en l'exprés d'Andolusia, sortiren cap al aiarroc els mem distes, ba manifestat que estava manOC CAP JUBI
bres de la Comissió de l'Estat Ma- cat d'informes per a tocilliar-los.
Les Palmss. — Noticies de Gap JaU
S'ha
dedicat
tot
e
l
mati
a
l'arranjor Central que novellamont visità
ú'unen compte que davant dels caps
aquella zona, tinents coronels senyors jamant deia nouibrosos papers que del territori «eeuelxen presentantse
ba
trobat
per
a
despatxar.
Barbero 1 Benedlto.
represeatauü de les oobiles par a lee
Demà conferenciarà amb ela repre- piotestes de submissió a EspenyoPorten la missió de remetre a TAit
Comissari ona còpia de la memòria sentants diplomàtics, que es trobep
IMolt moros ofereixes productes del
que l'esmentada comissió va sotmetre •en aquesta datat.
Ha oteglt el senyor Alba que no pals a les autoritats.
al Consell de nrinlsttes, 1 al mateix
Ea els voltants de la factoria estemps donar compte al senyar Sil ve- tenia, noticies sobre la' sort que l i
l l u » Jalmes.
la dels acords adoptats sobre aques- hagi esdevingut a la legació espa- tableixen
Darrerament, ba fet la presentació
nyola al Japó.
ta memòria pel Govern.
d'Uassea, que formà una
Ha acabat dient qas el senyor Sal- da la oobila
cavalcada i corregué la pólNOTIS O I MELILLA
velella vindrà per a estlstir a la formosa
MeUDa.' — Novament ha estat boeti- sessió de clausura del Congrés de vora.
PBTIOIO
lítaada avui la plaça d'Albucemas Pediatria ique ^e cdlebrara dïv'fcnpels rebels que durant tot el mati drea.
Oviedo'. — E l s directors dels bancs
ben «et nodrit foc de fusclleria 1
d"aquesta població han demanat que
PARLA L'ALT COMISSARI
ametralladores.
es concsdeixl ús d'arma a tots els
Tetuàn. — Parlant amb l'Alt Comis- seus funcionaria.
Les .bateries de la placa, aixi que
s'ba (fet de dia. ban trencat el foc sari un redactor de 4-a VOK* sabre
les censures que 11 ban dirigit alguns LA TASCA DE LA COMISSIÓ DE
contra el oamp rebel.
RESPONSABILITATS
Aprofitant la ''boira, eri la darrera diaris de Madrid per les ordres doTampoc en la reunió celebrada avut
ma Usada, els moros ban bostUitsat nades en el combat de Tlzzl lAoza, en
fortament les posicions de Perea 1 el qual va perdre la vida el cap del a la tarda per Is Comissió de respouBenítez, arribant fins les alambrades Terç, tinent coronel Valenzuela, refe- sabiUtais S'ba arribat a un acord amb
rent a -ïuè no os fes cap çffparacló ei president par a la redacció de les
i essent rebutiata per les tropes.
1 que ela aviadors no por- conclusions.
A la placa ban arribat rumors de d'artdlena
tessin bombes, l'Alt Comú&ari ba dit
què els moros bon tingut baixes vis- el
La discussió bs estat molt viva, més
següent:
tes 1 que els espanyols tenen alguns
que ahir. exterior! nan t-se les diversoldats íerits.
•
(Desitja reatàblir la veritat sobre gències entre els distint> sectors que
A la placa ba causat impressió la les operacions realitzades el S de Integren la comissió.
juny a Tizzl Asea.
notícia.
El president de la Comissió, senyar
No es reduïren, com s'afirma, al Sagastv, no ba aconseguit la unitat
E l comandant general ba demanat
fet de aondulr on comhol. L'abast de criteri que pretenia formar per a
informes de tot l'esdevingut.
A Tizzl Azza ban mort a conse- de les operacions tou més grau, puix subscriure lel seu Uictamea.
qQèncio de l'explosió d'ona bomba 9 pseUntia descongestionar tot tol
Els elements conservadors, inclòs
de mà l'alferes rton Rafel Flaquer i sector l establir llocs in tr ml (Jos que muurins i clervlns, pretenen que la
permetessin el fàcil provelmfnt d» ponència ba de sortir dels diputats
el caporal Josep visado.
1 « 1
ministerials com « expressió del penS'iian reprès el5 treballs de salva- ."evaaguatda.
ment de r«Espafia>.
Per a realitzar aquest objectiu ee saanentot del Gdveru: iperO a l enO s (esca*ndrer'a ban aconseguit portà a la pràctica un mwiment en- tre els vocals lliberals hi ba
unanimitat da criteri, puix el senyar
reparar totes les avaries de les qua- roUlador.
dernes Uevat les que estan empotraL'objecUu projectat, disposició de femàndez Jiménez mantó una a«üdes a la roca.
les columnas 1 actuació d'aquestes, el tud més radical que els seus tvmM i,
D'aquí a pocs dies es procedirà a coneUia el Govern, el qual havia es- paovs de minoria
volar la roca situada prop de !a proa tat consultiu, i ies ordres coimpleEi marquès de la Vlesca discrepa
del TalxeQ, per a taaUttar l'operació mentàxies meresquereu la seva apro- dels elements oonservadots i es proveciói
de posar-lo a flot.
posa redactar una moció coincidint
L'oipoa allotjada a les carboneres
En la proposta que se'm Mu, que amb els punts de vista que s^atindel vaixell npiasants una caparttat vaig elevar al Govern par a soUi- gué «t el Parlament.
i'aiitnfttserWS amb i'eb^cte d«
La "«•""•'f* aaoUUfltB s'ba ratifica'.

P à g . 4. — Dijous, 6 de setenflíre de 1923
Vie les respon·saWIWats han de
< uocn-iar »* als.tíovMBs de Maura *
Allend^salazar.
Crt^ri í^mblarat < •
Marcel!
IXitnlngo, en represemaciO dals repubHcaxis
Fracassà un Intent del senyor S»' gasta de formar una subcomissió
amb un representant de cada un dels
paniis representats.
No hl hagué acord.
S"iha convingut celebrar la pràxlma reunió el dia 20.
,Ç1», soc .11. - • 11 una sola <juartl11a declaruraa que desprès de la
labor rt-alilzaüa por la Comissió, es
róbusteíx el criteri de í'exi»i*íicia de
lep, respoiii-abiUlals.
I-a CuiíM^m es proposi oir els '.nloiTnes dels ffenerals Alfau l Plcasso, i del tinent coronel liuedea, que
rÀi cup-de lu policia indígena
EL PRESIDENT I ELS MINISTRES
NOUS. — EL GOVERN CIVIL OE
BARCELONA
Madrid. 6. 2 matinada.
Aquesta larda el president del I'-ODsell liu celebrat conferí-iicles separaduineiit uinb ois |U*8 iDiQístr*8 nous
Ha parlul ei uurquès·d Alhucemas
cjnb el seti^or Portela de.la situació
de Barcelona i encara que s'invocaren alguns iiuins de candidata al Govern civil de Barcelona, s'ha ccovlngut que en «na novuv enlrevlsla, a
la quaí acudirii el ministre de la Governació, (ii·in.t es veffi la (orina de
dfeaignar el <jue ba d'ocupar el dit
.càrrec.
Als ministres nous, especioSment al
senyor Poí-tela, els ba exíiortut el president a preparar una profitosa tasca í>er a pm^entar-la a les Corts
quan aquestes reprenguin les seves
sesslonfi.

TROBALLA
Huelva — La gu*«lla;<:lvU ba troba; a' la teca de la Lagur>a una seputtuta malt antiga
-Se li suposa un gran vaior arqueològic.
EVA4IO
Santander. — Després de manillnr
el director i robar-h 890 pessetes 1 la
copeta. escaparen ahir iXt la presó
tres reclosos.
Un ha estat capturat per la guàrdia civil.
S'ignora on sóúnò els altres dos.
EN ROMANONES
Sant Sebastià.
El comte de Romanones sortirà demà per a realitzar
una excursió pels Plreneus.
Tomarà a Madrid el dia 24.
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Observatori Metaorolófflo de ta
CulTersitat de Baroalona. — Dia 5
de setembre de 19-23.
Hores d'observació: A iesstt. a iea
tretze i a las divuit.
Baròmetre a 0° i al nivell de la mar:
767-i. Jtíffï, 765'9.
Termòmetre sec 231), 25 0. 22*8.
Termòmetre humit: 17 0, ib'u. 17'5,
Humitat (centèslmei de saturació).
52. 47, 57.
Direcció del vent: Calma. S., S S E .
Velocitat del vent en metre» per segon; d, B. 2.
Estat del cel: Quasi tapat. Nuvolós.
Classe de núvols: C.St.K., C . S t . C .
C.St C .
Temperatures extremes a l'ombra:
màxima,'-'/'9; minima, 15w mínima prop
del sol: 14.3
Oscil·lació lerraoraètrica: 12'0.
Temperatura mitja: 21 9.
Precipitació aquosa, dea de les «et
del matí del dia anterior a les «et del
dia de la data, 0 U mm.
Recorregut del vent en igual període: l&54{m.
Observacions particulars: NVc·p.
E l director, E. Alcobé

DE GOVERNACIÓ
£9 mlnlítre de la Governació ha
manifestat aquesta matinada ala periodistes que el senyor Portela havia ofert la suls-secretart de Foment
al s«>>or SQÍE de Vícuüa, pero que
aquest, per raons de delicadesa, havia declinat, acceptar IVesmentat càrrec. •
•
Ha dit el ministre de la ovemació
qae no ht havia res del nou goverF.l neii Manuta Cerdà Huhió, de quanador de Barcelona 1 que no era cert tre anys, fou airope^lal per l'auto
que liagués dlmtut el governador de 9 833 R, al carrer Comte de l'Assalt,
Saut Sebastià.
davant .del carrer de l'Bst, causant-li
Per úitvm ha dit que no era cert que contusió amb bemauaa a la cella esen el Consell d'ahir es tractés de la querra, de pronòstic lleu.
cmhlnació de govtmadora.
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
Oomunlcat oficial de Guerra:
«L'Alt Comissari d'Espanya al Marroc comunica a aquest ministeri el següent:
Oi '
•'
A la zona oriental (ou atacada la
nit passada iper malfactors un cíuer
rroper n la posició de Zisia. sortiut
forces de la meballa per a taUar la
retirada als rebels, aconseguitit-hu eu
el límit de la zona espanyola, recuperant el bestiar robat, causant-li
baixes i rec oli in t un mort i un fusell
Remington L'énemic es va internar
a la zona francesa, per haver-li tallat
>a retirada la «mia» de Sldl Vagub.
A la pbsició de Tizzi Azza, trobant-se efectuant exercicis de llanç.v
tnení de granades Lafflte, l'allères
riel'halaUÓ de la Princesa Rafel Fiar
quer, esclatà la que tonia, a la mà
"n el moment de llançar^la un coporai, resultant feriti t'esmentat alteres 1 el caporal, aixi com quatre caporals més i quatre soldats.
Durant la nit moriren a couseqüè 1cla de les ferides prodiuktas en la
dita explosió I alferes «ibana dit i e'.
mporal Joeep Visedp.
r.ls ses tants iferlts aón: caporals Felip Pérez l'astor, greu; Rafel Ufartinez Rueda, lleu; soldats Euüllà Sani hez i SènCbex. lleu; firú Gohzàlez
Alarcón, gneti; Jesús M«ssaguer Manresa, lleu; i Francesc Palomo Puig,
IWu..,
Tots han estat evacuats en el prlraer tractocairll a Drius 1 Melilla.
Els soldats Domènec Guijarro i L·luls
Moreno solament ban re ullat contusionats lleus.
El legionari Santiago Gómez Benito, es produi lesions de caràcter (rreu
per ivxpi··sio dul fulminant d'usd
granada de morter Larfite.
El soldat del Parc mòbil d'ardlleria
Antoni Olaz Mona ha mort ahir a
l •hospital de Dar Ouebdam a conseqüència d'una hemorràgia interna
produïda per traumatisme sofert ea
oaure d'una mula el dia primer de
l'actual.
A la zona occidental a causa del
fort vent capotà un «parell d aviació
de l'esquadreta de Tetuan, resultant
amb lleugeres contusions el pilot, que
és el capità d'englnjrers Marian, de
la Iglejla 1 l'observador capità d'infanteria Joan Arbós.
Prop de Bnharrax s'apropà un rlfeny a un sentinella I amb engany
U prengué el fusell. Forces del blocau
dispararen contra «1 lladre, matant-lo.

V a n o s
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Un carro va atropellar al noi Joaquim Abad Farefio, de dotze anys,
aV carrer de Vilamarl, davant de l'Escorxador, causant-li una cpntusiO al
dit pols del peu dret.
En Guillem Castany, de 60 anys. carreter d'HIgletip de l'AJuntamenWJ^ va
engegar una cosaa un mauúi del ftegim«it d ArUUeria. al carrer del Co
merç, causant-M contusions i fractura
del terç Inferior del peu dtet.

VILANOVA U n i ó . 6.

S'ha cursat el següent telegrama:
•Earoo 8r. Mamut» del TreballMadrid.
Sindicat Metges CataJunyia, aissahentat R O. obrint Informació sobre
Assegumiiçai Malaltia, manifesta 1
V.. E. classe mèdica.catalana representada per aquest Sindicat, s'ate a
les conclusions aprovades en la Conferència de novembre i no a les tergiversades que «embien com a oAclals. de la qual tergiversació reitera protesta. Segueix carta. Respectuosament! Puig i Sals — President

C r U í l M i a. U o r a u . R. F M H . 4
A la Plaça de la Univeràltat l'automòbil número 10.487 U va atropellar
el noi Joan Ramon, de qulnae anys,
L-uusant-ii una ferida C%nUJsa a la
cuixa dreta.
El carro d'indústria número 4 219
va atropellar als carrer Corts 1 Girona un soldat d'artUlerla, Pere Jaunte Crespo, de 23 anys. causant-ll una
ferida Beu a la cama dreta.

- S a b ó L a Creu Blanca
Econòmic superior
Es ven a tot arreu
Domènec Agulló i Bar. de 29 anys,
ha estat atropellat per l'auto númere 11.454 B, en baixar del :ramvia. a
la carretera de can Tunis, ocaslor.ant-11 íerides en diverses parts del
cos.

Dues dones s'esbatusearen al « ï l j
d'Eatença, 1 l'una en va aonj ^1
erosions al braç dret l a i* «,
«I
L a Secció de Cultura de la Unió pectowl, Uaus.
Professional de Dependeuís i (Empleats
Al camp ds futbol Espanya, % I
de Comerç, ha arganifeit per a dissabte dia 8 del corrent, una visita de nou anys, Enric Díaz, tirà
coflectlva en els tall era de la Com- pedra a Ferran Navarro, de doSI
panyia Marítima i Terrestre, {Sant anys, causant-li ferides comusM^I
Andreu),
front 1 pòmul esquerre, lleu».
|
Els organitzadors ban. escollit el
dit dia per tal de poder contemplar
A la via Layetana, davant del CU|
els tallers en totai llur activitat i en rer màs baix de Sant Pere. un am^J
ple treball.
na>us atropellà a Antònia Padm Pul
Les inscripcions ai local de la Unió la. causant-h lesions.
Professional i el punt de reunió fi
la plaça drUrquinaona. a les deu de i
Un cotxe de tramvia, a la oarr?*!
mati. davant de Correus.
de Caíi Timls, atropellà a Josep 3
pez Oli, de fio anys. ocastonastjl
Als carrers de la Indústria 1 Nà- contusions i commoció cerebr»;
pols es va trencar el cable de la Ulumioeció pública^ no Causant desgràAls carrers de Nàpols 1 l>ipm«4l
cies ni desperfectes.
un carro atropellà a Carme HoèèJ
Uns empleats de la companyia l'ar- Marti, de 31 anys. causan*-h neoM
reglaren de seguida.
sia rec tel i tiemorràgiai

C a t a l à

L'auto número 8.383 P va atropellar
a la Pla«a d'En Rlijus i Taulet al noi
Miquel Martin«z Ortega, de dotze
enys, causant^i erosions a les dues
cames i contusió al genoll.
El Jove Josep Gutiérrez, de 19 anys,
fu atrcpellat per una tartana, ceusanMl una ferida contusa a la mà i
un altra al genoll. La tartana va fugir.
Tots foren Agudament auxlrtat» al
dispensari.
— Assegurem que el Ch·mp-·flri,
etiqueta verda, és el millor xampany
Els presidents o secretaris d'aquelles Societats que, per canvi de d"jniíiU o per qualsevol altra causa,
no hagin rebut els qüestionaris per
a llur Inscripció al Cens d'Associacions, qüestionari que l'Alcaldia ha
recomanat distribuir I recoltlr als
guàrdies urbans i altres dependents
muhlplpàbi, liauran de provelx-se de
les corresponents fulles que els facl, litoiw ^ Ics oficines de l'esmentat
. Centre directiu (carrer d'Aragó, 22*.
primer.), on tamué es resolen quon• tes consultes formulin sobre la ma: nera Ue dillgenciar aquest sen'ei purament estadístic.
La* Jefatura. provincial dT.staidlslica recorda als indicats presidents i
secretaris, que han d'inscriure's en
el Cens d'Associacions totes les de
caràcter polftle, cientlflc. artístic, beïièfK'. d'esbarjo o qualsevol altre II[cit. aixi com els Sindicats agrícoles,
obrers i, professionals. Gremis, Societats de soçorsos mutus, de patronat,
cooperatives i altres que no siguin
exclusivàment comercials; i els recomaAa que no deixin de complir
aquesta obligació que els impusu el
R. D. de 3 de novembre de 1922 i ,1a
R. O. de 29 de maig 41tim, per a evitar .els peçjudicis. que puguin ïoiirevenir-los per desatendre llurs preceptes.'

La noia de tretze anys Mercè Bus140 melons ran decomissar ek g^Ü
quets, al carrer Armengol, va ésser dies urbans a uns venedors sa^l
mossegada per un gos, causant-li fa- lants sense permís, pel oarrer Je p,»!
rdes als dits mig, anul·lar i petit esrell. Els melons foren remeses a lil
quers. *
ell del Parc.
E3 gos fou portat a observació al
Lahoratori Mtcrblològic.
Un gat va esgarrapar a la seva
mestressa Genoveva Ametlla Vila, de
5í3 anys, cau9ant-li erosions a l'avantbraç i mà dreta, de pronòstic lleu.
El gat fou portat al Lahoratori.
Treballant en una obra de la Dla' gonal el manobre Josep Fefnàndez, de
1 33 anys. es va causar una contusió a
j la part antero-inferior esquerra del
tòrax l erosions a l'avant-braç, de
pronòstic lleu. '
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Aliment del cervell
V a l u ó s tónlo dels nervis
L'Agrupació Excursionista <Júpiter'.
ha -orgaüiuat amb motiu de la festa major de Poble Nòu. el 11 Saló
de Tardor, la inauguració del qual
tindrà lloc el vinent dlsEabte. dia 8.
a les sis' de la tarda, amb assistència «le les autoritat^ jpc»pulars del
•nítric te
Le dita Exposició promet ésser un
èxit esclatani. tar.t per la qualitat
d(.
obres, com pels artistes .iflciooats que hi han promès 'a seva
entusiasta coHaboració, havent iii I;.:potlanis premis en mt#aUI'c, pels que
(.resenti^t el millor conjunt d obres.
Formeu el Jurat quallf adur, cl conegut dibuixant i pulere arÜ0a te>
nyor Josep Obiols, el profe^r senyor
Antoni Riera i e' president de IA^rupasió doctor Josep Torelló.
• R e s t a u r a n t M a r t i n
Reapertura cl dia 5 de setembre
B··'anó dels objectes trobats en els
autòtunlbus de la Companyia Genera: d'Aútonxnlbus de Barcelona S. A •
ihirant ai pas.'wt mes d'a^oii, els quals
es UÒbtD en els dipòsits Js l'esmentada companyia (Nàpoi 2741 a. disposició de les persones que acrjdltlú són
de Uur penanència.
Un vestit de bany i un calçador,
un bastó una sabata de neu,- vint
vanos, un canti de llauna, una botella d'alumini. vuU monederi. un
davantal, un puquet amb ferramentes,
una clau, un pelo de seda. dues lletres <de canvi, una ximbreUa, un cistella, un vestit de nen. una pinta 1
un calçador, una paella i un capeU,
un vestit de bany i uua pinta, una
pastilla de sabó i pólvora, un èmboltori amb paquets de cigars, un» p*traca i on vestit de nen, un enceuedof, dos guardapols, mi paquet amb
roba de bany, un testament, diversos
apunts d'estudi, un mocador de butxaca, ffii paquet contenint 'rebuts
Monleplo, Una gorra, quatre pastilles

Tramon Vila, de 22 anys, 1 u
erosions a la coma esquena, a"-.
fon portat al Laboratori a ü e W J I
gic Municipal.
'

de sabó, un capell de senyor, un maletí de banya amb roba, un tosart.
una cèdula personal, un mocador, amb
una íiambrera, una famlsii 1 vestit
de nen. un metre, una mantUla, tret
paraigües, una carta dirigida a Bas
i Pujol, un vestit de mecànic.

Aigua mineral patural dlgedbva
1 me» econòmica que les similar».

S s ? ^ :

PORCELLANA
Llorens. Rblt. Flors, 30.

JOIES

A'l Passeig de Clomb. davant de:
Govern Militar, un auto va atropellar
a Josep Tur 1 Roig, de 17 anys, cau«10141 oomusions a la cuixa dreta 1
en diverses parts del cos L'auto va
fugir.

Gronxant-se en una corda que va lligar entre' düès reixes a l'Avinguda
Icaria. es va trencar la corda i el noi
Joan Bmisa, de quinze anys, es trencà la clavícula : e sféa una ferida a
''occipuci. Passà a l'HospitaJ.

iConfidencla?
La meva fslicitai, simpàtiques fel
tores, la dec a treure'm d'ami 11
pèl molxi i pèl de la cara i bmal
amb el tan acreditat OEMLATÀf
BELLEZA. Es inofensiu. Venda
perfumeries. Primer Premi. — Ai»|
té Germans. — Badalona.

Un home i una dona es barallaran,
movent un gran' escàndol el carrer de
Sant JeToní, amb' •nOtiu de ressentiments que tenien per haver viscut
Junts, com amos 1 rellogats,' 1 haverse quedat les daus, etc.
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FUNERALS
Dos homes es barallaren a la Bam..VJfuseW
BaUiSc.h
Carulla. Mon
Ma del Carmel 1 un d'ells resultà amb
contusions a la regió parletal dreta dia 27 d'agost. iDemà. a das qiu»|
d'oçize. Església de la Casa de *
i al llavi inferior de pronòstic lleu
Caritat.
ANIVERSARIS
—OEPILATOBI BELLESA treu d'arrel
el pèl moixi, pèl de la cara 1 braços.
En Josep Pons i Arola. Mori «1'
Besultats pràctics. Venda en perf.
de setembre ^le 1982. Demà nus*»!
Primer premi Païf» 1 Berlín
les següents es?!èsle»: Santa A3"
Santa Maria del Mar, Betlem. Sf
Ha quedat oberta a la Unió Profes- Jaume, Sant Pere. Purissima C«
sional de Dppendents l Emplets de cepetó, i.Nostra Senyora de la Meiftl
Comerç, Ciutat, 5, primer, la matri··u Sant Josep fSanta 'Mònica),- Sa^f
la per a les classes del pròxim curs Cor de Je<ús- 1 Jesuïtes;. Pompes
12a-24, durant el qual, es' cursaran 1PP. Camils .^gonitzants) d'aque»!
les següents matèries: Francès, pri- ciutat 1 a las paixòquies de T&Í:Í'
mer l segon curs; Anglès, primer i Santa Maria, de Cardedeu.
segon curs-. Càlcul mercantil. TenePARTICIPACIONS DE OEFUNUlO
durla de Uifcree, Geografia 1 Estadística E l dret de matricula ès de 5 pesAa Franciscà GaíBemóft '« S""!
setes per assignatura.
vídua d'En Pelegrí Marti
Na Maria Baflolas t iH^of, vl^l
En perseguir la policia. un sub- d'En Miquel ferrer i Maünfe *''·*l'(
jecte que Tela actes immorals al car- rada aquest mati al cementir. - -|
rer de C u , aquell va saltar, una
Na Moria JVfarsiUarft i Jener
paret i va caure, causant-tie ferides
a les mans i la dislocació dtl peu
esquerre.
E l s
J o c s
Flbrals
Un cavall, junylt al carro núm 6388,
de
V i l a s s a r
va' mossegar a Ramon dotet. de 32
anys. ci*usant-li contujtons al braç
Born diu que en el» Joca FloraU d'*iJt,Íl
riu ilcuntina. ha «tat gamanàcr c' .1
dret
Ftar N«tor«l. N'Octan SalHE.
«^1
ba deÚKnat per Hesina de h Pesta U ^ I
Un gat esgarrapà a Manuel Gracian nma i diMinsida tenyoreia Na Basa - .
Femtytdez. de dotze anys. 1 li cau- i Duran.
feata tindré Uoc dissaMe rineat. ^ J ; I
sà erosions a ia m à esquerra, .Meus. a La
l'envelat, a dot quarta dr òmc ^e la I
da, altrament com s'era niida en & *
Un gos va mosseguar.a Ventura redicte
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cienta. De totes manenes ris aliats
havien ocupat. Corfú i ea'n servien
com a base naval Sèrbia va fer de
Corfú la seva capital provisional fins
poder tornar a Belgrad. E l vell Patxic tenia en una torre ei despatx
dol Govern i el Parlamest es reunia
en un teatre.
També es va organitzar allí d govam de defensa nacional. Improvisat amb l'ajut dels milions d'Anglaterra, de França, de Venixelos.
de Ceondurlotis 1 de Danglis a Creta. En aquella època passaven a
Grècia coses extraordinàries. EI reclutament de ,1'exèrcH venlzeltsta havia de fer-se amb soldats I oficials
»pie abandonessin lla bandera de la
Grècia de Constantí. Amb eb milions
tl els! mitjans de l'Anglaterr Germ
i els mitjans de l'Entesa. VeniMlos
oferia diners, vaixella ben equipats,
ALEXANDRE ZAIMIS
sous sumptuosos 1 seguretat de càp
I quxl parlen els leleprame» com a proba- molèstia als que es volguessin allisble Faeelileat d'os gabinet grec
tar. Però tant els soldats com els
de concentracl*
oficials grecs no es deixaven fedulr
gaire perquè en ei fons hi havia la
possibilitat d'haver dc lluitar. 1 això
tirava per terra toies les seduccions
L l a de C o r f ú
per gent que s'havia fet el càrrec de
mantenir-se neutral. Després de dos
anys de propaganda I dos mesos de
les seves aventures
govern provisional. Venizelos havia
recrutat en total 2.000 homes a Sa^rfú conserva encara la impres- lònica, que venien a costar vuit mi1 caraetedífiíica i pintoresca que 11 lions.
GENERAL TELLINI
fmk en els segles la wpúül·lca
tap de la mlttió italtaaa a Albània
|sant Marc. Mc*s carrers, eepeAixò passava a la tardor de 1916. asaaiioada entra Janisa 1 Santi Quaranta
ent aquell* que es dirigeixen i fou en aquest temps que Corfú va
ort, tenen i'aspecl*, el color, el veure l'episodi més típic de la força
iTtnenrl.la vlvacrfat dete carrers d'atracció de Veniselos. Com anava
kctans 1 molts dels seus habitants aleshores la plaça «l eoronel Joannu. per no haver rebut Instrucciont del
1\n encara en els tipus i els ca- el qual havia fet una excepcional seu Govern.
El Consell ha acordat deliberír avui
rs el record dels habitants de tasca de propaganda per reclutar
llunyana llacuna. També en el soWrfb. Arribà el dia fixat per la referent a les noves proposicions rear s'hi néta I a Influència de sortida dels voluntaris. VaixellE an- meses pal delegat grec. senyor Pèlitis.
Segons informes autoritzats, el Conl'obra d« la qual bembla glesos i francesoi esperaven al pSrt.
itroetible a travers del temps. Però aj moment de l'embarc eí co- sell acordarà transmetre a là tíenferèncía d'ambaixadors les noves proté per al visiíador un aspecte ronel sols pogué reunir vuit oficials. posicions gregues, sol·licitant la seva
Respecte
als
soldats
es
deduïen
a
un
tia qufl poetes. 1 piniors han cande sol; l'assíetent del coronel, però opinió referent a elles — Havus.
Iserofíre,
Ginebra. 5. — En la reunió que ha
al 'moment d'embancar-w defttà la
[illa -le Corftl mideix 638 quilòme- TnoOdla que portava, saludà el co- celebrat avui el Consell de la Sociequadrats de swpei^lcl© i 550 qul- ronel i se'n tornà a -oasa
tat de Nacions, el representant (fTlàletres de costa Compta 100 000 halia. senyor Salandra. reconeguél que
Corfú ha -vlet un altre desembare estava en pugna, arrfb motiH del l'acpts dels qualg en corresponen
" a }« ciutat de Coríú jurrt amb italià- Fou per l'oenubre de 1916. que tual conflicte, els drets dTlà'ia [amb
[seus'bes barris. Entre altres po- convenia assegurar a l Enteta. des- els drets de la. Conferencia d'Anfbalciarà iropodtants hi ha Choiggia, prés del desastre serW. una més fà- xadors, però afirmà d'una manera Ircil i segura' comunicació estte l'A- rebatible, la incompetència de la Soi Capodlsiria.
» l'esàrcit d'Orient que tenia cietat de Nacions en aquest afer
els voHer dels sous llocs petits i dnàtic
ncibaos 1 per damunt dels seus la base a Salònica
El senyor Politls. represenUnl gjrec.
Una matinada va aparèixer un ha manifestat que a tenor d'el p^rte.
ds pujols, Corfú ha vist passar
grup
de
vaixells
davant
Santi,
quaemperadriu i un emperador,
Grècia tenia, no solament el dret, siquals esperava la tragèdia; Em- 1 ranta. a cinquanta kilòmelres de nó també el deure dc recórrer i la
et d'Austria i Guillem ei Kàiser. 1 Corfú. Torpedlnere i submarins ita- Societat de Napions.
Jisabet es feu construir la finca liana feien servei d'escorta mentre
Si admetéssim ía tfsi italiaaa
ïiüleoin. mé6 famosa ipie bejla. els hidroplans voltejaveu AI port hi ha afegit el senyor Politis — això» s«situada en un lloc moH pinto- havia una guarnició grega. Hi arri- ría tant com decretar la' rufna de là
i amb un vast panorama sobre bà una llanxa del vaixetl almirall Societat de Xàcionf.
' I
|mar. entremig dels arbres immen- portant un oficial, un intèrpret i
FI representant d'Anjrlaterra, lor*
La flnoa Achüleoin ha
po- quinze mariners, els quals intima- Roberd
cecil, ha declarat.qua «ralneíuara pel Kàiser en un mal ren la rendició L'oficial grec va dir cessari procedir
a là lectura delsi arsi verament sobirà, que arriba primer que voBa demanar instruc- ticles
del Pacte, relacionats atnh Teeasi a la m&nia. Seguint la seva cions a Alenes, però després es va mentada
qüestió, i ha acabat dient
lilecciO pel fals. hl ha fals mar- convèncer que era Inútil, i els solcom aquestes mateixes estip^ula.
Ü, faís ferro, fals or i falsa fusta, dats italians desembarcaré en mig que
rions flguren çn el Tractat de Pau:
ent aquesta flnoa hem pot judicar de l'alegria de la població.
íonat el cas que els seus termeijí no
debUltats de qui per algun* anys
fossin respectats, les hases matnixes
-"•nVr·hr un gran home E l seu
damunt
les quals reposa avui Europa
perit guerrer es revela en coses ELS REPRESENTANTS IUG0E8LAUS seran pertorbades
en gran. — He^vas.
loses: ona gandula feia de sella
NO
HAN
FCT
DBOLARAOIOH8
'-avali, «is mcflis i la pala pel
EL GOVERN CREC
amb 1 empunyadura d'espasa for- Roma. 5. - L'Agència Stefanl diu
Atenes, 5. — El Govern «rçr ha ofert
iable. de manera que estant-se que, segons noticies dAtenes. els dia- de) foc podia fer se la lUusió de ris grecs havien publicat unes decla- una prima d'un milió de dtacme* al
nanar una càrrega <te cavalleria. racions de caràcter antl-italià, atribuí- qui descobreixi o ajudi a descobrir
"tb gent ben diferent i altres às- des al ministre i a l'encarregat de Ne- els autors de l'assassinat de la Comissió militar italiana de delimitació de
liments h» vist Corfú aquesta gocis de lugoeslàvia.
• Aquest darrer, que es troba a Ate- fronteres. ersanys.
'•"hivern de 1915-16. va veure nes, h» tramès una comunicació des- . —Totes les associacions i corpora^Par-se d port, després a la ban- mentint termlnantment aiqueixesi su- cions d'aquesta capital han protestat
>finahnenia lee casernes i les posades declaracions, atribuïdes al coqtra l'actitud d'Itàlia en el cqnflicque en volien, les hordes fugl- ministre 1 a all. — Havas.
te I ban apoiat l'observada pèl GopàUides de fam. de fatiga i de
vern. — Havas.
PROPÒSITS D'ANCLATERRA
»l»liie de l'exèrcit serbi que havia
tondres, 5. — L'Agèncs Reuter diu MUSSOLINI PARLA DE LA SITUAa-ndonat ei seu pals sota l'allau
anelrlacs. alemany* i biil- 1 que ta situació, en co que es refereix
CIÓ I ANUNOIA BL VIATGE A
Jw. Essent impossible curar tot se- ! al conflicte italo-grec no ho sofert
ROMA DE N'ALFONS XIII.
i comptetament aquests soMate ' cap canvi.
Roma. 5. — En el'Consell de miva declarar el tlíup i el còlera, I El Govern britànic apolarà a la Sopedaíii Corfú fcdla de terror per cietat de les Nacions, qualsevulla que nistres celebrat avui. el senyorflviussorwíla Inwasió. Foren improvisats sia la solució que aquesta adoptí. — lini ha fet breus declaracions |«ferent
als darrers esdeveniments en política
^'zarets i hospitals Italians, franceestrangera 1 sobre la situaqió exte1 angJeaoe. En moriren molts, | Havas.
rior.
'
més nombrosos foren els salA LA MMNETAT OC LES NACIONS
En
ço
que
concerneix
a
aaruest
úlS'INKMA UN OEBAT SOBRE BL tim punt. ha du-el senyor Mussollni
OONFUOTE
que 'la situació no presenta grans no(Bo aquest temps la vida de Corfú
Ginebra. 5. — En començar la sessió vetats des *e les darreres *lnt-i-quaf» fantàstica. La Grècia de Cona- del Consell de la Societat de Nacions. tre hores.
/
no voMa ni batre's ni entrar en Mr. Robert Cecil, delegat d'AnglaterDesprés ha afegit: Les declaracions
Gaudia dels beneficis de la ra, ha proposat que es plantegés nn d'ahir causaren, com es éodia pre«ntrawat que Vi feien tenir te aava debat referent al conflicte italo-grec veure, certa emoció a Anglaterra 1
111 *• aMa que no pas la ilra. i E l daleiat d'Itàlís, senyor Sriandra, als clrcols de Ginebra.
j n a c l fina la muia. E l contra- ha declarat que «5 veia «1 la ImposAqueixes declaracions teo.len per fi
de gocnra «urtqola ela nego- I sftimat de peztdre part en cap debat IncKnar a què meditessin seriosament
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sobre d'aquesta qüestió determinats
elements estrangers qt»e acceptessin
el canvi de targes que Grècia intentà
perpetrar.
Esperem, doncs, amb ferma fraaquiHilat de çonaclèneía i segurs del
nostre dret. les dacisions que el Consell de u Societat de Nacions voldrà,
adoptar .
El senyor Mussolini anuncià, en (I,
la conflimació oficial del viatge a
Roma. del Rei d'Espanya
Aquest viaüre as farà a darrers del
mes de noviambre.
El monarca espanyol — ha dit el
senyor Mussolini — serà acollit amb
viva satisfacçjó pel Govern i pel poble italià. — Havas.
ACORDS DB LA GONFERENCfA DE
AMBAIXADORS
París. 5. — La Conferència d'Ambaixàdore. ha pres. en, consideració:
Primer. — Que Grècia accepta, en
el cas de la seva responsabilitat en
l'assassinat de la comissió militar
italiana de delimitació de fronteres,
restés demostrada, donar quantes reparacions decideixi la Conferència.
Segon. — Que Grècia proposa el nomenament d'una Comissió investigadora, consiituida per delegats de les
trej> potències representades en la
Comissió de delimitació de fronteres
a Albània, i considerant, demés, que
la responsabilitat dels Estats çn els
atemptats de caràcter polític, comesos
en el seu territori és un principi de
Dret internacionali ha sotmès immediatament a estudi les modalitats d'aquella isvestigacló.
l,a prçpera sessió de la Conferència
d'ambaixadors ea çélébrarà, tot el
més tard. passat demà, divendres. La
Conferència d'Ambaixadors ha donat
compte immediatament d'aquesta decisió a la Societat de Nacions. — Havas.
OCUPACIÓ DESMENTIDA
Roma. 5. — No té cap fonament la
notícia de l'ocupcióa per Itàlia de la
tna ituada al Sud de Corfú. — Havas.
BL QUE DIU LA PREMSA ANGLESA
Londres .5 . — El diari «The Observar» exhorta Anglaterra a mantenir-se
en actitud correcta davant el conflicte Italo- grec i no sacrificar el problema del Ruhr al de l'Adriàtic.
Crida l'atenció del ^Foreing Offlce»
referent a la conyenièncià de no incorporar-se resoltament entre Roma i
Atenes. 1 recomana que cal atemperar
se à la necessitar que l'amistat angloitaliana romangui intacta.
Desprès d'haver afirmat que Grècia
és responsable de ço que s'ha. esdevi tv
gut. l'autoritzat diari londinenc sosque el Govem hel·lènic ha de demostrar, no solament les seves intencions honrades, sinó la seva autoritat'{jer a castigar'els assassins de la
missió italiana., <fe M mateixa manera
que sabé execula'r els, seus ox-minlstres.
L'articulista declara que en aquesta ocasió, el senyor Mussolini actua
amb plena consciència de la gravetat
dels fets 1 amb l'unànime assentiment
de la nació, i afirma la incompetència de la Societat d* Nacions per a
dirimir una qüestió que afecta a l'honor 1 al prestigi nacionals.
El diari «Sunday Times», ha declarat qóe Anglaterra té un gran sentiment d'amistat envers Itàlia i acTmira
el senyor Mussolini. Afegeix que els
diaris italians s'equivoquen eh considerar favorables a Grècia els articles' publicats pels diaris anglesos.
Per últim, el «Weekiy Despatch» es
mostra favorable a Itàlia i exhorta a
Grècia a atendre les justes demandes
formulades per Itàlia — Havas.

