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L a terrible c a t à s t r o f e del J a p ó

iBerlín. 6. — Al tninisteri de Finances s'iran canviat les primeres con
verses enoamlntudes & Introduir <a
unitat monetària «etabl« a. Alexandria. — Ha vas.
R e u n i ó d e l s p a r l a m e n t a r i s n a c i o n a l i s t e s Paris, 6. — Comuniquen de Berlín a N o u s d e t a l l s d e l g r a n c a t a c l i s m e s í s m i c
-Lb Journal» <jue el &jvem del Relcti j
K- la intenció d'incautar-se de le>'
divises estrangeres en circulació pe)
pals. restablir la llibertat drexportaLa situació a Toquío
E l plet de Catalunya
cl6, abolir les oflcin&s de comerç exterior 1 controlar rigorosament les \
LES AMBAIXADES I LEGACIONS Yokohama, morint nombrosos malalts
exportacions. —Jiavas.
ESTRANGERES
que hi havia allotjats. — Havas.
Toquio, 6. — Els canals l els molls
Nagasaki, 6, — A conseqüència dels
| sions
a
terratrèmols, han quedat destruïdes d'aquesta població, on s'otfegaren nom
les Ambaixades de França. Itàlia X broses persones que fugien del foc.
La festa
Estats Units, 1 les Legacions de Suïs- estan plens de cadàvers «u estat de
i davant
sa, Polònia, Txecoeslovaquia, Xina 1 descomposició.
Els supervivents a la estàstrole es
Holanda. S'ha salvat l'Ambaixada
de les colònies escolars d Anglaterra.
troben en un estat lamentable, puix
jdel
El Banc del Japó ha resultat par- estan enaneste de queviures i allotjament. — Havas.
cialment destrurt
Ahir a la tarda va celebrar-se la
L'ambaixador d'Itàlia ha resultat ELS XINESOS I ELS ESTRANGERS
festa de conjunt de tota la mainada mort, l s'han salvat l'ambaixador i
MORTS A YOKOHAMA
que han format les 45 colònies es- el cònsol de Bèlgica. — Havas.
6. — A la ciuíat de Yokohacolars que l'AJuataiuent va enviar
París. 6. — En el ministeri de Ne- maToquio,
han mort cinc mil xinesos. —
37 dies a diversos indrets de Cata- gocia estrangers s'ha rebut el primer
lunya, a la vora de la mar 1 als telegrama, desprès de la catàstrofe, Havas.
cims de les munlanyes, per a enro- de l'ambaixador de França a Toquio
Xioego, 6. — Comuniquen de Kobe
bustir llurs febles i delicats organis- confirmant que durant els dies 2 i 3 al periòdic «The Tri)>une>. que a
•servit
mes.
de l'actual quedaren destruïdes a Yokohama han mort ctac cents estrangers a conseqüència de la catàstrofe
A les ires de la tarda s'aplegaren conseqüència de l'esmentada catàstro- d'aquests
dies. — Havas.
1 tanta
a la plaça de Caaalunya les 1.250 cria- fe les ambaixades anglesa, nord-ameHoena.
francesa
i
Italiana
i
la
Letures
Pre^ediïs
d'una
seceiú
munUN
TREN
CAIGUT AL MAR
|tractava
tada de la guàrdia urbana, de la gació de Xina.
Nagiasakl,
8.
— £1 proppassat disbandera de ki ciutal. enlairada p«r
El Govern ha organitzat amb gran sabte, dia 1, un tren de passatgers
macers
de
l'ArJunliameni
muntais,
i
d'ésser
rapidesa la prestació dr socors als va cauro al mar, a Is regió de Kobe.
d una bàuda de musica, començà' la duinnificats.
A conseqüència d això, s'ofegaren
emei
governant s'endesfilada per les Rambles de les co
L arsenal de Vokosuka ha quedat tres centes persones Nombrosos pasiònies
de
nois
acompanyats
de
llurs
baixa
completament destruït, salvant- | satgers ben estat reoolhts per vapors
mesifas i aiestrt-sses. i l'enseme també
els luinisterls de Guerra i Marina, que «s trobaven pels voltants. — Had'una rounio de tibares que també s<••! mateix que els llocs on hi ha en- •' vas.
Jpels
els seguien.
clavats cl Banc 1 nombroses oficines i
EL CENTRE DE LA SOTRAGADA
ÍLxm
Venrla després una «Hca banda de importants. — Havas.
musica i seguien les seocions de
Osaka^ 6. — Segons rubservaturi
(tota
EMPRESONATS MORTS
noies i la banda mumci.pal.
1 de la Universitat Imperial de Toquio,
Osaca. 6. — Un aviador que ha ex- el centre de les sotragades elsraiques
Presidia «i seguici la Comissió
de Colònies Escolars representada plorat detalladament eis voltants de del dissabte i diumenge proppassats,
pei regidor En Josep Rovira, els vo- Toquío i Yokobamt» diu que segons estava situat en ple Oceà. a seixanta
dicalisme
cals senyors Turro. Bnjçojis. Do- twts els indicis han mort oo mïler dues ml lles de Toquis en direcció
mènec, Constantí, el secretari senyor d.- presos als quals no^bu possible Sud. — Havas.
Palau i els metges J^otors Raduà i prestar auxili en els moments de l'incendi — Hcvas
VAIXELLS PERDUTS
Fuster.
En passar el seguici per la Ram- LA TERRIBLE SITUACIÓ OE iTO- Londres, 6. — Comuniquen de Osa; ca que semblat qu» naufragaren dubla, cridava l'atencio dels vianants
QUIO
rant el terratrèmol i la marea dos vaiquo saturaven formant renglera, i
Na^asakii 6 - S'ha aconseguit res- xells de guerra japumesos que es trodels veïns que sortien per les oaHconades Aquella aglomeració de tablir les comunicacions entre Yo- baven a la rada de Yokohama.
I També es dóna com a perdut el
mainada s'unimava amb la prg^n kohama i Washington
En general, la situació .de les re-, vapor «City Of Odawara». — Havas.
coa de la gent i els sons de les musiques i s'expansionaren cantant a gions sinistrades revesteix extraordichor les cançons catalanes que va- nària gravetet. puix l esoassesa de ELS TERRATRÈMOLS DE DISSABTE
I DIUMENGE
ren apendre durant ei sojorn dt* quevinres és molt gran, especialment
a Toquio.
l'estiueig.
Sant (Franciscà de Califòrnia, 6. —
S'ha ensorrat l'hospital militar d« Un radiograma de Iwakt anuncia que
Al carrer de Fernando J'eSpeciacle
i' durant la jamada del dlssabOe hi haN o t í c i e s
d e
l ' e s t r a n g e r sha intenslflcal.
gué 210 sotragades sísmlques a ToA la plaça de Sant Jaume les múde les quals, la més violenta,
siques anaren tocanA mentre les co- sentant un bell espectacle d'anima- quio,
durà sís minuts. El diumenge se'n reta Roma que ülfiind^lx e\ seu eriçant lònies h i entraven, 1 es formaven ció infantil.
D e s g r à c i a a Milà
• imbc8T3J)le el mateix avu! que en els dues grana agrupacions: a un costat Les colònies seguiren cap ai parc. gistraren 57 a la capital. — Havas.
-Milà. 6 — Estant treballant uns temps del seu primitiu esplend jr. el els neus. Aquests quan han comen- guardant el mateix ordre. 1 la pro- MALALTS QUE MORIRÉ! A TOQUIO
t-brers en la construcció d'un túnel. Rea d'Espanya don Alfons Xlli tinor;. çat a e n t r a r les nenes bau enlairat Sbdència s'hi afegí l'Ajuntament preShanghay, 6. — Segons noticies recapell* fent-ne una vistosa bellu- cedit per dos agutzils i dos macers
M produí una e^lavissada de ter- la sensació directa i precisa de la «is
budes del Japó, en els incendis que cs
gadissa.
de
gala
simpatia
viva
i
constant
que
Itàlia
Ifís. sepultant trenta obrers. L'acclproduïren durant la catàstrofe moriAl parc hi hagué una gran anima- ren cremats prop de 8üü malalts que
QQan ja havien entrat les colònies
lueni causà ires morts 1 tretze ferits sent envers el gmn Rstat, els destins
del
qual
Imliquen
també
qüestions
de
de nenes i avençwva la Comisoiü, las cio. La gran plaça l la monumental estaven allotjats a un hospital immel-Havaa,
veritable importància qu? bav-'m l'es- colomes de nens voleiAt capell? i escalinata de la cascada esava aía- diat
a Ja Universitat de Toquio.
tudiar i resoldre en intima collab-'- les nenes v o l e l · i mocadors blanc, peída de gernació. Al davafrt del Havas.
El viatge d ' A l f o n s X I I I
ració.
casino restaurant, en una gran clel'han, saludada.
a Itàlia
Aquestes qüestions ibasta. pensar en
EL NOMBRE DE VÍCTIMES
iLa Comissió ha pujat, ha entra; a da, asseguts en cadires, hi haivca
conclusió d'un Tractat comercial) la Casa Cousiatorial i ha estat rebu- tota la mainada. Les músiques tocaEncara
que alguns telegrames de
Roma, 6. — El «Mensajero· sota el ^la
la seva importància molt da pel tinent d'alcalde En Juscp No- ven en el templet En un petit , ca- certes agències han parlat de dos 1
aW «Saludem al Rel d'Espanya, pú- "accentuen
dafal
que
hi
havia
al
mig,
dos
paprincipalment
en
el
terreny
polític,
que representava a l'alcalde,'
tres milions de víctimes, és evident
nica avui un Interessant article qi>e la qual cos» Indica qiw ambdós gu- jiell,
regidors senyors Pialau i Escolà, llassos varen fer esclatar en rialles que el nombre de morts no arriba
vaiença dient que el poble italílíi ; verns han de posar .'noll espscial els
a
les
criatures.
La
societat
Recreoe
secretari accUental senyor Lahoz
aurà acollit amb sincer e-'ituslasn» atenció en veures sempre acompa- el
i Atraccions els va obsequiar amb a aquestes xifres
i altres alts funoionarls.
Segons els telegrames que el «Tifa noticia donada ahir pel l'resident nyats
un berenar. S^engegaren globus gromillor voluntat per a deEl senyor Rovira, on nom de Jes tescos que movien un rebombori In- mes», de Londres, ha rebut directaP^yor Mussollnl en el Cons.-!] sobre \ flnír«ede iladesenrotllac-:.?
dintre
pe
colònies
escolars
va
remerdar
a
l'Ar Pròxim viatg* a Roma del Rel don i l'Interès comil i la comi'i ventatja.
fantil i per últim s'aviaran focs ja- ment de r·.·Vsafit», d'Osaoa, el nomjuntaiueikt la decidida protecció que ponesos.
bre de morta és de dos cents m i l a
, f0üs XJ.11. el gran mooair.i espaL'esdeveniment
qr.e
a
auiincia.
ter
dóna
a
l'inflant
irei»ni4o
una
•.••mpotres cents mil, xifra sense precedents
|;>ui les slmpanies del qual per Ità!
mina
dient,
no
està
manoat
de
signirada
de
la
ciutat
i
enviant-lo
a
fer
Les autoritat l altres personal itíte en les cattsírofes sismiques. Tampel seu rei 1 oe' sea nou règim
1 flcacló per tant, no delxarA, doncs, vida al mig de la Naturalesa 1 l'in- foren obsequiats amb un lonx de poc és exacte que entre les ciutats
tan manifestades,
ws iialiaas sabem 1 no oblidem que I de produir conseqüències agradoses vitava a que sortos a ta balconada a postes i vins generosos dins del cgs- destruïdes h i hagi Osaca, com han
PM>outlca espanyola no ha constituït i per ambdós països que torn-m a tro- presenciar la serva obra i a rebre una sino. Va concórrer a l'arte. acompa- dit alguns telegrames, per errors
obstacle en cl nostre camí 1 bar-se sotore el gr?n camí cben per salutació d'aquell einam de mainada nyat de l'ex-regidor En Josep Cara- molt explócatdias de transmissió l
ben l'eminent professor alemany traducció, atribuint com a esdeviní ^ p P a n y a 6s un gran pais llati, la civilització remana — Ilavas.
^ l ' c 1 mediterrani.
El senyor Nondll declarà que l'A- doctor Plaifíer, que restà encisat 1 guts a Osaca els fets que eren coJ^na veritable afinitat existeix entre
L'afer de F i u m e
juntament estava molt satisfet de la meravellat d'aquella festa ciutadana municlpals des d'aquella població. NI
penínsules, que s'extenen
Paris. 6. — El senyor Poincaré ha manera perfecta com la Comissió en pro de la culture física de la no- a Oaca ni à Kobe. el lorralrèmol Iw
causat pèrdues ni desgràcies. Tam1 baluert avançat de la llatinitat rebut la vlelta del senyor Patxltx, «1 realitza t\ seu propòsit i es felicita va genera«ció.
poc a INagasakt, situada en altra
un mateix mar. de la mateixa I qual ha expressat la seva esperança del beneficiosos resultats que obté
Les
criatures
anaven
sorCnt
del
n«ra que existeix una reial aflnl- d una pròxima solució de Fliane. — la salut d'aquella mainada ^jue re- dos i a fora hl trobaven a llurs ma^ illa, moll més Uuny -encara de Totorna a ciutat plena do jota l de res que ja els esperaven molt satis- quio i Yokohama que Osaca 1 Kobe.
tJkKí>Sl·CO'C*lca ^ í r e aquests doe po Havas.
salut.
fetes dels obsequis i atencions que
-s que \-ixien el maMlx cllmf. 1 que
L ' h e r e u de l u g o e s l à v i a
Tots els alií aplegats varen sortir s'havien tingut a llurs tlllets.
* « d f c i a n * idèntiques, la matelL'obra de les colònies escolars és AUTORITZEU LES NOTES DE I.E3
,
mateixa aapinwlo padBelgrad, 6 — La reina ha donat a a 1« gran balconada central i quan
la mainada n'hagué esment, es mo- molt digna de lloança per son fona- QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICAi mtrangttUe d ^ a r r o r ^ e en ei Uum un nen.
V « t a ^ * 9?fa ?rdpW vitslt·w.
Amb aquest motiu la ciutat c«kbra gué una cruddr..! i una gran bellu- ment i per la manera ordenada 1 CIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIR[^cadiasa de capells 1 mocadoru. pre- perfecte com es realitza.
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDAP « irtroer» v^ada a aques- | grans feataa. — Hav*«.

U N I D E S en el local de la Lliga Regionalista les minories
nacionalistes del Congrés i del Senat per a canviar impresR Esobre
l'actual situació política i especialment pel que toca

guerra del Marroc, així com també respecte la conducta a seguir
els criminals excessos comesos en les darreres eleccions de
I diputats a Corts celebrades a Granollers, acordaren protestar davant
pais> de la manera més enèrgica, contra l'incompliment per part
del Govern de les promeses fetes en constituir-se i fer constar la
jseva decidida hostilitat contra l'actuadó que desenrotlla el Govern
la l'Aírica, que porta l'escolament de la nostra joventut i la ruïnai
| econòmica, sense cap avantatge positiu.
E!s reunits feren notar él fracàs que tot ço que ve succeint asIsenyala de la famosa campanya de les responsabilitats, que no ha
ni tan sols pel que havia d'ésser el seu més principal objecte :
levitar que els governants d'ara incorrin en responsabilitats de
o major gravetat que aquelles que amb aquella campanya es
d'exigir.
Els senadors i diputats nacionalistes es dolgueren que en mojinents tan greus, i quan la seva preocupació havia
la de posar
a tan dolorosos mals, la concentració lliberal
[tretingui quasi exclusivament, a Madrid, en maniobres de
IpolStica, i a Catalunya, en la tasca antipatriòtica i incivil d'estrater
més reprobables mitjans l'expressió de la voluntat popular,
ha ocorregut en les eleccions darreres de Granollers, emparant
mena de criminals vulgars, falsificadors d'actes i pistolers,
I sense consciència del perill d'aquesta política, més que mai cn
squests moments que cada dia s'assenyala més a Catalunya el raI
inconformista.
Convençuts de l'estat actual de l'opinió catalana, els senadors
i diputats nacionalistes se'n faran intèrprets així que s'obri cl
Parlament amb la major energia, considerant vinculat fermament
el prestigi de les minories nacionalistes en el cas de Granollers i en
H menyspreu del Govern al problema de Catalunya, que a^itbla
I seguir sense merèixer-li la més petita atenció.
Quan s'anunciï l'obertura tornaran a reunir-se.
l·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiimiim

Pàg. 2. — DiveiKlt«, 7 de sefemíiire de 1923"
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Un cavall. Jimytt ai carro núm 6388,
va mossegar a Ramon •dolet, de H
anys, causant-11 cootusicaa al braç
dret.
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J . U o r a u . R. FiaN,M

Un gat esgarrapà a Manuel Gracrnn
Femindez, de dotze anys, 1 l i causà erosions a la m à eMfueaTa. 'teus.
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V E N D A
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GRANS OCASIONS
en articles p e r a

A la via Layeterna, davant del carrer més baix de Sant Pere. un autòmnltous atropellà a Antònia Padró Paula, oausant-lí lesions.

9

Un cotxe de tramvia, a la carretera
de Can Tunis, atropellà a Joeep López Oli, de 60 anys. locaslonanVH
contusions 1 commoció cerebral.

C A Ç A D O R

Barret*, gorres, brases, pantalon», calçat, motxilles, Polaines, Sarrons, ampolles «Thermo», gota, cantim^^m^^^^m^^^mmmmm
plores, fiambreres. cistelles, collars, cadenes, Morrions I cadenes per a gossos, Mireu les e s c a p a r o t e s

E s p a r d e n y e s « N a c i o n a l » pis d e g o m a
pera
el parell a ptes.

.

Senyor

Senyora

4495

4'50

en calçat de lona;
el parell des de
pessetes

Secció de Sabateria
per a Senyora
(fu primer)

SALDO

B a n c a

H l a r s a n s ,

Valors - Cupons -

SambU

Noi

.

-Viatges

da Oanalataa, 8-4

BABOS&OaA
Apartat da Oorreoa n t n , 1
4630 A.
Telèfon» número». , . 4631 A.
4633 A .

Dïrecció telegràfica:
KA&aASSBaXX

SUCURSAL
Avinguda

del

Comte

A MADRID
d e P e n a l v e r , 19

E l

D o c t o r

S o l C e t

M A

M W W V A

M ' V A W W

núm.

?0DL1S,TA de /etorn de Tes(ranger. ha reprès sa consulta,
Palal, 9. De 10 • 12 1 de 4 a 6.
matí del dia anterior a les set dal
Fills d e F . M a s S a r d à del
dia de la data, 00 mm.
Recorregut del vent en igual períoSO, Rambla del Centra, SO
de: 70 km.
VALORS — CANVI - CUFONS
Observacions particulars: Boira.
El director. E. Alcobé

L

O

C

A

L

S

Obaervatorl H e t a o r o l ò r t o da la
DnlTcrsltftt da Barcelaoa. — Dia 8
de setembre de 19-23.
Hores d'observació: A les set, a les
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° i el nivell da la mar:

7660. rwn, resu

Termòmetre sec: 22X), 24'6, 22^.
Termòmetre humit: 17 0,19'8,19"2.
Humitat (centèsimei da saturació).

Sf,74.

Direcció del vent: NNO. SSO. SSO.
Velocitat del vent en metres per segon', -l. \ \ I .
Estat del cal: Nuvolós. Quasi serè.
Classe de núvols: C.St, C.Fr.K.,
C.Fr.K.
Temperatures extremes a l'ombra:
mèxlma. id'u: mínima, 1 V i ; mínima prop
de! sol: 15.9
Oscil·lació lermoraètrlca: 37.
Temperatura mitja: '21 6.
Precipitació aquosa, des de les set

Vanos Cardús K ' E ;
Ha quedat oberta a la Unió Prolessional de Dependents i Etnpkts de
Comerç, Ciutat, 6, yrhner, la matrlcu.
1« per a les classes del pròxim curí
1S3-2Í, durant el qual, es cursaren
les següents matèries: Francès, primer i eegen cuns; Augiès, primer i
segon curs; Càlcul mercantil, Tenpclurla de llibres. Geògrafa i Estadística. F.l dret de matrícula és de 5 pessetes per assignatura.

PORCELLANA

VaiTfllIPí .
T dllCliCÒ J. Llorens. Rbla. Plors, 30.
En perseguir la policia un subjecte que feia actes immorals al carrer de a d , aquell va taatar una
paret l va caure, causant-se ferides
a les mans 1 la dislocació del peu
esquerre.
JOIES

VILANOVA

Als carrers de Nàpols l Diputació,
un carro atropellà e. Carme Robert
M«rtí, de 31 anys. causant-B neoplàsia rec tal i iiemorràgia.

J A U í ^ E

REDUÏTS
S A U R E T

7 - Carrer Pelayo - J
vaneUo; (ara el sermó el reverend P. Ferae
Port, franebei.
A les cinc de la tarda, e» resarà el Seat
Rosari, el Trisagi Marii; sermó, que firi
d R P. Bonaventura Borràs, francincà.
—Germandat de Nostra Dona de Queralt.—
Funcions religioses amb Ica quals obsequia.
4r a la seva Patrona, la Santíssima Verge de
Queralt, en l'església dels PP. Dominics d'»,
ciutat, canre d'Ansies March, 54.
- H O T E L
B L A U qnesta
Diumenge, dia 9 de setembre : Pesta dediFont de Terrassa, pou dal baixador cada a la Santíssima Verge. — Misses reia.
aplicades a les inimes dels germans dj.
Obertura, avui, 7 de l'actual. Gran des,
funts d'ambues seccions, a las vuit, do
terrassa l'esplèndids salons. Servei quarts de nou i les nou.
A les deu, ofici a gran orquestra, sota is
especial per a banquets, bodes, lunchs,
delreverenddon Josep Masvtdii,
carta i coberts. Espalós garatge. Te- direcció
cantant-se la missa de Ravancllo, anant a
lèfon: Central de les Fonts.
cirrec del reverend P. Josep BeDido, O. P,
ponderar les glòries de la nostra Santlsaitu
Verge i Patrona. Finit l'ofici, tindrà lloc d
A una fàbrica de motllures de la besamans
a la Vetge.
Granvla de les Corts Catalanes, desDia ia. — A les vuit, missa resada, per .•>.
carregant taulons, l'obrer asserrador nima de Francesc Massanas, mort ei setemEmili Carbonell, de 86 anys es causà bre de 19M.
Dia 13. — A le» vuit, missa resada per Viuna ferida per havre-se-ll clavat una nima
de Vicens Pioyon, mort el desembre
estella a la mà esquerra.
de 1933.
Dia 12. — A les vuit, missa resada, per
l'inima de Jacint Marti, mort el gener de

U n i ó , 6.

IÇJJ-

Ltabilltat de les classes passives
del Magisteri oftclal primari,, pagar*
al local de costum als tous corresponents al passat mes d'agost, avui,
1 «1 10 del corrent, de dos quarts de
quatre a lee set de la tarda. Eo successius dies feiners, fln» el 20 inclusiu, solament es pagarà de cinc a set.
S'ha celebrat la reunió convinguda
entre alguns presidents dels grans Casinos I el Comitè d'el Gremi de Defensa del Gremi de Restaurants, per a
estudiar nna fórmula de concòrdia
que anuUi els perjudicis que les cuines dels esmentats clrcols produeixen
a aqussts Industrials, amh llurs coberts econòmics. Després de detinguda discussió, s'arribà a fixar dos
punts d'importància fonamental per
a l'assoliment de tals desigs, tals com
el preu del» coberts en els casinos,
no sigui Inferior a deu pessetes i que
la «carta, estisui xifrada a la mateixa altura que la del» restaurants de
primera categoria. Les esmentades bases, així com l'ingrés díls esmentats
Casinos a l'Aasoclacló d'Hotelers, pel
que, socialment tenen d* comú, serà
ara sotmès a l'aprovació deflnlllva de
les respectives Jnntes.

.

,

Dia 13. — A. lesvuit, missa resada per l'inlma de Ramon Miaoves. mort l'abril dt

Dia 14. — A dos quarta de vuit, a les vuit
i a dos quarts de nou, misses resades per
l'ànima de Josep Maria Ribot Curull, dirte. {
tor quefoude l'esmentada Corporació, i PCT |
aquest motiu se li apliquen le» dites tnisw,
per acord de la Junta Directiva, mort el jnay |
de 1923 .
Dia 15. — A le» vuit, missa resada per l'ínima de Bonaventura Dert, morta el febnr |

1*0 melons van decomlssar els guàrdies urbans a uns venedors ambulants sense permís, pel cairrer de Borrell. Els melons foren remesos a l'Asil del Parc.
El dia 16 de l'actual s'obrtrà novament al públic, a les hores de costum, la Biblioteca del Poble, que sosté
l'Associació de la Premsa Diària d'aquesta capital.
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Peix. va caure d'una bastida l'obrer
Sebastià Echarte. de 86 anys, 1 es va
Dues dones s·esbatussaren «1 carrer causar disttensló lligaments de l'artid'Entença, i l'una en va sortir amb culació racH-carpiana esquerra 1 eroerosions a l braç dret 1 a la
sions a la cara.
pectoral, Uetts.
Al camp de futbol Espanya, un noi
de nou anys, Enric Díaz. tirà una
pedra a Ferran Navarro, de dotze
anys, oausant-11 ferides contuses al
front i pòmul esquerre, lleus.

,

•to.

Econòmic superior
Ea van a tot arreu
Un gos va mosseguar » Ventura
Tremon Vila, de 28 anys, i U causà
erosions a la cama esquerra. El gos
fou portat a l Laboratori Microbiològic iMuniclpal.

EXTENS ASSORTIT D'ARTICLES ALS

3

S

- Sabó L a Crea Blanca

de

iConfldencla?
La meva felicitat, simpàtiques lectores, la dec a treure'm d'arrel el
pèl molxl i pèl de la cara 1 braços
amb e l tan acreditat OEPILAT0&I
BELLEZA. Es inofensiu. Venda en
perfumeries. Primer Premi. — Argentà Germans. — Badalona.

om»

V i d a

-

religiosa

1913.

Dia 17. — A les vuit, missa resada per l'ènima de donya Rosalia Pons, üóeia pr^;.-.-.
tora, morta el maig de 1933.
Aquestes misses toíe< són amb oferfori
—Reial Monestir de Sant Antoni i Suu
Clara, de RR, Benedictines. — Deml, dia
festa de la Nativitat de la Verge Santíssim,
se celebrarl ofici solemne a l'altar de N»
tra Senyora de Montserrat, a Ics deu, tai
sicmó, que farà cl reverend don Miquel Mgli .prevere.
El dia 9 comencard en el mateix altar, mt
novena, essent tots els dies, durant la nin
de vnit. amb cant d'sAve Maries» i «ViroUií:
Tots els qui visitin en aquesta esglésis l'litar de la Verge de Montserrat, durant li I
capvnitada de la Nativitat i preguin amb le?
condicions dc costum, poden guanyar IndaV
eéneia plenària, tantes quantes vegades bo
l'tteia

Avui: Sant PauK, bisbe, i Santa ReJocs
Florals
gina, verge i màrtir. — Demà: La Nativitat de Nostra Dona i Sant Adrià.
del P o b l e
Nou
Quaranta hores: Avui, a l'església
de Nostra Dona de Misericòrdia. HoSón organitzats per la Joventut Nacioa&I-res d'exposició: De les nou del matí a ta de l'Ateneu Democrdtic Segionalina
les set de la tarda.—Demà, a la mateiVEREDICTE
xa església.
Natural. — Nfim. 203 Conjugal Sef
La missa d'avui: Del dia, color mo- se Flor
lema..
rat. — La de demà: La Nativitat de
Baglantina. — N6m 109. Poema del o «
Nostra Dona. color blanc.
retorn. L . : Salut, vifiya encisant.
Vioto — Núm 40- Balada de la Uona (*
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona marc.
Sense lema.
de la Font de la Salut, a les Mínimes,
o al Sant Esperit.—Demà. Nostra DoPREMIS EXTRAORDINARIS
na de la Concepció, a Sant Francesc.
I.
Nfim.
4. Serenata
0 a Santa Clara, o a l'Ensenyança fEIII. Nnm. t4>. Cançó ««lival I . . : M t » !
zampla1, 0 • la seva església (Eixam- l'alta muntanya.
[
pla), privilegiada.
OI. Nfim. 347. Estels d'Orient t . : "·
terra pdons.
I
Adoració nocturna: Avui, Torn de
IV. Núm. 138. Dues cançons L. : EX
Celebrem l'orientació donada a l'es- Sant Joan Evangelisfa.—Demà, Torn
V. Nfim. tig. G k w a . L . : «11 y a l»»*mentat afer i esperem que es compa- de Sant Josep Oriol.
temps que je t'aime... etc.s
VI. Nfim. 10. Corranda- t . : De Caríffle
trloln interessos que d'acord laborin
Vetlles en sufragi de las ànlme» dal Uea.
pel bon nom de laUfcetra citrtat.
Purgatori: Avui, Torn dels Dolor» de
VII Nflm. 109. Canponeta frívola
I
V I U . Nfim. 214. L a carta de navegar.
Maria, a la seva capella, Escorial, 155
m
a
:
Perquè
vas
tan
demat!
?
— Fosfo-GIlco-Kolaleeltlnat enra (Gràcia). — Demà, Torn de la immacuIX. Nfim. IJÓ. La donrella enamoni» |
X. Núm. 146 Elog! d* la pubilU a t »
BanTpau1*1?! B ' "«'"«nach, Rono» lada Concepció, a la mateixa capella.

Per trobar-se absent el capità general En Miquel Prlmò d'e Rlvera, avui
farà la reela>mentàrla visita da Presons el governador militar En Carles
de Losaaa, encarregat del despatx de
la Capitania,
Al carrer de Guàrdia, un cavall va
mossegar a Gonçal Pèret, fentll una
erosió al pit.
L'automòbil 11338 B., al carrer de
Salmeron, atropellà la noia Florència Mallol Meflez, de iS anys, ocasionant-li extenses erosions al braç l a
l'espatlla drets, ferida contusa a l'avant-bras esquerre t erosió al genoll
(Ueus).
A la carretera de Can Tunis, l'automòbil de FAeronàutlca Naval número 5. atropellà a Xavier Estrada
Mallofré, de 56 anys, fent-li contusions al cap i a la coixa. 1 contusió
genera! (pronòstic reservat).
Treballant a l Mereat Central de!

EI.
Nfim. 051. Poemet» d'ua dia d'abri
— Amh «1 vapor «Lesupl» hta sortit del
fio.:re port, <op • Fillpine» i tci illca CaXH.'
Nfim 250. Petita alegria de U ViC I
roliacs. ICÍ Germana M;&&iotieres Frucisca- del H.
,
oc» de Maria, per nom C . M. Mtquela, G.
XIII. Nfim. tts- Poema d'Horta Lem».
M. Oaio, O. M. lanrina, O. U. Dolorós», Arribar*
ua
dia
qne «enan tot* loj^i.M
C. M. Clara, G. M ITodcncia. G. M B·tfNfim.
E l cas de Unís Wbatl t-""'
v- de Narbona i C. M. retrà da Moliaco.
La Yalírcaa miísioaerts gurten del ConXIV. Nfim. Ma. La claror del carrer to*
rent que l'iBMitut tt d:n» la nostra ciutat, L- : Idil-li Uaminós.
• ta barriada d'Hoalalraocbs. i s'adrecea XV. Núm «14. Declaració d'amor. Le*»'
duu d'cUea al convent que tenen a Manila, A ple temporal
i le* üa rettast* a una nova fundació a
Nfim. asi. Rosea. L. : ^rfo"-w-, 1
inaugurar Ica l t l « Carolints, al Vlcarial XVI.
XVII. Nfim. «rf. La Parròquia Le0*'
de] nostre com patrici tí Biubc Berna us, d iDomua
et porta coelli.
.
qual, mogut pel viu Ml, no ettun de de- XVIII. Del
Nfim. 4»- De l'alta munt any» "
manar rrligiott-s del dit IníUtul perquè l'a- ma: Fulls del meu alLum.
judosin en la tasca de crístianitsar aquella
XIX. Nfim. IS3 Diàleg d'AgaUu

iji:del5
l.'ABjel del Senyor el» doni eomjamyia
co llnr Yiatsc, i qne Déu fecundiui Unts
treballa per així continuar la rlorlwissimo
missió que tan excels i aess parió Institut
ha anat eiercinl fina avui dia, amb gran
f.-u'.t de Ua inltneí i que promet é s w encara major ta l'esdevenidor.