SENYOR: POLITIS
Que ha defensat el dret I al deure de Grècia
a la Societat de lea Nadoiu
gons notícies rebudes de Durazzo, el
Govem albanès ha ordenat el tanc*ment de la frontera amb Gràcia., havent estat ja complimentada 1 ordre.
— Havas.
ITÀLIA REPETEIX QUE L'OOUPAOIO DE CORFÚ ES TEMPORAL
Moscou, 6. — El representant d'Itàlia en aquesta població ha fet remesa a Txitxerin d'una nota. en la
qual es diu que l'ocupació de Cortu
no és més que una sanció de caràcter temporal.—Havas.
DECLARACIONS DB SALANDRA
Ginebra. 6. — En la sessió celebrada aquest matí pel Consell de la Societat de les Nacions, el deleaat italià senyor Salandra féu les següents
(íeclaracions:
• '•
«El vil assassinat dc la missió italiana encarregada de la deltmitacló
de fronteres, portat a cap en territori
grec. no constitueix tan sols una flagrant violació del dret de gents — al
qual Itàlia té també drst, alxl com e!
deure d'exigir el just càstic dels
culpables i la reparació dels danys,
tant materials com morals — sinó que
constitueix també una inaudita ofensa per a la Conferència d'ambaixadbrs, la qual havia encarregat a la
missió internacional la difícil i delicada tafcca de fixar la frontera grecoalbanesa.
•Malgrat que el dret dltàlia nc> deipto; del de la Conleï*ncia d'Ambaixadors, la relació entre la violació
de cada un d'aqDeste drets. é s tan
evident que ni .la mateixa Grècia
nega la seva existència. E l general
Tellini \ els altre» membres de ta
missió iforen assassinats per formar
part de l a missió Interaliada: és
oet que aqtri hl ha un panaUeliisme
perfecte entre l'interès do la Conferència d'Ambaixadors i el d'Wàlia,
però els aaaassins «scolliren a aquells
per víctimes perquè crea italians.

M u n i c i p i

ON TAPÍS NOTABLE
Ahir »B ier remesa el Capítol de la Metropolitana de Tarragona al secretari de la
Comissaria de ntxposicid de Barcelona don
Jordi t/>per de Saarcdo, amb poder eípecial
dc l'alcalde per fer-bo del nuuSilAc tapia «Los
Potestat», que ha dc ficurar a fExpObició
internacional del Moble, cerm ona de les
preades Joíe» de la dita Expoaicid.
EXPROPIACIÓ DB FINQUES
PER AI, PARC DFX MONTJl'K
Al despatx de l'Alcaldia han estat íliinadea lea actes de pagament de l'expropiaciA
dc les finança núms. i:j i isS de Ica aíecpel. Parc municipul de Moaüuicli, ptàBL BRASIL i L'URUGUAI ES SOLI- ladea
pics de don Joaep M. Toirent».
DARITZEN AMB ITÀLIA
LA BANDA MUNICIPAL
Roma. 6.
• L a Tribuna» diu que
A UA BOKDETA f AL POBLE NOO
els Governs del Brasil i do l'Uruguai
Amb motiu dc ta festa major de la barriahan decidit encarregar a llurs repre- da de la Bordeu, diaaafcte vinent, a nn
de dotze en pont del mati, la Banda
sentants a bi Soçietat de Nacions, que qnart
municipal executarà nn selecte concert a Is
es solidaritzin amb l'actitud d'Itàlia. . Placa
Ptnix de la dita barriada.
Això'significa, segons l'esmentat dia. ', Diumenge vinent, a l'esmentada hora, do
Bari
altre,
concert a la Rambla del Triomf
ri. que si Itàlia es decidís separar de de la barriada
del Poble Mon.
la Societat de Nacions, no seria sola.
puix el Brasil i l'Uruguai no l'aban- I.'AI.CALDE DONA EL CONDOL
donarien. — Havas.
AI. CÒNSOL DEL JAPÓ
El senyor alcalde h« visitat aval el e*nALBÀNIA TANCA LA FRONTERA DB sol general del Japó a Tlueelona, don Ceorge» Delgado Laugcr, daaant-U el condol en
GRÈCIA
nom de la cintLt per fat catistxofc ocotreRoma. S. — «La Epooa» dia que sa- gnda « la dita aadA,
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qui presentarà un onze, digne del L'AsSooiacló d'Empresaris d'Espec- EXCTJHSIOOTSME
A OALOETES
BAEEFTA
seu contr'ncant. En l'Infermig del tacles ens tramet la següent nota:
Programa de les tastes que cele- partit, Hnurà Uoc un escollida sessió «Com que es v« parlant d'un prò- El Comitè de Glmoàsttoa del Centre
brarà el Casal Català de caldes d'Es- atlètica pels campions ds Catalunya. xim conflicte teatral, originat prin- Autonomista de Dependents del Co- Tir. — S'avisa als senyors aatfc
iraofc durant els dies 8, 9 1 10 dè se* Acabat el partit, es dançaran algunes cipalment per les discrepàncies de merç 1 la Indústria, ha orfanttt la tirada de Compensació per otttel
Lemton·
i ? sardanes en «1 mateix eatup. A les músics i cbortstas. amb las empreses zat pel proper diumenge dia 9, ona,ries anunciada per al dia 8. s'awl
Dia 8- Mati: a les onze. Sardanes. deu de la art. escolïMs f Buits ball? teatrals, per a iUustrar l'opialO. pü- sortida a Calafell per a vtottar la par d dfa següent o sia el ditoi·l
blicb interessa a la nostra Associa- Colònia Vilamar, on tindrà lloc una ge, dia 9, a les nou del mati.
A dos quarts de dotze. Inauguració a dues societats.
I
fer constar, que llurs peticions de festa que dedicarà la mainada en obde l'exposició escolar.
Les condicions són: arma, fa* I
Dia 9. — Al mati,'Igualment que el ció
rebaixa
pel
que
toca
als
músics
i
alRepartiment de premis als alumnes dia ant.rtor. «electes audicions de
sequi ah excursionistes.
o carrabina Mauser, disíl
alteracions introduïdes en les Lloc dc reunió, BaixadOr del Pas- mosquetó
de l'escola
ela.
1
0
0
metres:
blanc, circular *l
sardanes en dHern!. HOCS de la vila, gunea
bases i dels dboristós. obeeixen seig de Gràrtw, a les cinc del mati. OS'O m-; posició, dues
Míting patriòtic d'homenatge a la oiganlteades per les Corporacions es- seves
de les reglaai%l
al desig o més ben dit a la necessiLlengua CafiJana en ©1 qual pen- mentades. A la tarda, en el «Calalò- lat
tàries
a
elecció
del
tirador,
dlstnnl
de què es puguin sostenir els nedran part els senyors Maró de Güell nia Esportlng dub», estupend par- gocis
O en dues sèries .Matricula, prim^l
teatrals, la qual cosa *« l™- El Grup Excursionista «Montcan·, Scategoria.
•itputat pel districte. Antoni Miracle, tit de futbol entre els primers -equips possible
3 pessetes; segona ii, J
amb el règim actual,
farà ei proper diumenge «ha 9, una pessetes; tercera
diputat per Sant Feliu dal Llobregat. «.Morters del tt> 1 «CatalÒDia, S. C».
Id., una pesseta, p^l
excursió
al
Castell
de
Palafolls,
on
Knrlc Mainfts, primer Tinent d'alcal- Bn el -Oub Esportin Noéa», tamW
I malgrat que també pal que atany collirà una branca d'olivera que com mls, mil cartutxos Menser per a -^1
de de l'Ajuntamcm* de Barcelona i se celebrarà un colossal encontre, dis- als artistes s'han fet roodiOeaoions,
en diversos Iota.
Musó 1 Llorens. Vsirtora Gaosol. Mar putant-se una prectos^síma copa, aquestes foren discutides amb la re- a símbol d'homenatge an farà ofre- categoria
Per
a
poder
pendre part en aqt-^l
na
als
màrtirs
de
17U,
sota
el
seli Esteva i Paílarola. da «Nostra Par ofrena de la rPfttorics de GaUete Mont- nreseutacló del seu sindicat arribant
és preeu haver-se matriculat I
Xa> 1rapresenUntsda «La Protectora senrat», de (N'Antoni Cabot. els equips a un acord en diverses conferències. rüent itinerari: Tordera, Castell de 'Irada
da l'Ensenyança Catalana 1 altres. «Vilafranca. F. C» 1 «C B. Tloia». A í2 mateix' ha esdevingut amb altres Palafolls 1 Malgrat. Uoc de reunió: pres part en qualífcvol altra d'sí-aal
Estació de França a les i'iS.
Oncursregfemali no haver ^«^1
Tarda: a dos quarts de quatre, sar- leí cinc en punt de la tarda, es ce- íoctoft teatrals.
prem!.
S'eMVPlua de la present tal
- anee. A dos quarts de ala. toaC.
lebraran e la sala d'actes del Centre Però l'èxtt no ha coronat la gesüo
dició
les
tirades d'e sometents 1 «jn^l
El
Centre
Excursionista
Barcelont
Nit: m. les deu, eardanas. A dos Agrícola, «is primers Jocs Florals, t.mb ^Is músics i choristes; haventcelebrarà
els
dies
8
1
9-una
excursió
•toarts d'onze, presentació del Ball qüé, otgsnttzate píl Ponent Oimer- se fü* negat a discutir tota innovaFUTBOL
Infantil de Giibnee.
cdal 1 HndustrlaJ, i patrocinats per cíó que elteiée el «etatu quo» tea- a les GuUleries, amb aquest recorvrgul:
Ma 9. Mati: a les dttee, «rdanes. l'AjuBtament, amb la '-ooperacio de tral. 1 perquè l'opinió ea faci càrrec
OooperaUva de periodista». - t
Tanta: a dos quarts de sis. Sessió toies les autoritats i entitats políti- del seu abast aquesta associació po- fc'ích. 'FoiQgarelaE, \Sariii (Romà de partits
internacionals de futbol ím^l
sa dó relleu que els punts en que San, Carós, Susqueda, £1 Pasteral i
de Ballets Popnlaia Catalans per l'Es- ques, agrícoles i recreatives.
nins.
v·oindde.ixen atJofU» elements con- Girona
bart FoUvlore de jCatalnnya que dltra :«e aspíracJons dels empresaris, I els dies 7, 8 i 9, excursió a les Augmenta l'cntuslasme entre eb ^1
. rlgelx En J. Mgsll.
• A HORTA
fstani en declarar intangibles les Altes Valia del Fresser i del Ter, fent- porti vistes a mesura que s'acosu J
NH, a les dau. aartUniee. A ies onze.
celebració dels partits intarnaf.-ril
Plantilles teatrals l negar-se a con- as l'itinerari següent:
Aquest any els ciutadans d'Morin, cedir ibora 1 mitja de desoitos en lloc Ribes. Gorges del Fresscr, Puig de femenins de futbol qoe-a benèfic! t|
Dia 10. Mat*: a les dotze, aoittnies. amb
moUn de la 'esta major, po! is dues, entre els espectacles del dia Bastiments, Collada de Nou Fonts, la Cooperativa de periodistes per J i |
Tarda: a dos quarts de quatre, sar ben dlree que hl han Orat el restant. de
feéta.
Santuari de Núria, Puigmal i La Mo- constrneció ds cases baraíça, tin
-tanes. A dos quarts da «ds, comiat El Centre Català alxera un en^tint
lina.
lloc dissabte vinent, üla 9, a
ii
Els
I
empresaris
reduïren
llur
pett(tel Bell de dianes i segtudàment a la plaça Bacardí, a càrrec d'En
fre de la tarda, l dluihense. d n ? J
>-ió
als
dies
de
testa,
essent
aixi
que
FaWs,
de
Molins
de
Rel,
cu
el
qual
-••üi.
El Grup Excursionista de l'Orfeó les onze del mati. al camp art • '?l
tocarà grans, ballades l'orquestra les bases de Madrid diuen (extual^)Hl: a les don. sandonm. A les onze. ' I A Farnenpe», de tSanta <5oloiii.i de raent|«n el seu número deu: El pro- Graclenc farà diumenge vinent una F. C Barcelona, entra els equips sM
«Stoke Ladies F. C*. campli1. U
fcssoi? gaudità, en tot cas 1 sense lí- visita a En Oelrïòs. reunint-se a l'Or- glès
Aquestes íeetes seran amenitzades Famès. Donarà Igualment grans
Londres dc 1923. i cl francès «SpoiU
par rorqnesta-coMa Nova Harmonia, certs al saló-featre, t transformWA mita<ílon8, duna bora i mitja per feó a les vuit en punt
v*5 F. E.». campió de França de !ï|
en cobla, executarà sardanes a a «sopar entre l'esjiectacle de la tarde l i Bisbal
la plaça de Santes Creus. A da i el de la nld. A Barcelona no A fi de no coincidir ímb la IV Ex- Ifinalistade 1953.
més, l'original baB infantil, junt amb es pft fer altre tant, ni tant sols els cursió Col·lectiva que, organl/ada soA la Cooperativa de periodistes i^l
AL aP. O. CSTRACH.
^
_
ta el patronatge de 1» Lliga de So- rebut un cablegrama anufleiant l'cl
festes per la mainada, com sortigeA dies jde ifesta.^
Partit «ntre al Catalunya de Le= i jocs populars, divertiran la p<".t Cofive remarcar la base segona de cietats Excursionistes de Catalunya, rtbada de l'equip anglès en el treo ll
Corts, contra J'egutp local dtsputent- menuda.
Mailrid que textualment diu: «Les liitdrà lloc el dia 16 del corrent, la luxe dc demà, a ies 725 de ta '.^1
«e ta 'Copa de l'Ajuntament.
lliurement o els mestres Secció Permanent d'Eeports i Escur- essent molt probable que també '.rrJl|
El Club Lawn Temrh» pr«son:arà un empreses
Dia 9 a les quatre de la tanta. El origina! envelet-lardí, el qual promet direotora.fixaranel nombre d« pro- sIons del Centre Autonomista de De- en el mateix tren l'equip francès
Alguns Individus de la CQBDlsslAa|
Martinanc centre l'equip local jngent- cridar poderosament 1 atenió de lesfessdrs i l'especialitat de cada un pendents del Comerç i de la Indússs ia COM dU Baró de Güell, amb persones de gust per les notícies que {Uit les que afecten i visen des- tria ba avançat l'oxonsió a Calafell ganilaadora han visitat el degà Jdl
prés els professors).
per a visitar la (Colònia Vilamar, psriotMstas dennrlius. don Narcís Maj
nairtUmtií ds )w «ntorHato i el se- on tentm.
la
qual tindrà lloc diumenge vinent, ferrer, por a oferir-li el «klolt-ot^j
nyor Baró de OIWU.
Aqnl
a
Barcelona
una
plantilla
esA l'Acadèmia de Sant iUufs Gonçada, .impedeix donar determinats sortint del baixador del Passeig de ha acceptat euib agraimenu llice|
ga, fimctons teatrals els dies 8 i 9. quií
esptictaclcs, més senzills, per exem- Gràcia a les cinc del mati.
que se li oferia.
A OAN TUM*
L'Ateneu Obrer (ban contractat la ple,
jeu teatres ja classificats, la qual ATLÈTIQUES
Els socis de la Cooperativa po«
repulada
crqueotra
Ibèria,
de
BarceA rAteneu Obrer de Can Tnnls,
assistir als dos festivals, mitjasi
1 la sala «nvelada p«r En iFalés. cosa passa amb els chorlstes.
amb motiu de la Festa Major d'a- lona,
Només
es
proposa
aquesta
Associade Rei.
Ban. — Avnl, al vespre, tindrà lloc la presentació del carnet, pregas'il
quella barriada, celebrarà durant els deElMolins
ció cridar l'atenció sobre uns extrems a's jardins del Parc una mtaressant Comissió a tots els que anoara -MI
•fomento Uoriense» te convin- que
dies 7, 6, 9 1 10 d'aquest mes festes, gut amb
.poden i han d'ésser modificats en . vetllada de boxa, en la qual l'exocl- posseeixin de passar, «mb la degél
Baiida-oiqueslra a.ozada Interès
qne consistiren sn una fnnció tea- uns granslabaUs
de tothom, del públic d'una lent pes mosca Oliva efectuarà un antelació, pel local social amb uzufcl
pels dies 8, 9, 10 i U .
tral balls, futbol, repartim «ni ae pre- en el seu magnífic
icra especial, 1 fa ressaltar que'j combat
local, el qual esde rairenja «mb en Blay. el tografla perquè se'ls pugui es^n^l
mis als alumnes de >es escc'es de l'À- tarà luxosament ornamental.
costat de la intransigència d'a!- ' fort batallador
que en el séu debut
A Jutjar per Jes Impressions qn
t<>neu, concerts per la Agruiwcfó co- ma que aquesta «utitat encafa (Llàstital vegada ela més Interessats ei va vèncer per
encappnnta; en Cuenca, tenen, els dos partits citaU cousLai·l
ral «La Lira tuMsenea».
la vjda del teatre que compre-i que
sailt d seu -nom en idioma foraster.
tan notablement vé dlsttngint-se ran una solemnitat déportiva. no »||
la necessitat de donar racilitoís aquesta
Han promès la seva aesisttncla a Atxó 11restasempattes de la gent del
temporada, serft posat davant per la importància dels equips,
n negoci, que. cn general, només d'en
aquests festsigsrepareüenlarionsfíe pats.
Morapó de <JràCta: en Josep Mas- també perquè segons les comuaial
lé el nom.»
; Ajuntament 1 Mancoinunllaí. ferrer, en combat derevenja,serà dons que es reben, ambdós s'ban pr>T
La Fraternitat Republicà (encara
posat davant d'en Casimtr Zaragoza. posat tornar a llurs respectius
No se sap perquè sn els programes M ba freteroos. «Beremundb»), balls
guanyador de la Copa Madrid. En essent posseïdors de la copa >''-'>|i
slia prsirlndH da la llengua cata- pels dies 8 19.
^^^»e^
Salvador Albert, la peculiar duresa per la Cooperativa
La Unió Atlètica d'Horta, ncvcUa
del qnal és de jots els aficionats coentitat
que
ja
fa
rotllo
a
la
barriada,
negmh, serà posat davant dèl més
II 8AKT SADURNÍ DE NOIA
ofgardtza grans partits de futbol en D ' e s p e c t a c l e s
científle dels nostres boxadore, davant MOTOR el
seu
camp
de
can
Ramis,
disputantMa 6. — Gran Ara cavaller 1 pord'en Ferran Urtaaun, qui desprès
se
dues
VAIUQSCS
copes.
Tenim
noticar «n dtferants llocs d'aquesta pod'un llarg repóe efectnflrà aquesta nit Da l'Autodrom de Sltgao. — Cltri!«|
cies que serà un esdeveniment fulbo-1
TBATRB PEL BOSC
UadA.
la seva reaparició al rin».
Bsner
ha
apsrrgnf
amntttm
trmroraSa,
llstio.
Les
aiutoritats
ban
promès
llur
dues magnífiques Copes codUdcs p^j
Dia 7. — Ignabnent que el d(a an- assistència.
omt. l'Aprra «lAfaraaríO'. Vlatnt dc l'tatRei la casa Eiection ha remès a " I
terior, gras Ara cavMlar 1 molar.
PfTM tr» força lloeblr, i» rò al Dateix temps Actuaran de Jutges els Sentors Re- direcció
de l'AutMróm dos kupí*l
molL arriscat. A^ucstr-i bvtita re^ntrrixrn yes 1 Dclquer, 1 de director de comU. les quatre de la tarda, en ei camp Finalment no hl havia de faltar la ana
rellotges dronòmeire» d'or i dos Ji'l
preparació, itc la qnal a vrxa'tai t» pot bat el senyor Rlzso.
d'esports del Cluí) Esportiu JMa, els nota més catalanesca. La delegar,ió de prniriodir
en 1» altre»; cal oomplar amb
gent també de la <Kla marca ít*|
equips infantils «. D. Artiós t Qub l'Associació 'Protefota de l'Ensenyan- nna bona «mmestra
i ooroentsbona canllnats a premi?.
Esportiu Noia. as dlspotaran una «le- ça Catalana celebrarà el primer con- tar; >. Al Botc en difícil coahnsmar tota
París, 8. — El boxejador ríè Rogaattaataa copa, ofrena del fabricant «ors d'escriptura i lectura de llen- aqaeeta elànaits. 7Vo obaUot. cal confeaaar mero ha vençut per •tmock·otit», al
.T.ohrnrria» tinjnc ona accpolabtc ÍB- desè round, mitjançant un «upper- AVIACIÓ
de Xampany MgcO. A les sis de la gua catalana, a la Casa de la Vila. Es nnc
tarda, en «1 Centre Agrícola, tindrà repartiren premis als concureants, s»- tcnr-Macié, qwcial»cnt per W» pjiaauta cut» a l'estómac, al negre canadenc
.
Uoc mm oscoUMa MdiciA de carda gons les bases establertes al prospec- r-..-3
Estocolm. 5. — L'aviador tnne* I
J J Í senyoreta Vinya" rncanit rt paper òe Harry Gabis.
nss per la Mnomenada ooida. «fiar- te repartit per tota la barriada. El • H
t
A
t
íocça diftiució. cantant amb .«m- El mfnlTre ée Jffte, que assistia a Dagneau ha realitzat el trajecte f*!
ooiona». A Ics dau da to alt, en la senyor Carsrach ha promès assistir timen!» aimeb
a
t
o
n
a
c
M
Malrrat
aiaò,
a
e
ta
veit Tacte, fèllcltà al seu compatrici. —
ri» Estocolm a la velocitat mitja *|
mateixa entitat, as celebrarà una M, junt amb el jurat compost d'Me- v.unl·lat en certea ocaaiotit. I,a «enyosa
defeneantee en cl paper d'·Otnmda·, Havaa
ÏOO quilòmetres per hora. — Hav»
grandiosa funció teatre.!, irepresen- menta de primer ordre de los lletres llln^l,
«•ar |M w»e« facultat* nnls no estan a l'al.
tantee «1 primer acte d'«El (Pàjaro catalanes.
Inra] del «en talent eartnlc. m tenor Salada*,i iiinmimiimimiimiiniiiiiiiiiiMinmimiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiim
Aztil» 1 •JL·e. Monteria», en la qual &ti Drumengo, dia 9, festa del nostre resn| Li IID bon «Lobcngrin». Canti la aortiníeslríïolamenl. i cn Iota l'obra sabí
fendran psrt eltoarltonMadà Fer- compatró Sant Gaudenci. A les «Is,, da
De les altres estrenes, aníjf donant-ne Ml a les deu: liult baU d'oiqu»
Biua niar-se con » be. Bn el neon to del detalls
rat, «1 tenor Marcel Hosal 1 les Up les •uit i dotze, mlssee resades a l'esgló- quart
als nostres lectors,
acte, aconsecnl ona mercacada oració.
ira.
Fèrvaro i Oarda. A la mateixa hora, sla parrwpdal.,
Cal ocrair·ü la deferència d'baver-lo cantat
L'empro»
de! Tlsoli ha alenat on con tracte •Diumenge, dia 9, a dos quarts d»
c»ia,U El baríton Vall», com «earre, enen l'Ateneu Agrícola, tindrà Uoc la A í«6 deu, Oflcl solemne a gran ea
i Unint ta serà polenta Ten. Discret En amb al barftoa Frederic Caballé per a estre- ae del mati: Gran carrera ctoiis» I
celebració d'una selecta vetllada tea- orquestra, en el qual la capella de certaí
Malament ek cbota 1 els l rom pe- nar a BaTccio·a l'obra del mestre I.ona. cintes, amb valuosos premis.
tral catalana, representant-se l'aplau- música Oc Sant Jaume, executarà la tRatatler
em L'or<jue»tra. materat cl* eafortoa dd «SenaMor».
mestís: VehiU. molt deficient, creiem que amb La companyia d'En Caballé cocsencart la E!» primer i segon premis
dida obra amb lUustraciona musicals, gran missa de Sant Agnsti. d'En San- els
bons professors que tenim, hi ha dret a sesa temporada al Tlvoli el dia 16 de gener, dues magnifiques copas. 1 al t«n*I|
4.\Arieslana*. i la preciosa joguina cho Marraco, amb acompanyament exijrií^los
nn xic mía de cura en renvnció essent clfetsprobable qoe en la fnnd* in- quart 1 oinquè, valuoses me.!.!'-'còmica Klul... compra maduixes!•
1 AJfFA'l Ittl·i'TMVlf aogural s'estreni Ja l'eamentada opereu la
de corda j hormònlnni. dc IWwa.'
Ambdues obres seran presentades amb d'instruments
A les quatre de la tarda, esbarjo»
Cl
i·iihí-c
c
o
m
retoMe, omrll de gom a qnal ser» la base de tota la temporada.
Enaltirà
Ics
glòries
del
Sant
l'esmentota propietat per Pelsnc dramàtic tat el reverend P. .Tomàs de Barce- Com, cl teatre i aplaudí
per a la mainadn,
atab entu.<!asaM ela
d'aquesta entitat, amb la cooperació
acabaments de cada arle, en ela quals sorm . a fes deu. gran ball dc
tiren els principal» intèrprets a la llotja esde les distingides 1 celebrades actrius lona.
miat
cènica,1
a recollir les demostracions d'entuUntònia (Fornís, Tflla .Patoada, ffod ela conciureacto.
El carrer estarà estarà o*pl*|^"1*•
A LA BARCELONETA
F e s t e s
d e
b a r r i
eepa Lozano 1 Julià Jttbas.
•uenl iUnminat.
unàiah
.
Amb motiu d apropar se ja la fes- MRRCR NJCOI^U
Se
subhastaren
f
rifaran
W·jg'
CARRER
DEL
PORTAL
N
O
U
AL TBATBE BARCELONA
Dia 8. — Grandioses aiidtcjoní. de tivitat de Sant -Miquel Arcàngel. Ja
toies i hi haurà bonics «J*
sardanes «n diferents 41ocs de la Doe- barriada da la Baroeloneta està pre- rer n demi diwodn*. dia 7, rsti txada Programa de les festes qoe se ce- ques
da saidanen és d ^ '
ia
data
fld
d
e
b
u
t de Mercè Micolaa, al tes- lebraran els dies 7, 8 I 9 d«l corrent, daLaa ballada
taa població, organitzades per l'A-parant-se par a celebrar amb tota ti c Barcelona, Junt
censmorar la diada de l'03'
amb la Companyia «ue
juntament i Foment Comercial i In- solemnitat la festa major d'enguany. dlrlfela tí primer actor
4 carrer del Portal Nou (del nú-de setembre, per «ut motiu. Is ^
i
director
Enric
Cidustrial. A las quatre de la tarda, en la Comissió de 'Propaganda l Fes- Anuesta companyia debutar* aab ia tra- mero 1 al 30 inclusiu):
una magnifica reproducció •*
al Club Esportiu CWla, grandiós par- tes ests activant el programa que es ducció de it'obra del Teatre Francés «La Sao. Demà, dia 7, a les deu de la nit: A9
a En RaM Cesaoovs, 0°°
tit de (futbol, entre «ia primats equips realitzarà en motiu de commemorarme,, de Charles Mér*. obra de rnn èxit a passada per una renomenade orques- monumení
també els rams corresponsals
irflna forta emoció igrran teatralitat.
•Samboià. f. C 1 «C (E, iNola*, dia- tan simpàtica festa; essent ja moltes Parts,
gona sessió serà per al dia S, amb l'o- tra. 1 seguidament començarà un
putantae la velucfiiaslma copa «Xam- les entitats que responen amo UurLa sedel
naudem Teatre Ras, d'una extraorbaU d'onqueatia.
pany iPrttxenet». L\ la mateixa hora, programa per incloure'l en el que edl- bra
dinàriafarpadramàtica, nna de Ics que as- lluït
soli ira t n n èxH a Anriaferra i Alemanva, Dissabte, dl* 8, tarda, a les cinc:
ts raquisil IndlspensaMe ai» *'*
en dl camp d'esports ,del «Catalònia taaft el Comitè da la festa major.
Gran ballada de sardanes, estant &
Baporling ^Jiih», gran eadavantment Són molts els carrers que estaran i que porta per tM «Gelosia..
nata* que erts siguin tr****'
Scsuidaaiést a'eatrfnarà l'obra del vigorós programa * càrrec de la renomen^a
futbolistlc entre el prlpieT .equip del ornamentats amb jnoiiu de l;v fcskt, i dramaturc
per a la ptiMIcaeiO vingui"
Vatlmijalna, «Costs d'Orients, cobla «OathalonW». preneni-hi part
•Oub Deportin iT-jurapa.·, «.-anií·ló ile i «^s f.uà un dolncnrs per a poder pre- , en la qna]jísll
dramatnrs ens mostra
dactades en català I dmb c·*»*''
Caialonpa. i el primer d'aquest club. mi ar els dc mée bon gust i eooert j les passionsMi iMeut
els caràcters d des auUggaa I l'Esbart de Dansaires «Verdaguer»,
tríbns de git-mos de l'Orient
, el qual executarà escdQite ballets
sid psriodistioa.
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Comissió de C o o p e r a c i ó

intel·lectual

Comissió Internacional de Coj(rió InteUectual ha celebrat a Gisota ia presidència del senyor
són, de l'Acadèmia francesa, la
na remUó. que ha durat des del
JTjullol Uns «I 2 d'agost
Comissió prengué nota dels rcais obtinguts en l'enquesta sobre
Condicions de la vida mteüectual
tíberà sobre la manera de pressjuda als països més necessitats,
ninà també les recomanacions de
subcomissions referents s la procientíflca, als treballs V.bUocs i a la cooperació intarunlver•ia. I estudià, per ültlm, les qüe»1= relatives a rensenyament 'de
beranto 1 «1 problema d'un ^dlo[ internacional auxiliar, que H haestat sotmeses per la Tercera
blea

sos on els quals els canvis ban sofert una gran deprecwufló. A ü de
raonar aquesta grau situació, la Comissió preconitaa la oiaacló. en t o »
els països, de Comitès nacionals semblants als fa establerts espontània^
ment a Àustria, Hongria, Txecoaslovàquia. Polònia. Eslònia. Finlàndia,
Utuània. Rumania, Bulgtorl». Grècia.
i Regne Serbo-croata-esiovè. Aquests
Comitès, constituïts per universitats.
Institucions cienllflques. associacions,
d'escripora. etc., reben 1 transmeten
les peticions més urgeuts dals savis
1 institucions científiques del país o
de l'estrangw. especialment én el
que concerneix a publicacions l altws
Insirunvents de treball
La Comissió conaiaera l'extensió
d'aquest sistema de •Gómitèb nació,
nals a tots els països com & us mitluesta sobre les condicions de la jà etflcacfBsjm per a '.nteresear i l s ininlellectual i auxili als països teUectuals en l'obra ae la Societat
de les Nacions, Una xarxa de Comiaqueota ea troba amenaçada.
tès nacionals, MI íntima coHaboració
Comissió, havent considerat des emb la Comissió internacional, no
|la inauguració dals seus treballs solament afavoriria la cooperació in11 beuria d'ésser impossible rea- teUactual, sinó que consrtbuina pouna obra úül ea «l ser reny de derosament a fomentar la mútua comcooperació mteUectuai sense pos- prensió entre els pobles,
J un cwieixement exacte «He TATS
BlbUosrafls
(tacsors de) problema. hav:a orgaat una enquesta sobre la sltuaLa Comissió, ua dels úbjecttUE de
Ide la vida inteuectual en els dl- la qual és auxiliar els savis propaiECs P r è n a aprovació del porcionant-los un intercanvi més ràIscll. dlngl a l'efecte els oportuns pl<y 1 normal »l*ifonnacloos cien|rrog«torií « les universitats, «ct- tífiques, s i a preocupat de facilitar
aéà. corporacions oiwitlflques. 0:0. la coordinació dals treballs blbliogri'
|a comentar, aquesta indagaròria fies.
limitat especialment a les nsPel que toca en primer lloc fris tí|s de l'Europa central i ali Ee- tols
bibliogràfics, la IComlosló s'ra
Units d'Amèrica. L'Imperi Brt- pronunciat
favor de l'úa 1 desrOneot i S'Amèrtca Llatina enrotüament a del
repertori alfabètic
karan l'objecte de la segona eta- universal de l'Institut
Innemacionil
pe l'enquesta.
de Bibliografia, radicat a BrusseUes.
primer; resultaís d'equest^ in- I respecte a la bibllograla analítica,
Rgacló. que la Conrissló ha decl- la Comissió preconitza la oonvocató(public&r immediatament, en for- ria de Conferències tècniques espe|de luiletó. posen de relleu la cri- cials, a fi de coordinar la 'preparació
situacló en que es troben els tre- i publicació de breus anàlisi en les
ladors inteHectuais d'aquells paï- revistes científiques. Tres Conferiu.

[posició I n t e r n a c i o n a l
del Moble
Pròxima la Inauguració de l'ExpoWó flel Moble 1 Decoració dlnteIrs. 1» Comissió encarregada de preIrar els ültim» detalls del Gran Con|rs ha procedit a la ilisiribtlbió d'arItlcs vanos. obsequi destinat a les
Imes perquè posseeixin un record
legórlc dc l'Erposicló del Moble 1 de
T festes que amb tal motiu se cePraran al formós Parc de Moni£eh. Al mateix temps sUan remés
«lobus anunciador» de l'Exposi• Q'ei Moble, destinats a la mainada.
Els vanos 1 els globus s'han distrlfit entre els principals astabllmanta
\ la ciutat, amb el fi indicat.
Ran estat Impressos uns artístics
Vleía de propaganda de l'Erposicló
f l Moble, dedicats als estrangers i
H viaitànts d« les regions germay que vindran a aquesta ciutat per
Imirar l'esforç, les iniciafive» 1 la
Ipaoitat productora del poble oata\ iecundat amb gran •n'uslasme en
pesta manifestació d'art per les alb; 'erres d Espanya
Is dits fullet» seran profusamant
panits perquè pugui admirar-se
ftócatnent les grandeses de l'Expo
K'6 del Moble I el pintoresc Parc de
tontJuMi
[Dintre poc el» llegidor» de la prem> barcelonina rebran. Junt amb el
liarl de llur predilecció, un g àfle en
pers»» tintes, que Indica la «Ituació
« c t a dels palaus d'Ari Modern i Art
Tdusirlal. en els quals ha estat magJlflcament ingtaUadn l'Exposició Infraaclonal del Moble i pecoracló
11nterior».
El dit gràfic assenyala el naclnte
"oat ae VExposlcló del Moble, el»
Msseiïs Olores del Parc de Mont.
p c h . la» Itate» de tramvies l autobusos que condueixen a l'Erposicló l
as gran» vi»» qn«s van directament
la Pl»ç4 d'Espanya, amb el pas de
rotxe» 1 automòbü»
S'ha fet una gran tirada da U

duccló del notable cartell anunciador
de l'Exposició del Moble, obra de l'ex.
qulalt artista don Oleguer Junyent.
peiquè pugui ésser fixat als llocs més
visibles de la ciutat, als eítabllment
públics, als hotels, cafès, etc.
La miniatura del dit cartell, que el
públlo ha pogut atïmírar. és d'una
grandària major que la d'un segell de Correus, i s'expendrà a lea
oficines de l'Exposioló Internacional
dlad·ústries Elèclrlques. carrer de
Lleyda. al pren de l ' M pessetes el
centenar
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eles draquesta índole podrien no obs- ria 1 Industrial.
tant organltzax-se; una per a la fíLa Comissió ha sancionat aquest E l C o n g r é s E u c a r í s t i c d e
síca, una altra per « la filologia clàs- taforme, al qual acompinya un proGènova
sica, 1 una altra per a les ciències jecta de Conveni, i ha decidit rcooRoma. 5. — El cardenal de La i, bis
socials.
menar urgentment la seva aprovació
be de Sablna, ha arribat a Gènova,
Per altra part. la Comissió reco- 1al Consell 1 a l'Assembiua
on assistirà cm e delegat del Papa a
mana la preparació d'una •ConferènCooperació interunlversitària
L» sessió d'obertura del Congrés nacia tècnica que s'encarregués d esiLa Comissió sa pres nota dels tre- cional eucarístic, — avas.
tudiar raphcacló l revisin eventual
dels Convenis de 1886, referents al balls de la subcomissió msarrecada
canvi de publicacions oficials entra i d'estudiar el problema de la coope- E l P r í n c e p d e G a l e s a l
ració Inteninlveraitàrla
Entre les
els Estats.
Canadà
Amb 1 "objecte de facíinar ala sa- :qüestions a aquest repocta examinaLondres, 5. — El príncep de Galet,
des,
figuren
nntercanví·
de
professors
|
vls la consulta de llibres i periò-li-». 1
la Comissió ha fet present la conve- í estudiants i l'equivalència d'esti». • viatjant d'incógnit. he marxat en diniència que, pal que toca als Utbres dl» 1 diplomes. En recomanar l'ín- i recció al Canadà. — Havas.
que mutuamens es presten les biblio- teraanvl de professors, la Comiasió
D e s g r à c i a a Milà
teques, ae suprimeixin en absolut ela ha Indicat algunes normes generals
impostoe de duanes. I ha recomanat per aconseguir una organització sis- ' tMllà. 6, — Estant treballant PP.S
que. a manca d'una biblioteca mun- ltemàtioa En el referent al canvi d es- ! obren en la construcció d'un túnel,
dial la creació de la qual sembla ac- tudiants la Comissió, per considerar es va produir un esllavisada de torrualment irrealitzable, es coordinin que alxó incumbeix especialment a ras, sepultant trenta obrers, L'acciamb la més gran rapidesa poïslble les associacions escolans, ha resolt 1dent causà tres morts l tretae teríi».
en els grans centres intel·lectuals les ewtendre's directament sobre el par- —Hav&s.
ticular amb les agrupacions interna- .
MbUceques ja eslstems.
clonals d'estudiants; ha prestat oon- '
SiTOuItAr. lament amb aquestes r«- .siderable atenció a la situació dels
L'afer de F i u m e
comanacions. la ComKjló ha resoit estudiants en els paíaos amb raone- j
publicar, dintre d'alguns masos, 1 ba- da depreciada, i Ha proposat u n : Paris, 6, — El senyor Polncaré ha
sant-se en les dadee que U trameten acord entre governs o universitats,, rebut la visità del senyor Patxitx. el
els orgues bibliotecaris centrals da ' segons cl qual, cada país podrà reco- qual ha expressat !a seva es pt ran ça
cada paí», un indici bibliogràfic que i manar a les nacions 0 universitats d'una pròxima solució de Flume. —
vindrà a éaaer un repixrton de les que es trobin en millors condicions , Hava».
publicacions o institucions billogrà-' la concessió dc beques 0 subsidis, a j
fiques exlstantt.
fl de permetre als astudlants mes | L ' h e r e u d e l u g o e s l à v i a
necessitats
que es traslladin a aques- j 'Belgrad. 6, — La reina ha donat a
Protecció de la propietat oientifloa
les per a continuar llurs carreres. llum un nen.
Amb aquest motiu la ciutat celebra
Convaçuda de que això' hauria de La IComissV» ha frecomanal tamb^
proporcionar un excelient railjà per l'organltiació d'un» ensenyança nor- gms festes. — Havas.
a prestar ajuda als savis 1 fomantar mal aobra les nacions contemporàLes finances alemanyes
el desenrotllament de i * ciència, la nies. «1 fomènt te la instrucció en
Comissió havia, tncarregat s una de Uenguss 1 Uter.i·.ures estrangeres. 1
Berlín. 8. — Al ministeri de Finanlas seves subcomissions que portis a l'organiUsció permanent de cursf» ces s'ban canviat les primeres con
cap una Investigació a n d » detanrn- iniernacioóelf de vacances
verses encaminades a Introduir la
nar la manera més eflca<: de protóunitat monetària estable a Alexangir la propietai. científica.
dria - Havas.
Idioma Intemaoienal auxiliar
(Els treballs raalitrat.N per la su.i
Paris. «, — Comuniquen de Berlín a
aqu'Sta qUtstló. la Comissió, •Le
comissió en aquest sentit ban donit enSobre
Journal» que el Govern del Reich
resposta
a
una
consulta
de
l
Asper resultat, un informe redactat pef sctnblea. ha Meoldlt no recomannr té la Intenció d'incautar-se de les
professor Bufflnl que situa el devioestrangeres en circulació po".
Idioma artificial per creure que divises
briment científic entre is creació or- cap
país, resíabHr la llibertat d'exportallurs
.esforcis
han
d
encammar-e
enüsuca i l'invent tècnic. Ja protegits,
abolir le» oficina» de comerç exla difusió de les llengües l l i - ció,
aquella pels drets d'autor 1 aquest vers
terior l controlar rigorosamont les
teratures
contemporànies,
les
quals,
per les patants d'Invenció. Bl senyor
llur opinió, representen els mit- exportacions. —Jïava».
Ruffinl preconitza la Ui>titiici6 l u n a en
jans
mé» poderosos per aproximar
nova unió internacional per a l i pro. els esperits
1 facilitar per tant la
tecció dals descobriments clentlflct, compten^ió mutu»
de F . M a s
Sardà
dels pobles, que «s F i l l s
a semblança de les associacions p*r l'ideal de la Societat
de
les
Nacloiis.
SO.
Rambla
del
Centre,
20
a la protecció de la pi^píatat literàVALORS - CANVI - CUPONI

ciutat junt amb els seus fills els senyors de Delàs (don Ramon).

N e c r o l ò g i c a

Passa uns dies a Vallfogona la marquesa de Cestelldosrius, la senyora
Magarola de DespujoL

El nostra bon amic l entusiasta
company En Pere Escrlchs, individu
SurUren cap a Biarrltz els marque- del Consell Directiu del Casino de
Sans (adherit a la Lliga Reglonalissos de Ciutadilla,
la). passa pel (treu dolor d'haver-»eProcedents de La Bourboule s'han l l mort la seva xamosa filla Josep i
instaUat e la seva torra de Sar.là els Escrlchi I Batlle, a l'encisadora «dat
de u any».
comtes de Munter.
Tots ois seus companys l'acompaEstiuegen a Suíssa els marquesos nyen en el sentiment l en pregar a
n·'·u que aculli en Ja sov« santa glòde Casa Bmsl ! fUls.
ile l'ànima de la difunta i doni il»
S'ba assenyalat per al pròxim dia I seu» desolats pares la cristiana rad'octubre la boda de la senyor»;»! Ma- í ignadò que cal per a suportar tan
ria de Ponsich 1 de Saxrlera amb er dolorós trànsit.
jove En Joan de Suelves i de Goyeve.
che.

Tal com s'ha íet públic, als millors
establiments de la dutat s'expenen
abonaments a SO pessetes.
Aquests abonament» donaran dret a
participar de tots el» festivals que e»
celebrin al recinte de l'Exposició del
Moble.
(Per l'adquisició del gran nombre
Es troba malalt al senyor rector de
d'abonament» que s'ha realilzat en
C u l t u r a
pocs dies a le» gran» oapital». es pot la parròquia de la Bonanova. doctor
Uuls
Xlró.
F
M
D
vote
pel
seu
rèspronosticar l'èxit més extraordinari
de les orposlclonç que s'han celo- tabllment
LA PROTECTORA
brat recentment
Segnelxen afavorides let- vetllades
HaVénl de proveir un grau superior
que e i donen el» dimarts 1 divendres femení d Escola Catalana, la Proièc3 Is -terrasse- del Reial Circol Ar- tora té interès de què això arribi a
tístic
coneixement de le* mestresses cataD e
S o c i e t a t
FlVE
lanes a les quals pugui iniereMar una
plaça semblant.
A les olicines de la Prolectora es
Arriba de Puigcerdà N'Eusebi
rebran les ofertes dins un termini de
Bertran i Serra, amb el seu cunyat
M
u
s
i
c
a
l
s
quatre dia», a partir de la publicació
En Joan Mata,
d'.iquesta notícia, fent constar que,
en igualtat de drcumstiknclea. la
Es troben a Bíarrit la «enyora
Ultra el premi musical puanval p»l Protectora donarà pn íorèocia a 'es
Reig de Bosch 1 Labrús l filles.
mestre Lambert en els Joc» Florals mestresses procedent? dels Estudis
de Vilassar de Mar, ha resultat gua. NormaJs de la Mancomunitat de CaHa estat demanada Is mà de la nyador dH premi ofert p n En Josep talunya,
senyoreta Conxa rohsgtie, filla dM Colomer i Vol art. diputat de la Mandelegat regí per a la repressió del cr-munitat, l'excal-'lent vlolonoeUlsta i
contraban a Barcelona, per atl Jove compositor En Gaspar Cassadó.
Sha publicat l'opuscle informetiu
capità d'enginyer» En Ramon Bofill.
da l'Escola Superior d'AgricuItuia,
Cuitar Musical Popular fa saber amb e} nou pla d'ensanyamant. cl
Els senyors dc Pascual-Fontcuberln al» que desitgin Insorture'» a les clas- qual conte la modificació implantasortiren cap a Ceuta.
ses de solfeig, teoria, rítmica, can- da, per la qual «1» alumne» passaran
çons «mb gestos, denses populars, tot un any fent pràctica inienelva «n
Han tomat de Font-Romeu la »e- cançons a conjunt, lleders, vocalltza- la finca darrera/nent adquirida a Calnyora vídua de Boada i fill» 1 els ctd 1 cant. etc. poden fer-ho tots els des de Montbuy.
senyor» de Fabr» Sentmenat (don dies de set a vuit. en el teu estatge
Les persones a its quals interesln
Sèneca, t . principal, segona (a l'ex- el» enaenyament» de l'Escola poden
Joan).
tatg» dat Passeig de Gràcia,demanar l'esmentat opuscle a la SeL» senyora Camila Fabra, vídua de
Totes las classe» són absolutament cretaria de l'esmentada éscola. Urgell. 187.
Vigo. passa temporada en aquesta gratuitas.

E l s

atropells

de

B a d a l o n a
Cl Jutge del districte de la Concepció. En Lluí» de la Serna, s'hn inhibit d'entendra en el sonart referent
als successos que a Badilona provocaren els elements ministerials per
tenir amistat amb la família del
munídpal Salvador Olivares, mort
a vonscqftènda de des «smentades
agressions.
Instruirà eí sumari el Jutge flel districte de l'Aiidiència, En Marian Gon.
ïàlez de Anudia

L a

c o n t r i b u c i ó

Per la Cambra Mercantil d'aquesta
ciutat s'ha tramès el següent telegrama:
«Ministre de Finances, — Madrid.—
La Cambra Mercantil de Barcelona,
en tenir l'honor de saludar a Vuecèncla é» plau de pregar-li nmb ini*ros que ae serveixi ordenar que
s'observin majors conKiderauons amb
el pOblic en l'axacciò dels tiibuts de
i'Estat, ja que actualment constitueix
uca molèstia consideraole i un sacrificL estar al corrent en el pag.-iiiH nt
de les contrlbulelons, prepnnt li, per
tant, que se íervelioi informur su
exactament de la forma •U recafiUcló d'aquesta oopiial, que ainh si u'u.
ratat veurà la necessitat urgenl de
posar-hi remei al mal que l i denuncio. — El president, Josep Cabré »

Publicacions

rebudes

iS'a*tt;> ealcrsciàni. bnlll·ll Ae I'A->o
ciarrA üspaavot» éc Ï^OI mli-:, « r • U
p.-<xcrci6 d'tiniífíats.. Víiiu d'asi»t.
,' t%H «ctii·lidtd
. -1. >!c Slodi d.
del 3 > d'agost.
—Buttlfil de U Cunbr» M·-fraal·l. df! mf»
de setembre .
—«Audiita». nio», IJ i IJ, ortue dc la PedcraciO de Radioielestafiatt* tspanyol.i
—ButUnI dels mrslre» del 15 d'agorj.
—«Li SesiaïU PiBaneiera». nàm 540
—«Butlk-ti de U Cambra Mctoantil·, mimcto de wmatire.
—•Maevo Mimdo·.

Pàg. 8. — rSjooo, 6 de artemtore dc- T925
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El resultat de les eleccions a Irlanda ofeiej.
interès tan viu per a tots nosaltres, els nicism.!
listes catalans, que volem completar els COUIM , ^
que en venim fent amb algunes noves dades força interessants.
Els nostres lectors ja en coneixen els resultats definitius Aqu^
resultats són, com dèiem ahir:

L£S E L E C C I O N S
A
IRLANDA

tJugementS' (1). de N Henn Massis,
està consagrat a l'anúüsi exacte de
personalitat i de l'obra de M. Mau£1
viatge
del
s e n y o r
G a r c í a
P r i e t o la
riee Barris.
Abans d'eruiinsar-se en el tema
complex i delicat. N'Henri Massís —
barressià en principi com galreM
Govern
«3
B N T R E uns diaris diuen que per inaugurar l'Exposició tots
els joves elements nacionalistes
Republicans ...
44
del Moble vindrà, en representació del govern, el MEnistre francesos de la nostra època — asIndependents
...
16
senyala,
per
i·nd.van·,
totes
les
exde Foment, senyor Portela, altres periòdics insisteixen a anunTreballistes
cuses, totes les salvetaís, totes Us reciar el viatge del senyor Garcia Prieto.
serves justes a propòsit del gran vaPagesos
Molt acostumats ens tenen els governs de Madrid a les més lor intrínsec. polUU i estètic que serva la inieüeetual aportació de l'autor
inversemblants improvisacions de la inconsciència, però ja dèiem del
tVoyage de Sparte» i de itcs DéTotal
153
ahir que no podem creure que el senyor marquès d'Alhucemas des- racinés».
Es curiós de comparar aquest resultat amb el de les eleccions ig.1
conegui la realitat de la situació de Catalunya i de Barcelona.
N'Henri Ato&ú, semi/lor dels alts
teriors.
fetes encara amb la llei electoral antiga, amb menys nombre fc]
interessos
de
la
veritat,
110
vacil·la,
Els governants conscients de llurs detures realitzen aquests però, tampoc, com en els dos casos
diputats
i sense la representació proporcionalviatges i fan aquestes visites quan poden servir per posar en con- precedents, a denunciar el pòsU equíLes
eleccions
anteriors donaren el resultat següent:
tacte el poble amb l'autoritat. Però el senyor Garcia Prieto no voc, la terbólesa psicològica, la inseguretat moral del pensament d'En
pot ignorar la distància que separa el poble de Catalunya de la Ma$irice Barrés.
58
Govern
concentració lliberal.
Parla S Henri Massis d'una ipregoRepublicans
36
nesa d'incampoMbUitat entre les darIndependents
10
A les causes generals que fan que a Catalunya l'Estat es- reres
generacions catòliques i el fóns
Treballistes
'7
panyol no sigui un Estat nacional, mentre no sigui resolt el plet ideològic inspirador del teoritzador
Pagesos
...
7
|
de
Vartifex
del
'Culte
du
Mol·,
caftató en el sentit d'una convivència que hi garanteixi el lliure
funesta, i seductora d'Ernest
desenrotllament de la personalitat catalana, cal afegir ara les cau- L'ombra
Benan. ho entela tot. Per dessota les
Total
k~
n8
ses especials de divorci entre l'opinió púbKca de la nostra terra afirmacions diverses s'hi obren ies
vegetacions
de
l'escepticisme,
del
dub3 el govern de concentració lliberal que presideix el senyor marquès te, de l'hedonisme més exacerbats.
En la nova Dail hi haurà, doncs, 108 partidaris de l'Estat Lliure i 451
d'Alhucemas.
Diu N'Henri Massis, terrible i clari- partidaris de la República irlandesa, car un dds treballistes elegits «
larkinista. D'aquests 108 diputats, 94 votaran amb el govern en tottjj
Cataluinya no ha oblidat— ni el senyor Garcia Prieto ha fet vident:
*C'est. la solutíon remantique No- les qüestions essencials.
res per aconseguir que ho oblidés — la conducta electoral del go- tons
que cet indtutdualisme lynqw
Si els republicans no van al Parlament, el govern tindrà una majoral
vern, intentant estrafer la voluntat popular i entrebancant la lliure dissímule tan realisme assez terre à
emissió del sufragi, convertint aquest dret i aquest deure de ciu- terre-. sous tous les sentiments qu ll de 17 diputats sobre els pagesos, els treballistes i els independents junts
à travers loutes ses convic- Si tots els republicans elegits, incloent-hi els nombrosos detinguts, eajtadania en una burleria o en una tragèdia. Catalunya no ha obli- revit.
tlons el ses exaltalions les plus hau- pen llurs llocs, el govern podrà comptar amb el concurs dels pagesos i I
dat la conducta del govern abans de les eleccions, nomenant alcal- tes, ú n'y a rien que des kardiesses dels independents per a mantenir la Constitució de 1 Estat Uiure.
somieux. de sa santè el
des de R. O., destituint Ajuntaments populars, cometent tota mena d'iiygíerüste.
de ses propres besoíns*.
La victòria del govern és encara més gran, com dèiem ahir, si va |
de contrafurs, atropells i coaccions. Catalunya nf ha oblidat la •Dubtem que <pnb unes paraules més fixem en cl nombre de vots que ha obtingut.
conducta del govern en les eleccions, inundant els districtes de de- correctes i amables hagi formulat
ningú una critica personal tan aguda
legats governatius, empresonant els electors patriotes, realitzant l severa. Es allò qve hom en diu po4ïSi43
Govern
una sèrie inoïda d'arbitrarietats i de mancaments a la llei. Cata- sar el <tU a la Uaga. Es fer pressió,
Republicans ...
286.161
a parla* com el propi Maurice
lunya no ha pogut oblidar la conducta dd govern després de les per
Independents...
94-291
Barrés, sobre »el punt neuràlgic» de
Treballistes
eleccions, afavorint els falsificadors d'actes i exercint damunt el l'afer.
... ...
142 388
Pagesos
.: ...
135-972
Tribunal d'Actes la pressió més escandalosa!, per tal que deixés
Les pàgines on es parla de l'aposense representació els districtes nacionalistes o n'anul·lés les elec- logia de L'ordre, de la idea i sentiTotal
1-073.955
patriòtics i dels bentfets de ta
cions o proclamés els candidats anticatalanistes, derrotats pel cos ment
religió catòlica, a través de lobm
electoral.
barresiana. són un model de tacte,
El govern ha obtingut, doncs, gairebé el doble de vots que els Rd'erudit eseorcoüament. de precisió
publicans.
Cataihinva no ha oblidat que el govern de la concentració lli- elegant
Els republicans obtingueren la majoria dels vots en les citctunscr.p·
Heu's aquí un text documental de
beral ha coincidit amb el moment de la màxima intensitat del terM.
Maxmce
Barrés
que
fa
referència
cions
de Clare, Kerry, Leix-Offaly, Longford-Westmeath i Waterford; ei»|
rorisme barceloní. Catalunya no ha oblidat que el govern dei a l a seva aotUud uls a ois del catotreballistes,
en les de Kildare i Wexford; i els pagesos en la de Cort
senyor Garcia Prieto s'entestà a mantenir al govern de Barceloní licisme-.
En les altres 21 la majoria ha estat del govern. r
iL'oeièvre.
sehw
le
Christ
et
l'Egliel senyor Raventós i al govern de Girona el senyor Lueje' contra
Ara el més interessant serà veure la conducta que seguiran els rep*
je ne l'ai pas promlse. et on ne
l'opinió pública expressament i reiteradament manifestada. Ca- se.
l'attend pas de mot Mals je pretends, blicans. Sembla que, almenys una fracció, aniran a la Datí, invecantj
talunya no pot oblidar que la conducta inconcebible del govern i la par mes moyens propres. par una el precedent dds republicans de l'Aírica del Sud que segueixen a Herwg
beauté. une certaine harmoinqualificable lleugeresa de les seves declaracions oficioses moti- certaine
nie. par guelqug chose de noble et de
JOAQUIM P E L L I C E N A - I CAMACHO
varen l'estat d'esperit que tingué exteriorització en aquella me- pur. faire oeiaire religieuse'.
morable manifestació contra el senyor Barber, víctima inconscient
La frase «per une certaine beautéIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11'
per ella sola eonstílueix tot un dlag imumui miinHmiiNnnMM iHiinuiniuninii
de la conducta del ministeri lliberal.
JlòStíC.
En
Manuel Gardó. nascut a "
el qual ens sentim, dins l'àrea espiCatalunj'a no pot oblidar que el govern de la concentració lli'Vul aulant que Barrés n'a subi ritual, mis fratemalment d'acord.
lèneta el 3 de juliol de ía». * " H
beral ha coincidit també amb el moment de la màxima intensitat linftuence de l'eslhetisme renanienE l seu darrer llibre •Jugements·. dent en nostra ciutat des dels doi:t]
—conclou N'Henri Massis.
is.
potser, de tou els Vibres publi- anys, fou un típic exemplar moAf"
en l'ofensiva contra la riquesa catalana, en totes les seves maniEn Maurice Barrés podria, en efec- cats en aquests tetnps darrers, el. mis perd digne de recordar-se. tota 14
festacions, el mateix les industrials, que les mercantils, que les te, fer seves aquestes paraules:
important, el més oportú, el més efi- seua vida treballà en un ofici nu-1
•Les dogmes catboUques nous bles- caç. JTÍ w llibre de combat i de pau nual en una mateixa casa, i I"**
agrícoles.
sent, mals leurs vieUles églises nous alhora. Es un llibre que voldríem en- lo llei l'obligà a ésser soldat. I'*1
Catalunya no pot oblidar el menyspreu i la incomprensió del enehanient'.
tre les mans de tots els nostres lle- el servei a la illa de Cuba. co í»'
per a molts is motiu d'apatia etern,
ün eatòlie no is insensible, ni de gidors.
govern lliberal davant el problema nacionalista de la nostra terra.
fou per a ell despertador d'ensorri'M
moll. a un testimoniage pareu, però no
IOSCP
IUBU
IUNOY
Catalunya no pot òblidar que al Marroc s'escola la sang d^l se n'acontenta, no se'n pot acontentar
literaris.
seu jovent i la seva riquesa per la conducta insensaita d'aquest yo- de cap de les maneres. E l catòlic ve- (rt Vttfs VA VEÜ DE CATALUNYA.
De poca instrucció infantil, la í»8
is un assadegat de veritat to- Dates :
arribà a posseir fou deguda als 4«*|
d'afOJ», « i I 4
setembrt.
vern, que ha contret la màxima responsabilitat de desacreditar nlable
tal, no de veritats parcials, per belles
esforços, i així com el canari r'I^1
alhora l'ocupació militar i el Protectorat civil.
i atraients que elles siguin Un catòes sentí poeta, inspirat en la m""4
veritable ha d'allunyar se forçosapopular. E n una dècima pogué I"
Dietari històric
Catailunya no pot oblidar el que representa, en aquests mo- lic
ment, de tota confusió, de tota desel seu retrat, en dir:
ments, haver aprofitat la comèdia irrisòria de la darrera crisi per r.iac.ió. de tota mutilació en aquest
a dur al Ministeri un enemic tan significat de la causa catalana sentit.
Obrer sóc i català
6 s e t e m b r e de 1896
N'Henri Massis. en resum, desprit
els braços ja cansats Une
com d senyor Armifiàn.
de posar en el lloc d'honor que cori a tota feina m'avínc
I si Catalunya no ha oblidat res d'això, i d senyor Garcia respon a M. Maurice Barrés, i de fer MOR, A BARCELONA, EL POETA
mentre pugui treballà;
MANUEL
CARO
FERRER
tots mos afanys sens parar
Prieto no ha fet res ni està disposat a fer res perquè Catalunya ressaltar, al final, una preciosa posde conversió, escomet impleE l llegat d'En Clavi no is soladonc. mentres ho vulga Diu,
ho pugui oblidar, quin objecte pot tenir aquesta anunciada visita, sibilitat
cablrment la part falsa o corrompuda ment nuí enfilall de cançons que,
posant mes forces arreu
en la qual nosaltres, mentrestant, no crdenl ni podem ni de la seva obra, denunciant el mòbil com a cosa del poble, constituïren sempre lluito sens descans,
pregon del que apropa, defensa i en- •una manifestació d'art que ha culmiamb durícies a les mant...
volem creure?
laira la veritat, no per convicció op- nat en els Orfeons, sinó una especial
que is l'honra que ti mis pren'
Hmisla, sinó per pessimisme, per es» cultura per a la classe treballadora
tetisme, per desesperació, diríem.
que, distraient-Ut de pernicioses diLa seva activitat es manifestà **
En els tres casos remarcables d'tnu versions, ha despertat aficions ínteU mes de 460 poesies publicades en »•
el lual pendran part el 1 aró de Güell, moralisme
o amoralisme consubstan' lectuals i ha- produït el que podríem bres í revistes o llegides en vetli^
diputat pel districte: Antoni Miracle, cials que estudia
N'Henri Massís en dir-tie els «poetós menors, de Cata- des, essent un dels capdavanters <*
P o l í t i q u e s
diputat per Sant Feliu de Llobregat; el seu llibre, l'escriptor,
el crític, l'a- lunya
}Ass\aoieu!Íó iButerpense •tíítsí*3"
Enric Mainés, primer tinent il'alcal- pologista catòlic, no nega,
ans al
Foren aquells qui principalment en de CUtui. exercint càrrec en la
de de l'Ajuntament de Barcelona: Mas- contrari, insisteix com cal sobre
só i Llorens, diputat de la Mancomu- gran valor estètic dels mateixos el el darrer terç del proppassat segle, ta. organitzaM actes i concerts «
CANVI
expansionaren llur cervell amb ma- velant-se per la seva cultura » "r
nitat: Martí i Esteve, regidor de BarL'estatge social d'Acció Radical Ca- celona; Ventura Gassol 1 Pallarola. 'H ne s'agit dono pas de condam- nifestacions del propi temperament truiime.
„
talana do Paris ha estat traslladat al de Nostra Parla; representants de la ner l'art, mais de le soumettre à la en vetllades i revistes: homes que,
En aquell temps de la colla ^'Ajzl
Protectora de l'Ensenyança Catalana veriti, qui seule a des droits sur iuí. després de la llarga i mal pagada i lletres' fou una digna figura
128 del Boulevard St erain (VI»).
i altres.
en ce qWelle vise une fin plus hau- jornada diària, complerts els deures als 37 anys, quan mis prometia i a
ACTE PATRIÒTIC A CALOETES
te . le bien sutprime de l'homme:
amb la família, en les societats cho- va desenrotllant en les lletres el
M Casal Català de Cal<l«-s d'E*trarh L'aete se celebrarà dissabte, dia S Repetim urna volta encara:
rals fomaven amb veritable fe reli- caràcter
tindrà lloc un míting palrlotic ri ho- de setembre, a tres quarts de dotze
N'Henri Massts és. sen.< dubte, de- giosa i honrant-se amb el títol de deiESPir-OUl*1
menatge a la Llengua CataUtu. eu del matí, a l'envelat Jardí.
talls secundari? a pari, l'&perit a,mb xebles d'En Clavi.
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m o d e l a d o r a de la ciutat

i la pàtria
111
fisonomia exterior de la
I més -a més de l'ordre elemental
luè hem parlat cal qoe les dones
heixln amb llur mstini. «prediós.
fuè la ^asa sigui 'bella
sabeu vosaltres que tot el que
lu ho ass»liu, moÈiliteanlf. no
liEaraent grans exèrcits, sinó so•111 la força delicada però arreIdora de la vostra feminitat.
I, doncs, qui» ^»ntiu. vos, dona
i manestral, vos, l'agraciada
]]a fortuna, la necessitat de la
beíla De la mateixa manera
gairebé totes, no poden prescinjd'un vestit gontil. 1. si podeu,
|a Joia Líinica, CM qcp us >ÍHUÍ
[necessària la casa bella
casa té una fisonomia exMrior
fisonomia interior Ditxosos
^lls que poden viure a xoplue
porxo pairal 1 qu* no 'han d'anar
juer en eus nius de les onormés
lirucoions de •OISÍVS. (La fisonomia
|rna de la casa de pisos, alany
i ciutat, no a la casa pròpiament
laixò trobem més humana la nade la ciutat jardí, amb les camdivídualiteadcs. en cada una
les quals la voluntat dels que hi
lueren o dels que 'hi viuen W
] impresa.
anglesos, homes de tradició,
fe saben viure alxi. les grans
(tines» arquitectòniques solament
|la 'funció.de l'hotel o de magati oflrineS. lLa casa aleshores té
Ssonomia espinmal complerta i
naturalment, segons les possiOi»nàmlques <òbftteu> o «chatót»
krdi és aleshores un etement espai (l'arbre, les flors, el bell ca
Jona raça); la companyia de la
catalans havem importat, aquest
oostum de la olufat jardi. Oisiameni bo (havem fet. en genenolt malament Les revistes ani i alemanyes o els estils Irantan inspirat als nostre arqui0 als proptetaris un estil amigxans teulades de pissarra oeí de pendent ràpida, mansardes
liqües que no lliguen amb el
• ipaisatge. tnl patb el noscre

bres de fulla canviable No velgueu
transportar Veirsalles. ni Tivoli al
vostre jardí de dem metres quadrats.
fFéu ide la vostra (petita paroeUa.
quelcom d'íntim i pràctic No volgueu Imitar co que és monumental,
si no conteu amb nuïjans per aconseguir-tio: val més aleshores l'eixida
menesí/ral plena de girasols
Poseu la wstra voluntat en què el
vostre marit, el vostre pare. el vostre germà, el vostre promès, triín
un bon arquíiect*» ; un bon jadiner,
qme tinguin cura de lligar la nova
•casa amb el paisatge i amb la tradició,
'Lligar la vostra casa amb la tradició, no vol dir copiar la nostra
arquitectura popular. Tan dolent és
el 'foklore. com la còpia dels estils.
Cal que la casa—com tot el demés—
sigui construïda amb lògica, sigui,
per tant, obra del nostre temps.
iLa casa anglesa no és ires més que
la barraca primitiva exelUda, que la
casa rural ennoblída. sense aditaments innecessaris. Per aaxó el tipus de xalet anglès és cosa sòbria:
té la sobrietat de les coses realment
distingides.
t
'La viUa. romana del Renaixement
està enílaçada amb la tradició constructiva de la casa rural llatina. E n
repeteix les coses «esenaals, «ternes, en modifica tot allò que el temps
i les necessitats noves fan canviar.
Tenim a Catalunya una gran dlyeritat <iv ti.nus. de casa segons les
comarques 1 els 'lloes on són construïdes A muntanya, la pendent de
les teulades és roés melinada que al
pla. Tenim el tipus de casa de la
plana dOlot; quadrada amb la teulada a quatre pendents, do talús
aplanat amb Uuernàri central 1 golfes i galeries porlicades. L a torra
amb terrat i pati lateral del pla de
Barcelona. ILa masia del Vallès de
doble pendent, amb l'àngul discret
del irontó del temple grec. L a nopie
i abarrocada masia de la plana de
Vk9i, etc