XE. Nfim. 142. Cant d'eaperaaça L*1»
Amb la cultura física I l'esport, ete
XXI. Nfim. n<. Perfnms de Pàtria. M»"
Les toses de Sant Jordi.
r» I
XXII. Nfim. «eo. 1.» «reStaa* tasc»' —
ma: La de l'A. P. dc l'E C
. t»
XXIII. Nfim. 44- El cant de l'Amerna: Floc del Cel.
, ,,.
•(Í6 'TP»A) '»PÇiO 3p 'Bpo?pt«oM WBJa
XXIV. Nfim. to?. Geografla d- C·^JS
-W »t »P «assirsio
» i ap »·.ayif»a—
Jnrat Qualificador. — Manuel Folch 1 ' „
Dem*', dútabU, íeata del Jíaiacment d* rea. president; Manuel Rocamora i 1 ^ ^
Nottra Oetta, hi haurà, a dea quarts de set «altar; Manual MarinelOo; S.
del mati, Miaaa coarcatual, en la qual e» co- secretari.
«««i*
aiença^i la Novena a Nowra Dana de la
Advertiment. — El repartiment ^ P i ^ ,
Divina Providència.
ser* diumenge vinent, dia 9 del c0"LJÍ
A do» quarts de den, aelemne o6tí, can- a Ics quatre de la tarda, a Itstatge
tant el chor de Jtclistaae* la xniaaa «In bo de l'Atenen DenocrMc Kuwali»*
notem Sancti Joteptú Colasaatiü, de C Ra-

Wad-Raa, aa».
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flAMlFe8TAClONS DEL PRESIOBItr d« 70 any?, mecànic, solter, l natu- d'excursionista, amb pi ialnes. barrat nades per l'Alt Comissari, que lesUtta que era practicant, anomenat
MadrlO. 6, í. Uxdft. ral de Tarragojia.
«garrotin» I ulleres fumades.
nostres tropes no disparessin »n dur Daniel Mendoza, la (nissió del qual
El marquis d'A31uio«ntaa lia rebut SOBRE L'AESAMINAT D'KM DATO
Arribà a Moscou «2
de setembre, el comboi a Tizri Azza, no hi d « í à no «ra altra que curar els «mdAcaileU-ui la visita del senyor Villanueva,
als sis mesos i mig Av l'aieoiptaV
importància, dient que tota aquests tes feriïs.
En la tnformaetd que sobre Casaqui ha anat a peodre comiat, puix
comentaris es feien per a molestar el
Assuibentat* (ple Mendoza era a
LA
«OAOETA»
nellas
ve
publicant
Joaquim
Mawru
jjvial enrpendrà una «cotjrsiú pel
Govern.
Bilbao, es pesaren d'acord la polien
«La
Uibartad»,
es
relaten
avui
els
" ó'rJ; després anirà a Rioja 1 a úlMadrid. 6, «16 tarda.
Afegi que el comunicat que U tra- cia de l'esmentada capital 1 la de
'•'ms de setembre tornarà a MidrlíT. incidenU de la íugida de Madrid
La <Geceta> publica:
metia l'Alt Comissari donava compte Madrid, aconseguint detenir a (Mendel
ma
tutor
da
Dato.
üeíerint-ae <le nou el cap del GoReial Decret d'Estat, admetent la de no haver-hi novetat en lot el terri- doza, el qual ha-declarat que de SaEi. rel«t «1 posa iMaurin en boca dimissió del càrrec d'envia; extrèor- tori i l i donava les gràcies en nom de* ragossa marxà oaip a Osca. després
iern » U qüesttd d* 'es responeabf·
íüa» b* manifestat que per »r» no del propi Casanellaa, que actualment dinari i mtulswe pleoipotencladl de caid de Benl-Sald, Amarusen. per la a Estella, més tarda a Saragossa, i
Voa
il parlar de rea que es referís a és comandant d'aviaoió da l'azàrclt primera classes u Mèxic, que ha pre- felicitació que U v* trametre el Qo- darrerament a Bilbao, estatjant-se a
aoviètic.
uest assumpte.
sentat d on Jeroni Vahlés i Gonza- yern pel comportament de la seva oasa d'uns sindicalistes de cognom
S't» dolgut el president de la camDiu que N Va impulsar a atemptar les, comte da Torata.
Mollnedos, que viuen al carrer d'Arharka en els últims combats.
aya alarmista d'alíuns periòdics contra Dato el veure que queien diàobesanes, M, coUocant-s© eom a barHatol
Decret
de
Gràcia
i
Justícia,
nant referènoleg sobre-el qne supo- riament dos 0 tres obrers mort», als
SOBRI L OPERAOIO DE TIZZI AZZA ber a Baracaldo, usant el nom d'Aque és Ilnforme de l'Esla* M^jor carrers de Barcelona per la Usi de (promovent a la dignitat de mssiresMadrid. 6, 6'16 tarda tanasl Intuarto S à e t
cola,
vacant
en
la
Santa
Esgiéia
Caotnü, t parlant de novaa posicions. fuga. sense cometre altre delicte que
'Sn
la
Comissió
de rasponsaibllttots En ésser detingut se U ocupà una
todrol
d'Urgell,
a
l
prevere
Uiceclat
(>e! detalls que publiquen demostreu el d'ésser sindicalistes.
atribuït l'exisiMcia de manifes- documentació completa amb aquest
[luoondizer en absolut el dit informe. A principis de 1921 arribaran a Bar- don Bonaventura tiutlérdez San Juan s'ha
tes responsabilitats de l'actual Go- nom i carttfic^jB da diverses cases,
canonge ds l a mateixa església.
celona, procedents de Montpeller, dos Beiaj Ordre d'instrucoió pública, vern, per la forma en que es realitzà de bona conducta, on treballà com
parlant de la qfietftM dels càrrecs amics seus, amb els quals havia fet
lacants a Foment, ha dit «1 marquès l'aprenentatge de mecànic en el me- disposa^ que 'ampliï fln el dta 5 de l'operació ds Tlazl Azza, el dia & del a mecànic.
Aquest mati arribà Mendoza a Ma
l'Alhucemas que la dimUsslí del se- toüt taller, i que estaven de la matei- la'ctual, en tots els centres depen- darrer mes de Juny
or Nicolau sols obeïa a raons par- xa manarà horroritzats del que passa, dents d'aquest ministeri el termini
L'Alt Comissari, sortint al pas dels drid. ingressant a la Presó (Model a
tulars 1 qua probablement serà de- va, i van creure que amb la mort da matricula deis alumnes d'ense- comentaris que s'han fet a Madrid, disposició del jutge de Miranda de
nst per a la Dlrecotú d'Obres pú- d'En Dato cessaria l'onada de sang nyament no ofloiaL
ha fet a Tetuàn aquestes manifesta- Gbro.
[)}iijnes altre amic del Itonyor Gas- que ofegava a Barcelona.
Nomenant don Angei Ferrer iCOgi- cions:
PROPOSTA O'ASCENSOS
ift.
catediàNc numeirarí d'Histoiogja
No fou — diu — una simple conOdu que Nicolau i Matheu no elgal,
Madrid, 8, 910 nit
a Hlsioquímia normal 1 Anatomia ducció de gombois com slta insinuat
£j president tornarà a conferenciar coneixen i són innocents.
En ta proposta dal present mes asnb els ministres de Foment i Go- La mort l'executaren ell i aquests patològica da l a Facultat de Medici- per alguns, sinó una operació que le- oeodeixen
a l'smpleu immediat els
|ernacló, per a iTeslgnar el nou go- dos amics de Montpeller. la qual cosa na ds la Universitat de Barcelona. nta per objeUe descongestionar l'es- seg(Vents caps,
oficials l simüaits:
mentat
sector
i
establir
llocs
Interernador de Baoslona.
RlaacióFloòde.&à
està disposat a provar documentalmedis
entre
Bu-halora
1
Taferslt.
amb
Estat
Major.
—
Un comandant i on
En quant a la combinació de gover- ment, si se l i donessin les garanties
Relació de les plaoes de l'eacaloíú
jiaJnrs, en -general, ha dit el presi- euAcients. Agafaria el seu aeroplà 1 general admini^Wati u amotitzades posicions evaaçadies d'avantguarda capità.
infanteria. — 6 tinents coronels.
nt 90è no se n"havia ooupet. per es plantaria a Carabanchel i exposa- amb posiedioritat a ta pròrroga del que permetessin, d'aquí endavant, el
fàcil proveonent de les dites pbsi- 11 comandants. 9 capitans 1 32 tinents
de temps, perquè, per fortuna, ria davant dels tribunals gom esdevin- vígejrt pesupot,
de l'escala activa, i E capitans, 6 t i l'ordre públic a ú s «províncies" on hi vingueren les cses. sense revelar els r Circular per a I4 deguda obser- clons.
governador interí, no e'ezigelx la noms dels seus dos companys perquè vància dels preceptes del vigent EsEl seu caràcter notòriament enrot- nents l 6 alferes de ta reserva.
it dfesianacló dels nous governa- encara no estan salva*».
tatut par les unitats que reclamen. Uador. la composició de les colum- Cavalleria. — 3 tinents coronels.
lon.
la seva marxa i l'objectiu mar- £ comandants, 2 capitana 1 S tinents.
Una vegada comès l'atemptat, ells EL PERSONAL DE OOMUNICAOIONS nes,
Artilleria. — 3 oom andante 1 8 cacat a oada una, foren consultats amb
El president ha anunciat que demà sortiren de Madrid i a Usboa s'emSaragossa. — L^admlnlawador ge- e) Govern, mereixent la seva apro- pitans.
aanta a Cestona. però no passar* barcaren cap a l'Amèrica, em un dels
(Enginyers. — Un tinent coronel, un
neral de Correus ha rebut un anònim vació.
sinfl unes hores.
quals països es troben des d'alcshorea. iguai
a altres enviat al director geEl que no podia ésser consultat era comandant, un capità 1 S tinents.
Estan
en
correspondàncta,
i
GasaneDEL TREBALL
Guàrdia civil. — Un tinent corollas els ha convençut perquè vegin a neral, en €fl qual es diu que els fun- l'execudó del pla. perquè està su\ SX aunistM (tel rabali, aeuyor Ar- Rússia, per a estar completament se- cionaris de Correus 1 Telègrafs Se ped'ital a les circumstàncies de mo- nel, un comandant, 2 Capitans, 2 tinents. 4 alteres l 6 «ots-odelals, 1
b&ui, ba mauítestat que havia con- gurs, I demés perquè desitjaria que Saragossa estoven en negociacions ment.
*
2 tinent* <te les armes geJerenüat amb el de l a Governació, en la floto «àrto dels aovleto hi ha- per a oonsütuirae en Sindicat Unic,
l a preparació artlllera no fou en la Uugressen
pr a deïnanar-li dades sobre oi sub- gués ona «squadreta pilotada per esEl cap crbdà els funcionaris i tots proposta sotmesa a l'aprovació del nerals.
iaislre. del fluid elèctric, i l'aug- panyols.
negareu l'exactitud da la notícia, i Govern, perquè no figura en al pla. Carrabiners. — Ingressen un tinent
beat í e preu. i per a cercar la formanifestant que tractarien per tots
Ei comandant general, en primer 1 ascendeixen 3 soto-oflcials.
Afirma
que
Arlegui.
que
era
aleshoIntendència — Un oomaiulant, uu
d'evitar que per accidents, oom
<Ss Tcitjais de descobrir els autrs terme, la cregué Inútil .tractant-se de
res
cap
de
pohda
de
Barcelona,
pod'ahir a la fàbrica del carrer de
dels anònima.
terreny sembrat de coves, trinxeres capità I un tinent
dria
fer
revelacions
sensacionals
a
i. es quedin sens* Uom la maIntemncló. — Un oomissari de seprofundes i pous de tirador; però si
la Justícia, puix coneix amb exacti- EL FOO DE LA FABRICA
jor part dels abonats.
s'hagués proposat, io hauria consul- gona 1 un Oficial primer.
tud tot allò que s'esdevingué.
Sanitat militar. — Un tinent coroD'ELECTRICITAT tat si procedia 0 no fer-la, recorNOTA DE PtNAHCES
Explica la forma en què es va coMadrid. 6, 912 tarda. dant-ms de les censures qm 3li avien nel metge, S comandants metges 1 3
M ministeri de Plnaooes han publi- metre l'atemptat, dient que ell porta,
S'estan fent treballs par l a com- dirigit al general BerenJBr par la capitans metges.
va la motocicleta; que va seguir dn- panyia Hldro-elèctrica perquè aques- preparació d'artilleria en certs terClerecia castrense. — On capeUà
at la següent nota:
major, un primer i un segon.
El pitear acte del ministre amb rant una estona l'auto d "En Dato, fins ta nit pugui nonraaJiteàr·ee el servei i renys.
fespecte als serveis del ministeri ha que van creure errtbat el momant de llum.
L'ordre que vaig donar fou que tes oacines militars. — 3 arxivers ter«tat la reunió, que ahir va tenir lloc oportú de disparar.
•La nan central ba quedat total- columnes, amb un ob]f\t!n enrot- cers, 8 aflcials primers, 3 segona, 3
1 seu despatx, asnb tots els directors
Ell aníb una mà guiava i amb l'al- ment destruïda, ascendint Les pèr- llant, sortissin en fer-se de dia. amb tercers, 3 escrivents de primera, 2
erals 1 interventors generals i el tra disparà amb la seva pistola cinc dues a cluc milions de pessetes.
precaució, per a evitar que so n'ado- de segona, i Ingressen 3 aspirants.
ote-secrotarl. als quals comunicà el trets. Els altres dispararen amb dues
Tot a l material estava assegurat. nés l'adversari.
NOTA BUREATIL
eu propòsit i instruccions respecte a ptstolee oada un.
Perquè
el
pla
tingués
efectes
deINCENDIS
(
A
Borsa
tornen a presentar-se irreI cada un dels serveis a càrrec
Quan deixaren la motocicleta és sel'aquells, disposant que cada un d'a- parà dels seus compeny» t se'n anà Aquesta matinada s'im declarat un clslus. erà lògic que les columnes gulars «Is cabals püUllus, miiloi.-uu
nests centres formulés, sense pèrdua a la Porto dal Sol. barrejant-se amb violent incendi, a Carabanchel Baix. manoljressin «n silenci; peflò no La partida de l'Interior 10 cèutlais.
temps, una memòria en la qual ela grups que comentaven l'atemptat. en un edifici difstUiat a cotxes i Obstant tenien ordre de disparar tan en tancar a TB'IO.
aviat com ho fes l'enemic
prenguessin totes les modifica-Tresors, Cèdules 1 valors municiAl dia següent cercà treball 1 en- quadres.
jons introduïdes en els serveis de trà de peó a les obrea del MetroPer les causes Indicades es donà pals, sostinguts.
Les
flames
han
corregut
ràpidada centre des de 1913. en que es polità.
cas que les columnes posades en
(Les accions bancàries i industrials,
ment per una de les naus de l'edi- el
publicaren interessants millores d'a.
marxa en fer-se de dia, no feren foc encolmades, sense osciUacions digdei.
destruint-lo
en
pocs
moments.
Estigué a Madrid un mes 1 es dfesta classe, per iniciativa del propi
fins
a
les
vuit
del
matí.
galrebC
fet
nes d'esmentar-se.
No ocorregueren desgràcies perso- Ja tot el oaml
Suàrez Inclac llavors mlnis- cklf a anar-se'n.
El canvi estranger acusa paralitPer això comprà, per 300 pessetes, nals.
de Finances, comprenent-se en
Els fets diuen oom el pOa no era zació, cotitzant-se només els arancs
Les pèrdues són .de consideració.
u es Les millores aquelles reformes un ase. ell carregà amb v&rdures.
i lliures en baixa de 15 i U cèntlmB.
També a la Presó Model, a dos descabeüat
a judici dels centre correspo- i disfressat de parts sortí per entre
en tancar reepecüvament a 41'80 i
EL POC DE LA PRESÓ MODEL
íents sTiagin l'implantar, sigui per les parelles de la guàrdia civil que quarts de cinc de la matinada, s'ha
33-71.
aesures governatives, o per mitjà de custodiaven la carretera, sense infon- declarat un violent incendi al comMadrid. 6, 8'90 n i t 'lila marcs particularment estan a
dre
sospites.
partiment
destinat
a
flaca,
causant
i per últim aquelles organltzaEl ^ots-secretarl da Gràcia i Justíons que respecte les d'ependèncks
Va arribar a Las Rozas 1 allí aban- en els primers mbmants gran alar- cia ha manifestat als periodistes que, 0'80 pessetes el mlílld.
ma
entrà
els
reclosos.'
""Inoiate es Jutgin convenients 1 donà l'ase i agafà un tren fins a Visegons U comunica l'inspector gene- SOBRE EL TEMA O I LES RESPONAquests auxiliaren als bombers pn ra^ senyor Çadalso. l'Incendi del SABILITATS
ortunes.
llalba, on canvA a un altre tren que
a les nou dal vespre «1 va deixar a l'extinció de l'incendi.
íorn de pa de la Presó Model, no tinMadrid, 6, lO'SO nit
A la presó es peraonaren el gover- gué importància. Per tant, no afectaAçuesta reunió durà més de dues Avi la.
Ja es pot considerar acabat el p a
nador
civil,
<
a
capità
general,
l'alrà
al
règim
normal
de
l'establiment.
jros. durant les quals el ministre
Allí baixà 1 oaorinà per la via quartode informatiu de la Comissió ds
1 el ministre de Gràcia 1 Jussà amb precisió els seus plans tre hores, recorrent almenys 50 qui- calde
Responsabilitats.*
tícia. reUrontae quan el foc ha esCÀRRECS ECLESIÀSTICS
"iciers, prometent a l'alt personal lòmetres. .
Els vocals socialistes, que ban protat dominat
Per Reials ordres de Gràcia i Jus^wt secvlndar-lo amb tot entusiasA la matinada arribà a una estaEls danys causats pel sinistre as- tícia, s'han declarat vacants, entre curat aubstreure's d'emetre llur Jai
ma aquesta patriòtica tosca.
ció que no recorda; agafà el tren 1 eendstisn
a alguns milers de pesse- altres, 200 càrrecs ecleeiàstics: la dig- durant Q'actuació d|e l a Comissió,
arribà a un poblet de la frontera
cregut en el cas de donar per
UN RESPONSABILITATS
nitat d'Arxiprest de la Catedral de s'ban
francesa, on es va col·locar de depèn- tes.
acabada la reserva f/ae s'Imposaren,
Lleyda,
de
provisió
lliure
per
la
CoEs
oreu
que
les
causes
d'aquest
In'^U
«El Sol.:
dat a un bar.
ban fixat llur actitud en aquests
cendi foren degudes a alguna xispa rona; una Canongla a la Catedral itermes:
segons es van desenrotBelava molt íbé, però un dia, en
de Barcelona, a proveir lliurement
^ A ^ s dendònciee da les (forces una discussió sobre el valor amb despresa del í o m .
Els elements de judici aportats a
per la Corona, 1 un Qeuefici en la de
'^vadores, que esperen a conèi- una parrbqulatts, tingué la debilitat EL OAPITA OBNBRAL Q
Menorca, que també correspon pro- la Comissió mitjançant informes
lertenaia del dlctàaiwi acusato- de d i r que ell era el Casanellas. 1
DE CATALUNYA veir-la a la Corona.
orals 1 documents Oficials, ban enper a poder, al é s massa sever, enca«-- que tractà de dir que bo havi»
robustit el criteri i els raonaments
Avui ban celebrat al ministeri de
Judici, formular ells acusa- dit en broma, tingué el temor que
FERITS I MALALTS
suposats en les Corts anteriors per
»nL 00nfer» l'actua' Govern pels això el perjudiqués i preparà un nou la Guera una Uerga i reservada entrevista el general don i l u i s AispuEl ministre de la Guerra ha ma- la minoria socialista en el vot parf^JM
paoentmant oorreguiU a viatge.
ru, ministre de La Guerra, 1 el capi- nifestat que demà arribarà a Madrid ticular dTEn 'Prieto sobre l'expedient
Això era a principis d'agost
tà general da l a quarta regió se- un tren de ferits 1 malalts, a la l ' M , Plcasso.
El poble era pròxim a la frontera nyor Prlmo de SUvara.
' " « « M A M e i T D'UN JUTOE
Per tant, creu oom aleshores va
procedent de la zona de Melilla.
creure, que les responsabilitats pel
S'ignora l'assumpte sobre el qual
JWJat especial que entén en i un dia de festa que h l havia uns
DETENCIÓ
D'UN
SINDICALISTA
romeria
en
nn
poblet
francès
s'·ml
desasKra d'^lfrica culminen- en els
faa versat la citada conferència.
^wumpte ded Jutjat de íruàrdia
En el mes de març proppassat, fo- Governs que en 1981 presidlrfen els
•Wr torda ante de preoesament als axcureionistas espanyols. Anà a
PARLA
EL
MINISTRE
D'ESTAT
l'ermita;
baUà
amb
les
noies,
I
a
la
ren detinguts en el tren de Saragossa senyora AUendesalazar i iMaura, 1
»nS-r
l**?6 suplent interí dol
Sant Sebastià. — El.ministre d'Es- a Bilbao, ela sindicalistes Azitores 1 olxl mateix, com entenia en aquella
K j S o^nlclppel del dMtrtets de tanta, qnao «Is altres romeus tomar à r i ^ ^ " ^ y o r Polanco. a l qual vton a Espanya, ell qgafà el tramvia tat, parlant avui amb els periodis- Adelaida Armas, portant una maleta ocasió, que no hlha altre mitjà ler " i K * T una flftoça de 5.000 peese- eflèctric dei Wreneu i els plentà a In tes, ha confirmat que s'havia salvat amb pistoles i bombes, del qual afer gal d'exigir aquesta responsabilltai
primer* cetaci6 de 'a Xarxa del Mig- tot el personal dip'omàtic. de la nos- ja se'n va donar compto oportuna- que el de l'acusació ministerial daPar a la lltWtat provlsiooal.
dia
ment.
vant dal Senat.
tra Lesa^ló a Toqulo.
DCPUHOK)
Els convmlBtos rranresos l'ajudarén
Després, parlant el senyor Alba dels
Com aleebores vam dkr, acompaExposada amb aquesta di&fanitat.
•nunoia Oa wGaceta*. ba molt pe" a passar a Alemanya i a.*ri- comentari» que fan alguns periòdics nyà a aquests sindicalistes, en la llur actitud, els diputats socialistes
ha a s « K s
c^pNal aB^onssa» i2R àttx6 glodJkca- dpdaraxen ablr goe deaorés de t w .
a tai

15eínilla·
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Pà'g. '4. — Divènares, r * fcéfcSiJire Oe r ç í s
signar-se davant la Comissió espeiavcri a què les altres forces ipolíüçnes
e.-t^ressesin llur Judici.
SI íii •boiti*i> altres VocalB que coincidissin -.nuí, «1 principi d'&cusacio
ministerial contra els tesmentats Governs. no tindrien cap escnipol *n
examinar amb els dits vocals els
respectius punts d'albir per a arribar a un dictamen conjunt que sumés les eignatures de tot els partidaris de l'acusaciO ministerial.
«En altre oas, de no produir-se
aquesta coincidència, soclallsies i republicans íubsorlurlen un vot partloüar iproposant l'acusació nllnisteiial amb els raonaments.! modalitats
que els suggereix Hur enjudiclament
personal del problema.
iFins ara són «Is sociaUstès 1 els
.republicans els únics que "han dèflnit llur actitud. Els altres semblen
manlabrar reservadaraent. Els conservadors volen saber el que opinen
els aiitoerals per a opinar ells. i al
mateix temps els ttiberals desitgen,
pel que es veu, conèixer prèviament
l'opini^ dels conservadors.
Com que els diaris ban atribuït diferents versions a Jes altres íracciçns
polítiques que tenen representació en
el si de 1^ Comissió, podem assegurar que els conervadors, segons tragràfica «ie \l'ex-mmi?i!re senyor
tluano, «InTantaran el dia 20». Com
se suposa, no portaran cap ponència n; escrit Llur actitud dependrà
de la que observin els lliberals, puix
si aquests subscriuen una acusació
ministerial, aleshores s'apressoran a
creure la responsabilitat extensiva a
l'actual Govern.
iPer cert que s'fca exagerat o' tergiversat la forma com es realitzà l'operació de Tizzi Ama, el dia 6 de
juny. obligant al senyor Alba, de
Sant Sebastià estant, e aclarlr-bo,
coincidOnt Ves sevea manifestacions
iimb les fetes ahir a Tetuàn pel senyor (S|!vea4 que looinoideíxen al
mateix temps, en absolut, amb l'in(orme que exposà verbalment davant
la Comissió.
£1 senyor iLequerlca, representant
del maurlsme, no cal dir que es decantarà del costat dels vocals ciervlns, pSrtidarís de la impunitat, però
creu que estant tan diluïdes les responsabilitats no s'ban de concretar a
determinats Governs.
' Els vocals 'lliberals ban actuat en
el si de la Comissió amb una absoluta independència. E l Govern s'ha
Inhibit absolutament, 1 espera que
resolguin en conseqüència.
OFICIALS ARRESTATS
Als ofrools militars ha estat molt
comentada durant el mati d'avui, una
suposada determinació adoptada per
les autorHats de Màlaga contra alguns oficials de l'-Eièrcit.
S'assegurava que havien estat Imposats alguns arrestaments als ofl« a l s que apareixen abraçats amb «1
caporal Barroso en la fotografia que
d'aquest es féu arran dlbaver-li estat
comunicat l'indult. .
COMENTARIS
Entro els escassos concurrents a
la sala de conferències del Congrés,
era tema de comentaris 3'actltud en
què se suposa collocats els diversos
grups de la Comissió de Responsabilitats.
A última 'hora s'han reunit els vocals conservadors de la dita Comissió per a examinar alguns documents
i oanviax impressions sobra l'esdevingut

Un grup de pomellistes, es reprewptafkV
de dijctso» Fomells, anaren a retre ocme•atse a En Kafef Casanova, al pe€ mateix
de U tomba que guarda les sens deipuUn,
a l'esclésia de Soat Boi.
jjurant U a i u a , les presftrics de l'ànima,
just amb els clams patriòtics del cor. foren oferts en holocaust a l'home hertoic Que
sofrí per Catalunya. Però, el moment culminant d'aqueU acte patriòtic es realiui quan
fores dipositades damunt la tomba del nostre
màrtir, le.^ garlandes 1 els raníeUs qne els
pomellistes portaren per aquesta finalitat.

Concurs d'Història a
Arenys de Mar
Concurs d'Història de 'Catalunya organiuat
per la Joventut Nacionalista d'Arenys" de
Mar.
VEREDICTE
Tema I. E U primer* Comtes de Barcelona fins a Berenguer I V , el Sant; unió de
Catalunya amb Aragó.
Premi : «Comtes de Barcelona fins a Berenguer IV>, Sense lema.
Acc^ifit primer. L . : «Guifré el Pilós».
Accèssit segon. t . : «Honorar a Barcelona.
Acctesit tercer. Sense lema.
Accèssit quart. L . : «Recorda del 877 al
tem.
Tema II. Pestes cabdals de Pere I el Catòlic.
Premi. L . : «Flor .de reis: honra del poble».
Accissit primer. L : «Dol és morir per la
pàtria».
t :t
Tema UI.
Festes cabdals del regnat de
Jaume J el Conqueridor.
Prèml. L . : «Arenys de Mar».
Accissit primer. T.. : «Fent Pàtria».
Accèssit segon. L . : «El treboU dignifica
els homes».
Accèssit tercer. í . :
«Seixanta anys de
regnat».
I
. -. T e n a IV. Fets capdals del regnat de fV
re I I el Gran.
Premi- L . : «Renvnoverunt prteeres».
Accèssit primer. L . : «Manfred de Sicília».
Tema V. Lc» vespres-sicilianes.
Premi: «La terra més formosa i més encisadora és la nostra estimada terra catalasa».
Accèssit primer. T..: «Via fora».
Accèssi tsegon x.: «Dama palermitana».
Tema VI. Expedició de catalans i aragonesos e l'Orient.
Premi L . : «La llengua catalana és més
dolpa que la mel».
Accèssit primer. Sense lema.
Accèssit segon. Lema : «Almogàvers..
Tema Vil Fets capdals del• regnat de
Pere IXI, el del Pusyalet (IV d'Aragó).
Prem:; «Fets capdals de Pere I I I el del
Punyal et» (IV d'Aragó). Sense' lema.
Accèssit primer : «Fels capdals d'En Pere
I I I I el del Punyalet». Sense lema. .
Accèssit segon. I, : «Les g e s t » d'Es Pere UI».
Tema VIII. R! compromís de'Casp.
Premi. No s'adjodica.
Accèssit primer. L. : «Per bona. fe».
Accèssit segon. L . : «L'aimador de Catalunya».
,
Tema. IX.. Cotalonya I d príncep Carles
de Viana
, .1
Premi. i . : «Pàtria».
Accèssit primer. L . ; «Rcmembrant la .'nostra història..
Accèssit segon. Sense lema.
Tema X. Els Reis Catòlics i nniò de Catalunya i^fceò amb Castella. Desert.
. Tema XI^Esdeveniments. polítics 1 •aoerres
de Catalunya durant el . regnat de Felip FV.
Premi. L. ; «Catalunya pàtria meva».
Accssit primer. L . t «Visca el Sometent».
Accèssit segon. L : «Quosque tàndem etc.»
Tema X I I . L a guerra de Successió; Felip V i . les llibertats de Catalunya,
Premi. L. ; «Catalunya, comtat gras».
Accèssit primer. L . : «Jorn de dol».
Accèssit segon. «Guerra de Successió o les
llibertats de Catalunya». Sense lema.
Accèssit tercer. L. : «Bon cop de falc».
Ateses les seves rellevanls condicions, el
premi que no s'adjudica al tema v m , es
concedeix a la composició que porta per
lema «Puixança del cristianisme, que obtava
pel tema I I ; i d premi * corresponent a l
tema Z, declarat desert, s'adjudica a la que
porta per lema «Remembrança», ja qual optava al tema I X .
E l Jurat Qualificador. — President, doctor
Tomàs Carreras Artau, catedràtic de la üaiversltat de Barcelona; vocals, Xavier de
Prats, Frederic Quintana, Cariés Xena, mossèn Josep Palomer, • Francesc X. Miró; secretari, Josep d'Hi ta.
La festa se celebrarà, conforme s'anuncià,
el dia 9 del corrent, a les sis de la
tarda, a la sala d'actes del Centre Regió-

CONTRA L'AVENTURA OEL MARROC
La Unió General de Treballadors 1
el partit socialista, han dirigit a l'opinió i agrupacions socialistes, un
manifest advocant per l'abandó del
Jocs Florals
Marroc, 1 assenyalant les Vaons que
crpuen principals coçíra ço que qualifiquen d'imperialisme.
de Sant Sadurní de Noya
Tots els tòpics utilitzats durant alguns anys, són emprats en aquest
manifest, el qual no afegeix res de
64n organitzats pel Foment Comercial i Inpou a la sostinguda campanya del dustrial, i patrocinats per l'Ajustament, amb
la
cooperació de totes les autoritats i en.
partit socialista
titats polítiques, agrícoles i recreatives.

Bs celebren amb motiu de les Fires i Festes d'aquesta vila, el' dia 9 de setembre,
• les cinc de la tarda,' a la sala d'actes
del Centre Agrícola.

P o l í t i q u e s
CL Sr. LERROUX
Ha arribat, procedent de Madrid, el
cap dels radicals senyor L«rri,ux,
«rssent rebut per un grup d'amics

O s Pomelk de Joventut
Itomà I demà passat, el Fomrll dc Joventut
•Sant Jordi., sniri a aiontsexnt, recortait
els Uocs «nts interessant» de Ja tonnou
muntanya.
També, cl propvincnt dln 16, tsslítirè al
magne aplec pomellista çue tindrt Uec s
F'vlau i Plegamans.

VEREDICTE
Natural — (Premi d'Honor). Número «fia. Remcmbrança d'on mati de primavera- Lema : Pelegrinatge,
Bnglantina. — Nfim soj. A Sant Jordi
L : Pàtria.
,
'
Viola. — Nàm. ajó. L a Verge visitadora.
PREMIS ORDINAKIS
I. N4m 353. Notes de tots colors. L. : Hatura.
II. Him s n . Present de nuviatge Lema : Segle XVIIi.
III Súm- n c Entorn de la masia. Lema : Figures i paisatges.
IV. Núm. 81. Davant la crisi del vi. Lema : Menys dimusos I més (eina.
V. NJrm. su. Tragèdia de taverna.
VI. Núm. 39.. Canícula. L . : O Terressà I
Salut I
vil. Núm. 358. Dofnla Cloc. L . : Tem»
de berema. .
Viu. Núm. to. Petit enfilalL
IX. Nfim 45. Cant dels vermadoro. Lem a : De tes' veremes Ja el temps és aqtd.
X. Núm. 321. Oda arcaica. L . : «O forta-

XI. Núm. 176 Cantó de iàapocat Lema:
XII. Núm. io«. cant • la pas. L.: «Al E D I T O R I A L
mà^ pax».
XI1L N ú m I9S SI vi dc baocua Lema:
Amorosa

E l xampany.
XIV. NSm. 117. Claustre L : Lloances
blanques
XV. Stoto. 301. Sonet de l'oblit.
XVI. N^m. 254* Otígs m la Mare dc Déu
de la Font onta. L . : Spei, nostra, salve.
K V n . Mm. }?. Móoj·íea. L : PmiA'gn.nyoL
X V H L Núm. 149. Fantasia estival Lema:
E pit ità mica.'
X I X Súm u i . Cançó de la verema. Lem a : Setdpbre, és > -:J ba; _
XX. Núm ;:- U Ifnla veila
XXI. Nfim. aoó. Bl ''• hort gentil. Lema : Paraules • l'estimada
XXII. Núm9 Fçemes de convalescèocia L. : B l ben.
X X I U No s'adjudica
XXIV. Núm. gï. Olimpíades
catalana,
L . : «Lud^» '
XXV. Núm. 533. Elegies de l'amar i de
la nit. L . : Soliloquis.
- X X V I . No s'adjudiea. *
XXVII. Núm. 110. La cançó de la minyona. L . : Dolór.
XXVTT1. Núm 99S. Cant a la verema. Lema : Tardorais.
XXIXlN'dm. 114. Lordre, base fonamental
d ela Societat. L . : Si bo és el temor, és
més bo l'amor.
XXX. NftjB ari- Història de la parròquia
de Sant adurni i assoriocirms religioses de
dita parròquia. L . : Honrar a la parròquia
és honrare a oi mateix.
XXXI. N'ym. m . Poemes d'amor i de neguit. I . . : . ..XXX.
X X X I I . Nfim. 88. Enyorances L , : Cartes.
Jurat Qualificador. — Jaume Raveniós Domènech, president; Josep Par^deda, Pvre.,
vice-president; R. Soxifioçh Senties i Josep
Maria Fojch i Torres, vocals; Josep Varias,
secretari.
'*
' BL poeta guanyador de la Flor Natural en
aquests Jocs Florals, fent 6s. del seu dret ha
elegit Reina de la Festa, la gentil i simpàtica damiseí-la d'aquella població. Na Maria
Soler i Ferrer.
Hom recorda als autors premiats la necessitat ineludible d'acudir presonalmenl a
Tacte, per a recollir els premis. E l tren
més arinen tper a aasistif-hi, anrt a les 11*43
del baixador del passeig de Gràcia.

S a r d a n e s .
Avui, dlvfndres, • i * stttmbrt, ntf
Les Cons. — Placa de Comes. Joventut
Sardanista. Cobla, La Principal Barcelonina.
foHt/iíref». — Placa Pep Ventura, dobla,
Avui, divendres, dia 7, a dos quarts de
deu de la vetlla, el Grup Sardanista «Nou
Esclat», celebrarà una ball«3a de sardanes,
a la placa de l'Àngel, a càrrec de la prestigiosa cobla «La Principal», de Santa Coloma
de Farnís.

Mte «eacx...»

B I B L I O T E C A LITERÀRIA Les millorsobr« dels •utorscafahB.
• - i les obres més famoses de les liter»tnres estrangeres traduïdes pela nostres més il·lustres contemporània.

O b r e s publicades d u r a n t l'any 1923
PRUDENC1 BERTRANA

E L

M E U

A M I C

P E L L I N I

Recali de novel·les inèdites del fort prosista que l'any passat obtenia el prenfl
'.Concepció Rabell» ala Jocs Florals de Barcelona, per la seva obra ELS HE.
ROIS, publicada també per l'EDITORJAL CATALANA.

SHAKESPEARt
R O M E U

I

J U L I E T A

Traducció en vers per M a g í M o r e n l Galiola.
L'obra de la passió amorosa, de l'immortal dramaturg, incorporada definiu,
vament al català.

Mme. de LAFAYETTE

de. C l e v e s

r r 1 n c e s a

L a

Traducdó de B a f el Marquina.
La famosa novel la femenina del cgran segle» francès exigia l'estil cltr
elegant amb què l'ha nostrada l'excel lent cronista traductor.

.JONATHAN
V i a t g e s

SWIFT

d e

Q u l l i v e r

Traducció directa de l'anglès per J . F a r r a n Mayoral
Els meravellosos viatges que encisaren a tantes generacions infantivolt;
i foren sempre ensenj-ament per a les personçs gran* han estat traduïts ara el |
català sense mutilacions ni reduccions que els ensiqulen.
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Selecció de Carles Blba
Sovint la crítica es queixa que les noves generacions no llegeixen els poetes |
que donaren el major impuls a la nostra renaixença. Es que estan en part exhaurides le^edicions completes de llurs obres, i manquen, per altra banda, veritables amples antologies. Per la tria que ha fet amb tot amor l'erudit selecció-1
nador podrà el lector d'avui penetrar en l'esperit del diví Verdaguer.

RUDYARD KIPUNG
E L

L L I B R E

D E

L A

J U N G L A

(II volum)
Traducció directa de l'anglès per Marian Manent
Pocs llibres han tingut lant èxit en català com el primer volum d'aquesta
obra, coronada amb el premi Nobel,en la qual es conten les punyents aventures
de Mowgli. El finíssim poeta que en traduí la primera part, completa ara la.sevi
' L'Orfeó Graclçnc ha orgoniUat una extra- tasca amb la meravellosa continuació.
ordinària ballada de sardanes, per a ésser
celebrada a l'estatge social dc l'esment<tda
entitat ^ demà, dissabte, diada de- Nostra Dona de Setembre, a les deu dt Ja nit, i en la
qual .la renomenada cobla «La Principal», de
Santa Coloma de Farov-,. interpretarà el segtlcnt escollit programa: «La randolla», Vilaró, «Retom», Sancho Marraco; «Rosa vera». Planés; «Parlanre», Pujol; «Sol ixent»,
Sampex, i «Cracíenca., Soler.

Per p u b l i c a r d u r a n t l?any 1923
M. COSTA I LLOBERA
P o e s i e s

s e l e c t e s

Una selecció de l'Obra lírica, del gran poeta mallorquí, pera posar 1 l'abíit
de tothom.

0 '

e s p e c t a c l e s

L a primera companyia que es presentarà
en el Teatre Tlvoli, en la propvinent temporada, serà la de comèdies Plana-Dfoz, amb
l'empresa d'En Francesc Delgado.
La llista definitiva dc la companyia és la
següent :
Primera actriu, Antònia Plana.
Director d'escena, Emili Dlaa.
Actrius: Tcodora Moreno, Isabel Plaza,
Carme Martínez, Càndida Folgado, Manuela
Valls, Roser Sàenz, Elissa Parejo, Pe pe la
Serrano, Carme Rivas, Anncfa Diai Plana
i Antònia llana.
Actors: Joaquim Puyol, Pau Rossy, Pasqual G. Rodrigo, Antoni R, Aguirre. Víctor
Pastor, Ferran Peinador, Tomàs Tato. Feliu
Fernànda, Emili Moreno, Víctor Meràa i
ffr"')* Dias.
Gerent, Guillem Barinaga.
Representant, Antoni dc la Mata.
Apuntadors, Àngel Pastor, Ricard Robles I
Àngel Vargas.
Decorats d'Amorós, Mignoui, Igual, Matar,
redona i Aparid.
Sastreria d"Alexandre Nieto
Repertori: Tot el teatre de Benavente. Alvares Ouintero, Linares Rivas, Arniches, Mungf Seca Martineí Sierra etc.
Estrenes : «La flor de Córdoba», de Francesc de Viu; «La dama alegre», de Puig i
Ferrater . «Los deiechos de la solud», de Fiorenoi Sàncher; «La vecina de al lado», de
Valent! dc Pedró-, «La casa de saltid». de
Paso 1 Dicenta: «El trepador., de Josep L .
Mayral;. i «La hiJa de nadie», d'Amichatis,
adaptació al castellà de Ceferí R. Avecilla.
E l debut serií el dissabte, dia 15 del corrent, a la nit, amb l'estrena de «Laflocdc
Córdoba».
B i haurà funcions totes les nits i els dies
festius, a la tarda Els dirs feiners, a la
tarda, funcions a les cinc i dos qoarts de
ais, a preus populars.
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Especialitat en camises a mina

P R O M E S O S

(Tres volums)
Traducció de Maria Antònia S a l v à
L'espiritual poetessa mallorquina ens ha donat una traducció de Manzoni,
digna de la que feu de Mistral. que era valorada com una obra original propis. I
Així s enriquirà la nostra llengua amb l'obra cabdal de la moderna prosa italiana. |

LOUÍS
L A

BERTRAND

I N F A N T E S S A

,

(Segon volum)
Traducció de Joaquim Pellioena
El gran Interès amb què rebé el públic aquesta apassionant novd'la delí |
Catalunya francesa, ens obliga a no ajornar més la publicació de la segona p
art.

JOSEP
P

O

E

CARNER
S

I

E

S

1901-1910
Els versos del príncep dels nostres poetes, els que l i donaren fama i reso'
varen amb un lluminós Impuls la nostra lírica, són avui introbables. Llur edició,
curosament revisada per l'autor, era una necessitat imperiosa per als gusíadors
de la poesia catalana.

ALEXANDRE
A

l'ombra

de

S a n t a

PLANA
M a r i a

del

Mar

Quatre novel·les d'un barcelonisme essencial, realitzades amb sorprenent
penetració psicològica, que col·locaran cl poeta crític Alexandre Plana entre e»
nostres primers prosistes.
Hi ha en preparació traduccions de Daudet, Walter Scott, Ry1*
Haggard, Keller. Schlller, etí., reedicions modernitzades de Ramón Muntan«
(Crònica). Joanot Martorell («Tirant lo Blanch»), Emili Vilanova, etc., i o o ^ |
originals inèdites de Llorenç Riber. Victor Català, Prudenci Bertrana. CarW*
Soldevila. E. Martínez Ferrando. Roig Raventós, Josep Pla, etc.
Subscripció a aquests 13 volnnu í I""10"". publicar durant l'any 1923: {
jg
i
Ompliu i retalleu aquest butlletí I envieu-lo a YEDITORIAL CATALAM
S. A., carrer d'Escudellers, 10 bis. entresol.

EiSr..

Boqueria,

MANZONI

residf

carrer
se subscriu per Vany 1923 als dotze vobuns de la Biblioteca Literària,
a tal efecte Ftmport de la subscripció o comprometent-se a satisfer aquest w |
oofí a la presentació del rebut corresponent.
de
de 1923.
Slrnuur» del snb·oripw»

LA VEU DE CATALUNYA
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Pàg. 5. — Divendres, 7 de setembre de 1923
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ALEXANDRE ZAIMIS
Del qual parlen els telegramon com a probable President d'nu gabinet grec
te eooceotraciú
LA CAPITAL
Alguns telegrames diuen que «' Govern japonès, tenint en compte la terrible situació en que t u quedat Toquio. pensa traslladar la capital a
Osaka o Kioto.

del

Consell de

ocupades

EI Consell de la Societat da les Nacions va celebrar el dimecres al
mati reunió per a tractar del conflicte sorgit entre Itàlia i Grècia. La sessió era pública 1 hi assistiren molts
delegats a l'Assemblea reunida actualment.
El delegat d'Itàlia senyor Salaadra ve llegir la declaració del sén
govern sobre l'assassinat de la delegació italiana 1 de l'ocupació de Corfü 1 va sostenir la Incompetència de
la Societat de les Nacions.
£1 delegat de Grècia senyor Politis
va sostenir tot el contrari i declarà
que degut al'convenciment que Itàlia
havia infringit el pacte ocupant COPfú. Grècia s'havia apeUat a la Societat.
Acabades aquestes dues 'Intervencions lord Robert Cedí. delegat d'Angfetena. demanà la lectura en públic dels articles 10, 12 1 16 del pacte.
En mig d'un silenci impressionant
l'intèrpret oficial donà lectura als articles esmentats primer en francès i
després en anglès. Aquests articles
declaren que els Estats membres de
la Societat es comprometen a respectar Uur Içtegriut territorial 1 a recdrper. «n cas de divergència, a l'arbitratge o a U Societat de les Na
cions.
Quan fou aoahada la lectura, el
«presentant de to G^an pretanya
afegí:
•Aquestes mateixes estipulacions figuren als tractats de Saint Germaln.
d« Trtanon 1 de Neuilly. Si I h m termes no són respectats, seran destruïdes les bases de l'<£uropa».
L'emoció fou general. Esclataren alguns aplaudiments que íoran reprimits tot seguit.
•Demano — afegí lord Robkrt Cecil
—que ens reunim demà. L'Assemblea
té el desig d'estnr al corrent de les
nostres deliberacions 1 de les nostres
decisions».
El senyor firantlng (SuècieJ aprovà la proposta. El senyor Hanotaux

ACORDS DE LA CONFERENCIA DE
AMBAIXADORS
Paris. 5. — La Conferència d'Ambaixadom, ha pres en consideració:
Primer. — Que Grècia accepta, en
el cas ife 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 «runa Comissió investigadora, constituïda per delegats de les
tres potències representades en la
Comissió de dsltmltacló de fronteres
« Albània. 1 considerant, íemés, que
la responsabilitat dels Estats en els
atemptats de caràcter polític, comesos
«n el seu ierrilorl és un prindpi de
Dret internacional, ha sotmès immediatament a estudi les modalitats d'aqueUa tovestigscló.
La propera sessió de la Conferència
d'ambaixadors es oeíebrarà, tot al
més tard, passat demà. divendres. La
Conferència d'Ambaixadors hs donat
compte Immediatament d'aquesta decisió & la Societat de Nacions. — Ha- llana encarregada de la delimitació
de fronteres, portat a cap en territori
ns.
grec, no constitueix tan sols una flaI L BRASIL I L'UHUQUAI ES SOLI- grant violació del dret de gents — al
qual Itàlia té també dret, així com el
DARITZEN AMB ITÀLIA .
Roma, S. — «La Tribuna» diu que deure d'exigir. el just càstíc dels
•b Governs del Breetl 1 de l'Uruguai culpables i la reparació dels danys,
decidit encarregar a Uors repre- tant materials com morals — sinó que
«ntanls a la Societat de Necldtis, que constitueix també una Inaudita ofen•s folídarltxin amb l'actitud d'Itàlia. sa per a la Conferència d'ambaixaqual havia encarregat a la
Això significa, oegons l'esmentat dia. dors, laIntemqplonal
la difícil i delin. que sl Itàlia es deddle separar de missió
tasca de fixar la frontera greco* Societat de Nacions, no seria sola, cada
PUx el Brasil 1 l'Un^ual no l'aban- albanesa
donerien. — Havas.
•Malgrat que el dret dltàlla no depèn del de la Conferència d'AmbaiALBÀNIA TANCA LA FRONTERA DE xadors, la relació entre la violació
GRÈCIA
de cada un d'aquests drets és tan
Roma. 6. — .La Epooa» dln que se- evident que n i la mateixa Grècia
Sons noticies rebudes de Durazzo. el nega la seva existència. El general
Govern albanès ha ordenat el tanca^ TellinI 1 els altres membres de la
^ n t de la Oantara amb Grècia, ha- missid iforen assassinats per formar
vent estat Ja complimentada l'ordre. part de la missió Inter alia da: és
~ Havas.
cet que equí hi ha un paraUelísrae
perfecte entre l'interès de la ConITÀLIA REPETEIX QUE LOCUPA- ferència d'Ambaixadors i el d'Itàlia,
0*0 OM CORFU EB TEMPORAL
però els assassins escollí ren a aquells
Moscou. 6. — El representant d'I- per víctimes perquè eren italians.
^ i a en aquesta població ha fet reDECLARACIONS DE POLITIS
n»*»» a Txltierin (fona nou en la
Tial et diu que l'ocupació de Coríii
Ginebra. 6. — A les declaracions
no és més que una sanció de caràc- categòriques defdelegat Italià senyor
ter temporal.—Havas,
Balandra que produïren profunda i m
pressió en el Consell de la Societat
DECLARACIONS DE BALANDRA
de les Nacions respongué el de>egat
Ginebra. S. — En la sessió celebra- grec senyor Politis.
•U aquest mati pel Consell de la SoA la vagada el senyor Salandfcw concietat de les Nacions, el delesat Ita- testà «flamant que amb l'objecto que
«enyor Salaadra féu las següents tots poguessin apreciar el valor de
«eelaradaiw:
les sares deoiaiaotoos, aquestes no
m «fl «MaMtet 4a la missió m - 'Tl '".n 1 tUEfÉMi a N» frutmcrton»

la Societat

(França) féu observar que el termini era tmssa curt.
El president va cloure fincident declarant que els membres del.Conse'l
decidiran la data de la propera reunió que se ce'cbrrà ton aviat com
sigui possible.

•••

EI corresponsal de «Le Temps» a
Ginebra comunica les segOents impressions:
«La importància de\ Conflicte greco - italià en les. seves possibles relacions amb -la Sooietnt d f les Nv
dens es manifesta càda vegada més.
Tothom es dóna cempte qoé on esdeveniment com aquest no pot dexar
indiferent la Societat de les Nsclo.-M
però h l ha també poqués persones
que BO pensin que aquest' afer podria
ésser una càrrega ben dura, fins perillosa, per a l'organiteacló de Ginebra. Aquest esdeveniment, les con
seqüències del qual a cada moment
poden revestir un caràcter d'extremada gravetat, ha estat com una bomba llançada dins una reunió d'apaclbles juristes que Iniciaven l'Assemblea. . De totes )çs CHSJS que s'han
desenrotllat 1 amb èxit pèl Consell,
el cenflicte greoct-itallà — és sens*
dubte la més dtfkal, sobretot donadn
l'actitud preea per algunes delegacions de l'assemblea.
En efecte..ja dissaAtp, éls dielegatg
dels països escandinaus es van reunir per tal d>acordàr Uur actitud comú davant l'esdeveniment que, des
de fa «ties. és l'objecte de totes les
preocupacions. Després els representants de Dinamarca. Noruega i Suècia s'han reunit diverses vegades i
no és un secret ^er ntíigú l'esforç
realitzat per ells per ial d'obtenir
de lee petites nacions que precisin
Dur actitud. De totes maneres els
esforços de les grans potències, que
fan obra de pacificació, sembla que
han donat fruits.
S'atribuía als senyors Branting.

del seu govern, stnó que també eren
l'expressió do' la eeve. cçwviocló per
sonal.
Exposà a continuació el íenyor Salandra els fonaments del drçt internacional «n que Itàlia basa la seva actitud i digué que fins que la Cmjíerènda d'ambaixadors no es pronuncií
sobre els punts fonamentals del conflicte, totes les deliberacions l gestions fetes- per la Societat de les Nacions serien inadequades.
S'ha dit que per no tenir Grècia
representant a la Conferència d'ambaixadors, els assumptes en que
aques&L nació intervingués Estaven
fora de la Jurisdicció de la Conferència
L'argument està mancat de base.
puix Europa accepta els compromisos de Va Conferència d'ambaixadors
quant afecta a l'execució dels tractats de pau i grçn nombre d'Estats
que signaren aquests tractats han reconegut sempre la eeva dependència
a la •Conferencia encara que en ella
no tinguessin representant
Ha quedat plenament reconegut 1
acceptat, segui dient el senyor Salandra, que la Societat de les Nacions,
que fou creada pels tractats no té
oompetènola reçpecte a ad^ò. llevat
de las dlçposidons oççirttU o acords
de les parts litigants.
.Amb aqUest objèMe determinat fou
creada la Gonfatncta d'ambaixadors
1 així Grècia en tractar de agfer on
fet qua.nd deixa déssor un mèr in<Afcnt de l'execució dels tractats, pretén Itinrar-ee Ja Na

de

les

r

è

c

i

a

G r è c i a

pels

E l s vaixells de g u e r r a grecs es retiren al golf de

L'actitud

G

italians

Volo

Nacions

Naosen 1 Zable la Intenció de presentar a HBbeü'tuwai de ïfcsaemblea
una moció encaminada a que l'assemblea s'ocupés del conflicte greooitallà abans que comencés, com cada
any, la discussió general del report
sobre l'obra del Consell i a l treball
del secretariat. S'assegurava també
que aquests delegats Havien pres w
decisió dTabandonar la sala ei no
se'ls donava satisfacció Però un cop
de sorpresa d'aquest gènere no està
dins les habituds de l'Assemblea de
Ginebra. Aquesta idea. que nd hauria tingut altre resultat pràctic que
el d'enverinar inútilment els debats,
avui 4> abandonada. (Els {diplomàtics de la Societat de les Nacions tenen altres mètodes suscepdMes d'atemtar-uaa situació a prou perillosa
per sl mateix», encara que la posició
de les petites nacions podrà expllcar-se per llur voluntat de veure aplicar el pacte que constitueix per elles
una veritable carta de garantia.

SENYOR POLITIS
Qnehad·r·a·ateldretleld·Qieda Breda
• la Societat de las Nacions

baixadors es reunirà demà, a l mati.
per a oontinuar l'examen de les modalitats de la investigació que ordenarà practicar amb el A do descobrir
quins són els culpables de l'atemptat
Es indubtable que la Sacietat'té ju- comès prop de Janina. — Havas.
risdicció per a jutjar les discrepàncies d'aquesta mena, però no pot en- L'ESQUADRA GREGA ES RETIUA
trar de totes maneres sobre les atribuAL GOLF DE VOLO
cions d'altres organlemes sense crear
Artenes,
6. — Amb el fi d'evitar tot
dificultats materials InnombraD'».^ •.
en el cas que ens ocupa, l'organls- (possible contacte amb la marina ttarne que ha de jutjar primer és in- üiana. l a flota grega ba rebut títolre
ronteetsblement la «pnferènc'r» dels de retimr«e d q golf de Volo, siVuat
en el mar Egeo.—Hawa*.
ambaixadors.
Si el Mcvor •Mussolini rebutja dei- M l » ILLES OCUPADES PER ITÀLIA
xar discutir per la Societat de 'es
Roma. 6. — Telegrafien de Corfú al
Nac<ons la d'screpància. d'Itàlia amb «Corriere de Itàlia» anundant que
Grècia, accepta en canvJKque la- qües- lee tropes Italianes han ocupat, sense
tió sigui p'antejada davant la c^Mctj incidents de cap classe, les illes Masrèncl·i deH a,nbaixadors Grà.-i'a sent- lera, Kaud 1 Mathraki. — Havas.
bla é s f r .!•) la mateixa opinió. Si
'a Societat de les Nacions no pot CELEBRANT L'ACTITUD DE FRANÇA
i na deu estar passiva davant l'oBoma. 6. — En l'oplnló pública Itacupació de Corfú. e l Consell podria liana ha causat la més favorable Imtot exercint la seva Influència mit- pressió la noticia rebuda, de París,
jançadora entre les dues parts, es- segons la qual ba estat el represenperar la decisió de la confemcía dels tant de França en la Conferència
ambaixadors.
d'Ambaixador, el qui va mantenir la
«Aquesta és l'opinió que sembla go- tesi de què la responsabilitat de Grècia ora absolutament certa, j a que
neralitsar-se».
l'assassinat de la Missió italiana fou
fet en territori grec. — Havas.
Què ha pretlngut. en efecte. Grècia?
Senzillament. Que havia de considerar l'ocupació de Corfú oom a un
acte d'hostilitat que podria ocasionar una ruptura perillosa per a la
pau, però Itàlia declara que aquesta
ocupació no té caràcter hostil 1 que
es tracta simplement d'assegurar el
«tnpllment de les obligacions derivades de la responsabilitat del crim
de Janiaa.
Afegeix ei senyor Balandra que la
creació de la Societat de les Nacions
no constitueix el rennnclament dels
drets que tenen els Estats d'obrar en
pro de la defensa del seu dret i dlgnttat
La pau del món. terminà dtent el
senyor Salandra, no està amenaçada n i torbada per un acte de garantia com el portat a cap per Itàlia.
Ho seria més probablement sl els responsables pensessin que hi ba mitjà
de substraure a les conseqüències de
la seva falta, quelxant-se de les sanciona i tractant de fer oblidar la causa- que féu necessàries aquelles sancions.
•
Per aquestes raons lleugerament exposades 1 sota reserva de desenrotllaries si és menester 1 amb el que disposen els punts de vista dels fet» 1
del dret, el govern italià expressa
amb caràcter hrevocabla la eeva optnló en el sentit de que no procedeix
que el Consell a>tengul els requeriments de Grècia. — Havas
LA OOIW EOHOIA D'AMSAIXM>OR8
París. C — M Gradntefit^. d'am-

AITACIO A LA FRONTERA EPIROTA
Roma, 6. — Els telegrames què es
reben de Janina diuen que s'observa
un gran mviment entre les partides
gregues en armes que circulen pels
voltants de l a frontera de l'Epir. entre les qual hi ha la capitanejada pel
famós bandoler Vlslllavas. 1 la de
l'altre fmós bandoler que es troba
prop del pont de Berat.
L'habitual hostilitat dels grecs contra els italians s'ha reproduït aquests
dies.
Els diaris recorden que l'any 1917
un sergent grec va matar un soldat
italià i v aferir-ne altres. Agafat pels
«carabienierís· Italians, aquests van
accedir a la petició ° de què entregat
a tes autoritats gregues, les quals el
sotmeteren a procés, però «1 deixaren
immediatament en llibertat .adduint
per a això el següent curiós argument: «Kl sergent era epirota i , per
tant. havia assassinat els italians Impulsat per nobles raons de patriotisme. — Havas.

• lee entllat» I ala
particular* que tamil a Bé trama
tra'tM artiolea S notes supiicadee.
IB •
Itsl sBMluta (sana* la
Boai ne ans «s possible fer-«s
«I M u r OM) d'avalar dagiKta•is orlglnaia amb un s »
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Dia 6. — Gran fira cavallar i porcar en diferents Uocs d'aquesta poDia 7. — Igualment que el dia anterior, graufiracawallar 1 mular.
l i les quatre de la tarda, en el camp
d'esports de] Clut) Esportlw ."fcila, els
equlips Infantils V. D. ArMs' i <3ob
Esportiu Noia, es disputaran una elegantisslma copa, ofrena del labricant
de Xampany ftlgol. A lee sfe de Uk
tarda, en el Centre .Agrícola. tindÀlloc una escollida audició de sardanes j>er la renomenada cobla «Barcelona». A les deu de Ja nit, en la
mateixa entitat, se celebrari una
grandiosa funció teatral, crepresectantee el primer acte d'^El IPàJaro
AZIÍI» 1 « t a Monterla», en la qual Ibi
tpendran part el 'baríton Macià Ferrat, el tenor Manat Aosal i les tiplea
Farvaro i Garcia. A la mateixa bora,
en l'Ateneu Agrícola. Hndra Hoc la
celebració d'una selecta vetfllada teatral catalana, representant-se l'aplaudida obra amb mostraclons musicals,
«a/Arlesiana», 1 la preciosa Joguina
còmica ttOiri... oompra, maduixesl»
Ambdues obres seran presentades amà)
tota propietat per l'elenc dramàtic
d'aquesta entitat, amb la cooperació
de les distingides I celebrades actrius
Antònia iFornès, Tuls f atonada, Josepa Liosano i Julià Ribas.

1

hi ba (rateinos, «Beremundo»), balls
pels dies 8 i 9.
La Voto AUèilca d Horta novella
entitat que ja fa rotllo a la barriada.
orgaalUa grans partits de futbol en
el seu camp de can Ramis, disputantse dues valuoses copes. Tenim, noticies que serà un esdeveniment futtoolístlo. Les autòmats han premis llur
assistència.
Finalment n o bl havia de faltar la
nota ipés catalenesca. La delegació de
l'Assocíaeló Prdctora de lUnsenyança Catalana celebrarà el primer concurs d'escriptura i lectura de llengua catr'&na, a la Casa de la V i l a Es
repartiren premis als concursants, segons les bases establertes al prospecte repartit per tota la barriada £3
senyor Cararaíb ba promès assistirh i . Junt amb el Jurat compost d'elements de primer ordre de les lletres
catalanes.
*
Diumenge, dia 9, (esta del nostra
coiqpatró fiant gaudemt. A les sis,
vuit i dotze, tnísees reeades a l'esglèsla parroquial.
A las deu, Ofki solemne a gran
orquestra, en el qual la capella de
música de Sant Jaume, executarà la
gran missa de Sant Agustí, d'En Sancbo Morraco, amb acompanyament
d'instruments de corda 1 barmònium.
Enaltirà les glòries del Sant l'esmentat el reverend P. Tomàs de Barcelona.

suf·pendra's per les droumstànoles
anormals d'a/leshoras
'Heu's aquí «i programa:
Dia 8. tarda. — Jocs per a l a mainada amb enlairament de mon^golflers, focs japoneSbs 1 crema d'una
traçà repartidora de caramelos. (.urees, a peu entre corredors del barri
amb valuoses premis.
Dia 8, ntt.. — Retreta Wdista a la
qual seguirà un gran ball de la Pinya
executat per la banda La Creu Roja.
Ua 9, mati. — Selecte audició de
sardanes per l a cobla Catalunya.
Dia 9, tarda. — Intaressant manifestactóde Folklore català. Sessiu Ue
ballets populars catalans per l'Esbart ds Dansaires dfe l'Orfeó de Sans
ballant-se. entre altres, ei Upic ball
d» Ottanes. Segona audició de sardanes amb ^colUdes tocades
Dia 9, n i t — Esplèndlt baU de fl
de festes per ta susdita banda La
Creu Roja..
Dia 9. a les 12 ntt — ExtraonHna*ri castell do focs. d'èxit sempre creixent en- les festes d'aquesta plaça.
A OALAF
K! programa de la festa major dSqueste vila, que tlndríà lloc durant
els dies 8, 9 i 10 del corrent, pot
rcsunprse de la falsó següent;
Funcions reiígJuses: A les hores
acostumades, solemnes nnmptntns.
0O0I solemne, estant la part-musical
Galnmenda, pel molt reverend P. Freda Barcelona. Panegíric de Santa
Cailam-kanda. pei molt reverend P. Frederic de Berga, p.rovinclal dels caputxins de Catalunya. Després processó, odcl de difunts amb oració
fúnebre pea l'eemenIM predicador, i
finalment ofld vulgarment nomenat
de la pedregada.
Festes ctviques.- Tronades i traques
WrtSÓDÉanes tluií el gegantí cloquer
i a les places Major I de les Eres;
dos castells de foc, concerta 1 balla
per l'esmentada orquestra, al Casslno funciona de cine als cafès Rossell 1 Torrades, serenates públiques,
joca populars i grans paella de futbol amb la inauguració dol nou camp
disputant-se tres lormoscs copes, estant formats dlle partits pels equips
següenle: Dia 8, dia de l l a fira, l'equip de Sant Ramon amb el d'aquests vila.
Dia 9, Barcelona (reserva), amb
l'Europa (reserva).
Dia 10, MotoGhib d'Igualada, amb
el de Callar.

A les onze: Audició da sardanes a l
Centre Moral, per la cobla Barclno.
Concert al Centra Pedezal. Partit de
futbol * l esmp del C. O. lúpHér, entra el reserva d'aquest club I el primer equip dal C. D. Barceloneta.
Tarda. — Al camp del c. D. Júpiter, a les quatre an punt de la
tarda.
A un quart de dnc: Funció teatral
al Centre Moral, representant-se pel
quadro dramàilc da l'entitat, dirigí;
per En Salvador Vllò, la comèdia
•Slsteaia-Munyin» I el famós drama
«Batalla de Relnas».
A dos quarts de cinc Celebració
dels Jocs Florals a l'Ateneu DemocràMç Regionalista.
A les cinc: Ball a L'Aliança.
A les sis: Ball al Centra Fadaraft.
Ntt — A les deu: Audició de sardanes davant de l'Ateneu Democràtic Regionalista per la cobla La Principal Baitonlna. BaU a L'Abança.
Audició de sardanes per la cobla
Barclno al Centra Moral. VeUlada
liltererlo-muslcal a l'Agrupació Ex
cursioniata Jdplter, pranentbl part
notabiilssis elements.
Dühins. dia 10. — Matí, a lee nou:
missa de Rèquiem pells difunts ' de
l \ parròquia, a l'segiéssa parroquial
de Santa Maria del Taula:.
Tarda. — A lee dnc: BaU a L'Aliança.
Nit. — A dos quarts de dea: Gran
festa de la dansa catalana aj Centre
MpraJ, prenenlrhl part l'Esbart Folktore de Catalunya i la cobla Barclno.
A les deu: Conferència patriòtica
a l'Ateneu D. R., I sortida d'un grup
de socis per a fer ofrena d'una corona a En Rafel de Casanova; davant de l'Aleneu, sardanes per la
cobla Cafhalonía. BaU a L'Aliança."
Ball a L'AÜança, exclusiu per als
socis.
Diumenge, dia 16. Capvultada. —
Extraordinària representació al teatre del Centre Moral, de l'òpera «La
Bobéme», per Ja companyia d'òpera
dei teatre del Bosc. A les .quatre ea
punt de la tarda

Nit, a les deu: Audició de sardana
per la cobla Barclno, a la mateixa
enUtat
H F. C. Poble Nou prepara per u
festa major importanls partits, qw
anunciarà oportunament.
A S A N T A O O L O M A DE QRAMANBT

Acabem de celebrar la ' festa ma
Jor amb gran lluïment, si bé la piu.
ja del diumenge ve privar qm
bo fos en grau superlatiu. •
El partit de futboj va teoir-se d'a
)ornar per a l'endemà, 1 cl maleli
l'anunciat pel dilluns, per al dimart].
Els balls de la tarda de l'esmentat
dlumaoga, projectats als envelats tiogueran de fer-se als estatges socials, per causa de la pBuja.
Tant les funcions rail gloses creí
les profanes, foren mol| coBOorregudas malgrat el mal temps, èsaem pn.
ildtdes per les autoritats.
La Lüga de Defensa da l'Arbre
F r u i t » féu «1 repaümen* de bons da
pa, arròs, carn, postres l metlffic
al pobres de la localitat, havent or.
ganltzar a l'enaema una tómbola du
de 1.500 premis (la primera d'orgnnitzar-se en el pòúe). la qual constituí un vertader èxit
La funció teatral oelstrads a l'envolat de la LUga Nadonalsta, fou
molt ben interpretada
El partit de futbol del dilluns, <jw
es disputaven la copa ei C. D. Europa l el F. C. Badalona, quedaren
en empat per tres gols, I el dei i mans entre «a F. C Gramenet (lo
cel) i al F . C Marina, ds Badalona,
que es disputaven la copa de l'AJuntamen'; resultà dos a favor dels primers, i quatre pels segons.
Les audicions de sardanes, ela balli
als envelats, el» ooncerts, l'avtarti
de globus, els foca japonesos i el*
artificials, foren molt celeBraSs.
També es féu l'estrena dels auto*
que fan ei recorregut fins a Sani
Adrià, proporcionant on exéeBem
servei".
*
—•—•»
Durant les festes na s'i» ngibaü
cap incident

Dia 6. — Grandioses audicions de 1
sardanes en dtferenu lloes de la nosEl Lawn Teante CJub d'Horta ha
tra potoladó, organiteades per l'Ajuntament i 'Foment Comercial 1 In- rebut aquests dies nombroses felicidustrial- A las quatre de la tarda, «n tacions per )a deaacestumada noveel Club fisportlu Mola, grandiós par- tat que presüposa l'adquirir dp protit de íutbol, entre ek primers equips plefa» una riquísteoa califa construï•Samboia, F. C» 1
E. Noia», dls- da emnaament per a estrenar-la en
putantae la ^aïiwalaniíiia copa «Xam- els balls que amb motiu da le festa
pany ArUsenet». A la mateixa bora, major tindran lloc a l'envelatjanü
en el camp d'esports del «Catelònia durant els dies 8, 9 i 10 del corrent,
SaporUng tílub», gran eedoveolment en el quaii s'ha reservat una llotja
futbolístic «Dtra el primer equip del per als representants de lee autori«Gub Deportia Barapa». campió de tats i la premsa.
Catalanya. 1 a l primer d'aqaest club.
l a Companyia de tramvies a ^8bqm presentarà un onze, digne del Jeoie de •facilitar l'asatotènela a les
ueu contrincant En Jintermlg del feates i balls en ela dia» de la festa
partit, tindrà lloc ua escoUlda sessió major d'Horta, • ba dSapceat un seratlètica pala campions de Catalunya. vei extraordinari per duraní" tota la
Acabat el partit, «e danoaran algunes nit deia diee 8, 9, 10 l 11..
sardanes m el mateix camp. A les
miiiiiiiimiiMiiimiiiiiiiiiniiifiíiiiniiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
deu de la nit, escolliu 1 lluita talls
A LA BAROELONETA
a dues sootetata
ners. — Els oficis de pescar a CaliAmb motiu d'apropar-se ja la fesfeU. Le pesca al bou-vaca (amb diO u 9 — A l mati. Igualment que el
tivitat
de
Sant
Miquel
Arcàngel,
la
buixos il-lustracló de la disposició to
Cultura
dia anterior, selectes audicions de
la barca i de l'ormeig). — Notes da U
sardanes en dlternts llocs de la •«lla. : barriada de la Barceloneta està prevtd* de mar. — Vistes al mar ipotorganiteades por les Corporacions ea- parant-se per a celebrar amb tota
mentades. A la tarda, eo el •Catatt- solemnitat, là festa major d'enguany.
ESCOLA TEtiNICA D'OFICIS D'ART gla d'En Joan MaragalU. — La mtss»
de Vilamar. — Segona, tercera 1 quarnis £aportlng auto», estupend par- , l a Comissió de Propaganda i Festa festes a Vilamar. — Excurslm» »
tit da futbol entra els primers equips . tes està activant el programa que es
Seooié da vespre», per a obrer», de Sant Salvador, Camarruga 1 Sant Vi
•Morters del O* 1 «Catalònla, S. C». reslitaarà en motiu. de commemorar
AL POBLE NOU
cene, a la Font de, la Cobertara i al
••Cacala Superior de Beltc Oflaia
En «1 «Club Esportiu Nota», també tan simpàtica .festa; essent Ja moltes
VendreU.
Heu's aquí el programa dels actes
ee celebrarà un colossal encontre, di-s- les entitats que responen amb l l u r
Estudi* d'EbenUteria
pulanVse una practorisslms copa, programa per incloure'l en el que edi- que se celebraran al Poble Ndn duEU articlets són escrits I d s dibuirant ela dies de la festa major:
ofrana da U « n b r t e a de GaUete Mont- i tarà el Comitè de la (esta major.'
Durant eli dies 90 a 89 dels oor- xos són traçats pels mateixos nolf,
Són molts d a carrers que estaran
aaivau, de iN'Antod Cabot, els equipa
AVUÍ. dia 7, a les deu nit: Audició ' rents. de set a nou de la vetlla, que- demostrant una vivesa d'observació
•VUstfranea, F. C » 1 «C B. Noia». A 1 ornamentats amb motiu de la festa, de esrdanes per la cobla Famenee, da oberta, a la secretaria d aquella ben remarcable.
les dac «D punt de la tarda, se ce- i es farà un ooncure per a poder pre- at carrer de Wad-Aas, db·'mnt de Cscula, Urgell, 187, la matricula per
El guitarrista En Joan Nogués bl
lebraran • Is sala d'actes del -Centre miar ela do mé» bon gust 1 encert.
l'Ateneu DemocTàtl» Reglonallra.
als estudis d'Ebenisteria en el curs va donar un conctrt; cl reverend PAgrícola, els f r t m a n Joca Florals»
I>lssebte,
dia
8.
—
Malí,
a
les
nou.
1923-84.
Joaquim M. Barnola. S. J.. hl va parDARRER DEL PORTAL NOU
que, owanltzats pel Foment Comerrfcpartlmeni de . bons aJs póbreç de
L'ensenyament d'aquesta especiali- lar sobre els insectes I petits anima
cial i índusdríal, 1 patrocinats per
la
barriada,
al
Centre
Moral,
tat comprèn les següents matèries, Ions l plantes da CalafeU i manen
Programa de les festes qne se cel'Ajuntament, amb la cooperació de
A les onze. audició de sanfines distribuïdes en tres cursos i un (Je d'organitzar el museu; el reverend
totes les autoritats i entitat» políti- lebraran els dies 7, 8 1 9 deí corrent,
al carrer del Portal Nou ld«l nu- per la cobla La Principal de l'Es- proparatorl:
mossèn Antoni Batlle va parlar de
ques, agrícoles i recreattrea.
mero 1 al 80 inclusiu);
las coses de la mar relacionades a&b
cala, al passeig del Triomf davant j Dibuix I color.
la vida de Jesús. 1 cl pianista Per*
Avui. dia 7, a les deu de la nit. de l'Agnipacló Excursionista Júpl- I Bscultura,
A HORTA
Vallribera va tocar composlclon i. qo*
passada per una renom*nada orques» icr om re els carrers de Luil 1 Pu- 1 Història de l ' A r t
foren ovaeiooades, motivant ^
Jades
Història
dels
Ofici».
tra,
i
seguidament
començarà
ua
Aquest any als ciutadana dUorta,
un dels noIS. pronunciés, en nom de
Aritmètica
1
Geometria.
lluït
ball
d'orquestra.
Tarda. — A Ics quatre: Gran partit
amb motiu de la testa major, pot
tots, paraules de remerciament
Física
1
Química.
Demà
dissabte,
tarda,
a
les
cinc:
de futbol .entre ela primer» equip»
ban dlr-ae que bl ban tirat el restant
Geometria
descriptiva.
>
Gran
ballada
de
sardanes,
estant
<
A
dei F. C. Baroe!ona 1 «1 C, D. Jüd Centra Català aixeca un aavuat
Construcció.
a la plaça Bacardí, a eArreo d*£a programa a càrrec de la renomenada piter al camp del darrer
oofcïa
•Catbaloala»,
preuenl-bl
part
PaMa, da Molins de Rel, en el qual
A les « n e : Festival de danses ea 1 Practiques d« taller.
tocarà grans. baHwdaa l'orquestra l'Esbart de Dansaires «Verdaguer», latanes per l'Es ban P à n l a a l'Àia 1 Dibuix de taller I projectes.
• i a Farnanse», de Santa Coloma d» ei qual exacuiarà esoollils ballets. ' neu Democràtic Reglon&Ueta.. Gotv 1 L'import de la matricula ós de 8'10
O b i t u a r i
Famèa Donarà Igualment graíis ennM i a les deu: Lluït ball d orques- «-en per i'Orteó Pireneoc, al Centre pessetes. Inclosos els* timbres.
Les desses as donen de set a nou
oeru al saló-teatre, i transformida tra.
Moral, Concert per rorfeó Renaix*de la vetlla, a partir del dia primer
flO cobla, executar* sardanes a
Diumenge, dia 9, a dos quarts d'on- mant, a la sooiaiat L'Aliança,
d'octubre vinent
la plaça da Bantas Greu», A ze dea mati: Oran oamara cleilffla de
FUNERALS
A
las
sis;
inauguració
de
t
'
E
x
p
a
^
nsé». l'óriglBal bell inTantU, junt amb cintes, amb valuosos premis.
Durant el» mateixos die* i hores, 1
d ó d'Art I I Saló de Tardar, a l'A- ea iguals condicioní, resta oberta, on
VEusebi BoIasíJi Carului. iSfftí «1
ftstaa per la mainada, com sortlgo»
Us primer' i segon premi» seifen Krupació llvcur.-'ionwia JúpHer.. Ueü la pròpia sscrotarla, la matricula per dia 27 d'agost. Avui. a dos qnar-s
1 jocs populan, ttirertlran la g k n dues
magnifiques copes. I «1 tercer- HÍ Centre Fedoral. erecaient ets pro- els estudis de Joieria i Argenteria, d'onze. Es^Wífa de la Gàsé de U
mwiorta.
qusrt ! ciaquè,: raluoi·aa madallcf.
animes d'aquesta enUtat la banda TaUa d-i- Fusta I Repujat 1 Cisellat.
Caritat.
H C u b Larwn Tannte praaeotara us
A les quatre da la tarda, esbarjos Lira Horten».
original «tmdaViardJ, el qual promet per K la mainada.
ANIVERSARIS
cVlLAMAR»
— A les deu: FnncW teatral a
« M a r poderosament l'atenió de lee
t m , a les deu, gran ball de co- 1. NH.
Al·líinc^.
posanl-ee
en
eawwi
les
»n
Jes<p
PMU i Arola. Mofi cl *
peraoM* da gust par les noticies que m i a t
S'ha publicat d segon uúmaro dal
suroieles «La Monferta» ! « l a Geneen y p ^ .
El carrer estarà estany esplèndida- rala», prenenf-bl per:, ej lenor seinyor petit periòdií: que redacten el» aols de sjílenibre de 1922. Avui, misses »
les segiants ésgléslai: Bànt» ASP*
A l'Acadèmia de Sant JJuís Gonça- ataat Il·luminat.
VondreJI. Repreeentsel* de «L'Arle. de la colònia que l'Ajuntament de Santa Maria del Msf. BeOsa. «ànga. funcions teatrals els dies 8 ( 9 .
Se subhastaren t rifaran magnfl. blana» a l'AteQAii DemoeràUo Re?!o- Barcelona té instal·lada so grans ca- Jaume,
Sant Pere, P a n s s i m a v c a ·
{.'Ateneu Obrer ban oontra-lat !a ques toies i hi b a n r à bonica rems. iidlleta. amb las IHustraclons mús:- setes de fusta a la platja de <~diafell.
Nostra Senyora de la MBÍJ·
rapòtada orquestra Ibèria, de BarceEs Ipterassant com tot el que fa Is oepclo,
Là ballada de aardanet «a dedica- cels del mestre Bi«r.. EScoliu oonoart
San; Josep .{Santa Mònica), 3aí-·':
lona. 1 la sala envélada par On íalés., da à comemorar la diada de l'Onze al saUtcafi del Geners Moral, pel mainada:
Cor de J*»úi (JasuJMs;, Pompe.» da Molins de Aei.
El sntasfl éíi Relació d« la »ftita PS·. Caznüa (AgoaiaanfSJ d'aqueíds setembre, per uss motiu, la toia aulRt*-BaUMsr. BsS al centre r a
El •Fomenio HOrtensa» tè convin- és una magnlftoa reproducció del
que Is Comissió de cultura vs fer a ciuiat i a les parriquleb de Tos?»
gül an* la Bandaorquarra corada monument » En Rafal Casanova, cota
Ta Colftftla. — Woles sobre la geoirra
uns grans baUs pela dl*» 8, 9, 10 i 31, també als n a s correeponente.
Diumenge. <Ba 9. — A les den: oft. fls de .«tota Crwi de Cafàfdi (dii- Santa Maria, dé Cardèdeu
en el seu magnmc loc&I, e) qual esd solemne a IVsgW»!» p e r r o m i ^ . qnlslcions itíbft
nom de « aMidi).
PARTieiPAOMUM O C DÍFUMOIO
tarà luxesamao» ornamental, uasdcADransse <à « è B MMB Pobffftc^ — «Renoms» I «motius» dels csAfS»
A L A PLAÇA O I L PADRÓ
ma que aquesta «ntltat encara encepde Perossl. Assistir* a roflbl d Cen- Hencí. — Espeílalftatí en la manera
Va Prmetovt niOOmón 1 W**
satt el seu com en idioma fortslT.
Els dies 8 i 9 se ceSebraran a la tre Moral en corporació. Ball a la de parlar de !a fenl de Caiafi·iL —
A M U reMa aeavattee de la gent del; plsra dol Padró les festes que tradl> íocietat L'Aliança. Interpretft per TÜ» ÏBsecMs de VïlBmir (cslodl ITIS- vidna d'Cu rvlegri Martí.
.Va Varia BuMOi ^ BIM». v ^
pai*
r ' i H t s'n» cionujucni odlèbtcn per les diades , l'orquestra
Torres. <lt>é «oootarà earhators i mofqnttjV pmb -Hbnlxw. d l ^ i Miquel Ferrer 1 MalInS. E·»* '
L
a
©art
de
mar.
m
oostres
maril a Fraianuuu República (encara del Camc. I que enguany degueren j els altres batb d'aqueats eatsta*.
rada ahir al VaK, • } OIMfrHr* ^