L a torra de mannà, conserva encara les Unies essencials de la casa
romana mediterrània: el tipus afrl
cà de la casa romana. Puig i CadaíalOh, en «L'arquitectura romànica a
Catalunya», fa notar aquesta coinde la casa rural catalana
kitres tant, u tradició s'ha es- cidència
la que representen uns mósaics
f aL l'exemple de les nostres gra- amb
de Tabarca
masies, pràctiques 1 iharmònlI. no és tingut en compte. Una
Quan parlem de lligar la casa amb
ptectura cursi 0 desplaçada al- la tradició, volem dir perpetuar tot
lys. va invadint els barris nou? allò que és lògic, lot allò que perfen aquestes construccions deslli- petuen les necessitats. Acceptem, pep de la tradició i del paisatge, rò, les influències estrangeres, sem
fctumen a - ser ridículs. írinxats. pre que aquestes lliguin amb el nosp imitar els .parterres de Ver- tre clima Acceptem els canvis que
p o els jardins de Tivoli, en porta el temps, quan aquests es proI parcel·la de deu metres quadrats, dueixen per noves necessitats de la
ibores desapareixen els gran; ar- "rada. pels afinaments de la higiene
I. solament es í a üs dels arbus- i del gust.
l ' les formes d'aquests es tuastsCaldrà que ens ajudeu, dones de
V amb les formes arbitràries.
piganUes amb i-xcis, sense el més Catalunya, posant la vostra voluntat en donar a la fisonomia exterior
penlat sentit de la discreció.
|1 que vosaltres, dones de CaJa- de la llar, un sentit de cosa ben
fa. ajudeu una mica als rondi- placada, ben pràctica, ben senzilla
p í . que voldrien canviar la faç 1 bella
lia pàtria, perquè l'estimen més
Que no es repeteixi aquell cas d'un
senyor que es construí uns xalets
els tranquils i els panxa-con- a l'anglesa amb teula àrab. i ara
00 se sap al alltò és arquitectura sordeu de què la vostra llar tin- tida del «The Studio· 0 d'una mouna fisonomia pròpia i barmò- nogràfla d'art negre
que sigui ombrejada per arBAFEL BENET

cafès, qulscos, etc.. en abundor. En

c o r o n a c i ó de l a M a r e els reelaurants de «La í^leva, del

«Ter., de «La Verge Coronada., de

Déu

de

ia

Nou» i del Santuari, se serG l e v a T'Hostal
viran dinars a 25, 8"25. TM 1 5'50 pe#-

ra les personalitats que ja ha• .5nuQCIat· ha promès la seva
•í-'encia a les festes l'ex-minlstre
Tonalista En joan ventosa i Cal-

setes ei cobert, sols al' que hagin adquirit al corresponent tiquet. Així
raa'eix es podran encarregar sopars
en els mateixos llocs, avisant immediatament després de diner.

les estacions de Vicb i Manlleu
La riquíssima corona d'or 1 pedr|naurà servei d'autòmnibus" I cot- ria, veritable obra d'art, és deguda
petits, en nombre suficient per al notablllssím artista En Lluís Masfransport fàcil i prompte dels viat- riera Carreras d'aquesta capital. Sep D'una manera espccrail es re- rà d'estil Lluís XI.
P-men els cinc autòmnlbus del
r*i oficial que funcionaran conUament de Vich a La Gleva i de
Gleva a Manlleu i vice-versa, al L a m o r t d ' E n B u x a r e u
[ " « S I S pessetes, raspctlvament. Tota la premsa comarcal de CaíeTda 1 tomada. Aquest servei co- ' lunya ha dedicat paraules de slmpaPÇarà a les sis del matí fins a les I tia i elogi a la memòria del nostra
fe de la nit El punt de parada [ inoblidable company.
* Vicb. és el tros de Rambla I Consti la nostra inexüngible graiprès entre l'església de Nos'ra titud.
del Cacme l 01 carrer de Ver
Entre les cartes que hem rebut
testimoniant-nos el condol per la mort
l'esplanada del Santuari W hau | bé les d'En Joaquim VeliUa i Forés I
imuntais servei de r^t*urani. baj, 1 En Rafel Benet
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"THE POEMS OF MANUEL DE CABANYES», EO. BY ALLISON PEERS
X 1 darrer
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L a puja del pa i u n a v a « a de protesta
que no d ó n a resultats

I per acator. una consideració. E l
Per tant. la vaga, que es presenL'altra tarda, do eemf. amb Teíècllarg període de decadència de la li- tric. Avinguda de ta Uibertait amunt, tava amb caràcter genera^ no ha
teratura catalana l d'assimilació a la l'amío Josep da Silva, ciutadà ex- passat, nl molt meuys, de' parcial.
literatura castellana, s'obre amb el tremadament pacllle 1 curs de pa- Això ha Irritat els caps oalente, fent
nom d'un clàssic: ©oscà. i es clou ra i í es en excés, deSprís d'aixecar de les seves i llançant bombes conamb el nom d'un altre clàssic: Ca els ulls d'un diari dei matí, va gi- 'ra els elèctrics, sense fer, per sort.
banyes.
rar-se cap a mi, 1 picant-me l'es- els estralls que es oreien.
€n mig d'aquests dos clàssics ca- patlla, exclamà amb un fort aire
Els vegniates havien nomenat cotalans d'una liieraiura íorastóra. en d'indignació: — Això és un escàn- j missioss de vigilància, que s'escaml'espai d'un llarg període de tres se- dol I En aquest pals no es pot vlurel paren per diversos Indreis de la.cagles, el peble català escriví un so- No hi ha dia que no augmentin una I pltal, amb l'intent de generalitzar la
lemnial «Vo volari'. No diuen res cosa 0 l'ailtra Que no veu? Ara el 1 vaga. Ais barlrs més populosos. com
els noms d'unes quantes dotze ne > pa. I a seguií del pa, tots els arti- I són Algés, Lumiar l Besmflca, no van
d'escriptors, erudits, historiadors, ar- cles. Ja es aarla altra vegada dels ; aconseguir l'èxit que pensaven, priqueòlegs, etc., que a Catalunya hono- éíèctrfcs. No sé on dimoni arribarem 1 vant els carrers d'hortalisses i altres
raren en aquell període la llengua de seguint per aquest camí.
gèneres alimeoticis d'entrar al cos
Castella. E l senyal ineqimv rpie l'àde la ciutat. Tampoc pogueren conEs
rbabltud,
cregui.
Ja
hi
est«m
nima popular catalana «no volgué,
la Companyia de Vapors LlaI el poble que vagi pagant. Es vèncer
delxar-se arrossegar pels corrents fets.
bonence. perquè suspengués als vlaïu
horrible!
Intoíerablel
Fastigós!,...
d'assimilació que dominavén alesboges a l'altra banda del Tajo. Alguns
L"amic Silva, més que estramyar- diaris del matí havien deixat de sorres l'alta cultura, -fou l'absoluta manme.
va
sorpendre*m.
Perquè,
amb
ca de poetes en llengua forastera. L a
tir per manca de personal, i els
poesia és la més profunda i personal l'aire quiet 1 resignat que el carac- pocs que eb puMifaren portaven duea
teritza,
sortir
amb
un
estirabot
d'aveu de l'ànima d'un poble; 1 quan
fulles.
aquesta veu calla, l'ànima del po- quests, no n'hi havia per menys.
Sban fet moltes bipò{83& referent
Tenia els ulls oberts com dues table és absent de les paraules mie els
individus puguin pronunciar Els dos ronges, i els punys closos d'emerva- ai moviment. I, com cada vegada que
noms preclars que veiem bnllar al ment. Fins l tot aixecà la veu, cosa sorgeix una anormalitat. Déu ans
principi i a Ja ft d'aquella evolució gens comú en ell, que es distingeix 1 guard que succeís una qWrig part
passatgera, indiquen, iç-erò, que el sempre per parlar beíx, donant | només dals pronòstics qne es fan.
poble català, «podia*, com tants po- treballs per a daixer-s© entendre. Els I Certament, que de Lisboa )a no se'n
bles han pogut i han <et. condem- passatgers el minaven de cua d'ull, I cantaria gall ni gallina «Boatos», i
nar-se a l'oblit de sí mateix, deixant brandant el cap en senya] d'assenti- res més que «boatos»; algun esglai i
que el seus poetes aprenguessin a ment. Seguidament deixà anar una tol resía allà on era.
cantar en la llengua intrusa. Per sort sèrie de disbarats contra tot: el
Portugal és, tai vegada, el pals del
no fou així. Fou sols un silenci, un pacífic amic Silva, tot d'una, s'ha- món on els moviments socials esclallarg silenci de l'ànima pròpia, de la via transformat en un veritable' re- ten i es fonen amb més fadlltat.
poesia pròpia; I així la 'Renaixença volucionari.
La vaga va declarar so un dissabno tingué de Jluitar contra caip trate,
amb un caient que semblava talLa
paciència
té
els
seus
límits,
1
dició invelerada de poesia ca^àllana en pa«sar de la ratlla torç els ca- ment
que lo de baix havia d'anar a
a Catalunya Ó'altra banda. «Is dos ràcters més dificils. Així ho he vist dalt Bs
presentà ei diumenge amb
noms de Boscà I Cabanyes, tan si- amb l'amic de referència.
una diada esplèndida. EU poble Ja
mètricament collocats a un 1 altre ex
En gran part. tenia raó. Ací. mol- no semblava recordar-se de vagues
trem de la nostra decadència literàni de res. Els carrers bullien d'aniria, són una preciosa indicació de la tes coses s'apugen sense to ni fre
Quan la minyona arriba del mer- macio viva 1 alegre, com un dia da
possibilitat que bi iha per als catalans
major. Cafès i tota mena d'esde donar a llur cultura un caràcter cat. A priiner Déu vos guard que festa
pectacles es trobaiven jflenc. 1 elis
internacional i -cosmopolita, que dóna a la mestresse, és que s'ha trens
aitestats de passatgers, que se
creiem d'una gran conveniència i apujat això i aïllò, 1 que dintre pocs n'anaven
pels afores, escampant-se
opotunitat per al nostre poble, en la dies hi tornaran.
per platges 1 muntanyes. Molts deien
seva situació dintre del món modern.
Quan entreu a un «stahlimet qual- que s'esperava l'endemà, dilluns, per
No solament no desitgem que la llen- sevol, sempre teniu sorpreses. Aquell a contin oar I da valent. Alguns mès,
gua de Castella deixi totalment de article que abir s'havia pagat a un . poquets, secundaren, però el movlconrear-se llteràríamenl. a Catalunya, preu. avui ja est.à marcat a un al- . ment, moralment., ja era mort.
no solament no ena espanta que pu- tre. Si pregunteu a l'amo o al deUna comissió del Sindicat d'Opagui sortir entre nosaítres un altre pendent el motiu d'aquella puja tan I[ raris
dirigit al cap del GoCabanyes 'que no clogui, però. un pe- ràpida, com poc justificada, surt de I vem i s'havia
al ministre d'Agricultura, docríode de decadència), ans encara seguida l'efema cantarella del canvi. tor Joaquim
Rdtoeiro. per tai de fer
fem vots fervents perquè un dia apa- — La lliura està a cent vint mía rels. í gestions referents
a la puja del pa,
regui entre nosaltres un .poeta en la pessete a tres ml] cinc cents, el però aquests s'excusaren
de rebro'ls
francès i un poeta en italià.
fraiv; a vuit cents, i així suocessíva- mentre durés la vaga.
ment.' Però, resulta que molts d'articles són nacionals, I ells no s'adEs deaig de la totaldtat de ciuta"No bi ba res que tant reveli la pui- meten de raons, contestant amb un
dans que només es fabriqui on tipus
xança i la vitalitat d'una cultura, aire de tant se me'n dóna.
de pa únic, que seria millor, i més
com aquest gest de magnanimitat
—*Iiri. si ho troba car, deixi-ho.
a Tabast de tones les dasses.
amb què un poble sap donar isolada
Ara, de cop i volta s'apuja ei ap.
ment grans escriptors a un altre. L a
La «Moagem Companyia de Paniflhistòria n'està plena d'exemples d'a- quatre cents reis el de segona 1 sis cació., monopolitzadora que forneix
cents
reis
més
ei
quilo
el
de
primera.
quests intercanvis inteBectwals entre
! el pa a tot el país, ée molt censuraels pobles, que tant eoniribueixen a El poble s'esvalota, crida, eflams con- da, car amb el seu poder fa l desfà
tra
la
puja,
però,
passada
la
noveafermar la fralernitat bumana No
a la mesura del seu gust.
és aquesta l'ocastó d'enumerar los tat, tot resta igual. Els més exaltaJ»
Ara ej poble espera, impacienf^que
per
a
protestar-ne,
sban
llançat
a
El meu objecte es limita ara a expoes determinarà entre el ministre d'Asar unes idees que em són singular- la vaga.
ment cares 1 sobre les quals espero
Slemen's del Srodicat d'Operaris ' grlcoltura, que. segons sembla, mosinsistir. L a nostra petita Catalunya celebraren un míting a l'aire lliure, ; tra gran Interès en aquest assumpte,
ha d'ésser, com al'res petites nacio- per a protestar, acordant proclamar i la «Moagem».
naütats. com Suïssa, com Holanda, la vaga general. Repartiren uns maVeurem això on para. La vaga va
com Finlàndia, com Dinamarca, un mféstos per a assabentar el poble.
fracassar, després de tres dies de deport obert í neutral de totes les grans
Els primers de deiixar el treball clarada, l oom aquell que no ha pascultures universals, i particularment foren els operaris de la construcció 1 sat res, Lisboa troballa t es dlver1 amb preferència de les romàniques. civil _ meaBurglcs, Federació marí- «eix. I amb la fesomia, ningú és caL'exemple de IBoscà. i de Cabanyes, tima' i manufactures de caiçat.
paç'de dir, certament, que pocs die;
ens revelan fins a quin grau arriba
Clases no menys importants, com abans hagués d'anar-se'n tot al diala meravellosa adaptabilitat del nos- són
els ferroviaris, personal dals ble.
tre geni nacional. Al capdavall, el elèctrics,
xofers, carreters, eto., no
JULI BUBAS
sorgiment d'algunes figures colades s'hi han adherit.
Lisbo» 1 Agost.
de poetes i escriptors catalans en llengua forastera, sigui francesa, o casr W t V V t I I I •' « ^ • • • .
tellana, italiana 0 portuguesa, no im********t**···i
plica el més mínim aJeblimeni. de la *les
i peons, mobilitzats per aquest sersegüents manifestacions:
nostra pròpia cultura i de la nostra
La Mancomunitat de Catalunya té vel 100 Mossos d'Esquadra i 18 xopròpia llengua 1 literatura; 1 d'altra especial interès que quedi ben acla- fers civils. Que per a donar allotjabanda aquests poetes l escriptors iso- rit tot el que fa referència a la ment 1 atendre degudament la manulats aixecarien el prestigi del nostre seva intervenció en el que foa ano- tenció d'aquest nombrós personal, fou
poble dintre el concert internacional menat generalment «conflicte de les precís habilitar i amoblar estatga
de la cultura moderna. P«r assolir tot escombraries., quan les vies püblí- apropòstt, 1 durant el dia tenir cura
això. seria precís, peni, intensificar ques de la ciutat estaven plen.?s d'es- de la provisió de menjar als lloca de
la cultuPa llngulstioa, espécialinent rombraries. a les quals se sumaven freball de 'es respectives brigades,
l'estudi de les llengües romàniques, les de la producció diària, que es vencent una sèrie de dMcultats orien les nostres institucions pedagògi- calcula en 500 metres cúbics, com a ginades per la dita vaga «eneral de
ques i en l'esfera general de l'cnse- promedi l en moments en que no transports. Que el promedi veritat del
nament en tots els seus graus.
s'entreveia ni la possibilitat de fer-les cost diari per individu a càrrec de
desaparèixer tan ràpidament com la l'Ajuntament, comprés Jornal l manutenció, és de 1475 pessetes, mentre
salut pública requeria.
que el Jornal dels .que integraven al.M. DE MONTOLIU
L'Import, dels comptes que. amb una gunes brigades organitzades per Junextremada minuciositat, com tots els tes de veïns I per l'Ajuntament quan
de la Mancomunitat, han estat pre- la Mancomunitat cessà en aquest sersentats a l'Ajuntament de Barcelona vei 0 per a cooperar4>l. fou com
pels » dies de prestació del servei a terme mitjà el de 15 pessetes, jornal
G e n e r a l i t a t
í e recollida i transport do les escom- que per altra part ningú estimà exSOBRE ELS COMPTES REFERENTS braries, és de HI? 480 29 pessetes pels cessiu en les especials circumstànA RECOLLIDA D'BSCOMBR.«UES següents conceptes: Jornals de perso- cies en que s'hagué de treballar duAmto motiu dé la intervenció del nal obrer, pius dels Mossos (TEsqua- rant aquells dies i donada la classe
senyor Rócha en la sessió de l'Ajun- dra, despeses de viatge dels capatas- de treball que s'havte de realitzar
tament. impugnant els comptes pre- sos 1 peons, despeses de material I Ultra 1« despeses de manutenció, resentats per 14 Mancomunitat pals manutenció, tot segons detalls 1 com- beren els Mossos d'Esquadra un plus
mitjà de 3 pessetes diàries per indiviServeis prestats per les sevas briga- provants que s'acompanyen.
des sanitàries en la recolli'í-i d'escomS%a de tenir present que. proce- du, segons les normes d'aquell Instibrapies, durant la passada vaga de dents de tot Catalunya, foren oon- tut
transports, «1 senyor preàident ha fet , centrats a Barcelona U8 capatassos
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LA INSPECCIÓ DE TRIBUNALS
Avui el magistrat inspector dels TrlbuiMls de Barcelona, senyor Avellón.
ha racüitat la següent nota oflctosa:
«La Comissió de la Inspecció Central de Tribunals 1 Jutjats, que «s troba a Barcelona, està enilestínt la Inspecció que se II encomanfc que practiqués en aquesta capital.
Previ estudi dals Informes que rebé
1 de les (íades que recollí, sotmetrà
de seguida el resultat de la s«v« investigació a deliberació i resolució
(l« la Junta Inspectora Central de
l'AdJUinlstracló de Justícia 1 (ïel president í el fiscal del Tribunal Suprem
mitjançant la corresponent Memòria.
El coneixement d aquesta Memòria
és clar que ha de reservar-lo 1 el
reserva per a les esmentades autoritats 1 no ha fet ptlbllc ftns avui el
Jodlcl respecte a l'estat de TAdínlnlitrarió de Justícia de Barcelona.
Però, sens perjudici de ço que 1»
Superioritat resolgui, va dictar les ordres 1 instruccions 1 deixà fetes les
prevencions que 11 Incumbien, 1 interessà del president de l'Audiància
d aquest territori que dicti i faci tot
sl que a la seva alta autoritat correspongui, perquft. Immediatament continuí t S'enllesMlxl com més aviat millor l'actuació de les causes i dels
plets clvllg que sofreixen retràs. Així
mateix ha Interessat perquè d'ara entav.-int s'evitin immotlvades dilacions
í lamentables destorbs, i que es procuri sempre amb especial interès que
la recerca sumarlal resulti tan completa i perfecta com as pugui.
L'acció dels ciutadans resultà fins
<ira nul·la per a ajudar als flns de
l'Administració de Justícia, com ho
acnedlta quant venia succeint de molt
temps ençà. 1 també «Is recents robamris esdevinguts, atrevits, 1 per
Us circumstàncies en què «s cometeren, gairebé ínvorsemblable. en la
«Tond'a del Ferrocarril» l en la «Oficina de l'Arrendatàrla do Contribucions» j aqueixa manca d'ajut dels
ciutadans exigeix que e! Ministeri
Fiscal 1 els Jutges redoblin llars ordinaris esforços, per tal d'aconsagalr
que no restin Impunes els delictes,
treballant gairebé sense descans quan
convingui 1 assistint els Jutges a llurs
Jutjats, no sols efurant les boreg que
ban d^ destinar a l'audiència públl.a, segons prescriu la Llei sobre Organització del (Poder Judicial, sinó
lurant tot el temps que necessiti el
despatx dels afers 1 serveis que ela
eítan encomanats.

1

a

B a r c e l o n a
Finalment, segons les instruccions
que havia rebut la Comissió Jnspectora, la Informació relativa al personal de magistrats, funcionaris del Ministeri Fiscal. Jutges, secretaris 1 personal auxiliar de les Secretaries, havia d'ésser i ha estat fi primordial de
la Inspecció que se 11 encomanà. I va
rebre àmplies informacions, fixat el
seu pensament (ara. com en totes les
Inspeccions que se 11 encomanaren),
que sl importa molt que no es facin
infundadament i injusta a l'Administració de Justícia immerescut* càrrecs (1 la inspecció de Tribunals no
estigué ni estarà mal remlssa en
censurar-ho nl
en procurar evitar-ho), l sl és d'estricta Justícia
1 convenientissim que a'éloaK i
s'estimuli, s'encoratgi l es premiï els
que de d'una manera extraordinària
es distingeixen «n el bon compliment
de llurs càrrecs, d'estricta Justícia 1
convenientissim és també que es
censuri 1 corregeixi als que en qualsevol concepte no resultin bons funcionaris I evitar tot motiu 1 fins tot
pretext, més 0 menys fonamantat. per
a perjudicials recels 0 desconfiances.»

UN MINYO SINDICALISTA
Fou tret de l'Asil del Parc. reclamat per la seva mare. Josep Arnau,
'letinçut al centre del carrer dal Sant
Crist. i wclòs a l'Asil per ordre governativa per ésser menor d'edat.
SINDICAT REOBERT
Cl dimarts a dos quarta de vuit de
la tarda, tfou obert el centre obrur
del carrer del Sant Crlst, « Sans,
que estava clausurat des dl» primers
d'agost ülUm.
ELS BANDOLERS DE OIJON
S'han rebut « «Ja/atura de policia
les senyes dels atracadors d l la sucursal del Banc d'iEspanya. a Gijón,
per s'haguessin refugiat en. aquesta
ciutat.
Segons les dites senyes, lots tenen
dle vint a vint 1 cinc anys. vestint
decentment.
Sóvi sis presumptes autors de
l'airacament. Un d'ells vestia vestit
kakl i gorra de quadros blancs i negres. Un altre és dè baixa estatura
gros 1 amb la cara plena de grans.

L'ORGANITZACIÓ POLICÍACA
Per a la millor organització dels
serveis encomanats a la •Jefatura·
Superior de Policia, el oap superior
ha disposat que a totes horos h i hagi diversos inspectnre
agents preparats per a eortir a fer investigaLa Comissió Inspector» ffelxà Inte- cions per fora de Barcelona.
ressat també al pre«kJent de l'AudiènOESARXIVAMENT
cia la immediata adopció d'altres disposicions que per les Informacions
El jutjat de la Concepció, que ins• nio va rebre 1 per la seva directa ob- trueix el sumari per l assasslnat de
servació creu indispensables 1 ur- Julià Sallàn Zuzaya. çMPpeirat'el 30
gents per a la bona 1 ràpida marxa de desembre de 1918 al oarrci- de
ile I Administració de Justícia.
Còreega. delicte pel qual fou detinI per a evitar abusos que no han nl gut el diumenge passat Adolf Bueso
i Garcia, ha desarxlvtu el sumari,
noden consentir-se. recomano:
Que. per al càrrec de Dipositari Ju- que havia estat sobre seu provisionaldicial de béns es posi especial cura, ment.
sempre que resultin dalgnades persoEl jutjat estudiarà l'actuat 1 aquines de reconeguda solvència que ofe- latarà els graus de responsabilitat
reixin tal garantia 1 la de llur Irre- que puguin cabreli al deUngut Bucs-r
protxable I notòria honorabilitat.
QUEIXA
Que el requeriment per a la deslfnaEl capità d infanteria En Vicens
fió dels vocals que han de constituir
P! Tribunal a què es refereix el B D. Se vil. que inetmeix diligències per
tip 21 de Juny de 1980. es faci, «qusn resistència i agressió « força nrmv
convingui», de manera que no rosul- dla contra els cinc d e ü t ^ u t s acontin una 0 més Associacions amb In- seqüèncla de l'assalt del despatx de
degut monopoli per a la dita designa- la casa Salisachs. ha elevat a la sució 1 procurant que les societats de perioritat una. queixa per mtrangir
propietaris 1 llogaters legalment cons- el secret del sumari en publtoar ointnidcs i degudament Inscrites en el guns periòdics locals 1 de fora d'aBegislre Oficia! d'Associacions designi questa capital les primera declarar
per als esmentats càrrecs a persones cloos diels detinguts.
«apacitadeg per a complir-los bé 1 fàr
LA MISSIÓ DEL Mi TOC SENYOR
cllment.
OOVAL
One la custòdia l vigilància del»
La Saia de Govern de l'Audiència
inculptts que són detinguts en el «W- ha ampliat les facultats del jutge estén» del Jutjat de guàrdia, es miri pecial senyor Doval perquè entengui
que sien recomanats a un oficial del en tot» els sumaris per assalte i robaCos de Presons, que tingui en la seva toris en quadrilla, de» del que os
oficina les fitxes dels procaesats i per pe'rà B. l'agència Ford.
penals la captura dels quals sia reS'aeieR·jra que es va concrecanl
clamada, 0 els anlecedeuts que con- l'atribució
d'aquests recents atracavínsul que sien coneguts pel Jutge de ments en sèrie
a una pandtlla. inierguàrdia.
nacional de bandolers amb el seu
I que al repartiment dels afers en quartel general a França.
e!s Jutjats municipals es faci cada
Segurament és aquesta una pista
dia. públioament. a l'hora que s'as- que la policia seguirà. I que hanril
sehyali i es doni a conèixer al pú- de donar proniplament el resultat que
blic, obsorvant-se per a ell les degu- es vol. amb la deaenoló dels princides formalitats i exhlblnt-se el cor- pals autor» i InitUgadbns dtei^ es
responent Lllbre-Regisire als Interes- candeJoso* robatoris.
sat» en el repartiment que ho reclaS'ha de relaconar amb els treballs
messin.
d'investigació en quest sentit '.a deDurant la seva estada a Barcelona, tenció de Juli Valentin o Juli Klcola Comissió va dedicar diàriament làs Valentin.
moltes hores do treball a escoltar, lleLa un subjécte que té cert semblant
gir i i>Mudlar queixes 1 reclamacions, amb Ricard Rosell, el suposat mariamb dotlngut examen de les corres- ner, que intervingué diréctamem en
ponents actuacions 'Encara en té mol- sl Tóbatori a la casa Salú>acbs, ta;it
tes en estudi. I foren 0 seran gtèses que se'l suposa com a organtzador
.'es que resultaren 0 resultin merel- i cap <te la quadrilla en aquesta maAtaorM d'ésser-ho.
lifeta, compartint potser aquest» di-