LA

VEU D l CATALUNYA

Pàg. 7. — Divendres, 7 de setembre de ïg'J3

»smps: r . 28" 1/5. Segon, equip del
C. N. S.. ftmnal per Cruelte, MunTrueta, Fàbregas, temps: ï mi- R
N o t e s
d ' e s p o r t s taner.
è t o l s
e n
c a t a l à
nuts ¥> t. t f i .
200 metres braça de pit (Internacional):
be inscrit a la curea als seus miPrimer., laaqnln, del S. C. U. F. El TomtM dctorentot«Pcnas CaltUf * veu, per tal d* fugir d'un perill que Do exisFTTBOL
d Bntllni <U*««n, de T t m M . has
teix. I aquests iadedsió, repeüm-ho, cn els
llors marxistes 1 s'ha rebut un premi 3' Sl". Segon, Garreau. del S. C V. F. drceal
«1, coracrcltots cearnes U tircular nostres Cutanis és un delicte d'alta traició.
oopcratlva d« p«rtodistM. — E l l per adjudicar al oorredor Arenyenc 3' 32". Teroer. Levllte. del C N. B. «*ïa»«t:
No res menys rofensiva creix I els cors van
que obtingui millor classificació. Els
50". Ouart, Bretó» del C. N. 8. i mitBcnvolítn clnudi i molt acajw notin : aés amunt cada vegada. E s an bell símptoma
pítits internacionals de futbol feme- el*ments del F. C Pàtria d'Arenys de 3'
que ço que fa pocs anys quarlificavcm dc raoA
ben
Kgur
qne
no
us
é
s
p
*
*
dssconirsuda
nuta i ».
la tsaca de caulamituciA que «teca reallt- nable, avui en puguem dir covardia. Abans
ní*Munt ban cedit el seu camp d'esports
Salts de Palanca (tnterneckmal):
tani «mh amor i entusiasme cl* Fomell* de un rttol en foraster era, diguem-ne conveugmenta l'entuslasme entre els de- de quin lloc es donarà la sortida als
Prenem-hi part £ n Grream l Vicent , Jo·entut dc Catalunya. Amb aquesta creença, niència ; actualment, resulta ona Indigna
claudicació de l'esperit qne tan amorosament
Uvistes « mesura que s'acosta la que prenguin pam a !a cursa havent- del 8. C U. F. 1 En Naut» 1 Tort del ! doncs, éa que venim a sol-iicilar uns inatnnts la
nostra mare procurava enfortir-nos amb la
vo-lra ateació. per la qual cosa ua en
í.sbracló dels partit» Intérnsclonals se també ofert per ooUaborar a l'or- C N. B , en aquesta prova tinguérem ; la
resotem asralts, i tamM la mwtra Mare seva sang mateixa.
íi>nenln« d* futbol que a ben«flrl de ganització de la mateixa IMàriament ocasió de veure els dos notables sal- I fittla. E s ben sabut em» arreu dc la «erra
E | PoiucU de Joventut fPerms Cotalaas»,
's Cooperativa de pcriodüstes per a la a Ics oficines del Grup es reben soUt- tadors francaso». En Vicent salta per-' catalana Te opeiant-ae aqnc*t ressorgiment ecaseqUeirt amb UL campanya pro-rctolació
patriòtic qne arbora l'ànima del noalre po- cn català qne amb gran entusiasme acaba
c .strucció de cases barates tindran cituds dlnecrlpcló per preveure que feotemeat. eseent després d'En Ca- ble
de tanc de temps mnaian a impoaiciooa
ua prega a vosaltres, bons paIIo, demà. dissabte, dia 8. a les qua- aquesta festa assolirà aa ftxli.
Hens. el millor que ba snltac a te pie- estranyes al aen esperit de raça. Una d'a- d'empendre,
triotes d'aqacsta Catalunya tan sacrificada,
questes
impofiiciona
Tergonyosaa,
indubtabletre de la tarda, i dtumense. dia 9. a
clna
dsl
C
N.
B..
el
salt
més
notable
que
no
dubteu
un sol instant en rcdjpçar-vos
Als aparadors do la. eeaa Vlfiolas
la méa brutal, ba «atat la qQcslíd de airosament I dignament i en un esclat de
lesonx* del matí, al camp snttc (Tel del carrer Portaferrlsaa, 18, hom pot d'ell és el mortal volta 1 mitja. En ment
la l-cosua, amb la qual es pretenia callar de consciència plena d'amor propi, d'orgull ben
f Z. Barcelona, entre els equips an- admirar els premis que ofrena l'en- Garreau es vslé que ena un veritable socarrel l'arbre immortal de la Nacionalitat noble; arrenqueu sense pensarroa-bi an Ins•Stoke Ladies F C». caimptó de titat organlteíidorai als vencedors
saltador Fn l'Angal. En Nauts 1 En Catalana, que un dia o altre havia d'arren- tant, tots aquells rètols on una altra llengua
car nova floria».
usurpa el lloc que a la nostra U pertoca. ReL·iidres de 1023. i el francès «SportiUna vegada més, el Grup Excursio- Tort del C. N. B. eetigutren molt en4.vui, doncs, en ple ressorfflmcat, quan cu habiliteu la llengua catalana, que massa
vesF. B ' . campió de França de 1922 nista Barcelonetí. recorda ala que de- certats. En Nauts més que En Tort.
l'aire enfonidor d'aquesta prima-era qne r » tem pa ja s'ha vist arrabassada del seu cimal
í fliallata de 1«23.
sitgin concórrer a la cursa d'equips arribant a voltes a la parfecdó del »i/a la « n e de Ics nostre» venes, aenlim gionòa. al qual, ai Déu ho vol, la bi tornarem ben prompte com en nna nova consaA la Cooperativa de periodistes s'ba de tres homes — Individual I parelles seu contrincant.
aquest deure tan aasrat de fer a cada in»
gració tota mena de majestat.
tanc acte de desarrav. a la Uenfua catalana
rebtt un cablegraraa anunciant l'ar- mixtes que l a Inscripció es clourà
200
metres
per
equips
de
sis
nedadel* nostrea amors, oonfessant la Terconya
Haveu de voler ésser dels primers, i pet
nbda d« re«Tulp anglès en el tren dte el vinent dia 9 a tes dotze de la dors (Internacional):
qne bentira per la humíliacid que ban pogut això no cal torbar-ves, que cada un que us
iux< de demà. & les 7tS de ta tanta, n i t
suportar
unea
Ecneracion»
encara
atnidea
per
passarà
al davant, sentireu com Is consciènPrimer equip del C. N. B. format aquell colp infamant del qual ea fou víctima cia os acusa
essa» molt probable <iue també arribi
cada vegada dc deserció enorme,
psr
Conde.
Parré».
Fàbregfas.
Truel
a
comissió
organitzadora
donarà
la
nostra
Pàtria,
sempre
aeran
poca
e
l
a
eament
culpable
e- ,1 mateix tren l'equip francès.
:
ta.
Berdamàs,
1
Peradejordl
temps;
foòços que rcaütiarem pet a rehabili'ar pis
tota
mena
de
detalls
referents
a
la
A'guqii individus de la CoralssM or- festa en el seu estatge carrer Sant 8' 4" 4/5. Segon equip del S. C U. F. aament la nostra parla que els auteixo* caPOSEU ShS RÈTOLS HN CATALÀ
gsntzadora han visitat el degà dels Miquel.
talans hem assentit fins ara en col·locar en
' formal per Faoanl, Fasani K , Bon- ou
3 de deu a dotze do la nit.
ordre secundari.
periJdlstes deportius. don Narcís MasSO DUBTEU E N CANVIAR-LOS, SI BS
net. Graaz. Fri»e, Lasquln. 2' 6" 2,5.,
QUE HO E L S TENIU ENCARA
6. avui que és un fet ei renaixemen*
ferrer, per a oferír-ll el «klok-oíf>, I
en el primer rtlleu anaren davant esplcndotds de Catalunya Kaci6, els nostres
EN CATALÀ
hs «coeptat amb agraímeni ITionor ATLÈTIQUES
del» francesos, però En Farré» l ' I - deures patriòtics són molt més creus 1 d'una
i^ie » H oferta.
responsabilitat
històrica
que
serà
una
gran
Nosaltres
no
som
més qne una petita veu
Boxa.—Ahir, ad vespre, tingué lloc gualà i sostenlnt-lo En Fàbregas 1
el no voler reconèixer. Els nostres qne s'aixeca; ajnnten-vos-hi tots. uo amb
El; soels de la Cooperativa podran a!s jardins del Parc una interessant En Trueta j a el» prengué un xic d'a- covardia
instants no poden feaer mai indecís id sinó paraules, «amb els fets» 1 tant debò qne
assistir als dos festivals, mitjançant vetllada de boxa, en la qual l'excel- ventatge. guanyanVoe més En Ber- efectivitat, una efectivitat totalment necaseà Terrassa la oostra catalanlssima ciutat, po"la per Catalunya, si no volem que la sev- gué» Senar 'exemple més gran, el qual la
ia presentació del carnet, pregant la lent pes mosca Oliva va efectuar un damàs i el campió Peradejordl.
recaituda torni a omplir d uostn lasue Pàtria U agrairia eternament.
Comssló a tots els que encara no el combat de ra/veaja amb on Blay. el
d'aqueU infamant esüsrma d'esclavitud.
Exhibició
de
Mme.
Bonnet:
Us preguem, doncs, respectuosament, que
possMtan de passar, amb la deguda fort batallador que en el seu debut
Per qui, doncs, existeix encara aquella no deixeu de dooar-nos la vostra méa ferma
A fora de programa es Peu aquesanteltcld, pel local social amb una ío- el va vèncer per punts; en Cuenca,
adhesió a la companya pro-relolació en catavergonyosa
paradoxa
del
catalanista
qui
es
tofrraía perquè se'ls pufrul estendre. que tan notablement vé distingint-se ta exhibició en la qual veiérem « obstacle a la ofensiva triomfal de Catalunya ? là, 1 ca al cas que trobeu objeccions de pro
Mme. Bonnet posseir un crawl j erreferim a la lentitud incomprensible cediment, cosn sl us suggereix formes pràcA jitjar per les impressions que et aquesta temporada, serà posat davant fecte que 11 valgué els aplaudiments Ens
amb que s'operen certes fases del ccasorsi- tiques i en el sentit que signin per ta] de
tmn, als dos partits citats coostitui- d'en Mompó de Gràcia; en Josep Mas- de tothom.
znent patriòtic, les més senulles. {es mes ee- facilitar la tasca patriòtica, ens féu la merc>
piritnals, les indestructibles, les que més pa- d'exposar-nos-les amb tota sinceritat, puix
r«n uta solemnitat deportlva. no sols ferrer, en combat de revenja fou
Partit de poOo aquàtic (Internacio- lesen la fermesa de la nostra voluntat da- en el bulUetl «Llavors, hi deixem oberta nna
per It imporlànda dels equips, sinó posat davant d'en Casimlr Zaragoza. nal):
vant de l'enemic que cerca aprofitar Ics nos. enquesta la qual voldríem que servis per a
uunbi perquè segons les comunica- guanyador de la Copa Madrid. En
treure de dubtes a gest que senten encara
tres febleses
Com
a
final
es
féu
l'anunciat
partit
cions que as reben, ambdós s'han pru- Salvador Albert, la peculiar duresa
No és hora encara de foragitar la Uensua certes temences d'ordres distints i que entre
tot» podríem contribuir a esvair-les.
de
polo.
entre
l'S.
C.
U.
T.
format
forastera
d:ls
rètols,
avisos,
propagandes,
posst tornar a llurs respectius països del qual és de tota els aficionats coVisqueu molts anys per l>é de Catalunya.
per deixar-hi pas B l'idioma patri ? 8i no
«ssem posseïdors de la copa oíena neguda, fu posat davant del més j per Auzepuy, Fasani. Lasquin. F .sa- és
hora d'això encara, on deu ésser aquell
Pomell de Joventut «Ferms Catalans»:
nd A., Bonnet. Gruaz i Gaveau, i l'e- instant
per la Cooperativa
científic dels nostre» boxadors, davant | quip
del triomf de Catalunya, que de ve- M. Palet Marti,
Aureli Biosca,
dsl
C.
N.
B.
format
per
Cruells.
secretari,
president
dVn Ferran Urtaaun, qui després Trigo, Puig. Basté. Fontanet. F ( l l - veeades albirem tan aprop f
Butlletí
«Llavor.
Hes,
la
realitat
ens
diu
que
la
indecisió
é»
LonJres. 6. — Aquest matí ba sortit d'un llarg repòs efectuà la seva re- bert, L. Giibert. L'airbitratge a càrrec ben nostra encara. Allà on hi tenim una
Direcció i
Francesc Biosca - Francesc Marcel
arma d'eficàcia, fem com aquell qui no la
d'iaquwta capital un «quiíp de senyore- aparició al ring.
d'En Guflí.
tes del Stokeontrent Ladyes Foot Ball
Varen actuar de Jutges els senyors
El nostre equip no féu sl que esi e n direcció a Barcelona, on ju- Reyes
i de director de peràvem
només
sobresortint En «IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIimilllllllllllllllMII^
garan dissabte i diumenge vinents, combat i elDelquer,
senyor
Rlzzo.
Cruell»
que
evità
xuts que eren i
contra un altre equip francès, s beneLleyda, al preu de l'50 pessetes el
gols segurs, l'únic gol que obtinguéfici de la Cooperativa de Gases BaracentenatL'Exposició
rem
fou
fet
de
penalty.
Dels
foras-1
Parfs,
6.
—
El
boxador
xilè
Rotes per a periodistes de Barcelona.
mero ha vençut per «knock-out», al ters. el millor, fou el porter quo pa.
Tal com s'ba tet pdbllc, alt millor»
Foren acomiadades pel senyor Coch, desè round, mitjançant un «npper- I rà pilotes de vegades molt perilloses, Internacional del Moble
establiments de l a ciutat s'expenen
director <te 9panlsh Trade Bureau. 1 cut> a l'estómac, aH negre canadenc tots ells jugaren encertadement en i
abonaments a 80 pessetes.
diversos representants de la premsa Harry Oains.
! que conqueriren, la victòria de tres I
esportiva britànica.
Aquests abonaments donaran dret a
1
gols
a
un.
En
conjunt
una
bella
fes[
Pròxima
la
inauguració
de
l'ExpoEl miniue de Xile. que assistia a
Les esmentades senyoretes marxen l'acle, felicità el seu competríci. — ' ta en la queJ el públic quedà satis- sició dsl Moble i Decoració d'Inte- participar de tota els festivals que es
molt entusiasmades del viatge. — Ha- Havas.
fet i espera amb dalit el dia 7 per a riors, la Comissió encarregada de pre- cetebrin al recinte de l'Exposició del
m.
veure sl els nostres nedadors aconse- parar els Últims detalls del Gran Con- Moble.
Per l'adquisició del gran nombre
gueixen obtenir un resultat més fa^ curs ha procedit a la ulstrüiució d'arTarrasa - F. 0. Barcelona — Diu- MARÍTIMES
la^uer.
tístics vanos, obsequi destinat a les d'abonaments que s'ha realitzat en
menge que ve se celebrarà al camp
dames perquè posseeixin un record pocs dies a las grans capitals, es pot
Que posseeix el F. C. Barcelona i
El festival del 0. N. Barcelona. —
aüegòric de l'Exposició del Moble 1 de pronosticar l'èxit més extraordinari
Les Corte, la inauguració oflctal de
El
màxim
d'interès
desperta
l'atracAirtb l'anunci da ,lp. vln^ida del
les festes que amb tal motiu se ce- de les exposicions que s'ban cele!a temporada de futbol.
Sporting Club Unlverslteire de Fran- tiu programa de te vetllada interna- : lebraran al formós Parc de Mont- brat recentment.
clonal
d'aquesta
nit,
en
la
qual
el
no-1
Contra «1 formidable onzè que pre- ça, campió de París, la nit del dimeAl mateix temps s'han remés
sentarà el Bascelona. constituït per cres es veié força concorreguda la tabllísslm equip parisenc que tar> ex- •juiCh.
els
globus
anunciador» de l'ExposiceUens
Impressió
causà
el
dimecres,
Plattito. Conredo, Coma, Torralba, Piscina del c. N. B.
ció del Moble, destinats a la mainada
Pincho, Carulla iPlera, Martí. SamiEte nedadors del S. C U. F. gua- confirmant la seva categoria de cau tier, Akàntara I Sagl. s'allnlaran el nyaren totes les provea. menys els pdó, s'acomiadarà del nosCre públic
Els vanos i els globus s'han distriMunicipi
po'ent equip del Tarrasai. eh repetits relleus 200 metres per a 6 nedadors, en
Els salts de te parella campiona buït entre els principals «stabliments
tmmfs del qual han consolidat la la cursa relleus 4 estils, fou una llàs- francesa, junt amb Nauts 1 el cam- de la ciutat, amb el fi iudlcat.
OM TAPÍS NOTABLE
letrttlma fama que frueix.
Dimecres va remetre el Capítol de la He
tima que el C N. B. no pogués pre- pió nacional Tort. la prova de relleHan estat impressos uns artístics tropolitana de Tarragona al secretari de la
l-a lluita haurà d'ésser molt forta sent-w l'equip que altres vegades IT^a vaments per equips de sis nedadors
Comissaris de l'Exposició de Barctioaa don
1 oferiran ela aficionats aquestes grans dut a la victòria ja que de fer-ho i el match de water-polo celebrats, fullets de propaganda de l'Exposició Jordi
Lópes de Sagredo, amb poder especial
emocions que solament brinda ai pü- n'teúarla obtingut un reeult^t més testimonien 1 justifiquen plenament del Moble, dedicats als estrongers i dc l'alcalde
per fer-ho del magnífic tapis «Les
l'expectació
regnant
avalorada
mes
als
visitants
de
les
regions
germaollc reqmp blau-grana.
positiu, els francesos en aquesta propotestats», que ba de figurar a l'Exposició
enoara
sl
cap
amb
el
concurs
quasi
nes,
que
vindTan
a
aquesta
ciutat
per
Internacional
del Moble, com uns de les
va demostraren tenir uns estilistes,
joies de la dita Exposició.
EXCURSIONISME
sl no dels millors, bastants perfectes. segur de Costa del «Pop». OHó de admirar l'esforc, les iniciatives i la preades
D E FINQUES
capacitat productora del poble cata- EXPROPIACIÓ
En la braça de pit també fou de dol- l'Atlètic i Prausser del Sabadell.
PER A t PARC D E L MONTJUÏC
là, secundat amb gran entusiasme en
El Grup excursionista «Mamthon» dre que el nostre campió. En Costa,
L'ordre de proves és el següent:
Al despatx de l'Alcaldia ban estat signa
f«r4 una excursió de migdia, el 9 no h i prengués part. ja que el corri,
Partit de water-polo entre el C. N. aquesta manifestació d'art per les al- des les actes de pagament de l'expropiació
tres terres d'Espanya.
de! corrent juat amto 1* Secció feml- hauria arribat a posar en veritable Mataró 1 C N. Barcelona.
de les finques núms. 133 i 23S de Ics afectades pel Parc municipal de Mootjulcb, prò"81. sota el següent itmarart:
perill el guanyador. En Uasquin que
Prova final de te camera social 50
Els dits fullets seran profusament pies de don Josep M. Torrents.
A Montcada Vallensana. font de Lé un estil molt bonlo, el que l i per- metres neòfits.
raparüfs perquè pugui admirar-se LA BANDA MUNICIPAL
''Artiller i d'En Mora. Sant Geronl meté reservar-se fins a les dues úlCarrera de 100 metres estil lliure. gràficament les grandeses de !'Expoa L A BORDBTA I AL POBLE NOU
times rectes que fou quan guanyà la Internacional.
d« te (Murtra i Badalona
sició d'el Moble 1 el pintoresc Paro de
Amb motiu de la festa major de la barriaRauMó: Estació del Nord. a dos cursa. En Garreau, erri-bat en segon
da
de
la Bordcta, demà, dissabte, a un
Salts de patenca 1 trampolí. Inter- Montjuitfh.
lloc. té un estil de més resultat, que nacional.
quart de dot xe es punt del mati, la Banda
iu»rt£ de als del matí.
Dintre
poc
els
llegidors
de
la
premmunicipal executarà un selecte concert a la
no pa» el del nostre representant LaExhibició de Madams Bonnet
sa barcelonina rebran, junt amb el Plaça Fènix de la dita barriada.
El Grup Excurelonista de l'Orfeó villa i Bretos que feren tol ço que
Diumenge vinent, a l'esmentada hora, doCarrer»
de
250
metres
rellevaments
diari
de
llur
predilecció,
un
gràfic
en
Gradenc farà diumenge vinent una podaren
per equips de cinc nedadors. Inter- diverses tintes, que indica la situació narà altre concert a la Rambla del Triomf
la barriada del Poble Nou.
ylslt* a En Deldòs. reuntoUe a l'Orexacta dels palaus d'Art Modera i Art de
Els relleus de 8 nedador» fou l'úni- nacional.
L ' A L C A L D E DONA E L CONDOL
a le» vuit an punt.
Partit internacional de water polo Industrial, en els quals ba estat magA L CONSOL D E L JAPO
ca
prova
en
que
en
sortiren
victorioA 11 de no coincidir amb la IV Exníficament instal·lada l'Exposició InScuf. contra C N. Barcelona.
Bl senyor alcalde ha visitat avui el còncursió CoUectiva que. òrgan Üzada so- sos el» nostres.
ternacional del Moble 1 Deooradó sol general del Japó a Barcelona, don OeorEls resultats de tee proves, foren
ges Delgado Lauger, donant-li el condol cn
» «1 patronatge de 1» Ulga de Sod'Interiors.
BABBEJA
nom de la ciutat per la catàstrofe ocorre««lets Excursionistes de Catalunya, els següents:
El dit gràfic assenyala el recinte guda s la dita nadó.
Com a principi es féu un partit de
undr* uoo el dia 18 de! corrent, la
Tir.
—
S'avisa
als
senyors
setis
que
S E R V E I D E VETERINÀRIA
5*c«ló Permanent d'Eiport» l Excur- polo acuàtlc entre un equip del C. la tirada de Compensació per catego- tancat de l'Exposició del Moble, els
Segons dades del Cos de Veterinària munisions ded Centre Autonomista de De- N. Sabadell i un del C. N. Barcelo- ries anunciada per a demà. s'ajorna passeigs lliures del Parc de Mont- cipal,
ban
estat decomisats als Escorxadors,
P«*6nts del Comerç i de la Indús- na que empataren a t gols, els equips per al dia següent, o Sia el diumen- Julrti, les Unies de tramvies 1 auto- estacions 1 fielats d'aquesta dulat, durant d
busos
que
condueixen
a
l'Exposició
l
E.
estaven
formats
per:
C
N.
S.
mes
d'agost
darrer; 86 caps d elK'stiar bo'na ha avançat l'excarsló a Calefell
a les grans vies qu« van directament ví I 303 gaataments; 337 de bestiar de naPer « vigttar la ^Colònia Vllamar, Cruells, R. Prauser, Caaaramona, Ga- ge, dia 9. a les nou del mati.
i capri 1 1,625 gastamenta; 6 de porqul i
Les condicions són: erma. fusell, a la Plaça d'Espanya, amb el pas de na
*« qual tindrà lloc diumenge vinent, tea>. Garcia. Fornells i Valentinez.
73 gastaraent», 1 17.797 ' -JUOS de menuts.
KWUnt del ballador del Passeig de C N. B.. Cruells. Malagrida, Gràcia, mosquetó o carrabina Mausen distan- cotxes i automòbils.
Durant el mateix mes han estat reconeguts
Bretos, Vila, Borrà». Rebollo. L'en- cia, 100 metre»; blanc, circular de
Gràcia a les cinc del matí.
es Ica estacions i fielats. r 1,005 caps de bes.
oontre fou molt vistós en el qual el 0'80 m ; posició, dues de les reglamenS'ha fet una gran tirada de l a re- bar boví; «6,083 de llana 1 capri: j,r<: de
38,945 caps d'aviram; 963 conills i
públic
aplaudí
en
diversos
moment».
tàries
a
elecció
del
tirador:
dispara,
i
ducció del notable cartell anunciador porqul;dotzenes
Aplac Excurs'onlsta a 8nt Marti de
d'ous.
20 en dues sèrie» Matricula primera d* l'Expoalció del Moble, obra de l'ex- 19,740
Montnegra. — El passat diumenge os
50 metres neòfits (sèries)
La mortalitat, segons dades del Registre
catçgoria.
3
pessetes;
segona
id..
8
quisit artista don Oleguer Junycnt, oosogràfic, cn l'esmentat mes, ba estat el
«MOttNB a Monmegre els organltPrimera sèrie. Primer. Gamper, tó".
bestiar boví, 83: de llana i cafWors d'aqtiest Aplec, havent ja del- Segon, Granicbar. tó" 1/5. Teroer, Re- pessetes; tercera id.. una pesseta. Pre- | perquè pugui ésser fixat als llocs més següent:
3S7. porqul. 33; cavaliar. 209 i 10 ase*.
atis.
mil
cartutxos
Mauser
per
a
cada
|
visibles ds la ciutat, als establ.ment pri,
« t enllestits els trebaüs d-organitza- bollo, tó". Segona sèrie. Primer, GarTotes les defuncions ban estat ocasionades
públic», al» hotel», cafès. etc.
^ò· Aquesta setmana se?™»!!^^ que- cia, 39". Stgon. Plnillo. 39" 1/5. Ter- categoria an diversos lot».
per malalties comuna.
«'•«•à marcat el camí de la cursa ex- cer, Riba, M " .
Par a poder pendre part en aquesta | La miniatura del dit cartell, que el E a els mercats póhlics, central de pdx,
aviram i fruites, i districte, s'ban decr>ntis.ic
cursionista amb fletxes I senyals que
200 metres relleus 4 estils (interna- •Irada és precís haver-se matriculat 1 pdbllc ha pogut admirar, às d'una duraut t'esmentat mes d'agoot, 804 quilos de
« col·locaran en Uocs visibles. Regna cional):
pres part en qualsevol altra d'aquest grandària major que la d'un se- carns diverses i 14,640 de peix; 148 dc menon d'entusiasme en els pobles co: 93,189 de fruites 1 verdures ; 75 dVm.
Prtnnr. eqaip del S. C U. F Crneurs regional l no haver guanyat gsll de Correus, i BMxpsndrà a les nuts
butitsj 183 de substàadea diverses; 7 de
r · ' c a f s P«r assistir a aquest aate. tanat per Fasan (espatlla). Lssquln premi. 3"exceptua d» la present con- oficines de l'Exposició Internacional crustacis;
sjti caca d'aviram i conills i JJJ
i * Cnló Sporttva «BAreny» de Bfcr (Braça). BoBwt COvsr). TrtKt (orawi). üic ò las tirada» de sometents 1 equips | dTniïastrleB Eléotriqoes, carrer de
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£1

viatge

del

senyor

García

Prieto

M

ENTRE uns diaris diuen que per inaugurar l'Exposiccó
del Moble vindrà, en representació del govern, el Ministre
de Foment, senyor Portela, altres periòdics insisteixen a anunciar d viatge del senyor Garcia Prieto.
Molt acostumats ens tenen els governs de Madrid a les més
inversemblants improvisacions de la inconsciència, però ja dèiem
ahir que no podem creure que el senyor marquès d'Alhucemas desconegui la realitat de la situació de Catalunya i de Barcelona.
Els governants conscients de llurs deures realitzen aquests
viatges i fan aquestes visites quan poden servir per posar en contacte el poble amb l'autoritat. Però el senyor Garcia Prieto no
pot ignorar la distància que separa el pobk de Catadunya de la
concentració lliberal.
A les causes generals que fan que a Catalunya l'Estat espanyol no siigui u n Estat nacional, mentre no sigui resolt el plet
caitalà en el sentit d'una convivència que hi garanteixi el lliure
desenrotllament de la personalitat catalana, cal afegir ara les causes especials de divorci entre l'opinió pública de la nostra terra
i el govern de concentració lliberal que presideix el senyor marquès
d'Alhucemas.
Catalunya no ha oblidat— ni cl senyor Garcia Prieto ha fet
res per aconseguir que ho oblidés — la conducta electoral del govern, intentant estrafer la voluntat popular i entrebamcant la lliure
emissió del sufragi, convertint aquest dret i aquest deure de ciutadania en una burleria o en una tragèdia. Catalunya no ha- oblidat la conducta del govern abans de les eleccions, nomenant alcaldes de R. O., destituint Ajuntaments populars, cometent tota menai
de contrafurs, atropells i coaccions. Catalunya no ha oblidat la
conducta del govern en les eleccions, inundant els districtes de delegats governatius, empresonant els electors patriotes, realitzant
una sèrie inoïda d'arbitrarietats i de mancaments a la llei. Catalunya no ha pogut oblidar la conducta del govern després de les
eleccions, afavorint els falsificadors d'actes i exercint damunt el
Tribunal d'Actes la pressió més escandalosa, per tal que deixés
sense representació els districtes nacionalistes o n'anuHés les eleccions o proclamés els candidats anticatalanistes, derrotats pel cos
electoral.
Catadunya no ha oblidat que el govern de la concentració lliberal ha coincidit amb el moment de la màxima intensitat del terrorisme barceloní. Catalunya no ha obhdat que el govern iei
senyor Garcia Prieto s'entestà a mantenir al govern de Barceloní
el senyor Raventós i al govern de Girona d senyor Lueje contra
l'opinió pública expressament i reiteradament manifestada. Catalunya no pot oblidar que la conducta inconcebible del govern i la
inqualificable lleugeresa de les seves declaracions oficioses motivaren l'estat d'esperit que tingué exteriorització en aquella memorable manifestació contra el senyor Barber, víctima inconscient
de la conducta del ministeri' lliberal.
Catalunya no pot oblidar que el govern de la concentració lliberal ha coincidit també amb el moment de la màxima intensitat
en l'ofensiva contra la riquesa catalana, en totes les seves manifestacions, el mateix les industrials, que les mercantils, que les
agrícoles.
Catalunya no pot oblidar el menyspreu i la incomprensió del
govern lliberal davant el problema nacionalista de la nostra terra. I
Catalunya no pot cbÜdar que al Marroc s'escola la sang dd
seu jovent i la seva riquesa per la conducta insensata d'aquest yovern, que ha contret la màxima responsabilitat de desacreditar
alhora l'ocupació militar i el Protectorat civil.
Catalunya no pot oblidar el que representa, en aquests moments, haver aprofitat la comèdia irrisòria de la darrera crisi per
a dur al Ministeri un enemic tan significat de la causa catalana
com el senyor Arminàn.
I si Catalunya no ha òblidat res d'això, i el senyor Garcia
Prieto no ha fet res ni està disposat a fer res perquè Catalunya
ho pugui oblidar, quin objecte pot tenir aquesta anunciada visita,
en la quail nosaltres, mentrestant, no creiem ni podem ni
volem creure?
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CARLES I I I SUPRIMEIX L'IMPOST
DE LA «BOLLAB DES OE L'ANY 1770
La •BolUi·. era m antic impost que
prenia aquest nom del segell de plom
de torma rodona, que es posava a
Us imercadenes. Era un v M dret

3
que cobrava la Generalitat, establert
en temps de Pere ü , aconseguit de
les Corts a canvi de cabals tionats a
la Corona. En el »<'"• origen només
s'aplicaua a Us estofes de seda i
Uana. tant de fabricació indígena com
estrangtra. sefpAni una escala da
graduacié segons ei llac on s exhortava
Amb el temps, a q w l l impost fon
nUamettí gravés: les Corts de Catalunya de 1610 tractaren de rebatemlo. però Us gtbffres dels sobirans
d'Espanya ho impedien. FinçlmenX,

DE CATALUNYA

caicuda Barcelcma en 1714, ' i m j x w
català de ia • Botia», passà com tots
«is drets de la Generalitat, a ctorc.
de la Reial Hisenda. L'any 1703
}ava a un 15 per 100 de totes Us
mercaderies que es venten a Us tendes
En constituir-te la l u n í a de Ceiraerc es van fer Us primeres gestions i>«r a suprimir-lo. oferint una
^ u i v a l è n H a . Es van fer estadístiques, es recoUtren dades i se eelebroten retemons de fabricants per
correginvents, i a la H <tnà l'afer a
la 'ContadVría de SentaS'. la qual
es mostrà contrària a tot cantrt.
S'havia de cercar un prormdl de
S0W.122 nois i s'estudià un projecte
gravant els gèneres estrangers amb
forta quantitat, i els d'Espanya més
moderats Dei 16 per 100 es rebaixava
elproducte a q u í elaborat, afcgínl-Al
cl que es es rebria de a resta d'Espanya. El projecte portava la signatura del com/e de Darnius. Joan de
Fivaller i ds Rubí, Francesc de Cl/Ha
i Joan Vidal Mir.
A Madrid fou informat pels fiscals
de finances, dedarant-se l'un en pro
i Valtre en contra La burocràcia d'aquell temps — que infanlà la tTara
— intervingué amb consultes i dictàmens, informà novament la Junta
de Comerç Saquí, es convocaren ris
gremis, i per f i , rn la data conttff·
nada. es va rebre la nova que el Rei
havia resolt dxüngir els drets d*
•Bolla y Plomo de flamos» d*s rf«
l'any nou. i que es robris des del
mateix dia Vequlvalent proposat, amb
una sda variació: que »en la espècie de i>escas saladas debian comprenderse. toda clase de pescados secos, salados y salpresados».
L'txit de la supressió fou tal. que
anyalment sobraren quanatnts lliurades als perjudicats de gremis de
fora Es demostrà la competència financíera dels que aitervlngueren en
Vassvmple. i fou tal l'alegria, que a
l'esgUsia de la Mercè se celebrà una
funció de gràcies, sufragada pels gremis, en la quai predicà el P. Bernat
Crospls, eX'provineial dels serviles,
qui demostrà la satisfacció de Catalunya t Barcelona i l'agraïment al
Ret. posant-se en boca paraules del
profeta Isaies. De la funció es féu un
fullet, tmprés a Can Tomàs Piferrer,
a la placa de l'Arujcl. que es conserva a l'Institut d'Estudis Catalans,
CohUcció Bonshoms.
ESPÍGOL AI RE
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El resultat de les eleccions a Irlanda ofereix
interès tan viu per a tots nosaltres, els nacüia.
listes catalans, que volem completar els com*-»
que en venim fent amb algunes noves dades força interessants
Els nostres lectors ja cn coneixen els resultats definitius. Aqu^tj
resultats són, com dèiem a h i r :

LES ELECCIONS
A
IRLANDA

Govern ...
Republicans .
Independents
Treballistes...
Pagesos ... ,

63
44

16

Total ...

iS3

Es curiós de comparar aquest resultat amb el de les eleccions satenors, fetes encara amb la llei electoral antiga, amb menys nombre de
diputats i sense la representació proporcional
Les eleccions anteriors donaren el resultat s e g ü e n t :
Govern
Republicans
Independents
Treballistes
Pagesos ...

58
36
10
17
7

128

Total

En la nova Dati h i haurà, doncs, 10S partidaris de l'Estat Llinrei i 45
partidaris de la República irlandesa, car nn dels treballistes elegi)3 és
tarkinista. D'aquests 108 diputats, 94 votaran amb el govern en jtotes
les qüestions essencials.
Si els republicans no van al Parlament, cl govern tindrà una majoria
de 17 diputats sobre els pagesos, els treballistes i els independents junts
Sf tots els republicans elegits, incloent-Jii els nembrosos detinguts, ocupen llurs llocs, el govern podrà comptar amb el concurs dels pagesos 1
dels independents per a mantenir la Constitució de l'Estat Lliure.
La victòria del govern és encara més gran, com dèiem ahir, si ens
fixem en el nombre de vots que ha obtingut.
Govern ... .,
Republicans .
Independents..
Treballistes...
Pagesos ... ..

4Í5-I43

286.161

k

94-29Ï
I42-388
135-973

Total ... ...
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...El tercer assaig crític del llibre
'JugementS' (1), de N'Henri Massis.
està consagrat a l'anàlisi exacte de
U personalitat i de l'obra de M. Maurice Barrés
Abans d'endinsar-se en el tema
compUx i delicat, N'Uenri Massis —
barressià en principi com gairebé
tots els joves elements nacionalistes
francesos de la nostra època — assenyala, per endavant, totes les excuses, totes les salvetats, totes Us reserves justes a propòsit del gran valor intrínsec, p o l l t f i estètic que serva la inteUectual aportació de l'autor
del tVoyage de Spartet i de 'Les Déracinés».
S Henri Massis. servidor deU alts
interessos de la veritat, no vaciüa,
però. tampoc, com en ds dos casos
precedents, a denunciar el pòsit equívoc, la terbolesa psicològica, la inseguretat moral del pensament d'En
Masurice Barrés.
Parla fTHenri Massís d'una pregonesa d'incompaUbilital entre Us darreres generacions catòliques i el fons
ideològic inspirador del teorílza/lor
I de l'artifex del «Culte dm Moi*.
L'ombra funesta i seductora d'Ernest
Renan, ho entela tol. Per dessota Us
afirmacions diverses s'hi obren Us
vegetacions de l'escepticisme, del dubte, de l'hedonisme més exacerbats.
Diu N'Henri Massis, terrible i clarivident:
•Cest la solutian romantique. Solans que cet individualisme lyrUpje
(Ussimule \un rèalisme assez terre à
terre: sous tous U$ sentiments qu'il
revit, à iravers toutes ses convictions et ses exaliations les pius hautes, i l n'y a n e n que des hardiesset
dliyffíenlste, somieux de sa santé et
de ses propres besotust.
Dubtem que <tmb unes paraules més
correctes i amables hagi formulat
ningú una critica personal tan aguda
i severa Es allò que hom en d i u posar el dU a ta Uaga. Es fer pressió,
per a pariar com ei propi Maitrice
Banès, sobre *el puni neuràigíc· de
l'afer.

1073,955

El govern ha obtingut, doncs, gairebé el doble de vots que els republicans.
Els republicans obtingueren la majoria dels vots en les circumscrip
cions de Clare, Kerry, Leix-Offaly, Longford-Westmeath i Waterford ; els
treballistes, en les de Kildare i Wiexford; i els pagesos^ en la de Cork.
En les altres 31 la majoria ha estat del govern.
Ara el més interessant serà veure la conducta que seguiran els republicans. Sembla que, almenys una fracció, aniran a la Dail, invocant
el precedent dels republicans de l'Africa del Sud que segueixen a HerzogJOAQUIM

PELLICENA I CAMACHO

'Les pàgines on es parla de l'apologia de l'ordre, de la idea i sentiment patriòtics i deU benifets de la
religió catòlica, a través de l'obra
barrestana, són un model de tacte,
d'enulit escorcollament, de precisió
elegant.
Heu's aquí un text documental de
M- Maurice Barrés que fa referència
a la seva actitud vis a vis del catolicisme:
iL'oevtore, selon U Chríst el l'Eglise, je ne l'ai pas pramise, et on ne
l'attend pas de mol. Mals je pretends.
par mes moyens propres. par una
certaine beauté. une certaine harmorde. par çtielque chose de noble et de
pur, faire oetare r e l i g í e m e :
La frase tper une certaine beauté'
per ella sola constitueix tot un diagnòstic.
-Mul autant que Barrés n'a subi
l'influenee de l'esthetisme renanien,
—conclou N'Henri MassU.
En Maurice Barrés podria, en efecte, fer seves aquestes paraules:
«Les dogmes cathollques noiu bUssent, mals lewrs vieiUes églises nous
enchantent».
ü n catòlic no és insenslbU, ni de
nwU, a un testímoniage parell, però no
se n'acontenta, no se'n pot acontentar
de cap de Us maneres. El catòlic veritatile és un assadegat de veritat total, no de veritats parcials, per belles
i atraients que elles siguin. Un catòlic veritabU ha d'allunyar-se forçosament de tota confusió, de tota desviació, dg tota mutilació en aquest
sentit.
ITHenn Massís, en resvm, després
de posar en el lloc d'honor que oorrespon a M Maurice Barrés, i de fer
ressaltar, al final, una preciosa possibilítat de conversió, escomet vpipU-

eablemeni la part falsa o corrompuda
de la seva obra. denunciant el mòbil
pregon del que apropa, defensa i enlaira la veritat, no per convicció optimista, sinó per pessimisme, per estetisme. per desesperació, diríem
En els tres casos remarcables d'tmmoralisme c amoralisme consubstandols que estudia N'Henri Massis en
el seu llibre, l'escriptor, el crític, l'apologista catòlic, no nega, ans 'al
contrari, insisteix com cal sobre el
gran valor estétxc dels mateixos.
' I I ne s'agit drme pas de condaw
ner l'art, mats de U soumettre à la
verité. qui seule a des droits sur lut.
en ce qu'eüe Wse une fln plus haute: le Men suprème de l'homme».
Repetim una volia encara:
N'Henri Massis és, sens dubte, detalls secundaris a part, l'esperit amà
el qual ens sentim. Uns l'àrea espiritual, més fralemalment Sacarà,
El seu darrer llibre •Jugements·.
és. potser, de tots els llibres publicats en aquests temps darrers, el més
important, el més oportú, el més eficaç. Es un llibre de comboi i de pau
alhora. Es un llibre que voldríem entre Us mans de tots els nostres ü f
gidors.
IOSCP UABU JUNOY
(1) Ferl'i VA VEV DB CATALOSTÀDates : 13 d'agost, i 1 I 4 4« nttmbrt.

Publicacions

rebudes

— «El FiaaBCteR», de Itodrid Nttm 1
—
«Lo» Estados Omdon, *• Barcslon»
— «Onentadeocu. de M»dne Nom- o
— «Revista de Pr-nr—'» 7 HarifwU». *
Madrid- BAB. JJ.
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X i darrer

bres de fulla canvieMe No vulgueu
transportar Versalles, n i Tlvoll al
fisoi.omto exterior de la casa
vostre jardí de deu metres quadrats.
niés a més de l'ordre elemental Tléu de la vostra (petita panceUa.
'què hem parlat cal que les dones quelcom d'íntim i pràctic. No vullueutin aiob llur instint .preciós, gueu imitar çn que és monumental,
si no compteu amb mitjans per acoogoè la caaa ugm bella.
^ sal»" vosaltres qTJe tot el que seguír-bo: val més aleshores Veixlda
^eu bo assoliu, mobillizanl), no menestrai plena de glra-sols.
unent grans exèrcits, sinó soPoseu la ^vostra voluntat en què el
nent la força delicad però arra- vostre mant, el vostre ipare. el vosítadora de la vostra feminlntól.
tre germà, el vostre promès, triïn
al, doncs, que sentiu, vós. dona un bon arquitecte i un bon jadiner,
i manestral, vós, l'agraciada que tinguin cura de lligar la nova
Jr la fortuna, la necessitat de l a casa amb el paisatge i amb la trabeilla. De la mateixa manera dició.
ei gairebé totes, no poden prescinOlgar la vostra casa amb la trafr d'un vestit gentil, i , si podeu, dició, no vol dir copiar la nostra
|una joia tònica, cvl qt!» us -i^'ui arquitectura popular. Tan dolent és
el folklore com la copia dels estils.
necessària la casa bella.
\l& casa té una Ssonomia exterior Cal que la casa—com tot el demés—
luna fisonomia interior. Ditxosos sigui construïda amb làglca, sigui,
ndls que poden viure a xopluig per tant, obra del nostre temps.
E; porxo pairal i qoe no "han d'anar
l a casa anglesa no és res més que
[lloguer en elj nius de les formes la barraca primitiva exceBida, que
fcastruooions de oisos. l a fisonomia la casa rural ennoblida, sense addit.iterna de la casa de pisos, atany menís Innecessaris. Per això el t i fia ciutat, no a la casa pròpiament. pus de xalet anglès és cosa sòbria;
|cr aix* trobem més humana la na- ce la sobrietat de les coses realment
ra de la ciutat Jardí, amb les ca- distingides.
indrvldualltzades, en cada una
La villa romana del Benaixement
las quals la voluntat dels que tú està enllaçada amb la tradició consJsqueren 0 dels que hi viuen fou tructiva de la casa rural llatina. En
npresa
repeteix les coses essencials, eterI Els anglesos, homes de tradició, nes, en modifica tot allò que el temps
fcmés saben -viure així. les grans i les necessitats noves fan canviar.
Tenim a Catalunya una gran dipachlnes· arquitectòniques solament
kn la íancaó de l'botel o de magat- versitat de tipus de casa segons les
comarques 1 els llocs on són consíms i òfletnes. (ta casa aleshores
fisonomia espiritual completa; és, truïdes. A muntanya, la pendent de
buralment, segons les possibilitats les teulades és més inclinada que al
piómíques, «ctojteau. o «chaletv pla Tenim el tipus de casa de la
jardí és aleshores un element, es- plana d'Olot; quadrada amb la teu^ncia! (l'aròre. les flors, el bell ca lada a quatre pendents, d© ta!ús
ona raca); la companyia de la aplanat amb Uuemari central i golfes i galeries porticades. La torra
amb terrat i pati lateral del pla de
Itls catalans havem importat aquest Barcelona. ILa masia del Vallès de
%11 costum de la oinitat jardí, Dis- doble pendent, amh». l'angle discret
Inadament 4io havem fet, en gene- del frontó del temple grec. La noble
t molt malament, les revistes an- i abarrocada masia de la plana de
leses í alemanyes o els estils íran- vicb. «íc.
Isos, ban in^lrat als nostre arquixtes 0 als piropieiaris un estil amLa torre de marina, conserva enbi: grans teulades de pissarra ne- cara les Unies essencials de la casa
h. de pendent fàpída, mansardes romana mediterrània: el tipus afriprdiques que no lliguen amb el cà de la casa romana. Puig 1 Cadaptre paisatge, n i amh el nostre •faldh. en «L'arquíTectura romànica a
lima.
Catalun·ya·. fa notar aquesta coin•Menirestant, la tradició s'ha estròn- cidència de la casa rural catalana
l'exemple de les nostres gra- amb la que representen uns mosaics
lis masies, pràctiques i iharmóni- de Taba rea
iies. no é s tingut en compte. Una
Quan parlem de lligar la casa amb
l-quitectura cursi o desplaçada al- la tradició, volem dir perpetuar tot
penys, va envamt els barris nous allò que és lògic, tot allò que pertnden aquestes construccions deslli- petuen les necessitats. Acceptem, pela-de-. <ie la tradició 1 del paisatge. rò, les influències estrangeres, sem• "•.tumen a ser ridículs, trinxats, pre que aquestes lliguin amb el nos•olen limitar els parterres de Ver- tre clima. Acceptem els canvis qu&
gues o els jardins de Tívoll. en porta el temps, quan aquests es proP parcella de deu metres quadrats dueixen per noves necessitats de la
jAsaores desapareixen els gran; ar- vida. pels afinaments de la higiene
lr«. íoUment es fa ús dels arbus- i del gust
T= 1 les formes d'aquests es masseCaldrà que ens ajudeu, dónes de
l^n amb les formes arbiirares. Catalunya, posant la vostra volun•roaieant-les amb tàícét, sense el mes tat a donar a la fisonomia exterior
l^memat sentit de la discreció
de la llar un sentit de cosa ben
l'-al que vosaltres, dones de Cala- plaçada, ben pràctica, ben senzilla
jJ'iya. ajudeu una mica als rondi- 1 bella
^r«s, que voldrien canviar la faç
Que no es repeteixi aquell cas d'un
* la pàtria, perquè l'estimen més senyor que es construí uns xaléts
lue^eis tranquils Í els panxa-con- a l'anglesa amb teula àrab, i ara
no se sap si allò és arquitectura sor1 Cmdeu de què la vostra llar tln- tida del tThe Studio. 0 d'una moP1 ^ a fisonomia pròpia l harmò- nografia d'art negre
P-a; que sigui ombrtjada per arRAFEL BEIXET

I per acabar, una ••ortsideracló EI
Uarg període de decadència de la l i teratura catalana 1 d'assimilació a la
literatura castellana, s'obre amb el
nom d'un clàssic: ©osoi, i es clou
amb el nom d'un altre clàssic: Cabanyes,
En mig d'aquests do» «lassics catalans d'una literatura forastera, en
l'espai d'un Jlarg període de tres segles, el poble català escriví un solemnlal «Afo tioiem". 'No diuen res
els noms d'unes quantes dotzenes
d'escriptors, erudits, historiadors, arqueòlegs, etc., que a Catalunya honoraren en aquell període la llengua de
Castella E l senyal inequvoc que l'ànima popular catalana «no volgué'
deixar-se arrossegar pels corrents
d'assimilació que dominaven aleshores l'alta cultura, {ou l'absoluta manca de poetes en Uengua forastera. La
poesia és la més profunda 1 personal
veu de l'ànima d'un poble; i quan
aquesta veu calla, l'ànima del poble és absent de les paraules que els
individus pugum pronunciar Els dos
noms preclars que velem brillar al
principi i a la fl d'aquella evolució
pasaitgiera. indiquen, iperò, que el
poble català «podia», oom tants pobles ban pogut i ban fet, oondemnar-se a l'oblit de si mateix, deixant
que el seus poetes aprenguessin a
cantar en la llengua intrusa. Per sort
no fou així. Fou solf. un silenci, un
llarg silenci de l'ànima pròpia, de la
poesia pròpia; 1 així la Renaixença
no tingué de iluitar contra caip tradició inveterada de poesia castellana
a Catalunya. iD'altra banda, els dos
noms de Boscà i Cabanyes, tan simètricament coUocats a un 1 altre extrem de la nostra decadència literària, són una preciosa indicació de la
possibilitat que h i ha per als catalans
de donar a llur cultura un caràcter
iniernaclonal í cosmopolita, qme
creiem d'una gran conveniència 1
opotunltat per al nostre poble, en la
seva situació dintre del món modern
No solament no desitgem qu« la llengua de Castella deixi totalmen'. de
conrear-se literàriament a Catalunya,
no solament no ena espanta que pugui sortir entre nosàfltres un altre
Cabanyes ique no clogui, però. un petíode de decadència), ans encara
fem vots fervems perquè un dia aparegui entre nosaltres un poeta én
francès 1 un poeta en italià.
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J ^ * 66 P'-fs·'nalitals que ja haanunciat, ha promès la seva
^ « « W l a a les festes l ex-mlnistre
cionallsia En Joan Ventosa i Cal-
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CATALUNY»

iNo h i ha res que tant reveli la puixança 1 la vitalitat duna cultura,
com aquest gest de magnanimitat
amb què un poble sap donar isoladament grans escriptors a un altre. La
bístòria n'està plena d'exemples d'aquests intercanvis inteHcctiuals entre
els pobles, que cant contribueixen a
afermar la fraternitat humana ?Cò
és aquesta l'ocasió d'enumerar-los.
El meu Objecte es limita ara a exposar unes Idees que «m són singularment cares i sobre les quals caperò
insistir La nostra petita Catalunya
ha d'ésser, -ríim altres petites nacionalitats, com Suïssa, com Holanda,
com Finlàndia, com Dinamarca, un
port. obert 1 neutral de totes les grans
cultures universals, i particularment
1 amb preferència de les romàniques.
L'exemple de Boscà 1 de Cabanyes,
ens revelan fina a quin grau arnba
la meravellosa adaptabilitat del nostre geni nacional. Al capdavall, el
sorgiment d'algunes figures isolades
de poeles 1 escriptors catalans en llengua forastera? sigui francesa. 0 castellana, italiana 0 portuguesa, no implica el mès mínim afebliment de la
cafès, quiscos, etc en abundor. En nostra pròpia cultura 1 de la nostra
els restaurant de .La Gíeva. del pròpia llengua i literatura; 1 d'altra
'Ter-, de -La Verge Coronada», de banda aquests poetes 1 escriptors isol'·'Hosjal Nou» i del Santuari, sa ser- lats aixecarien el prestigi del nostre
viran dinars a 25. S-ZS. VSO 1 S'SO pes- poble dintre el concert internacional
setes ei cobert, sols aí que hagin ad- de la cultura moderna. 'Per assolir tot
quirit el corresponent tiquet. Així això, seria precís, penà. Intensificar
maieix es podran encarregar sopars la cultura Ungiuistica, especialment
en els mateixos llocs, avisant imme- l'estudi de les llengües romàniques,
diatament després de dinar.
en les nostres institucions pedagògiques 1 en l'esfera genera! de l'enseLa riqulsslma corona d'or 1 cere- nament en tots els seus graus.
ria. verltaMe obra d'art, és deguda
a! mrabiiíssím artista En Lluís Masriera Carreras d'aquesta capital SeM. DE MONTOLIU
rà d'estil Lluís X I .

h. 1 Ie» estacions de Vicb 1 Manlleu
P-naurà servei d'autòmnibus" I cotM petiu. en nombre suficient per
beri nPOrt í<lcil 1 Prompte dole via;t , D'una manera especiaE es rer^apen els cinc airòmnlbus del
Tin?, oflctal ï u e funcionaran con^.uament de Vich a La Gleva 1 de
R Gkwa a Manlleu i vioe-versa, ai L a m o r t d ' E n
Buiareu
tieneralitat
fer „?, (leí 3 ' ï pessetes, respctlvament. Tota la premsa comarcal de Catak l n J ^mada. Aquest servei co- lunya ba dedicat paraules de simpaiT"9*™ a les sis del mati fins a les tia 1 elogi a la memòria del nostra SOBBE ELS CCMPiES BEFERENIS
A RECOLLIDA DESCOMBBARIES
k c L a v- 2rt ^ punt dft Píirada inoblidable company.
Amb motiu de la intervenció del
tomn,!,ch· és 61 tro8 d« Rambla
Constí la nostra inextinglble gra- senyor
Rocha en la sessió de l'Ajunw l r r , e n l i r e ^església de Nosira titud.
tament, impugnant els coziptes preaguer
0ina* 1 •í oa:rKT d» VerEntre !e» cartes que hem rebat sentats per la Mancomunitat pels
testimoniant-nos el condol hi ha tam- i serveis prestats per les seves brigariAm1'ftsnian«da de! Santuari W haa- bé las d'En Joaquim Velilla i Forés i I d<-s sanitàries en la recolli-ía d'escombraries, durant la passada vaga da
muntats servei de restaurant, bar. En Rafel Benet
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L a puja del pa i u n a vaga de protesta
que no d ó n a resultats
L'altra tarda, de camí. amb l'elèctric. Avinguda de la Llibertat amunt,
l'antic Josep da Silva, ciutadà extremadament pacífic i cun de paratges en excés, despréa d'aixecaj
els ulls d'un diari dei mati, va girar se cap a mi. 1 picant-me l'espaüla, exclamà amb un fort aire
d'indignació: — Això és un escàndol 1 En aquest país no es pot viurel
No hi ha dia que no augmentin una
cosa 0 l'ailtra. Que no veu? Ara el
pa I a seguit del pa. tols els articles. Ja es aarla aStra. vegada dels
eíèctricí1. No sé on dimoni arribarem
seguint per aquest cami.

Per tant, la vaga, qoe es presentava amb caràcter general _ no ha
passat, nl molt menys, de' parcial.
Això ha irritat els caps calents, fent
de les savep i llançant bombes coníra els elèctrics, sense fer, per sort,
els estralls que es creien.
Els vaguistes havien nomenat camissioss de vigilància, que s'escamparen per diversos indrets de 1A.<A
pital. amb l'Intent de generalitzar la
vaga. Als barirs més populosos, com
I són Algés, Lumiar i BernAca, no van
• aconseguir l'èxit que pensaven, privant els carrers d'hortalisses i altres
gèneres alimentteis d'entrar al cos
de l a ciutat. Tampoc pogueren convèncer la Companyia de Vapors Lisbonencs. perquè suspengrnés els viatges a l'altra banda del Tajo. Alguns
diaris del mati havien deixat de sort i r per manoa de personal. 1 els
pocs que es publicaren portaven duea
fulles.

Es l'hebltud, cregui. Ja hi estem
fets. I el poble que vagi pagant. Es
horriblel Intolerablel Fastigóel....
L'amic Sll/va. més que esiranyarme, va sorpendre'm. Perquè, amb
l'aire quiet i resignat que el oaracteríisa, sortir amb un estirabot d'aquests, no n'hi havia per menys.
S'han fet moltes hipòtesis referent
Tenia els ulls oberts com dues taronges. 1 els punys, closos d'enerva- | ai moviment I , com cada vegada que
ment. Fins 1 tot aixecà la veu, cosa , sorgeix una anormalitat. Déu ens
gens comú en ell. que es disUngeix ; guard que succeís una quarta part
sempre par parlar beix, donant , només dels pronòstics que éS fan.
treballs per a deixar-se entendre. Els Certament, que de Lisboa }a no sttn
passatgers ei mira/ven de cua d'ull, cantaria gall ni gallina, •Boatos». i
brandant el cap en senya] d'assentl- res més que «boatos-; algun esglai 1
menl. Seguidament deixà anar una tot resta allà on era.
Portugal és, tal vegada, al pals del
sèrie de disbarats contra tot: el
pacífic aaric Süva, tot d'una, s'ha- i món on els moviments socials esdavia transformat, en un veritable" ra- | ten 1 es fonen amb més facilitat
I La vaga va declarar se un dissabvolucionari.
te, amb un caient que semblava talLa paciència té els eeue límits, i ment que lo de baix havia d'anar a
en passar de la ratlla torç els ca- dalt Es presentà el diumenge amb
ràcters més difícils. Així ho be vist una diaida esplèndida. El poble ja
amb l'amic de referència.
; no semblava recordar-se de vagues
En graó part. tenia raó. Aoí mol- nl de ree. Ela carrera bullien d'anites coses s'apugen sense to nl iro.
j mació viva I alegre, com un dia da
Quan la minyona arriba del mer- festa major. Cafès i tota mena d'escat, «I primer Déu vos guard que pectacles es trobaven pOen* i ela
dóna a la mestressa, és que s'ha trens atestats de passatgers, que sa
apujat això i allò, i que dintre pocs 1 n'anaven pels afores, escampant-se
: per platges 1 muntanyes. Molts deien
dies hi tomaran.
Quan entreu a un establltnet qual- que s'esperava l'endemà, dilluns, per
sevol, sempre teniu sorpreses. Aquell a continuar 1 de valent. Alguns m£s,
article que ahir s'havia pagat a un poquets, secundaren, però el movipreu. avui ja està marcat a un al- ment, moralment. Ja era mort.
tre Sl pregunteu a l'amo 0 al de- i Una comissió del Sindicat d'Opependent el motiu d'aquella puja tan 1 rans s'havia dirigit al cap del Goràpida, com poc justificada, surt de I vern i all ministre d'Agricultura, docseguida l'eterna cantarella del canvi. tor Joaquitm Bdbeiro. per tel de fer
— La lliura està a cent vint mil reis, I gestions referents a la puja del pa,
la pesseca a tres mi] cinc cents, el ! però aquesns s'excusaren de rebre'ls
franc a vuit cents, 1 així suocessiva- ' mentre durés la vaga.
ment.' Però, resulta que molts d'articles són nacionals, 1 ells no s'adEs desig de la totalitat de ciutameten de raons, contestant amb un
dans que només es fabriqui un tipus
aire de tant se me'n dóna
de pa únic, que seria millor, l més
—Miri si ho troba car, delxf-ho.
a l'abast de totes les classe».
Ara, de cop i volta s'apuja ei ap,
La «Moagem Companyia de Paníflquatre cents reis el do segona i sis cació». monopolitzadora que forneix
cents reis més ei quilo el de primera. el pa a tot el país. ée moftt censuraBl poble s'esvalota, crida, dama con- da, car aanb el seu poder fa i desfà
tra la puja, però. pessada la nove- a la mesura del seu gust.
tat, tot resta Igual, Els més exaltats
Ara e] poble espera, impacient^qua
per a protestar-ne, s'han llançat a
es determinarà entre el ministre (TAla vaga.
BlemerPs de! Sindicat d'Operaris gricul'.ura. que. segons sembla, moscelebraren un míting a í'aire lliure, tra gran Interès en aquesí assumpte.
per a protestar, acordant proclamar 1 la «Moagem».
la vaga generaí Repartiren uns maVeurem això on para. La vaga va
nifestos per a assabentar el poble.
fracassar, després de Ires dies de deELs primers de deixar el treball clarada, 1 com aquell que no ha pasforen els operaris de la construcció sat res, Lisboa treballa 1 es diverctvkl. moiaUiirgics. Federació marí- teix, I amb la fesomia, ningú és capaç'de dir, certament, que pocs dies
tima i manufactures de calçat.
Clases no menys importants, com abans baguéa d anar-se'n tot al diasón els ferroviaris, personal dels ble.
elèctrics, xofers, oarreters, etc,, no
jdu HHBAS
s hi ban adherit.
LifbOa 1 Ago*.

****
transports, el senyor president ha fat
les següents manifestacions:
La M-fiucomunitat de Catalunya té
especial interès que quedi ben aclarit tot el que fa referència a la
seva intervenció en el que feu anomenat genernlment «conflliite de les
escombraries», quan les vies pübllques de la ciutat estaven plen.ís d'escambraries. a les quals se sumaven
les de la producció diària, que es
calcula en 500 metres cúbics, com a
pro medi t en moments en que no
s'entreveia n l la possibilitat de fer-les
desaparèixer tan ràpidament com la
salut pública requeria.
L'Import dels comptes que, amb una
extremada minuciositat, com tots els
de la Mancomunitat, han estat presentats a l'Ajuntament de Barcelona
pels 85 dies de prestació del servei
d'e recollida i transport de les escombraries, és de W7.-tó0'29 pessetes- pels
següents conceptes: jornals de personal obrer, plus dels Mossos d'Esquadra, despeses de viatge dels capatassos 1 peons, despeses de material 1
manutenció, tot segons detalls i compro vents que s'acompanyen.
Sha de tenir present que. procedents de tot Catalunya, foren con-

centrats a Barcelona U8 capatassos
i peons, mobilitzats per aquest servei 100 Mossos d'Esquadra i 18 xofers dvils. Que per a donar allotjament i atendre degudament la manutenció d'aquest nombrós personal, fou
precís habilitar i amoblar estatge
apropòslt, I durant el dia tenir cura
de la provisió de menjar als lloes de
treball de 'es respectives brigades,
vencent una sèrie de dificultats originades per la dita vaga seneral de
transports. Que el promedl veritat d'e!
cost diari per Individu a càrrec de
l'Ajuntament, comprés Jornal i manutenció, és de UT5 pessetes, mentre
que el Jornal dels que integraven algunes brigades organitzades per Juntes de veïns I per l'Ajuntament quan
la Mancomunitat cessà en aquest servei 0 per a cooperar-hi. fou com
a terme mitjà el de 15 pessetes. Jornal
que par altra part ningú estimà excessiu en les especials circumstàncies en que s'hagué de treballar durant aquells dies i donada la classe
de treball que s'havia de realitzar
Ultra les despeses de manutenció, reberen els Mossos d'Esquadra un plua
mitjà de 3 pessetes diàries per Individu, segons les normes d'aquell institut
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«Ure establiment oficial d'Espacya,
les matèries següents: Gramàiica.
situació a
Barcelona
L ' O n z e
de
s e t e m b r e Geografla, Història Universal 1 d'Es- L a
panyo. Aritmèüo», Àlgebra. Geometria. Trigonomeiria, Franoís o Angles
1 todo «l poder índiclal en pro ^.1
En vigílies de retre l'acostumat llop on se oelbrarà la importantlsslm i (Dibuix lineal. En cas de que stiaUn atemptat
I df^eo» ertmlnosos o ^eprobabit, I
guessin estudiat les dites maièrlea en
fcomenatge anyal al màrtirs de 17M, acte.
el extremo de que se recoin^l
sa iComissld ExecullvA. que aquesis
Honorables patricis, personall-tota establiment partk-ular, podrà sotme- Un enearTegat greument ferit, — Ii basta
baya doa clases de justícia: pj.. I
íles està reaUtaant Imporlani» tre- polítiques, han ofert valuosos pre- tre's l'alumne a un examen d'ingrés.
i pobres y ç a r a ricos.
I
L'agressor és detingut.
balls per a l més gran èattt de la mis que seran adjudicats a vibrante
Escola de directors d'Indústries Quíen este sentido se ba juz^J
Dia^a. recomana a tots 01 naclona- composicions que els poetes ban tra- miques. — Les ensenyances d'aquesA dos quarts de quatre d'ahir a la1i enAsl,
Catalufia dnrante el període' Z\
llbles en generaí. 1 «n particular, a mès a i concurs.
ta escola es distribueixen «n quatre tarda es presntà a la fàbrica que represión.
E l »Trtbunal de la Sui
«cis alt qui exerceixin càrrecs en 1«& En resum, promet ésser un a d *cursos: eres de preparació genera! t nen a l ^-arrer de Bach de Ruda, del ;: gre»,
obedeciendo Ordenes de a^ri
Corporacions municipals i en les en- aolemnial que farà servar recordan- ' un d'especlalítal d'alguna indústria Pble Nou. un individu anomeiu'.t Pastitats d'arreu de Catalunya, que fa- ça emo-iva en tota els esperi is que química determinada. I-es del pimer qual Dols Mundlna, natu'xl de Mn- nos oficiales. Los asestnos. eferuj,!
cin valer llur influència, perquè el bateguen per Catalunya.
període oomprenen les següents ma- sora (Castelló), de 34 any» habitat.t por órdenes de los slcarios de «jJ
dia 11 de setiimbre sigui solemnitzat
tèries: Matemàtiques ,dos uursos); al carrer de Tortellà, 7. tòrcer, pri- tribunal.
En presidlo, con pana* enorr^,,, I
de la faisó més esplèndida que sigui
L'Orfeó «Schola Cantorum». de Grà- Física general; Química teòrica; No- mera.
de ba*er sido descoyua^l
possible òrganItsanl aotes comme- cia, ba organitzat un festival par a cions de Ciències iNaturals; Tènica
Va preguntar per l'encarregat, el después
moratius en recordança de la glo- commemorar l'Onze de Setembre.
física; Sintssi química, amb les se- qual va sortir a la porta per saber dos, maderados y torturades f e ^ f
menta con màrtir los no seflados »,l
riosa doíenaa de les llibertats de Car
ves corresponen is pràctiques; Nocions
Ultra la llegida de poesies patriòti- de motors tèrmics, elèctrics i hidràu- què volta E l Pasqual, que bavla les inquisidores del «Santo O.l • -. I
ialunya.
treballat
en
aquella
fàbrica,
l
i
va
ques 1 cançons catalanes, es represenInstaU«cions industrials; Elec- demanat feina novament, i al ser-U cuya memòria es bsldón y esüja^l
Hom ha de procurar que la cèle- tarà el monòleg «iMestre Oleguer». de lics;
troqulmlca,
les seves pràctiques; negada va sostenir una disputa amb de la raza toumana. bay oenten^l
bre data de l'Onze de Setembre es- En Guimerà. Aquest fesliv»! tindrà Ba'.enologia amb
de Uabajadoras inocentts c o n d o l
1
Fermentacions,
l'encarregat, trelent-se una pistola, dos
tigui rodejada de l adhertó espiritual lloc daraà. dia S.-* les deu del vespre, les seves pràctiques; Química amb
por tribunales «spectales en ~ \ l
biolòdlsparlnt-ll
un
tret
Un
cop
comès
H
dl tots la nostra terra, i assoteixl to; a I antic Teatre Zorrüla, carrer de la gica 1 FisicoQuimlca, amb les se
mentes apasionados y cuande la ^1
crim
va
arrencar
a
córrer.
I I caràcter de Festa Nacional Catala- Llibertat, nüm. t. Gràcia.
dica de la burguesla y de la «
utarJ
ven pràctiques: i les pràctiques sena. La bandera barrada ha de lluir
L'encarregat es diu Ramon Monton. dad era el oxtermlnlo de todo > I
güents: Preparació de cossos Inor•quedi dia a les balconades de lots
de
40
anys.
Fou
portat
al
dispensari
vtetiera traúe azul como acre4j.|
La data de l'Onze de Setembre, que gànics; id,, id., orgànics; Anàlisi del Poble Nou essent curat d'una fe- que
els Ajuntaments, de toies les entitats
tatlvo productor.
1 dibuix industrial i de
i de tols els pariculars; restarà pale- l'any passat se celebrà per entusias- qualitatiu,
rida
d'arma
de
íoc
a
ITiipocondri,
(tres cursos). Els alumnes
En las càrceles, esperando ser ca&l
sat així. no sols l'homenaitge que els tes nacionalistes a Gavà, aquest any projectes
passen un mínim de quatre 0 sis bo- de pronòstic gireu, passant després denados a presldio bay otros ciemcil
oaialans d'avui retem als màrtirs de ha trobat ressò en el poble de Vila- ras
a
la
clínica
del
doctor
Bartrina.
(segons els cursos) de pràctiques
da trabajadores terturado* tambtiil
l'any 17li, sinó també la nostra decans, on. amb tot l'entusiasme, es de laboratori.
En sentir el sq^Il del tret va acu- que «ufren sflos de prlslóa preval
voluntat de tornar a l règim Ulure proposen celebrar-la els elements del
dir
al
lloc
de'l
succés
el
guardià
urbà
tiva porçue babtendo cambiado
Centre NaclonallsM de Viladecans.
de la Catalunya passada.
a ingressar en aquesta Escola, Agustí Comelo. el qual va aconse- Gebiemos sin acordarse de «U04
L'Ajuntament de l'esmentat poble, ésiPer
guir
agafar
l'agresor.
que
ba
estat
No és aconsellable d'esperar a far
indispensable baver complert els
pa-an ser puestos en llbsrtad
pendre els acords «Is AjunUmenta el tjual, en una de les seves darreres 17 anys, i posseir una base de cultura posat a disposició del jutjat.
Y esta larga ouenta bay que t . l
i enti'.ats, a darera hora. perquè per sessions, acordà donar el nom «fe suAclent per a la comprensió de les
quidari» eebando nuestros prssns J
qualsevulla circumstàocia, a voites Màrtirs de 171t a un dels carrers de matèries, objecte d'aquests estudis.
ALTRA VEGADA CONTRA L'CXPO. la calle. iOSmoT iComo se puev
involuntària, que es presentés,, no hi la localitat, ha fet seva també l'esEscola de directora d'Indúsines
SICIO DEL MOBLE?
Cuando se presenta un incobrable J
mentada
Iniciativa,
i
a
tal
objecte
se
ha temps de complir els tràmits de
Elèctriques. — Els estudis d'aquesta
un mal <pagader, los escrúpulos
eclebrarà
un
acte
d'
Afirmació
WfcloHa
antat
molt
comentat
l'article
rigor, 1 si no hi ba després la IniEscola es fan en quatre «ursos. i com- que sota els epígrafs, a dues colum- acreedor no deben ser tan meticuloj
nallsta
el
mati
de
demà,
dia
8.
en
el
ciativa personal dels alcaldes, en cas
prenen les següents assignatures:
nes, de apor la amnistia, por la l i - sos como cuando se da con un Itïif
de tractar-se d'Ajuntaments 0 dels qual, diferents oradors dirigiran la
Primer
any.
—
1,
Electricitat.
2.
Maparaula
al
poble,
a
la
plaça
de
l'Abertad de los presos.—Abora o nun- y btun Caballero.
presidents, sl es tracta d'enttiats,
temàtiques.
3.
.Nocions
de
iFísica
exjuntament,
1
des
del
balcó
dal
seu
ca», I amb la signatura del conegut
Es deuda sagrada, la que querems;!
deixa de solerartltear-ae la memoraperimental. iNoslons de Química, i . anarquista casteUà Mauro Sajatter- se nos pegue y dèbemos estar diil
ble data de l'Onze de Setembre. Cal, edifici.
Dibuix lineal, ciroquis i pespectiv». 6. ra. públic* ahir »Solldaridad Obre- puestos a cobraria antes de que » |
doncs, feríio amb temps per 4 evl•I.a diada, com diem, se celebrarà Anglès. 6. Muntatge de baixa tensió. ra» en la seva iprimera plana
inaugure la Exposlclón del Mueijl
lar equest mancament
demà, dissabte, puix que, a partir de Timbres, iampares. telèrons. Agrupade Barcelona, slquiera >ea recordis.!
Diu així:
dit dia se celebra la festat major, ments 1 entreteniment de piles i acu•La Barcelona Industrial qulere ce- de que bemos dado muoha sao^f
s'ha escollit el prlme rdl aper a la muladors.
lebrar dentro de pocos dia» una Ex- trabajadora para que ahora 0 0 IÍ
A la vetllada patriòtica que orga- dita solemnitat.
Segon any. — 1. (Mecànica 1 resis- poslción que. a mas de demostrar gsmos derecbo de exigir una contn-l
nitza ja Secoió Permanent de PropaL'acte del matí tindrà Hoc en sortència
de materials, i . Generadors i su progreso, pretenda bacer valer t u buclón de Ubertad de nuestros . :- |
ganda Autonomisia dsi Centre Au o- tir d'oflcl, 1 en ell b l pendran part
motors.
iMides de potències, resisièn- derecbo de que sabé vlvír sin tu-sos, como derecaio de apertura»
nomisia de Dependenta dtíl Comerç els senyors Garriga. M. Tintoré, pels
cie»,
capacitats,
isolament, etc. Veri- teles.
1 de la Indústria, sabem que hl pen- nacionalistes rodicals de Gavà: J. RlLLIBERTAT PROVISIONAL
Inaugurarà esa Exposlclón el predian part, entre altres prestigiosos eall. per l'Esbart Flok-lore de Cata- ficació de comptadors. 3. Indústries
1 eleciromeiallilrgi- sldente del Consejo de ministres de
Per haver dipositat les SúO pesx-l
oraid<vrB. els senyors Rovira 1 Virgili, lunya, un reprasentant de la Unió electroqulmiqiues
ques. 4. Treball de torn 1 a la fraga. un Cobierno que se llama liberal- tes de fiança que els assenyaU «l|
Arbert de Quinlana 1 Francesc Ma- Catalanista, el regidor de Barcelona, Ajustament.
Bobinatge. 3. Anglès.
demócrata-reformista Has ta abl esti Jutge, ban estat pesats en Ulbertiil
eife, L'acte promat resultar solem- En S. Bremon 1 Masgrau.
Tercer
any.
— t Construcció de ge- blen el programa trazado por la bur- provisional Conrat ituiz VIUaró, j>|
nlal.
A la tarda, te celebrarà a l'envelat neradors elèctrics
de corrent conti- guesia para su eolaz y satlsfacclón sep Fèlix Expòsit, Joan Tilaz, Dc f
del Centre (Casa Sastre), una festa
minguez i Andreu Conesa Vidal, qal
. i motors. 2. Fabricació de mate de ela se.
Lee adhesions 1 lletres que tothora folk-lòrlea catalana, que anirà a càr- nu
elèctric. 3. Aplicacions diverses
Pere nadie ha coniado con los tra- estaven detinguts amb motiu de l i l
?stà rebent la Comissió Exaoutivade rec de l'Esbart Foljt-lore de Catalu- rial
d'exploslus al local del S : I
l'Iiomenatge a En Reíel Casanova i nya, que dirigeix En J. Rlgall Casa- de la Tecnologia elèctrica. 4. Gene- bajadores para completar el progra- troballa
dícat Unk del carrer del 6ant Cri«|
•tttres màrtirs de les llibertats de Joana. en la qual pendran part W radors de força de gas, aigua l vapor. ma y forzosaraente nosotros bemos de
Sans.
Catalunya, adquireixen proporoionu dansaires I la- secció d'Infants de la 5. Teneduria de Llibres. Constitució da foner de nuestra parte varies nufantàstiquee. A Jutjar per aquest de- Delegació de Gavà. Acompanyaran de societats. Organització del treballi. meritos.
La lExposición no se inaugurarà EL LOOAUT DEL CCNERE DE PUHT|
tall, l'ante d'enguany assolirà una les danses la cobla-orquestra «La 6. Construccions de matnposteria, ciA .MATARÓ
sin nuestra Intervención; no se dobe
grandiositat mai vista. Ometem do- Principal", de Santa Coloma de Fsr- ment armat 1 ferro. 7. Alemany.
tolerar
se
Inaugure
sln
antes
baber
Quart
any.—1.
Construcció
de
genar ucnmpte dél sens fl d'adbeslons nés. El programa que s'·axocutarà és
Dimecres al wspre se celebrà «I I
nerades i motors de corrent altern. satisíecbo el débito que la burguesla Cinema Modern una reunió exi.r-1
de psrücalars i entliats. En son dia el següent:
y
los
malos
Goblernos
Uenen
con
la
Construcció
de
transformadors.
8.
les publicarem: avui omplirlem moldiitiària del Sindicat d'Obrers en ''<4|
Baíll pla «El Rossinyol», del Pallars. Dlstribucié d'energia (part elèctirlea), clase trabajadora, y para que se nos neros de Punt, a fl de resoldre ' ' » [
tes columnes. Entre els Ajunta«La
conttrndansa
d'Alentorn».
«El
ball
salgan
las
razones
por
enclma
de
los
línies
i
centrals,
aparells
de
segurements, també es nota un fort augtitud a pendre davant l'amenaça ps)
ment, visi els altres anys. Els dar- del Ram», de Sant Cugat del Vallès: tat i Inspecció. 3. Distribució d'ener- peles, nongo por mllloniésima veí cl tronal de kicaut.
.LMndlot»,
de
la
Seu
dUrgell;
•Ball
debe
de
nuestros
deleres
contra
el
gia (part mecànica) Aprofitament de
rera que fins avui s'han adherit, ulPresidí h a Ramon Molist. Exposi I
tra els ja esmentats' en ediedons pas- de Crespelles». d'Igualada; Ball de forces naturals Reserves. 4. Tracció i baber de los que nos los causaren. restat i tramitació de la vaga de '*\
nans.
de
Berga:
«Dansa
de
Castelllertransport en general. Instal·lació de
« d e s . són els de Blanes, Avinyó,
Ayer, un ayer que parece ahora Ien rodons, seguint les normes ddl
Sant Pere de Ribas, Terrassa, Valls, soIV «L'Hereu Riera», del Pallars, 1 maquinària elèctrica.
mlsmo. bemos pa&ado por un terro- manifest obrer publicat úlUmamrtl
•El
ball
de
les
Gitanes»,
del
Vallès.
Caneí de Mar, Montblanctí i Prat de
L'exurnen d'Ingrés en aquesta risme oadal y extraoficial, donde en català d'un da l'Associació Pair>|
Llobregat
A l'Intermedi, la secció d'Infanta Escola, constarà dels dos exercicis han campado impuiiemente les iho- nal, que explicava els motius 1^1
Interpretarà cançons amb «estos i les següents l . Escriptura al dictat. 2. micidas asalariades por la burguesla havien tingut per a declarar el 1*1
d'anses «Rotllet d'Alinyà» i «L'eixida», Francès. 3. Resoldré un problema espartola y pretegidos por las auto- caut. Anuncià també que el Slnlicul
E) Consell Dlre<;llu del Grup «Ca- de Tàrrega,
de regla de tres. 4. Ibulxar l re- ridades. cuyo poder omnlpotenle ha- havia rebut una com'imloacló de i j
thalonia», organltzaidor dels 11 Jocs
En el dit acte pendran la paraula soldre una construcció geomètrica cla que las íuerzas del pals y aun Delegació Regia del Treball. per#[
Florals Patriòtics, te molt avençats els oradors del matí i e! diputat pel senzilla.
de los Coblernos mlsmos se supedi- es presentés una oomisadó a Bar» I
els treball- perquè l'ade del reparti- districte En Manuel Massó 1 Llorens. Escola d« directors dindústries taran al poder dictatorial de la om- lona per a Intfarmar-la del connii« r
ment de premis els poetes guanyaEls pobles veins enviaran repr?sen- Mecàniques. — Els estudis d'aquesta nlpotencia deecocada y bambrienta 1 Aquesta Delegació té d"entrevbt*N·|
dors reveeteixl tota '* seriosa esplen- taclons a tots els actes, per a qual Escola «s í a n en quatre cursos 4 com- de venganzas de faombres represen també amb els patrons.
didese que requereix l'ade remem- objecte han estat convidats.
tatlvos, de Instltuclones que pregoprenen les assignatures següents:
A continuació j>arlaren tembé Boitl
brador d'aquella èpica g©*ta.
L'entusiasme que ba despertat la Primer any. — L Matemàtiques. 2. nan su honor y su caballerosldad Bellavlsía, Morante. Cantó. Cuadrul
El Jurat quatóflcador examina amb dita diada, fa preveure que serà un Física i Química. 3. Dibuix. 4. Tec- como alge Intangible y sogrado, y Comey, i Arnó. Al final de l'acte s*|
in'n cura ei gran nombre de treballs ver esdevenlipent per aquella comar- nologia mecànica 6. Anglès, 6. Ins- de ellos única propledad.
toirgà un vot de confiança a les ius-j
rebuts l dintre de pocs dies farà pd- ca 1 un franc èxit per als seus orga- tal·lacions de petita mecànics. 7. ForY en »fe arablente de trresponsa- tes i Comitè de vaga acordant acoef I
biic ei veredicte, asan^'lant dia 1 nitzadors.
ja en general 1 traçat (classe pràc- billdad y malonlsmo, convlrtiéndose tor el locaut 1 protegir en tot ço ip* I
tica).
los Tribunales de Justícia de la Na- puguin les demandes dels obrers <l«l> |
Segon any. — Mides industrials, ción en Tribunales de Sangre de dos lers rodons.
illIllllllllHllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllUlllllllllTinilllilllllllllllllllllH
instal·lacions. Assaig de materials. clases tatlmamante unidas por inteLA JUSTÍCIA A BARCELONA
Metalografla. t . Mecànica i resistèn- rès es y ipor coucuplscencias mutuaquals,
a
més
de
les
assignatures
de
A n u n c i s de m a t r í c u l a
El magistrat del Tribunal Supr«fl|
caràcter general 1 comuns amb la cia de materials. 3 Anglès, 4. Ajus- mente toleradas.
Secció d'indústries Tèxtils: Matemíi- tament, tom. fraga. mola. etcètera
En Espafla. dende !a justícia està 1 Inspector d eTrtbunals senyor .v*
tiques. Física, Oufmlca general. Di- (classe pràctica).
medlattzada nor Influenclas y poda- Uóu, ba donat per acabada la s
1 Tecnologia Tèxtil, s'estudiaTercer any. — 1. Calderes I màqui- res que constltuyen una parclalldad inspecció «n aquesta Audiència i ^ \
Universitat Industrial buix
ran les pròpies de l'especialitat: nes de gas l vapor. t . Construccions. manlflesta para oponerse 0 empujar armi amb, el ràpid oap a Madrid
Tecnologia Química de blanqueig. 3. Hidràulica 4. Caleía<''ics. Ventilade Barcelona'
Matèries colorants, Tecnologia mecà- dors, mèpqulnes frigorífiques, miscelnica del blanqueig. Etampació i Apres- lànla. 5. Constitució de societats. Or- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
tes, amb les seves corresponents ganització dc tallers, 6. Caldererla. anteriors dels alumnes qu elngressln qualitatiu elemental o dc ions. 8*
Curs d* 1923-1924
pràctiques.
Estanyat, embullt. Rectlflcal. Màqui- l le matèries seran:
gen. AnaJisl quantitatiu per
Escola d'Indiistries Tèxtils. — La Els estudis d'aquestes dues Kec- nes especials (classe pràctica). 7. ConPrimer curs. — (Llenguatge. Lec- cediments gravimètrics. Teicer. AO»'
«urrara completa que sfeatudla en cions, podran «Imultanisr-se. podent ducció de màquines motrius, bom- tures. Aritmètica. Ciències (Naturals. Usi quantitatiu per prooedimenls ™
tres anys comprèn les següents en- vor!flcar-se les ensenyances de les bes, etc. Classe pràctica).
Geografia física. Història. iDibulx del lumètrlcs. Cursos especialitats,
alumnes que desitgin ingressar
Knyances: Teoria de Teixiu •(tres dues seccions «n quatre anys.
Quart any. — l . Ferrocarrils. 2. natural. iFustertaeursos): Teixit meoànlc (dos cursos);
Escola de Teneria. — Els estudis Automòbils i aviació. 3. Tècnica de
Segon curs. — Gramàtica Francès. ran de posseir els coneixements teòrecnoiogla Tèxtil (tres cursos); Fi- d'aquesta Secció 0 Escola, es fan en construcció de vaixells 1 de màqui- tVlgebra i iLegaTitmes. Física. Geo- rics elementals de Química.
to quadricula (tres cursos): Dibuix dos anys. I comprenen, a més de les nes marines, drassanes, etc. 4. In- grafia humana. Hlsiòria. Nocions de
Les «ollicltuds de matricula b a ^
de «fuadricola (tres cursos); Dibuix assignatures de caràcter general; dústries 5. Grues, ascensors l altres Dret. IDibulx lineal. Cerralleria.
d'ésser dirigides al senyor p r e s ' ^
artístic (tres cursos); Química (dos Matemàtlçue·, Física. Química i Di- mitjans de transport mecànic.
Tercer curs. — Història de la lite- del iPatronat de liEsoola Industr;»cursos); Matemàtiques, repàs l «m- buix, les de l'especialitat: Quliutca
L'examen d'ingrés en aquesta Esco- ratura. Francès. Geometria i Trigo- La Inscripció podrà íer-se tots els d-"
placló (un curs); Dibuix lineal i analítica del Ounlt (dos cursos); la constarà dels exercicis següents: nomeiria. Química. Geografia de Ca- . feiners, des del dia primer de
de màiiuínes <t.res cursos); Física 1 Química Tecnològica del Curtlt (dos 1. Escriptura a l dictat. 2. Francès. 3. talunya. Història de Catalunya, Di- tembre, fins el » inclusiu dal D*
Me<.ànka general C-res cursBS; pirào- cursos); Pràctiques de química 1 de Resoldre un problema de regla de ires. buix aplicat. Realitzacions de taller. teix mes. a l a Secretaria gso4^
UIKMS de fllatura I de teixits.
curtlcló.
4. Dibuixar i resoldre una construcL'edat míiuma d'ingrés serà als 12 OEdiflci del Rellotge, segon), de ^
a una del matí.
la dita SecM"
Escola d« Tintoreria, Blan<Tueix, EsPer a Ingressar en qualsevol de les ció geomètrica senzilla
anys.
tampació i Aprestos. — Les ense- tres escoles, es requereix haver comSecció preparatòria. — Les enseLaboratori d'Estudis Superiors de es proporcionaran tota classe d
nyances d aquesta Secció « Escola, nlert els 16 anys 1 tenir aprovades en nyanoes es donaran en un, dos 0 Química. — Cursos semestrals; Pri- formacions sobre els estudis 1 (oni^ ]
«s donen en tres anys. durant els rinstrtut Ooénal t Tècnic o en ua
els ooawÉTemen» mer. Ampliació «anàlisi química d'insortacló.