LA

VEU DE

CATALUNfA

recció amb entoni Marttneí Ab.Kca
(*) «Mefio».
Valentin ingressà a la presó a. lisr^Slcló de! Jutjat especial. «1 qual
decretà la seva llibertat
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La Comissió executiva de l'home- , des en anteriors edicions podem «.
natge al conseller en cap Rafe] de glr-hl les dels Ajuntaments d'Anat.I
Casanova l mènlrs d« la» llibertats lla de Mar 1 Cassà de la Selva A
catalanes, decidida a rodejar l'ac'e més a més han anunciat la tram..,,!
d'enguany de tota la p-andloaltat, de corones el Centre Català de 1 HV]
està preparant l'edició d'un b^U ma- vana. el Casal Català de Madrid.
nifest demanant a tots «A« catalans ! Centre Naclnalista Català de íimA
l'assistència 1 col·laboració als actes York i les següents entitats d'Olot I
que a'organltzln amb motiu de la Casal Català Olotí. Lliga Regloniüij.1
commemoraoló de l'Onze de setem- ta. Joventut Nacionalista. Pomells 1
bre. L'o mental mantfetl serà edi- Joventut 1 el Grup Excursionista .Sec
tat en un gros cartell 1 fixat per pre Aviant».
tot Barcelona. Demés, se'n farà una ,
edició de famany reduït per a reEn vigílies de retre l'acos-uai I
panlr a mà.
homenatge anyal al màrtirs de 17^1
Lee entitats 1 particulars de fora la Comissió Executiva, que aques-,1
de Barcelosa que desitgin ajudar a dtee està reelltaant importani» ^ 1
la dlfussló d'aquest manifest, poden balls per al més gran èxit d« A
demanar-ne a la ComlsMó executi- Diada, recomana a tots ei naclnu.1
va. Rambla de Santa Mònica, M . I Hstos en general, i en particular. A
els seran remeos ells exemplar» rots els qui exerceixin càrrecs en 41
què soUiclUn.
Corporacions municipals i en les «; I
tttats d'arrea de Catalunya, que t ^ l
El Centre Català de València ha cin valer llar influència, perqu* d l
escrit a la Comissió dient haver pres dia U de setembre sigui solemmu«il
l'acord de fer portar une corosa de de la faisó més esplèndida que si.--1
flors al peu del monument a En possible organitzant aotes connnt j
Rafel Casanova, ultra el teslr his- moratlus en recordança de la ^
sada la bandera catalana durant el nosa defensa de les llibertats de C*|
dia onse de ~etembre 1 celebrar una talunya.
vetllada commemorativa.
Hom ha de procurar que te cftf.|
bre data de l'Onze de Setembre M|
TROBALLA DE BOMBES
La vetllada pairiòtica del dia 10, tlgui rodejada de l'adhesió e-pin I
Ahir a la tarda, un agent de vigi- organitzada per la secció permasent de tota la nostra torra, l asaoletxi toj
lància, a la pedrera de MontjulCi de propaganda autonomista del Cen- ei caràcter de Festa Nacional Cauls-I
coneguda per -El Mussol», entre mig tre Autonomista de Dependents del na. La bandera barrada ha de . . I
d'uns arços trobà cinc bombes aig;- Comerç i d* la Indústria promet re- aquell dia a les balconades de ;oul
ne d'elles CHrrtntii*. dues jaltgés vesur tot al caràcter d'una solemni- ela Ajuntaments, da totes les entliauj
bombes, una gorra u«vla. uit «*m- tat, sabem que hl han estat invita
1 de tols els pariculam raptarà p
plar del per ndlc -Tlerra y Llbenad» a pendre-hl part distingir» prohoms fat així. no sols l'homena-ige qua eltl
del 8 de febrer d'íquesi any. Infi- del nacionalisme. Han estat invitat* catalans d'avui retem ala màrtirs l - l
nitat de moll'js. carp. is i peces 'oMes també t'Ajuntament de Barcelona 1 l'any 1714, «inó també la nostnl
que podrien ser»ir de metralla, mi la Mancomunitat de Catalunya..
voluntat de tornar al règim lliun|
anunci de fil fàbrica de dinamita Giide l«» Catalunya passada.
dàcano de Bi'bav l uta caixa de 11Fem
present
una
vegada
mé*
que
'
No é< aconsellable d'esperar a r«r|
namita amb precinte.
les cintes , de l any passat poden és- pendre elç acords als Ajuntame-'jl
Tot plegat ha eswt portat al camp ser retirades de l'estatge de la Co- 1 entitats, a de rera hora, perquè p«tl
de la boti perqu sigui examinat
missió, Rambla de San'a Mònica. qualsevulla circumstància, a v vi
26. nota els dies feiner-', de nou a
ALTRA VEQADA CONTRA L'EXPO- usa i de ires a nou dal veenre. Per involuntària, que es presentés., no ml
ha remps de complir els tràmits it\
SIOIO DEL MOBLE?
a tenir temps, cal retirar-ies com rigor, i sl no hl ha després la m.
més
aviat
millor.
ciariva personal dels alcaldes, en «I
Ha «Mat molt comentat l'article
da iractar-ee d'AJuntamenta 0 it's I
que sota els epígraf», a dues columUn grup d'obrers do la fàbrica presidents, sl es tracta d'entrut,]
nes, de «Per la amnistia, por la IIhertad de los presos.—Ahora o nun- d'automòüls la •Hlspano Suiza», deixa de àolerannziir-se la mamonca», I att»b la signatura del conegut aquest any, per primera vegada, bla data de l'Onze de Setembre, ü.
anarquista castellà Mauro Bnjatler- portaran una corona amb una for- doncs, íer-iio amb temps par a
ra. publica avui rSolidaridad Obre- mosa Uaçada ai monument d'En Ra- tar aquest mancament.
fel Casanova, en homenatge als
ra» en la seva .primera plana.
màrtirs de les llibertats eslaianes.
Diu alxt:
A la vetíteda patriòtica qua orf,
S'avisa als qua vulguin contribuir nltaa la Secoló Permanent de Prop»•La Barcelona industrial qulere celebrar dentro de pocos dtas una Ex- a la subscripció oberta a tal fi. ho ganda Autonomies dej Centre Au*
poslclón que, a més de demostrar facin ell més prompte possible.
nomlsta de Dependentí del ComíH]
su progreso, pretenda hseer valer su
de la Indüstria, sabem que hi p«nderecho de que sahe vlvir sln tuEls Pomells de Joventut 6= dispo- idran
part, entre altres preatlglososl
tela».
sen a commemorar solemnement la
oradors, ela senyors Rovira i Virgili I
Inauguraré eia Exposlción el pre- luctuosa data en que el poble c v Arbert de Quintana I Franoeac Ms-I
Mdente del Coneejo de mimstros de talà honora als herois de 1714.
un GoMerno que ee llama liberal- | En gran contingent acudiran als ctà. L acte promet reauKar solemdemócrata-reformtsta Basta ahi e.'té ! acies organltzais pel Directori. I als nlal.
bien el programa trazado por la f.ur- que per raó de la distància qua els
Les adhesiona r lletrès que toth"»
guesla para su solaz y ftatlsíacclón separa de Barcelona no podran ésíer-iii, celebraran també actes pie- éstà rebent la Comlesló Executiva d»
de clase.
l'homenatge a En Rafel Casanova 1
Però nadle ha rontario con los tra- tosos l pa'.riòtlcs. trameienl llurs altres màrtirs de les ll»ertatí di
•bajadores para completar el progra- rams i corones a l'estàtua d'En Ra- Catalunya, adquireixen proporcion»
ma y forrosamente nosotros liemos fel Casanova.
Molta pomoils aquests dies celebren fantàsilques, A j'uijar par aquest dede foner de nuestra parte varlos nuvetllades 1 donen conferfrncies trac- tall, l acte d'enguany assolirà un»
•neritos.
grandiositat mel visia. Ome'em doiLa lExposiclón no se inauguraré tant de la pèrdua de les Uiber.ats nar
ocompte del sens fi d'adheMtf»
sln nuestra inlervoiulón; no se d^be pàtries.
de particulars l entitats. En son dia
tolerar se inaugura sln antos haber
5ftUsíecho el débito que la turguesia
Un festival patriòtic en remem- les publicarem: avui ompllrlem m*
y los malos Goblernos tiencn con la brasço dels m à r i r s d* l'onze de se- tes cohnnnes. En're els Ajuntaclase trabajadora. y para que se nos tembre dc 1714. celebrarà el Pomell ments, també es nota un fort aug
«algan las razones por cacima de los de Joventut «Tot Amor» (Rocafort, ment, vist els altres anys. Els dar
pelos. p^ngo por nilllonésima vez el 8). a les quatre de la tarda, el dia 9 rar» que fins avui s'han adherit, uldebé de nuestros dolores contra el dei prop vinent setembre, tots la di- tra els ja esmentats' en edldons Pehaber de lus que no» los causaren. recció de N'Eugeni comand l amb la sades, són els de Blanes. AvlnyS,
Sani Pere de Ribas, Terrassa vam,
Ayer, un ayer que parece ahora cooperació d'En Ventura Gasol.
Canet de Mar, MootWancB i Prax "
mlsmo, nemos pasado por nn terroA les adhesions rebudes 1 publica- Llobregat.
risme oficial y extraoficial, donde
han campado Impunemente los í»omicidas asalarindos por la burguesia
illllllllUllllllimilllllllllllUllilllllllUIUIllUii'
eapaflola y protegldos p T las auto- 'Mllliiillllllilllllllllllllllllíllilíllllllílíllllllllllllllillllll
rldade». cuyo poder omnipotente ha- nós oficiales. Los aseslnos. obrando ÍOS como cuartdo se da con un K*
ela que las íuerzas del país y aun por Ordenes de los sicarios da ese v *utn caballero.
de los Goblernos mlsmos se supedi- tribunal.
EÏ deuda fagrads la que ÇWrtoj"
taran al poder dKtatorial de la óm(En pmidio. con penas enarme=. &e not pague y debemo» estar d*
nipótencla descocada y hamfinenta despoés
de haber aido descoyunta- puestos a cobraria antes da que *
de venganzas de bombres reprèsen- dos. maderadóí
y torturades feroz- inaugura la Exposlción del M u f ; 1
tativos. de insTUuclones que prego- ment* con martlrioe
sofiados por de Barcelona, slqulera saa racoras*
nen su honor y su caballerosldad los inquisidores del no
«Santo Oficio», do que hemos dado muòha M0*-'
orno algo intangl>ble y sagrado, y c.u^s memòria es baldón y estigma trabajadora para que ahora no «'J'
de ellos dnica propledad.
de la raza humana, hay centenarea gamos der&oho dè exigir una «>n ^
Y en «se ambienta de irresponsa- de trabaj adores Inocentes condena- toución de llbertad de nuestros P1*-1
bllidad y matonlsmo, comírtléndose dos por tribunales especlales en mo- aos. como derecíio de aperturs.»
los Tribunales de Justícia de la Na- mentos apaslonados y cuando la prèLLIBERTAT PROVISIONAL
clón en Tribunales de Sangre de dos dica de la touiiguesfa y de la autoriclase» Intlmamente unldas por Inie- dad era el estermlnlo de todo el
Per haver dlpoMtat les 500 j**5*'1
resés y ipor concuplscencius mútua- que vlstlera trade azul como acredl- tes d* fiança que els assenyat» ,
tativo productor
ment* tolerades.
jutge, han estat posats «n U ' ^ "
ï n Espaúa. donde !a justícia està
En las cérceles. espeirando ser con- provisional Conrat «ulz villaro. 1
mediatizada por influeucias y pode- tí enados a presídlo hay otros cientoa aep Fellx (Expòsit. Joan Xfilez·
res qua coostituyen una parclalldad de trabaj adores tortur^dos también, mlnguez 1 Andreu Conesa Vk»!. 1u
manidesta para oponerse o empujar que suireh aflos de prislón preven- esuven deünguts amb motiu de n
todo el poder {Judicial en pro de tiva porque hablendo cambiado lós trobaUo d'exíploslus al local « ^ ' ^
die^eos crimïnosos o Ireprobables. Goblernos sln acordarse de ellas, es- dlcat Unk del carrer del Sant en* j
hasta el extremo de que se recon'Ké peran ser puestos en llbartad.
de Sans.
haya dos clase* de justícia: para
Y ésta larga cnenta hay que l i pobres y í-ara ricos.
quidaria eohando nuestros presos a
\>i, en este senado se tm Juzgado la calle. ;Cómo? fComo se pueda! AUTORITZEU LES NOTES DF- ^
eh Caulufia duran te el periodo de Cuando se presenta un incobrable a UUALS ENS PREGUEN LA PÜBLI<>
represión. Cl •.Tribunal de la San- un n u l ipagador. los escnipu'ot del a C . AMB UN SEGELL O UNA
gre». obedeclendo Ordenes de asesl- acreedor no deben ser tan metlculo- MA QUE ENS SIGUI CONEGUÉ
TROBALLA D'UN ESQUELET HUMA
Als Josepets. a Ics obres dea Metropolità, s'ha trobat un esquelet humà
Han estat recollits els ossos 1 traslladats al Laboratcri municipal, per
procedir a llur exàmen.
Fins a principis del segle- XIX va
existir al costat de la parròquia un
fossar.
ESCORCOLLS
Els agents de vigilància, amb força armada, intensificaren aquesta matinada els «eoercoUs entre els uanseunts.
DE LEXPLOSIO DE CAN LACAM
BRA.
El noi ferit e casa Lacambra ha
perdut la vista. A darrera hora estava gravíssim
L'artefacte que va explotar era una
granada d'artilleria.
PRESA DE POSSESSIÓ
Ahir va pondre possessió ded càrrec de comissari general de polida o'
comandant de la guàrdia civil senyor
Jodep Cassellas H ipulgdemaMa. |en
substitució de N'Adolí de -Miguel, el
qual se n'és anat a pendre les aigües.

Pïg. I Ï . — Dijoos, 6 de setemlire de 1923
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E l roser, <* Milisa, ple de roses,
el parral, oh Milisa, tot raïms!
Besa la fina llum totes les coses
en les pauses del vent i dels ruixuns.
Envers un món sens ira ni guspira
una mística pau ix dels avencs,
i a les brancadcs el fullam sospira
tot bellugat d'augnris txemolcncs.
Tar6 amb mil tiges d'or el camp descansa;
i va endolcint tot pensament esquiu
el cel, on ban deixat una recança
tantes Mares de Déu d'aquest estiu.
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llor l'ànima del gran POP!»: un cor
d ingel, ona InieKIgírncia clara ! bm
nodrida, una imaginació neta I vlgorosa, nna art a la vegada naHra t jstuítlada; prenent paraulesfceves
dríem í l r :
«ànima plena d'aubada.
cor nffviu, cor escollit..
•Allà on hi ha harmonln, allà. deia
PlaW, ha dlíaver-íil la *wlint. SI velem saber l i veritat Intima do l'esperlt 1 de la vida del poeta, Ja Irobem,
benanrosH-mcm, quan reifiuem W major «(]ulllbri í l'harmonia més pura
*\nn l> WVH obni.
La llnla que separa el bft I e! mal,
la bellesa de !a Ueljor. la dlslingt netament segui "el çeti eamf «enco varlHacW nl complexitat; rap mena de
n*g»igíncía: d'Hi. tan artista, mal no
baurfem pogut dlf:

E

S

swilif pen*ab!r. «jnasl no *s hiimS.
Perqu* no hi ha manera
dissociar
culMire de clvllltzacl*. Caí que exlsfelxm. SI alxl no é«, hom no pot
ras acordar a una coHocdó d'experipneies mentals i prtctlques — en
excés rudimentàries 1 primitives —«1
nom do cultura, «4 títol
civilització. Onlfura I civIUtiadó. prí>pi«i ment dites, no comencen en un poble 0 nac^taUtet fins fne. ultra fes
particulars mwures mentals came1 terííitíquea de la seva personalitat, se
n'escanen d'aüies tiue, 9e<nse monrCÍs, poden «doptur éls a'tres grups
humans. O sia. ©n un mot. quan han
trobat nna rnlor universal per a
cert segment priotlc o prifamenl
mental do la vida dc l'home. Tot
poble o nerlonalítat, que ha donat
algunes vílors universos, més 0
menys riques, pot <Hr « n b propietat
que eompta amb una cuMnra 1 una
civilització.

esmunylr-íc de les seves mans totes
les grans probabilitats del Renaixement, 1. ara n'expia l'errada. 1, obra
da la «fundació Bernat Metge» és
com una correcció d'aqnest erro. — 1
d'aqul la seva gran Importància. —
Aquest» bells 1 clars volums de ta
•Fundació Bernat Metge», amb aquest
cncertadlsshn formJt, són, en principi 1 abans que res, «una veritable
restitució». Es don» als catalans el
qne se'ls «devia» de tant fle temps.
Ela catalas, així, són pocs d'un deute 1 ensems honrat» amb l'esplèndida
manera que són pagats.

n'aqnests primers volums de la
•Fundació Bernat Metge», potser no
sa'n daurin fer una crítica encada,
la millor, la possiblement millor de
totes, essent la pura Joia. la veritable alegresa de veure'n la rea,liat.
Saber I tenir la ecresa que l'obra
no serà Interrompuda, sinó per excepcionals circumstàncies, és altre
Oh tu, que els dies abrandats anares
t!e negügenze sne sono artlftclt.
Ara, reduir aqueMa magna qOea- motiu do satisfacció per als que tian
al -zipolleig magnífic dins la mar,
tirt do la cultura 1 !a cl^lHzaJïfó, com aaairat «empra a nna Catalunya feri a l'avalot de les amigues clares
Tot ca «H fou d'unn neravelloM fan tenmaleta francesos 1 alemanys mament, poderosament ntillada, pel
slmpllíltat, <in* ben avenia amb ia avu , c un miej entre França 1 ASe- que fa a cultura. -El perfecte utillati de la dansa al giravolt preclar!
meditacld i iertudl: la srva obra és manya — com el les altres nacions ge de cultura portarà necessàrlaroent
Jo sé que a voltes el teu goig et pesa
profundament sincera.
no existissin — no é» HcH. Tampoc els altres. Seria Insensatesa negligir
i que en petits silencis et reculls
ís de verlfable europeu. Sembla, una els altres utillatges; seria alxl com
roso
UAnu
aV(PnÉvliL,\
i vens un que i s absent, però que et besa
regressió. Perqu* Enropa. és alguna nna suïcida índefensió. Aquest mlgquan cawn tes parpelles sobre els nlls.
cosa més que l'aterriasoda Hulte sa- fer no escauria als catalans, que tedl Joan Sardi. mOhtt* ueottWca.· tttie cular erqra aquell» do» gran» poblés, nen l'empenta d'empendre obres de
- Tot just podies, en vinyars o cales,
ara orbs de passió, vessant malevo- veritable prova, (Texcel·lent tremp de
c«uua«.
ZÇM. vrf. 1. pig. n:.
dí el seu nom poc ^ poc i mig cantat.
.'ença ! mninança. 1*9 antinòmies de la voluntat, com la do la «Fundació
Sols pogué ton sospir obrir les ales,
Thomns Mann. en reaïiint, no exis- Bernat Metge».
tos braços amoixar ta soledat
L e s p r i m e r e s e d i c i o n s d e teixen flnó per una necessitat de
Sembla ésser encara oportü parlar
defensa.
resposta que dóna a
a l'hora que et voltava fosca, humida,
aque»tes anilnomles André Faucon- del gran l tràgic Lucrecl. qupn apala invisibilitat sense perill,
la " F u n d a c i ó - B e r n a t
net, en el «Mercuro de France» del regui el segon volum. Llavors serà
quan baixava la fosca espesseïda,
dia primer d'aquest mes, sumbla nna ensems més escaient fer-ne un estuextrapolació, o. millor dit, una «c- di. Les oanlals Inducciona de Lucrecl
travessada només d'un cant de grill.
Metgetualllr^cló d'aquell» famosos argu- ractnalltlen. Altrament ftquosta é!
ments sense contingut pensant M la condició primera de tots els grans
m
:fnps de la guerra.—La cuitarà—teel home» I pensadors: ésser eternament
Llangueix del sol la cabellera saura.
SI bome sagaciasim. procedit, a - representada per %a filosofia pe*^- actuals. La mateixa obscura vida del
E l dia,.amb quina pietat no llu!
ftàiablir una "Ui^lòria critica de mista i !a mti'ica, és tan poc patri- poefa-pensador permet encara belles
On va la gent quan tot él món es daura?
cultura comparada-,, realitzada, amb moni exclusiu d'.Memonya, oom la psicologies.
En tot cl món no trobaràs ningé.
un rigorós criteri de biòleg i mate- ClvHítracló — antlteel—representad*
Es de creure qne només un gràcil
màtic alhora, potser no fofa difícil per l a filosofia optimista l l'eloqllèn- ataar ha permès que després del proTenir fred! Tenir por! Quin sacrilegi!
oia
ho
ós
do
França.
Cert
qne
m«v
veure que, malgrat els gran» fenofund Lucrecl, com a contrast el més
Aixeca't tu suau vers ton destí.
mens comuns, tote» les cultures són demament aquestes dues fiartomll- viu, aparegué l'obra m k a sorna de*
Ix d* la casa que ningú no et vegi.
renlt
a
i'expooent
LiisUuiiu
vulor
1
twn
eStAt
les
que
han
(What
uns
dlíerentó — proporeionahnent difeCorneli Nepos, que com diu ell
deia Instints — dc cada. naclaaUlal 0 1 valor» universals. Peró, d'importan- bon
E l pur setembre et mostrarà un camí:
mateix en ei «Pdeetatio». I : «Non dublta fora pderosque. AitUce. qui hoc.
un camí curt on no seràs sotjada
tisslrocs també n'han oferies Ics 1*- ganus scrlpturae LEUE el uon salis
poble.
sinó d'algun, aloc o un passerell:
Existeixen ca iotes le» cultures del tres nacionalilnls. 1 n'ofertren un dignitm summorum uirorum peisofa només una sola recolzada,
món. (res grans fa.-ee; la primiaívia, dia els calatam». D'alesEóres en^è, nla ImUcent» etc., etc Perquè, en
1 quan la tombis, el veuràs a ell.
la clàssica i la decadent. O sia: bar- t'apòrlacló cvitalana nl faball de co- efecte, aquest llibre de «Vide» d'Hobàrie, formós equilibri 1 decadència. neixemen% unJversats ha estat gai- mes Il·lustres», ée «leue», 0 sia, com
T ell t'alçarà damunt la terra nua
Però lee valors i Ics forme* da- rebé nul·la. Aqueufa missió gravíssi- íradueixM. .de Montoliu, frtvofl; J més
(i, per veure't lluir, contraclaror),
quesfes vaíors, de cada període l en ma, tot Justament ara comença de que flivol, lleuger, per la desproporcom una àmfora viva que traspua,
cada nacionalitat, lenen, nauiral- corregir-se. Aquest. eomençemeJU de ció entra els temes i la manera com
mcJit, un estil dc reaüuació original esmena, és en l'olirs do la «Funda- són tractats. Ara, aquesta desproporargentadissa tota de frescor.
i distint. HI ha poble que, tol ji^sl ció Bernal Metge» — obra qoé la ció no exagerada, reveladora d'un ca(Hauràs trobat sota j í llum minvada,
%
ràcter i àdhuc potoer d'un sector do
Milniada >a bàrbara prwlu'tidó prf- , majoria de les nacions europees Ini- la
quan alcen formiguers un tumeraj,
societat romana de l'època predemiliva, J«i ascendeix al clanííclame. claren fn el Renaixement. Es a dir, cessora de l'imperi, no està oxempU
com a recer de tot» malteropsada,
Un flllre, tot just adquirit l'or clàs- per a precisar, l'obra de la Funda- d'un cert encís. Però aquestes «Vides*
la quietesa d'un mirar lleial.
sic, ja rutlla en una UarB'iiMima de- ció Bernat Metge computa *es el- i la traducció plena d'escaiença do
cadència. I altres, eu fl; que. a Sespi! ires que es porten a terme.
Quan allà a l'atri de ponent, lot brasa,
M. de Montoliu, — allargant-se massa
t heu's aquí una observació pre- el present, — bé caldrà comentariard'una cxcclleju cultura, qaatyçat mia
2 sol es pongui sobre un vent que puny,
nyada
de
reflexions.
Els
catalans
no
munió do beils encerts, uo han esso:
les en altre article.
oh que petita et semblarà'la casa
llt encara llur època clàssics. I si, integren en català als «clàssicament
clàssics,
sinó
en
últim
terme,
quan
per comoditat de llenguaige, així
de tos pares, llavorcs, i que lluny!
CBiSToron DE DQMHNEG'
dttr do rerflj època llur. es més per ' ta totes lee altre» nacions n'han fet
Esmentaràs rora ta llar novella
la
cronologia,
que
no
pas
per
la
và.
i
més
o
menys
profitosa
.digestió».
EB
Agost
1923
entre un tlameig de besos i tions
hm, per les condlcion* clàssiques de 'ma malura? Be un avam-tatgeT -Es,
l« foscor d'aquells vespres dt donzella
les obres d'a<pioU tempe.
indiscutiblement, una .millora., peri oi tancament d'inútils porticons ;
Pcrquè, no tots eiç; pobles 0 na- i què aquesta obra es realitza amb toR e v i s t e s
cionahlats tenen una mateixa Bei tes les garanties mentals i patrlótl- L e s
i el deixar caure (mai per rçai tement
en ei fenomcnaliliar de llur culiure. ques. El nombre d'interrogacions, que
que truqués a la porta mà i'm prevista),
£1 superorgànlc fenomen de la cií- sobrs cl fet de no Incorporar fins ara
la teva sabateta al paviment;
«LA REVISTA»
tura. no ée ceriemenl comparable a { totrtmeut als «clàssicament clàssics.,
i el parenostre amb la boqueta trista
El sumari 'dels númeroa 188 1 190
un fenomen biològic qiwilsovulla, ! poden acudlr-se a tdt català pensant
que dintro d'uns certs limita, "deu 1 patriota, és, en veritat, no solament de «La Revista» és el segOent;
empiocada d'un enyorament.
íorcholament d'operar-so d'una 1 tsraa, sinó .vertiginós», 1 ple de pro«Les escombraries del malcrlalisme
JOSEP C A R N E R
«no- altra mandra general. Sembla funda emoció. Cada interrogació és listòric. par R. Rucabado. — Moralique en el fenomen superorgànic dit un problema 1 cada^prohlema oom
cultura, l>i ha uas ceris tnaus de una dolorosa llsga. Per exemple: com tats 1 pretextos, per J. M. Lópea-PiPterò En Sarda no es planyia amb llibertat, in-'U més nombro>os 1 m^s explicar aquell morir lentament en el có. — Neo-Popularisme, per A. Esclaraó qua l i sobrés. A cada cosa no cal Itni-onderable», — iooaictflebiús, per Renaixement. — llavors que tothom sans. — Poesia rossellonesa: Font da
L a poesia
demanar-li més d'allò que pot donar. tant, — que ne pes els d'un sòlid. I prenia u/ena — i resuscltar en el se- l'ataína. — Font de Mont Oricd. — Nil
I bè: a la poesia dXn Costa i Llobe- aixf. en tots els pobles, fes caracie- gle passat ep tant que poble, quan el
ra no se li podia demanar agitació, rtsitqaes eón diferents, encara que, nivell cultural català assolí son mà- de maig. per Josep Sebastià Pins. —
d'En C o s t a i L l o b e r a
emoció torbadora: era i continuaria ' l'arbitrària divició mental més amunt xim límit interlorT Com compendre Tlbol-lus, del llibre 1, elegia i n . per
essent Imatge de l'home. Del respecte establerta pugui, amb mós 0 menys aquílla coHecllva l nihilista manera C. Fages de Climent, traductor. — Eh
l'home <s tenia fluïa «1 respecte d'esforç, ésser aplicada a tota cullu- de renunciar al «poder» en cl Renai- llibres, per O. S. — Les Aris Plàsti. Oüan sortí cl primer llibre do poe- que
xement i cl sentimental estil d'asplro, 1 àdhuc, conat de cultura.
quo
jíes d'En Coeta 1 Llobera només rom- vida.tenia per la seva art 1 la seva I Aquestes consideracions conduel- rar-hi on el passat seglet Es quo una ques, (par R. B. — Les Be>vlstes.»
^ el stlencl barceloní un crític emb
, xen a un apassiouani. problema, que cosa condicionava l'altra? Els cata' P I noia periodística quo el poeta I Aquella noblesa, aquella majestat l es cuitdensa en aqiK'>»t« pregunta: lans. Instintívament, tiMiaurijn sentit
r'nslderft nn» (densivià alesboros so- | togada, tenen r n ell una profunditat quina és la diferència calia «iltura com la reserva d'Europa, — d'un fup H ima crlftl religiosa: era a Bo- quo I w avalora;. aquella nobelsa mi i civiliua·.·uW t'ttilani, ÍUIIII veiiuibic üir dia? — Els catalans són cridats a
r " . on li «cenyiran el sacra cíngoK , és .«mierflelnl ui vana. no i1* esfell- precisió ara: és legHma •qu·'sta pre- retrobar llur influèrnia d antauyT —
1 ^mblà que volia abandonar la poe- I ciwoe buit, 110 és ridícula e«co]a li- ^•ïpiuta? Eb a dir, té sentit aquesta l a cultura, la política, la rlcor l *1
TAOUIGRAFIA
P1». donant-se excluslvameut al suoer- terària, no és fuliiilat que s'agença diferència — ExibUría, com scuibia patriotisme aconsellen avui. de resP^i En Sardà, amb el llibre de poc- d'ezqulattesa endegant-se mamaca- pretendre algun alemany, ona opo- pondre amb tota energia d una mal^'e* a i<« mans. no es sabia estar de ment e)e plecs dc la túnica: te un Sicàó fonamental entra cultura i ciw- nera afirmativa. — I el que fóra beCATALANA
^•War-ne: «no reneguem de le» ten- fons tramà que mai desdiu. I aquest liiaacMT
Es possible aquseta antí- llament interessant seria un estudi
nciw ratlgioM». escriví; poden ser fons de tes poísiea d'Eo Costa 1 Uo nonwe en nostre.' i>: | e .-.fani'm, perspicaç d'aquell aturament inexplisón font da poesia. Part En Costa bera ée una puresa d'esperit, d'e ven, «en nostres clàssics 1 medi'erraosl cable del Renaixement, comparat amb
' r * * ™ ms r» pensar l fln» dir he-. da to. de vida Ho ha dit l'Alcover climes l'ànUna? — Al noe;re enven- el «retorn» a la personalitat naciodSj
J. E L Í A S J U B E R T
ejíle« 1 en* arriba a fer·desítjar que en l'admirable estudi que prefacla les dre. no.
del XíX segle. Un cxcetUnt psicòleg
jons de les odee dUoraci. de les «Obres completes»: «l'ínUma puresa
podria exereir-hl la seva puixança
El millor llibre de taqufcr·fi·
•quals, segons dinen amics seo». és era, més que. la cnKura. el secret
analítica, i , el fos doblat d'un blstoUna
oposició
pot
certemant
existir
• 'rvent admirador, sortís i prengué» d-fxn llmpMesa ètica l estètica qne
riador,
els
catalans
serien
possessor*
alguna i,M)n temptadora que U resplendeix la en els «ens assaíjfrt entra due» cnlti>w«—o entro dtiee cl- U'ana nova i tònica Hiçó d'aqneíl fevílitxacions, o dos «estUe- de ullMl. nomen complex, ruín.! aparent d'un
«1 cervell 1 ! i foetegés la sang rtadolescèncla.»
De vaada en totes les ilibrerie»
te poeta que corre per les seves ve- i
I M pari més admirable de !• seva , ZB<-Í6. Però, entra cul·ltwa 1 otviHUa- gran poble. .Vaucll uran uoMe defxü
en la nostre Admiaiatraciè
n·» · Cl).
{ ebea és aquella qtie tranaparema mi ckV, efic.ira que r b homes de l'Europa
. central creguin el contrari, no ié un
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Lletres

estrangeres

JOHN GALSWORTHY
l·lmmor anglès és una cosa <an
subtil 1 afeda, tan flna 1 espiritual,
que escapa a una rieflnició; 1 escapa,
moltes vegades, a la comprensió mateixa - per a nosaltres, llatins — per
ésser una cosa característics no ja
d'un pais, einó d'una cultura, o millor encara, d'una educació «special.
diferent de In nostra. No és el mateix
veure les cnacs amb aplom, i a tall
d'espectador inT|»arcíal. a veure les
coses amb passió, essant-ne Jutge 1
part alhora AqueUa diferenciació
de posició no dcflnèix. naturalment,
l'ihumor anglo-saxó, però l'explica.
Tots els escriptors dels països llatins
— per objectius qae vulguin mostrarse — tendeixen a fondre's i es fonen
fatalment en el món exterior que volen representar. Es com una mena
de panteisme innat, subconscient, latent I recognoscibie ftns 1 tot en els
autors més Idealistes. Els escriptors
anglo-saxons, en canvi, tendeixen a
representar el món sensible coin sl
se'n desinteressessin, fent-se els Jutges implacables de ies seves imperfecciooa i els admiradors freds -de les
seyes beutats Així saben veure les
rnees amb ironia; però no amb la ironia sardftnlca o planyent — apassionao'a en el fons — que els humoristes llaüns 1 eslaus cultiven, sinó amb
una ironia amable 0 otolca, que copsa els contrastos pel* contrasto1! mateixos, no per 1 allur trascendència
0 per llur ssnttmentalitat. L'humor
anglès no és res més que aquesta
especial posició de la ironia.
Es tracta, doncs, d'nna condició,
no pas individual, sino racial, producte del temperament propi d'una
latitud determinada i d'una civilització que s'ha anat afsrmant sense
trasbalsos ^reus 1 que s'hal·anat· imposant al món. acceptant-ne de bon
cor totes les vairtetaíe, to*es les grandeses 1 misèries, tote els paradigmes
1 totes les peiradtnEs. l,'hunw>r és atxl
rom l'esooma de l'espertt anglès 1 domina, no solament l'art, sinó la vidi
Precisament per ésser quetótSn d'inaUenable de la vida trensoendeix. forçosament, en l'art.
Potser no 'hegl estat inútil aquest
petit preàmbul per tal de posar en
réDen la valor universal — amb tot i
ro.Tiaiidre essenoialment britànica —
dí '.'obra literària de John Galsworthy. Naturalmen. es t-acta d'un humorista tipus, que veu el món amb
aplom, sense Immutar-se. sense apa<sionar-se. aense -prendre partí»,
que (Krien els francesos. Si passió tro.
bem. és en e! prurit «Tésser •fidel a la
vtritat—però aqueixa veritat recercada per 'lautor ens toma. a través <W
cristall diàfan de la seva ploma, t-il
cim ell la troba, punxant, imposan;?e sense ^ne l'esperit n'a*enuí el que
do! r i n'afalair'l el que complau. En
aixà John Galsworthy gairebé no hi
té art n i part. Ell respon a l'esperit
dejí seus compatriotes i e! sinteMza
artiniraMemínt. On té part, és en el
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sjj'art. Un art treballat, acurat, cou? cològicament i fins socialment raonacient, que »ap >»rvir-sí de totes les ble, i ofereixen on raal Interès .incovrs de tot^s les mitges tintes, ile trínsec. Si l'autor p» sTü .veu — 0 si
tttts els tons imaginables. P w Ço ei no s'hi dibuixa la pensió que un aus-n art accjpta totei les fantasies, tor llatí hauria pogut posar-hi — no
posa en Joc éssers de tota memna per ço deixen ^'apassionar, l'especta1 no s'atura davant <Je 1 tnvf rsemblant dor. Tant en ses obres dramàtiques
nl d'avant del «scborVing.. ( %üfiy. com «n les noveUes. John Galswortant en la novol·liítlïa com en el tta- thy projecta amb siiumlar claravttro. com pot veure'< estudiant la s^va dència i amb insòlita gràcia els preropiosa producció, car John Galswor- judicis i trn'·eKcífmt. socials i mothy és un dels ro*s- fecunda escrip- rals, de \t nostra societat contemporània UTSi Stlver Box» íigOfv; les
tors de l'Anglaterra actual
relacions^ntre el capital 1 el treball
Nascut a Coobe. comtat de Surrey. (•«Strlfe», (1909); el problema de la
en 1867, fou educat a Harfiw. on va reclusió peflal Uustice.. 1910); la po:
doctorar-se en lleis. Ingressà a la cú- lítica i sos principis (-The Mob». \ m ) :
ria en 1890, però va çxerelir molt
poc. car la vocació que sentia per [ els problepnes socials i morals que
les Uetres era molt forta, decisiwav , susoita la aobetituert dels vells proA la primeria es donà a conèixer ' cediments de cultiu en la vida rural
usant el pseudònim 'John StnJo<hn>'. anglesa pel, maquinis^ie modern
D'aquesta època d'ata el s^u •Jocelyn·. ' («Ibe SH*? <»àme. ifeO); etc El caiperò. j l volum que l i obri lès portes re que l'èDtor lópa a totes aftnestes
de la celebritat 'fou són recull de qüestions, aparènunent locals 1 temcontes intitulat 'The Villa Rubein.. 1 porals. fa transcendír-ies fins a assopublicat el 1900. A partir d'aquesta
valor gM/èilcaméni humana. I no
obra, la seva producció és constant, \ lir
regular, gairebé metòdica, afinant-se és que GalWorthy lingu; el prurit
en cada nou llibre o en cada pova ' da la iranscendèncié; per definició.
comèdia tes seves eçpjnents qualitats i un humorista és l antípoda de l'es<ie narrador, d'expositor i de psicò- criptor iraftscendenf. La transcendència, en lé>" 6eyçV obres, resulta dels
leg.
mateixos fçts qile çxpósa. de la ma«The Island Pliansees* ilOÚ). .1^16 teixa vl^a 911a retrata." Altres notables
Man of Property (1906). «The Coun- obres teatrals sótj «l'he Little Dream»
try House» (1907) i cThe Freelands» (1911); «Tlïe Pigéon. (1912); -A Bit
(1915), formen una sèrii de noveUes o' Love. Ii9li): «The Skin Game»
Famüy íton». representaen les quals l'autor estudia 1 retrata (1900) 1
la vida i les idees de les classes pui- da en 19ÍJ Gàlíworthy ha reunit eo
xants d'Anglaterra, eobretòt dels un voluía. «Síx ghórt Plays». sis coterratinents d'avui dia, als quals l'au- medi'tes lleugeres, plenes de gràcia i
tor critica amb una fina sagarilat, de delioiadésà.
però amb escrupolosa imparclaüiaí.
iNotabtlflsióis. admirables, són els
Res mée lluny *el naturalisme, que seus dog VecullS d:e contes: «The Littels procediments liieraris de (John le Man ^nd other sàtires, i «A AlotGalsworthy: no res menys, ham res- ley'. Le» sàtíiés d'»<}úesis dos volums
pira en sas obres la veritat, la realitat, la natura i tot. copsant-lés en j han donat la volta àl món. -Th?'Lltt.
allò que tenen de m^s característic i le Man.. çscrit en 1913. sembla un
significatiu. «Fraternity· (1909). «The conte píófètóa»s'hi anuncien les ,conPatrician (1911), «The Dark Flower. | seqftènciés espi'rltuéls de'la mégalo(1913)', «Saints Progress- (1919). «m • mania tudesca i s'hi retrata un aleChancery. (120) i «To let (1921). són many amb t-lnl.i de orecisió psicotambé notabilfesims estudis de la v i - lògica que l autor. fn l'edició de l'eda contemporània, ^n els quals hom dició d? I915:<1»1 seo yólum. ha d adsent vibrar les inquietuds, .mça>nip'· I verlir a] lèctor que el çontc ha estat
1 pels qúals p a » » EÍfre^ò d* i^Ciblc- ésrrit. aliens àç 1? gu'çrra, «A Motley.
mes cpnorets. >jst?>ncs. que" dins e! ' que vol dir barreja de tots colors,
llibre prenen un caire d ur.ivírsalitat és un recull d> qiiadros deliciosos.
1 d'eternitat. Res mes seductor que la Subtils l" prejfoijs a'.hora
Anàvem
lectura d'aquestes obres, per la crisr a dir séntrmeijtals i tot.' si Galsworlallina visió que donen de la vida an- thy ho "fç? resperit més all'inya' de
gletu itels -nostres dies. visió de rea- la sírisibleria > " réç menys quf de
litat, com dèiem, i d'ironia tambe^ més sentit, dç rnè; pietés. de m's ma
àdhuc de poesia, car Galsworthy — lencònltamenf "•.rhador ^>Jn aquélls
que ha escrit delitoses versos d'un Ji
narració miituiada, -Thé Prlioper.,
rlvne sorprenent—enverrrlíse l^s mm- on es tren oc ronjbfV de l'çrgàstula
tes seques i els aïgua-forts de !;p es la flgura d un i-óndempiat-a cadena
oones que transcriu o comfosa, amb pèrpètuà. qn^ * ha passat trénta ilnc
una lleuger» ruixada iir pcesi'i.
any? a'la presó.~ sehse altre deliefe
_ Si é* eminent com a novelladç·r. que el de i-ònitrutr. sòl i amb. conió
John Galsworthy ho és més encara fats elerrfénts. tíi»r9Éía n'art me és
com a dramaturg, millor (Ut. com a una obra' àjestía.1 yitíi vegades fallicomediògraf. El seu crític S Kaye da i vint v'egadet- refeta!
Smltti e| coPoca en un dçls primers
Els problemes jurídics 1 çls que
llocs del modern .teatre anglès, no
més amunt ni més avall que Bemard plantegen l obsenacié o el manfaShaw. sino al costat. .Les seves cò- mènt dè la llèi. semblen ésser f l f
mèdles duen
sempre l'èmpivnita preferits pèr Galsworthy. Així ho <*s
d'un «savolr falre. acabat 1 dAjna estrany òuç. coijt diu un biògraf(6<ia.
tècnica senzilla i sàvia va l a vçgaija. la gçnerosítat dèl seu tempera^nent t
Totes tenen un propòsit slnfér, psi- el ^elfc^t s'çwilmeDt de Jnstícla'-del
seu femperamerif rhapih cpnyertH en
•a cíiampiòh òf humànitarian causes

de cap a cap i comptava per la céàteoa vegada
— I això?—digué e! Jaume
—FUI meu—cridava l'Harmossu en
mig d'aquella platja deserta — flllft
del meu cor. desperta't... Si. Ja pots
cridar... Lo xiquet era mori!
Sant Magí b^via .oa^tt^i l'Harmossu per allò -tels dos duros... Qui
L À
F A M Í L I A
promet que pagui.»
—Ja Tio diu lo «dltxu»—íèn sentenciosament lo Cuca:
A Sants i a'minyons
D E L S G A R R I G U E S
no els prometis que no «Is dóqs.
Ma
Lo flatane ^ot icaminant amb ío
Ninyu cap als porxos d'en Xifré. senti mil-angúnies per a confessar qiie
no lenia un xavo i que per cons?pneni lo que .volja erç un'Iwrco vi'
J . P i n i
S o l e r
talà on lo prenguessin a (lat.
Anaren d'una •agència» a , ' V i r a
sense trobar lo que conveni.i Nc hi
les platges llargues... essent nit clo- havia més eixida que la d'un vítftòr
despatxat per Mars-'Ila.
sa. negra i freda.
i.'llarmoíim Wu jeure el noi I el^ — Si conepuéssi-i algú de", vdP.>r tapà amb el tapot que de part (íe Insinuà trislo'menf..
dins no era tan muíUB,-:|HfiA'?r I H — Per »i fer-»e el passatge franc? —
Quan hagueren reposat, veiem •im rcspònRué el Ntnyn ndlvlnout-lS.—>ío
lo noi no bellugava, volgué desper- j hl comptis. Als va^or» només s'fii
terlol—Anirem a caea, pçndré els do? munta amb bitllet, p^rò «i t.jnt et
duros 1 de matlnadia anirem a Sa(U ! convé en pendrem un .
Magí.. Ati. bah! .Seria ben ruc... Los j — Si. preneu-me l ; no sibeu el fapalangres perduta. 1» vela a taròssó», i vor que ega fareu.
t encara aniria • a portar duros p í r • Entraren a r·aecneif·· • e! patrti
cera... Sl Sant Magí no tè candeles
per al Jaume ún' Mtllel de coque n'íii comprí el tPare Sant. Jo no Bena
dniKi res. Vaja! anem. xiquet!
li j
Ja veu* — H digué a l'eixir «ota
digué aixecant-se. Ja íias ircposat • els 4>orxos — que no és per '"ir-*» q>ie
prou. anem a casa-..>
no. per* voldria saber per ipiln nifttlu, «tenint d'anar» a Ronig (-«'cnl- Lo p-^ire anyoll romençav^ el cant In . tenir de»' si ton pare ho sap.
seu repòs—féu lo Caragol enternlt no t'ha dopat lo necessari.
Btr i» lamantabla lUiaiOna qus tabu , La cttslg ds portar «adavaat md
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projecte fou més frrt qur 1 horror a
I la mèntida i ' amb far^a rnsopecs
| cynta que son pare l'enviava amb
una caria per a1 un senyor de Barcelona que devia pagar lo bitllet 1
donar-li dj'nerti. . 'wrb que el -senjor»
| era a - v l è ^ e . . . Que tier'altra ' part
lo que ell. el Ninyú, U'dottava. uo ho
pèrdfia. puix al tórnftr a Tarragona
• lo díd'çn aniHa al Mas. i que'pel
demés a l'arribar a Marsella è a Hà! lia rebria cartes de ertifit...
— Bé.' bé — d}*!?* !0 Klnyu fom1 rient' Ja és tard j.íàrifs mHlor d'anar
' a buscàr lo teu «fàto» i d* portar-lo
al vapor 'Eixir^ de naatíBada 1 vàl
més que tu passis la nit.. T'estalvies
posada.'
—Teniu raó. per* vull deapedir-me
' abans del didot; nle'n tornó "* bordo
' Vostre. Que no hi veniu? Escriuré a
casa qiw vas é m tres duros.
— Té. digues cípo —féu lo Ninyu
donant-li deu pessetes. •
| Lo Jaume acceptà, afegint per amor
propi
1 —Ja en porto 4ç diners: però viatjant val niés que en sobrin.
— Es rfar; vaja. "bona nit. jo tinc
feiiw» « lerra. .si wus despedif-te «Wt
teu didot ho trigi|l^.
«
Lo patró tirà ca^ als Encants i el
Jaume." tot oohleèt. obri moMlmont
lo vocabulari, b'uaflapt a la colimisa francesa cota «e deia: Vent «n
p-spa!
La nau que portava en sa coberta al fill Oarripa tec4 a Sant Feliu
de Guizals l ' é Palamés. dos nius de
delícies: travessa djligem lo irelf del
Lleó i al caip d'unes quantes hores
més de relliscar fier alts i baixos arr i b i sense ctotacla davant da Mar

or to call públic attentlon to injustlces of the fècí^l system», un catoptt de les Muses humanitàries — 1
ITiagin ind'uP a cridar l'atenció pública vers les injustícies dai sistema social. Alguns dels seus assaigs
socials i morals han estat recollits en
dos volums:-A Sheaf* (1916) 1 <Another Sheaf. (1919). Té diversos rectílls
de poesies — aledes, fines, espirituals,
amb pn grart fons dlamor 1 de generositat. Col·labora en innombrables
periòdics i revistes angleses i nordamericanes. Durant l'any 1919 estigué
diversos mesos als Estats ünits.. on
se l'estima com un dels primers escriptors anglesos contemporanis, donant conferències sobre temes de fraternitat anglo-amíricana. Amb tot i
la seva Importància, aquest caire d'apostolat no és el més significatiu de
la seva obra. El gran escriptor, anglès roman un artista pur, un artista
acabat, l'èbra del qual és transcendent a desgrat del seu humor'i de
les preocupacions exUa-literàries' d'e
l'autor.
Aquest artista pur. aquest, extraordinari creador — 0 re-creador — d'ànlmés; aquest precís i minuetós. I
alhora sintetitzador d'e fets i de situacions; aquest psicòleg agut, que perdona molt perquè coneix molt. no
té parió en les lletres -neo-llatlnee.
Si se li comparés Anatola France.
aquest hi perdria, per tal'com resultaria massa llibresc ^ohn Galsworthy
no s inspira >n els llibres, sinó en !a
Vida Ell mateix és pn exponent de la
vida que viu. un resultat 1 un instrument de la civilltóació eç què s'ha
format, un brot caraclerisnc de la
cultura anglesa. El seu humorisme
racial perdonaria els sens defectes', si
en. tingués; però esmalta les seves
qualitats, colora I·i seva filosofia, torna fàcil i natural el seu estil i dona
unitat espirimal a ' la "seva' obra,
aqueixa obra copiosia. dlverga i multi forme. aa la qual sempre és grat de
reconèixer, fins en els més petits fratrments. un dels grans mestres aciuals
de la literatura anglesa.
-.'

. FLY.

A la memòria tó P. MafiaBet
•L'homenatge que la ctutàt de Tremp
1 )a Congregació de Fill» de la Sagrada Família dediquen a la "bona
meriiòna de I illus're patrici m·ererL·
dis.-im'P Josep Martaneí i Vives.S. F.,
amb motiu de descobrií1 la làpida' del
pàsseig que portar* el seu nom- per
aç^rd de l'Ajuntament. consJstMrà en
els següents actes:
Diisa&te. ítia 8 de feiembr? Després
ç 1 èficï que'es celebrarà p la basílica
a r t ò q u i a l amb asslsiència de l'Ajuntament, del reetor 1 les autoritats.
delíP'. Superior general de la Congregació • altres persónalUats. tindrà
Üpc él desíohrlinent de la làpida del
Passeig del Pare Maftunet, costejada
peTs Fills de là Sagrada Família.
' Olltvms, dia 10 A les deu del -matí
El "Bud. Rector 1 Rdes. Comunitats
de Beneflclats de ia basílica pàcrro-

Lo Jaume, que arrupit prop dels panyols de la maquina pa'ulliva per
a flear-sç al' cap: «Savez vous parler
ffancais?»—«Oui, Monsieur. je le parle un ipeu.» "Comment apelle-t on ceíai?»' «Cópo se llama esto?. • s'aixecà
en sentir la remçr. veus de «mando».
soroll de ferros, esbufecs de la màquina i altres terratrèmols que acompaoyen les arribades
Lo barco. mullat de" rosada i de
ruixim, sTiavia cobert per pàrts de
les cendres que la xemeneia exp«Ueix
mentre la nau camina, i «11. per a millor estar i veure, pujà al castell de
proa, respirant amb delícies la frescor del 'dia- ixent. Agafat a una coMa contemplava estàtic la planura blava de la qual
eixien com monstres marins d'altres
edats: lo Frioul. lo Cap de Monirefton, "Planler i , tocant quasi al p, rt
lo castell d'If.
La claror deí sol que per Orient
naixia daurava les variades randes
qi|e la bate matina] retallava en lefe
tranqutles algúés. De tant « i i«nt
un raig de sol sortia dret en l'aire,
un altre el pegula. fins que tants «ui
sortiren que una. esplèndida auràola
de lllets d'or fus se fo?mà a l'horitzé... I l'aurèola engrandint-se. los
dàurats raigs estenent-se. los ocells
marins saéijdlnt ses blanques aüeè.
lee pescadors vogant enfora i >a terra animant-se amb dèbils remors,
proclamaren de t astre Sol l'esplendent eixida.
Davant la proa del vapor que havia parat sa- marxa afanyosa i que
cçm ser prudent anava avançant amb
precaució, s'estenia la beUa ciutat de
Protls. la que fou colònia heUènlca
quan ho eren EmoOrhM, Gadea; la

quial de Santa Maria de Vall d« f
1 da FHls de la Sagrada Faimiii,T
Vebraran on solamne ofici ÍUnerai •
siifratrl de l'ànima dol P.. Mafiaaíi
qui fou dlgnissjm beneficiat de I'SI
Colegiata que ayui ostenta el glonïf
títol de Basílica Menor de la ciufj' ^
Tremp.
11
Acabada la missa dirà l'oració m I
nebre «1 iP. Antoni Samà, S. f . . i £ 1
seguit, «s cantarà l'absolu. final I
A dos quarts de ía tarda S o l e ^ l
sessió Uterario-mustcal a l saló 44I
CoHcrí, dedicada a enaltir la meniòr ,1
del virtuós P. Mafianet
'

S a r d a n e s
Demà. éWendrts, j i * leitmbrt, m,
Corts. — Flats de Cuiam, j o \ . I
Sardanúti. Cobla, La Principal Bamloe^l
I tlMirtra. — Hapi Pep Veotoza. •. ^ I
CalhatèBia.
1
Lfi

Reial À c a M i a 3e Ciències í i m
OBSERVATORI FABRA
Secció Meteorològica I «ismlca
Setmana del 27 d'agost al 3 de séien.!
bre de 1923, a les 8 hores
ESTACIÓ METEOROLÒGICA
Temperatura màxima, 25'5 graus ell
dia 30 a les 12 h.
Temperatura mínima, 10'3 graus d I
dia I a les 6 h.
I
Màxima velocitat absoluta del veml
13 metres per segon, el dia 31, a lal
15 h. 20 m. del NW.
. Pluja total' en mil·límetres, 38'0elil
dies 27. 28; » , 31 i 2.
Saturació de l'aire, 21 hores en totil.I
Humitat relatíva inferior a 50 psl
100, 2 hores en total.
Humitat relativa mínima, 45 per 1CDI
el dia 1 a les '.I h,
ESTACIÓ SISMICA
Dia 28. —A les 23 h. 36ra.52 ». emw-l
geixen les ondes de primera fase d * l
tremolor de terra, la distància epícn-1
traí del qual é« de7^50 quilòmetre?
Dia I.—A les 3 h. 12 m. I I 8.«'«-I
cien els preUmmars d'ún violent tmIrèniol esdevingut a 9.4CO quilómelrei
de Barcelona.' Aquest terratrèmol l« |
estat destructor al Japó.
El mateix dia, a les 8 h. 31, m, 211,1
emergeixen les ondes gravifiqnes d'un I
altre terratrèmol.
Dia 2 —Una rèplica del terrttrèraol I
japonès es registra a les 3 h. 0 m. Ov j
El mateix dia 2 a les 10 h. 15 m 2 í. I
«nergeixen les ondes lentes d'un Ire-I
níclor de fases confuses. A le» 22 h. 5ll
m. 42 s. es registren les ondes longihi·l
dinals d'un altre terratrèmol, ia distàn I
eia epicentral del qual és de 4.770giii|
lòmelres.
El Director de la Seccií, |
Dr. Fontseré.

que en temps més - recent ha
aliada, enenïíga 1 s í n a ' d e la gr«l
Barcíno. d'on eixiren les naus ÍMI
en temps d'Alfons V d'Aragó feriu I
aquella gran proesa en to pòrl i gen'l
de Marsella.
Tan cap&oat estava lo Jaume rM
cçrrdani històries velles, que-no s'í I
donà de la quietud relativa qw|
en lo barco regnava. '
L'hora de deixar del tot ia pàtnil
bavia ambat. Digué adéu als do* »l
tres m a r i n é n que durant l o viatge -1
havien parlat, mirà una darrers <* I
gada la bandera que flamejava • I
pop?... i s^ltà a terra.
Quan lo bullici causat pels pafi*'
gers, criats de fondes, caqretopert.
cotxers d'ómntbus 1 demés induS'
trials hagué passat, es trobà damani
drt moll.
No coneixent carrer n l casa, m'"!
amunt I avall, es ftcà. sense adoosfse'n. (es mans a les butxaques, i * 1
tal posat es quedà contop>plan'
mar. que tatxes coses diu a qui
parlar-li...
•Hombrel» — es digué a sl ipai«'1
amb bon humor, encara «m Ó1*^1?
sis pessetes!... Compraré un coll *
camisa, un sabonet.. I aixacal1, '"M
ulls llegí damunt «Tuna porta!*1»
.C«fè, chocotet, diners a 1 f » 0 ^
Sort que sé el frenoès. sinó «m 1 *
dava en dejú Cafè? Ciocolat? D1"^.
.à 1 • franc? Tot això és més clar
l'aigua.. 1 rtin ha que diuen T ' t ' i
llenpua francesa és dtücil drenMno"
Encetem les sis pessetes i entren»
França.»
[
Girà el pom de la vWriere 1 se
I
trà al cafè, bodegó o restaurant^'I
se 11 rjpresentav* com la P*"?*!
agr uvadó da «ents 1 ocses í t a a c * *
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Vcmlerincia d* les V*i de la nit)
Jilr a ^es sei de ki tarda, sota la
taidincia de l'akaUle, hl hagué una
unió amb assistència drfs vocals
íoclàts. per tal de nomenar un al* velerluarl, tal com la llei mana
Idegut a l'augment de població.
|van assistir-hi 24 membres, entre
Irirtors 1 vooals. havent-se presentat
Lea instàncies. L'una, del senyor
kUà Vidal, i l'altra. d'En Ricard
nzilez. La primera obtingué 1 vot
fia segona 21.
Ifou. doncs, nomenat él senyor Rl
GntèltB.
Un plet que interessa
lAquest mati. per I"Alcaldia, s'ha
iciat ais propietaris del pati proper
teatre Vinyes, en el sentit que tns
iio la tanca que van construir secel permís del municipi, car si conovenec aquesta ordre la brigada
(aniclpal serà. l'encam-gada de íerdesaparèixer.
Il·legna una curiositat espectam I
1 interès crelxwit, per «ober com
rar aquest piet entre l'AJuntant i els propietaris esmentats.
Altres neves
|A les onze del ma li ha ocorregut
senàible accident, A unes obres
la casa numero 5, del carrer de
tvallers, s'han desprès unes quar|ç rejnles, arreplegant l'obrer Vicens
quer. Ha estat auxiliat a^a casa
.-ccers d'una ferida de pronòstic
«rvat a la cara.
|—La professora numerària de In
nftal d aquésta ciutat. Na Victòria
oteno. ha soUlcitat l'excedència.
|—El Rector de la Universitat de
ircíloàa ha signat el títol de batiler a favor de l'alumne d'aquest
lütut En Ric anyada.
•L'inspector de jfcriniera eas-nyan
1 b& tramès al Rector de la Univerit un informe favorable a l'expé
leflt pel qui es demana d'obrir un
>l-legi no oficial Je nois, al poble
Linyoles, regentat pels Germans
la Sagrada Família.
Costes de G a r r a f
SITGES.—Entre els catalanistes d'ae:ta vila.I.de sa •vuiaiva, ha descommemuniciò de' l'Onze de Se
bre. com Ja vàrem avençar linlloc el propvlnen; diumenge. 9
fcl corrent El míting se celebrarà
p jarcUns del Prado Sulmrense. 1
1 ia rut, en el mateix centre; es repsentàia ei drama català en tres
tte, d'Eo Josep Maria de Segarra,
P foc de les ginesieres.. per la mal·ia Companyia que l'estrenà al
latra Bomea, de Barcelona,
i—Ei ball dels casats que va doWJse, diumenge passat.' a la- nit. a
L sala d'ejpeciaciee del Cas ui 0 Pra
[- Suburease,.^ qual estava del lot
Vamit de draperla de vamis có"i 1 bellament ilimninat. va resulforça lluït, si bé s'hi trobava a
pilar aquella nota d'entusiasme 1
Ja que donaven els grups en les
ws danses predilectes. La música,
càrrec del sextet Mozart nüm. 1.
» dirigeix el mestre senyor Ton
«li, molt., b* en l'erecució de l'esUit repertori de ballàliles.
I-En el Pavelló de Mar, també va
MdT'hi lloc un lluït ball de cotiiló.
Ifegut a les darreres pluges, les
Tnyes han millorat molt,. amb uns
pnc pam» de sa or que ha penetrat
I ies terres. Per tant. ara e> con;
(Uwa que ia collita del vi serà bon
regular, així com abans de la
jmja es créla que es' perdria la cu\ l í i gairebé del lot. Les t a ^ e s .le
"anar no es començaran almenys
d'aquí una setmana, puix a les
|"jy«8 els raíms s'han' r^et i re«rdlt molt
M o n t s e n y
BRaa\. — Després de ràpida 1 pe«s» malaltia, ha mort al poWe de
«eda. on vivia, el malaguanyat Jove
Fe', de la fabrica de mobles d'En
I
^ « o 8 . En Pau Font Cplet.
Resulta a Breda, l'acte de trasllael cadàver del Jove Font a sa
'rera estada, una Imponent 1 sinceJjanllestacló de dol, que prova les
wites simpaties que gaudia a l'esa*ntat poble el flnat.
ltr* els molts amics i companys 1
J ï ï ' · 1 to^itat del poble de Breda,
•rea al fúnebre acte infinitat dada Barcelona,
«efcl l'atribolada família del malQ>'ai Jove Font el tesümoni del
re mi» alncír condoL
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S'ha. celebrat el ÍV concurs de sarCoacura d'Història i t Catalunya ortuitzat
, B T U Jovestat Nacionalista d'Atenys dc danlsiss, organilzat pel Casal Català.
Aquesta festa constitueix l'acte mes
Acord sobra el Marroc
.•dar.
important de la temporada d'esllu.
De l'incendi d'un bote
VBBEUtCTB
A la sessió de la Comissió Provinï a cobla «La Principal de Per el acial s'ha pres l'acord, amb el vet en
L'incendi d'Un bosc u l'alta muntaTema 1. EU primer» Comtes de Barce«aura del diputat lerrouxista senyor nya, enwe Alcover i
R.ba del lona fins a Btnmtan IV, cl Sant; uaiú de da», va toca» escollides sardanes en
amb Atatfó
tols els actes celebrats, els quals van
Torruella, de Oetoanar al Govern l'a. qual sinistre eh donàrem compte Ca^Iunya
rrco: : •Co^Hfs 3r Barcelona fins a Ce- ésser sumaniont concorreguts de la
bamló _del Marroc 1 el llicenciament ahir) enceta duta 1 és formidable. rrttrncr
IV. Scttr Intu
coMnia forastera 1 d'olotlus. A Font
Immediat de les tropes.
Aic*S3it prinnf. t i «Cuitre r l Pilós..
Aquest migdia ha (ires molt d'lacreAccesít se^eo. 1. ^«Honorar a Barc.lona. Moixina. hl acudi una gran gentada,
ment.
A
hgres
d'ats,
aqu««t
foc
té
el mateix que a la plaça de braus, la
incendi a una fàbrica
Ao^ssit irptt- Seijst Itma
un front d'uns vint qullóltietr«s
Aícísiit ijua/t L. : •Re.otils del Í77 al qual va omplir-se per oompiet. lEnEns diuen de Llansà que s'ha deitjj».
les colles que 'hi prengueren part,
Per a l'Expealció del Moble
clarat un formidable Incendi a una
Tema II. Festes cabdài* de Pere l el Ca- tre
fciren premiades les següents: Nostra
fàhrlca d'alcohols, {propietat del se.
Ha arribat un «mpleat de l'Exposi- tòlic
Premi. L. : .tlor de reia: honra del po- Dansa d'Olot, quatre parelles, amb
nyor Àngel Bosch.
ció del Mobl«. de Barcelena, aeom ble.
125 pessetes; Els Petits Dansaires,
Es calcula que les pèrdues són de panyat d'una parella de Mossos d'EsA«es&it primer, t : «Dol H morir per la d'Olot, quatre panulles, amb 125 pesseiO.ÜOÜ pessetes, i es creu que e l sinis quadra, per tal dt* fer-se càtrec d'un piiri*»Traú I I I . Festes caMala del regnat de tes. Aquesta colla va cridar'poderotre ha estat ocasionat per una es- dels tapissos que se s<*ven u In nosI t l Conqueridor.
sament l'atenció. Anaven veslús amb
puma de la caldera Per sort. qo s'ha tra Catedral; per tal qne figurin a Jaume
Prem. t.-: .Arenys de Ma».
.aproplate vestits catalans i ballaren
hagut de lamentar ca(> desgràcia per !a propera Exposició del Mtile.
Aocíssït primer. L . : «Fcnl Pàtria».
Accèssit segon. U : «El treball dignifica molt bé les sardanes. iLes dues primeaonal .
res sardanes irevesses cap cedia les
els homes».
Di) futbol
- Aevtesit tercer. I . : •Seixama any» de va treure, l la tercera sardana revesUN altra foc
El Club Esportiu Mora la Nova dt* regnat».
, .
sa, aquesta colla de Jovenísaims danA Torroella de Montgrí s'ha calat ha pres el norti de r. F, Catalunya.
Tema IV. Fets capdal» del reanal de I \ - saires la van treure. Es componia de
fc a la muntanya Miranda, la pro1 re n el Craa.
gfeutils damlaeiles i joves de I I a 13
— El partit de futbol jugat aquesta | Pr*«nl. I . : «Rocognoreruat príeeTes».
pietària de la qual és la senyora viAocíSsit prificr. L.: «Maafrcd de Si<;Uia>. anys. els quals sdn: Cono^xtíó Mastarda a Torredembarra, entre els
dua de Pere Marquès.
Tema
V.
Les
.
vespres
aicjlianes.
ramon. Marta Capdevila. Antònia AuÍS'bau cremat uns 600 pins. siipo- equips Europa, i la. U., E. de Sans. ha
Premi ; «La terra més formosa i més en.
l Lourdes Brussosa. Francesc IRosant-se qn- les pèrdues són de 3.000 estat guanyat pel pruner, per quatre cisodoea ís la nostra estimada terra cata- bert
dón. Ramon Masramlón, Enric Sagols a dos. haVent quedat en possas- lana».
pessetes.
Aíl-iíssit primer.' L. : «Via fora».
.
' crest Danès 1 Manuel Riola. Jovensiò de la copa dnada p«l senador seAltres noves
Aressit segte. í. : «Dama palcrmitana».
tut de Figueras, de quatre parelles.
nyor Payà.
. . . í
Tena
VI.
Expedició
de
catalans
i
aragoEls dies T, 8. 9 i 10 d'aquest mes
125 pessetes. Barretinaires d'Olot, cinc
nesos a l'Oriènt.
Altres
novss
celebrarà la seva festa el barri del
Premi L.: «La Ucngna catalana «9 Bta parelles, amb 100 pessetes. Alegres
Durant Us Tetr^iorals ocorreguts dies dolça qne la mel».
Dansaires d'Olot, quatre parelles, amb
Carril. La part musical anirà a càrAccèssit primer Sense lema.
enrera va caure nn llamp a l'esglé- 1 Acteasit
100 pessetes. L\Eacut (Empordanès, de
rec de l'orquestra Art Glroui.
segon
Lema
.AltnogAsers».
Tefia. Vil.' Fets capdals del regnat de Figueres, de quatre parelles, amb 125
— Ha estat elegit president do la <ia del •p.·bie de L * Biera. havent prodesperíecVts al campanar 1 a là Pere m , cl del Pnnyalel (IV d'Aragó)
pessetes. Olot Alegre, quatre parelles,
Cambra de Comerçv de la Indústrií duït
Gràcies a Déu, ningú va pen- prem-; : «Fets capdals de Pere UI el del amb 100 pessetes. Al final, ía cobla
l de la Navegació, de Sant Feliu de rectoria.
Punyaleu iIV d'AraeOi. Sense lema.
dre mal.
tocar «Els Segadors», a precs dels
I Accèssit primer : «Teu capdals d'En Pere va
Guíxols, En Salvador Janer.
concurrents. 1 van ésser chorejats
Ittl et del Puní-alet» Seme lema.
—
A
la
missa
de
canwanya
que
tin— Els dies 9 l 10 del mes que som
Accèssit segec. I,. : tLc» gestes d'En Pe- pel ipdbllc 1 molt aplaudits.
Se celebrarà a Qlot la festa major d? drà lloc el dia de la fusui de Santa re, llt»,Tecla,
semblà
que
hi
pendtah'
pàh
leí
la Mare de éu del Tura.—Amb un èxit esclatant, es va dur
autoritats tpès representatives, ultra
— Ahir va reunir-se la Comissió «Is sometents de fes comarques, sota
Accèssit primer L : «Per bona fe».
a terme l'anunciada Assemblea cl'OrAcatesil
segon
I
,
.
:
fL'ainador
de
Catacentral de l'Ajuntamenl, per tal d'en- èl cothanament del general Pereyra.
dés Terceres del Bisbat, organitzada
lunya»..
carrilar l'organització de les fires l
pels VP. Caputxins, de la nostra ciuTema
IX
Coulunya
1
el
príncep
Carles
— A i'-,-ímiui de la Salut s'hi cele- d* Viana. ' '
festes di^ Sant Narcís.
tat, la qual tenia per finalitat la dibrarà aquest ahy la feSta de la MaPremi. L. : «Pàtria.
'
fusió de l'esperit traucisoà, segons
— A Vilatehent s'ha trobat, a la re dé Déu el dia 9 d'aquest fnws. .
Aeciíit primer'. L . : iRemcmbram la nos- és voluntat del Sant Pare Pius XJ
\ ia del tren, el cadàver d'un hyrp6tra història..
Amb tal motiu, se celebraren imAosfssit segon. Sense lema
el qual ha resifUat ^sser Marian PèTema X. Els Reis Catòlics l unió de Ca- portants actes veUgiofos, ela quals
ret. Es veu que algun dels treus del
L a
Costa
talunya i Aragó amb Castella. Desen. foren concorregildisalcàs, demostrant
mati «1 va matar.
XI. Esd^renimcnt* polítics i guerres
VILASSAR Dt MAR. - Després de • * T'anà
Catalunya durant el regnat de Felip IV. la simpatia popular i l'esperit de fe
que aixeca al seu entorn l a memòl'interessant panit .dtnauguració de
Premi. I . . : .Catalunya pàtria mera».
ria del gloriós Sant Francesc.
AsccssU primer .1 : .Vi^c» el Someteat».
temporada. F . C Earíeloaa • C. S. de
Accèssit
s^goo
L
:
.OuoMiue
tàndem
etc.»
Pla del Lobregrat
Sabadell, 'que es va jugar diumenge - Tema _ XII La guerra de Successió; fe- Al matí, amb assistència d'una Coal camp dé- la Unió'Esporti- lip V. 1 les llibertat» dt- Catalunya
missió municipal i dels diputats seSAvNT VIGENTS DELS HORTS. - . passat
va, la Junta d'aquest çiub ha conPremi L. r «Catalunya, comtat gras».
nyors Ventós i iMasramon, se «eleTlníuòrèrh la visita de l'OrliO del xa- certat
Accísíut primer. L. : «Jorn de. dol».
pír
a
diumenge
vlhènt,
dia
9
mós peblet de Tiana.
Accíwrit segon. «Cnerra de Successió o tes tirà un solemne Ofici, predicant un
del corrent, la celebració d'tlh pdrtlt llibertats-de
beliísslm sermó el P. Josep de BeCaUlunya». Senae Itína
i'OrTeò Tlahenc. portant al seu da- entre els brimets .'partits, «quips del
Aeçíasit tercer, t : -.Bon cop dc falç»
salú, versant sobre les glòries de les
vant el seu mestre E n aiemuel Bosser R. C. D. Espanyol iulegrai pels JuAteses les teves rellerants condicions, «I Terceres Ordes 1 llur influència i
1 comissionats del dit poble, arriba- gadors: Zamóta. Canals. Mòntesinov. premi que no s'adjudica al. tema VIU, en
ren'amb el tren àí les oxize d'el riiatt, Trabal, Sanahuja, Hevlg. Mallorquí. concedeix a la ismposició qne porta per posant com a remei de la nostra soessent rebuts, malgrat el temps do- Lakatos. Me«ri. üoiizàlej;. joaníco) i lenja «Puixança del cristianisme, que obtava cietat l'esperit franciscà.
Acabat L'Oaci, es formi ona prol^nt, per tyt l'Oifeó Viceati. amb la el F. C Badalona, amb En « í u . Màs- tema V dcJirat dfesert, s'ad/udic» .i ta que
Senyera 1 nombrós públic!
leiaa .Remembranca». la anal 00- cessló, molt concorreguda, la qual,
sanét, Moscardo , Rodflito, Maurici. porta-per
passant pels carrers de Ja cltitàf,
. Acte seguit, després de ritlirçahvi Qomis, Ricardiu, Marti. BbSch, Llon- Uvs atteiaa IX
El Jnrat Qualificador. - President doctor anà a íer un acte d'bomenatge a la
d'afectuoses salqtaciens per ambdues gàs, Cantüvert
Tomàs
Carreras
ArUu,
catedràtic
de
U.
Deiparts 1 fer el canvi de senyeres, es
versitat dc Barcelona: eocala, Xavier de Verge del Tura, cantant-se pel pu
iraailadaYen a 1 estatge del í^ht(« Ca- Degut a la vàluà dels eqUips i dels " " í - ; Frederic Quintana, CarleS Xena. mos- poble cançons religioses i enardiut
sBt íosflj Polonicr. Francesc X. Miró; se- se vivament la le de tot el poble. L a
tohe. on foren rebuts per les autori- resultats obtinguts aquest estiu, en cretari.
Josep ^l'Hiu.
processó acabà a l'església dels PP
tats 1 la Junta en ple de la 4 i U epti- els quals la victòria era alternativa,
La^fcsta se celebrarà, com'onne s'anna- Caputxins, on es dona la benedicció
to,t, celebriusl-se ai«i una (tètepció s'espera un niatch moli rehi-it, etis- cii'.
61 dí" 9 dél corrent, a les sis de la
tota plena de cordial ftateraitat
lint gran abimació entre els afleio- taçda, a la sala d'actea del Centre Regio- de Sant Francesc.
naluta. .
n^ta
Seguidament (bl bagué una reunfú
Degut al mal temps regnant i'hadels directora de les Ordes Terceres,
bllltà l'espaiosa sala d'actes per a fer
AHGiB^íTQ«A. — Amb mplt d'esen ia qual es donaran a conèixer fes
l'àpat, el qual havia de celebrar-se a plendor s'han celebrat, durant els dies
la Resclosa.' regnaut la mes 'gran 1. 2 i 3 del c&rreiii. » l'Hotel Solé, les
A les quatre de lal tarda, dispar da conclusions de l'Assemblea.
A les tres de la tarda, començà
alegria durant l'actí
festes de Motoa Senyora & la Salut, focs Japonesos- l enlairament de gloaquesta en els claustres de l'Hospi,
1 bus, esseni la delícia dia la mainada.
A les cinc de la tarda i sqta la di- que anyalment celebra.
El dia i .a lés qu»ire de la tarda, ' A les cinc, ball infantil., el qual ci, bellament ornamentats.- - '
recció dEn Manuel Bosser. del qual
A la presidència hi barvda el P. Joes pot ben dir que té una voluntat de dispar de traca valenciana, i a dos va ésser força concorregut
de BesalU. comissari de T . O.,
tertv. 1 un e-spent pursment d'artista, quarts de cinc gran partit de futbol
A les deu del v«spre, gran ball, fi- sep
fou cantat per 1 Orfeó Tianenc, com- ui camp de rArgfriiona F.. t , entre nalitzant amb lu Polonesa 1 batalla el Jeverend senyor ecònom. P. iGuarpost de me^ de cent peisene*. un se- els equips S. é; jCqianià i €. D. Iris de confetti i serpentines, amb fantàs- dià d'Olot, el diputat a Corts don
lecte 1 escollit reperion, com ho pro- !• Mataró, disputant-se enze meda- tica illuminaciC'.- acabant-se a la mi- dgnasl de Ventós Mir, representants
dardes religioses 1 membres de les
va la repetició de diverses composi- lles ofertes per 1 Hotel Sofe.
' tinada. en mig de gran animació. - Juntes.
cions, però especialment «L'hivern» l
Malgrat la pluja que va caure el
Després d'ún animat psrlit. va sorEs pronunciaren alguns discursos
• La Sardana de Ja Pàir.a. Quan tir viatoriüs 1 iris. p^r 0 gols a 1.
diiunengf. varen ésser moltes les fainteressants, pals senyora mosfuu r«peiidj»íla darrera, i quan diu
El dia i . à les nqu del mati. pas- mílies que es-iiuegen en diiferents en- molt
«Fills de la terra catalana», amb prou sada-per la . Banda muhïoll·a·l ideí contratres que Varín cphcdrrrer à tan sèn Jeroni eladu, P. M". Borduy
leines
sentia res del cent, ofegat Mataró, lecorrent els principals car- aristoc.fatiaa tçsta, que és una de les Toitrents, mossèn Josep iPou, Josep
per l'entusiasme que enval al nom- rers.
millors que SÍ celebren durant l'es- iMaló. imossírt* iFjianoesc iRabassa i
brós public que omplia el local, flns
tiu en tot Catalunya 1 que ve fent-se mossèn IMartl Mir. Es recilaren poesies i també es llegí ^un breu donant
que.el dlrictyr de l'Orfeó Vl^entl. E^» A les deu. Ofici solemne, smb acom- molts anys ha.
la Benedicció Apostòlica del Sant PuRamon Camps, s'alçà pera fer ofiena panyament de la Banda, a la capella
J una iiaçada molt artística per ai de l'Hotel Solé. la qual estava pro-1I -1-Ha sortí! Ja el primer número ré als assembleistes.. .
de Tiana, antb paraula, d'un ends fusament engalanada, havent-hi una del perièdic «La Veu d'Argentona»,
LK)Ffeò Popular Olotí. dirigit per
i efecte que poc se'l podia esperar el nombrosíssiena . ancurrenaia
moüseèn Torró, cantà un - rec Ull de
Acabat l'Oflci. la Banda tocà algu- qui endreça una sadutació al poble belles composicions, acabant amb el
séwyor ICaD»ps. puix en fer remem; a
premsa en géneral. Publica arbrança de ia tasca que han fet. que nes safdahes als jardins del dit Ho- ticles
patriòtics
1 d assumptes locals, magnítlc Cr^do de la Alissa del Papa
tel.
fan 1 qua han d'e fer ela Orfeons catadefensant
els
interessos
d< !a pobla- Marcel. 1 l'HIinna a San» Francesc.
lana «uns — diu — nascuts entro la
A les cinc. lluït ball a l'ehvelat. arLa presidència va llegir les conctd.
,
1
,
.
1
,
,
'V
r -'-i'- mar l les muntanyes i altres entre les tlsticamehi aixecat als patts de l'Hoque íoren aclamades, i desmuntanyes, riu l afraus, l mentre al- tel Sole. que esiava exornat Mwb fu- ' —la vigília de la iMare de Déu. clüslons
el president, digué algunes patres germans lliuten per altres mit- llatge i flors naturals, en thig d'una al tV-'Spre. la companyia d'aficionats près,
raules de final i gràcies a tots els
jans, nosaltres, els Orfeons, lluitarem gran animació.
del Patronat Obrer de Sant IsldTe re- que havien col·laborat.
alçant molt fort els nostres cants. Un
A les deu del vè*pre. gran baJI a presentarà, al Càslho d^ Propietaris,
Tot seguit, els terciaris que havien
visca ,a. Catalunya, donat amb tot el l'eneviat, al qual bi havia tota la co- l'emocloiiaht drama «El misteri del
cor, per l'alcaide En Joan Costs, fou lònia estiuenca l molta d«ls pobles bosc», que tants èxits ha obtingut vingut de fora. entre els quals bl
contestant amb gran entusiasme, en- veïns, lluint les senyores 1 damlSel- arreu on s'ha ,representat, i la diverti- havia un notnbrOs grüp de Girona,
marxaren cap a les setes poblacions
tonant-se «Els Sesadors».
les sos mlilots ^ B l utiehts, esdent ob- da coinéçla «t'n" mort ressuscitat».
em^ortant-se'n un bell record del dia.
saquiades amb. un ramell dé flora. 1 Aqqesta funció serà a benefici del
El dia 3, a les onze dtl mati, mis- dit Patronat, i és d'esperar que AITOBITZEU LES NOTES DE LES
A les set de la tarda retornaren a
sa casa. emporiant-se'n bon record sa a la capola de l'Hotel
dbtlndra un falaguer éxiV i la con- 0UAL5 ENS PRF.GUEN Uà PUBLICAdel poble de Sant Vicenls els de
A dos quarts de dotze, escqlllt con- currència sabrà coronar els esforços CIÓ. AMB UN SEGELL O l^NA FIBTi^na
^.y
cert i dansa a l'envelat.
. fets per aquesta benemèrita entitat. j MA ULL ENS SIGUI CONEGUDA.
(Csa/eréncta de Ui 9 ** la H U )
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MOVIMENT DEL POHT
Dia ».
VAIXBIXS BM-rmATS:
Vawor opanyol «Sac», de Hotlrt, «mb mlorral.
Vapor Brance* «Ju-Ioti de Muacka amb
Ml,
Vapor franc*» «Carnoole»> dc Maragia,
• mb ou*.
Vapor rtraoi-' «PtOalba», de Glita. aob
rarbó
Vapor espanyol «Trini», de UàUca, amb
cirrega general i 101 pasaabrets.
Vapor bolaad»* «Slot Haaiagau, de M4la«a, amb cAr.-ega Keacrat.
vapor noruec tGcir», de Vigo, amb cArraga ««eral.
Vapor eapanTOl «MakAa*. de MahA, amb
càmsa gcacnl i u sanatgera.
Veler italià •RaaaU», de Boaa, amb carbi.
Llagut eapanyol -»*»"'"•' 11», dc Vinaroc,
amb cArrega gmerti
vapor iuli* «A. acaracUisi», dc ManeUa i
escalca, a*b càrrega general i p—aatgr.
(VAIXHLLS DBSTATXATS:
Goíata eatianyoU alaabeb, amb càrrega genetml, ca» à Tan n c a
Vapor eapaafnl «ViaMla La Bada», amb
i irrega general, cap a VaUnda.
Uacnt «awiyal «Teresa», amb càrrega geueral, oa» a Sant Carle*.
MtUebot eavawi .aoíeda*. amb càrnta
cenerml, ca* a Màlaga.
Ooleta espanyola •Oonetcio·, amb càrrec*
reacrtf. CÉ» a Sant Mfln.
V*U* italià «Cataiocaa». ca Uaot, ca» •
Bianegi·.
VAIXUI.LS SORTITS:
Vapor anglta «caattte», aanb càrrega g»
oacal i da teànsit, ca* a Tairagoaa.
Vapor noruec .VUJa*, ca Uo&t, caf a Alger.
Vapor espanyol «Tuao», amb càrrega gennal, ca» a Cartagena 1 «acala.
nrnf01 e'*aay4> ,a***,lm asab càrrega ge_Vapor espanyol «Marqués de Taria», amb
càrrega general ,cap a Bilbao 1 esoaÉH
vapor aanajvl «MaHarca», amb càrrega
geucral, cap a Palma.
LA

CAMBRA D l COMERÇ I IkB
NOUS MINISTRES

Amb motiu de le darrera crisi 1
<M canvi de titulars es tres mini»
taris la Cambra d© ConHsrç 1 Nave
gaotó da Baroeíona ha Iburat els Mgnewt tetegramoa:
••rirrifiantÉiiilMi asfior don Féllx
Suaré* IacWi*i_ — Minisiro de Haoteoda. — Càgoara Cumenüo y NavaBikolúQ Barceloaa Mtcitala por babar stdo itomado desampeAar nuevamante Mtolstanlo Hdrtawld, «sparando. fundada an »\* úooUitmB y
antecadentet, acantuarA política economlas au antecesor, opoaténdnae
contlnuan diapendlos que
Bapalla
no puada aoporlar y vaaàrA aoerglas
soQctaBtat pera «ua politfca econò-
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mica exterior oriéntaaa eé beneficio
Intereee' Espafla. - Salúddrile cordlalmente. Presidenta accidental Antonio Massó. — Secretarío: Bartolomé
Amengiial.»
«Excrtentlsimo sefior don Manuel
Porfela. Mlnliíiro d"- Fomenlo. •*!
Càmara Coinarclo Nnvegeción Barcelona al feUcitarle por Jtaber sido
nombrado lalnistxo l'uineirto, no puede menos lamentar que vatvoneg pplitíce le bayan terrebatado tle- mi
pueato en que tan iuilaa servlclos
l»reMaba al pals en betteflclo de la
paz social, conflando en que d conoclmlento que posee de las re alldades da esta de«#daciada cludad
servwàu para que la política Gobierno en Barcelona se adapte més a
aUaa que an Uempos anterlores a su
desempeAo Goblerno civi!, — Soilúdanls cordlalmente.. Pre&idenie accidental: Anlonlo Massó. — Seoretnrlo: BartoloiuC Amengual.»
«Exael·siUsLnio senor don Luls de
Arminaii. Ministro Trubajo, |U>mer
do iMiustria. - CAmara Güiusraéo
Nawgación Bolvelona fellicIUdB efuHlvoiBeirt· pur lutber sido llsiuiailu
dsaempeftar un mlaiwerlo tanta lm
podtaacia para 'lus inleresé^ que esux oorporaciíu repreí·enla ofiolataienle y del cual depende, conflando «n
que su pftso por él «frà de gran
provacíio para elementos econünücos.—fialúdanle aíectuosainente. Pre»
sMenie accidental; Antonlo Massó.—
Secrataio: Batoloiné Aiuengiial.»
i

vExcelenUsImo seQor don Miguel
VMlanueva.—MadrttL — Umara CoI—riu Navegaoiúa Borcd^Ba. a!
agradecer uieuciones que le ha dis: psnsado duranle au permanència de1>artainenliO HaclendA. lamenta 'haya
isDklo que dejar Ministeriu por upo1 nerss nuevos sacriflclos Tesoro, ya
esqulimado por una aventura que
amenaza coon arruïnar Eatado sl no
se le. da prooto sulucióu deflniUva,
y felicítaW por su patrióUca actitud. — Salúdanle con todo afiecto.
PMitfMN accidental: Antònia Massó. — Secretario: Barlolomé Arn-·ngual.a
«&xc«tenUata)o senor don looquin
Cbapaprieta. — Madrid. — Camara
comercio
íiafvegat|ón
Barcelona
agradece alemcíones con que la ïm
honrado durante su permanència
-Mlnisterlo Comercio asi cemo a sus
representa ntes en onganismos cít»traies y por Interès demostrodo en
favor exportaclón. — Presidenta oc
c W w f l Arttonio Maseó.. — Sec re
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iftrto; Bartolomé Amengual.
•fexcelentislmo sefior presldenle
i oosejo Ministres. — iCéniara Còrner\ do .VivegaciOn Bareelotiíi con ocaj slòn últtaa crisis' considérase deber
ruanite^tarle au opinlón contraria
poliUca sigueae Man-uecoS, pnes osssienando gestos fabulosos contribu; ye sobremanera desequilibrar prnu1 pueslos. aumentar enormemente deuj da flotant^ con parjulcio nuestra dlI visa y sustrayendo traiMjo gran pari ia nu es tra juvt-ntud que va con admirable patriolismo derrapar sangre generpsa en ingratas tiemiS
Alrica desequilibra aún més nues, ira economia por otra pane oasUga| da gravemeaie por poUtU» econóiiüctt exterior que' ameaaza causar
I nuestro mina. Esta camara que enI Mende debe limilarae expaner sincera y leaimente su parecer en orden econòmico sin entrar en jidcloa
sobre aspocíoe polllicos y militar
que no son de su iucumboncia . usidvrase obligada, aln embargo, afia- ;
rlir outiende «a indlapensable dar '
problema ró·pUlamenie soIucl6n detlnitlva.— Prssldente accideulai: Antonio Massú. — Secretarío.- Bartoluiué
.MuenguaLa
*
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COTITZACIÓ UNIOA DEL COL·LEGI D'AGENTS DE CANVI I BORSA 1 EL MERCAT L L I U R I D l VALORS
VALORI A TERME. - Al mati, B la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de nas: S'opera dt I
Nords de 68-90 a 68*70. i Alacants da 69*50 a 68*4.4 i a 88*50.
A la tarda, a la Caaa Llotja, a fi de mes: E s fa i
de 68-45 a ttS'SO, Andalusos a 56-25, Colonial de 68
Autòmnibus de v>7-00 a 96-50, Gran Metropolità de 1
5275. i Metropolità Cinema a 10O-R5.
Darrera aataió. — Al Casino Mercantil, de dos quarla de cinc a laa cinc de la tarda, • fi de maai S'ha fet de N'ordt
a 68 85, i Alacants de 68'50 a 60-45 I a t»*Ru.
DIFERENCIES D l L I S OPERACIONS A TERME
Da Is tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest mati, ea baixa ü'30 de Nords i 0*40 d'Alacant».
Da la del asaM. a la da les cinc da la tarda d'avui, es baixa 0*05 de Nords i d'Alacants no hi ha variació.
COTITZACIÓ D l MONEDES ESTRANGERES
Francs, 41*50; suïssos, 134'e5; belgues. 34 30: lliures, 33*66; lires. 31*80; dolara, 7'48,25; marca. O'OOOOS, corones, 0*015
AL COMPTAT. COTITZACIÓ D l VALORS NO INSCRITS ENCARA EN EL BUTLLETÍ OFICIAL
Barcelona Tracllcrand Light Power 7 •)„. ·tS21», a !00'50.
Grana Molins Bascos 3 "U. S 93*50.
Mines de Potassa de Siiria 7 ' L . a 100W.
Barcelona Traction and Ligbt Power 7 "lo. pref., a 114*75.
Gran AíetropoUtà 6 "L, • e OS'SO.
Ferrocarrils de Catalunya 6 "u, * a 102*50.
General Tramvies de Barcelona 6 0L, * a 101*79.
Companyia Espanyola de Colonització f>*U a 04*96.
Hotel Rltz 7 uu. * a 91-00.
F. C. Cremallera de Montserrat 6 0|D, a lü0'25 i lOO'aO
Ajuntament de Sevilla 6 "u, • a OS'Oa
Municipis de rExpoaició 6 per 100. a ü9'50.
rtoductes Pirelli 6 "u. a 9 8 m
S. A. Colònia QOail 6 ·|t, d 93'50.
Unió Elèctrica de Catalunya 6 uu a 94*25.
Societat Gallega d'Electricitat 6 tt|a. a 98*00 i 97-úa
(Repredueeid d«l luUMI Onclal)
KaertiaBteiriea S To
AJunumanl* i OlpulaciaM (Uacaal 1.' Ulpotcea .
í.» .
. . 74'H
72-10 Municipi 8em«elr«.
lotorior
A
74-00
> '
•
Bona
•
8.»
•
,
.
J2·ta
M-«
Elèctrica Cinca «T». •
*
A
8125
>
'. .i. ». .
I
Tï'lO
O
O
M
Prod.
Furcea
Mou.
6 Ta 8J3|
»
H
• 78 (D
D
•rrs» . a , I«17 D .
»
»
• < T.
»
c;
»
1910 D .
a-7» Construcclon»
»
E
ri'as
•n-se
Elèc
8 To 7« a
a
D
»
ISl-.' B .
7100
>
P
TI-as
KeeadluaLlovaat 0 T .
•ai
»
£
'a
1913 K .
TO-T» Ulap.
>
GtH
n-se
Amar.
d'Ela.
8
°u 181 31
F
>
mi F .
• «
A
ae-ao
Kxtarlor
<
*
»
Bona.
.»
9
>
r •; B .
182 M
ai-aa
vtm
a
» França l«64 . . • 55 73 Coop. Ftnld Elèc. C Ta •us
>
i• B .
mm
n-oa
I
«a
>
>
1878
.
.
M'M
>
1817
B
.
78'50
D
ea-M
» Diractea . . . 51-50
>
1S18 B .
Ti-M
Vàries
E
# - 1W9 B .
•íl·ll COrdoba M Sevilla. , . MM
V . . . . Mia
88 05
HailL·io-/.
n'r,,
97M
»
JitfOB..
J7
75
H
.
.
.
Transaüàntlca
4' U . .
88'23
»
e i
t>re4i« A. B. C. D. E. F. 87-00
.
.IWltíl,
96 7S Eixampla
•
60u • • i»i a
aín
»
G.
IH.
prior.
.
.
82
M
itse
.
.
Amortit. 0 "u h i :
96-65
>
6 Ta IMS IBtE
•98-75 M. Càc. I PortUiral.B·t. • H'M Canal UrcaU.
•
1907 . ,
<: . . .
93-83
. . . . •8811
18 7Í M. CJkc. i Portnaal, rar. » «
•
1913 . .
D . . . M'H
Aaiand 6 T
Andalosoa 1.» S «U . . M'a
•a
Boaa Batonna . .
•ar
a
»
«.* S ·|. . .
TOO-SÍ
amijuej
É : : : •M'ia Dlputnciú
S»S8
Foment
d,6brei5'·ú
'•
Comr-Atiilllar
ila
F.-C.
3
>
B. . .
àmr.rrlt. •
•'23 OIS. Trainv. 4 I , . . : 80B Ü
»
> OT* • •81-5
A . . . •36'SO
0
•
C .. . .
»
bona Barss. . . . •9IÍ
•8-48 Maiioomiinitat
•nt»
191í>
»
& 'lo . . 93 75 Cor
Ebre. •M-«
16 «0
St. Andrea . . •TS-M B. C. C SAiaota
»
1920
h l ; •n-so
Tayal 6 To lOl'M
•n-a Tramv.
F.-C. Sarrià 6 «to . . . 102 25
Calia Crèdit Com.
D . . . •m-eo
»
»
Bona
•74'»
F.-C. de Caialtinya 6 "u 92 00
K . . .
i Pavimantí 6 To »a
7415 Madri J s Ar»KÚ 8 •u. . 93-75 Conat.
Irea- T. cener F . . . ••OBia
General
Keeadlaj
6 °u MB
t
r
i
a
Farracarriia 1 tramvia*•74 23 n. F.-C. Caialaïu è
» v. »
I924A.
Mecànica VellntaraS T . •H»
TADB·raFotO·l, . .
» T. febrer I»« B. •le-oe
A.
Poma
AndalnaUBTa
• 81B
79 Kord Eapanyal.*». . .
• ' • Tramvjoj SCTIUB « " U . :iS:5
lïïiA. 110011 55
TaaarUM·danuí·u •
» v: »
»
•
í'm. . . M*»
• a
XSU
B.
• V. ociobre 19S8A. I00-N
a
>
S.'a. . . 83 00
100 60
a v. »
Aigua,
Gas
I
Eiaotricliai
19Í8B
»
.
à.'a..
.
Acciona
UB'10
» T. Ni.re.
»
a
b.*a. . . • • • «
insA. loaaa K^peclala
» T. »
Pamplona. . M'M Barcelonesa Elect. 1900.
Catalana Ua* ». D . . • n-s
PrUrltal Barcelona. .
•*•
Estrangera1SS3IL
»
» 1907. • 00
>
» > E . . • n-a
Astúriai !.• hipo»**». . * • ' •
•7-75
ot-a
»
•
191í.
*
» » FíTo
•
»
.
.
M-S
Càdulaa ArseotiBW B *u
•
»
1913.
•
87-75
Ela». Amar. d'Ela. a. £ . nes-a
» a*
a . , M'S
»
» «1. • • •
OMiiaatsaa
>
>
» a. B. •tn-a
Lleyda a R e a l . . . .
••••
Hollera Eapanyola . . w a
Villalba a SegoAa . . «Tà-T» AlfOat Barcelona 5 *To MM
Port de Barcelona . . •M Oí KapMiala
»
»
8 To 101-75 Eapanya in du trial . . •iBt-a
Almansa
.
.
78'50
* de Melilla . '. . •l··i» AbaaaM a Valèucia ad. M'M CataU&a GM E. . .
74-75 Feniniu lir Telèfona. .
> d·SarlIlaii.D. . •M'M MlaeiSaac Joan . , . -87-25
74-a
Hlspauo K i U a a a . . . . w•'li
o»
> de QlïOn Hu-wl . •K0O Alsa-ii;! i Sant Joan . . 84-35
M-a
liousl Bits0Ta. . • ' ajrjl
Uob. Imn. Marroc b *)a 80'2S Osca a Krauça . . . .
.»
» Bons . . 92-60 AnOnlmaCroa . . . .- •1SBA
M'H
Banc Parceluoa ptea.
Calia (t'tml». 5 «i. . . M-SS Nonl espccl»!»"l^ . . It2-S5 Mallorquina d EIea.O·u
• M'M
•
Ma ^lan f a j a l a l i amb aMatiae ao has tiacal coHraaria Deixem coHtatat l-SMm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniminiiBiiBimiiiiuiiiiiinmiíiimmHiiiiiiiiiiiiiniiiM

0UO.U
N a v i Orleans

B

O

O f i c i a l s

COMPANYIA DELS FERROUARRILS
D l MADRID A SARAGOSSA I A
ALACANT. — Caaiitt de Barcelona.
Ues dal primer d'octubre pròxim,
>ls dilluns, dimecres, dijous i divendMs no lesrioa. de nou a dotze, estarà obert a les Caixes ti'aqueala Compaoyia. de Barcelona 1 Madrid, el
pagament daia cupons «us v o s r a n

e) 90 del corrent, d« los oblisocions
Ac piufnliw
següents:
34'QO
» ordinàries
»
>
OOO
'O
Reus a Hoda ,de 1886 1 18S7 a pe^sa- Franca..ie5 5146
tm
Lliurea- ta
& 0/0 Sèrie A de 1893 a ptes. Il'tS Banc Espanyol Rio Plata
235·00 I
4
0,0 Sèrie B. de 1899 a ptes. 10*35 v^èduies hipotecàries
89*2$
i 010
> O. de KM a
919
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S
A
O
I
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B
I
S
4 1* 0.» > E. d« 1914 •
n9S
: «m
.'. O.-i. '
> F . de 1918
*
f/75 4 per 100 Interior Espanyol
000*00
» 100 Exterior
>
»0/0
» G. de 1961
>
e s»
ooa·oo
Accions
Nord
d'Espanya
deducció feia dels impostos de l'Estat.
ooooo
»
Alacant
Els cupuns sliauran de presentar
OO
' OOO
>
Andalusos
acompanyats d'e les factures de llur Renda russa 5 per 100
OOO
'O
numeració, per ordre de menor a ma000*00
«
4 1(2 per 100
]or, les quals «g facilitaran en blanc
000*00
4 per 100
P«l Servei de Tilola, juntament amb Brasil
Banc
Espanyol
Rio
Plata
ooo-oo
el número d'ordre, dea del dia 27 del Renda francesa 3 per 100
57'50
corrent.
Accions Rio Tinto
Els «enyors que tinguin dipositades
llurs obligacions a les Caixes d'aquest
Comitè, sols hauran da recollir el nd- B a n c a T u s q u e t s , S . A .
mero d'ordre que a aquest efecte «els
CANVI — VALOR» - CUPOH»
remetrA de* del dit dia, per estar ja
Rambla del C W M T Ú . •limtrnj ^
plenes per l'expressat Servei les factures corresponents.
Els cupons i obligacions, amortllzades de venciments anteriors i els
E s p e c t a c l e s
ihois pendents encara de canvi o de
renovació de fnUes de cupons, podran presentar-se tots eh» dlraans no
, T e a t r e
N o v e t a t *
festius, de nou a dotze.
C i r c Eqüestre
Barcelona 6 d* setembre de 1923.—
P. A. dol C. — El Secrptarl Pau Ca- I ATUÍ, dijous, dia 6. ott. * ^ J * *
Oran MOUA 3 GAAMS OSaÜTS- *
vattany.
LES (MU.NDOS, dlíicü 1 arriscat r*:
moll de la mort. £. 4». LBB. o r l « ^
Canvií
facilitats per
l a i nou trrtaU de Torç* ^ J * .
E L S OBHMANS REHBOííB, taMBO»
Banca
M a r s a n s . S . A . < lowns parodlstes i musicals. S ^ ï ï ?
l èxtt dels 60 QAIAfi COMBDB^ I
B O R S A O I MACR D
I
FRED 9HLVESTER 1 O . ^
*
4 per 100 interior, comptat
72*10 60.
ÜBS&BNS. I * B 4 MARYLAND Y A ^
»
fl me»
OO'OO (MOTO
1 KAYOSCHY. Í S P ^ * ^ .
I
»
ff pròtim-.. 00*00
1 AmortllzaWe 6 per 100 (1920).. 06*60 C. FOiVTAlNAS. CH\38tVO THE ^
QUBB. THE STSR.VKAY. &rtaW«.St
Banc d Eípanya
500*00 miques pels g r a c S o a n » _ ^ 5 i S *
Arrendatèria de Tabacs
250*00 , CEfiBQeK. MSAKMS 4 UtWnS" a*r
Stat. Gral. Sucr.a-Obligaciotia 00*00
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KODA'K· — iDemà, a l e s deu de

— Cada
t's dijous 1 dlsw·bt·s, matinées
Fia'is — Dijous que ve, 3 OMl^S (DEBUTS, 3.
pespatxu a Comptadurta.
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T E A T R E

Coliseu de variettts
companyia d« sarsuela de
JOAN V I L A
BUT, d e m à , dWendres, a la nit,
fia r e p o s i c i ó de la formosa sarea tres actes, de rinslane mes8ar!)ierl. EL IBAR3ERILL0 DE
I^PJES. PRESENTACIÓ de Jloleonls l Paco Gallego.
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[El seu representsnti Jofep Pagàns, Ponent, 28

Catalunya

i W O N T A L E Q
R
E
C o n t a r i a , C o l ò n i a Beso, Pont Monges
O r a n r.ns de moda
lAvui. «liioi's, l ' e í l r e r i A : J-A I L I A
S e r v e i d i a r i d ' a u t ò m n l b u s , d e s de
D E L T E R R O R , per ü o u d l . i l l L l ! i B a d a l o n a H o r a r i s i detalls T e l è f o n * :
L ? f . F.l. P R E M I I R O i , ríJEl» m é *
gran del malTg.!anyat arllatt vVUUv 46 6, 3m A i 686 B .
c-> R n d , J*V.\K MECm.v
Mabel
Nnrmntid. E X P O S T I ) I N F A i U I L , Cómv-i
D ? m à . d l j o . ! » ' i . » M )1.T
L N ' . MtM.M l A D A , i - r hnül KniMflt
USI nianga, » i » » t u t r e n a do!
l ' r f a i . i . . - Ajúr*..: I. K - l ' F . c r H E DR
Programa A'úrig; L ' E i P E C T R E U E
PASO DE MODA
UA a i P U T > A B L A N C * . — Dilluns,
Deliciosos jardins
a p e t i c i ó d e miml>ro*·s f a m í l i e s : K L S
T R E S M O S Q U E T E R S , per
l»'l(çl:i.<
CSrans atraccions.
F a i r b a n k s . Totes tres j o r n a d e s juntes,
Totes les nits, Concert per

TURÓ

PARK

P

A

R

C

COLÒNIES ESCOLARS

Concert per diverses bandes
amb saltadors, a v l a d a de
globus 1 figures grotesques,
loca japonesos. Nit, a un
quart d'onze,
i

BOXA

Interessants

combats

ZAaKGOZA - MASITEBIlEa
LRTASUM

n u m .

Cine

** T*n Prop Pawelff
Orfe Uonanova, molt beo
situada per IS mil dnroa.
. . Q o torra «tan, en poble i
c i s a príixlmBarcelonnamb
jardí'. hort, M ven par xi'» duM.
A n t r k aeml-nou. doa baqueta " r . K O V T r a i . o o a
" u l · u marca l í o b y , roda re- Boters, i. final Portaterrlvia.
canvi, venc par S.S0U peaMtM.
a « « a f í 1}»rr»c»
toU
d S C l d d'obra a Montlulc
us van per 1.M0 ptasHrarin 'ocaot carrer Salu i a i i i a mer,,n es ven casa
da 10 pitó* 1 £ botleue», randa
U.53S ptes. anyals, per 38.5ÜU
duros.
reproduïdes en l'aparell
T n r r í » v T·n· Pt* tranvia.
MULTIGRAPH
a u i ( c aigua, B«». electricitat, couloi t moderu, baratis•Ima. Ib.VUU ptv«.
LES MES PERFECTES
. , ^ «Martini» iBiSSuatsaU W leucs.laatat nou. venc
Casa Garcia Suaràs
s tota prova, per ptaa. U-DUO,
molt buo estat.
88, Ramoia Catalunya

bardenyeria'^^n
WM», poc noguer tLÜUOpa*P i* tr«sp4(.
r (iuoau carrortomtade
Jf'w, molt Wn flttiat. N t
• « i S o n , · P*r absentar-me,

Tnrr*
I

C
C

A u t o i c a m i ó
venc a tamilnls. Ka6: Ballen,
88, J-or
G r a m o l a
venc
135 peces varllSblo ganM, Sardenya. 8 » , i.ar, L * VijiL·le de S
a 7. Tramv. 0itt,
L l o g u e r s

P i o n r t c de lloguer de dlfai i c t u u s reuts preus. Uruoh
ut-Mi pesjatag.
o.» W. eulressuL C. U l E t i K U .
| S «niui·lat amb dUpeas*.
T í - í r r f » * Horta aun. iurülu.
t!,'?sï*íív p e r l S m í l p e s i u i i c Rgu» i eieetricltxt.
l" bablUcloos. Llosuer
es lloga parlo dura*.
M punt càntrle.
T r i r r * " - I>·r llogar tensa traspks, pou tranvia, set
| u e r n a - B a r 1 menJ»r
babitaclomi, bany, watar. jardi
,1. .
P»»»o molia
per 45 • n rus.
. •|a Lmant çarror Cnrmo.
P i c n r n n '"' babltnclons, safaina «mb Brau Ttvisnd»,
r ta y i a u
i lorrai: aprop
' , tocaiit carrer do Sant
Rauibles.
50 duros lloguer sen'Mar 1» duro», sa trajse traspàs.
P i a principal en carrer «énIflsió d »rt«te8, »e UMPMl l A t n H ,nütor m·f « hal e l é f o n 4339 A,
1 13 trlc, prop tranvia, elecTJfComta aaaau. BOIIM ha- Lsa > H J m,ets, tn porfectw
tilqítaf, terrat, lavabo, molt
elcsunt. I.loiruar V. dnroa
estat, es veu per ï Jou peesetes
aOrnoiu. pau wanSet ?n . ^ " a . , »• traípama P / - » f r l Sedau, en molt bou
via amb tul confurt.
.^.""ib moblei, ben prou. l U I u wtgt. venc per <.0«l
Mítses seaa 115 D'es.
llosjuerft'ihiri'.
iiTOtoHi menjador, .afa- pfuselus. Arruncada elèctrica i
8. rso, e-y». ;Í i'-, rto. o, 8,101 it r > r v c P1*04 carrer Ara^-O drefc'r í, rt*T 1 • ' • « r t o l t a t . Uo- a tou prova
ta ALxaii.pU. Lloguer
A nf-rt esport arrKncada eKc- DÉMOtCO
I]S 8 lubltacloí» totea ben r a u i u tnca. cinc aelonts, a
De c t ó . flnas, 0*j- D s 61. M> doma
8
peaieta*.
f a c a Sonda St. Antoni, « •
fcï « i ^ 1 * ? an'b «scanaor. tuta prova, es veu per ».UW pt*.
Mitjons not. O'*); Por S » •
v^ctaxt U o g u j pl-os, sense
Ço won va c ilaslorca ca.ta
í ü l i * ' ' •^"'««I··· Hofuer o o »«Jll jg pi>w i botlea ron- nyor, O'Ou; do fil. «-«. 1 de.seda trasp&s. Iloguir 4u dnroa, moTS!».
Oratis
descouiptos
al»
raderna, rcacon: . ..ii-t'ulda.
• I S "uBuer 3u duros traapas- da l'any 8 "U per 38.500 dures.
Qo won • a c- Msllurca cota reedors. Frolaurea - l-iavaSan- T n r r s » " !'íu'1 ''orvasl, lloa v i i c gaBr j i duros sense
ta
Catarlua).
IÍ·,aM?.mb,uiuble!- 2·Wu
« w ¥ B " da 6 pisos i botlira,
traspAa.
pessetes, por
l ' S L ^ ^ l o n » « • trai-pa»- reuda al mes
: c sense traspàs. 8 habita00 duros.
E n q u a d e r n a d o r s
^ g n a » » 4 a r o s , prop ca19 cions, ascensor, bany.
Baú: Empresa Ideal d'informaciO. Rambla Flors, Hi. balPer reforma venc maquinaria wàter, moll cèntric, lloguar tó
durossos ú e 8 a
sobrant. Clsalla. ç u i l l u l i n a .
Informació
prempses, ew, Provensa. £M, Raó: Empresa Ideal d'Informai. 1C. baixos
Mobles
subhasta
Interior.
B^Saft da l a itarda
ció, Raml>U flors, 10, baixos
be I a 5
par absentar-me, sols a particulars, ric dormitori i s a l í caoba,
4
casetes
menjador
ètïm,
reclbidor.
laoiBonica botiga
L l o g o
pis
para*. Talialla. ^uarda-robes, • San* juttt o per separat sa Tetocador 1 utlllaue del pu. Sols nen a preu mott •con·jmic· «aO
nt Plassa J Espanya. Proper a damà. C B e ü e m . 36.2.0». Josep A. çlavé. í. i
Coasiri. Mallorca, « 3 , s»g«n. \ *
trueaoM tconcial·iaes.
res a set
botiga.
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C O P I E S
Cironlars

A

Tnrr*»
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W A T E R - P O L O

C a m p i ó de P a r i s
contra

Princesa

G r n n v l a L a y e t a n a . - T e l è f o n 1371
T o c a n t a l a Plaoa de l ' A n g s l
A v u i , dijous. L \ R E L N A D E L S GJ-

C. N. BARCELONA

L'oxigen que d et
pren al posar-se en
contacte amb les
dents i genives, destrueix totalment eif
microbis que corquen la dentadura

No poder assaborir
les delícies del ben
menjar P E R T E N I R
MALA D E N T A D U R A
és u n a d'aquelles
petites penes que
ens fan estar molt
sovint
consirusos

SARMSCIBS VRINC1PAU

Dipositaris • J.

URIACH

10* .

Bruoh,*»

C e d e i x o
pis
Dr. D o u ,
i 5
Administrador
finques
moblat pal valor dels moblai, terrer, 1.' bonloa habitació tot amb garaniia* do primer ordre,
casa nova, beu situada, ascen- estar.
s'olerelx. Cllbreterla, 4, pral.
sor, cambra de bany- K.: Üauj s
Nous, 6, primer.

Carme,

habitació. Hoijfl3 j u o í 18 0»." T r i a l . . . a u i al
l i y a jjj"
• Sant Antoni,
lercat
iratpaaso.

I

V O L C À N

G A R A N T I A

C A T A L A N I S T E S :
ï ^ r ^ l S S t f *
Josep B o U c o a . propletarL Soci honorari dol C a s a l Català
Habltscloct plDUds* s l'oli. d'un. dos 1 tres
IIIH. JU'btllsrl tyt nou. Alcua correm. ft^J»
i calenta, a tote* les bablucloat d*
l'Hotel.
• l'e
•
Cnlemccló ceniral.
central. 'l'orra»í«. tiaratife.
Cnloiaccli'.
Uamiíjus a lot» el
els traïu. TaK-looS. 89.
T a p i s s o s
p i n t a t s
L a casa mes Important d'Espanys. Kspecl.ilitac en taplssoa rellaiuso*. Kxposicló pormaneut d» oiiadrroi a l'oli, travat», oleoirríiflcs, otc. Kaiirk-aCiú de inaro,*. Knmolllures. No
compreu sensa visitar aquotaa

C

O x i g e p a d a

T I R A N T S OMOPLÀTICS

V e n d e s

A

8

COXALGIES

f a s p a s s o s

T

SPORTINQ DE FRANÇA

B A R C E L O N A

M I L L O R

A

L a boca «« conserva forta i
sana amb l'ós w l i n i i a t de

Aparelli especials per a paràlisi iuiintil.
BMBKNATGES de goma per als operats de poc.
Cames i braços artificials

L A

N

PISCINA C
N. B A R C Q L O N A
E s c u l l e r a de L l e v a n t
A v u i , dijous, a les deu de l a
vetlla, r e p e t i c i ó d * l ' è x i t assolit
dimecres. í . » M a t c h internacional

- ALBERT

A

ezprofessos pers cada m a l a l t i a .
Aparells perfeccionats 1 lleugers per a guarir o corregir sis peua. Varus Equluo o puala. Geaus Valguin, interior o exterior.

S O N

la BANDA CAÇADORS
PLASÈNCIA. Cafè-Restaurant de primer ordre.
Dissabte vinent, ENVELAT
MONUMENTAL

Avui, dijous, a l a t a r d a ,
g r a n d i ó s festival en honor
de les

A P A R E L L S ORTOPÈDICS

P R A C T I C A

T A N O S , q u a r t i c i n q u è episodis. D I R B C T l i iDE P A R Í ?
I A B E L L A J'U' i A D a l · l ^ <SÍ. I D B L ^ O R .
CHANTlLLI.

a

B l a n e s ,
-

R

pera evitar el carregsmeutd'espatllss.

> l a r e i n a d e l e s a i g ü e s d e t a u l a l a de l a
D E

a

T e l è f o n

rica de F l o r s , C o r o n e s i P l a n t e s
Tot «I qne'a necessita per a fer-les
Casa T. COSTAS. Palla. 18 i 16, pral.
r A L L

M

d ' I L s e u d e l l e r s

FAIXA-COTILLA
D E

I A REIN-V D E L S G I T A N O ? , * p l í O ! l i 3
segon 1 tercer F I O A H O t r ' j R T l N V T
E N N I C O - M E D E ? CA.MBal-l't. c ò m . i a
de gran broma

C Ò M I C

A

u

^ciillltlan la construcció de la
Cotilla Ortopèdica Moderna
icorrtglr I guarir las escoliosls o desviacions de
ilumoa vertebral en lots els graus.
Model especial de la casa
Bragner Articulat Regulador
e! eip·elal de la casa per a la rulsacló absoluts
TRÉNCADüRA.
Faixes ventrals da totes manes
|a reduir el volum del ventre

M E S

B a r c e l o n a

Gran S a l ó de Moda
A v u i . dijous, d i a 6, nit. P r o g r a i n « i selectes. E i t r e n a i e ies í o r m o s e - .
pel·lícules
còmiques:
TRIQUITRAT e a t r e
B o s c
Q U E C O W - B O Y l P A S S E I G .VERÍ. E l s
grans è x i t s , i^i t n t s f é s W n l pelilculu
T e m p o r a d a popular d ' ò p o r a
Uvul, dijous, estarà ple completa- i de magnlflc argument, l a q í i a ) , per
ment, p e r q u è debuta l a eminent c o n - l a seva molta J u r a - l n (B,(*x> metres},
tralt <ELENA PO.NS. amb l ' ò p e r a en es d i v i d i r à en dues puruades. E L

E s p a n y o l

O

T e a t r e

Avui, dijous, dia 6. nit, a dos
quarts de dsu. TOBE*R POR LO
FTNO. LA IMOZA DE MÜLAlS. i estrena a Espanya de la sarsuela en P A
un acte. iLA CANGION DE LOS MlNBROS.

lul, dijous. 6 de setembre, nit, a
L , s'exhibiran les n u v i s s l m e s pel-

A

per

R E I D E L S VAlUBt'.N'DS. p r o l e ç t a n t s« la t r i m ^ r a . L a l o r m a s a c o m à ' l · a .
HER lÍA VPr- V ü s T . ptr . a celecre ^r•..rUl It-tllana Ni t r ; , L··panto.

Sessions d'Ari Mercè Nicolau
Primer actor i director:
BSRW. JIMÉNEZ
! Debut, d e m à , divendres, a las deu
de la nit ESTREHA del drama eu
1 qiíatrt a c t e « de l'eminent autor Cbarlloules científiques: AiLCOHOL RELA- l les 'Mere, traducció de J. Marquet,
CIONAT AMB SEXtUtiITAT I CR1- IA FLAMA. — Di»3aWí, a la tard.:, sencera.
MIN.AUTAT 1 VENERI: LRS SE- LK FL.\NLA. A la nit, ESTRENA da
VES ÇONSEQCENCIES: M ANERA DE GDLOSIA.
q a W J W ) . — Demà. divendres. I
cada di«, k s interessants pel·lícules:
\ X N B R I 1 AUCOHOL.
P.'i^trnma por s a v u i ; F.L V.M.6ST

J? a x t r a o r d l D i r l a í unció.

I

quatre actes, CXBCVïBN, 1 perquè la
secunden la senyoreta Monubrsvo 1
Toboada, tl dKo tenor Saludas. 1 els
senyors Valls, Fiotul, Serrettl, Oliver.
Calvo. Ros, rttors, cos de ball. cavalls i cotxes en escena. IWqui?«lma
sastreria. Dscoracionj noves.
P r e u s : Uotges, 13 pessete*. Butaques de 5 l d e •! pessetes. Seients axes d« 8 il !'A0 pessetes. General. 1
pesseta. Net d impostos. —• © s m í i , divendres, OTBLLiQ, pel íutiu dlvo ^^CENS SBMPERE 1 prlnctrals parts.

1923

10. i,*-*.*

i oi Jovas o matrimoni a tot
Entresol
moblat
estar.
cedeixo manya I habitació; S
ilormliorls, menjador, jardí, laF r a n ç a i s e
bavo. 900 pt«e. mes. 'd.. Cunsall
«e Cent, ui, tercer.
diplomée déslre leçona. Carrer
Vlnras, 1, porta 5.* M. U, Uallot
P e r a
llogar
pis amb ascensor, cambra 4a
bany, «te Raó: l'ortaíerrl.isa, O f e r t e s
is, entresol, 2.* Da li! a í.
i a n o c «la lloguer Jedlfe- U n s e n y o r d e 3 9
l a i i u s reutíi nrtus. Llriiçh anys s'ocuparà do 4 a 0 de la
n." 78, antrcaol. C. HIKOKB. tarda amb un magatzem, despatx o cosa soini.laiit, amb millorables referències- Escriviu
a Pere Quintana, Jaibjuar·s,
D i s p e s e s
nüm. 13. toreor.

P

S e n y o r a
cedeix
i habltSrlon*. b. c , a t o u p«D^ió. B.t Kamalleres,«.
C a r m e , 10,
tercer, segons, « n o da* sonyots
a tot estar.

Sastre
Tall anfflfci sasanyo pràctica,
emprovar i retocs, Escrl, 5479,
Rambla Flors, 10 (anuncis).

Anuncis

A

M

I

A

R

en els periòdics

servint se de I E M P R E S A
I D E A L d'INFORMAC I O estalviareu temps
molèsties i diner. - 16,
R a m b l a de les F l s r s . 16

baixos. Telèfon 4863 A

F o r n e r s
s'oferalx <eaa>. pràctic, no ImM à q .u m a
DÒrtS el jornal. Esc.: 5t80. Uauv
F a m í l i a e s t r a n g e r a l·la Flors, 18 (anncsls).
d'escriure, 4Ú0 pessetes I arxiva!
cedeix habitacle lu·l·n'.·ud·.·nt.
dor. Alfons, 57.
moblada. Curta, l.ar. a pent<.<ua
A d v o c a t
educ-nda. R.-. Corts, 57ï trern),
U anys exercir.: a Madrid, s'o- w o m p r e s
taraix per a passant, secrLiaC a s a particular
ria particular, administració o
saló despatx o B a m i c a tot es- qualsevol omplen en fàbrica,
F u s t e s
fines
tar. Ronda Universitat, 5, l.ar _ magatzem, banc, companyia, compro. Ofertes al 5436. R a m
I indústria, ato„ c o a d a c t » lumt- bla Flors, 10 (auiioit).
xabl·i Julià Rodríguez. Verdi,
B o n i c a
h a b i t a c i ó
43. Horta.
a sanyor. sols dormir, amb reC o m p r a r é
ferències. Pauadue, l l , butlga.
S particulars llibres da total
J o v e 20
a n y s
claxsas: est.nnyols i estrangers,
actiu, s'oferalx. no Importa on, •l'Arts. Clenclea i Lituraturai
E S
D E S I T G E N
com. nl de <ju* sia; Bducat.lllur a engrandir la meva btblluI o S jovas o 8 Rynts. Sacerdot*, reiiulntoa, e i c Kar. 5t8ï, Ramla, Esorlura a 545». Rambla
a tot estar o dormir en casa bla ;• i-, r-, 16 «ananelsi.
Flors, 1G (anuncis),
particular. Salmeron, lUfi, segon (Urtcla>G è n e r e s de punt
jove actiu versat en magattam de mola hoiitiontaL de BO a. c ,
F a m í l i a
c a s t e l l a n a ! aprastos, í-oforeix. referèn- a 1 metre da diàmetre Escriucedeix habita tot estar. Ram- cies. Sl anys. Esc.-. &tSl. Rambla re oferta a E , Y . E „ Rambla
bla v'entre, 15, primer.
Flors, 16 lanonclsi.
Flors, 16 anuncis).
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MANIFESTACIONS DEL. PRESIDENT
Madrid, 6, 2 tarda.
El marquès d'Albucemas b& rebut
avui la visita del senyor Villanueva,
qui ha anat a pendre comiat, puix
aviat empendrà una excuasió pei
Nord; després anirà a Rioja i a últims de setembre tornarà a Madrid'.
•Referint-se de nou el cap del Govern a la qüestió d» 'es responsabiiúats tia manifestat que per ara no
volia parlar de res que es referís a
aquest assumpte.
S'ba dolgut el president de la campanya alarmista d'aleuns periòdics
donant ralepànotes sobre el que suposen que és riiifonue de l'Estati Mafor
Central, i parlant de noites posicions.
Pe! detalls que publiquen demostren
deconòíxer en absolut el dit informe.
(Parlant de la qüestió dels càrrecs
vacants a Foment, ha dit ei manqués
d'Albucemas que la dimissió del senyor Nicolau sols obeïa a raons particulars i que probablement serà designat per a la Direcció d'Obres públiques altre amic del senyor Gasset.
iEl president-tomarà a conferenciar
ojnb els ministres de Foment i Govfernacíó, per a dtslgnar el nou governador de Baoalona.
En quant a la comblaanló d« gover.nadore, en general, ha «Ut
president que no se n'havia oBDpat, per
falta de temps, perquè, per fortuna,
j l'ordre públic a les «províncies» on hl
>ha governador interí, no s'exigeix la
-urgent dtestenacló dels nous governadors.
•El president ha anunciat que demà
manca a Ceatona. però no passarà
B W atnó imee hores.
DEL TREBALL
Cl ministre del pebaU, senyor Armi&an, ha manifestat que havia conftrenoiiA amb el de Xa Govemuoió.
pél·ie damanar-U dades soboe el suba&Diaae det ftuid etfectrtc, 1 iraugKfcnt <te preu, i per a oerear la lorioa d'ewftar que par accidenta, coin
eS d'ahir a la fàbrica del carrer de
^Bgòvta, ee çumtíxv. senee llum la mmjtír pact d A ebonans.
N O M OC FM AMO ES
Al mlnaeteti de Hnancee han puWlo « la aeBüent nota:
d primer aote dol ministre amb
respecte als serveis del ministeri ha
estat la reunió, que ahir ve tenir lloc
a) seu dtepatx, .amb tots els 'directors
generals 1 Interventore generals i eJ
sote-seoretari als qnete conmn*cà el
seu piofàetu 1 laatraarione respecte a
tols i cada ca dels serveis e càrrec
(PbnjUÉflte, disposant que oada un d'aquems centres focmotés, sense pèwiae
de teaspB. una memòria en & qual
compreneuesstn totes tos modificaolons inarodandes en 41B seraate de
cada centre des de 1913, en que ee
pubiiaajen interessants millores d'aquesta cteuBec. per iniciativa del propi
sanyor fisèrez Saolen. llavors mirrístae de Finances, comprenent-se en
aquestes rattlores aqutíles reformes
que a j w M d dels centre corresponents 8*aigío l'implantar, stgu! per
mesures gowmaíives, 0 per mitjà de
lleis, i per últim aquelles erganitzaqiDDS q/te respecte les d'ependèncles
provtocSels ee Jutgin comenienta i
oportunee.
•Mtjutuita. retm« dusà més de dues
hores, diaent les quals el ministre
exposà amb precisió els seus plans
flnenclere, prometent a l'alt personal
reunit secundar-lo amb tot entusiasme en aquesta patriòtica tasca.
U B RESPONSABILITATS

-Diu « 1 Sol»:
Semlfln, segons es van desenrotllant tos (tendències de Bes (forces
conservadores, esperen a conèixer
pexftaaMÉò del dicíaUnen ^ocusatorl,
per a, en cas de què sia massa sever, s l eeu Judici, fonnútor ells acusucoessos recentment •uorreguta a
l'AMoa.
PROCESSAMENT D'UN JUTGE
IBI juflüat (especial que entén en
FeeeocBpte del Jwtjat de guàrdia
dictà ahir tarda au te de procesament
oontna
jutge Buplent lirieri del
luQat municipal del districte de
Cíwimtoeri, senyor Polanco. a qui se
11 eetigete una (flsnoa de cinc mil
psanatoc per a to llibertat povisàunaL
DEFUNCIÓ

Stej?oB» «nunoto ito i>Gac«te>. ha

VEU

DE

CATALUNYA

INFORMACIONS

mort a Buenos lAttres Josep Carraté.
Arribà & Moscou el H de setembre,
de 70 anys, mecànic, solter, i natu- ato sis meeos i mig de l'oiemptat.
ral de Tarragona.
LA iQAOETAa
SOBRE L'ASSASSINAT D'EN OATO

Aíegl que el comunicat qn» n trametia l'Alt Comissari donava compte
de no haver novetat en tot el territori, i l i donava les gràcies en nom del
cald de Benl-Said, Amar usen. per la
felicitació que 11 va trametre el Govern pel comportament de la seva
harka en els últims ombais,
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Portuguesos, O'sa
Alemanya, 0 004
Austríacs, 0'0125
Holandesos, 2'80
Russos, 0*00
Grecs, OO'a
Suecs, 1'55
Noiuecs, l'IO
Dinamarca. r25
Romania, 3*20
Torquia, 3'50
Estals-Units. r40
Canadà, 7'20
Argentins, 2*34
Uruguais, S'IO
Xilens, 075
Brasilera, O'SS
Bolivians, 175
Peruans, 25*00
Paraguaià'010
Venezuela, OO'OO
Japonesos, 21)0
Algerins, 40*25
Egipte, 33'65
Filipines. 3'25

Madrid. 6. 4'15 tarda.
La «Gaceta» puMlca:
En la informació que sobre CasaReial Decret d'Estat, admetent to
nellas ve pubUcsait Joaquim Maurín
en *La Llibertad», es relaten avui els dimlasíó del càrrec d'enviat extraorincidents de la 3ugida de Madrid dinari i minlsire plenlpotenciadi de
primera classes a Mèxic, que be pre- SOBRE L'OPERAOIO DE T i Z Z I AZZA
del matador de Dato.
don Jeroni Valdéa l GonzàMadrid, 6. 6'1S tarda
El relat ei posa (Maurin en iboca sentat
En la Comissió de responsa&illtats
del propi Casanellas, que actualment tez, comte de Torata.
Reial Decret de Gràcia 1 Justícia, s'ha atribuït l'existiènctai de menifesés comandant d'aviació de l'exèrcit
ípromovent a la dignliat de mesjes- les responsabilitats de l'actual Gosoviètic.
!Diu que l'impulsaren 3 atemptar coia, racent en ta Santa EsgUéia Ca- vern, per to forma que es realitzà l'o
contra Dato el veure que queien dià- tedral d'Urgell, al prevere lliceciait pe ració de Tlzzi Azzsa. el dia 5 del
riament dos o tres obrers morta ais don Bonaventura Gutiérdez San Juan darrer mes de juny
L'Alt Comissari, sortint al pas dels
carrers de Barcelona per la llei de canonge de la mateixa església
fuga, sense cometre altre delicte que
Relaj Ordre d lnstruooló pública, comentaris que s'ha^t fet a Madrid,
el d'ésser sindicalistes.
disposant que 'ampli! fln el dia 5 de ha fet ÉI Tetuàn aquestes manifestaA principi» de 1921 arribaren a Bar- ía'ctual, en tots ets centres depen- cions:
—No íou — diu — una simple concelona, procedents de MontpeUer, dos dents d'aquest ministeri el termini
amics seus, amb els quals havia fet de matricula dels alumnes d'ense- ducció de combois, com s'ha Insinuat
per alguns, sinó una operació que leI aprenenUge de mecànic en el ma- nyament no oflotal.
teix taller, 1 que estaven de la mateiNomenant don Angei Ferrer HCiagi- into per objecte descongestionar l'esxa manera horroritzats del que passi- gal, catedràtic numerari d'Histoiogla mentat sector i establir llocs interva, i van creure que amb la mort a Hlstoquímla norma! i Anatomia mltjos entre Bu-badora i Tafereil, amb
PREMI
DE L'OR
d'En Dato cessariai l'onada de sang patològica de ia Facultat de Medici- posicions avançades d'awantguania
que permetessin, en endavant, el fà(Preus de compra)
que ofegava a Barcelona.
na de to Universitat de Barcelona.
cil proveïment de les dites posicions. Alfon»
RlaeciòFloúde.5à
HG'üOperc
Diu que Nicolau i Matheu no el
E l seu caràcter nolòrtament enroí- Isabel
143*50 * ,1
ooneixeni 1 són Innocents.
Relació de les places de l'escalafó
139*50 > J
'La mort l'executaren ell 1 aquests general administratiu amoUtzades llador, la composició de las colum- Untes i mitges unces
139'50 > i l
dos antics de MontpeUer, la qual cosa amb postedKtritat a to pròrroga del nes, la seva marxa i l'objectiu mar- Quart d'unça
cat a cada «na, foren consultats amb
llied'unça
139*50 1 » |
està disposat e pnovar documental- vigent pesupot
139'50 » >l
ment, sl se li donessin les garanties r circular per a la deguda obser- el Govern, mereixent la seva apro- Francs
' . Dòlare
7*20 » A
smScients Agafaria el seu aeroplà 1 vància dels preceptes del vigent Es- vació.
es plantaria a Oanabanchel i exposa- tatut par les unitats que reclamen.
El que no podia ésser consultat era Lliures
36*50 » i |
ria davant dels tribunes com esdevinl'execució del plan, perquè està sugueren les coses, sense revelar als EL PERSONAL DE COMUNICACIONS peditat a les circumstàncies de moC a n v i s f a c i l i t a t s pe
noms dels seus dos companys perquè
Saragossa — L'administrador ge- ment.
encaua no estan salvats.
neral de orreus ba rebut un aiíònim
C a t a l u n y j
L a preparació arlillera no fou en la B a n c d e
Una vegada comès l'atemptat, elis iguai a altres eiMat al director ge- proposta sotmesa a l'aprovació del
sortiren de Madrid i a Lisboa s'em- neral, en eA qual es diu que els fun- Govern, perquè no flgura en el plan
Barcelona, 5 de setembre de iSj
-barcaren cap a l'Amèrica, en un dels cionaris de Correus i Telègrafs "Üe
E l comandant general, en primer
DIVISES
XECS NO 0OTITZADEl|
Saragossa
estaven
en
negociacions
quals paksos es troben des d'aleshores.
teiune, la jutjà inútil, tractant-se de
OFICIALMENT
Estan en correspondència, i Casaue- per a constiluir-fie en Sindicat Unic. terreny sembrat de coves, trinxeres
lles els ha convençut perquè vagin a
El cap cridà als funcionaris i tots profundes 1 pous de tirador; però si
Rússia, per a estar completament i»- negaren l'exactitud de la notícia, i s'hagués proposat, jo hauria consul- Portugal
0'36 ptes.escul
gure, 1 demés perquè desitjaria que manifestant que tractarien per tots tat si procedia 0 no fer-la. enrecor- Argentina
2'395 » pes
en. la Bota aèria dels Soviets h l ha- elsmitjenj ide descobrir els autors dant-me de les censures que s"havien Holanda
2,925 » floti
gués unariesquadreta pilotada per es- dels anònims.
tiirigit al general Berenguer per la Suècia
1*98 » corona
panyols.
preparació d'artilleria en certs ter- Noruega
l'21 »
*
EL FOC DE LA FABRICA
enys.
Afirma que Arlegui, que era aleshoTxecoeslovàquia 22*25 » 100 cnsl
D'ELECTRICITAT
res cap de policia de 'Barcelona, poL'odre que vaig donar fou que les Polònia
O·0CO75» 1001
Madnd, 6. 5'15 tarda. columnes, amb un objectiu envoldria fer revelacions sensacionals a
OR
S'estan fent treballs per la com vent, sortissin en fer-se de dia, amb
la jjjfitfcia, puuc coneix amb exactlAlfons
40*00
panyia Hidroelèctrica perquè aques- precaució, per a evitar que s'adonés
tnd tot l'esdevingut.
Unces
39'50
ta
nit
pugui
normaUtear-se
el
servei
l'adversari,
Explica la loima en què es va co- de llum.
Isabel
43*50
paaiallfo
metre l'atemptat, dient que ell portaQuarts
39*50
(La nau central ha quedat totalva la motocicleta; que va seguir duPerquè el pla tingués efectes dePetit
39*50
rant una estona l'auto d'EmOato, fins ment destruïda, ascendint les pèr- cisius, era liglc que les columnes
Dòlars
7*20
que van creure arribat el moment dues a cinc mibons de pessetes.
manctyressm
en
silenci;
peflü
no
Tot el material estava assegurat, obstant tenien ordre de disparar tan
Lliures esterlines 35'50
oportú de dispara*.
Francs
39'50
aviat co TDiho fes l'eaemtc.
INCENDIS
£11 amb una mà g·ul·ava 1 amb l'alBITLLETS
tr.B disparà amb la seva pistola cinc
Per les causes indicades es donà
Aquesta matinada s^iha declarat un
Francs
41*80
trets, Bis altres dispararen amb dues violem incendi, a Carabanctbel Baju, el cas que les columnes posadefe en
Lires
31 '60
pistoles oada un.
en un ediflcl destinat ia Kotxes i marxa en fer-se de 'dia, no feren foc
Lliures esterlines 33'61
flns a tes vuit del matí. gairebé fet
Quan deixaren la motocicleta es se- quadres.
Marcs
Q'0002
parà, dete seus companys i sem anà
iLes flames s'han corregut ràpida- ja lot el camí.
Corones
0001
•u la Porta del Sol. barrejant-se amb ment per una de les naus de l'ediEls fets responen que el pla no era
els grups que comentaven l'atemptat. flei, destruint-lo en pocs moments. deícabellat.
M dia següent cercà treball i enNo ocorregueren desgràcies persoN o n e l l
G e r m a n s
trà de peó a les obres del Metro- nals.
polità.
OANVH — VALORS — OUPONI
Les pèrdues són de consideració.
Estigué a Madrid un mes 1 ee deTambé a la Presó Model, a dos
Rambla del Centre. U
cidí anaree'n.
quarts de cinc de la matinada, s'ha B A R C E L O N A
iPer això comprà, per 300 pessetes, declarat un violent incendi al com
W P V V * ' * mm» i m ^ w • m
•• ^
un burro: el carregà amb verdures, partiment destinat a fleca, causant
U n atemptat
i distressat de paíès som per entre en els 'primers moments gran alarUn encarregat greument ferit. — E l s q u e v i a t g e n p o d e n a í
les, paelles de la guàrdia civil que ma entre els reclosos.
custodiaven la carretera, sense infonL'agressor és detingut.
Aquests auxiliairen als bombers en
dre sospites,
q u í r i r L A V E U a l s ss'
l'exUnclú de l lneendi.
IA dos quarts de quatre d'aquesla
lAjribeà a Las Rozas 1 allí abandoA la presó es personaren el gover- tarda s'ha presentat a 'la fàibrica de
nà el burro i agafà un tren fins a VI- nador civil, el capità general, l'al- vidres i ibotons d'os nae els senyors
güents llocs:
Ualha. on canvià a un altre tren que calde i el ministre de Gràcia i Jus- Vilella i Companyia tenen al carrer
MADRID. — Gener l C» .Miner
a les nou del vespre el va deixar a licia. reüfarii-se quan el íoc ha es- de Vallderadu, del Puble Nou, un Centre de subscripcions 1 cobrame11
Avito.
tat dominat.
indivddu lanomenat Pasqual Dachs, Tudescos. 39 i 41. baixos.
Allí baixà 1 caminà per la via qua•Els danys causats pel «in-islre as- de 2 7 anys, ihabliant al carrer de
També ea ven al quiosc del c* .
tre hores, reccorreguent almenys 50 cendeixen a alguns milers de pesse- Tortellà, 7, tercer, primera.
d'Alcalà, cantó a Peligros. de ««I
quilòmetres.
tes.
Ha preguntat per l'encarregat, el Patrici Lujan.
A la matinada arribà a una estaEs creu que lee causes d'aquest in- qual ha sortit a la porta per saber
A SEVILLA: Al carrer de Slerpes I
ció que no recorda-, agafà el tren 1 cendi foren degudes a alguna xispa què volia. H pasqual, que 'havia
A VALENCIÀ: A «La Correspon!»]
arribà a un poblet. de la frontera despresa del tfom.
treballat en aquesta fàbrica, 11 ha da de València». Mlftana. 7 1 &
francesa, on es va coUocar de dependemanat <feina novament, i al ser-ll
A PERPINYÀ; Francesc comsU»
EL
CAPITÀ
GENERAL
det a un bar.
negada sVia tret una pistola dispaA PORT BOU: Jaum» Subirana
DE
CATALUNYA
rant-li un tret i íuglnt.
Estava molt bé, però un dia, en
A LISBOA: Al Palau Conda à ' * ^
Avui han celebrat al ministeri de
una discussió sobre la vàlua amb
L'encarregat es diu Ramon Monton, da, Largo S. Domlngos, 11; ' T ^ J
uns parroquians, tingu éla debilitat la Ouera una llarga i reservada en- de 40 anys. Fou poriat al dispensari caria Restauradores. 1 .MessegC"
de dir que ell era el Casanellas, 1 trevista el general dvn Lluís Alzpu- del Poble Nou essent curat d'una fe- tfe la Presse». rua d'Ouro, 146.
encara que tractà de dir que ho havia ru, ministre de la Guerra, i el capi- rida d'arma de íoc a rtupocondri,
A PALMA DE MALLORCA: GaM'
dit en broma, tingué el temor que tà general de to quarta iregió se- de pronòstic greu, passant després Lirola, quíoec del Born
,
això el perjudiqués 1 preparà un nou nyor tPrimo de Rlvera.
a l'Hospital.
A OPORTO: Rua Santa Catarln». •
viatge.
S'ignora l'assumpte sobre el que
A COIMBRA: L. Miquel BombartH
En sentir el soroll del tret ha acuha versat la citada conferència
A BRAGA: Conceiçao da H O C » !
Això era a principis d'agost
dit al Hoc del succés el guàrdia urbà
E l poble estava pròxim a la fronAgustí Comelo. el qual tia aconse- (agent).
, .1
PARLA E L MINISTRE D'ESTAT
tera i un dia de festa que havia una
guit agafar l'agressor q-ue ba estat
A PARIS: Klosque Franco IW'»!
Sant
Sebastià.
—
E
l
ministre
d'Esromeria en un poblet francès s'·inl tat, parlant avui amb els periodis- posat a disposició dei jutjat.
16. Vaudevllle. Boulevard des ^ |
als excurdonistes espanyols. Anà a tes, ha confirmat que s'havia salvat
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