VEU DE CATALJNYA

Pig. rr. — Wvtjjéiw, 7 <fc seteimEfe de 1923

LETRES I LLIBRES
r o n ò s t i c

d e

s e t e m b r e

El xoatr, <* Ifilisa, ple de roses,
el pairal, ab Milisa, tot raïms'
Besa la fina Ham totes les coses
en les pauses del vent i dels ruixims.
Envers nn món sens ira ni guspira
una mística pau ix dels avenes,
'1 a les brancades el fullam sospira
tot bellugat -d'auguris tremolencs.
Però amb toil tiges d'or el camp descansa;
i va endolcint tot pensament esquiu
el cel, on han deixat una recança
tantes Mares de Déu d'aquest estiu.
Oh tu, que els dies abrandats anares
al xipolleig magnífic dSns ia .mar,
i a 1 avalot de Tes amigues cíares
i de la dansa al giravolt preclar!
Jo sl^que a voltes el teu goig et pesa
i que en petfts silencis et reculls
i veus nn que é s absent, però que et besa
quan cauen tes parpelles sobre els ulls.
Tot just podies, en vinyars o cales,
dl d seu nom poc a poc i mig cantat.
Sols pogné ton sospir obrir les ales,
tos braços amoixar ta soledat
a l'hora que et vohava fosca, humida,
la invisibilitat sense perill,
quan baixava la fosca espesseïda,
travessada només d'un cant de grill.

llor l'ànima del gran pooia: un cor xen a un apassionant problema, que
d àngel, una !nMUIg6ncia cíara i ben es candensa en aquesta pregunta:
nodrida, una imaginació ueta 1 vigo- .qulrka és la diferència entra cultura
rosa s una art a l» vegada nativa 1 es- i civUltzacióf pjirtani amb verltnble
tudiada; prenent paraules seves po- i>.·>feisió ara,- és legftma aquesta predríem dir:
gunta? Ee a dir, té sentit aquesta
diferència — Existiria, com sembla
pretendre algun akmviny, una opo«ànima plana d'aubada,
sició foikamental entro cultura i civl»
cor novaU. cor escólllt.»
iltznotót
E* pusslbíe aquesta amiAllà onto*ha harmonia, all», deia norata ien nostre» tlí^noi «ranlima,
Plató, ha d'havír-hl la veritat s i vo- •en nostres olàaalca 1 medlterransl
lem saber la veritat Intima de l'esi*- climes l'ànkaaT — A l noatre enienrlt t de la vida del poeta, la trobem, dre, no.
benaurosament, quan rerquem el mai na opcskló pot certament kxlatlr
jor equilibri l l'harmonia mte pura entre
dues cultures—o entre dues cl•fns la asva obra.
\-ilitzaclons, 0 dos •evtHa» de clvtin.
La Unia que separa el bé i el mal. íRcdó. Però, entre oulturà 1 olvlHtzala bellesa de la lletjor, la distingí no- .ció, encara que els homes de l'Europa
tement. Seguí el geu camí sense va- central creguin el contrari, no té un
nlHac!6 ni complexitat; cap mena d'e sentit pen&able, quasi no èe hurnb.
r^glIgèncJa: d'ell, tan artista, mal no Perquè no hi ha manera de Associar
hauríem pogut dir:
| cuRura de clvlliteacló. Call que exto| tel.xln. Si així no éa, hom no pot
paa acordar a una coUacció d'arpo«le negllgenze sue sono artifici».
riètKies mentals 1 pràctiques — en
Tot en ell fou d'una meravellosa excés rudimentàries i primitives - e l
simplicitat, que ben avenia amb la nom d» cultura, el títol de clvlltizameditació i l'estudi: la seva obra éa ció. Cultura i clvlllteoció, prbpla*
profundament sincera.
ment dites, no comencen en un poble o nacionalitat fins que, ul ra tes
rosa» UAIIU ( M H l B V I A
particular» moaurca mentals camotertttiqaes de la seva personalitat, se
(1) Joan191SutU.
lObrcs ucoUldu.» Sèhe n'escauen d'altres que, sense mon*
«ulm».
4. Vol. T.
pt(. 337, I
ro'ls, poden adoptar ela altres vrups
humans. O sia, en un mot, quan han
trobat una valor tnlverval par a
segment pr&cflo 0 puïament
Les primeres edicions de cert
mental de ta vida de l'home. Tot
poble o naclonatttat, que ha donat
algunes valors universal», més 0
la «Fundació Bernat
menys riques, pot dir amb propiotat
que compta amb una cultura 1 una
Metge»
cltlUttaoió.

cosa condicionava l'altraT Els oatalan.s, instintivament, s'haurten sentit
com la reserva (TEoropa. — d'un futur dia? — Els catalans són òrldate a
retrobar llur influència d antany? —
La cultura, la política, la rtcor 1 el
patrtotisme aconaellen avui. de respondre amb tota energia d'una ma
nera afirmativa. — I el que fóra ba
llaraenl Interessant seria nn estudi
perspicaç d'aquell aturament Inexplicable del Renaixement, comparat amb
el •retorn» a la personalitat nacional
del XIX segle. Un excel·lent psicòleg
podria exerclr-hl la seva puixança
analítica, i , el fos doblat d'un historiador, els catalans serien possessors
d'una nova i tònica lliçó d'aquell fenomen complex, ruïna aparent d'un
gran poble. Aquell gran poble deixà
esmunyir-se de (es seves mans totes
les grans probabilitats del Renaixement, I ara n'expia l'errada. Lobra
d» la «funaocló Bernat Metge» éa
oom una correcció d'aquest erro, — i
d'aquí la seva gran importància. —
Aquests bells 1 clara volums de Ta
•Fundació Bernat Metge», amb aquest
encertadfesim format són. en principi 1 abans que res, tuna verltabl»
restitució». Es dona als catalans el
que se Is «devia, de tant Se temps.
Ble català*, així, són pacs d'un deute I ensems honrats amb l'esplèndida
manera que són pagats.
D aquest» primers volums de la
'Fundació Bernat Metge», potser no
se'n deuria fer una critica aneada,
la millor, la possiblement 'millor de
totes, essent la pura Joia. la veritable alsgresa de veure'n la reaMtat.
Saber I tenir l a eerteía que l'obra
no ser» Interrompuda, sinó per excepcionals circumstancies, és altre
motiu d» satisfacció per als que 'han
aspirat sempre a una Catalunya fermament, poderosament ulillada, pel
que fa a cultura. El perfecte utillatge de cultura portarà necessàriament
el» altres. Seria insensatesa negligir
ela altre» utillatges; seria així com
una suïcida indefensIO. Aquest migfar no escauria als catalans, que tenen l'empenta d'empendre obras de
veritable prova, d'axceüent tríünp de
la voluntat, com la de l a •Eun·iatót»
Bernat Metge».

tu
Ara, reduir aquesta teagna qfieshomo sagecfsslm. pi-ocedUs a ttó de la cultura 1 la elvUttzaBTó, cota
ebTabilr una «Hlalòrla orttlca de fan tanmateix francesos I alemany»
cultura comparada», realitzada amb avui, a un duel entre França 1 Aleun rigorde criteri de biòleg i mato- manya — com el les altres nadons
màtic alhora, potser DO Í6ra difl·iil no existissin — no éa líoW. Tampoc
veure que, malgrat els grana feno- PS de veritable' europeu, Sembla una
men 3 comuna, totes les cultures »6a legreesló. Perquè Europa, és alguna
difarenià — proporcloiraïment dife- cou més que l'aferrissada lluita aerenü a l'exponent toettoiiu — valor cular entre aquella do» grans Jwbloa,
dels Instints — de cada naclnalltat 0 «ra orb8.de passió, veasant inatetoptWe.
•
lonfa i malfiança. Ees antinòmies d*
EjdstéNen en totes Ics <.uliures d-il Thomas Mann, en restlta», no exismon, {res gran» fase* la prlmHiv*. teixen íinó per una necessitat d»
Sembla éssar encara oportú parlar
la clàssica I la decadent. O sia: bar- defensa. La resposta que dóna a del gran 1 tràgic Lucreci, quan apaaquestes
antinòmies
Andr*
Fauconbérlo, formés equtlfbrt I decadència.
regui el segon volum. Llavors serà
Però i«a vxlors t lee fbrmeis d*»- net, en el •Meroure do Prince» del ensems més eecaiont fer-ne un estudia
primer
d'aqueat
mes,
sembla
una
questee valor», de ceda període i en
di. Les genials Induccions de Lucreci
cada nactonalltat, tenen, nannat- j extrapolació, o. millor dit, una
l'actualitasn. Altrament aquesta éa
tualltiaeló
d'aquells
famosos
argurnent, un cslil de realització originat
la condició primera de tots sis grans
ments
sense
contingut
pensant
ast
t distint. HI ha poblo- qne. tot Just
homes 1 pensadors: ésser eternament
Iniciada la béÓMM produocló p r t temps do ta guerra.—La cultura—teel actuals. I a mateixa obscura vida del
—representada
per
ta
fllosofta
pessimltiva, ja eacendelx al claa^olsme.
poeta'psnsaíor permet encara bellés
Vü altre, tol J11M adquirit l'or déa- mista I la música, és tan í o c patri- psicologies.
»ic. Ja rutlla on una llargiiistima de- moni exciufiu d'Alemanya, oom la
Es do creure que només un gràcil
cadència. I altres, enfl,que, a Sospit CNilltaacló — anti-eal—representada
d'un» excelient cnliurn, malgrat ifna j per la filosofia optlmlnta I l'eloqtt·li· auar ha permès que després del promuntó da bells encens, no ban asso- ela ho és de França Cert qas mo- fund Lucreci. com a contrast el més
lit encara llur època clàssica. I st, I deruameni «queets» dus» Aaclonali- viu, aparegué l'obra mica sorna del
per comoditat do llenguatge, així es I tais han estot les ffue han iRfliat un» bon Corneli \opos, que rara diu ell
diu de certo òpi&a llur. éa mi» per 1 valor» unlversais. Però. d'imporlan- mateix en ej 'Pdaéfatto». I : «Non dula cronologto, que 110 pas per la v&. ^ísslmes també n'han oferta» les aí- blta fora* pusrosque. Attiee «4111 boc
lua, per les condlclone olfteejque· de trw Tiacionsllt·t·, 1 n'oferiran un gen us scripturae LEüE el non satia
dia els caialane. D'alefKbrss ençé, dignum summorum virorum persoIcs obres d'aquell Ump«.
l'aporiaolò oataiana al cabal de co- nls Indtcent» etc, etc. Perquè, en
Perquè, ao tolt els pnWe» 0 na- neixements imWerteÉ» ha «s»»» | a l - efecte, aquest Uibra de «Videe d'Hodonailtata tonea una mateixa Rel rabé nul·la Aquesta missió gravíssi- me» Il·lustres», éa «leuo», 0 sia. com
en el fenomenalltzar de llur cultui·. ma, tot Justament ara comonoe de tradueix M. de Montoliu, frívol; i més
El superorganlc fenomen do la cut- corregir-se. Aquest eomençamani de que Irivol, lleuger, per l a desproportura, no és cfitament comporabla a esmena, 6e en l'obra da la «Funda- ció entro els temes i la manera com
un fenomen blBlòglo qualscvulla, ,-1ó Berna; Metge» — ebra qoé la són tractats. Ara, aquesta desproporque, dintre d'un» oetts IlmM», dau majoria de les nacions ouropeAs Ini- ció ao exucerada, reveladora a'un caforcívolameirt d'operar-M d'nina 1 ciaren en el ÍWnalxenwJrt. E» a dir, ràcter 1 àdhuc potser d'un sector de
«no» altra ftianera general. .*emlfla per a precisar. Pobra de la FÍWda- la societat romasa da l'època predeque en el fenomen STiperorgftnlc dit cld Bomat Metge oamfleU le» al- oessora de l'Imperi, no està exempta
d'un «ert encís. Però aquestes <Vid*i>>
cultura, hi ha 111» cans gnaus de tres quo ea porten a terme.
1 la traducció plena d'escaiença de
llibertat, molt" méa nombro*^ i iw*»
Pnró En Fardi oü ca planyi» «mb Imponderable."», - Incftlciiiablw. per
M. de Montoliu. — allargant-se massa
1 heu's aquí una observació pre- el present, — bé caldrà comentariarraó que 11 «obrís. A ctda coit no t a l tant, — que no pas e!a d'un s*lid. 1
L a poesia
demanar-li més i'aüò que pol datar. eixí, en tots els pobtai, (es earacte- nyada d t reflaxion». E l i catalans no .les en altre article.
I bo: a la poesia d'En Costa I Uobó· ! rístiques eói) diferents, enoam. (JUt, Integi-en en catali als «clàssieament
l'En Costa i Llobera
ra 116 se II podia demanar «ffilactó> I l'níbl'rar'a divisió rhentel més amunt clíuiàlcs» sinó en últim terme, quan
GHtsróroR M iDOarflKEC
«mootó torbadora: ora i continua ria establerta pugui, amb m é f o menys J» toies les Altres nacions n'han Tel
ofMOt Imatgo de Itiomo. Dol réwpecte i d'esforr. éaser aflicada a Wla colto- més 0 menys proAtose <dtgestió». Es
AgOs! W23.
IÍIUI utBluni? E; mi avainatge? -Es.
t honw i * tonia nuïa o\ tHfiiUO 1 ra, i àdhuc, conul do cultura.
^ Mrti m prlmt* WDra Jo poe- que
•
Ul·l^odtib'.omont. Una «mllIOrtn, perque
tenia
per
la
sov^
art
i
ta
ieva
/ a RnCotta 1 l.lolüm oonu'» rom- vida.
(jué aquesta obra e» rcantrt amb toAqocstc»
còfisldriocions
eonlueiI (i MI«acl tareilonl ui) crític ttaít
fr» ics gartftlcs -mentais i patriM!» L e s
R e v i s t e s
Aquella uabksa. aquella nia]ettat
M n « « por.odlstoc* que el pocw
nnci. El nombre «l'intcrrogaolnns, qua
lotrad-i,
tenen
en
oli
una
profunditat
eótr?
r!
íM
de
no
Incorporar
ftm
ara
fia» OtRMWtJ «!flMKK«> w- que les «valora; uquolla uobelsa no
lotaiaMun a's «ciftwlcaçwnt ctissics».
31 una cr!«l r e l i g i o í v * » ft Ro- : Atf suporfklal ni vana, no éa «stAil<LA REVISTA»
oodèü acudlr-ifl a lot catiilil pensant
on 11 icínylren «1 MOTO clflgol-. oieme buit, no és ridícula ekola 11El
sumari
dels números 1M I 1D0
TAQUIGRAFU
1 pàtriota, és, en veritat, no solament
[UBM* que voti* abaotonu- la poegrau, sinú • .ei''.a:ute', I p'e de pro- de «La Ravisia» é s el següent*. aonaaUí axcluelvament *1 «aoír- ' toratia. no i» tutiUiat que s'aguuça
| funda ocnoclo. Cada Interrogació és
I * En Sarflà. amb a) llibre d* po«- d azqulciteea endegar t-se aaniaoa•Les escombraries del matcrtalinnc
un probietfii I cada problema com
* w naai. ao es tèbia «star Ae ment els plAce de ia túaica: ià un
CATALANA una
I
Istòric.
per R. Ruoabado. — Morahfoas
buma
que
mai
«JesdiU.
I
aquett
dòlorósa Uaga. Per axemple: com
~lt*'·n·: «no ranof U « B de I«« tont&t»
i pretextos, per í. M. López-Plexplicar
aquau
morir
lentament
en
el
• g * Mtílosea. «icrlvl; poden ter ions d« lee poaaias d'Eo Costa 1 Llo»•
ReoalxaiBeat,
llavors que tothom có. — N·o-Populatism·, par A. Escla.
7° tMlt M poM-a. Però Ba Costa bera éa una pureaa d'esperit, d'e vau,
J. ELÍAS JUBEHT
prenia ufana — 1 resuíclfar €n «1 se- sans. — Poesia rossellonesa' Foat é*
liï^." m i
!*"•*» 1 ««» dir b»- de to. d« vida. Ho ha dit l'Akover
gle passat en tant que poble, quan el
r z i . 1 ·ns
» í 6 ' deelljar «ne ea l admlrable estudi que prelaoU 'ma
<òbres completes»: «VinUma puresa
nivell ouhura! català asíOli son mà- VaSvm. — Pòftt de Mont Ortrt. — wt
ífl les odta d Heitcl. de 163 «ra,
m
•Ulor
tttre
de
taqulgrafla
més qae ta cultura. «4 secret
xim Umlt interior? Com rompendr» da mai^.ner Josep Sebastià PdOs. —
íegons diuen amtes «etw, * i
lifiAyMaa àU«a i esMüoa que
aquella coUecliva i iiiliiUata manera Tibul-lus, del llibre I , elogia, 111. per
«mi admirador, sortís i prenguis d'eiia
ien deia ja -<en els > seu* assaigs
da renunciar al <pod«.'> eu el Renai. ^euaa LMla i m p t ^ o r a que U r©»p
xement i el sentimcíiia: c»iU daspl- C Fasfes de Climent, traductor. — fe-;
De vascia an totea las üibreries
1*2 « m i l 1 u rwnefts !» sang d'aaoiesti^pcta.»
asr-b; t u el pa&>at seglo? Eo que Una ttlbres, per O ». — Lès \í1s PlíisUea l a aostia Adasiaiatraaii
«trro per les aeves ve- L La part mda admiraUe da la seva
fjues. per R. B. — Les Revistes.»
í obra te «<ii*«lU que ti;Mtepar«u|a aaiLlangueix del sol la cabellera saura.
El dia, am!b quina pietat no l l u !
On va la gtnt quan tot el món es daura ?
En tot el m&n no trobaràs ningú.
Tenir fred! Tenir por! Quin sacrilegi I
Aixeca't tu suau vers ton destí.
Ix de U caM que ningú no et vegi.
El pur setembre et mostrarà un cami :
un camí curt on no seràs sotjada
sinó d'algun aloc o un passerell;
fa només una sola recolzada,
i quan la tombis, el veuràs a ell.
I eH t'alçarà damunt la terra nua
(i, per vemVt lluir, contraclaror),
com una àmfora viva que traspua,
argentadissa tota de frescor.
(Hauràs trobat sota la llum minvada,
quan alcen formiguers un fumeraJ,
com a recer de tota maltempsada,
A
la quietesa d'un mirar lleial.
Quan allà a l'atri de ponent, tot brasa,
eí sol es pongui sobre un vent que puny,
oh que petita et semblarà la casa
de tos pares, Uavores, i que l l u n y !
Esmentaràs w a ta Uar novella
entre un flameig de besos i tidhs
la foscor d'aquells vespres dt donzella
i cl tancament d'inútils porticons ;
i el deixar caure (mai per r n i tement
que truqués a la porta mà imprevista),
la teva sabateta al paviment;
i el parenostre amb la boqueta trista
cmpiocada d'jm enyorament.
J O S E P CARNER

SI
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Lletres

estrangeres

J O H N GAL8WORTHV
L'humor anglès és una cosa t»n
Hubtil 1 alada, tan fina 1 espiritual,
que escapa p una definició: i escapa,
moltes vegades, a la comprensió mateixa — per a nosaltres, llatins — per
ésser usa cosa característica no Ja
d'un país, sinó d'una cultura, o millor encara, d'una educació especial,
diferent de la nostra. No és el mateix
veure les coses amb aplom, i a tall
d'espectador Imparcial, a veure les
coses amb passió, essent-ne Jutge 1
part alhora Aquesta diferenciació
de posició no defineix, naturalment,
rbumor anglo-saxó, però l'explica.
Tots els escriptors dels països llatins
— per objectius que vulguin mostrarse — tendeixen a fondra's i es fonen
fatalment en el món exterior que volen representar. Es . com una mena
rie panteisme innat, subconscient latent 1 recognoscible fins i tot en els
autors més idealistes. Els escriptors
anglo-saxons, en canvi, tendeixen a
representar el món sensible com si
se'n desinteressessin, fent-se els Jutges implacabJes de les seves imperfoccione 1 els edmfradcffs freds de les
seves beutats. Afití saben veure les
coses amb ironia; però no amb la ironia cardònlca o planyent — apassionada en el fons — que els humorisffiR llatins 1 eslaus cultiven, sinó amb
una Ironia amable o cínica, que copsa els contrastos pels contrastos mateixos, no per I allur trascendència
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sía'art. Un art tMballat. acurat, cou*
CWM. que sap tcrrir-se de totes JM
co ors de iot?» les to'tges Untes, de
totts els tnhs intaginables. Per ço ci
83'i art accípta tótc- les íantasi««.
posa en Joc éssers d« tota memna
i no s'atura davant de l'inversemblant
nf davant del «sch·>cWny·. 0 íixò,
tant en la novéPU-itica com en el teatre, com pot. veure ? estudiant la sava
copiosa producció, car John Galsworthy és un dels m£s fecunds escriptors de l'Anglaterra actual.
Nascut a Coobe. comtat de Surrey,
en 1867. fou educat a Harrow, on va
doctorar-se en lleis. Ingressà a la cúria *n 1890, però va exenrtf molt
poc. car la vocació que sentia per
i es lletres era molt forta, decisivàv
A la primeria es donà a. conèixer
usant el pseudònim «John Stnjohnv
D'aquesta època data el seu v>ocelyn>.
però. «1 volum que l i obrí les portes
de la celebritat fou són recull de
contes intitulat «The Villa Rubein*.
publicat el 1900. A partir d'aquesta
obra, la seva producció és constant,
regular, gairebé metòdica, afinànt-se
en cada nou llibre o an cada n o v i
comèdia les se^es eminents qualitats
de narrador, d'expositor i d'e psicò•The Island Pharisees» (1904). «The
Man of Property (1906). «The Country House» (1907) i «Tbs, Freelands.
(1915). formen una sèrie de novel·les
en les quals l'autor estudia i retrata
la vida i les idees de les classes puixants d'Anglaterra, sobretot dels
terratinents d'avui dia. als quals l'autor critica amb una fina sagacitat,
però amb escrupolosa mjparcialitat.
Res més lluny del naturalisme, que
els procedí ments literaris de ^ohn
Galsworthy: no *"cs menys, ham respira en ses obrés la veritat, la reMltat, la natura i tot.- copsant-les en
«Uò que ienen de més característic 1
significatiu. -Fraiernity. (1909). «The
Patriclan (1911). «The Dark Flower.
(1913). «Saint s Progress» (19W), «In
Chancery. (IfiO) i «To let (1921). són
també noíaWissims esiudiítde l a vida contemporània, «n als quals hom
sent vibrar les inquietyds modernes
i pels quals passa el ressò de problemes concrets, històricsi que dins el
llibre prenen un caire d'un-lverea'-ltal
I d'eternitat. Bes més seductor que la
lectura d'aquestes obres, per la cristallina visió, que donen de la vida anglesa dels nostres dies, visió de rea
lltat. com dèiem, i d'ironia també,
àdhuc de pioe-iia.· car Galsworthy —
que ha escrit delitoses versos d'un l i risme sorprenent—envernissa i*s ountes seques i els aigua-forts de les escenes que transcriu o composa, amb
una lleugera ruixada de poesia.

0 per líur sentimentalitat. L'humor
anglès no és res més que aquesta
especial posició de la ironia.
Es tracta, doncs, d'una condició,
no pas individual, sino racial, producte del temperament propi d'una
latitud <feterminada i d'ona civilització que s'ha anat afirmant sense
trasbalsos greus i que s'ha anat imposant al món, acceptaju-ne de bon
cor totes los varietats, totes les grandeses i misèries, tots els paradigmes
1 totes los paradoxes. L'humor és així
com l'escuma de l'esperit angMe i domina/no solament I^art. sinó la vida.
Precisament per .ésser quetóottn d'inalienable de la vida transcendeix, forçosament, en l'art
Potser no hagi eetat inútil aquest
petit preàmbul per tal de posar en
relleu la valor universal — amb tot i
roenandre essenclataent britànica —
üe l'obra literària de John Galsworthy. Naturalmen, eg tracta d'un humorista tipus, que ven cl món amb
aplom, sense immutar-se. sense apasMan<ir-se. son se «prendre partí»,
que dirien els francesos. Si passió troSI és eminent com a noveUador.
hem. és en e! prurit d'ésser fldel a la John Galsworthy ho és més encara
vcritótr-però aqueixa veritat recerca- com a d°ramaturg. millor dit. cém a
' l a per 'lautor ens toma, a través del comediògraf. El seu crític S, Kaye
cristall diàfan de la seva ploms, tal Smith e] col·loca en un dels primers
com d l la troba, punxant, imposant- llocs del modern teatre anglès, no
se sense que l'esperit n'aïrenul el que més amunt ni més avall que Bernard
do! r l n'afalasui el que complau. En Shaw. sinó ai costat. Les seves coaixò John Galsworthy gairebé no hl mèdies duen
sempre l'empr^ista
té ai< ml part. Ell respon a l'esperit d'un «savoir faire» acabat i d una
dels seus compatriotes 1 el sintetitza tècnica senzilla i sàvia a la vegada.
admirablement On te part, és en «1 Totes tenen un propòsit sincer, psi-
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les plltgcs llargues... essent nit closa, negra i í r e d a
LUarmossu íéu Jeure el noi i el
tapà - amb el capot que de part de
, dins no era tan mifllat.
Ouan hagueren reposat, veient que
lo noi no bellugava volgué despertar-lo!—Anirem a ca»a. pendré els dos
duros 1 de matinada anirem a Sant
•Magí -- Ah. bah! Seria ben I U C . . . Los
palangres perdute, la vela a trossos,
1 encara aniria a portar duros per
erra... SI Sant Magí no té camíeles
que n\hl compri el Pare Sant. Jo no
dono res. Vajal anem, xiquet!
li
digué alxeoant-sc. Ja has «reposat
prou, anem a casa..»
—JLo pobre anyatl començava •«!
seu repòs—Mu lo Caragol enternil
oar la iMnentabla tÉrtòrla que MMa

cològicameàt i fins socialment raona-pie, i oíeralxep na real interès intrínsec. Si l'íutòr naVhi^veu — o si
Wo s h i Qibu'.x.i la J^SS'.A que un autor l'atl hauria pogQt posar-hi — TIO
per ço deixen d'apassionar l'espectador. Tant én ses óbrès dramàtíqu»
com en les nevéUes, John Galsworthy projecta amb sinfular clïravidència i amb insíilita gràcia els prejudicis i convencions, socials i morals, de- ià i\(>ïira sòcietat contemporània («Théçilvér ifox» (1906); les
relacions eatré el capital 1 el treball
r·Strlfe·, (1909 ; el problema de la
reclusió penal («Justke.. 1910); la política i sds jirinciòis (•The.Mob·. 191-1):
els problètrtéi sòciàis C morals que
suscita l * substitució dèls vells procediments de cultiu àn la yi^a rural
anglisa pèl
raaquinismé
modem
i«The Skin Gamé. 1W); etc El catre qufl l autor déna ,a totes aquestes
qUesti^as. aparentment locals i tem:
porali fà transcendjr-les fins a assolir valor «eúèricamem humana. I no
és que Galsworthy tingut el prurit
da la tranacendéúcia: per definició,
un humorista és l'ant^oda de l'escriptor transcendent. La transcendència, en les seves obrés, resulta dels
mateixos fets que éüpésà. de la mateisa vid^ que retrata. Altres potables
obres teatrals són «The Lltife Drcam»
(.1911): .«The Pigeon. .(1912): «A Bit
o' Cove» (1915): «The Skin Game»
(1930) ^t cA Fànlüy. Mam. representada en 19?1 .Galsworthy. ha reunit éh
un voluip. «Six Shóft Plays». sis comediilés lleugeres, plottes de gràcia 1
de delicadesa.
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or to cail públic attentlon to injustices of the social system». i p campió de les sause» humanitàries — 1
l'hagin induït a cridar iHteneló pública vers les Injustícies del sistema social Algunj^deís seus assaigs
socials T morals ~fian estat recollits en
dos volums: «A Sheaf" (1916) i «Anotber Sheaf. 0919). Té diversos recuflls
de poesies — alades, fines, espirituals,
amb un gran fons fd'amór i de generositat. Col·labora en innombrables
periòdics i revistes angleses i nordamericanes. Durant l'any 1919 estigué
diversos mesos als Estatç Units, on
se l'estima com un dels primers escriptors anglesos contemporanis, donant conferències sobre temes de f n ternitat anglo-amerieana. Amb tot l
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'obfa del qual és transoendent a desgrat del seu humor i de
les preocupacions «xtra-literàries d'e
l'autor.
'•». .

Aquest artista pur. aquest extrabrdinarl creador — d re-creador — d'ànimes: aquest. precís i minuciós, i
alhora sintetitzador (fe fets i de situa
cions; aquest psicòleg agut, que perdona moll perquè coneix molt. no
té parió en les Uatres neo-Uatines.
Si se 11 comparés Anatole rrance.
aquest hi perdria, per tal com resultaria .massa llibresc. John Galsworthy
no s inspira sn els llibres, sinó en la
vida Ell túateix és pn expònent de la
vida que viu, nn resultat-1 un instrument de la civilització en què s'ha
fçrmat, un brot característic de la
iNotabi^ssims. admirables,' són els ciiltura anglesa. El seu humorisme
seus «los reculls de çohtes. «The Litt- raciàl T>erdonaria els seus dofectes. si
le Wan ànd' olhèr sàtires» 1 «A Mot- en tingués; però esmalta les seves
ley». Les sàtires d'aquests do» volums qualitats, colora la seva filosofia, tórhan donat )a volta al món. -The Litt- na fàcil i natural el seu estil i dóna
\p Man», escrit é n ' 1913, sembla un unitat espiritual a ' la seva ' obra.
conte profètjc: s'hi ànunrien les. con- aqueixa obra copiosa. diversa 1 mulseqüències espirituals de la megalo- tiforme, en' la qual sempre és grat de
mania tudesca 1 s hi retrata un ale- reconèixer, fins en els més petits fragmany amtí tanta d« precisió psico- ments, nn dels gran» mestres actuals
lògica que l'autor, en l'edició de l'e- de la llferaiura anglesa.
dició de 191S del aeü volum, ha d'advertir al lector que '^1 .conte ha estat
FLY.
escrit;abans de la giierra, «A Mòtley»,
que vol dir barrqja. de tols colors,
és un recull de quadrés deliciosos,
subtils i pregons alhora... Anàvem
a dir sentimeHtaïs i tot, si GalsworA la memòria del P. HalaDet
thy np tos l'esperit més allunyat de
la sansiWeria. No res menyí.què de
niés sentit, de m^s pietós. rl« més maLliomenalge que la ciutat de Tremp
lencònlcamén( iprbador que aquella i la Congregació de. Fills de la Sanarració insituljda «The Prísoner*. grada Família dediquen a la bona
on es treu de l'embrà de lergàstula memòria de l'iUustre patrici reverenla figura d'un cépdempnat a cadena dissiíu IP. Josep Mafianat I Viv«s,5. F.,
perpètua, que s'ha passat trenta cinc amb motiu de descobrir la làipída del
anys a la pr*só, sçníè altre delicte passeig que portarà el seu nopi, per
que el d é construir, sòl i amb comp- acord de l'Afluntament, consistirà én
tats elenjeúls. una óbta d'art que és els següents actes:
una obra niestra. vint vegades talhDemà, dia 8 de setembre Després
da i vint vegàdes refeia!...
de Voftci que es celebrarà a la basflica
. Els problemes jurídics i els que parroquial, amb assistència dé l'AJunplantegen l'observécjó ç. ^1 manca tameni, del rector i les autoritats,
ment dç ía llej. èemblen ésser els dè! aP.; Superior general de la Congreprefeflis per Gàlsw.erfhy. Així no és gació i altres personalitats, tindrà
estrany que, cóm diu un biògraf seu lloc e\ descobriment de la làpida del
la generositat ds". seu temperament i Passeig del Pare MaAanet, costejada
ef delicat sentiment de Justícia dèl pels Püls de la Sagrada Família.
seu temperament l'hagin convertit en
Dilluns, dia 10. A les déu del matí.
•a cbampioh òf humanitarlan causes
El Rr.-l Rector 1 Rdes. Comunitats
de Beneficiats de la basílica parro-

de cap a cap i comptava per la cen- projecte fou més fon que 1 h»fror a
la mentida i amb força pnsop^cs
coptà que son paf* l'envtav^ amb
— I aixòT—digué el Jaume.
—Fill meu—cridava l'Harmossu en una carta per a un, senyor de Barmig d'aquella platja deserta — flllet celona que devia pqgar lo. bitllet i
del meu cor. desperta't...^Si, Ja pots donar-li diners... pefo que el «senyor»
era a viatge--. Que p^r altra part
cridar... l o xiquet era mortl
Sent Magí hav$a (OMt^afl. l'Har- lo que ell, el Ninyn, li donava, no.ho
mossu per allò dels dos duros... Qui perdria, puix al tqroar a Tarragona
lo didoí aniria al Mas., i que pel
promet que pagui.>
—Ja ho diu lo «ditxu-Trféu senten- demés a l'arribar a Màr^ella o a Itàlia rebriai caries de crèdit..
ciosament lo Cuca:
— Bé, bé — djgúé lo Ninyu somA Sants 1 a minyons
rient. Ja és tard \ faríés úiillor d'anar
no els prometis que no els dóns.
a buscar lo teu «fato» i de porta r-lo
Lo palurne tot caminant amb lo al vapor. Eixirà de matinada i val
Nlnyu cap als porxos d'en Xiíré. sen- més qqe h i passis la nit. . T'estalvies
tí mil angúnies per a confessar que posada. . '
no tenia un xavo 1 que per conse—Teniu rííó, però vull despedir-me
güent lo que volia era un bnreo ca- abans de! d'idot; me'n tomo a bordo
talà on lo prenguessin a flat.
vostre. Oue no hi vénluf Escriuré a
Anaren d'ona «agència» a l'altra casa •nu VQS° dec tres duros.
sense trobar lo que convenia. No h l . —Té. digues cinc —féu lo Ninyu
havia més eixida que ia d'un voftor donant-li deu pessetes.
despatxat pér Marsollj.'
Lo Jaume acceptà, afegint per amor
— Si coneguéssim algú de; vapar— propi:
insinuà tristament..
1 •
—Ja en P!>r^ de diRers; però viat— Per a fer-le el passatge frarcT — jant val més <jue en sobrin.
respongué el ïíinyu adivin^nt-iD.—No
— Es" dar; vaja. bona nit. Jo Unc
hl comptis. Als vapor» només s'hi feina a terra" Si vols despedir-te del
munta amb bitllet, pírò si t m t et ten didot no triguis.
convé en pendrem un..
Lo patró Urà cap als Encac^ i el
— Sí, préneu-me'l; no s.ibeu el fa- Jaume, tot cpntebt, obrí móralmi'iit
vor que ém fareu.
lo vocabiüàrí. buscant a la'cóiniu
! Entraren a l'-agencia- 1 r! pitr.. na franoes» com es deia: Vent en
pagà per al Jaume, un bi'-iicl de co- popa!
berta.
La nau que portava en «a cobrJa veus — II digué a l'eixir «ota ia al fill Garriga teci a Sant Feliu
els iporxos — que no és per «'ir-te que de Guíxols i a Palamós, .dos nius de
no. però voldria saber per ijnln nic- delícies; travessa diügent lo golf del
tlu, «tenint d'anar» a Ronia f-ecal- I J 1 al cap d'unes qilantes hores
cant lo «tenir de») si ton parc ho sap, més de relliscar per alts'l bnixos arribà sensç obstacle davant de Marn^ t'ha donat lo necessari.
Lo M i g da portar endavant-»on
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Lo Jaume, que arrupit prop dels panyols de la màquina patullava per
a fioar-se al cap: «Savez vous parler
françalsT»—«Oul, Monsieur. Je le parle un peu.» «Comment apelle-t-on ce^
la?» «Cómo se USma esto?...» s'aixecà
en sentir la remor, veus de «mando»,
soroll de ferros, esbufecs. de :1a màquina i altres terratrèmols que acompanyen les arribades.
Lo barro, mullat' de rosada 1 de
ruixim. sTiaftia cobert per parts de
les cendres que la xememeia expel·leix
mentre la nau camina, i ell. per a rfflllor estar i veure, pujà al castell de
proa, respirant amb delícies la frescor del dia ixent."
Agafat a una corda contemplava estàtic la planura blava de la qual
eixien com monstres marins d'altres
edats: lo Frioui, lo'Cap de Montredton. Planter l , tocant quasi al purt
lo caMeD d'If...
La olaror del sol que per Orient
naixia daurava les variades randes
que la bafa matinal retallava en les
tranquiles algues. De tant «1 tant
un raig de sol sortia dret en l'aire,
un altre el seguia, fins que tants en
sortiren que una" esplèiidida aurèola
de filets d'or fijs se' formà a .l'horitzó... I l'aurèola engrandínt-sé, los
; daurats ra'igs estenent-se. los ocells
| marins «acudint ses blanques ales,
I les pescadors vogant enfora i la terra animant-se amb dèbils reihors.
proclamaran de l'astre Sol l'esplendent eixida.

quial de Sànta Maria de Vall de f j ^ l
i de Fills de la Saarada Família,
lebearan on solemne ofici funer^ »I
sufragi da l'ànima del P. W a f i ^ I
qui íou dlgníssim bonaficiat deT*!
Colegiata que avui ostenta el glcri/.l
títol de BàslIKa Menor de la CÍTR^V I
Tremp.
Acabada la missa dirà l'oracià «I
nebre el iP. Antoni Sa mà, S. f., i
seguit es cantarà l'absolta final I
A dos quarts de la tarda S o k ^ l
sessió literarlo^nuslcal al saló 7A
Col·legi, dedicada a enaltir la merMr J
del virtuós f>. Maflanet

De

Societat

Arriba de Puigcerdà N'EUÍ*!
Bertran i Serra, amb ei seu cuayJ
En Joan Mata
Es troben a Blarrlte la senv·rj
Reig de Bosch 1 Labrús 1 filles
Ha estat demanada la m& de J
senyoreta Con xa Cohagüe. filla g l
delegat regi per a la repressió dJ
contrabnn a Barcelona, per al jqü
capità d'enginyers En Ramon Bofill
Els senyors de Pascual-Eonti
sortiren cÀp a Centa. .
Han tomat de Font-Romeu la A
nyora vidüa de Boada i fills i >;|
senyors de Fabra Sentmenat •r:·|
Joan).
L* senyora Camila Fabra, vídua i
Vigo, passa temporada en aques!
ciutat junt amb els seus fills els 1
nyors de Delàs (don Ramon).
Passa uns dies a Vallfogona la mel
quesa de Gastetldosrius. la seaycQl
Maga ro la de Deapujol.
: Surtiren c»p a Biarritz els
sos de CiutadillaProcedents de La Bourboole si
instal·lat a la seva torre de Sarrià 1
comtes de Mtmter.
Estiuegen a Suíasa els marqui
de Casa Brusi I fills.
S'ha assenyalat per al pròxim &t\
d'octubre la boda de la senyoreta !
ria de Ponsich 1 de Sarrior» emtí
Jove En Joan de Suélves i de Goyei
che.
Es troba malalt el senyor rseteri
la parròquia de la.Bonanove. dodi
Lluís Xlró. Fem vota pel seu
tabhment
Segueixen afavorides les veüli
que es donen els dimarts i dtvecd
a la «terrasse. del Reial Círcoi
tlstk.
FTVÏ

que en temps més recent ha
aliada, enemiga i serva de la
Barcino, d'on eixiren ics naus
, en temps d'Alfons V d'Aragó les
aquella gran proesa en lo port i 1
de Marsella.
Tan capficat estava lo Jaume
cordant històries velles, que no
donà. de la quietud' relativa
en lo barco regnava.
} L'hora de deixar del tot la .
havja arrlbàt. Digué adéü als ÍOÍ\
1 tres anarinacs que durant lo riatgej
| havien parlat, mirà' ona darrer» r
gada la bandera que flameja»1
1 pópa... i saltà a terra.
Quan lo bullici causat pels .
gers. crikls de fondes, carreten*
cotxera d'òmnibus 1 demés in*
trials hàgúé passat, es trobà dans1
del moll.
No coneixent carrer n l casa,
amunt i «vall, és.ficà. sense.ada
se'n, les màns a les butxaques. 1*
1 tal posat es quedà contempla'1·ii
•' mar, qu*. tantes coses diu a qu1,
parlar-H.TrV.
«Hombret* — es digué.a sí
' amb bon humor, encara em
^
: sis pessetes!..- Compraré nn
i camisa, un sabonet... I alxecs^V.
triïs llegí damunt d'una por"
' «Cafè, chacolèt. diners a 1
Sort que sé el francès, sinó ets
I dava «n dejú. CafèT Chocolat? Dà 1 francT Tot això és més ctar
l'alguai.. 1 n'hi ha que diuen JJ,
llengua francesa é» di-flíll ^ea^^
Davant la proa del vapor que ha- Encetem loà sis pessetes 1- enae»
via parat sà marxa afanyesa 1 que França.»
com ser prudent anava avançant amb
Girà el pom de la vidrtem i««°
i precaució, s'estenia la bella ciutat de fcrà al cah. bodegó o reí**UI^o
! Protis, la que fou colònia heUèntca se l i representava ootn la
| quan ho eren Empúries. Gadea; la agrupació de gent* J oasaç fTW31 I
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[ctnirrtnda a* U t 9 Ú» la HU\
Httíng
kumeng* que ve tindrà llçc al tea, çirc. í e Reus, un míting organitg per ta Cambra Agrícola, per tal
[dhertr-se a l'acord pres per la Unió
I vinyaters de Catalunya, segons
Idual es portarà a terme una forta
Ittfanva contra l'Us de l'alcghol mTiirlal en en ví en altres begudes.
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(Con;er*ncla de ies 9 30 d* tó nin
Oeetra l'aventura det Marroc
S'està orgaiiltzani per al diumenge
vinent en aquesta ciutat, una manitastacl óde protesta contía l'acdç del» gu.
vern» espanyol, al Marroc. 1 per a demanar la repaiMacló dels sldatso qne
rauen allà.
Per les mites adhesions que es van
rebent, es de suposar que aquesta manifestació ossaUrK un èxit gres.
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S'ha cílabrat el iV coheurs de sardanistes, organitzat pel Casal Caiala.
Aquesta fesia cofiimuélx l'acte més
important de la Ktnporada d'estiu.
La cobla «La Principal de Per«ia:
da.. va tocar 'eacoUIdes sardanes cn
tot», els aules celebrats, els quals van
ésser- sumameht concerreguts' dç la
colònia forastera i d'alotlbs. A Font
Moixina hi acvdi una gran gentada,
el mateix que a la placà de braus, la
qual va omplir-se per complet. Entre les colles que hi prengueren pan.
feien prímiadei les setOerrt».- JtósWa
Dansa d'Olot, quatre parelles, 'amb
185 pesseie»; Elé Petits fianjaires.
d'Çkit, qniatre paralles, amb 125 pesae.
tes. Aquella cÇtlla fa cMdar podeíosaunefit l'atenclé. Anave& vestus amb
apropiats, vestits catalans i ballaren
molt bé le» sardanes. (Les dues prirne'res sardanes revasses cap «olla les
va treure. I la uèoera sardana revf»sa. aquesta «olla de joveníssims dansaires la van treura És componia de
gentils damlseUeS i Joves de 11 a 13
anys. els quals són: Concepció Masramon, Maria Cajjdevlla. Antònia Aubert 1 Lourdes Brussosa. FrahceSc Rodón, ttamon Masramón. Enrfc Sacre^t Danès l Manuel Riola. joventut de 'Figueres, de quatre parelles.
125 pessetes., Barretihalres d'Olot, «inc
parelles, amb 100 pessetes. Alegres
Dansaires d'Olot, quatre parelles, amb
100 pessetes. I/Escut Empordanès, de
Figueres, de çuatre paialles, amb 125
pessetes. Olot Alegre, quatre parelles,
amb ttw pessetes. Al filial, la cobla
Va tocar «1EI3 Segadors., a prècs dels
concurrents, i" Van ésser ohorejals
pel ptibiic 1 m«lt aplaudits.

L'Onze do Setembre
El president de ïa Diputació gironina, senyor AgU»tl IRera. en-nom propi i on el de Ja corporació que presideix, ha tramés a la comissió executiva de l'Onze de Setembre la seva adhesió a la diada patriòtica.
A més, la Diputació ha acordat dfrenar una corune a l'eslàtua de l'ImAltra» neves
mortal conseller en cap. En Rafel Catroba a Tarragona el comissari sanova.
ip per a 1» repressió del conttaSubhasta
n, senyor Joaquim Echagüs.
S'ha
assenyalat
dia 26 del mes que
-La guàrdia urbana, durant el som, per efectuarel la
subhasta per a
(ssat me» d'agost, ba prestat 866 les obres de construcció d'im dic al
veia, 17 dels qual» ho han estat a port de Sant Feliu de Guíxols 1 un aistes: estrangers.
tre a l de Palamós.
Els tipus dels pressupostos són de
-L'alcalde ha visitat el vicari geIrai i el secretari de cambra d« l'ar- 502.448 pessetes. 1 821.557, respectivalAisbat, amb atouu del Uür nome- ma<"t. Les proposicions ban d'ésser
trameses al ministeri de Foment i al
nent.
Govern civil corresponent.
* ' •
#
-S'està IfífUd-Iànt a tot .el llarg
Altres noves
la ftambla la illumlnaclohs elècca extraordinària, atob motiu de
S'ha autoritzat als senyors Pujol
; properes festes de Santa Tecla.
germans per a establir un-Servei, d'au-Diumenge vinent, al camp de la totb4bils, per a passatgers, de Palaloriata. s'hl celebrarà un partit de mós a Caldes de Mai.-.veíia.
|tboi entre els primers equips del
— E l Gremi de detallistes de carbó
—Amb un èxit esclatant, es va dur
ddls 1 del Tarragoha F. C.
ha acordat complir el descans domini- a terme l anuhdada Asíemblea darcal,
no
tenint
oberts
els
establiments
-Per l'alcaldia s'ha passat denúndes Terceres del Bisbat, organitzada
1 a l'inspector del treball de dife- els diumenges. Aquest acord comença- pels' PP. Caputxins, de la nostra ciurà
a
regir
diumenge
vinent,
rits indrets on tiaballen menors de
tat, la qual t|pia per finalitat la di|torze anys.
— Ha estat Jubilada la mestressa Ue fusió de l'eSperit franciscà, segons
ès vohintat del Sant Pare pius JU.
— S'anuncia que està vacant la Montagut. Na Rosa Pagès, i Mercader.
Athb laj motiu, se celelweVen tmjaça de metge titular del poble d'Ar• — Diumenge vinent, a la nit tindrà
actes religiosos, els quals
is, amb 1.000 pessetes aayals.
lloc al Centre Republicà de Llagoste- ij portants
foren concorragudlsslms, demostrant
ra,
una
conferència
sGbre
el
tema:
«El
I-L'administrador de Correus de
Ja sünpatlà popular 1 Tesperlt de íe
tiiilesa, senyor Joaquim.Amèlia, ha problema obrer políiica 1 econòmica- que aixeca al seu entorn la memòment
conslderàt·.
el
qual
tema
serà
Itat traslladat a Barcelona.
'
desenrotllat per En Josep Maria Pou i ria del gloriós Sant Fraofísc.
Al matí, amb assistència d una Co|—En Manuel Medina, el qual fins •Sabater. •
missió municipal • dels diputats sehavia exercit el càrrfC de cap
Ventós i Masramon, se cele\g<m a l'estació de la línia del va la repetició de diverses composi- nyors
brà un solemne Ofici, predicant un
ord. ha estat nomenat cap primer.
cions, peró especialment «L'hivern» 1 bellíssim sermó el P. Josep de B e
• La Sardana de la Pàtria·. Quan salú. versant Sobre tes glòries de les
í w repetida la darrera, i quan diu Terceres Ordes 1 llur influènçia 1
«Fills de la terra catalana., amb prou posant com a remet de la nostra soMontseny
feines es sentia res del cant. ofegat cietat l'esperit ftanciscà.
J BREDA. — Després de ràpida I pe- per l'entuslasme que enyai al nomAcabat l'Ofici, es formà unà prolosa malaltia, ha mort al poble de brós públic que omplia el local, fins cessió,
concorreguda, la qual.
Ireda, on vivia, el malaguanyat Jove que el diractor de l'Orfeó Vicentf. En passant molt
carrers dè la ciutat,
Ver. de la fàbrica de mobles dT.n Ramon Camps, s'alçà per a lér ofrena anà a 'ferpels
acte d'homenatge a la
Irancesc Forns. En iPau Font Colet. d'una llaçada molt artística per al Verge del un
Tura. cantant-se pel poiResultà, a Breda, l'acte de traslla- de Tiana, amb paraula d'un encís poble cançons
religioses I enardlntlar el cadàver del Jove Font a sa l efecte que poc se'l podia'esperar el se
vivament la fe de iot el yoiiie. L a
frrera estada. Una imponent i slnce- senyor Camps, puix en fer remem- processó
acabà a l'església dels t'l*
R manifestació de dol. que prova les b ran ça de Va tasca que pan fet. que
on es donà la benedicció
Poltes simpaties que gaudia a l'es- fan 1 que han de fer els Orfeons cata- Caputxins,
lans «uns — diu — nascuts entre la de Sant Francesc.
hentat poble el flnàt.
|Dltra els molts amics i companys 1 mar I les muntanyes i altres entre les
Seguidament hi hagué 'una reunió
quasi totalitat del poble de Bredi, muntanyes, riu 1 atraus, i mentre al- dels directors de les Ordes Terceres,
tres
germans
lliuten
per
altres
mitslslren ai fúnebre acte Infinitat d'aen la qual es donaren a conèixer les
jans, nosaltres, els Orfeons, lluitarem conclusions de l'Assemblea.
c j de Barcelona.
|Rebi l'atribulada família del mai- alçant molt fort els nostres cants». Un
gunyat jove Font el testimoni del visca a Catalunya, donat amb tot el
A les tres de la tarda, cbtnençà
cor. per l'alcalde En Joan Costa, fou aquella en els claustres de l'Hospire màs sincer condol.
contestant amb gran entusiasme, en- ci, bellament ornamentats.
tonant-se «Els Segadors.
A la presidència hi havia el P. Jo.A les set de la taijda retornaren a
Pla del L o b r e g a t
sa casa, emportant-se'n bon record sep de Besald, còmissarl de T. C ,
J SANT VIGENTS DEUS HORTS. - del poí·Ur-'de, Sant Vícents els de el íeverend s*hypr ecònam, 1». Guar[iruruérem la visita de l'Orfeó del xa- Tiana
dià d'Olot, el diputat a Corts don
FS poblet de Tiana.
Ignasi de Ventós Mir, representants
I Lotfeó Tlanenc. portant al seu dad'Ordes religioses í meiiiibres de les
P01 el seu mestre En Manuel Bosser
Juntes.
I camissionats del dit poble, arrlbaEs pronunciarea alguns discursos
fn wnb el tren de les onze del mati.
molt interessants, pels senyors mos^sent rebuts, malgrat el temps doBIBLIOTECA
sèn Jeroni elada, P. M. Bordoy
/nt. per tot l'Orfeó Vloentí. amb la
Torrents, mossèn' Josep Pou. Josep
LITERÀRIA
Nyera 1 nombrós públic.
Mató, mossèn Francesc Rabàssa i
I Acte seguit, després de l'intercanvi
mossèn jMartí iMir. Es recitaren''poeI afectuoses salutacions per ambdues
sies i també es llegí un breu donant
r ^ s 1 fer cl canvi de senyeres, e»
le Benedicció Apostòlica del Sant PaPaslladaren a l'estatge del Centre Care als assembleistes.
P^. on foren rebuts per les amorlL
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P« 1 la Junta «n ple de la dita entlLOrteò Popular Olotí. dirigit per
f*- Wlebiaiifse aüa una decepció
mósseèn Torró, cantà un reculli de
p1^ plena de cordial fraternitat,
D E TOM S A W Y E R belles composicions, acabant amb el
juegut al mal temps regnant s'haI magnífic Oredo de la Missa del Papa
ffAÜ . I'esPal08a sala d'actes per a fer
Marcel. 1 l'HImw a Sant Francesc.
1 apat. «1 quaj havia de celebrar-se a
Mark Twain
La presidència va llegir les conl , "e9ci'>3a.. regnaiHi La més «ran
clusions que íoren aclamades, i des[•'«gria durant l'actï.
' prés. el,president, digué algunes paTraducció JOSEP CARNER
I A le, cinc de la tarda 1 sota ta dl1 raules de flnaí i grícles a tots els
1*1 . É ? " Manu«l Bosser, del qual
que havien coUaborai,
leriï. ,
^ <lue
volunUt de
l Tot aegult. els terciaris que havien
vingut de fora. entra els quals hi
lo» ' ^ **í*tiï purament d'artista,
havia un nombrós grup de Girona,
| w oantat per l'Orfeó Tlanenc. comPres 8*60 Ptaa.
manaren cap a les seves poblacions
r j 5 «» m^s de cent persones, un se1 emportahl-se'n un bell record del-dia.
1 eíc<*llt repertori, com ho proL'Onze de Setembre
jjan estat designats els regidors naInalistes senyora Arana i Lliteres
tauè portm una coruna a l'estàtua
*n Rafel Casanova, la diada palítlca de l'Onze de Setembre,
ïls Pomells de Jowntut enviaran
la^altra corona.
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(Con/erenrta de íe* *'45 de la nin
L'asiumpie del dia
La nit passada es va reunir l'Ajuntanient. con\wat per l'alcalde, per
tràclar de 1 assumpte del tapiat que
tanca el pati proper al teatre Vinyes.
L'alcalde, senyor Palacín, va posar
a l'abast dels regidors tota aquesta
qüestió, dient que entenia que no es
podia tolatar de cap manera l'existència de la diia tanca, quan aquesta
fç>u construïda sense permís 1 sense
haver-se'n pagat cap mena d'urbitri.
D'aquesta sessió va resultar-ne l'acord que aquest mall, a les sis, ahés
la brigada a treure la dita tabca.
Un públic nombroslssfcn ha vist
amb gust la feina teta per l'Ajuntament 1 l'energia que ha palesat.
Aquest assumpta ha apassionat vivament tota la població lleydàtana i
es creu que encara portafà enrenou.
De la crescuda del Segre
La guàrdia civil d'Alcarraç comunica al governador civil que' s'han
trobat un gran nombre de bigues de
pi. abandonades a-lps riberes del Segre, les qual» bigues %iren arrossegades dies pasaats en la crescuda del
dit riu.
Han estat confiades a la custòdia
de l'alcalde.
Allras noves
Aquesta nit. a les deu. es reunirà
la Junta del Foment de la Sardaua.
par tal de procedir a l'aprovació del
reglament

Sospitosos detinguts
Va arribar a notíeia de l'inspector
cap de policia senyor Flores l'arribada en el prüner iiien de La Puebli
de tres individus que pel seu posat
hhvien cridat l'atenció, no sols dels
ag de serveíentclpobon-IS
agents de servei a l'estació, sinó també dels passatgers.
Va realitzar el senyor Flores les degudes gestions, aconseguint trobar els
sospitosos a la Fonda Blanquet, de
l'Eixampla.
Com sigui que el sdits Individus
oposaren alguna resistència, foren
portats a la •Jefatura· de'policia, degudamont vigHats.
't
El seu pas pols ca|rer» va cridar
l'atenció del públic, essent seguits
per un grup de curiosos.
Alxó va donar lloc a molts comentaris, atribuint-se uns aue eren els
autors de l'Incendi del Centre Farmacèutic 1 altres que eren pistolers.
Els esmentats Individus arribaren
en el vapor de Barcelona,
De les seves Aamfestacions referent
a la seva identitat, dels documents
ocupats 1 d les dades rebudes de Barcelona, demanats per telègraf, s'ha
comprovat que els tre ssubjectes són
tres afamats carteristes.
En vista d'això, per ordre governativa. Ingressaren a la presó.

— El dia de la Mare de D^u de setembre 1 diumenge s'inaugurarà la
temiponada al camp d'esports de de Mataró, disputant-se onze metfaLleyda.
llea ofertes per l'Hotel Solé.
Contendiran el Cèltic amb el VerDesprés d'un aqímat partit, va sordaguer, de Barcedona. i la Penya Es- tir victoriós l'Iris, fer 5 gols a 1.
portiva Salvat contra el Martinenc,
El dia 8. a les nou del matí, pasaquest també de Bercelonè.
sada per la Banda municipal de
— El temps, si bé é» una mica més Mataró, recorrent els principals carméí fresc, s'ha endolcit qui-sap-lo. Du- rers.
rant el dia es toma a sentir la calor.
A les deu. Ofici solemne, amb acompanyament de la Banda, a la capella
de l'Hotel Solé, la qual estava profusament engalanada, havent-hi una
L a
Costa
nombrósíssima concurrència.
VILASSAR DE MAR. — Després de
Acabat i Ofici, la Banda tocà algul'interessant partit d'inauguració de nes
temporada. F. C. Barcelona-C S. de tel. sardanes als jardins del dit HoSabadell, que es va Jugar diumenge
A les cinc, lluït ball a l'envelat, arpassat al camp de la Unió Esportiva, la Junta d'aquest Club ha con- tísticament aixecat als patis de l'Hocertat pír a diumenge vinent, dia 9 tel Solé. que estava exornat amb fudgl corrent, la celebració d'un partit llatge 1 flors naturals, en mig d'una
enir» els primers «partits, equips del gran animació,
R. C. D. Espanyol (integrat pels JuA les deu del vespre, gran ball a
gadors: Zamora, canals. Monteslnos, l'enevlat. al qual hi havia tota la coTrabal. Sanahuja. Hevlg. Mallorquí. lònia estiuenca i molia dels pobles
Uikatos. Mauri. Gonzàlez, Juenico) I veïns, lluint les senyores 1 damiselei F, C. Bad'alona. amb En Bru, IMas- l«s sos millors abillaments, essent obsanst. Moscardo . Rodriso. Maurici', sequiades amb un ramell de flors.
Gomis. Rlcardiu. Marti, Bosch, UonEl dia 3, a les onze dtl matí, misgàs, Cantuvert.
sa a la capella de l'Hotel.
Degut a la vàlua dels equips 1 dels
A d'os quarts de dotze, escollit conresultats obtinguts aquest estiu, en cert i dansa a l'envelat.
els quals la victòria era alternativa,
A les qi>atre de laj tarda, dispar de
s'espera un match molt renyit, existint gran animació entre els aficio-' focs Japonesos i enlairament de globus, essent la delícia de la mainada. •
nats.
A les cinc. ball infantil, el qual
ARGENTONA. — Amb molt d'es- va, ésser força concorregut,
plendor s'han celebrat, durant els dies
A les deu del vespre, zran ball. fl1. 2 i 3 del corrent, a l'Hotel Solé. les
festes de Mostra Senyora de la Salut, nalltzant amb la Polonesa i batalla
de confetti i serpentines, amb fantàsque anyalment celebra.
E l dia 1 .a les quatre de la tarda, tica lUuminació; ac.",,''"'t-se e la man animació. '
dispar de traca valenciana, 1 a dos tinada, en mig de
quarts de cinc gran partit de futbol
Malgrat la pluja que- va caure el
al Camp de l'Argentona F. C , entre diumenge, varen ésser moltes les faels equips S, C, Colònia 1 C D. Iris mílies que estiuegen en diferents encontrades que varen concórrrer a tan
aristocràtica festa, que és una de les
millors que se celebren dunant l'es1 flu en tot Catalunya i que ve fent-se
molts anys ha.
BIBLIOTECA
LITERÀRIA
—Ha sortit Ja el primer número
del periòdic «La Veu d'Argentona»,
qui endreça una salutació al poble
1 a la premsa en general. Publica ar
tlcles patriòtics 1 d'assumptes locals,
defensaat els interessos de la poblaCONTES d'INFANTS I ció.
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Preu: * W Ptes.

—La TiglH» de la Mare da Déu.
I al •vspre, la companyia d'aficionats
j del Patronat Obrer de Sant Isidre reI presentarà, al Casino de Propietaris,
1 l'emocionant drama «El misteri del
{ bosc», que tants èxits ha obtingut
: arreu on s'ha represèntat. i la divertida comèdia «Un mort ressuscitat..
Aquesta funció serà a benefici del
ttlt , Patronat... 1 és d'esperar que
obtindrà un falaguer èxii, i la concurrència sabrà coronar els esforços
fets per aquesta benemèrita entirat

Pàg. 14. — Divendres, 7 Uc setembre de 1923
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.V/SO
Lliures
esterlines
Els
cupons
i
obligacions,
amortlt14.Í9
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31*70
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Alexandria
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Debut, avui, a Ma dea da la ^ 1
amb l a tepoeldO de l a íontnosa **•
t uiurs. Aatanol·lai
28.58
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Nbre.
16.00
suela en tres actes, de l'Insigne m » !
Gener
00.00
16.17
tre BarWerl, E L la^BBERÜXO J * I
00.00
Novambia oanar
HAMAB^SES. P r e s e n t a c i ó de ROS»
COMPANYIA DELS FERROCARRILS
33.86
• Sakallaridis ; 33.10
LEOLMS 1 íPAOO C A U L E G O . - O ^ M
DE MADRID A SARAGOSSA I A
dissabte, a la tarda. TRENI LA CLtALACANT. — Comitè de BaroMona.
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dreg no lestiua. de nou a dotze, estaAvui,
divendres,
tnlt,
a
les
deu.
Piiturs:
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ÜLLERS FRÍVOLES
pel r e n o m e n a t a c t o r V O N
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r « D t n e n l tenor Galetà

S T R O H E I M

de la n i t KSTREXA del drama en
I quatro acte-» de l'enünent autor Charles Meré. traducció de J. Manjuet,
I I A FtUMMV. — D e m à , alssatote, a la
j tarda. LA FLAMA, A la m i , estrena
1 del drama en quatre actes, d ' A r t r l haoheo, traducció de J o r d à , OELOSIA

eatre Bosc

Tempomda popular d'òpera
ivul, divendres, a tres quarts de
i dé la nit, Interessant funció esC E
C I N E
t a d a I tPrtmera xepresenlacló de P A L A
L r a OTEUUO, per a demostrar a
Gran Saló de Moda
hteliigem puïbllc de Barcelona la
lAivul. divendres, tarda •! nit, proUncla de la veu del futor dlvo va- grames selectes. (Les formoses pel·lífcií VUCENiS SBMiPERE, ed qual. cules c ò m i q u e s :
71RIQUITRAQUE
impera I IP1ACIUIA.CI fou ovuclo- O0\V4B0Y
1 P-'MaSRIG AERI. L a
en tota l'obra, Per a donar relleu interessant pellícula de magnífic arlla solemnitat d'avui, s'encarrega gument, la qual, per la seva molta
paper de «UBSDBMORA» la nota- durada (6,000 metres), es dividirà en
axtísta CONCEPCIÓ COROMINAS dues Jornades. £ L iREl DELS VA-,
í\s. secundaran (Elisa Galltnat, R i - OABUNSOS. projectant-s,; la primera.
i i Fustí, Serrettl. Ros, Caivo, Po- I.a í o n n o s a comèdia. PER « A V E R
ír, Roà*l, cfaors. etc. Preus econò- VIST. per la cèlebre arti.-ia italiana.
ks Entrada, 80 c è n t i m s . — D e m à , ViICTORLX LlEPANTO.
Isairte, a l a tarda. TOSCA, 1 tercer
b de MARXM-V A la nit, CARMEN
' e a t r e
B a r c e l o n a
SONS O'AiRT MBHQE NUCOUAiU
Primer actor 1 director:
ENRIC JIMÉNEZ
ebut, avui, divendres, a les dev

n à r i a broma. — Demà, dissabte, festivitat de Nostra -Dona, axtraordinar: 1 selecte programa. Grans cessions.
A la nit, augment de programa, i
estrena de la Interessant superproduecló, S.MPHO. «per Pola Negrl,

Saló

Catalunya

Gran c.ne dt i i i t d a
A v u i , divendres. Moda L A M O L T
EVTRFNLAlilADA. per .Enid Bennel.
HHNV XEORiA, par Blabel Normand.
L A ILLA DEL TERROR, por Iloudlnl I IJl.n 1 ^ . F.XPOe.r.lO INFANTIL,
còmica. — D e m à , dissabte, estrena:
im=;'·i\p(BAir SIWÍRVT. U-?. G V A R DLA
686, per Tom MOore. A la nit,
gran estrena: L i a S P í / r r H E DE U \
CMPVTXA BLANCA, per Enld Bennet. — Dilluns, la « r a n reestrena:
ELS TRES MOSQUETERS, per Douglas Falrbanks. ires Jornades plegades.

Cine

N A T A C I Ó
PISCINA C. N. BARCELONA
Escullera de Llevant
A^'ul, divendres, a les deu de la
vetUa, repetició de l'èxit assolit
dlmecre'». 2.° Mntch Internacional

WATER-POLO
SPORTING DE F R A N Ç A
Campió de Paris
contra
C N. BARCELONA

• X

rovfe'd'rtB,

7 3 e setemibre de

M O N T A L E Q R E
Conrsria, Colònia Bosc, Pont Monges
Servei d i a r i d ' a u t ò m n i b u s , des da
' Badalona Horaris 1 detalls T e l è f o n s :
46 B, 3 2 » A I 6S5 B.
Recomanem a ttt matat$ t al*
particular» «na m a » a bé t w n
trs iu urtteUt o notei «uptleade*.
Oval no ens Al vostibU ter-nt

la ntMCimt absoittia

ll

Princesa

ment ets

crigtnalt amà un ft-

t4U o una

ftrsui

r

t

t

t
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Excursionistes

R. C. D .
E S P A N
(amb «1 SL·AXtOR.X)
U n i ó E s p o r t i v a de
(iCanip de la Unió)
iper entrades I localitats,
cel« de l'iEspanyol I del

O L
Sans
als loSon*.

f

C a r c a s o n a

C O P I E S
Circulars

A

la

F U T B O L
Demà, üissable, a dos quarts de
cinc de la tarda. Primers teams

,A ORTOPÈDIA MODERNA

A

(tentt

mtnor CMI d'aoalar útgnd»-

C e d e i x o pis
U n s e n y o r d e 39
moblat pel valor dels mobles, anys s'ocupar» de 4 a 6 de la
cua nova, ben «i(a&»a, w n - tarda amb on magatzem, du-OT. cambra de bany. K.: Baoya atx o cosa semblaut, amb mlMoos, 6, primer.
lorables referències. Escriviu
a Pere Quintana. Jonqueres,
núm. IS, tercer.
Entresol moblat
ceduUo menys l habitació; 3
Advocat
dormltorU, monjador. jardí, laTallers 1 despatx únic: C a r r e r d ' E l a e u d e l l e r s B l a n c s , n ú m .
8
bavg. íooptes. mes. R : Consell l i anys exercici a Madrid, «'o- '
de Cent. 247, tercer.
tereli per a psasant. «ecretaria particular, administració o
(darrera de la P l a ç a Reial)
- T e l è f o n
3 3 2 8
B A R C E L O N A
ijiialsevol empleu en Mbrica,
Per a llogar
fpecialliBt en la c o n s t r u c c i ó da la
magatzem,
banc, companyia.
A P A R E L L S
O R T O P È D I C S
pis amb ascensor, cambra de Indústria, etc. conducta IntatC o t i l l a O r t o p é d l o u Moderna
.iatile:
Juiiít
Rodríguez- Verdl, j
bany. etc Kt.6: Ponaterrlssa,
exprofeasos per a cada malaltia.
U. Horu.
fcra corregir 1 guarir les escotioiis 0 desviacions de
Aparells perfecclonais i lleugers per a g u a r i r o co- 1», «ntresul, S.» De 12 a 8.
|columna vertebral en lots els sraus.
rregir ets peus. V a r u s Bquino o p u n t s . Genus Vallloguer de dlfa-j
P ii o n r > c de
J o v e 20 a n y s
g u i n , i n t e r i o r o exterior.
rentspreus.Uruch I
Modal aspcctal de la caia
c,- 75. entresol. C. BIEOER. actiu, s'ofereix, no Importa on. I
Braguer Articulat Regulador
C O X A L G I E S
com, nl de què sia: educat, lUo- I
r« iiulntes, etc. Ess. 5488, Ramlodel especial de la caaa per a la reieució abiolula
Aosralla atperiala per a p a r à l i s i i n f a n U I .
bla Flors. 16 iannnoia>.
Dispeses
* la TRENCA DUR A.
KM3SNATOES de gomi per ala operats de poc.
F a i x a » v a n t r a ï a d * totes menea
Cames 1 b r a ç o s a r t i f i c i ala
G è n e r e s de p u n t
Senyora cedeix
^ra reduir al volum del vanlre
actiu versat en magatiam
2 habitacions, b. c . a tota pau- jove
T I R A N T S
O M O P L A T I C 8
i apresto», s'oleroix, raterèn.10. K.: Ramallore», 2.
cis».
SI any». Ksc: 6481. Rambla
F A I X A - C O T I L L A
pera evitar el carrega mautd'eapatllas.
Flors, 18 (anuncis).
C a r m e , 10,
MES
D E SO A N Y S D E P R A C T I C A
SON
L A M I L L O R
G A R A N T I A
tercer, segona, na o des seny orn L a M u t u a l A g r í c o l a de
a tot fettar.
Propietaris. S. A. para l'extraovió de letrinee. Dirlgir-se, per a
Iraspassos
F a m í l i a e s t r a n g e r a avisos, al Passaig dé »aut Joan,
Vendes
1 apissos p i n t a t s
Auto i camió
30,
l.er. I telfa 1^8 S. P. 1589 H.
La casa me* Important d'ta vene a terminis. RaO: Ballen, cedeix habitació Indepeudent,
paaya. Especialitat en tapis- SC. 3.er
moblada. Corts, l.er. a persona
Dtlna imh babltaeló. llo- T o r r * » S? T·n t S f
educada. B.: Corts, ò78 (fora).
y
tner 18 d». Traspasso i u i i c Bonanov», molt ben sos religiosos. ExposIolO parAdministrador finques ;
mauent ue qnadms a l'oli, araOtidfl comrstlblM tocant al sltsada per Is mil duroi.
a m í garanties de primer ordre, i
Gramola venc
«I" Mercat Sant Antoni. C - t a a 'prre gran, en poble i vat", oleogralics. etc. Fabrlcif
s'ofereix. Cllbretaria, 4, pral.
Casa particular
v . < i 9 d pròximH·ro·lonaamb clO de marc». Kamoillnres. no 138 peces veritable eang.v SarTraspaMO.
i i mi s i i i ^ a ^ M a !
]ardi I i»ort, es ven per iflOO du- compreu sansa visitar .iquetas donya. EO, l.er, 1,* Visible de S saló despatx o 8 atnlcí a tot es- •»
ros.
casa.
a 7. Tramv. 49ofi8.
tar. Konda Cnlversitai, &, l.er
F
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n ma,,.»
•eml·noa.dosbaqnets
p p a r d e n y e r i a £ ï £ ° % a AA Un tf O
rodt re. Boten, 4, final P^rtafarrla^a.
m
Bonica habitació
canri. TOCO per B.ÍVOI· pessetes,
L
l
o
g
u
e
r
s
l o a i a t o barraca teta tota
P E L L S
a senyor, gols dormir, amb reV - a s C L d dot,., ft Montíuic
feri-nele». Peuedí», 11, botiga. Arreglo l transformo. Venc par
iraspasao
tó^f^ es
ven por !.:.»• ptas.
Pianos
ailorrios. Vlllarroel. 48, pis sa[.'fito. moll ben situat, set A «•
C r aà or iina moron
tocant m
carrer
l 1 • » l i w 3 reau preus, brnoh
neu. Tallar.
vtu SalCJ,,
ES
D E S I T G E N
aoitaeiiM», per abeantar-ms,
B.» 78. enuesaol. C. uik'UUU.
l'^-MpeMatM.
dalOpl^osi 1 botlgue,*, renda
' i ' n r · r o » Horta amojardlu, | 8 o í iev*» o 8 Bvnts. Sacerdou, E L E O T S O U O T O B f l
f jç amoblat amb dlspatef. 11.536 ptas. anyals, pat lUOO
i ui i c
! electricitat, i a tot estar o dormir en ca»a
I
SISAHOM
|.M " " p a » © par U p D pM- n u a
es lloga perïo auroa.
reproduïdes en l'aparell
Salmeron, DM. seI ?,,
bnbltaclons. Lloguer T r > r r í »
T
n
r
r
t
*
P»'
""srar
seusa trns- 1: particular.
gvn (Orkata).
"an. P«a tranrla.
«ULTIORAPH
I " " ^ « punt oinirla.
1 UI i C
p8u traiivU, sat
i Kji L c «ij,,,,.
electricii • i
passo molta tat, confort modern, barsllsbabitacloBa. bany, wàter, lardl
T « . i i a . tocant carrer Carme. slma, ií-.·f.v ptes.
par 45 daroa.
Família castellana
Pia n r a n 8 habitacions, safa- cedeix hàbits- tot eaiar. RamlOtlQa "n11 irran »lvienda.
,,tr. «Manail· ISU» nat sar i s yran ^ i , , !
»prop
L .* looaut carrer d» Sant
u » w lent», [estat nou, venc
Casa Garcia Suaré»
Rambles. 50 duros lloguer sen- bla Centre, 15, primer.
j^uoguar 14 duro*, M teaa- a tota prova, per ptas. 11.MP,
se traspàs.
36, Ramola Catalunya
l e n s i ó ^'««l·ta·, •« traspas- raolt bon estat.
p j c principal »n carrer vénIn'r
•» bon prea en el H a v í r l mot<,r ""«· *. b*'
Dr. Dou,
i5
laiélon «SA A.
1 , ! ' trlc. prop tranvla, elecespecial Itat en laa da
i ^ u v i u qneu, en perfecte
tricitat,
terrat, lavabo, molt tercer, 1.' bonica habitació tot E L E O T K O Q n t U Z O A
estat, es »en par t.S00 pesfete*el·igont.
Llogtier
Vi
duro».
eatat.
Boblnats- Instal·lacions
l'Set ?n '«fre. »« tràapMM P n r r í Sedan, en molt bon
Ti-kff*» aOnicia, pau tranReparacions
I i W . ^ "•"ble», bon prítt. r u r u estat, ronc per i.wi
i ui i c
„„,[, |0i eonfort,
pef»?:93. Arrancada efactrlo» i
BUqnlD&ria Eléotrloa, B. L·
I
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e
r
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.
·
lloguer
HO
duros.
a
tota
prova
(Antics
tallers Baloall»)
fer«ód«rr0L,1'ctrlclul
L,0, . t r . esport arrancada eléc- 8. S'SO, 8*86, S"», 4'». 6,8,10 118 P i n o P"80* «••"er AragO dre- I I o 8 jovaa o matrimoni a tot Cort» Catalana», 416. T. 668 H
nessetee.
„
ta
Alxainpla.
Lloguer
U t U trlca, aluc saienu, »
f l s l^f,blÍ*ct<«* «otaa ban
De cotó. fina», ouv Da Al. K Juro».
pu.
aobladae amb MMOM*, tou prova, «a veu Dar
Antonl.se
<!• van en *• «aslorca ca»» * ffltjonf ncl, 0*30; per a »e í ^ a c o B<>n^n
Française
OH
ja pijo, i botiga ren- nvor. 0W, de 81. r-ïi. I de.sad» \-<itSit Hog-ian ï |íl»o». sau»a
iraipis, llcg'ur 40 daroa, mo- dlplomle dialra lecoa». Carrer
da l'any 8 "l. par saHu duies.
8-ï».
Oltm
dasc
mptes
als
re!
Ffora».
4,
porta 5.* M. O. Gallet
derna,
raieeut
roastrulda.
•a mobles.
pa»- Ca van eD c' Mallorca sa»a vaadori. l'relxura» 4 hla^a San- T n r r a » •*BI «íarvasl. Hoa·Par'talo.
d
e
v
e
n
d9
e
ni,0,
t
botir».
ta
Ca
tarin»).
gu«r
N
duro»
«en-e
"15 Jbabl-u, oas sa traspaai o r r e íUer sa di
Ir.i.--p:i3.
randa al ma* 965 pasaatas, par
:e sense traspàs. 8 habita- O f e r t e s
Enquadernadors
r í ^ e n e r í d a r o * prop ~ 86.(00 duro».
, s cion», asoatuior, bany.
Ba6: £mpresa Ideal dlnfnr- Per reforma venc ma'juinirla wator, molt cèntric, lloguer 46
mació. Kambla Flor», M, bal- sobrant. Cisall», guillotina, duro».
Sastre
xo» I>e3a&.
nrempe*», etc, ITovousa, 884, Raó: Empresa Ideal d'Informa- Tall anglès ensenyo pràctica,
M o b l e s s u b h a s t a Interior.
cld. Rambla Flors, 16, baixos
emprovar l retoc». EscrI. &4T9,
£>e 3 a 5
Rambla Flors, 16 (anunci*).
par absentar-me, sol* a particular», ric dormitori l saló caoba,
4 casetes
manjador
gran,
raclbldor,
liBiBonica botiga
Llogo
pis
Forners
píre*. »al.\a;ia. guarda-rubas. a Sans ]tuit Q per separat sa Tetocaior 1 n t l t u m del pis. Sols nen a preu mottecon-. mic Raó tocant Plaí«a d'Espanya. Pro- ('ofereix «cua». pWeflc, no l m-'
par a daiut. C. Ballem, 36, ï.oa, Jo·epA.Claví. 4. i rr-S.' Con»- pietari, Mallorca. «43, segon, 1.'
rta al Jornal. Esc,: 5ÍS0. Ram
5.' CQÜMM·
traccions eeonòml<juta.
L't trea a set.
i Flors, 10 (.anar"'»"
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A c o n s e g u i r e u una excursió ideal portant una
làmpara elèctrica marca
L O T . A m b la s e v a l l u m
clara i potent, caminareu de nit confiats
com en ple dia

Gronvia Layetana. - Telèfon 1371
Tocant a l a Placa de l'Àngel
A v u i , divendres. LX REINA DELS GITANOS, quart 1 cinquè episodis. D I RECTE DE P A R Í S . LA li i- LI A JU<Ï.ADOIlV. B L IDELATOR. CHANTILLI.
— Diumenge, sisè 1 setè episodis, l A BETMA DELS GITAlNOS, EN
NIICO.MBDBS OAIMBRBR. — Dniuns,
e.«trenas, projecítam-sf" MACISTE n
PR.XNK iMAYO.

Pruamnin por a a v u i ; P.'. .'AÍ.RNT
BN NÏ/r/XMiBD·ES CVMiBRER. LA R K l JOAi OBLB GITANOS, segon 1 tercer
episodi!. F K H K O APORTL'iNAT. í i E S
OOiVES ÍRRIWIER. cfmica d'extraordi-

l'S. ^

LES MES PERFECTES

Mlíies se^a 115 pies.

EA
i RIOL

calma a Tacte l enraen
pocs illes tota classe ie

P

D O L O R

K

Medicament per ús extero. Latioratoris
MORATú - Palautoriera

J o i e s

d ' o c a s i ó

Bafata* 1 sarrels de plata, a
pas. Compto or, plata, platí,
brUlanu I perla».
a a u r l a a a » 4.
Rambla deia» Flora,8 A
Cardenal Caaabas, 8.
M E D I C A M E N T S
ulmlcament p u r s , específic»
Ïarmaoèntlc» 1 aigQbs minerals,
a» reben directament dels punts
d'origen- Farmàcia ie Bottal
Balta. Rambla de Catalunya,
núm. I . cantonada Ronda da la
Cnlversitat-

Afilcil R

en els periòdics seryint-se de l'EMPRESA
IDEAL d'INFORMACIÓ estalviareu temps
molèsties i diner. - 16,
Rambla de les Fisrs, 16
baixos. Telèfon 4863 A

Màquina

d'aaorluro, 450 pessetes I arxiva*
dor. Alfons, SI.

Representants ton

per Catalunya falta, no pre
cisa algul comerclani, però In
dispensable tingui C OÚO passo
teametai'Uc per a dirigir au el
aen domicili una empra»» dl»
tingida amb poca corredors, po'
dent guanvar extraordinàriament i crear-se posició de Jura
aiò. A mé» del mostrari, rebrà
Imprassos. reté dels Ingresso»
8 por 100 per a despesos petltn»,
5tii peMetaa per oficina I 80 par
100 de la Kanàucia. Oferta» per
correu al Sr. «F. K-», Hotel Colon. Barcelona (Inútil provat*
bo personalment.)

y o m j j r e s
Fustes
fines
compro. Ofertes al 6486. Rambla Flors, 16 (anneis).
C o m p r a r é
a particulars llibres da totai
claues: espanyols lettrangers,
d'Arts, Clencle» l Literatura;
per a engrandir la meva biblioteca, Kscrlure a 6454. Rambla
Flors, 16 (anuncis),
_
de mola horitzontal, da 60 c. c,
a 1 metre de düunetre. Eacrlv,.
re erarta a E. Y £., Rambla
Flors. 16 (.anuncis;.

Rfg.

v6, — D i v e n a t - e s , 7 S e a e t í r f f i b r e <3è 1 9 » $

DARRERES
Jetaíe. ir^.essant seguidament a la
presó en qualitat d'incomunicats.
El fiscal ha anat a la tarda a l a
presó, per a intervenir en ia mstrucA S S E M B L E A D E C O O P E R A T I V E S D E ció dèl suman.
Demà, t en dies successius, contiFUNCIONARIS
les seves visites amb el mateix
iMadrld, 7, 12'30 maUnada nuarà
Sota la presidèucla d« M'Àlvar Ló- objecte.
pez Núfíez, president del Consoli
L'INFANT FERRAN
d'Administració de la Cooperativa de
Aquesta nit marxa l'Infant don FerFuncionaris de Madrid, ba tingut ran a San Juan de Luz. amb l'objecte
lloc avui, a las ooae del mati, a l'A- de passar una temporada al costat
cadèmia de Juriaprudència, la ses- de la duquessa de Talavera.
sió d'obertura de la primera Wsseiniilvu <le Cooperatives de íunclonaris, bU. >3. IA realitza el viatge eu autiupòper a aconseguir la Federació de toARRIBADA D E PERITS
tes que a £spanya s'ban constituït i
que encaoa no ban pogut respondre
Demà arribarà a Madrid u n tren
als Ans perquè foren creades, per la bospital militar.
inaiK-a de cohesió i dels eleenmts
En l'esmentat comboi vénen oficials
que tracte precisament d'establir i i soldats feits en les darreres opera(i^'unUlirair
ue^to. 1 Assemblea amb cions de la zona de Melilla, per a
la iFederació de totes les cooperati- llur iboapiialització a diversos estaves.
bUmeots sanitaris de Madrid.
Acompanyaven al senyor L t y e c Nü- D E L ' I N C E N D I D E L A H I D R O - E L E C flez en la presidència, don Felip GóTRICA
mez, oap del mlnisteni del Treball;
Durant la matinada d'avui h a n condon Francesc Montalvo, delegat de
Barcelona; don Enric Arços, d'Osca, tinuat els bombers a la fabrica crei don fEortc Poeurana, secretari del mada, la Hidro-Elèctrica. ireconelConaell de la Cooperativa de Ma- xent les rimes.
També han estat a la fàbrica slnlsdrid, el qual ha donat lectura a una
trada els enginyers i alts funcionamemòria 1 a les adhesions
ris de l a •fàbrica.
IDebpnés de la presentació de tota
•Sembla que l'incendi es produí a
els delegats, slha prooedií a l'elecció conseqüència
de l a gran densitat de
de la Junta Directiva, e n la mateixa fluid al tub altern
ad or.
forma que ho «stava l a pnvrialonal
Aquesta nit no ban pogut trebaque presidia.
Seguidament han parlat «Is senyors llar cinc fleques de Madrid, per manGascói^el delegat de Burgo*, senyor ca de fluid
Aquesta tarda, a darrera hora, el
Cuesta, 1 el president, senyor López
Nüdee, qui ha f e t el resum dels dis- director de la Hidro^Elèctrica ha celebrat una conferència amb l'alcalde,
cursos.
assegurant-li que avui mateix ba queTots els oradors ban estat aplau- dat restablerta, a Ultima hora de la
dits.
tarda, el correm ala téatres, fleques
i diaíls, 1 que dama quedarà restaCOMUNICAT OFICIAL DEL
MARROC
blerta la normalitat
Despatx oflotai de Guerra:
A R T I C L E REPRODUÏT
«L'Alt Oomisean d'Espanya al M a r roc,
de Tetuàn estant, participa a
«ta
Voz> reproduela l'article ediaquest nriBisterl:
torial de LA VEU 'DE QATAUUiNYA
Senee nowtat a t o t a l à z o n a d e l sobre la crisi ministerial.
protectorat.

P E N Í N S U L A

VENDA D E S E G E L L S

EN

ROBATS

8ANCHEZ

GUERRA

Vitòria - invitat a esmorzar pel
A m t l U L a l i a n a de la tarda la po- senyor Berga min.
iba arribat avui
U c t e h a eoUicltot del jutge d e g u a r - el senyor Sànchez Guerra
d i à o n manament «le registre en de- Jt l'estació l'esperaven el senyor
terminat establiment del districte del ©argaiuin, el governador civil, dcn
Cen&re, j la conresponent autorització Guülleia EUo, 1 la plana major del
per a detenir l'amo.
partit conservador.
Per te noticies que hem pogut ad(El senyor Sànchez Guerra ba sorq u i r i r , sembla que e s tracta de ç o tit c«p a Sant Sebastià en «1 ràpid
qwe segueix:
de les sis de la tarda.
(Fa algun temps es r a imprimir a
ELS
R E I S A ROMA

la Caea d e l a M o n e d a una emissió de
segeOls d e 26 cèntims, (però sembla

que

e l e e a « o l o r n o s'ajustava a les

o ü U g a d o o B d e r t v e d e s dels convenis
inteneciottalB i « e l s dedxà antívats
P e a s n i a l g u n temps, els capa de
l'anúu o h e Ò N t t r a n l a m a n c a d e g r a n
n o m b r e de plecs, 1 e n t o n a r - n e comp-

te a l e s airtorMats, l a policia pogué
oomprover q u e a l^Btabllment regla
traí a r m s'eetawen v e n e m .
L ' e s t a b l i m e n t registrat esta i n e t a f i a t

Sant Sebastià. — L'ambaixador d'Itàlia que es pensaiva sortir ahir cap
a Madrid, ba retrassat el seu viatge
per tal de celebrar una conferència
amb el ministre d'Estat
lAtUb pquerit pbjecte es reuniren
anit passada, sopant Juntament amb
el senyor Alba, 1 parlant del "viatge
dels Bels a Roma.
L'ambaixador italià 'be sortit aquest
mati oap a Madrid en el ràpid.

«1 c a r r e r d e la C r u z , dedíoant-se a
la * « n d a d e segells per a colleocAooa

DEL

FERROL

Ferrol. — S eapera en aquest deLC8
V Í C T I M E S I O A N Y S D E L A C A - partament 40 cuirassat «Jalme I> que
TÀSTROFE DEL
JAPO
ve a ter reparacions, es diu que impuitants.
A l a l e g a c i ó 4B1 HapO a Madrid,
També e'eepera el creuer «Cataluhan
"íacüllaft a v u i 'la següent nota
aohre e l s d a n y a produits per l a òa- Oa» per a fer reparacions en l Areenai.

Metroto:

MITINO
«A Toqulo d e a b a r r i s b a n quedat
destruïts, salvantee únicament els d e Santander. — (Ei propvlnent diumenge, organitzat per la Federació
Y o t e u y a , tíblha, Ushigonta i KolstilGeneral de Treballadors, se celebrarà
important míting per a demanar'
L ' i n c e n d i h a destruït e l s m i n i s t e - un
ris d e l e Governació, Finances. Ine-l'abandd del Marroc.
De^rfts bl baurà una manifestat r u o c l o púfljlíca i iFarrocarriis, la «Jef a t u r a * d e i P o l i d a , el Teatre Imperial. ció, la qual es dirigirà al Govern cU
l ' A j e e n a l mimar, e l Palau de T a k a - v l l a remetre les conclusions.
n—a.
q u e d a n t ^ demés, convertides e n
FERITS
r u n e s «mes 300 cases 1 bavent-bl
M à l a g a . — Aquest mati ha ancorat,
380000 vtottmos entre morts i íerfts.
de (Melilla, al vaixell hosQuant a Yokohema, p e r causa de procedent
pital «BaroelO», amb 262 ferits.
l l n c e n d i , s'ha perdut tota la ciutat,
comptant-ae e n t r a morts 1 Xerits, una BO toan sortit i:ap a Granada, 1 la
re£la cep a Matin d.
HXhOOO.
Eiitic e l s arribats figuren el coroT o t e s d u e e dutatt sofreixen gran
nel dIEstat Major Gutiérrez Janine,
« • o a s s e d a t de queviures 1 begudes, i
en un accident d'automòbil, el
• o t u a b n e n t se'ls estan trametent so- íferit
tinent Haicón que té la barba trosc o r s o s d e diversos llocs.
setjada d'una bala; els tinents de
Ba t r o b e n sense novetat SS. MM. els regulars d'Aihucemas. Ismael Silva
e m p e r a d r s i S A ul priocep Regent. i Manuel Bodnguez; el de San Fer
S'ha
declarat l'eetat de setge a les itando, iFranoesc Morales; l'alferes
e e m e a t a d e s ciutats, i s'observa gran del Terç, Antoni ocàs, i el Onent del
-vtgü&ncia,
regiment de Burgoz, Ctnl Camacho.
D'UN

ATRACAMENT

I N C E N D I D'ONA G A S O L I N E R A
e l ntixte de Toledo han estat
c o n d u l t e avui a Jelane els dos detlnMelflla. — Acaba d'ésser sufocat el
g u t a p e r l'atracament a l'automòbil toc que, sense saber l'origen, es proos l a aocletat Euskalduna, anome- duí a la gasolinera <H 4», afecta a
n a t s "FellciA Benito tAmaya i Manuel ] estació d'hidroavions •Dédalo·
G c t M à l a z Maníu.
Els mariners del baixell-pan; aufcA ta u n a d e la t a r d a b a n a r r i b a t a careo i i n c e n d i

Bt

INFORMACIONS
Demà. a la nit, marxarà cap a
Resuliaren greument ferits els mariners Enric |Vos,
Antoni Camon. Cestona el president del Consell, i
» r i a n 4 quedarà designada la persona
Joaquim Gonxàlez 1 Melchor Gil.
No ens estranyaria que demà oeleLa llanxa ba resultat amb grans
brés el president una conferència
avaries.
Aldarulls a Essen
amb el capità general de Catalunya,
Dusseldorf, 6. — En la regió
ELS CONSERVADORS I LES
R E S P O N - que es troba a Madrid, per a domunar-li una opinió sobre la situació sen no ba estat possibïe arribar i ]
SABILITATS
ocord en les gestions que venien fg
Com q u e l ' i n t e r è s p o l í t i c està v i n c u - de (Barcelona
se entre els patrons i els obrers ]
lat en l e s actituds <iue es dibuixen eu
naires, bavent-se registrat alg.:...
DE
MELILLA
la Comissió de responsabilitats, l'excidents.
ministra conservador, senyor Rodn
Melilla — Ha arribat aquest mall
Els minaires han desfilat en
guez d e Viguri, ba fixat la pusicló el tinent coronel senyor Barbero, que
del g r u p conservador en aquests ter- fermava part de la Comissió d E s festació per davant d'e les mines i
mes: Des del nostre punt de vista te- tat Major presidida pel general Wey- Alcaldia d'Esseu. Degut a l'a/r^
que adoptareu els manifesttanu,
nim idèntica actitud que els socialis- ler.
policia va veure's obligada a irj
tes i els republicans.
Udxi que ha desembarcat s'ha diri- venir,
canviant-se alguns trets 11
git
a
la
Comandància,
celebrant
una
Com ells tenim e l nostre jul format
vent-se rezlstrat alguns ferits
llarga
conferencia
amb
el
general
des de molt abans q u e l a comissió
A Wetter s'han registrat també Í
fos nomenada
No ens fan falta majors aclariments
S'ha disposat la installació d'un Uat- rlosos incldentts. Prop de doj
dels que teníem
zaret per u malalts infecciosos, a la obrers feren irupció en les ofkij
d'e la Direcció de les mines, de .
Sil accedim a formar part de la bocana de Mar Ghiça.
Demà, per ésser la festa que cada quals fugiran fa temps els directen
comissió .fou perquè e l Govern entengué que necessitava majors dades per any celebra la ciutat, bi haurà con- el personal.
Els obrers feren malbé tot qia
a enjudiciar 1 davant d ' u n requeri- curs hipic i torneig.
trobaren al seu abast i slncanuij
mviit d'aquesta mena. ningú pot neDE
BILBAO
de sis mil mioions de maMS
gar-se .
Ens trobem amb que el Govern es
Bilbao. — Les autoritats ban repe- vas.
reserva els seus judicis, i és dar que tit avui lés precaucions en els bancs.
no hl b a dret a aqueixa aotitud
Alguns d'aquests han acceptat la
Diem, per tant qu« no formularem protecció de pareQles de ta guàrdia
ponència ni dictamen sense que abans c/Mi.
ho facin prèviament els ministerials.
Als voltants de tota s'ha augmenDiuen els socialistes que tenen nta- tat considerablement fa vigilància.
tlus per a acusar als Governs Meura
.Alguns bancs han armat llurs ordeI Allendesalazar; nosaltres declarem naness de carrabines 1 revòlvers.
honradament que en cap document
Seguint Instruccions del comissari
VOLO D E LI
havem trobat prova que existeixi fi- general de policia, els agents han LA Q URAEDTRIAR A DG AR E GA
A
gura de delicte en l'actuació d'aquei- detingut a Baracaldo a Daalel MenRoma. 6 — El Govern d'Atenwi
xos Governs.
doza "López
Sembla que esta reclamat per l a comunicat als rep resentan-ts d'M
Anirem, per consegUtlent. e Idia 20
a la Comissió tan dividits com hi en- Dlreccif ge-ieral d'ordre públic, i que França 1 Anglaterra que ta eequ»
grega ha rebut ondre de marxar 1
es uu íindicaiÀsta perilles.
trem.
mediatament de Salomlna y au
Una altra qüestió que no ha quedat
en el golf de Volo.
TIROTEIG
resolta en aquestes reunions, ha estat
Ej Govern helènic ba dedanu 1
la relativa a les responsabilitats adMçüila. — Aquest matí els ínofoí tres
diplcimàtUcs esmentats que m
ministratives. Han nascut denúncies nan
íel s'gun-i dispr.rs contra Tizü ta mesura
era necessària per a
concretes davant la Comissió, algu- Azza
tar qualeevulla incident que pogl
nes, com le? del milió de Larraix és
No han ocaxionat dauys, puí/ el produir-se aa pas d'algun navili
de de bastant d'interès, però. és de la trets quedaven curts.
ger ilaiMà pel golf de Salònica
Incumbència de la Comissió l'examen
de delictes que pertanyen als tribuEn els círecte diplomàtics ha
EL PRÒXIM C O N S E L L
nals?
et gran sorpresa aquesta comunu
Madrid. 7, ? aiatmada ció del Govern grec, que pot
Crec que s'optarà per trametre les
El vinent dimarts se calebrari Con derar-se ridicola, si 0 0 amaguis 1
danüncies ala tribunals, t a n t c t v l l s . -ell de minisa-es.
evident desig d'esravlar a l'op
com militars.
pública internacional sobre de
J
U
T
G
E
E
M
P
R
E
S
O
N
A
T
E l ssenyors Rodrtruez d * Viguri. T a
(tendons lalíanes, absolutament
boada. Ruano, i Rodríguez Valifés.
ciflstes.
Ha
ingiessai
a
"a
i.fïsó
l^romunshan reunit aquesta tarda I han acor- cat. el jutge mmolclpal mi^-ri del UlsNo es compren, ja que no
dat distribuí r-se elt documents per a ú1::e
.le Chambe.-i. «n fuu:: us do cap perill ni eitat de guerra
el seu estudi, trametent al senyor j i'-tfgè
i instrucció, don \1110ni Cascs. Grècia i Itàlia, que poden svn>&
Ruano aquells que siguin susceptiaquests moviments de l'esquafiu - \
bles de còplu per haver sostit cap a
' P A R L A E L M I N I S T R E D E L A G O - pa ni tal comunic.ició del gcvern [
Santander.
VERNACIÓ
tenes a les potè-icles, quan llà.r.r
establert d'urr mairera pírfec'anK'
CONFERENCIES
AMB E L PRESIE l ministre de la Governació ba clama el caràcter pacifle de l'ccq
D E N T . — L'uESPA,ïAu. — L A QÜES- rebut aquesta matinada els períodisció de Coríú, -cte re<iliizat utiicaití
TIÓ
ECONÒMICA. — E L G O V E R - tescom a mesura coercitiva per a
NADOR
Aquesls bban preguntat:
gar a Grècia a denar les deguil
—S'ha reunit vostè aquesta tarda satisfaccions per i'assassmat dels f
El president del Consell ba rebut
aquesta tarda els ministres de la amb el senor Portela 1 amb el pre lians. a menys que Grècl* pensi
Guerra, Marina I Finances Ha con- sídent del Consell?
mateixa en !a g'jerra.
ferenciat detingudament amb els tres.
—Si;
ens hem reunit, pero ha esL'opinió que preval en el Ctt
no cal perquè
El ministre de la Guerra ha portat tat incidentalment
plomàtics és :a dc que tot així -t
els darrers telegrames del Marroc que comentar la .reunió, donada l'amistat dinfleu
simplemínt que Grècia conttr
que ens uneix.
no acusen novetat en cap zona.
en el seu sistema de pr-rvocar
Es publiqueu <ta periòdics.
E l ministre de Marina 11 ha dit que
i..e- .ment 11:1 subitraures al cos
si bé ahir saltà un furiós llevant que Els tadlers de modelacio segueixen me-it dels seus deures 1 fent
clausurats.
II féu témer per la sort del cuirassat
a aanera de rtmame. elperib d'
•Eepanya,* acaba de rebre un i.-patt
guerra, que no es pot fer 1 que cn 1
PARALITZACIÓ A B I L B A O
en el qual se 11 comunicava que ela
SG'ut no està dm·r- de les inte-uii^
treballs continuaven sense interrupBilbao. — Ha esia/i ancorat el va- iUiiianes. — H ivas
ció 1 que es podia considerar salvat por
•Tonl·, de 3 050 lones, havent
el vaixell.
estatf despedKs 36 obrers que consti- I
t a conferència del ministre de F i - tuïen la tripulació.
nances ha estat molt interessant.
Alguns miners no assodac* han
El senyor Suàrez Inclàn ha anat proposat la celebració
d'asemblees
a demanar al president el seu ajut en tot els poWes de la zona minera,
en la seva tasca de sanejament que amb assistència dels obrers agens a
pensa empendTe en la Hisend.
les urganilzacious comunista i SocíaLi ha anunciat que acabav ade tra- Uista, per a estudiar la qüestió de
metre a H ministres notes demanant- ta vaga i ta forma d e resoldre e t
los que com més aviat millor, enlles- conAiote.
teixin ele pressupostos parcials per
MADRID. - Gener 1 C» •MIW _
L'i,i«.ié4 ha c>r«a'niat la dimissió
que necessita trametre el pressupost t&i governador t:... de Hi-bac. que i Centre de subscripcions 1 cobrai»6110
general i presentar-lo a les Corts ans , l'ía vi'itai aq-ti-t mati P T aaiïa* I Tudescos. 30 I I I . baixos.
•
del 15 de novembre.
I -nir 1 que té nec-'.' '*:•rt#f«-r-4e :111a1 També es ven al quiosc del csrwl
A més, s'ha recomanat l a reorga- operació I que per aquesta causa es d'Alcalà, cantó a Pellgros. de « * r
|
nització dels serveis amb les regles i veia obligat a abandonar el càrrec. Paulci Lujan.
A SEVILLA: Al carrer de Slerpe». M
que determinen les Uels.
—£5 exacte que ba ofert V. el carA VALENCIÀ: A «La Corresponia
Ha d i t el senyor Suàrez Inclan al Irecde (^ernador de (Barcelona a don
ela de València». MljVana, ^ > 9
president, que en octubre cal reco- | Gerard 00val?
A PERPINYÀ: Francesc Cornellà»l l i r una emlsió d'obligacions del Tre—No, no és exacta, així com «BhA PORT-BOU; Jauma Subirana
sor i una altra ea novembre, 1 que poc a cap general, qptn diuen alguns
A LISBOA: AI Palau Conde
cal arbitrar recursos
diaris d'aquesta n i t
da. Lango S. Domingos, 11; " ^ 3
També li ha parlat de la necessitat
Per últim, ha dit que gràcies a l'ac- caria Restauradores» 1 «Messegíde resoldre el problema dels ferro- tivitat del ministre del Treball aques- de la Presse», rua d'Duro. 146- . ^ A
carrils, que no poden continuar amb ta tarda, a les sis, s'ha pogut restaA PALMA DE MALLORCA: OsBUM
el règim de bestretes.
blir el servei elèctric e Madrid.
Urola, quloec del Bom.
,1
S'ha
convingut que el senyor SuàA OPOBTO: Rua Santa Catarln·. »l
rez Inclan celebri una visita amb el
LA
VAGA D ' A L M E R I A
A COIMBRA: L. Miquel Bombar»!
ministre de Foment, senyor Portela.
A BRAGA: Conceiçao da Pocmt
Almeria — Noticies de Seran diuen
per a designar nou governador de
que persisteix la tranquillitat.
Barcelona
Avui han entrat al treball nombro
A PARIS: Klosque Francc-I'*-''.!
A q u ç s t e c o n f e r è n c i a ee celebrarà
| ecs obrers de les mines de Cantarà. W. VandevlUe. BoolevaM
demà.
I
A v u i n o s'ba (et res sobr» el p a r - ' Los Cafíos i Caberga i de l'estació deia eina
1 ferrocarrils anelRSo*.
A FUNCHAL- Jacint Flíu^r»

E S T R A N G E l

Mésdelconflicti
italo-grec

E l s que v i a t g e n poden ai
| quirir L A V E U a l s se|
güents llocs:

