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da Gracia.- 84.— Tolaton 1451-4
Tallara trimpremta:
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Per acord nmnielpdt, resten exegeta
del pagament de drets els comerciante
i industrials que repintin llar: establiMOL, abans del quinse de saetee.
Cal aprofitar aquesta franquicia temporal per embetir els carrers de la
ciutat 1 per clignificatt los, convertint
els rfials a la ¡lengua 'nacional.
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D'EN

De tots els pecats que cometen els fills de Cata1uiVa—a7aayolitzats lin güísticament, el més greu de tots és potser el de posar-se la llengua exòtica als llavis en les estades estiuenques a les
pobiacions de la nostra costa, del nostre camp i de la nostra muntanya.
Ridícul és, i mesquí, l'ús habitual de l'idioma espanyol pels
catalans dintre de Catalunya. Tanmateix, a Barcelona, la parla
emmatllevada ressona al costat de la parla auténtica deIs espanyols i dels hispano-americans immigrats. I pitjor és la parla
exòtica, portada a la vora de la nostra mar, als conreus de la
plana i a les arbredes de la muntanya, on es fa més antipàticament detonant.
Entre el castellà usat per alguna catalana al Passeig de Gràcia, als teatres o als cinematògrafs barcelonins, i el castellà usat
per aquests catalans mateixos a Caldes o a Caldetes, a Sitges o
a Roses, a Puigcerdà o a Com-prodon, hi ha contra el darrer una
pila de circumstàncies que el fan més denigrant. La malura que
pateix Barcelona, i que l'avenç de la renacionalització catalana
va reduint gradualment, és portada per unes guantes colles d'estiuejants catalanescament indesitjables als llocs on durant la
mejor part de l'any ressona pura i sola la llengua materna.
El castellà d'istiu és el més trist dels castellans de Catalunya. Aquest castellà de balneari és lleig i és còmic. I caldria fer
notar aquest fet a la nostra gent rural, a la pagesia catalana,
que sap riure per dins i que copsa ben aviat el cafre humorístic
de les petiteses humanes. Els catalans que aprofiten l'escampada
de l'estiueig per portar als mes bells indrets de Catalunya la
malura de la llengua forastera, haurien d'ésser objecte de la
venia/rat a irònica dels catalana comarcals. Si en altres temps i en
altres llocs, l'adopció d'un idioma estrany podia ésser presa com
un senyal de superioritat respecte a la gent del país, avui a
Catalunya aquest costum és un senyal d'inferioritat d'esperit i
de perversió estética. Es un doble pecat contra la pàtria i contra
la bellesa.
Els catalans que menyspreen el llenguatge propi enmig de
les colònies estiuenques, insulten de fet el nostre paisatge, ofenen
les línies immòbils de les nostres muntanyes i les línies bellugadisses dels nostres rius. De vegades nosaltres imaginem com
un episodi fantàstic, una revolta d'arbres i de fonts, de velis camins i d'antig,ues masies, que prenent forma animada van a envestir els fills de la terra que així profanen la nostra més noble
riquesa espiritual.
Els catalans de les comarques, els habitants de les nostres
clarea viles, els terrassans i els masovers i el pescadors, haurien
de donar als catalans que parlen el castellà d'istiu la Mecí del
patriotisme lingüístic. Els haurien de fer veure, amb una fresca
hallada, que la llengua imposada no és entre nosaltres una llengua distingida, un llenguatge de senyors, sinó una llengua de
criats, un cas de humiliació i d'ajupiment. El pagès que parlant
el sen propi Ilenguatge blinca el cos damunt la terra mare, és
solt més alt i molt més digne que el ric vell o riou que blinca
l'anima davant l'idioma de l'opressor.

sileacie de la piusa bolo/isla
es calaslrelica
—o-Segens les "Dernieres Nouvalles'', en una recent reunió
dels treballadors de la premsa
Soviética, el camarada Bubnof
feu el següent raport:
"La situació dels diaria bol-.
xevistes és eatastrefica. El primer gener d'aquest any, hi
havia a Rússia 803 òrgans so a
vietistes. El primer agost, en
resten nomas 299. A aquestes
mateixes dates, Itur tiratge global era, respectivament,
2,661.000 i de 993.000."
Segons J. Kessel al "Jounal
des Débats"aquestes xifres, amb
tot i Itur eloqüencia no daten
que, sobre els lectors que resten
als diaris sovietistes, nombrosos
56n subscriptora forçats. La
situació de la premsa bolxevise
ta es realment. catastròfica. Al-re s'explica, d'una part, per
l'enuig mortal que es desprèn
d'aquestes fulles grises, mal
impresos, el paper de les quals
s'estripa i que repeteixen cada
dia, la caneó de l'enfadós i de
' redi a ultrança. La gent de talen!, els manca. Llevat d'alguna
fulletons fogosos de Radek i
els editorials àcids de Steklof,
és rar de trobar en les columa
nes soviètiques un adiete que,
per la sera forma o les seves
idees, cridi l'atenció. Les redada
eions dels diaris bolxevistes són
i ntegrados per escriptorets fra-z
eassats, bohemia, ideblegs boireses, etc. Llur producció
b inada fou lamentable. Si, a
aloscou i Petrograd, els diaris,
a mb molt de trebail, manrenen
una apariencia de redacció, a
pr ovIncin ha estat una bancarrota. Ileu's aci CIÓ que dels
(liaras de provincia escriu la
“P ravda", de Moscou.
"-aquests diaris, malgrat de
Hur diferencia de format i de
Paper, s'assemblen !ap ta com
dues gotea d'aigua. D'aspecto i
co ntingut, són identleament
grisos i idènticament enutjosos.
En d esplegar una d'aquestes
hi trobareu una mica d'"afa
ta p olítica", una mica d'inforM eció per radio, un parea d'inter minables articles sobre tes
ala estions mundials; ella adietes, p obres, peseta, san redae? 1,8 per dos o tres col.laborador s i ncanviabica. Les päganes
Só n plenes
de no importa qué i
Per ing uaribles graternans, que
t' In quieten perdudament per

Full de dictad
UNA TROMPADA, NO

COMPTA.
He llegit un vibrant artide del nos-

tre estirnat confrare La Ves confiant
que el Govern destituiria el governador
civil de Girona. Em temo que aquesta
confiança resultara. fallida. Que ba
fet el scnyor Lueje per merèixer una
mesura talment drástica? Ha agredit
en "quadrilla" el director d'un diari
que tenia el mal costum de parlar de
les qüestions del joc.
Reconoguem, en primer lloc, la imprudencia d'aquest director de diari. El
joc, encara que la Constitució no
digui, es un tema tan relliscós com el
tema de les responsabilitats de l'Irresponsable. No hi fa res que un liana
vegi amb els propia ulls el funcionament frenètic de les timbes i sàpiga
de ciencia certa que ni l'Estat ni el
Municipi treuen cap profit material de
la tolerancia d'un vid pertorbador de
la societat i de la familia. Un hom, si
es prudent, ha' defer l'orni.
Altrament, quina importancia te l'agressió d'un governador contra un periodista després d'haver presenciat l'aagresió d'un ex .president del Consell
de ministres contra un general, presi(kilt del Tribunal Suprema de Guerra i
Marina?
La bufetada i la bastonada, dins la
història política cl'Espanya, fan un paper tan transcendental com tes Ibis i els
decrets--poser mes—. Suprimim les
trompades i no resta sine, un munt de

paperam scnse solta.
Es que a hores d'ara saben gairils
coses d'un primer ministre espanyol
anomonat Calomardc? No en sabeos
sine, una! La bufetada que li va clavar la Infanta Carlota i la seva galant
resposta: "Mans blanques no oferten".
Es que de tot aquest rebornbori
les responsabilitats en restara gaire cosa? La lsufetada Sánchez Guerra-Agnilera i alguna abra que potser rebrä el
senyor Alba o poseer el senyor Prieto.
La immensa majoria de leg,is'atures
quin record deixen? El d'un escindo!
—el mes formidable en els anals parlamentaris—, el d'un escàndol en que eis
diputats s'abraonen, bastons cnlaire.
No esperem la destitució del senyor
Lueje per haver agredit un periodista.
Si hagués torejat un vedellet, ah, alesllores
aleshores potser sí que el Govern acordaria de destituir-lo!

Caries Soldevila
coses que no intere s sen a ningú. La majoria d'aquests diaris
són impresos damunt paper
que, desgraciadament, ni tan
Pu's serveix per earagolar-bi
un elgarret."

-BARCELONA, DIVENDRES, 10 D'AGOST 1923
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LATERA HISTORIA DE JACINT YERRE MES PICSIFICITS QUE
Amb bon sentit, o ben aconsellat, atoasen Cinto resta /mil,
a la premsa periódica despees de
publicar-hi "Un sacerdot calumniat", fina rany noranta
set no hi torna. ja veurem porque amb Inés breó que abans.
Vencent grans dificulta ts,
publica cli "Sant Francieseh"
per demostrar, d'una para que
la seva intelligencia en res no
havia mimvat i seguia clara com
abans, i d'altra, per remeiar
creixent miseria que palia. No
obtingue per a la seva obra la
llicència eclesiástica, cas qua
mes endavant es repetí amb
"Les flora del Calvari", gemec
d'un esperit adolorit. No votem
comentar aquesta abstenció;
ben agrament es comenta lote
sola.
No tingue el "Sant Francesch" l'èxit que n'esperan. La
premsa Muro la posa als núvota; la que li fou mes afecta
en la setmana de glOria. Pernmortalla a la setmana de passió no dient-ne res. El pabilo
piadós que rhatiria esgolada so
n'aparta esgarri fa t.
Per Na Deseada Martínez
s'assabentava Mossen Cinto de
tot el que d'en -reeollia en les
seres relacions particulars i es
murmurava pel veïnat; per alguns capellans, arillos addictes,
del que es deia a les sacristies.
Aquesta maledicencia li feia
mal per dintre. encara que no
ho traslluís enfora. Suggestiunable com era, el setz eervell
era com de cera ablanida; la
ditada impresa, allí es quedava. D'aquest afee Na Deseada
n'era mestra; ningú com ella
lunaria el que miltor podia mourel en determinat senlit. Esdevenia sovint que ei que agitella oblidava ell ho recordava
passat temps i lw repetia eom
cosa seva. Tot això Ii amplia
el cap de prejuditiis sobre coses i persones que li enfosquien
l'enteniment. De Vial en relea
noves que l'afligien. La (lirameció era allí ferotge per part
d'antics amies que Ii giraren
resquena i de molla gcnt del
poble, segons consta en lletres
del meu "dossier". En una d'elles, entre altres coses, es diu
que regentava una casa de dones perdudes. Viure alai, avui
i demä, i despres tornem-hi,
amb sorda monotonia, no es
viure si no s'és masell de mena. Mes altres incidents
agreujaven la vida per si no
ralti llagues prou. La vinguda
sobtada d'un creditor amb un
"pagare" vençut, comples d'impremia no pegata, notifIcacions
judicials d'embargament, dones q u e ploren reclamant
quantitats deixades de bona fe,
planys de Na Deseada que no
sabia com fer-ho per posar pa
a taula (si fa no fa era una administradora com ell), Ii nata
zeraven l'anima tendra i delicada. Mal menjat i així turmentat, es compren quC Moscón
Cinto .s'estlangufs i agafes la
malaltia que el porta a la mora
curts anys despees, a Villa Joana. La seva testa, de bell contorn, abans tan arete, li pesava enfora com la trujal plena
que torea la brenca d'on penja; amb la cara pansida i el cos
caigut ,semblava que la terna
el crides. Feia }lastima de veurea tan consirós i pensatiu, amb
aquella sotana esgroguelda i
aquell manten de voraviu esfilagareat.
Fent-se càrrec do l'estat en
que es trobava, es natural que
cerquáa una sortida a tan triste situada, i de nou apena a la
premsa, en primer lloc per defensar-se del mosquee que amb
fia seva murmurada el fiblava,
despres per rebatre la munió
d'enemics que, al seu entendre,
no sempre encertat, II posava
paranys, i, per tiltim, per posar de matlifest davatit deis esta/notita del riostra petate (que
seguia estimanalo com sempre)
la miseria que el monsumia.
Aleshores es miau escriví els
memorables adietes "En defensa präpia". Alguns
com "Siti per fam", annaigua
molla alta piadosos. E n nitres,
empella condales tots els que
creia enemics. Els uns eren de
mata entranya i els ani s es eren
fingits per la stzva fantasia, fe,Mimen suggestionable. L'escomesa posà enfront gent de
consideraci6 que fins aleshores
deixaren passar indiferents la
turbonada. D'enl.re tots, els mes
benevols el tingueren per home imprudent i fora de test; la
majoria per boig rematat. L'ambien t que se III creä li bou Osa.

favorable 1- r ol "tonel tonel
tanqueu-lorl creixia per momentos. Sigui per lluir-se o per
seguir el corrent, Uhu inetge, de
nom Manea, no especialitzat
malalties mentals. sense acure
el matan i cense que al/4;U ii ho
dentellee, publica da un diari
local un dictamen declarant a
atoasen Cinto alienat per pelar
de deliri de persecucions. Res
més pobre de doctrina que
aquest dictamen; pera l'"Agencha Menchete" en china telegràficament un extracte extens als
quaranta nou diaria que servia,
con/ si hi hagués interés en qué
tot Espanya sabes que el cas
atoasen Cinto quedava definitivament resolt per la ciencia.
Com sigui que la gosadia de
rimprovisat ailienista fos valentment esmicolada pels defensora de Mossen Cinto, es
digué aleshores que altres metges de major autoritat sostindrien el diagnästic fet amb mes
abundoses i termes raons. Sabedor el doctor Giner i Partazas, indiscutiblement el primer
dota nostres alienistes, de ea
tremola 'que es parlava, convoca a casa seva la nata i flor
dele especialitzats eis aquest
ram de la Medicina, i amb ells
l'interfeete per examinar-lo delingudament. Iii comparegué
atoasen Cinto, i preguntat i repreguntat per uns i nitres delieadament i manyagament,
toas dei.xava encisats ami) la
senzellesa del seu dir. Designat
cutis a ponent. per eMetre h i tforme pericia l el doctor Giné,
cap i mestre de la majoria deis
presenta, unànimement el subsenviren. pubeicant-se integralment per tota la premsa addieta a atossen Cinto. Es un
treball ben raunat i traeut. Eit
ell consta que l'horne examinat
Os excessivament afeetiu, d'eseassa Voluntat. i de .sana mentalitat; passant mes enna, condal/ rodonament qt.at an compte
de palie deliri Lie persecucions,
tot decanta a creure que es
tracta realment d'un perseguit.
D'aquest document serias no
se'n donà cap co y a telegraticament a la premsa de fora
com es feu dc l'altre.
Allunyada l'amenaça d'una
reclusa.; i quelcom millonada la
citació econämica per les cae
ritats que arribaven en aquella casa (malgrat ea mala administrada, que tot ho devorava, Mossen Cinto hauria anat
tirara amb relativa placidesa
la defecció dels seus antics
amics no li amargues la Vida.
El fugitiu de la Gleva no retroba a Barcelona i l'ambient que
hi deixa. Ells entusiasmes d'altre lampa s'havien esmortull.
Ni ells versas vells ni els nous
que treta a la Ilum encisaven
ara la gent Iletrada. D'aquelles vetllades en quii se Ii reSien humenaLges i ovaciona, do
les quites el jovent d'ara no
seat pot formar una idea prespera, más que recordant les quo
ha vist tributados al nostre
Guimera, quasi no en quedara
rastre ni merneria. lb o enyorava Mossen Cinto en la solitud
de la seva anima? Jo no ho sa;
mes llegint el feixet de lletres
que consenso d'En Pepratx clarament es veu que ni ell ni cap
felibre de la Provena sabien
comprendre que fina EA poeta
s'e.svaís en ensorrar-se l'homo.
Ell cita noms i ITIÓS noma del
món do les lletres catalanes i
no capeix perquè sobtadament
callen, no ja sobre el plet de
atoasen Cinto, Sim.1 sobre les
antes mateixes obres corn ai no
fossin ja dignes des lloança. No
s'explica perque es fa el silenci i la tenebra a l'enlaten d'un
nona gloriós, cota ningú no
s'explicaria que no done Ilum
nil far de la cesta sois porque
les onades de la mar baten amb
fúria la roca damunt la qual
s'aixeca. Els germana do sang
de:1 Rosselló, i de mes erina,
segueixen glorificant el nostre
poeta i tradueixen amb destiei
les sean últimos obres; eles
fan secretament conectes que
mensualment li giren. Que seas
en dona que altres, amb qui
les parteix, també se'n gaudeixin? Ells no comprenen com
ací no es pensa alai, i com que
no ho comprenen, no ho creuen,
aixf Ilegim en illetres d'En
Pepratx que, fent-se rialleres
illusions, ii diu que té a la punta de la Ilengua el nom del poeta que els Jocs Floreta -guanyarà la flor natural. 1 passa
la diada del primer diumenge
del mes florit i aquest nom es
cremat 9 ntre tantea &tres. pli-

ques. Això es repeloix tres anys
sea-mita, i en cap d'ella el nont
exccl da esmentat. Pensant
santament havem de creure que
no n'era Mereixedor.
En la vida mate sentit les
galtes ruges con] cii illogir aquelles Iletres. No es que en elles
lii hagi agror ni censura per a
ningú; etl que en elles hi traspua és el sentiment que aci no
es veiessin les coses de aloaSan Cinto amb la mateixa altesa
amb que es veuen des d'atila.
El munt de xafarderies que ad
es prenien com elements de judici per condemnar-lo i anultar
Fa seva personalitat, inhabilitanta° per continuar la seva
obra, mas enlla del Pireneu, no
fan cap ombra sobre el poeta
que enaltí la nostra rnisaga.
El que ella desitgen es que en
les tardanies de la vida segueixi escrivint, escrivint sempre;
que el sol vagi o la posta do-.
nant " a la nostra terra la Plum
que porta dintre sense que cap
núvol la tapi. Que hi fa que el
sacerdot estigui en oberta rebellió anda el sell prelat? Que
hi fa que aisqui o no visqui
amistaneat amb una dona? Que
hi fa que hi esmerci els cabala
esc.assos amb que contrita? Aixe es un plet entre ell i el seu
!atabe en que res hi (enea que
acure. ales els nostres hornea
de alares sí que Cenen qué veure en quii la pulieia Ii pertorbi
Pentertiment, perseguint-lo; en
que se'l vulgui tancar, en que
un qualsevol cl detzlari boig, en
que se rassetgi per fam, en
que el poeta desaparegui i quedi en el seu leou la triste figura d'un orat que e/1s el rectordi, can ja no es tracta d'un
plet particular sine de vetllar
rer l'obra d'un /tome ;al qual es
vol incapacitar en eit que te de
mes preuat i es ja patrimoni
de tot un poble. I es aquest el
greu pecat que cometeren amb
aloss'en Cinto els Pletrats que
l'abandonaren riu avall. Centile
rice d'eselavatge els feren °lindar que els pobles que no emparen els seus hornos, siguin
caín siguin, no .són dignes de
Arribem a l'últim episoli d'aquesta histäria que té quelcom
de vergonyosa. Convençut atoasen Cinto per una elarga dolorosa experiencia que de Barechona res no en treuria per millorar la sera sort, se n'anà a
aladrid acompanyat de Na Deseada Martínez. Noves documentados del que allí passà no
en tinc; personalment sí que en
se quelcom; mes com que això
no tal cap valor provatori, res
no en diré. Poderoses influencies l'ajudaren; mes tot fracasal/ per mostrar-se En Mora
gades irreductible. El nus que
no es podia destligar, Deu el
talla. D'un atac d'assistalia
mori Na Deseada Martínez durant l'estada. Semblava que
amb això el camí era obert per
una reconciliació 1 el perdó;
mes el bisbe Morgades Multa
encara, i creuant-se lletres i
mes Metros, a la fi el nostre
poeta posa la firma a l'acta de
submissió quo li presentaren.
Per compro/1dr° mm En Morgarles fou torna llegeixi's els
següents paràgrafs d'una Pletra
de Era 31. F. Miguelez, monja
agustf de l'Escorial, que hi
entre els meus documents:
"21 de febrero, 98. Mosén
Jacinto Verdaguer. — Mi queridísimo amigo. Con la suya
del 18 que recibí ayer, llegó
otra carta del obispo de Vieh
contestando "bruscamente" a
la carta mfa de seis pliegos, y
dándome la noticia--do haberse
terminado "todo" con el beneficio de que usted me habla.
1Mil veces alabado sea el Señor! — No quiero contestar a
esa carta del obispo, porque si
lo hiciese quiz(t se deslizase
algo la pluma. Es una rociada
contra mí, al mismo tiempo que
me da las gracias por lo que
trabajé; pero lo dice de tal manera que ofende. Parece que
dicho señor obispo no puede vivir sin reair con alguien; pero
yo, que no en vano soy agustino, tengo bastante "correa"
para esas cosas. Lo quo sí hare es conservar esta carta (entre /os documentos del asunto)
que retrata de cuerpo entero al
hombre que la escribió."..
Després de la mort de ellossen Cinto rebí del susdit frare
aliguélez una Illetra que malhauradament no conservo per
dosen me y a (qui podia preveore vingués un dia que la neceasitée?), en la qual ein diu que

situació d'Alemanya
(del nostre enviat especial)
Tota la vida d'Atemattya está
avui posada sota aquest fet:
govern de Kuno, per mantenir
la resistencia a la conca de la
atare ha fet prestees enormes
als industrials. Amb aquests diners, els industrials han pagel,
e/ jornal del sobrers, i alai han
assegurat la resistancla passiva. Aquests presten han estat
fets a termina a seixanta, a noranta dies. Ara be. En el transcurs del termini dels préstecs,
els industrials fan baixar el
nutre- La qual cosa vol dir que
quan arriba l'hora de liquidar
els presten, l'Estat rep ama
quantitat milla. I això, no perque els industrials no iornin rigorosament la quantilat que els
detall l'Estat; sitia perque aques
La quantitat, en el transcurs del
termini concedit, ha perdut el
seu valor d'adquisició. La quantitat del préstec, lenta, fa floran
la -dies, en el moment de traetar-ao, un valor td'adquisiciá,
posem per ces, de mil, mentre
que en el moment do la liquidació amb prou feines te un valor
de deu.
Aquesta es la gran iroballa
de la indústria alemanya. Tota
la vida d'Alemanya esta influen
Oda per aquest fet. Jo pago per
la me y a habitada dos cents
mares al dia. El tracio el vaig
fon /Muna passat, es a dir, aman
dos cenia mil marcs em costaven dues pes.setes. A la fi de la
setmanaliquidare el meu compte. Però a la fi de la seta-nana,
s'haurà produit un fet extrztor(linera El mara haurà baixat. El
dissabte, abans de passar comples amb el propietari del meu
hotel, per tenir dos cents mil
mares, n'hi haura prou amb una
pesseta. De manera que jo }taure dormit tota la setmana a
meitat de preu.
El propietari del meu bote},
pel seu cantó, (araba fa el que
pot. Per un cantó tracia el lloguer de la seva casa amb el propietari, et dia primer, i paga el
lloguer seI alia frente. Paga, per
tant, cinc, den) quinze vegades
menys del que hauria de pagar,
porqué en aquests trenta dies,
el maro ha perdut cinc, deu,
quinze vegades el preu que tenia el dia primer. Amb el personal de l'hotel, aquest horno fa
el mateix joc. Tracta e sou dels
cambrers el dilluns 1 els paga el
dissabte. En aquest, temps, el
mitre, val la menea de manera
que eta cambrers li han donat,
grataitament, la meitat del seu
estere.
Alemanya es podria 'comparar
avui a una cadena de gent que
es roba mattamment. Tothom
ha per un cantó i es deixa robar

té llesta l'obra en qué tot es
posa en elar. La publicació d'aquesta obra Ii fou prohibida
pels seus superiors. Si temps
a venir es donada a l'estampa,
estie personalment cert que
amb ella es demostrara anal)
llums meridianos que de la tragacha de Mossèn Cinto n'As responsable el caràcter autoritari
del bisbe Morgades i l'amor
propi exagerat que el cegava.
Quan blossen Cinto trenca
nacos de disciplina que el nigaven i commogué amb veu
exaltada l'opinió pública, En
Morgades, que no havia previst que això fos possible, senti la necessitat de justificar-se
i se'ns presenta com un vigil a nt gellós de la moralitat del
sacerilot; mes documentalment
es prova que tot aixä es una
falärnia. Les lletres que dilageix a Mossèn Cinto mentre
l'estada a la Glera, ben clan
diuen que es el trencament de
l'ordre de no veure ni escriure
al marques de Comillas el que
li del!: Pültima, en qué ordena tancar-lo al maincomi de
Vieh, no és pes per separar-lo
de cap dona, sitió per castigar
la seva desobediencia, que no II
cabia all cap. Si desprós s'aixeea tan gros aldarull contra una
dona, quo comença per (lasen en
aquest drama un personatge
borrós i secundari 1 acaba per
jugar-hi un paper tan principal, tes p e r excusar davant del món aova arbitrarletat que es creia que restaria
ignorada de tothoM. Davallant
pe! pendent, ente 011, que
ddrta l'empenta, i els altres que
ei seguiren. es MI/ une víctima,
i aquesta víctima es deia Jacint
Verdaguer‘..
Que Ddu els verdea{ totsl

R. Turró

per Peltre. Un viure aixf seria
un viure ideal si es pogués equilibrar el que es pot robar ami)
el que us poden robar. Pera
aquest equilibri es impossible.
Una gran part dels alemanyspot
robar, per un valor de deu, pera, en canal, e
' s robada per 1111
valor de tont, de mil.
Despees de Viena, la chita*
que hi ha mas banquers del
món, es Berlín. Es troba una
banca a cada cantonada,. Eta
bailes nomas tenen, en realitat,
una finestreta oberta, la del
canvi de monedes estrangeres.
Davant du cada flnestreta d'aquestes, /ti ha indefeetiblemeet
una cua. La gent, es proveeix
mares per les necessitats del
dia. Qui ami) el seu &Alar, qui
amb un ballet de deu xfflings,
qui amb un de vint-i-cinc pessetes. L'ideal craquesta gent seria canviar un segon abans da
comprar qualsevol cosa . El Ilegidor ja ha compres Que aquesLa gent de /a cua es la gent veritablement afortunada de Berlin. Aquesta gent compra el
mero segons la (terrera cotitzaajó, i com que el pral/ de les coses camina mes poe a Paa gua
el preu del mere, resulta que viu
quasi de frene. Benaventurat
qui pot fer cata a les banques
de Berlín!
La gent que poi ter nua té el
noventa hou per eent ele possihilitats de robar i 'mines una pe
tita possisbilital trasser robada.
La gent que 110 pot fer cua es la
que deiem mes amunt: la que
POL robar estirant-ho molt per
un valor de deu i la que de ro-4
bada per un valor de cent, de
mil. La (mal cosa val dir que
si Alemanya es unzt cadena, hl
he al capa:lean CP2 la cadena un
as,e deis copa.
De la rnateixa manera que
Mío Stinnes es el tipus de raid.,
many que no pot ésser robat, hl
ha un tapas generin d'alemany
que no pot deixar crésser rabet.
Aquest tipus genèric As l 'homo
que val d'un jornal, l'assalariat,
L'assalariat As a Alemanya, el
gran ase deis ceps. L'empleat,
l'obrer, tothom que te l'activas
tat no nada, dóna, almenys, la
meitat 'del seu °atore gratuitaa
ment, El llegidor ja ho coma
prendrà: els jornals s'apugen
mes lentament que els preus de
les coses; els preus de les coe
ses jornals Pelan sempre
desequilibrats. Al:ce vol dir que
el pressupost d'un assalariat, a
Alemanya, esta sentare en de-fielt i, per tant, que hi ha un
marga de guany, sobre la má
d'obra, fantàstic-. El joc que hem
explicat del propiciad de l'hotel
amb els seus cambrers, es la ma
leixa vida d'Alemanya, es una
cosa, completament generalita
zada.
Sovint es discuteix, a tot ara
reta si a Alemanya hi ha misea
na. Diguem-ho clar. A Alemaa
nya, mai els dos havien estat
tant des com ara i els pobres
tant pobres com era. L'obrar
alemany, l'empleat alemany, és
segurament l'assalariat del indn
que porta una vida més miserea
ble, estreta i petita. En canta,
el capitalismo alemany ha arria
bat a un grau d'activitat torbaa
dor, fntästic. Les coses sala
claree: el sacrifici el fan excita,
sivament eis uns a favor dels
altres. I veient sobre el terA
reny la quantitat i la qualitat
d'aquest sacrifici jo m'atreviria
a dir que mai Alemanya hada
estat tant prussificacla com era,
Si no tos el plany de la "Bandee
ro Vermella". el diari comunica
La que és l'únic d'Alemanya que
diu la veritat semblaria haver
perdui. aquest poble, el sentía
ment do la moral i de la justa.;
eta.

Josep Pla

Berlín, agost.
El segon adiete es titulará':
La revolució s'ha ajornat".

La situació a Europa
—
A conseqüdnola de la clown.
old produIda al Relohstag pel
dlsoure del canceller Cuno, han
olroulat rumore de orle!. La

especlalment ele
mipistres de Finances 1 d' Ecopremisa ataca

nomia pública,
El Covern britänlo s'ocupar&
de la redacol6 de la nava res-,
posta a Franca. Ele grupo con-

servadora Inalstoken en el manteniment do la intelfigtänola amb

França,

- •
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PREUS RECLARI
Llonganissa extra Sitéria, a
Pts. 12'. kg. Foto Gras extra Eia Pto. 0'90 llauna 1-3.
Itlortade1te. extra Sitiiria, a Pta.
1'20 liauna 1-3. Llard pur, a
Pts. 320 :latina d'l ku.
Vioerts Ferrer i Comp., P. Catalunya, 12. T. 112 A.
Is mata pastiMosquits Iles Fonquc•r.ie

MONTANA
A. la ('siso ric reas:fans durant la
setmana pass s da slau efectuat les Següents operaeirms:
Rebudes per lalpOsieiono, 193,893'52
pesseles ipagades per reiMegres. pessetes 142,2423d; II ibretes noves, 353.

7

RESTAutenN7 BOYAL
Saló de To
cada dia te dansant de 5 a 2/4
de 8, i dinar a l'americana, da
9 a 11.

93

E! IiÏ

tpIi pe a IPS unes

un aparan fotogräfie da la
Casa Cuyas: Portal de l'Angel,
número 11.
és

Contra remesa de 25 etiquetes de les que van enganxades en el pot de la
Ferina Lactzada Nestle, es
regalarà una preciosa nina
i un bón nurnerat per al
sorteig d'una nina de gran
tarnany. Aquest sorteig s'efeetuarä entre cada cent
partic i pan ts.
Les etiquetes pod2a
presentar-se a !es oricines
de la DOCIETAT NEZTL?,
Granvia LaycLana, 41, Barcelona.

ASir a muerto de s(• t de la tar&la. es
reunireri nlaettut 1 í Capitania general
nolubroGos pares d ols aoldot.; anotes de
les :Classes de 1220 I 1621 que es troLen servint a l'Afrien.
Abundaven aolsteInt les danos.
Una eoulissi 63 . 633/ rebaña pel marquaa
a-E,renn, el qual s'Interessh per Ii demanda que sladreestva al ministre de
la Guerra petryna, signin Hiemal:Mg
515117 e0 16 soldats.
•••••••••••.......•••••n••••1•Ypigil•n ••2•23.1,,,•.-.33•••••••••••n•••e• ••

Tapioques í Purés 1
FleuERA4
sont els miltors del món

naves C.,, S. en Cta.
314.0464, CARVI, VALCRS
Rambla del Centre, núm. 6
Telefons 1230-1231 A.
411•••••n••••••••••
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La ComiSió m. ganitzadora 4e l'exl'atro j ó conectiva a París. yersalle3,
Reiss i antics campo de batalla, que
efectuarà l'Ateneu Enciclopèdic Popular el vinent mes de selembre,

cord amb l'Oficina de 'rurisine ruin-

GRAN BALNEUI VICH CHALA

CALDES DE MALAVELLA (PROVINCIA DE GlitONA)
TEMPORADA: de primer de FA aig a 30 d'ootubre
Malalties del apartar! digestiu.- Artritiame en :tes múltiples
. martifcstacions. - Diabetis . - G lucesúria
Establiment de primer ordre, voilai de frondosos pares. Habitacions grano, cómodos i ventilades. Memladors, i café grandiosoS. Salons esplendits i elegants, per a restes i atraccions.
Capella mol forrnosa. 11.turniaació cleetrica. Camp per a ten-.
als i altres deporta- Garatge. TelUon.
,A.DMINISTRACIO; RAMBLA DE LE $ FLORS, 18i ENTRESOI,

Arara° 1 Navarra de.
Castella 1 alanza, de
a2/s, que /la donat tota mena 42 faci- Extremadura.
Andalus/a
dur
litats 'per al bon exit, té ja disposats
40
toto
cis detallo per a l'estatge i visi(Preus en pessetes 1 00 ks. sense san
tes als diferents Poco anunciats.
damunt vaga Origen.)
Es recorda als interessats en assistir-hi, que dcmil, divendres, dia id,
FAREEI
fllleix cl termini per a la inscripció
definitiva. Pas• at el dit 4:a no s'adForce, de
Extra local, le. . .
metri. cap reclamació.
Corrent Id..
Manea extra ! ;astelle. de
rroasusatraca-caiss,3•35-5.,scaisasa.•••••33.samirapiamucars
Blanca ro,est emitella, de
IMixa, de. . . . ...
-VI ESPURIOS EAQUES
El andor universa (7111013
(Orees en petsetes sao de 100 Sg. da55,a1aRDIDLA
1342
FONTRUS/
:ruma eart.G
211.3n11.12132p31.2115131.1e.11113s....2.2....j.
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Segones, de.

es el millor )apel' de fumar
-Alti,: es robaren urdir:les urbe e 5 .11

Cernelles i Aignafreda ercrnava por diversos indials un liose 112 sis on]l:mtetres, terneut-se eue es propaguds al pobia t.
Es treball :va per contenir-im
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Quemes, de
(Frena en pessetes saz de 60 kg. ilaMunt
carro ama.)
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71

03 " 01
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garantttzats i econároics eta
trobareu a la Casa Cuyäs: Portal do l'Angel, 11.
Una guardies de somiretat nue rondicen pels enllante de In Benaneva van
observar un grup d'indivldus, els (mal:a
Veient la Lorca nete;co., van escamparse en direecions. cliferents.
Eis anarrlies, despr5s -d'una yermen.
cía nevidentada x'au aeonseguir mentarne (loa, trobant - loa eines praples Per
espuuyar partes.
En defina-111s, que san estrangera,
van Osa 55 posats a disposieiú del jutjat.
Un d'ells havil estat perseguit tamb.,
per uns - dels Sometent. que li van disparar ragill/0 trets. 316e tard el aaa
trabar al Cono d'un barrane Iltrib una
ferida greu 31

enp.

E:, din Maties rtreelier, de 2•1 anys,
mersanix., tae(öslovar..
1.1 altre es ulin Endolf Lederle, de 26
anys, austrfue.

P5apa a vacant
Es treu a concurs la placa de
director ti ps la banda municipal
de Sueca ( - Valencia), per 'Simiosió del que l'exuda, dotada
amb 3,000 pessetes anuals.
Termini per a sollicitar-la,
fine al dia 20 ele l'actual.
SoHicituds i informes al senyor president de la Cornissiú
especial de Banda. Siseen., agost
de 1923.--La comissió,

JOYES

NOV.

AUNIO6

y a reunir-se el pstronat de l'hospital
de Santa Magdalena en projecte.
Comengara Probablement a baldonar poi rretembre vinent omb recursos
que proporcionaran el Comitè BenUle
Social, la servil
altres elements tme alma ofert.
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estrancer,
Itesses Segara do
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Eatació FA. S. A.

27 de Wat: 1 de rar 1(1.1 5, te Caves.

ESF/Dato DEL NORD
1 de Llar: 11 do rarMa.

irriprzziö ge.nerat:
Soase .novetal en el nostre merma; va accentuant-se la devanada d'alguns generes, per 1 ,.sser l'epoca que els consuinidors, o sigui els pagesos, estan proveïts per les, seves präpiescollites. Les despulles l'erutes i amb poques ofertes d'interior,
i si cap ni hi ha, és a uns preus molls alls.
Les mongetes del Prat no tan fermes COM dies passats:Obeetx sens dubte a l'afany de venda per /a poca resistencia
que tenen per poder guardar-les.
.1.1611.1111.11 11.......EICAOMMIII311121W32.11/.5724 Idril#11.1215‘51exarads.BINEMEIL

PieLARIMENT
L'Associacid de Creditors del
Bubi) de Barcelona, en el seu
just clesig d'evitar que l'opinió
JI ugui exlraviar-se Fi rnh motitt
des les equivocados interpretaus fi sibil aquests dies
per alguns periädies, d'un aeord
del Cansen de ministres relat a la propoSicid de conveni
que es tramita actualment,.atribuint-li conseqüencies que no
té ni pot tenir legalment,
creu ooligada 13 establir les
güents afirmacions:
Primera. Que l'expressada
proposició dc conveni, que ha
merescut fins avui l'adhesió
m'editor:3 representant 148 miBolis de pessetes del passiu, no
va éser presentada pel Datar,
sitió per un grup ny:a important de creditors.
Segona. Que en cap ocasió
el Baile, de Barcelona s'ha adreçat, ni tenia per que adreçars'hi, al Govern sollicitant !a seva auforitzaciti, no exigida per
cap Hei, per dur en el seu dia
a eompliment l'esmentada proposiciti do onvent, que astuta.

01S111.14.351.11152...1322ORMIA1071M--0111151.1grailINIM1.1..1.

ment se substancia scgons dret
davant ets Tribunals de Justicia i anal) absolut apartarnent
del Govern.
Tercera. Que l'acord de referencia adoniza. en Fült.im Consell do ministres es limita a
declarar, amb sujecció a co que
prevenen les lleis, la impossibilital. en CIMA es (roba l'Estat,
com a fiador del Baile, de Barcelona , d'adherir-se a la dita proposició de- conveni, ./10 trobantse COM nn es troba, autoritiat
,per una Ilei per fer-ho.
• 1 quart a. Que el repetit
acord del Consell de ministres
no pot alterar ni la traalitaea3
(le l'esmentada proposició de
eonveni, pi els_ efectes legals
que en el seu dia haurä de produir, si reuneix a favor seu les
rnajories establertes en la vigent Ilei de moratòries.
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Cehe rs
La Secció de Cultart do la Unió
Prefessionel de Depcnüents 1 Emplents

1 de Costera efertuara diumenge 511 95110.
a donlieiii s'llagiu de deixar eis av;ens
en mano de vaina 0 P ortela, j 3 550
1 dia 12, a les den del matf, nna visita
! al Palau de la Genertlitat de Cata- • .extravier-sa raoltea rogadas provoquen
mteiarss per part deis comribilents. la
I - Ittnya.
Itersapt • ci9, desitjant evitar-los pee,"
Idee de rennia, en amtest estatge
1
els rerarda One fins a fi d'aque't
11108 1101150 1 pagar leo aeves quotes a 1.'4
ofieines (le e 51001111 tete eh: die, feir.erc
Senyora: compri
d e les non de! Mea a la Ulla de la tarda.

%peje,

1.~31cata130.115.3.3mameinansaiseesfav.~1.

millor revista que es publica
Per a voste.
ARTO
xofers. Fundada l'any
1940. Matricula i tftol, 2:id pessetes. 257, Colase!! de Címt, 257

Eseola de

Fer 8 cines te familia
no ht ha com /a Casa Cuyas:.
Portal do l'Angel, 11.
Arabant-se en el present mes d'agest
el cobrnment de l'arbitri comesponent

el según trimestre de Fexereici 1922752-0
i absentant-se moltes Dirulliea en l'ind;ent ntes sIe lo cintat, rurb tnotin

l'estiueig, doaunt lloc la tal cimastanda que (1 19 intenter-se el cobrument

AVIS

3 als aficionats a la fotogra-

fia. Revela t de plagues i
peIllcules, còpies. ampliacions, positius, en cristal!,
eteetera.
of r e ba 11 immillerable.
Tots els eneärrees es remeten a les CINC HORES.
' Cesa Casonas, Barcelona,
oarrer Santa Anna, 4, torzal
a la Rambla.

Divendres, 10 d'agost de 1923

LA PUBLICITAT
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ELS ASSAIGS SOCIALISTES

ALS EE. UU.

LA VIDRERIA D'ALBI

L'enterrad de Mr. liardiug

Recordem que en els anees imMediatament anteriors a la gran
guerra, l'òrgan eociaiista francés "L'Humanite", dirigit aleshores per icen Jaurés, e'ocupae
ea sovint dele conflictes de la
vidreria d'Albí. L'evolució desfavorable d'aquesta empresa,
que constitueix un assaig d'ore
ganització eocialista, era com
una espina clavada al cor dels
nrohoms obreristes. Amb la
iignatura de Jailres publicà
"L'Humanite" alguns articles
on es traspuava l'amarga desIllusió pel resultat mediocre
d'una idea nobilíssima.
Nosaltres pensern que la histeria de la viclreria d'Albi pot
donar una excellent documentacid per judicar la vàlua präctica
de les teories eollectives. Alle
és com un món en petit. La vidreria allsigesa, en el cure deis
vint-i-vuit suyo de la seva existencia, ha ofert una imatge reduda de les qüestions económipues, tècniques, morals i psicològiques que hi ha en ei fons de
l'anomenada qüestió social. I
qualsevol borne que tengue
oberts els ulls i l'enteniment i
que pugui esquivar les boires
del dogmatisme i del partidisme, sentirà, en conèixer la bistbria de la vidreria, la fiblada
del dubte respecte a la virtut
que pague tenir el collectivisme
aplicat a l'organització del treball.
L'assaig d'Albí ha estat un
fracäs. El navili no ha naufragat del tot, per?) ha sofert considerablement en el viatge i es
troba en condicione gens satisfacteries.La vidreria va fundarse l'ene, 1895, a conseqüència
de la vaga de Carmaix. Van esser acomiadats aleshores 380
obrers vidrers; i amb l'ajuda
dele Sindicat i les Cooperatives
crearen una vidreria obrera.
Ja no tenien patró, ja no es-

•

laven subjectes al capitalismo.

Començava per als entice vaguistes una vida nova, una organització nova, que si no s'avenia del tot amb l'ideal socialista. s'hi acostava M'ola Han
passat els anys, i després d'una

Darrera hora
DE BARCELONA
MES REGISTRES

I

DETENCIONS

Des de les primeres hores de la
nit sha observat novament que la
policia es iliurva a actives recerques, sobretot entre la gent fitxada.
Han estat detinguts uns vint indiridus de mala nota.
Sembla que en l'acarament a que
han estat sotmesos alguns deis detinguts com a presurnptes autors
dels darrers robatoris, tres d'ells
han estat ben reconeguts pele moscos i empleats de l'Arrendat à ria de
Contribucions rom formant part de
la banda que comete la malifeta.
En els centres oficiais es neguen,
pecó, a donar cap noticia relacionada amb les detencions practicados
el resultat de les diligencies.

z

4 ;VATE:SEU NACIONALISTA
"LLIBERTAT"
Ahir, a les deu de la vetlla,
va tenir lloc a Pestatge d'aqueeta patriótica entitat del
carrer de Rocafort, la darrera
de la serie de conferències, parlant En Rovira i Virgili sobre
"Les forces politiquee de Catalunya".
El local estava pie de gom a
gom, presidint En Tomàs Iduar-

serie de dissenstons i de vagues, avui els obrers estan descontente de la direcció i de la
gerencia, i aquestes ho estan
dele obrera. En repetidas ocasions Jean Jaures havia pronunciat i havia eserit severas
paraules de censura per la conducta dels vidrers albigesos.
El fracäs de l'assaig d'Albí no
és prou per demostrar defínale
vainent la impossibilitat del regin collectivesta. Tanmateix,
d'albees assaigs semblants han
tingut la matesixa sort, o una
sort pitjor. Hi ha alguna garantia que l'assaig en gran de la
doctrina marxista tingues un
resultat millor que els assaigs
en petit? L'actual exemple de
Rússia decanta la contesta cap
a la negativa.
Es veritat que el regim de la
vidreria d'Veli no es completament cátlectivista. Es híbrid.
Però la part de capitalismo que
conté ha estat respectada perque els directors i els gerents
de l'empresa no elan atrevit a
la implantació del collectivisme
total, segurs per endavant de la
impossibilitat de l'èxit. Darrerament s'ha celebrat una • assemblea general -deis accionestes—que són els Sindicats i les
Cooperatives.—I en tractar-se
de resoldre la divergencia entre
els obrers manuals i els directors, l'Assemblea s'ha decidit
pe/s últims. Davant d'aquesta
resolució, els obrers han acordat, una altra vegada, apellar a
la vaga.
No serà el ces de la vidreria
d'Albí un nou ludid que l'orientació seguida pel proletariat des
de la paseada centúria és fona
equivocada ? Nosal--mental
tres creiern que el regim social
històric, tot tendint a la igualtat i a la justicia, és encara molt
desigual i mott injust. Paré cada dia dubtem més que els camins que avui segueix el movía
ment obrer puguin portar a la
societat humana mes igualtat i
Inés justicia, i sobre tot Inés
prosperitat.
A. Rovira I VirgiIi

te i assistint-hi l'ex-candidat a
la Mancomunitat pel distriete,
senyor Nougues, i el professor
de !l'Escota Normal de Lleyda
En Jesús Sane i Poc.
El conferenciant desenrotllà
bellament, el seu tema i fon
xardorosament aplaudit.
Per haver acabat molt tard
ajornem fino l'edició de demà
la informació extensa d'aquesta
conferencia.
REUNIO DE FUTBOLISTES
Anit paseada se celebré l'anunciada Assemblea deis Cercles que coastitueixen el "provincial" de la Federada Catalana de Futbol.
Per una gran rnajoria quedaren
elegits els clubs següents, per formar part del Comitè Directiu, la
meitat del qual es renovara:
Vil:e-presidencia: Avene de l'Esport.
Secretaria: F. C. Barceloní.
Comptaduria: F. C. Andreuenc.
Vocal: Club Deportiu Júpiter.
Delegat del "Provincial" al Regional": F. C. Vilassar de Mar.
En escriure aquestes notes l'Assemblea continuara tractant afers
d'interès local.

-)0(-

DE L'ESTRANGER
ELS MOROS DE FILIPINES
Manila, 9—EI combat sos t i n g ut costra la Dolida insular han resultat
morts ree mores.—Havas.

El del a Washington
El m'a y er es

trasIlatial a

Mario!,
Els propòsits de M. Coo-

LES REPARACIONS

La (llagó

. R0E111113 pel discurs . del

A TURQUIA

CHUCtee al ileit1H3

del president Harding, trobant-se a l'estació el president Coolidge i els membreo del Gabinet. El feretre fou collocat damunt d'un armé d'artilleria,
ganitzant . se el seguid, posant-se en
cairel al so d'una marxa fúnebre executada per una banda de l'armada mentre la cavalleria presentara les axiles.
Tot el trajecte fins a la Casa Blanca estava atestat de públic, i en moltes cases s'ostentaren domassos negres.
Des de la Casa Blanca, on foren collacades corones sobre el féretre, aquest
bou traslladat al Capitoli.
A l'angle de l'Avinguda de Pensilvània znoo nois de les escotes, vestits
de blanc, han entonat el càntic "més
aprop teu. Deu meu". celebre des de
la catästrofe del "Titänic", i s'han
afegit al seguid. precedits d'una immensa creu de flors.—Radio.

L'ENTERRAMENT
Washington, 9. — Ahir oficia' el servei religiós i se celebraren les últimes
cerimònies a la cripta del Capitoli, a
honor del president Elarding. Per davant del féretre desfilaren milete de
persones.
Després fou traslladat el cadàver, en
mig d'un i inmensa multitud, al tren

que el concluí a Marion. Formaven e/
seguid, en primer teleme, el senyor Coolidge i els ministres rsenadors.
En sortir el tren disparaltn salves els
canons deis vapors.—Havas.
LES INTENCIONS DE MR. C00-

LIDGE
Washington, 9. — No entra en les
intencions del president Coolidge convocar el Congrés en legislatura extra.
ordinària. No el decidirla a fer-ho mes

que en el cas que s'aguelltz&s la qiiesti6
del combustible i exigís la coHaboració
del Parlament.
El nou presidant ha celebrat una 'larga entrevista amb diversos nenadors
respecte dele problemes de política internacional. La qüestió de la partidpació dels Estats Unks- en el Tribunal Internacional de Justicia sembla
ocupar especialment la seva atenció.
S'afirma als cerdeo ben informats
que el prestdent Coolidge prosseguirà
la política deis seus antecessors.—Radio.

DE PORTUGAL

ELS CONTRACTES D'INQUILINAT
iT.ebon, 9.—El Senat ha aprovat un
projecte Ilei relatiu ala contraetes
d'inquilinat.—Daras.

NOUS CAVALLERS DE LA LEGIO D'HONOR
París, 9—Han estat nomenats
Cavallers de la Legió d'Honor els
senyors Chateaurert, cónsol de
França a Bilbao; Simon, cemsol de
França a Alacant; Querry, agent
consular a Santander; Andree, enginyer cap de la companyia de ferrocarrils de M. S. A.; Nanzy, enginyer de la dita companyia; el senyor
Balmanya, súbdit espanyol a Paris i
president del Comité Catalä de la
dita capital, i el director del Liceu
francés de Madrid, senyor Didur.—
Hayas.

A FRANCA HAN TINGUA 44
GRAUS A L'OMBRA
Toulouse, 9. — L'observatori de Tolouse ha registrat la temperatura m'es
elevada que s'hagi notat mai a Emiten.
Ahir, a la una de la tarda, el termómetro marcara a la sombra 42 graus i
a dos calarte de quatre arribara al seit
màxim de 44 graus. La temperatura
més elevada coneguna fins ara a Eranea era de 42 graus i neu decimes a

Montpellien—Radio.

draugers piguin entrar Ilinremeut a Consto-

ha id circular roors de crisi
EL DEUTE FLOTANT DE L REICH ES DE QUATRE BILIONS DE MARCS

tinoble
S'exceptuen els greco-

cristians

lidge
Washington, e. — Altit al migdia arribà el tren que conduit les despulles

El UYDil ha acordat gag ce

La lloa que Inglaterra enviara Hui a Paris acusa han dese de manI gnir h011eS laces

ah

Constantinoble, 9.-- El Govern ha acordat que en el suc-"
cessiu tofs els estrangers ami>
LA PREMSA ALEMANYA ATACA DURAMENT EL GOVERN DE CUNO exclusió dels cristians grecs, pu
entrar a Constantinoble
LA PRENSA ANGLESA ES MOSTRA FAVORABLE A L'OCUPACIO FRAN- guia
sense necessitat d'obtenir previa autorització, si be amb la
CESA DE LA RUHR
contdició de portar un passaport
visat pels Consolats turca o per
les
Missions encarregades de
CO MP LEMENT DE LES DEOLAEls grups conservadora de tiangers braille, lord Curten, arribaRAMONS DEL CANCELLER AL les principals capitals del Reg- rá a aquesta capital denla, divendres, vetllar .pels interessos turcs a
l'estranger.
REICHSTAG
ne Unit insisteixen en el man- a la tarda.
Es fan paré reserves :per als'
teniment de l'Entesa.
Berilo, 0.—E1 canceller Curto, traeEl dissabte al matí sortirà amb diEn un discurs pronunciat a meció a Bagnolles d'Orne, per realit- stiledits dels Estats qua hagin
tant ahir al Reichstag /Je /a Pornielt de
imposat restriccions als súbceits
Cambridge, el senyor Aylanda, zar una cura.
que-uenrladpGovcà
ex-president de les Federacions
rinicarrient després d'asser solucione el
No és probable que s'entrevisti amb turcs en Ilurs respectius
industrials britäniques, ha de- el president del Corleen francés —Ha- toris s
problema de les reparacions podria proNo seran admesos a entrar a
clarat que França havia d'eseer vas,
cedir-se al sanejament de les finances
indemnitzada, i que Anglaterra EL -REOURS DELS DIRECTORS Turquia:
a condiejö, pera., que les càrregues que
Primer.— Els armenis amihavia de sostenir-la en el seu
s'imposin a Alemanya pel die concepDE LES FABRIQUES KRUPP
grata de Cilícia i de les provine
dret, afirmant que Alemanya
te siguin suportables per l'economia
HA ESTAT REBUTJAT
cies orientals.
del pais.
podia pagar les reparacions ara,
París, 9.—E1 Tribunal de Casació
Segon.— Els grecs que Un
mes quo mai. —Ha-vas.
El canceller exima el seu programa,
ha rebutjat el recurs interposat per
d'esser canviats per turca.
en el qual figura l'emissió d'un empris
EL PROJECTE DE CONTESTA Krupp von Bohlen i altres directors
Tercer— Els tures -que hagin
tit interior, l'establiment de nous imFRANÇA EXIGIRA -LA CELE- de la fàbrica Krupp, d'Esen. — Ha- adoptat
qualse-vol nacionalitat.
postes, per a la pereepeib dels guata
BRACIO DE DOS O MES CON- yas.
HI ha el propbsit d'estudiar la
prendrh cm a base valora constants.
SELLS
ELS IMPOSTOS A ALENIANYA conveniencia de deixar en 111Finalment afirmé que el Gavera del
Londres, 9.—L'Agència Reu-,
bertat tots els estrangers per tal
Berlín, 9.—De conformitat al proReich es trobava disposat a mantenir
ter
creu
saber
que
el
Consell
de
que puguin viatjar per Anatblia.
jecte de llei fiscal presentat al Reich,
«MI el que coatí l'ordre constitucioministres que s'ha reunit aquest l'avene legal exigible per a l'any 1924
nal a Alemanya i que en vista que la
matt ha examinat el projecto de deis que estan sotmesos a l'impost d'u- ELS CERCLES POLITICS ALEpau i la conciliada semblen impossibles
ItIANYS
contesta a Prasma, projecte, thtats t a 1 unpost
societats es
en lea circumstancies actual.% el Reich
d'aprovamó definitiva del qual fixarà en una quantiasobre
Berlín, 9.—Als cerdas 'solfee
igual a la hi gaprosaeguirh, la Ilulta empresa contra la
exigirà la celebració de dos o da per dit concepte l'any 1922, però Lies es fan molla comentares a:,
politica dels alista.
mes Consells.—Havas.
amb un augment dcl 300 per roo en el l'entorn del discurs del Canee-e
EL DEFIC1T DEL REICH
BELG1CA PROPOSA UlM ACORD d'utilitats i del ese per roo en el de Iler Cuno, pronunciat al Reichs.
A continuad(' el ministre de FinanALS GOVERNS DE PARIS I
tag.
societats, —Hayas,
ces &t'Inr eh que el deute flotant del
LONDRES
Ha causat gran impressió
AVUI
SERA
TRAMESA
A
FRANReich pujara a quatre Mona de mares,
firmació del Canceller, segons
París, 9.—L'"Excelsior" puCA
LA
RESPOSTA
ANGLESA
acusant Franca d'asser la causa, amb blica un despatx del seu corresla qual no han de tenir-se es-t
Londres, 9. — La resposta perances, puix no pot esperara
la sera actitud Intransigent, de In situaponsal a Brusselles, dient que
britànica
a
la
nota
de
França,
da que travesea Alemanya, atuida sose'n res de la intervenció deene
el Govern belga sembla que
de 30 de juliol, seré tramesa glaterra en la. abestió de la
ta el pes d'un enorme delicia—Hayas.
proposarà als de París i Londemé
a
Parls.—Radica
Ruhr.
OESPRES DEL DISCURS DEL dres am acord, de conformitat
Als cercles políties es CO4
COIRENTARIS DE "LE
CANCELLER DECEPCIO AL. amb el qual,
menta amb optimismo l'afirma TERIPS"
Primer: Alemanya pagarla
REICHSTAG O RUMORS DE
tete els danys materials rauCRIS!
Paris, 9. — Comentant la cié que França no ha obtingut
asta a Freno, i Bélgica.
Berlin, 9. — El dietas pronunciat
resposta d'Anglaterra que arri- a la Rhur mes que una cinquenai
Segon: Anglaterra anullaria baré dome. a París, "Le Temps" part del que pensava obtenir
ahir al Reichstag pel canceller Cono
ha causat profunda deeepeie al Parla- els deutes interaliats.
din que el Govern angles de- la confirmació que la crisi de
I tercer: Es reintegraria An- mostra en la mateixa tres punts: proveiments esteva quasi be
ment alemany.
glaterra per mitjà de pagamento La qüestió de Vocupació de la venuda.—Radio.
A la tarda, als passadissos del Reichstag circularen nona rumore de crisi fets por Alemanya, de les guanRuhr, la crisi económica i la ALS CERCLES POLITICS ANtees que ella llagues de pagar. necessitat d'evitar incidente
GLESOS
als
Estats
Units.—Havas.
Londres, 9.—Comentant el
Els periódica del mata dirigeixen ataca
amb Feanea.—Iladioe
al ministre de Finances i al d'EconoMR. BALDWIN, PASSI EL. QUE
UN PARAGRAF DEL DISCURS disours del Canceller alemany,
mia pública.
es del a avui als cercles polte
PASSI, INSISTIRA EN QUE
DEL CANCELLER, DIRIGIT
tics que l'esmentat descare hauEl "Tageblatt" diu quo es indispenALEMANYA HA DE PAGAR
ALS CONIUNISTES
na
causat decepció a PopinicS
sable que eiguia retirats els directors
Londres, 9.—E1 'Times" cs-e
Berlín, 9. — En el discurs alemanya, tota vegada que s'hi
del ministeri de Finances 1 del Baca
criu; "Quan el Gabinet es reue
de l'Imperi.--Haras.
neixi de nou, el primer minise pronunciat pel canceller Cano ha puntualitzat clarament Pace
al Reichstag, digué aquest di- titud d'Anglaterra respecte les
CONSELL DE MINISTRES AN- tre tinelrä informacions trame- rigint-se als comunistes:
qüestions pendents.
GLES :: EL PROJECTE DE LA ses de tots els punts del país a
Cree que no és aquest el mo- ELS DE LA PREMSA FRANl'Oficina central Unionista resNOVA NOTA A FRANÇA
CESA
de l'actitud dels partidae ment parque ens fiquem en Hule
Londres, 9. —Avui se celebra pecte
El "Times", per la seva part, fa
ris del Govern. La característie tes intestines. No haveu de ferConsell de ministres. Es creu ca d'aquestes comunicacions és vos illusions; la República es constar que l'oposició d'Anglaterra en
que el ministre d'Afers estran- una gran inquietud respecte del forta i dintre el prestigi de da la qüestió de eccupació de la Ruhr ha
gera presentaré Oil projecte de punt dels esdeveniments, paré República estic disposat a ser,- estat sempre exagerada amb intenció
comunicació al Govern francés, s'hi nota el Ileuge considerable vil: el meu país. Si tinc la con- pele alemanys.—Radio.
el qual lt seré Iliurat el dia 10 causat pel fet que Mr. :Baldwin, Canea d'aquest seguiré goverParís, 9.—Comentant el discurs del
de l'actual.
passi el que passi, insistirle que nant, si no me e-eaniré.—Radio. cenceller, diu "Le Petit Parisien":
Tots els ministres estan con- Alemanya lea de pagar."—Ra- ELS CONSERVADORS ANGLE"Digui el que vulgui el doctor Coformes amb l'esperit del dit do- dio.
SOS ESTAR PER FRANÇA
no. a Alemanya s'està més cansat cada
cument.—Havas.
cop de la política de resistencia, la
Londres, 9- — El Gavera ha realitLA CRIS! ALEMANYA
Londres, 9. — Sembla que en EL RANO
zat actives gestione prop dels diputats qual no pot conduir més que a la ruiD'HAMBURG
PLEGA
el projecte de comunieació que
.tet.:1AM
POSTALS SERAN conservadors per cereal= Ilur opinió na i al caos.
ha de trametre's França s'ex- LES TARIFES
"Le Gaulois" observa que la nerespecte de la qüestió de les reparaQUINTUPLICADES
presea princfpaiment el desig de
renunciar
a la
gativa
del
canceller
a
Berlin, 9.—A conseqüencia de dona
continuar ello "pour-parlers"
resistencia passiva en el moment en
qué la opinió dels conservaSembla
amb la dita nació, i seré publi- la penúria de numerare, gran dors ha resultat favorable a l'actuació que tots els aliats es concerten per
cat junt amb altres documents nombre de cases de comere
exigir la seva cessació, és ungran mande Franaa.—Radio.
a principie de l'entrant setma- s'han vist en la impossibilitat
cament que palesa un cop mis la mande
pagar
els
sous
als
obrers.
COMENTARIS
AL:DISOURS
DEL
na.
de psicologia entre els deixebles de
Ha tancat les seves portes el CANCELLER -:- LA PREIVISA ca
Bismarck. Alemanya proclama el seu
El Govern romandrà amb bo- Batee d'Hamburg.
ALEIRANYA
esplendit isolament. Deixem-la extra-.
rles disposicions per examinar
Les tarifes postals seran
Berlín, 9.—Le premsa d'a- viar-se en les seres quimeres. Ja el
la qüestió de la seguretat de quintuplicadas a partir del dia questa capital fa llargs comen- despertarà,
no ens corre pressa.
França, acudint, si es precio, a primer de setembre vinent.—
tares sobre el discurs pronunEl canceller desitja que la resistert.1
l'establiment d'un pacte recí- Hayas.
ciat pel Canceller Cuno.
cia passiva es perllongui. No ens quei-J
proc.
LORD OURZON CAP A PARIS
El "Vorwaerts" i la "Rote 'carera per aixä. El discurs del senyorn
No obstant, no es farä esNO S'ENTREVISTARA A1t113
Fahne" dirigeixen violentíssims Cuno haurà servit alrnenys per aproment d'aquest assumpte en el
NINGU
atacs al canceller. alemany— ximar Anglaterra i França i facilita g
projecte de comunicació.
París, 9.—El ministre d'Afers EsRadio,
les negociacions ulteriors.

ram
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Louis Hémon

Maria Chaple131113

ho tate i després he trebaleat
quasi sempre en el hose, he
caeat o he traficat amb els
ealvenges del gran llar de Mist assini o de da Riviere-auxFeins. Tambe he passat doe
Suyo al Labrador.
El seu esguard viatjà una
V egada mes de Samuel Chape
d elaine a Maria, qui apartä modes tament els
—lea en torneu avui?—preguntä.
—Si; en havent dinat.
• — Eetio content d'haver-vos
vist, perque paseare prop de
catea vostra, mes atnunt del riu,
d'aeui doe o tres setmanes, ate

xí que el glaç hagi baixat. Soc
aquí amb unes belgues que venere a comprar pelleteries als
sahniges; començarem a pujar tot seguit que es vegi l'aigua clara, i si acampem prop
de la vostra Lerra, damunt de
des cascates, afiné una nit a
vetllar.
be, Francesc; hom
t'esperarä.
Els seins formaven una llarga garriga espessa al Hang del
riu Peribonha; perb 'Hure branques despullades no amagaven
la cascata abrupta del ribatge,
ni da vasta planúria d'aigua,
glaçada, ni el llindar en-nuevo'
del bosc que estrenyia de prop
l'altra riba, no deixant entre la
desolació apretada cleds grane
arbres drets i la desolació nua
do Paigua agrumeleada mes
que adguns campo estrets, sovint encara sembrats de soques, tan estrets, en veritat,
que semblaven escanyats sota
el puny del país selvatge.
Per a Maria Chapdelaine, que
mirava totes aquestes coses
distretament, no hi havia llä
res de desolat ni de temible. No
havia conegut mai sitió aspectes com aquells d'octubre a
maig, o be d'altres aneara mes
esborrats i mes tristos, mes
allunyats de bes cases i dele
conreus; j ädhuc tot el que la

voltava aquell matí li aparee
_Encara podreu travessar a
gué tot d'una endolcit, illumi- la tarda, —digué Wazari Lanat per un consol, per quelcom rouche,—però us vIndrä just 1
de preeiós i de bo que ara poe
compto que sereu, si fa no fa,
ella esperar. Potser es que la els ültims. El corrent es moN,
primavera arribava... o potsee fort sota la cascata, i ja van tres
era proximitat d'un adtra mo- dies que plou.
na de joia que venia envere
_Tothom diu que ba glae
ella sense deixar endevinar el per estona, —replich la seva
seu nom.
nyada. Poden ben be dormir tots
Samuel Chapdelaine i Merla dosi aquí, aquesta
i 'citesanaren a dinar amb la seva pa- pres de sopar, els joves del porenta Azallma Larrouche, a ca- ble vindran a pasear la vetllada.
sa de la qual havien pasee da Es just que Maria es diverteixl
nit. Llä havia amb ells mimes una mica abans no lis la endula Ilur hostessa, vidrie des d'al- guau allä den, al bose.
guns anys, 1 el vell Wazari La—Ja s'ha develen prole a
rouche, son cunyat. Anima era Saint-Prime, amb vetllades de
una flOna vulgar, amb un perfil cant i de jocs, gairebé cada nit.
indecfs de criatura, que parlava Vos remerciem, pare iré a jemolt de presea i gairebé sanee nyir de seguida despres de diaturar-se, tot preparant el men-, nar, per tal d'arribar llä baix a
jar a la cuina . De tant en tant, bona hora.
s'atura-va 1 s'assela davant dels
El -vell Wazari Larouche par
visitante, Inés que per reposar, 1k del sermó del mate que havia
per donar una importància es- trobat convinoent 1 bonie: despecial al que Mueva a dir; paró pres d'un interval de silenci, deleen aviat l'amaniment d'una resané bruscament:
menja o la disposieió dele plats
—elay ee eult ?
a taula reclamava la aova atenLa seva cunyada, estranyada,
cié i el sen molletes; prosa/341de va mirar-lo un Moment i va acaentre soroll de vaixella 1de cas- bar per comprendre que dama..
soles remenades.
nava pft, així. Una mica més tard
La sopa de pesole va estar pregunté novament.
aviet Hesite 1 ;Servida. Tot men—Le vostra bomba, va be?
jant, alS dos bornes parlaren de
Això volea cflr que no hi havia
l'avene de lure 'Arrea i de restat aigua a tanta. Andina va aixe
car - se leer anar - ne a cercar, i a
del gla9 a la primavera.

la seva esquena, el volt va fer a
—Es correcte, es correcto. NO
Maria Chapdelaire un ullet fa- ho fase mes; pelee ves ja sou tececiós.
ta a escoltar mofes, Azalma. I
—Li emito ala?, amb parilbo- han d'escoltar-se mofes quan
les,—va xiuxiuejar.— Es mes hom rep a la tanta jovenalla com
polit.
jo.
eLs parets de taulons de la
Maria somrigué pensé que
casa estaven tapissades amb pe- el sen pare i ell s'assemblaven
riòdics vells, ornades amb ca- una mica; tole dos, alta i amlendaris distribuits pels fabri- pies, grisos cro cabells, cares de
cants de rnäquines agrícoles o color de cuiro, i en Hura ulls
pels marxants de gra,: i també vins la mateixa joven -lot eterna
amb gravats piadosos: una re- que eióna sovint als bornes del
producció quasi sense perspec- pele de Quebec llur eterna simtiva, en colors cruus, de la Basf plicitat.
!tea de Santa Anna de Beauprt3; • Van sortir quasi de seguida
el retrat del Papa Pires X; un 'despres de menjar. La neu, fosa
crom on la Verga Maria oferia a la superficie per les primores
a los mirados, amb un sornriure pluges i gelant-se novament sopellid, el seu cor sagnant i nim ta el fred de les nite, era merabat d'or alhora.
vellosament relliscadisea i Regia
—Es mes borde mis e casa sota els patino del trinen. Darre
ra d'ells, les altes colines blaves
nostra—pensà Maria.
Wazarl Larouohe continuava que limitaven Phoritzá a l'altra
fent-se servir amb paräboles.
banda del lino de Sant Joan des
—EI vostre porc estle molt aparegueren a pise a po-rs, a mee
magre?, demanava; o bes:—Us sura que remuntaven la llarga
plan, a vós, el sucre del pele? corba del leo.
Jo, l'estimo follament,..
Passant davant Pesglesia, Sa
Azalma 11 servia una segona muel Chapdelaine digne, pensallesca de earnsalada o treta de
tiu:
l'armari el pa de sucre d'ene
—Es boni-Ca, la miss, Em sap
ble. Quart ve enfadar-se d'a- fora greu-, sovint, quo siguem
quests compliments inusitals i tan Sluny de les esglesies. Potva demanar-li que se servís ell ser el no poder fer la riostra
mateix, com d coeturn, ell va religió rada diumenge, ens priamansir-la emb paraules planes va d'éseer tan sortosos com ele
altres.
de bon humor.

e---No es culpa nostra, --go
pirä Maria.—Som massa Ilunyf
El seu paro va rimare el
cap encara amb un aire de pena.
L'espectacle magnífie dol culta:
els cants llatins, els ciris ene
ceses, la solemnitat de la mis-e
sa de/ deurnenge, l'omplien cada
cop dein gran fervor. Una mioa
mes amunt, comeneé a cantar:
ire a veure-la, un iorn:
prop del sea trou seuré,
ma corona rebr8
per a reana a rnon torn...

Tenia la veu forte i justa, t
centava a plena gorja, extasiat;
però els seus ulls van tancarse ben tost i la barba li eaigue,
poc a pee, sobre el pit. El cota° el foja adormir sempre, i el
seu cavall, ,endevinant Pensopiment babieual de l'amo, afluie
Xava i acaban per agafar
pas.
—Au, corre, Carles-Eugent.
S'-havia despertat bruscament
1 va allargar la mis cap al fuete
Carles-Ettgeni reprengue el trot,
resignat. Unes guantes genera-e
cions abans, un •Chapdelaine
via mantingut un Ilarg plet amb
un ved que dula actuaste noms, t
els havia donat promptament a
un seu vell cavall cense coratge
1 una mica geperut per donar-.
se el geist %de cridar cada diae
(Coatinteinte

Deis ultims robatoris
La quantitat robada a l'Arrendatária de Contribucions
passa de vulturno vuit mil pessetes
Sembla que han estat detinguts alguns individus de la
banda
Els establiments bancaris seran vigilats per forces de
Xexércit
alguna deis atraseis a le ,s fitsas
antropornótriques als els force
EIS ernplets de la casa ja as- presentades per la Polit)ta, aserenats i irefets de la desagra- questa practica a taunes diligendable, impresió que waren recies una de les quals ciond per
bre., pogueren ded isaar-se a llurs resulta/ la detenció .de Jetar.
tasques d'arquet g j comprovasl Canyellas, nat,u sal de Reas,
cid del que s'havien emportat
qUe es fingia coin i portava ("roels- /ladres. Finalment sen-ibla ces mtl moment d'ésser agaftat.
que s'ha pogut comprovar que
Oficialment se'l considera
le quantitat robada is dunas co rn un deis mis nerillosos atra
Il8:231 - passetas, puis una hora
cadors i el dia 27 baria de comah,ans. . de realit-zarse l'asean parriixer a l'Audincia per tenir
a'haml'a fet un fort in-gres al pendent un preces per atempBanc, amb el quin no s'havia tat.
comptat en els primera /n oLa policia va detenir igualm enis de tontos:16.
ment a Guerau Conesa, c:enegut
esteva
as
.L'esraentada xifra
per pistoler, a Joan Martinez
per una Companyia. -segurad
Expósito, Narcis, Manant i a
. Ha c,orregut la versió que I Joan Gil Serra.
unes dones havien facilitat la
ELS JUTGES I LA POLICIA
prepara.ciö del cop, pese, no s'ha
Al juljat de guardia ii va dePogut treure res Cu ciar del foser comunicada la noticia de l'atrstment;d'aquest rumor.
tracament a la fonda del ferroCon i . ja marem indicar ahir,
Pactisitat de la policia despr6s carril al cap de dos dies; aiitä
d'ocorregut el fet fon molt gran. ha estat degut a una ordre cirls pre_eticaren normoroses re- culada pel cap de Policia a les
diferentes delegations i 'en la
gistres i a la "Jefatura" Superior foren condulits mds de qual se'ls admertmix de remetre_
• detinguts preventivament, els ii direciament les diligències
quals en sa majoria, abir a la practioadee por qualsevol succés d tarar-ter terrorista.
tarda t'oren conduits al local de
Es diu que Oh; jutges d'insla- Recaptadora de_ Contributrucció han vist am:b desgrat
cions amb óbjeate da donfronamh els •empleate que aqueeta disposició i que en proforersvfistimas de l'atracament. I testaran per ercure, que altrament es posen dificultats a l'ae. REGISTP,IES I DETENCIONS
tivitat
-:Eit un registre practicat al 3 etiardel ram de la fusta del Sin- DE L'ATRACAMENT DE MANdicat Unic, l'oren detinguts:
RESA
Jean Garcia Oliver, del qual
suposar-lo
complicat
Per
hi ha ale aran:1s de /a pollina
antecedents molt greus, essent l'assalt de la Banca Padró Gerim deis terroristes de mós ano- mane d'aquella cititat. ha estat
detingut un subjecte anomenat
menada.
-Setta.stia Flor Monforte, tarn- "El Marlriles" i conegut con/ a
16 considerat com a terrorista, sindiealista d'aceió.
estant recle.,• mat per l'autoritat -L'EXERCIT I EL SOMETENT
militar eom a desertor del baFARAN VIGILA.NCLA
talló de ()acedare cl'AIfons XII.
Ahir conferenciaren 'larga•Alexandre-Eecaso Abadia, pis
ment ei governador i el capita
d'un sindicalista
1-6Ier germà
i
general, a propòsit de 1 a.jut que
probessat per agressió a l'autopoden prestar eds individus de
ritat.
Pece Esteva Vjlaita, detingut tropa i del Sometent en la vialgunes vegades per fets terro- gilancia de la clutat.
A conseqüen.sia d'aiab. el caristas..
Alfons Mianei Martos-e/1, recia pita general ha dictat una orrnat per l'assassinat de lagert dre per la qual les tropes d'infanteria prestaran servei de vide pedicia senyor Escartin.
. Es creu que lambe estar cona gilancia des de les vuit del met t
grOmesos, si bé la pelleja no en a les san dei vespre, al case
ve-LI de la ciutat. Les de camate: antecedente, Joan Erruti, Josep Alberti Jover, Marian Mon- liarla, organitzades en patrus
tero Martín
Iles, ho efectuaran a les mies
Carlee Barrut-in
de circunmallació.
PeigaX10També fou registrada SenSe
Els sornetents. coto a auxiliare
resultat la impremta de 'Soli- del'exercit i amb arma curta
daridad Obrera" per?) no es
o /larga els que estiguin autopractica cap deteneió.
ritzats per portar aquesta .iarrera. segons la nava Hei, sre
EL DE LA FONDA DEL FERROCARRIL
taran servei de des vuit de la
.• Havent estat recoma-pile per vetila -a les vuit del metí..

SERVEI METEOROLOGIC DE CATALUNYA
at 9 d' a go s t d e, 1923
I. SlTUACIO AralOSPERICA GENERAL A LES
SET DEL aLaTI.
(01,,serowiona d'Europa, Nord e41.fnea,
rebudes per telegrafie acuse fils):,
Altea prosaicas a Espanya 1 u l'Europa Central, prodador un estat, general do boa tempa.
Les balate san al nord d'li'uropa, arub venta relativament forte a les Illes Britäniques i plagas a lea Costea
del mar del :Zara.

2. ESTAT DEL TEMI'S A CATALUNYA A LES
VUIT DEL MATI. (Obscreadonu do la :garza meteorológica catalana, comaneeadea per teldonj:
El tel Se ser a tot Catalunya, els renta flaixos i les
temperatures molt altes.
7,0 m.3 p. .3
Caudal del Segre a Caminase:
20 m2 p. S.
Idem del Noguera a Trempt

CONTRIBUCIONS

:

L.i BIFC1tIA.D.1 DE T'ALLC-11W-4.
- Sr. Director:
Sigui 'troj vulgui que paeaa pel pasmar de la Repabliea Argentla admira
fu gentil poaícaí de la barriada de Vela
tarea He tamatair un peaaebre!... na
de dazzr-hi mear de bo vinre-bi!... Alaa
Sa daaser au cau de bona ealut Viría-hl I us corla-enceren, que totes les
rattres exclamacione sbu un mite, per
eulpa de l'abatida en qua ho ta el sorSet
Despres de den e dotze ante s'U
pagut ac,ber el Vladecie... lana cevole, Le Farigola, i proa, ja no ala
fet res mea.
• Tan din" vara bares de detaanar
al quarteret municipal, i LO/Lté.0
a:areaa 'trabar en sol guardo; per ruar
al Iloe del blICe3 va baver-se de fermar
La porta, perqua ja no hi birla uiragú
;mea. Ai zb era a dos quarta de deu de
It- uit, perb druant el dia quan hi
llana vist Inés guardes de tervel han estkt don.
• Dispensara Casa de soc.orea... Po
nace de aosaltree si heu de me.neater
:aquella aervels, ele que lii ha mes a la
rara eau els establerta a Gracia. Ni
asma/Mes hi ha en aquella barriada.
Una nit el que escriu aquaefes ratea 'va tegir necesaltat d'aquells serWIthi, era a doa quarts de tres de la
i.uatittads i va lavar d'anea a parar al
,narrar de Salmeran cantonada al earaer del 'larva. Autos, codees, tamales?... La aquella hora ui per retuei.
-El . trarovia da la barriada ea el de
Nosima Dona del Cala namtro 25. Hl
ta un serval de dos (cazas, que han
d'adir cada miaja hora, perb no us en
reLlien pes, a la millar Lo Se perqu,'e.
aeba retaadat, ala espatllat, o be ha
aíran cuerda bada del catres del Coi],
esperen i ua ha paesat 11111 hora sanee
denetravos-en oarapte.
Vrhanitzacit)? Ni pensar-10! eran
pina aquella carrera san torrenteree.
Ara, amb la vaga d'essombrialreg, allä
Do bam Pa s coneg ut res. Alfil n'Id ha
tat rana,.
-Senyar alcalde, senyors regidora, ein
•del allatric.te partiectlirrnent, una gradad. a/leerle/ardía per la barriada de

a-aneara:a <tue ja ea suficientment poblada, coutribuint religieaament a lea
desposes públiques.
En Dispensari ptr la mart de Dat;
una farmaaia perníanent: un servei de
tramvies mes regular ; un servei de vigilancia mea complot. mes higiene!...
Aiza no val cap reilionala. Ana) bona voluntat s'ebtlaatia faeilment i depreaase l'arraujament d'aqueatee actaciaueles.
A. Hurtado
-• UNA DE3IANDA QUE NO
114 D'ESSER ESCOLTADA.?
Sr. Director:
Can apena del eaarer de S:ut Pau
fan gestione P eralta td aras q ue va des
de la Rambla al cartea de Mendizabal
sigui CIlirdle per un 3Itr e 110M. ;\70
anclara eme l'Ajuntameut autoritzi
aque.st canal de rana d'aquest trae de
carreta na deis Inés andes i coneguta
de Bareelona. Patear els eme valen
aquesta tamal no saben que en aquest
cerrar tenim una de les jOile arquitectaniques mes ladiee de la neetre ea-piral. Es que creuen /galesa; vaina que
feria barde que fas carrera de ElreeSena a cada aos metres portessin un
nora diferent? Jo ea.
V. D. C.
PER LA ',LENGUA YAC/0,UL
Sr. Disector:
Ein eerabla que Se hora i ara mas
que mai que ele nostres Municipis emPreng u in una tasca profunda per la eatalanitzaci6 integral, dar/ea aa Lila& i
absurd que ele ratols dels notas dele
carrera siguin eserits en duce Hangilea.
tes dues (en) sembla que no) i, tot 1
malear precie. Ce vergon36s que bi fi.
guri en primer Serme la Rangua eaa
panyola; aixa chata 1/00 a P reguatar
als espanyola -se:Srquaitlo
No c radria fer campantes per tal que
els rauda de les botigues eiguM escrita en Ileagua anadonal, si els nostres elegit no donea l'aaample. Cal,
dones, combetre el ' bilingiiisate. erranrar el rarola en espausol e lalingtiee
i bonoraa calen i sola, la gloriosa l'e n gai catalana.

Alfrod Picó

EL SINDICAT LLIURE D'EMPLEATS DE BANCA
I BORSA ES MOSTRA OPTIMISTA RESPECTE A
LA RESOLUCIO DEL CONFLICTE
ACORDS DE LA COMISSIO MIXTA DEL TREBALL
ELS EMPLEATS DE BANCA I
BORSA

EL DE L'ARRENDATARIA DE

El lector diu...

ICRONICA SOCIAL

3. VENT.§
SUI'ERIORS A BARCELONA. — (Sondatgee do Patebefei . cr Mere o lee set de? matf):
,
.Aititud, metres: ,
250, 1100, 1000, 2000, 5000, aovo
Direcció:
NNE, I'Z, W, a-Y:a-1,V, WNW, NNW
-;e
:3,
5
5,
Velocitat en tnetres per sepan:
1,
2,
7,
OBSERVATORI MEMOROLOGIC DE LA UNIVERSITÄT. DE BARCELONA
Horca d'observació : 7, 13 1 15 horca
Haremetre a cero i al nivel! de la mar: 764, 7642, 7 64'2. — Termòmetre sec: 29'4, .1314, 302. — Termeametre
surnit: 222, 234, 23. — Humitat (centassimes de satura-ció): 51, 48, 52. — Direeeld del vent: E., SE., c alma. —
Velocitat del vent en metros per aegon: 1, 4, 0. — Datar del cel: sera, quasi sera, unsuldas ._Claree de /Avala:
cúmulo; ciaras, alts-camuls.
Temperatures ectremes a l'ontbra
: 258. — affnima erran de terna: 242. — Oscillacia termeMetriere: 99. — Temp oMiexima : 357. —
reine/ mita/. : 307. — PreeipiMe16 niguoaa, des de les 7 bares del din anterior 3 les 7 bares del din de la data:
Observacions particulars: calitja.
00 millm e tr e, — Recorregut del vent en igual temas: 63 quilametres.

La Política
NOVA ;UNTA

..E1 Casal Catada da re Bes-Ceta, la
Intalitat del qual js it de fomentar
Irs,Escacs que té csiab1retes,12c constitUit la seca Juaiea dirretini en la sogü.cnt forma:
President, Josep Cuyas: vice-psesi,.
dealt, E.steve Daura; scereteri, loan
Erre; vice-seci.etari, Isidro Itia,sico;
crircrl',uncese Tarr.f. 7 conartail,r.
13artotneu Breiten; bibliotecari,
lord Prats; recato: Agustí Sola, Tomas Mosqueras, lean Illa Jogis Ferrer.
Coced-asió d'Eseeles.—President, BarFrancesc Tor101:1CU Bertran;
ré; scercteri, Joma Illa; argila:
Incaico, Pram.csc C:, ri sar a . Gua:tiara
Pou
i I oact V.-lin.
VISITA .4 EN DELCLOS
La Joventut Catalantsta Eh, Nets
dels Alecoativers, el ¡votar dittecemge,
die 1.2 visitaran en tolactivitat el cosapeer Deleite.
Praga-ces a jets c?s que vulguin assisfir-lti que a les real ea ',un t es reune-aria al Cama Nitre, 25.
LA DARRER_4 GESTA DEL
SENFOR LUEJE
Dimarts a la nit va Inge,- toterdam.ent agredit en un cafè de Giraste el
di,ector dc "El Autonomista " i primer
fiuott d'alcalde d'aquella natal, senyor
Daries Rehala.
L'agressió va ps .tir d'un forasice
que go secretari {1x-cicatee del Aristaa
ment famas governador civil scnyor
L t4efe, el qual va presenciar-la, acennpanyat d'un OSCaPtCd de ¡codicia. La
gen: que es trobaice ett agitan di« es
va interposer tot Se$,TfAi2 C; e: Ci ecnyor
Rehala i Migrasen-, protestoat del fa
amb gran indignocid.
L'agressia sca toser motivada perquj
ragredit es negava a donar explicacines d'en eserit en ata
preeedi;nants govareaties del .senyor
Lucie.
4mb aque.st m'atta Cl senyor Rallan
ha rebut crombrosissimcs prosa de
slntpatia, a les quede afeite ben cordielment
Knstra..
L'Assatiatiö do Pcriedistes de Gi5•0,1,7 s'Ices retada etordant protestar de
la coas "gesto" del cerner Leeje.
L'Afuntament estai convocat amb
el tea:lefa. fi. El liputat a Corto Se/73.0?
P ies i Denlel ha trama un enicrgic telegrama de protesta al minis,tre dc la
Gopernacid.
Coesumat el fet, endone mateix
el senyor Laca:, se'n Ve! aliar Cap a
Madrid, dei.rant tarja a les autor;te•,.
Tc!hont desitja que no toral a Gitana
ari g e.st ?tome ftent'St. que, scgons SCHEble, anfra a Valtadolid.
Ara MIS uu comertari: l'esdescingut
Girona eme cusenya con,- /mi d',1sser
tractades les antoritats que ens envio
lE,stat cspanyol i que dota compleixen
liter ntissid contra Cataianya.
..L'APLEC COMARCAL
D'ESTERRI D'ANEU
Ele l'Aplec concertad d'Esterri
neu, que tineIrd llot el vinent diuntenge,
aix í coses en el nating que a la tarda
de! ce-atete dio ce celebrara a Sort, 1:i
prended part el dipute Per Catalknya
A. Sereti Casanoves, represen:ata del
districte electoral de Sort-Seu.
„La . intervcculd d'F,n Casanova ha
estat rebela anth jota, pel país, que
coneix de temps la nava rectitud i fas,
mesa d'ideals.
LA JOVENTUT DEMOCRATICA NACIONALISTA.
• En l'e:reunió eoidecticea organitteda
Per L'Estat Catara 1 la fortifica EsPor-

tiva do Seisois leí prendran part els
oradors settiicnts: P. Liongort, per La
Tralla: Roig i Pruno, per la Unid Catalanisla; loan Rnssin .. „‘ol. pels Es.tudiants d'Entierra Catalana; Llu?s Esca . cr, per la foreatta Dc:aocretica ncionalisia; Josef Sotribes, per !a Je7..entut Esportiva de Seisena, i Daniel
Cardocra,Aristides Da gazaa, i pr,,I•ablemant En Pedan:Se .11 crria, per L'Eatat Cataiä, celebrant-se ocies de prope,
panda sota el segilent itinerari: dia 12,
C 'es 6 de la tarda, a Solsona; dia 13,
a Aoern i Baseila; 14, /nata Pons;
tarda, Odiara, i ;cit. Sea d'Urgell.

Noves religioses
Ouaranta Església parraquial
de la Purissima Concepció. Hores
d'exposició: de dos guante de set del
mati a dos quarts de vuit del vespre.
— Cort de María: Aval es fard, la
visita a Nostra Dona de
— Adormid N a caurna: Torn del
Beat Salvador d'Horta.
— Vetllee en suira_gi de les animes
del Purgatori: Torn de Jesús Crucifical.

EUCARISTICA

La Música
FESTA MAJOR DE GRACIA

ORFEO GRACIENC
-commemoreeid di, I festa ne ion de Caracia, Granear tia arganitzar dos ¡me-et-tants mates per asser
eelebrata al ecu propi estatge rodia
consista/3i el primor en un cancera que
linar/ Ilec el die 14 a la un, a profit
deis pobreS de la barriada i al aura el
dit Ortes. aula la collabararlia de. la eobla "Cathaibuia", esecutara un ben
triat programa. Sen en gran nombre
lea cedente ¡aparta:al:4a que han ezetrregat loealitats por poder easlatir a
reamentat cuneen.:
El segoa dele referits actea sera la
ealebraela de l'aMnieüt.:C,orieura,
fantil de Sardanistea, el quid tandra
efeete la tarda del din 15 i que per les
eones fine el present inscrites pot preveure's que sera un dels uf/meros mas
atraetivoLa de les festes de Gracia.
El mateas el cancert que el eene.urs
finalitzaran 'ama, un audieib !le sardanes per Coser bailadas al pata de l'esMaja de l'Orfeó.
L'ESCOLA D'ISTIU
Al& a la tarda tingue teta selecta scssió musical organitzada pela
allanarles dä l'Escala d'Istiu, en la qual
hi prengueren part la senyoreta Pilä
Llongueeas, que cantis un eefilall finissim de cançons popular: catalanes, i
la senyoreta Elisabet Volmar, que canti tres delicades cançons del mestre
Jaques Dalcroze.
L'exquisit violinista senyor loan
alasaa els feu sentir una "Sonata".
de Mozart: im "Grave", de F.riedman
Bach; un - "Larghetto", de Weber, i
una "Berceuse", de Faure.
Feudo alaaiata acarnyanyant el mestre Joan 1-1e/11v:eras,
La sessió transcorregut en talg de
la mis agradable animada.
Per deriti, dissabte, a les cinc de la
tarda, l'Escola d'Istiu ha organitzat
una selecta audició de satinases als
jardins de l'Escala Industrial, a carrec
de la Cobla Barcelona.
Diumenge els a' lunices de l'Escala
dicha aniran d'excursid a Sant Mi.
cruel del Fay.

El Sindicar Lliure d'Etupleats
Banca i Borsa ens diu que abir retorni de Saragossa la Cornis.sió que s'hi
liarla traslladat per tal d'escatir ele
motius per qué es donaren de bajara
del Sindical la majoria d'adherits, resultant que abrió fou conseqüeucia de
les coaccione exercides pele banquera,
sota amenaea d'acomiader-/o3.
Es tingut una reunió amb aquells
empleata i tata convingueren en donarn e navament d'alta al Sindical.
Aval ha sortit cap a Madrid un &legre al qual ham estat Iliurades 25 000
pessetes per ajudar els comannys
en vaga.
Les noticies rebudes referent el conflicte eren molt falagueres, esperarase que d'un momee a l'altre en surtí
una s'aludí.).
Per la Dtrecció- del Banc HispanoAmericä d'aquesta plaça co cursaren
akir unes fullee perque ele empleare les
firmessin donant-se de baixa del Sindicar. I personal sial negà unánimement, no deixant-se coaccionar.
DE LA TEC/BALLA D'EXPLOSIUS AL SINDICAT DE SANS
Ha estat dictat pel jutjat especial ante ele pzocessament i presa sense fíanea contra Domine Calaminas Alemana., Joan Puig-martí Nicasio, Joan
Pellicer Monferrer, Rosali Alelan Seama., Conrat Ruiz Vilera, Martínez
Díaz Caldua, Pere Conejero TO111ä5,
Joaela Molina Gil, Salvador Gracia
Dalle5ter, Joan Ribas Pinyol, Josep
Aman Roura, Alexandre GranVé NoJosep Gelis Expósito, Andreu Coa
rusa Fluors, Pere Pedro Margalef, Ga briol Vivanco Goberno i Joan Téllez
Domínguez, tate elle detinguts darrerament en ocasió del registre efectuat
per la pedida al local del Sindicar únic
Sans.
Sels processä pel deliae de fabricació dexplosius.
CAUSA A PLENARI
Ha estat elevada a plenari la causa
instruida pel ¡urge ara :atar de Capitanía. contra Rafe; Sánchez Rex, que
cota es recordará fou deting-ut per un
caporal de la guardia civil en Ranear
una bomba que no va explotar i quan
era perseguir a danseqüencia de laterne-lot de qua moments abrats haría cetat víctima En joaquirá Albinyana a
la placa d'Urquinaona.
1: -X SINDICALISTA ES FEREIX
A Mataró rnentre examinara una
pistola. el conegut sindicalista Adriä
Jimanez es produi una ferida no
greu.

Les sardanes

LA COMISSIO MIXTA DEL
TREBALL
En la sessió ordinaria última celebrada per "la Comiseió Mixta del
Treball en el Comerç d'aquesta
tat es prengueren els acorde sogüents:
Haver vist amb satisfacció el nomenament del magistrat En Veto,
G. Echavarri per al cárrec de president suplent d'aquesta corporacid
Aprovar ela compres d'ingressos
i desposes haguts durant el passat
mes de juliol. Donar-se per informada de diverses comunicacions
d'autoritats, associacions i particti/are.
Designar els adjunte i vocals
trons i dependents que durant
corrent mes han de formar part de
la ponencia Tribunal que entén de
les reclamacions de caräcter particular.
Resoldre alguno recursos de rey/asió contra falls dictats en reclamacines formulades per dependents
contra Ihms raspectius patrona
Per les oportunas gestions veril
l'alcalde i Ajuntament d'aquesta du.a
tat per re?.elamentar la venda ambulant en forma que no perjudiqui.
ele legitime interesaos dele comerciante que compleixen l'horari establert per la Comissió Mixta.
Aprovar /a proposta de la Ponen-.
cta d'Horari que, igual que en anya
anteriors, durant els dies de la festa
major de Gràcia i de Sano, s'autoAtad als comerciante de les dites barriades per prorrogar una hora el
tancament dele seus establiments, O'
sia: a Gräcia, durant els dies In a
18, ambdós incloses, 1 a Sane els
dies 20 a 26, també Melases.
Aprovar la tramesa al Jutjat
na relació de multes itnposades per
infracció dele acorde sobre horari
d'obertura i tancament d'establimenta, a l'objecto d'obtenir la seva
efectivitat en la forma disposada en
el número quart de la Reial ordre
de 17 de febrer de l'any en cure.

ELS OBRERS PELLETERS
El Sindicat ',Hure Professinnal de
Pelleters celebrará avui, a les set de
la tarda, una assemblea extraordinaria a la qual es convida ele socio
i ele no socia, així com tamba ets
anomenats "xambremets", al local
deis cambrers, Ponent, 64, primer.

tetes a la millor rondalla balagueIV. i' De
na 'l rector-administrador del SanMari del Sant Crist Un objecte
d'art. Tema: "Dades interessants
al redós de la vinguda del Sane
Criet a Balaguer".
"V. De l'Ecne. ex-ministre En Felip
Reidés, diputat del districte. so pessetes a la millor poesia tema ?liare.
VI. De t'Edil senyor gol-cenador civil d'Oviedo, Eaa Pau Nobel!. Objacte d'ara al millar sonet dedicat
al Sant Crist de Balaguer.
VII. Del Rast. P. Rector de les Escoles Pies de la ciutat. Uojecte
d'art. Treball en proas. Tema:
"Actuadó de Sant Jo-ep de Calasens en_ el Bisbat d'Urgen".
VIII. De /a Tercera Ordre Franciscana de Baaguer. Una obra d'ert
al .millor treball en prosa. Tema:
"La influancia de la Tercera Or(Ice en les Missions catíiiquce".
LX. Del . 12ved. Custodi del Miracle
mossan Nadal Puig. Objecte d'are
Tema: "Conmendi de /a Història
de Nostra Dona del Ifirack des de
la trabilla d'aquesta Verge Miraculosa fins a la data".
X. De la Caixa d'Estalvis 1 Peacieno per a la Vellesa. Un objecte d'art a la millor poesia en elogi
de la vellosa.
XI. De la Comissiei delegada de la
Protectora de l'Ensenyança Catalana de Ba'aguer abjecte d'art a
un car,t >serie a les colènies estiuenques de la Protectora
XII. Del Centre Nacionalista Catea
50 pesantes a la milor poesia
tri,stic

disaabte, se celebrara a la
cripta del temple del Sagrat Cor, al
Tibidabo la solemne Nit Eucarística
d'adorada) a Jesús Sagramentat.
Aquesta tradicional soleutnitat religiosa es regirà pel seeüent programa:
A dos quarte d'onze, exposicia de
S. D. M. cant del "Sacris" pels adoradors, trisagi, cant de "Adoro te devote", serme' que iará. el Rad doctor
Jordi Cazada, pare.
.
A les dotze. començament de la vealis, invitatotai de l'ofici del Sautissim
Sagrament, primer nocturn de matinal i oraciana. A la una, segon nocmuro i oracions. A les daca, tercer atoeturn i °raciona. A les tres. Laudes i
aracions. A tres quarts de quatre, enceló tiel matí, nnissa de Comunió general. Cine celebrara el vicari geueral
d'aquest bisbat. Solemne procesa') 1 benedicció arnb el Santíssim Sagrameat
sobre la ciutat, el tila i la marina. TeDeutra Reserva, cana del "Tentare ergo", Salutació a la Verga amb el cant
de la 'Salve Regina".
NOTES — El funicular farä. el seu
servei ordinari Cl dia 14 fins les onze
del vespre. Per a la Sainada co:npramas la Conmanyia començar el
servei a dos guares de sis del metí del
AMIS MOTII: DE LA EXTRAdiumenge din 15.
ROMERIA AL SANT
Contrassenyes del funicular: pujada I ORDINARIA
CRIST, DURANT ELS DIES 14 15
i baixada per una pesseta.
I 16 DE SETEMBRE DE reza
• Ela ballets s'eapenen a les Cereries Gallisä, i valdran per a - .niar
Preanit ordineris
durara tota la tarda del día ts, i !minar
Premi d'honor ofert
Fur etatura!.
per tot -el dia del diumenge 15
Cercria Gallissa.—Carrer del Carde- 1 gel Moir Illtre. Ajuntament de la ciutat
a
la
millar
poesía
que
canti ¡'Amor.
nal Casafia.5 (abans Riera del Pi), núEnglantina. — Pren-ai ofert per l'Ex- XIII. Del Sinelicmt. Agrícola de Bamero 5.
cellentissirna Manormunitat de Catalulaguer la cera Comarc a . so pesseSucursal. — Caries del Censen de
tes al titilar vers en elegí de La
Cent, número 354 (entre Bruch 1 Lid- nya a la . millor cemposicid poetica enaltint un fet nacional catall
nuestra pagesia.
ria).
Ofrena de la Rda. Coma- X/V. De la Joventut Nacionalista.
nitat Parroquia' d'aquesta ciutat al miObjecte d'art a la millar camposind paatica gloasant els fets de la
llor treball en vare en lloança de la
Fe.
caiguda de Balaguer.
X-a a . De Lletres Jemes. Objecte d'art
Pectnis cxtraordinatis
El Forn. e.nt de la Sardana del Poal n,iiior sonet a la eititat de leai I am. senyor Bisbe
L Da
blet posa en coneinement de tots
d'Urge/1 i Princep Sobirä de les
laguer.
els seus asemciats que diumenge vid'Andorra'..Dr. just Guis
nent, dia 52, a lea st del matí, se
tart Objecte d'art eeliniós o l'eNotes. — Tots ele trAalls han d'elecelebrara la reunió ordinaria al loquiva/ència ea metal-tic. Tenia: "Je- --ser inédita i cts catalä. Els treballs han
cal sedal, València, 448.
sús Caticiiicat is el bel! ideal de danar adreeate a nono del Secretad, i
la Religió, de la Ciència i de en sobre a part ha d'anar el nom ele
LA PLAÇA DE SANLLEHY
l'autor 1 escrit al sobre el lesna del
S'há celebrat la sublusta per II. Del Reverend P. Arxiprest de trehall.
la construcció de diversas
Balaguer *mesen Marc Comes
El teme d'admissió es el 9 de seObres de plantacions a la plaea
Objecte d'art. Treball en prosa. tembre
de Sanllehy, adjudicant-se proTema: "El Sant' Crist de BalaLa testa se celebran ä en dia que s'avisionalment a "Construccions
guer i la Mare de Déu del Mira- nunciarä a la prentsa.
i Serveis, S. A.", per la quanti- , ele eón eta dos polo sobre els
El dia del fall es donaran a canaltat do 8 4.450 pessetes.
qua's ha de girar l'esfera religMxer els noma que cense-osen el jurat
Fou presidida per/regidor sesa social de la matra ciutat".
qua'if icador.
nyor Escolä 1 autoritzada pel III. Del Molt filtre. Barlle de la nosEl President, Francesa Porta.
El
notar/ senyor Montruit.
tra ciutat, En Gaspar Lluc. 5o pes- secretara loan Roig, Sch. P.

(ION FLOALS 1E HING JI

Alguna digneren si havia intentar
suicidan -oc; de totes masones alzó
féu que circules amb insietencia el
rumor d'un atemptat social, que,
en realitat no sucedí altra cosa que el
que hem relatat.

Del Municipi
MILLORES URBANES Dirneeree el senyor tinent d'alcalde
president de la Comissió de Focaent,
En Xavier Tusell, va efectuar ea
unió de l'arquitecte cap de la Seeciii:
de serveis vials, una visita d'inspecció a tots els treballs en cura, dependents de la Secci6 de Fetnent
Ha estat objecte, entre almea de
nueve interés, d'una inspeccia detinguda , els que s'edil efectuant
carrer de la Cenada, Porta de Santa
Madrona, empedrats que corneo:ten al pressupost de la décima, ronades monolitiques a la barriada de
la Barceloneta ainb pressupot especial, de la Porta de l'Angel tambi
amb pressupost de la décima, passant després als pobles agregase on
varen visitar el mur que s'acaba de
construir al punt conegut per Sale
de les Braunes, traslladant-se després a les barriades de Gräcia
Sane Gervasi, on varen recórrer els
empedrats útimainent terminats al
voltant del mercat de la Llibertat,
amb les seves recades monolítiques.
el mateix que els u-eballs en cure
als carrers de Torrijos i Verge del
Cernid, a puta de comentar; deeprés visitaren les obres de la -barrioda de Sane.
A cada un d'ells va fer observacions per a una rápida terminad&
recomanant al dit cap acompanyant
i els contractistes respectius que insprimeisin rota l'activitat paasible
perspiii pugnin isser acabats breuntent i donar la impressió que
será un fet immediat la terminació
de le 3 obres, fa temps inauguradas
amb eärrec al pressupost de la decima i que foren interromporlea amb
motiu dele succesos que varen par
tortear la vida ordinaria de la eie
tat
Aviat podran tomençarSe naves
obres del pressupost de la décima.
EL POBLE FRANCES RECON S114ZIT PER BARCELONA
ti tinent d'alcalde senyC
Maton5 ha visitat, el senyor alcalde, remetent-li una colleoció
de fotografies tramases pel doea
tor Lluoiä Marthe, de l'acte da
la inauguració de les mies -de
Barcelona i Catalunya a Benoten-Santerre, en lliurar-se alistad
tullid de frenes metate per l'A-

juntament de Barcelona pe r a
la reconstrueció del dit poble
francès.

LA PUBLICITAT
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L'Obra do la Comissiö do Culura
VILAMAR DE CALAFELL
Com ja s'bavia anunelat, ahir
lingua Iloc la visita oft . cial deis
regidora de la Comiesió de Cultu
ea i dala repreeentants de la
premsa a la Colònia d Vilarimar que la dita Ccuniasid ha ins
tallat ti qvamentl, aorn l'any •paseat, a la platjc chls Calaren.
La Colònia de Vilamar des del
dia das d'aque,st 'mes que funciona revesaint,tots ola mateixos
encises i aguan - arnbient de
l'arey pasea! qua la t'aren simpática i 'popular no SO/amera en
els pobles vaina sind per tot Ca•
tatuo-ya.
La platja de Cataren torna a
tartir aquella alagiria qua cpen
va dir l'alcalde del poble, el dia
/l e l a inaugurada, havien e njoiat teta els pobles tarragonins
vaina d'aquella platia.
-El que les installacions de
Vilarnar es fa càrrec al momant
de com da una institució que ha
d'interessar 1 fins entusiasmar
el reas indiferent visitaut. L'ala-

-gala da el que aura mas en aguell ambient . La Mera Ilarga
de les cases do fusta on *M'en
hlls nois, pintadas de. calera
yarda i groes, les antenas altes
'i abanderadas, les torres amb
gallardet c cap' a can de la

platja, els amples velaris d'an4.enes tarnba abanderades i per
itamunt de tot això i ombrejant
les cases centrals, els pina del
bosc; Llagostera donen -a. Vila lar un aire de resta, que conaItitneix ja per si sol el millor estfrriul per Ilanaar a q uella infants
h la "5,r cia plena d'activitats i d'in
teresaos que els han d'omplir
bellament el tarima en Ilur perpaananeia a la platja.
Vilamar no 6s una institucid
Per a nens malalts, sind una ins
tituelbaie car4ter preventiu que
prepara ele .bons i els que puiguin trobar-se predisposats a
malalties que poden trobar retriel efien en el regim de vida
naturista a la platja, ,perque
surtin victorioshs en . la Ilnita
a.mb anibients rae sans <m s delrant llur infancia hagin de
freqüentar, especialment en una
elu.tat co ra la nostra, on ver

Pescas d'immigració que plan
rada:fi j a a Barcelona i par la
manea d'habitacid ja sithem
rom han de viure la majoria
raids d'estaments humlls.
El nombre total de nois que
Pudran fruir del rdgina de vida
de Vilarna: els de 500 cr, -.1e passaran Ca 4(33 ibrns Cte. 250 cada
per aquella colemia.
Vilcunar. com l'anv passat, es
una mana d'Estat d'infanta in egea!, per sis v i letes. Els noma
de lea vitales eón: Putxet, Vila"clava. Pinar, Puigverd,

i Areny d'Or.
Carle vilera d'aquestes té dues
cases da fusta separades l'una
de na' lba per una placeta amb
jarda, i al davant té el seu gran
velafia Al centre de totes les v i lelas i a l'ombra • del bosc Liapost era bi ha una sala gran destinada a concierta, lecturas i altres artes collectius que ho re-

intereixim Dintre d'aquest edifici central hi ha installat talaba
l'altar on es celebra la missa ala
dies de festa manada. Aquest
edifiai central juntamb.des inas
de 'atarais destinats a departamente da la direactid. litniten la
Plaça Major ida Vilamar que anal)
el jardi aus la volta i les escales
de les habilarions laterals que
hi donen l'ampla escala de la
termaa dc redifici central té un
gran camelar. Al tiostat d'aquest edifiai central hi ha eI
destluat a calma lenint al caetats les inatallaciorrs higièniques.
Cada vileta de Vilanaar esta
encomanada a 1/1t profeasor i un

auxiliar.
r a, ! p atina a Vilaniar san declituts prefereninent al regir].
naturista. Els nois, en aixecarse ja prenote un bany .d'immer-

sió i es dutxen amb aigua doll aaa 1 la resta alel mati la , pasaett
prenant et aeu bany do sol, de

mar. tela exercicis repiratoris
sortint Digan cita da bon n'al i
d'excursió per les muntanyes i
els rampa veins.Es hell veure'la
l dinar tots eota el bese Lla g astara i servint-sa ells mateixos.
Després de dinar, a l'embra dele'
ve larla fan una estona de mi g
, rale i en acabar-la cornenaa,-d
podrfern dir. la vida espiritual
de Vilamar: Els mine passen les
tardes de-dicata a cantar, a ,concarta, a /nona de diimix, a lec,
tures i explicacions, a concitesos, a treballa nianuale—pranent-ne el motiu dels oficia de
mar i de platja —i a altrea actea
i fastas que s'organitten a la Co
Finida la tarda; sopen al
bosc i acaben les se,ves tasques
cantant tots reunits a la Plata
Major de Yilarnar i de cara a
mar "L'oració de, la nit".' música de Bach, que en aquella hora
produeix una enmeló pregona.
Es grat veure la collaborarif,.
que arab Ilur presencia aporten a Nilarnar ele vaina de Calafell i dels rabies de. la rodalia.,
que assisteixen a lea restes i
artes de Vilamar. Aquest contac
te deis infanta de aiutat areb la
gent humil i senzilla del camp i
de la mar ha de resultar-los altament beneficide i educan'', no
sola/wat, de gavie i nones nana
de cosas que bi aprenda eis infante.- sind .per aquell sentit i
penetració que tenert de la na
tura la gent - que na ha eetat
tarada per -les influenciee de la
M'alai., que difícilment trabariern a Barcelona.
;
A.asisfiren a la visita de Vila
•
mar els regidora
eim e l e hanora als vis i tant s

en non de tots els professors i
dais note de. Vialmer, Cl piafessor N'Aran- Ma r tar a ll. directa:
d'aquella Colónia.
En el tren da les 7 del vespre
retorna- e l a Barcelona ele vi •
eitants 1 - r havien pasea l tat el
dia a Villa-at e p arque se fPSS•cq
e4rrsc de la vida que hi manen
ele infan.:e.

de la vi'a quedava eneara un gnu) de
nacionalistas comentant l'acta realitzat,
quan halda ad que dos subjectes, l'un
delle fill de l'a'calde gevernatin.
'guasee irr una bravuconada aortint areb
revòlvers, amenacant aguar grup
Casualment bi havia aquel dia a
RIPOL1Cantellie it parella de la gairdia civil
Processó deslluïda
de Sant Pare Pe.scador qua lii havia
aren -per t'asar dia de maree. I feu
En la diada dc iii (legase, ele :nonrequerida ver aquests dos subjectes per
jes dei monestir celebraven l'aniversatal que destinguessin uns pacifies cmri de la more del colme Joire. Aguceponents del -gres de la placa. I ni
ta consuetud, que per espai de 932 anys
anar-ho a practicar la dita parara, .
havia estas invielateenrant guardada,
obeint massa Ileug,erament les' indica- •
desaparegue l'any 1333.
Enguany. en les festes de Santa Ma- aleles di mitiera "valents" ene sortien
armais amb revóivers,ca -Produir-se
ida, rartual rapresentant d'aquest diotriacze, En Joan Dagas i Puigbd (se- avalot causat -Per l'envestida que els
guàrdies
van donar, a cepa de cniata.
gons informes secretaii particular d'En
Pedregal, aquell reformador de l'arti- contra el minúscul grep esmentat.
ele TI da la Conatitecid), fou el que •conseqüencia de la qual van resultar
alguna contusos entre els espectadors
pera amb tota majestat l'estnilard
gtifirdia cicil, ami-, nigua?, e5garrinprincipal en la procesad que anyalment
xada a la cara. Amb la -Corea de la
celebra la vila en semblant fasta.
Aquest acta fou acollit amb tina pro-- topada la geärdia civil va pardre les
testa gmieral, rar cap comfraria acu- armes.
De seguida es va produir un' lancedí' a la processó. Ilevat d'un orfed que
ca trobava de pas, el qual foz: induit- niat de portes a la plaea. I grècies a
innocentment a fer -hi acta de presen- ims instants de serenitat entre els nacionalistas. no va preduir-s e en cenfliccia.
Era talrnant una processó ele tot l'e- I te gravíssim. Fou demanat auxili a la
lement anticatalä arel) la Iluminäria de I guerdia civil de Eigneres. la miel
acudí de aeguida, i començà a instruir
gent pagada.
un atestat.
Davant d'aquast acte. l'entitat nadoL'enderne s'intentà detenir alguna
nalista del Casal Català va retirar la
socis del Centre Nacionalista. si be no
bandera barrada i els domassos en selores trobats per la guàrdia civil.
nyal de protesta.
En saberse a la vila l'afreptil del
Aquest fet ion ama comentat apeogovernador "civil" a Girona contra el
vat unànimement per l'opinió
senyor Dad Rebela, director de L'A
I onomista, ha augrnentat encaaa més la
FIGUEDES
indignació deis nacionalistes.
Notes diversas
S'esperen que acuesta ¿arrees esdeDimecres de la seftnana passada s'es- veniments .produlian la dirniss iai del s e
caen un altre pres de la presó model.
si és que encara ii queda-nyorLuej,
D'eneaì que és inaugurat aquel] c.difiun xic de vergonya. Això, indubtallba l'any 1911, es compten ja vint ment, iailuiria en una solució harmónifugides de presos.
ca del plet de Caste116.
— L'Ajuntamcnt anuncia la subhasta
per adoquinar la Placeta.
PALAFRUGELL
—Harem sofert una passa dc regia- Del .descarrilament del tren de
Soria causat per un eixant de gent susPalamós a Flama
pacta que pullula pels carrera
que molts cors bategaran al ritme dala
vostres, i que necesiten de yesaltres per afermar - se ne.Ss i més en les
seres doctrines nacienalistes, tot 'pel
be de la nostra Catalunya.
•
Josep M. Galceran

CASTELLO D'EMPUMES

L'Ajuntament destituit requiralx els reolders governatlus
porqub abandonin els càrrecs

Incidente
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Catalunya

N

Ale pollee- on aneu en patriòtic ro( miatge, el mena,-s conegut és la histä-

r

RIUDI

liditing sindicalista
celebrà ust mitin; d'afirmació
einclicalista lliure, prenent-hi part diversos oradors de Barcelona:
Admesa la controversia, ele partidaris de l'Unic es retiraren del local,
prosseguint l'acta amb el saló ple de
públic I cense incidents.
ARTESA DE SEERE
Acotó Catalana a les terres de

Lleyda
Escrivim d'Artesa de Segre estant,
tma de les viles de l'alta muntanya
catalana, .afavorides per l'itinerari
deis apòstols del nacionalisme català.

; ',la era horal

Els pa/lita ixtlitics, àdhuc ala darrerarnent constituits, han reich sernpre la seca actuació a les ciutats;
sembla que els pobles els han fet por,
sembla. talmeut, que el camp no ele
interesa& ; i aquest ha estat l'error
cabdal (lela seus directora.
N'n saben encara d'una fraeció polinea que s'hagi decidit a trancar els
valle rnotilos i • expandir pel camp
41e. nora: és par això que. en IleSir al programa de l'apostolat d'Acció Catalana per tersas de Lleyda, se'ns
eixamplat el coi—, is per això que
icain/ aquella fe en l'eadevenidor glorlós ele CataInnya. quan la mis genuina representació del pensament CaW:t , de l'enima catalana, deixa la
e ran urbe, on d sentiment de catalaeh at se aant intensa:nene per predicar el desve.tliament dels pobles patita suinant-los al mover-el-A; principi
de la nostra inclependancia.
Bc-P vin a tt ts, sembradors de la nora doctrinal Seas dubte, la c011ita sera esplendorosa.
• Crideu a les portes del' ces- deis
ilumtanyenes, deeperten-los
i
tenia en comete la forrnació del ea>8cfrr del peble que anee a visitar:
lides- los un ideal que els guii
la completa alliberació, i el triomf
coronará. els vostres esforços.

aja. de Catalunya i és necessari que
la cemeguin foraa. 'parque mirant el
seu passat, ?As entri la seguretat que
eón fills i hereus d'una raca gran.
Així trabaran l'ajut i la forea en
aquest sentiment.
Feu-los estimar el re.cord dels nostres grane hornee, perquè tinguin desiga d'imitar-los i recordeu-los que no
parque el nostre territori sigui petit.
delaarem nosaltres d'éeser gneis, si
la costra actuaraió aeriosa, ferina i
honrada, la dirigim vers el carní d'un
més alt nivell de cultura.
En aguaste; terres, per l'actuació
deis seus dirigants, sli p. prestitMs el
i en veure una manca completa d'ideals en els de dalt, ha desaparegut o bé sha adormit el eentiment de raps, donant el trist eapectecle de ramadas de bens seguint el
que (lema millor menjar. el (411e paga
Inés, venent-se da la metiera mal s ignominiosa, sense tenle cu compte la
bondat de la doctrina.
Parsonalisines, res més que Darsenaliames trobareu arree.
La %matra tasca aerä feixuga: paró
si no afana veureu brollar al castre costat, escoltant la vostra paraula,
segnint la vostra doctrina, un carel
d'heme joyas, optimices, convenants
de la 'grandesa dele destina de Cotalunya, que treballaran fermament per
tal de poder assolir el programa d'Ac; cid Catalana.
Liavors hanren fet el millar. halaren plantat el neui arbre de catalanitat
i, a la seca ornbaa, s'aixecarà la nora
ratea que enderracara ele vells rocedisuenas i donarä pas a la verkable
geqt catalana.
Benvinguts siau !
Nosaltres recomanem als Hiles que
, vinguin a oir la costra ven, que sera,
I a no trigar. la Yeti de l'alliberat; nosI altres treballarn parque la costra doe7
trina arreli profundament a ; les nosa
I tres ; terres i doni el fruit desitjat rmia
•
1 sembradora,
i Venia, dono, tenint la seguretat

nific i grandids terreny, situat
a uns tres cents metres de l'es
tació del ferrocarril, per convertir-lo en un camp d'esports
digne de la importancia de la
nostra vila. Convindria que tots
els calderins sabessin correspondre a l'esforo de la Junta de
l'Esport Club i parque poguéssim tenir la son de veure el nou
camp convenienterient tancat i
ben disposat per a una extraor-

MATAR°

La testa majar
Arnh ums gramillas eixit ha celebrat la n'ostra alutat la testa

major. durant els dies 25, 25,
27, 28 i 20.

dinaria fasta d'inauguració per

BEGUES
Eta avenes de Begues

l'Aplec d'enguany.

El Cenara ' Excursionista convida al
noble de Bague a la Colònia estiuenca, i a tete .els que s'interessen per les
coses de Catalunya, a la conferencia
"PrO,avencs" que els senyors Amat
donaran diumenge vinent a les quatre
de la tarda al saló de festes del Centre &gafa.
Els oue s'interessen per l'estudi, explorad() i xplotació d'aquests avenes,
els mes importante dei mena scgons
dita de Mossèn Font i Saguer i
tres savis estrangers, segurament que
en les dites conferencies podran recallen Unís 1 C11,7:0SeS dades i antecedente.
OAFAPRODON

Exposioid d'obres artistiqueä
Diasabte visten!, 11 (Vagos!,
s'inaugurara a l'hotel Rigat, de.
Carnprodon, una exposició d'o'ores artístiques, en la qual hi
figuraran treballa dc viclreria
catalana, deguts al dietingit artifeat bareelones En Josep na-

da Gol. ,
La inauguració de '1'exposieid anirà acompanyada d'un
eonaert. a (»arree da l'erninent
cantatriu Na Merca Plantada.
CALDEE DE MONTE:MY
Nou camp
de band i

Festes

d'esports
•Slian celebrat ainb

SARADEL.L

Aquella mena de casa
En parlar d'una próxima
inauguracid de carta casa, -tata
original, ja deiern que esperavena de les nostres autoritats i

le

ACCIO CATALANA

Avui, en el tren de les 4'15 de la tarda, surt
.l'expedició patriòtica cap a la muntanya
lleydatana, seguiiit aquest itinerari:
Dia

mimo A TARREGA, a les deu del

Dia

CONFERESCIA A AGER (Azub), a les onz.-e. del rnati.
MITING A TREMP, a les sei del vespre.

vespre

Ii

ei

APLEC CONVRCAL A ESURRI D'ANF.U,

LS
ei

a

Dia 12

MITING A

Dia 13

MITING A POBLETA DE BELLVEI-11, a les sis de la tarda.

Dia 14

MITING A POBLA DE bEGUR, a les sis de /a tarda.

Dia 15

MITING A ISONA, a les onze de omití,
31111, ,4 A ART ES DE SEGie, ales sis deja tarda.
MI ING A AGRAN1UNT, a les nuu del vespre.

ei
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ei
ei

te

3
te
ei
ei

te

a les deu del ni _ti

sug, ates sis

• de

la tarda.

Prendran part en aquests aetesrepresentants de les organitzacions
lleydatanes i, per Acció Catalana de' Barcelona, els senyors:

Ii

te

ei
ei
ei
te

be

ei

MARTI ESTEVE
LLUIS NICOLAU DOLWER,
E. DURAN REINALS,
EDUARD SAGARRA,
LLUIS JOVER
MACH P. SANDIUMENGE,
FRANCESC MAS FERRER,
ALE:XANDRE PLANA,

el

ei
ei
ei

te
le
te

ei

te
In

a la amilana enmiele celebrada l'any
passat per la lif.nacomunitat era ben'
mereseut.
Era el riostra propbsit eementar ele
'alucines mes -distinga% perb com (Pi"'
els que a'ho mereixen san en tan U,
nombre renuncien a fer-ho, a fi da e,
ineerrer en lamentables omissione.
Nonuls aun resta felicitar a tete 1
d'una manera eepeeial el director, mes.
een Honoras Vinyolas i el iseu auxiliar
mesen Dalmau, tot encoratjint-los en
la persistancia dc . la saya obra cultural. esperant días millors en que la
menea de mitjIns ser:1 remelada pela
bona de vor que tenen fe i esperimes
en el ressorgiment de fa retria.

IGUALADA
La fasta major. -Altees
Per la iesta de l'anivcrsari de la
fundació de l'Ateneu Igualadi s'ha encarregat el diseurs al regidor harceloni
aenyor Estanislau Duran Reynals. •
-

Setabla que estad a punt de co-'

menaar-se les abres del dipósia- repartidur dc les aigiies dc Rigat, havent-hi
el propòsit, per part de l'entitae propietäria, d'avançar tot el possible eis •
treballa ele conducció per tal que arribi
a Igualada el mis acial millar.
— Un carretee de l'Agengía de
transporte dels senyors •Puiggiaís. Vizcarca i Companyia va datun del carro;
fractuaant-se una cama...,

eSpeeialment déls nostres arnics
del Consistori, que no la deisa l-ien de ista i que irnpedi'dieta d'una manera b dallen que
prengués . derivacions. Inés o
rnenys complicadas i perilloses
per a la mortalitat de la ciutat
L'ando-1sà un auto produi llamares
nostra. I ara ens és una cosa
a una criatura.
grata de no dir, el poder a s se- contusiona
Tambd un d'aquista dita uh dela ass- gurat- que :aquells perills esmentats no • passar a n endavant, tes que fan el 5C7Vel a Cera-era va cesgràcies a l'enérgica actuaciú ciar -se de la carretera, topant amb Un
que el nostre baffle segueix en arbre.
Per les acerico colectes no pegue
aquesta hei dc matäres.
el viatge, essent remolcat
:Sabenc que els l'organitia- continuar
Igualada.
eas-s" de la mea de la qual Par- fina
- No sabed que hi hagués cap sedtem, han demanat autoritzacie3 dent
•
personal . -•
,per poder abrir • les portes a
— Ha retal objecte, dels mas ditothom, sense distinció d'edats aertits cernantaris un ¿artell aparegut
ni de sesea, com aquell que aguaste dies a un establiment de la
• installés una mena dé casa del plaça del Blat El carien de que para
poble amb mires elevades i.arub lem
així:
tota la bona intenció d'aquest
min. Però, el .nostre batlle, "SERADO ASTA • EL MARTES"
Indubtablement, si liagués: estat- fet
ferit-se ressd dels sentiments
la nostra Ilengna, l'auSer s'hauria,
dele ciutadans de Sabadell. sa- en
el ridicul.
bem que no ha accedit . a tanta estalviat
la dignitat ciutadana hauria esgenerositat i ha prohibit que tatPer
bo dc suprimir el cartel; per un ele
en aqueixa mena de 'casa s'in- redacta:
en catalä
tetitée seguir un carril de vida

imprecisa.
.aló de costura les festes dels
No cal dir cona na g altres febarris de Nostra Sanyora deis heilsam al senyor '1Doinertee SaAngela. Sant Domenec i Nostra
pel seu gest Vetllador de la
Sanyora de les Neue. A totes hi Anoralitat sabadellenca i com la
ha hagut ei corresponent of t - ciutat ii agrairä; però, perritaDi, je t s infantil; i balle ale en- tr e s el senyor Sal6 . i • els nosvelats construits de mata i bantres companys del consistori,
derolas arnb illuminacione -ex- que tornera tt recomanar-los la
traordinarias. Els balls, sobra cosa, puix malgral de la posttot, s'han vist concorregudíacid tan digna del senyor alcalsims.
sana ha assegurat que hom
El dia 10 la celebrarais ela de,
intentará, passant per sobre • de
veles de la Plaça 'Major per As- lea
dispoalcions de lAlitsidtis i
ser la l'esta de Santa Sussanna, recorrent
a raltjáns extraordina
ris, Omptir aqtrella casassa de
q.ueleom rndš .qtraiieopes da ¡aSIBENENCIRESIGHEINDEHIEMEMENEMEZIECIZIESEEDEEIEMIECIEVIZEESEECIDEEEEDMIZEIEE
fè i °mata-. ä -Id valenciana,
Par bé que eiguin aquesta mena de begudes menye nocives
que tota altaa coea que ahí
Eq
dina 's'implanta

Din:arta pasaat amb motiu d'unes
temperàncies de dos addictes a la Unió
Monàrquica Castellonina, Va produirse 11.1 slica3s lamentable a Castelló
d'Eme:fries. Aquel' dia l'alcalde pepo lar, senyor Bordas, aentrreanyat del
notad dc Eigueres, senyor Dali. va requerir a l'alca lde governatiu, Sr. Planas. perquè cedía el seu l'ec a l'a•celde
en propietat, puix que hacia easat sobresseida la causa que originel la suspensió de l'ajuntament nacionalista. El
regeerinient ja havia estat fet teta
hom ja s'havia retirat, Pare, a la plaga

E

De

Hem rebut una carta signada pel
senyar Josep Castelló Rones, la publicació de la qual ens prega. La carta
<jiu niel:
"De retoco de Palant6a a Pataleegell es despvengue' la post a ¿arrees
que tinca la caera del cain i d del qual
.50C conductor, quetiant entravessada sobre la via del tren. Nosaltres—el cara
regador i jo—netärem la verdea quan
!enviar,: caminat ja mes d'un kiliimetre
i rectilrent a cercar-la, trobant-nos
desares de bon Vas de caminar amb el
tren descarrilat a pocs metres de l'estació de Vall-libbaega.
No és per dernés fer avinrnt que el
trarunia de Flassi a Palamós- circula
per la mateixa carretera: rit'.1 el lloro
oc Otwreguel el descarrilarneut és con:pletament pla i recto, permetent vente
a llarga distància si la via estä oba-

patrona de PRospital 1 copatrona de la vila, fent-se tamhé
una processd i oriol solemne
amb serme', que enea el lind.
doctor 'Mossen .Miquel Angli.
— La societat "Sport-Club
-Caldas ele Montbuy" ha adquirit
pel termini ele deu anys litt mag-

tienda, eia que indueix a taponar que el
maquinista no estaria ni-ah ateas a la
sera obligació, aalmes que .1a post de
que és ¡eta tneneió amidava dos meres
de llamada, i que en ocórrer el repetit
decarriiament ens trobävem • amb el
munió a un meló:mea mes endavant
del rica dt-1 aceident, pel quue resulta
que la pals- que aigava el camió podia
privar la vista de la post que obstruia
la cta.

OLOT
Exposició escolar.-Ales novea
Hem vist esposes al melle una boalca parella de gegants destinats a la
cita de Manlleu modelase i decerats sis
te
•
tallara d'est‘tutria7tel censar Ventolia
•
Companyla sota la direccI6 de lescultor
Ea Josep Say. Representen dos
1i
▪ ; netas resane molo ajustes i sobresal
la geganta és molt escaient. lea vestíE
ment, > a CAITt.'2 ele la seuyoreta
N
Caftail Barberi, estä molt «demuda,
ei estilar tot aJlidament constrtüt.
ei
— El Casal Calalit, com cada any,
erginimant la festa de la sardana
N esta
i un roncara de eardanistes -per als Ales
El
11
1S i IP, el programa de la qual es
III
fach públic aviat.
•
—Diumeng 'e al pelele de Sant Jóan
ti
les Ponis, amb assistencia de tetes les
autoritats, Ajuntament. distingides pejei
111
d'aquella localitat i de la nostea ciutat i nombrosa eoneurrZeneit
te gua lies la inaugnracie oficial de l'expesiar, escolar del Collegl comercial de
ei
Saut Llufs Goin2aga, fundar pel malau
ei
guauyat rector d'aquell poble momea
11
pi Bartemeu Bucle.
vau reE
Acabada la verimOnia
earrer les espaioses sales de l'esmentat
•
collegi,
on
earaven
insrallats
tots
els
te
treballs que integren l'exposleie i que
ha vingut preparint-se des del corneaeament de cure.
r,/
ei
Gratanieut sorpresos flue dèrem en
admirar la multitud de treballa realit▪
zata pertanyens a tetes les difereuts
ii
seccione i en els quils lean pet conei
ei provar la progressió ascendent de
SU
colar des que cornenea el aura fina que
l'acaba. Ultra multitud de treballa que
21
111
palesen la voluntat deis dignes profesdels alumnas, pegueei 1,01,3
ren anotar encartadas especialitaacions
n
ei en teta els rama de la moderna poilago• • sobretot adaptats a l'especial
V&
62
pi manera d'esaer d'una poblad() agrteela-industrial con aquella.
sg
Des dels treballa de atila-Infla, geografía, gramatica, aritmética fine al
nies superior de dibuix, comerla agricultura, mea/mica i nocions de ciencias
ffsico-naturals evidencien la integritat
i intensitat empradee per alumnas 1
professors durant el eure, camiseta a
la eonsideraeld pública amb gran sinEa

cerltst.

San diversos els patelotes . 11eyelatans, residents molts d'ell a a Barcelona, que han
volgut contribuir a l'organitzaci d'aquesta expedició patriòtica, amb donaliuS quo aju•.
din a cubrir les despeses que comporta.
Acció Catalana agraeis aquesta participaclá de ciutadans, molts d'ells hurnils, que
veuen amb profunda illusid la próxima campanya patriótica que h a d'iniciar la re.-1
demputó de les terres altes de Lleyda.
Es rebon donatius a Atetó Catalana, Trafal g ar, 14.
S'han inecrit a l'expedició diversos nacionalistas de BareClona que vindran a engruixir i a Se r més . assenyaluda aquesta carnpanya patriótica.

ileatureu.-neummismusummeemetaimmeammuustuanalaueumeenvzsimartuniumui:

Ene, plague en gran manera conetatar que s'en/vara en l'ensenyament in-

distiutament les limallas catalana i espa y ola, d'una manera especial a les
secciona da pàrvuls la primera.
Gal remarcar tambe nerbarl de plantes medicluals recollides a tota la comarca I encertadament classificades.
En conjunt podara dir que Sa una
cosa digna d'elegí, palesant que el diploma obtingut per reententat collegl

— Han ranunciat voluntäríament a
la plaga de mestres de les recele de
l'Ateneu la senyoreta Montserrat Salafranca i En Raimend.Sans.
— Durant el passat mes de jellel
han estas assistits al Dispensari Municipal, 33 accidentes
— L'Ajuntament ' ha acordat concedir a la Cooperativa de Flúid Electric el penis necessari per a la inetailació de xances subferränies a- la
via pública.
— L'estadística dernogräflea. (raqueta ciutat, durant el passat juliol
china el següent resultát; naiements,
22:. defancions, -247-marrimonis, TO.
.Per. Sant jaarne soati pes mires carrers un char format d'elements
obrero. Tot spviin. entreneg deis valses s'engegaven amb un "Gloria a España" que fein enternir.
Ara, no saben per quin estän
assajant tuiS altre repertori de caneens
castellanas i poca-soltes. Amb un aire
marcial parlen de "la diana del recluta". de "sardina salada" i "bullueles
calientes", etc. Ni que fóssim so anys
encera.
— Tothom es posa a punt per passar una bona fasta major, que eng-uany no es perdrá pes per manca
des -recae:1es, car ultra els que organitzen les entitats, tindrem cine eqüestre mal quaranta atraccions i curses
de braus.
Tanmateix es: una lläsdnia que no
hägint pogut lliurar-nos d'aquesta plago que ens ve d'allá dala

PALAU DE LA
GENERALITAT
EL PRESIDENT DE
LA MANCOMUN ITAT
,Antir migdia, en rebre els periodistas el senyor Puig i Cadafalch,
<ligué que ja havia acabat la reunid del Consell d'aquesta setmana; en aquesta reunió es va acordar regraciar a les Diputacions catalanes la seca reiterada adhesió a
la Mancentunitat, i altre tant ah gocantador civil de Tarragona per les
afectuosas frases d'elogi que ha dirigit a la tasca de la Mancomunitat.
Va manifestar que hacia donat
compte al Consell del donatiu de
meato pessetes, fet per la Coimbra
de Comete i d'altres entitats cecinómigues, per gratificar el personal de
la Mancotnunitat que va intervenir
en la retirada d'escombraries, apilades durant la vaga de transports.
Ha acordat el Consell significar el

sen agraiment per aquest donatiu.
Afegi que s'havia fixat el dia 24

d'aquest mes per a la celebració de

l'Assemblea; digué que per esser
festa dimecres vinent, la setmana
próxima no hi batirla Consell, i que,

altrament, calia &J'ir als gonsellers
un :de d'estiueig.
Va acabar fent uns comentarle•

la publicació del primer voluta de
l'Atlas lingüístic de Catalunya,
del doctor Griera, editat per la Seca
ció filológica de IInstitut d'Estudis
Catalans. Va clic que constituia un
magnific treball, la confecció del
qual significa posseir una extensa
erudició 1 molt d'entusiasme i constancia, remarcara la cabdal impon.
tanda que té aquesta obra.
— Aquesta publicació—va -dir,—

honora Catalunya. car heni• de temarcar el fet que nomas Eruga té
un treball semblant,

Divendres, 10 d'agost de 1923

LA PUBLICITAT

D'ESPANYA ;i

DEL

MARROC

Eis moros han comprat aeroplans
• • •••••• •••••

L'AV!' COMISSARI HA INFORMAT EXTENSAMENT DAVANT DEL CONSEU DE MINISTRES -:- AVUI SE CELEBRARA CONSELL I ES PRENDRAN
.A.00RDS DEFINITIUS SOBRE EL PLA A SEGUIR AL MARROC
ELS MOROS TENEN
AEROPLANS
Melilla.---Per confitlèticies arribades a la plaça s'ha sabut que AbdEl-Krim compta amb alguns aeroplans, en el qual maneig s'estan insinistrant nombrosos moros sota la
direcció d'individue estrangers.
Aquests aeroplans han estat adquirits pel germa d'Abrí-El-1,1Am
per un milió de pessetes.

LA PREMSA AFRICANA DITJ
QUE EN SILVELA NO TORNARA AL MARROC
Ceuta—El iari local "Africa"
assegura que el senyor Silvela no
tornara al Marroc, per tal com la
memória tramesa, i per tant les tendències africanistes de l'Alt Comissari, trovaran opossició en els ministres d'Estat, Finances i Treball.
El diari creu que el senyor Silvela ser à substituit per un general
de divisió.
SOBRE LA RETIRADA AL

KERT
Melilla.—Asseguren els indígenes que Amb -el -Krim va estar dies passats al santuari de
Sidi-Yacub, proper a Igueriben.
Es comenten les manifestacions d'una significada personalitat, la qual ha alit que la retirada de les nostres tropes a
la línia del Kert ocasionaria més
baixes que l'anar a Alhucemas.
Si la retirada es realitzés—ha
dit — farlem una insensatesa,
que ens costaria molt cara.
Denla., el general Martínez
Anido visitara Keyer, Acia, Derkan i el goal de Gelilla, al '31uluya.
DE

L'EVASIO DE N'ALZUGA-,
RAY

Melilla—El jutge, comandant
Ramírez, fea una inspecció al
fan de Maria Cristina, interrogant el comandant de la presó
i altres persones.
Alzugaray ocupava el mateix
calabós que ocupa el tinent
Sara, que fugf últimament.
Al calabós es trobà l'uniforme d'Alzugaray, la qual cosa
prora que fugí vestit de paisà.
També s'han trobat alguns do-,

cumerits.
Les forces de la guàrdia del
fort eren un sergent, dos caporals i 20 soldats del regiment
de Melilla. +Gap d'aquests coneixia el comandant Alzugaray.
El comandant del fort ha declarat que sols es permetia l'entrada a les famílies deis reclosos.
Sembla que el dia de la fugida un automòbil estigue, parat

/Maga estona pels voltants del
forte
Es practiquen investigacions
per esbrinar les embarcacions
que sortiren aquell dia del port.

COMUNICAT OFICIAL
L'Ah Comissari inferí participa a
aquest ministeri el següent:
"Segons ens comunica el Comandant
militar d'Alhucemes, sita Observat la
sortida d'un comboi de la casa d'Atadel-Krim, formas per unes setenta males
que semblaven carregades de municions
i conduït toea- harca armada, anant
en direcció a Suan, parant-se en aquel]
moment al barranc de la vera del ce-

menttri.

"Vaig donar ordre a resquadreta de
servei perquè sortís a efectuar un reconeixement f ins al riu Quebir,
nant-les de no bombardejar mentre no
s'internessin a la zona espanyola entre
resmentat riu i la posició avançada.
"De Sidi-Mesend estant, s'observ à un
grup de moros clac des del morabit
rnameaven cap a l'esmentat noble, essent dissolt pel inc dels canons.
"La bateriä de Buafora va fer inc
damunt d'un grup que hi havia al peu
de la muntanya de Tebal.
"A la regia de Ceuta no res de nou."

La jornada ministerial
EL PRESIDENT DEL CONSELL
L'interès i els comentarla del dia versaven avui sobre el Consell que aquesta tarda se ceiebra a la Presidencia
en el qual han d'adoptar-se resolucions concretes sobre el problema del
Marroc.
Com s'havia ant_nciat, el cap del Govera ha acudit al Palau a dos quarts
d'onze del mari.
Ha sortit a ‚dos quarts d'una.
En voltar-lo els periodistes ha dit
que fins a les onze no havia pogut
veure el Rei.
—Vindrà al Palau l'Alt Comissari?
—ha preguntat un periodista.
—No ho crec—ha contestat el president—. El senyor Silvela vindra al
Consell d'aquesta tarda, i demà contplimentara el Rei.
El monarca vingui per dos dies, porò
tornarà derra a San-

tender.
Ha afegit que creía que en el Consell d'aquesta tarda podia quedar acabada la deliberad&
CONFERENCIA RESERVADA
Al migdia, al ministeri de Gracia i
Justicia, han celebrat una reservada
conferència els senyors López Muñoz
i Salvatella, amb l'objecte de posar-se
d'acord sobre el criteri que han de
sostenir en el Consell d'aquesta tarda
corn a representants del cornte de Ro-

manones, de qui han

extensa carta.

rebut avui una

AL MINISTERÍ D'ESTAT
Avui han visitas el ministre d'Estat l'ambaixador d'Alemanya i els encarregats d'Afers d'It à lia i Guatemala.
MINISTERI DE FINANCES
'Al ministeri de Finances han manifestat que el delegat d'Hisenda de
Palma de Mal:orca participa al senyor
Villanueva que el total del robat ahir
a les oficines de contribucions de Barcelona ascendia a Sl000 pessetes.
Poc abans d'haverse registrat l'atracament foren ingressades al Baria
d'Espanya, a compte del Tresor,
2.042,511 pessetes.
MIN1STERI DE LA GUERRA
Avui han estat al ministeri
de la Guerra, conferenciant
amb el general Aizpuru, l'Alt
comissari, el general Castro
Girona i el corenel Despujol.

disposat a castigar els abusos

s'haginecomes. ,
Pell qüe es refereix al confilete, ha dit el ministre de la
Gavernació que segueixen els
Bancs seleccionant el personal
que desitja entrar.
El ministre do Finances ha
dit:
—Nomes porto paperots.
que

El ministre de la Guerra, parlant de les deliberacions del
Conseld sobre el Marroc, ha dit
que all mai fou dificultat per
a res 1 que esteva disposat a fer
tot el que pugui per la conArcha i harmonia.
El senyor Gasset ha dit:
—No parlarem sinó del Marro e.
—El que cal — ha dit un periodista — de que hi hagi pau.
—Sf; que hi hagi pau aquí
i allí—ha replicat el ministre.
El mihistre de Marina ha negat que lingués posat obstaelles
per remetre a la Comissió de

responsabilitats els documents

que se lii havien demanat.
El que havia ocorregut de
que els docurnents reclamats
en la primera comunicació
la Comissió no els tenia i per
això no els puc rernetre.
El ministre d'Estat s'ha limitat a exclamar:
—Senyors, continua la, ses-

A LA SORTIDA

Consell ha acabat a tres
quarts de deu.
El ministre d'Estat ha estat
el primer de sortir, limitant-se
a dir als pericsdistes que la exposicó de l'Alt Comissari ha estat llarga i interessant i que demii tornarla a reunir-se el Consell.
Els altres ministres han con.'
firmat . que el senyor Silvela havia ocupat tot el Consell i que
cap ministre havia dit neS.
En sortir l'Alt Comissari
dit als periodistes:— Ja els ha
vaig dir; quin era el meu pla.
Avui jo he estat el protagonista i surto enrogallat. Derná el
Govern deliberar6, sense la meEl

El Censal' de Ministres
A L'ENTRADA
A les sis de fa tarda han que-.
dat reunits els ministres a la
.Presidencia per celebrar l'anune

ciat Consell.

El primer d'arribar ha ese

tat l'Alt cornissari.
Contestant a preguntes dels
periodistas, ha dit que en la
reunió d'ahir havia informat al
president del Conseal i ats ministres d'Estat, Guerra i Marina, i en el Consell d'avui proposarla solucions.
Creia que, acabada l'exposi cid d'aquestes, abandonarla el
Consell, perqua els ministres y a presencia.
estudiessin aquellos i acordesDesprds el president, ha rebut
'Sims el que creguessin conveels periodistes i els ha dit que
nient.
Comissari havia fet una ex
* —A mf—ha afegit---només
molt detallada amb docta
em toca portar a la pràctica posició
mente mcilt interessants en vireas acords que s'adoptin.
tut dels quals el Consell ha queEl ministre de ;la Governació
dat plenament informat. Denla
ha confirmat que aquest matf
a dos aliarte de cine' ens reunil'havia visitat el president de rem per deliberar.
la Corporació General de Tre—Creu que hihaurä acord deballadors, :senyor Sales, per in- mis mateiX
sistir en el que havia dit en el
—Em sembla (fue si.
míting, del Frontó, sobre la in—Demá se'n tornarä el Dei?
tervenció del Govern en el con—No; fins demä passat. A
icte bancari.
la tarda el complimentard, l'Alt
Jo, per la me y a para — ha Comissari, que després infordit el duc d'Almodovar — h he marfs davant la, Comissió de
contestat que no podia tenir Responsabilitats.
mes intervenció que en la via sid.
pública, per garantir l'ordre.
Altrament, l'assumpte corres- LA IMPRESSIO DEL CONSELL
Amb tot i que la importancia popon all ministeri del Treball al
qual se Ii faria present, ja que litica ha quedat diferida per al Conse! l de demä, en el d'avui hi ha
en una altra ocasi6 hi va voler
hagut notes ben significatives, que
intervenir el senyor Chapaprieta i no . va poder, per negar-se permeten endevinar com sera d'abriels banquera a teta negociació. vada la discussió de demà i la posTambé s'ha que.ixat el senyor sibilitat d'esdeveniments política.
El pes de la reunió avui l'ha porSales de la conducta de la policia, i el ministre ,s'ha mostrat tar l'Alt Comissari. Ha passat una

Com el
de un nen
,serà el
seu cutis
si voste usa amb constància el nes de cutis delicat. Dóna a la
Sabó Heno de Pravia. Per la pell suavitat. aroma i blancor. Cl
seva pasta neutra i per la seva seu perfum és intens i persistent.
abundosa i untuosa escuma, te Pastilla 1'50 a les perfumeries, dropropietats emolents i detersives. gueries, farmäcies, etc.-Perfumeria
Ea el sobó ideal per a les perso- Gel-Madrid.

hora i mitja llegint documents i

exposant la situació actual a l'Africa. Després ha fet constar que es
mostrava inclinat a la proposta del
general Martínez Anido, pel que toca a la seva finalitat, peró que en
discrepava respecte a l'execució
oportunitat d'executar-la.
En vista d'aix, feia una proposta al Consell en l'exposició
i defensa de la qual ha passat
miaja hora.
Se sap que oil pla d'En Silvela ds molt ample i que.compran els aspectos poiftic i militar amb prou eficàcia per lar
efectives i ràpides les solucions.
Acabades les exprlieacions
comissari, els ministres
han respost al 'President que
s'h ysien compenetrat perfectament de les explicacions de l'Alt

comissari.

Quina es la situacia?
Sembla que el senyor Villanueva de contrari a la proposta de l'A« eomissari; En Chapaprieta el considera molt difícil de realitzar.
El presidcnt avui es mostra inclinat
a acceptar el pla del Comissari,
el qual estaven d'acord els altres ministres, àdhuc el d'Estat.
El Consell de demh, dones, pot tenir
conseqübncies polítiques, i ho del/matra el fet que demä despatxaran atril)
el rei, encara que no en sigui dia,
tres ministres ponents en l'assumpte del
Marroc, i el ministre de Finances, que
no és ponent, perb que és el que mamé
una actitud més irreductible en aquesta

qüestió.

Possiblement. després d'aquesta entrevista li sera més fàcil al president
del Consell trovar una fórmula que
allunyi una crisi que podria ésser val&
greu, tant pel motiu com per les figures politiqueo que haurien d'intervenir en la solució.

e

Les responsalillitats
EL MINISTRE DE MARINA REMETRA ELS DOCUMENTS DEMANATS PER LA COMISSIO
Aquest metí lara visitat el ministre
do Marina el president de la Combssie
de Responsabilitats.
El senyor Sagasta isa donat eompte
a Palmirall Azule de l'estranyesa que
baria cautiat a la Comisslö no haver
rebut contesteein a la petició sie diversos documents que feu al ministeri.

Els documente sollicitete pet la enmiirsi6 dele 21, eren ele referente a l'actuació de l'esquadra al Marren
El general Aznar ha contestat que
no eren aquesta documents els que s'havien mollieltat, Binó nitres pertanyente
als ministeris d'Estat i Guerra, reterento a les instruccions donades als
comandante generals de Ceuta, Melilla
Larraix, conferències tingudes amb
Abd-el-Elrim i altres negociacions diplomàtiques.
El senyor Segaste ha llega la C011allnicació en qué es demanaven els documents que s'havien sollicitat, esclarintse Ilavors que tot era degut a un error
eofert a la Presidencia del Censen, per
conducta de la qual foren demanats els
antecedents esmentats.
Fet aquest aelariment, el ministre
ha promes trametre a la Comissió, amb
la mejor rapidesa possible, els documents sollieitats.
ACORDS DE LA COMISSIO
RESPONSABILITATS
La Comissió va acordar, a la reunió
d'ahir, invitar l'Alt Comissari, aprofitant la seva estada a Madrid, per si
crea que Im de fer alguna manifestad() davant de la Comise:6.
Al mateix tenme va trametre una enmunicaebe al general Castro Girona eitant-lo perque se serveixi comparaixer
davant g en, conminara tots els escale
de la Comissió que les seves mandestacions poden 'reportar força utilitat
per a l'eselariment dels fets que estan
encomanats a la Comissi6.
Tocant al general Castro Girona
tingut en cumple tumbe que despres
deis dies del desastre ha intervingut
d'una manera no interromptula en les
operacions que s'han seault a les tres
zones del nostre protectorat

EL GENERAL WEYLER DÄVANT
DE LA COMISSIO DE RESPONSABILITATS

A les sis de la tarda sima reunit al

Congrés la CoMissió de responsabilitats. Una estona abans ha arribat el
general Weyler amb el sen ajudant.

El cap de l'Estat Major ha defugit
les preguntes dels periodistes, entrant
directament a la Secció mi era reunida la Comissió deis vint-i- Ú.
Moments després ha arribat el general Castro Girona. Preguntas sobre
el motín de la seva presencia en armen
lloc, ha dit que anava a declarar davant de la Comissió.
PER FACILITAR LES TASQUES
DE LA COMISSIO
Per facilitar les tasques de la CIDmissió de responsabilitats s'ha disposat que els capo de les unitats de l'Exèrcit expedicionari a l'Africa des de
al de julio' de len enviin informes
dintre el termini de vuit dies a comptar des l'aquesta data sobre restat
d'instrucció de les trapes, deficiències
del bestiar, armes i municiono des de
l'arribada a aquel l territori, així cera
de les reclamacions que sobre aquests
extrems s'haguessin formulat consignant les disposicions que es varen
adoptar si alguna d'aquestes deficiències els fou coneguda i parer que els
mereix la causa de tals efectes.

NOTA DE LA COMISSIO
La reunió de la Comissió ha acabar a
les vuit, facilitant-se'n la següent no-

ta:
Reunida la Comissiüde ResponsabiUnto han comparegut el capith general, senyor Wetter, i el general Castro Girona, els quals l'han informat
respecte dels extremo que-alguns Sr s .

vocals els invitaren a esclarir. Despees
s'ha donat compte d'algunes converses,
acordant reunir-se dentä, a les sis, per
oir l'Alt Coruissari i estudiar els informes rebuts.

El Codicie de la Banca
L'ESTAT DE LA VAGA
El conflicte bancari segueix en
igual estat que ahir.
Durant tot el mati ha continuar la
presentació de vaguistes en diverses
entitats bancàries.
El Banc Central ha anunciat que
ja ha normalitzat les seves operacions.
Al local del Sindicat es fan
comentaris del curs de la , vaga.
A la porta s'ha col.locat una pissarra en la qual es dóna coneixement dels noms dels vaguistes que
han desertar.

Els vaguistes, a l'hora de la sortida del personal dels bancs, es collaquen a les immediacions, coaccionant els que s'han presentar al treball.
Les sol.licituds de) vaguistes que
demanen el reingrés i de partiettlars que sol.liciten ésser admesos ascendeixen a alguna centenars.
Entre els empleats darrerament

detinguts figura Antoni Garein, de /8
anys, al qual s'ha ocupat una arma
de les d'ós prohibir.
Ingressä a la presó en concepte
de quinzenari.
El Sindicat s'ha dirigit a l'Ateneu
demanant el saló d'aetes per celebrar una assemblea.
L'A t ene u ha contestar que no és
possible accedir als desigs del Sindicat perqua al saló s'estan fent actualment obres i no es pot celebrar
cap acte.

VISITA AL MINISTRE DE
LA GOVERNACIO
El senyor Sales, president de
Confederació de Treballadors, ha
visitas aquesta tarda el ministre de
la Governació per demanar que el
Govern intervingui, com a mitjancer, per resoldre la vaga i facilitar
la tornada deis empleats al treball.
El ministre ha contestat que aquesta actuació corresponia al ministre
del Treball.
EL SINDICAT LLIURE
A SARAGOSSA
Saragossa.—Procedent de

Barce-

lona ha artibat una comissió del
Sindicat Lliure de Banca i Borsa
per tal de reorganitzar el dit ram

cions odioses i ocasionant-li tatnbt

a Saragossa.

Ha acordat visitar el governador
per protestar de la conducta que segueixen d'u, temps ene à alguns
banquers de la ciutat.

ACORDS DE LA FEDERACIO

GREMIAL
La Federada Gremial publica la següent nota:
Convocadas les representacions de les
entitats gremials de cafés, bars, restaurants, fiambres, grane hotels, fandes, ultramarine, grane cafés, pastisseries i nitres amb l'objecte ele deliberar sobre l'estrict e compliment I observancia de les re g les determlnades
a la Retal ordre de 7 de trovembre de
1922, relativa a la concentrad() de
treball que realitza Im dependencia en
diumenge, be sigui de dia o de mig
din, s'acordä, per unanimitat:
Primen—Vist que no es pot compile
so que es reglamenta a la dita disposicit), dirigir una instancit al ministre
del Treball demanant que es declari,
per excepció, per aquests industrials,
dia festiu ele diumenges en la següent
forma: per als restaurants fiambres,
hotels brars, cafés, fondea, nonfiteries,
pastisseries, rebosteries, fleques
Series, el dia complet, arab subjeceló
als tacas de treball que aval tenen, i
per a les &ares indtlatries de Faltasentarta mig dia fins a la una de la tarda, senas altra compensaci6 de descans
que el setmanal que per rigores torta
ja es te establert.
Segon.—Mentre es resolgui «n'esta
qüestió demanar que s'iniciïn per les
nutoritate mesures coercitives a les indüstriee per la falta de compliment
l'expressada disposici6, degudes a lee
del:túneles dels cambrer en atur forOs 1 dele que estan en actim
Tereen — Continuar en l'actitud paesiva mentre no s'arribi per les autoritate al cas anteriorment assenyalat,
arribat aqueas es procedeixi a prendre
altra classe de determinacions pertinents al eas.
Quart.—Queden federats per aquesta defensa tete aquests gremis de l'alimentació, nomenant-se un Comité
Executiu comporat pels presidenta, seeretaris 1 slndics de lee esmentades entitate.
Com a conseqüència ja per al eas
que les circumstäneies Obligaba a
aquests grerais a tercer diumenge, es
procedeixi e l'acomiadament del personal sobrant, que batirla d'originar
muceta gremio a tancar diumenge, es
da industria per ruitjä de sorteig.
Sisè.—Ce le b rar al Cercle de le. Unid
Mercantil una assemblea, a la qual assisteixin representacions de la Confederaci6 Gremial Espanyola, Defensa
Mercantil Patronal i la del dit Carde
de la Unió Mercantil.

MORT DEL FISCAL DEL SUPREM
Ha mort a l'Escorial En Ricard Colaos i Suelen Juhrez, fiscal del Tribunal Suprena.

LA PRORROGA DEL DECRET
SOBRE LLOGEERS

Una comissió de l'AssociacI6 de Veles
de Madrid ha visitat el ministre do
Gracia i Justicia per demanar-li la
prerroga del Decret sobre noguera.
El ministre els ha contestat que a/
Consell no baria finge temps d'ocuparse encara d'aquest assumpte, perb
promes que a la primera «asió serä
estudiat i ha prometo portar-lo a la sig-

gremio perjüdicio.
Van referir l'abús que el Gr./vemedor civil cornee ámb El Diluvio en intposar-li una illegal censura previa, puja
a tant equival no permetre la sortida
del diari fins després d'haver-ne sege,
hat un exemplar, operació cree es des'
mora a caprici dé- la dita autoritat
Així mateix denunciaren el fet de
infratcíó manifeste de la llei en pro.
cedir al segrestament de redició ele El
abans de dictar-se el correspo.
nent ante judicial.
Els senyors Claramunt i Tomas Singuerra especial interès a coas-lacar el
ministre de la Governació de la certesa de quant se ii havia dit en el telefonema referent a la coacció exercida per agents governatius per impedir que els empresaria d'espctaeles publiquessih Curo anuncis a El Diluvio.
El duc d'Almodóvar del Valle no
nega ço que afirmaren els representants de El Diluvio, cencretant-se a
dir: "De Barceloiíe-ho han negat".
A aixe, oposaren els senyors Claramunt i Tornas argumento demostratius
que, en efecte, corn se sap per tot arrea
de Barcelona, s'ha proeurat perjudicar
El Diluvio restani-li anuncíants: Ea
aquesta carnpanya han pres part individus que exerceixen autoritat, haventse apellat contra El Diluvio a tan reprobables procediments.
El ministre de la Governació escolta amb gran deferencia els representants de El Di"ievio, donant-los la seguretat que intervindra en l'assumpte 1
procedirà amb el-fi:Teta justIcli.
SOBRE ELS ATRACAMENTS
DE BARCELONA

"La Epoca" dedica un dele ecos del
dia a tractar de la situad& actual de
Barcelona, i entre altres coses diu:
—Ens traben, dones, davant d'un genuí problema de policia. S'apellara--4
isa dit el governador—a bata els mitjans que calgui.
Confiem que el tractament es portara a serme enèrgicament. Si Per
adoptar-lo cal reformar l'element ade(mar. Es a dir, els agents del poder
públic, que co reformin; si cal augmentar consignacions i dotar serveis,
que es faci el que es cregui convenient; tot abano que continui el vengonyós espectacle d'un descara: bandolerisme pels carrers i places d'una granl

capital.
VAGA

-

Oviedo.—S'han declarat en vagi
els obrera de la construcció del feri
rocarril estratégic del Ferrol a Cid

loas-

Demanen augment de jornal.
L'ACTITUD DEN VILLANUEVA
Estä descartar per tot el Govern el

pla del comendmt general de Melilla.
On realment raula dificultat de l'actuul moment politic es en el senyor
Villanueva, el qual mente el sen irreductible eriteri contrari a l'aprovaci6
de cap crédit destinat a la realitzaei6
d'operacions, malgrat que la proposta
de l'Alt Comissari no porti aparellat
trarnctre nous contingents peninsulars.
El Rei rebrit demä el cap de l'Estat
major central de reaércit, general Weyler, el (mal exposara davant del Monarca les nona que tingue aquest alt cos
consultiu per rebutjar la proposta del
comandant general de Melilla i quin
ludid Ii mereir la ponencia que ha
mantingut aren' l'Alt Comissari.

natura de seguida.

Han arribat els darrers models de les
famoses motos
angleses

LA QUESTIO DE "EL DILUVIO'
EL GOVERNADOR CIVIL DE
BARCELONA
A la una d'aquesta tarda han estat
rebuts en audiencia especial pel . ministre de la Governació, duc d'Almodóvar

ROYAL
ENFIELD

del Valle, els senyors Jaume Clararaunt i Joan Tomàs, cap de redacció i
redactor, respectivament de El Diluvio.
Els acompanyaven En Marcelí Domingo, diputat a Corts per ToriOsa, i
N'Eduard Palacio Valdés, secretari de
l'Associació de la Premsa de Madrid.
Els senyors Claramunt i Tomas van
fer al ministre una extensa exposició
de les causes que 'han motivat la per-

Demaneu catàleg 1
— preus al —
Representant

1.

C 283ffiliel3 Serrd:
:Rambla de Calalunya, 103

secució de que, és objecte El Diluvio
per part del senyor Portela Valladares.
Digueren que aquest dóna una abusiva interpretació a la vigent Llei d'Impremta sotmetent El Diluvio a veza-
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ESTEVA

Portal de l 'Angel, 1 13 pral.:: Telefon 3344-1

feeeet~.04

PASSADA FOU SUSPESA LA FUNCIO

Esa 21-01

Materials armats ab amiant exclusivment

RESTAURANTS
Hotel Restaurant Versailles
(Metes des Cc les cinc
del matt a mIt.la Mi
Servel de ceben 1 a la carta
Geherts de 760 pis. endavant
Habitas/0ns per a temporales a
Pneus eronemles
Algua del Mas Guttnbau
Carrn especial per a autometbIll
Telbfon 7 H
Pro/Metal-1: Joan Cel (de rant/0

0£4,.

PER A TEULADES

la llar, L'aviador emmascarat,
la 16 capitol; La dama do les ea-melles, grandiás exit, i cl 4 i
5 episodio .cie El fill del pirata.
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ELDORADO
Conapanyia cbmico-lirica

PRADO-CHICOTE
Temporada popular.
Preus econbmIcs
Avui, divendres, tarda, a les
5. La divertida joguina en
tres artes Mi sobrino Fernando. La joguina en un

acte
El templo de Thenls
Nit, a les deu, El templo de
Thenis i l'aplaudida Santasia cómico-lfrica en un pròleg, u solt, cinc inauguracions, una pellícula i tres
radiofototelegrames , en
prosa i vers, original crEmili G. del Castillo, música del
mestre Alonso,
Barcelona se divierte...
Ex:U ressonant. Onze deconcions de C3 stell Ferlihn-

dez, Bu'bena 1 Girbal
ales. Petlicula de Studia
Vestuari da P.? n .:s
Germans.---Demä, dissabte,
tarda, El templo do Thenis
i Barcelona se divierte. Nit,
Los dos lunares i El pillue-

'

Restaurant lEIctric
LES FLANES

Totes los niis sopars ame- e
ricans
JAZE-BAND
Coberts a 10 pies., i carta
Trens cada 20 minuto'.
fins a 111,10.
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2; La nota del taxi. Deixeu-me
explicar, learcid comediant, Les
gestes d'Hèrcules.

DÖS JOVES desligan casa de farnfll g per
a tot estar. Case ataba. Escri ora a LA
PUBLIC/TAT, núm. 2001.

Avut, dIvendres, larda, a dos quarts
de Cine, gran matinée popular amb
la formen sarsuela en tres actea
LA BRUJA

p lItatlUeS de primera clases, 2 pta.;

Ce segona, 150; franquea les
abres localltats.
iflt, a les deu: La sarsuela en un
acte
LOS DESCAMISADOS
Fteposle10 de la sarsuela
LA CARA DEL

MINISTRO

Gran esa de/ safnet

Gran via Layetana
Telefon 1371 A.
L'Onie local que disposa de raltim avene
en fa proJeccol cinematogräflaa
L'únic local que disposa de
l'últim avenc en la projecció de
la cinematografia i de la més
agradable temperatura. Avui,
divendres, programa extraordinari i de gran èxit. Les victimes
del divorci, insuperable film
dramhtic d'exit sonso igual; En
les xarxes de la intriga, grandiosa cinta dramàtica que tan
gran exit obte. pel celebre protagonista Celyl 'frian; El tigre,
grandiosa comedia. pel tan co-

PADRES QUE

PER UE?

negut artista Willian S. Hall,
prug,rama Ajuria; Nicomedes
famolenc 1 timid, ebinica de gran
broma. Gran exit del Tercet Caballero.

r'.044.944.5.1+*244,444.4n44.4444M
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Servei permanent, de nit i

Agència
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Aplasta oficina posseeix
la paren mul( icopista

Walkyria
iAvni, ellvendres, Salt: El 1111 del •
pirata, quart 1 claque cpisudis; El
erial de la masia, - per Cbarles llay;
Resistencia ve« uda; La r m ra tt
negra; Letzuguina sufragtata. se,
Diumenge, ilil, El fin del pirata,
VI 1 V11; Jack i l'audacia.

o e

1
O

!Gran Teatre Comtal i
1> Gran Cinema Bolthlia
Avul, divendres, tarda I rilt, grans f
programes, elle estrenes: la bo- 'f
taca comedla La noia del taxi;
el clnedrama La pantera negra;
les pe1.11cules cenrques Gestes
d t Hbrouies 1 Herold comediant, pe/
celebre artIsta "El de les Liberes".
(Marta i elnquena jornadas del colossal film El fin del pirata.

D-344,e-ooc-e4444444-0-&-z".~9-,:

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou
Avui, divendres, El callu de

Espanyola

PILES ELECTRIQUES
LA MAP.GA "LOT".
Les trobareu a les cases
segilents: Suprema, Pelayo,
56; Lor6s, Codina i
Trafalgar, 3; E. Schilling,
Ferran, 23; Beristain C.',
Ferran, 1; Laplana i C.', Ferran, 15; Vicens Ferrer. placa
Catalunya, 12; A. Valverde,
Comtal. 9.

STEMNSON, ROMAGOSA 1 C.'

Writerpress

1120.6.2e21112fflaMtrizffle
TarI g sGS pintats. La casa mes Impott

en muda--130d'EslIGY.SPeriat
ses religiosos ExpostitiO p ermanent de
q uadros a 1011 gravats • oleograftes
etc.
Fabreacte de mares 1 0101 llores,
No
curnmeu sense vlsitar a que sta casa.
F. Mentfalcon Boters . 4 (fina/ Perla.
fr rrf sea 1.

Monumental - Pedró

l'obtindreu amb una lämpa.
na i pila elèctrica de la marLOT, disposant, en tot lloc i
a qualsevol moment, d'intensa Ilum,
Indispensable en les excursions Lyiatges; en la llar; en
la fá-Erica; per buscar (pielcom en la foscor; en pujar
l'escala; en la tauleta de nit;
en el malcli -de viatge, resultant seinpre d'una utilitat incomparable, el mateix a la
Muta t que al camp.
SOLAMENT SON AUTENTIQUES LES LAMPARES 1

Perquè STUDEBAKER . es construit per les fhbriques rds
mportants del nión en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a más
de 9.500 inspeccions
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SOLER i TORRA

CEICIAL

J. G, Alonso s. en C.

s t lib PERDUT una cartera B0110111 de
eire. Es gratificara la sera devaluctO.
Girona, 65, PrIlncr.

Casa amoblada
per llegar a Santa Coloma de Farnes. A deu minuta de les "Termo
orlen . Detans: rodia) Nall
mero he, segon, primera.

E112E1E-ElifEZEIOMM.ff.P.E'22221:2D33EINMEMMra01321122113

MENJARS A LA CATALANA
ESPARTEIIIA, 5-VIDRIERIA, 1.
Telefon 1378 A.

Wygb,0.11,1n111,1eeten

Gran Hotel. Servei a la carta. Coberts a 7'50 pessetes,
Carrer de la Placa, 34.

Pisos: Costa Brava
PALAMOS. (Tooant a la platja)
Naó: Daurich, 11, pral.
asOBLES VESIC: Sana-dermlior/ dc caoba alto 1
t reculo de pell, salmos
lampares, cantes t altres obJectes. Nones per tres mes. Ite 10 a 1 1 de 3 a 6.
BOrrell, :3, secan. segona.

IRES ERAN TRES
•

Tole els da la sa y a renotasin ì doblen 21 oran

t

Cinema Princesa

e-y4-2,44xpeet<ffleeseteeeezet..›

Gran companyta IfrIca sarsuela.
opereta 1 revistes, dicte-21a pel
— primer actor Enric Eleut —

No n'hi ha cap que doni majar satisfacciä

e-teeili>ZeeKre.E°0-ter-X-4.-04•Knt,..

ei22.3•73.23.113.071:2•1211.328.0.,

lo de París.

s•4444.4eeees+e.44.0.
TEATRE COMIC

z

rl 'ets"'Ze
Pl'a7.s."Cl'e"'Leenstgr t(=e2
pets), del migdia per aniunl. Telelon 6201 G.

SOLVENTADES JA LES DIFICULTATS OPOSADES, L'EMPRESA TE LA SEGURETAT
QUE AVUI PODRÁ PRESENTAR-SE AQUES.
TA SENSACIONAL PRODUCCIO. TARDA,
A DOS QUARTS DE CINC, 1 MT, A TRES,
QUARTS DE DEU
1111

6 CILINDRES

otel
Restaurant -- Ittraccions
400 metres altitud. Programa encisador. temperatura deliciosa.
Habitaclons Gran confort por a fa-

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL

EM E71
LA

Et1
p

Especialitat en Carrosseries,Camions,
Omnibus, etc.

rm E

El

VALORS • CUPONS GIRS- CANVI
111111.111.131munia.mffliegmmao

Neme beis els cupons

121

"73å DIE BANTOLES

O BERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE
Les seves algues conslilueixen un tinas únic a Europa. Per
auls herpètics, eserofulosos, pretuberculosos, artritics,
catarro-,
sos i avariäsics no tenen rival, essent, en aquest ültim sentit,
substitutives de les d'Archena.

venciment 1 d'agost
i'erIMIDgli="4"="2MTDECI=90=M12EIMESCIDORITErCODDII=SIZIRDC9
o•••••ml.N.unnnnI•1•••

D A,

BOADA

Vies urinàries, poli, Ralgs X,
Diatérmia. Rambla de Catalu-

nya, 31, Ser, 9 ... De 2 a O i de 7 a S.—Clínica: Sant Pan,
número 44. De 7 a 10 de la nit.

TENEIS HIJOS

DIssante, estrena de la grau revista
local
Barcelona en rodolins,
vista per fora 1 por dice,

/231I3CIDINOCINGIECINIIIIIHRISIEIDRIZIEIR:11131111:11311RDEMOHCDRIIII

SOC1ETE GENERALE
---CINEMES-an.1111nBmsmnM
Saló Catalunya
EI local mea frase de 13areeiona.
tkvul, dlvendres, moda, estrena del
PrOgramaltJurlu Tlranla, per Dorotty DaltOn; En cambia tronzo vares, per Douglas Falrban g s; La
armara Promesa, per Charles Flgy;

material compost exciusivaznent amb amiant i ciment
( Plagues de 40 x 40 cm., colors gris clar roig.
PER A COBERTE5
Xapes ondulades Canaleta de 120 x 75, 185 x 114 i 250 x 0 14 cm.

Fatty a te ~no, de molla broma.

Dturnenge, /lit, estrena Paramaunt:
01easamL DIlluns, la gran reeblrena;
Pi" la franeeeeta, per Nao murraY

Diana-Argentina
Excelsior
Atto), L'aviador •rimasearat,

Sucursal de Barcelona I
•
Plaça de Catalunya, 20
••

PER A RI-NfiSTINIENTS ( Xapes "B" de 120 x 120, 12 0 x 190 i 120 x 250 centímetres.
TUBERIA per a baixades higua, de diferonts diámetres

DIPOSITS

ver a aigua, iiferents cables

o

Uralita, S. A

3

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

i
Tata mena d'operacions de Banca 1 da Bar3a
• GAJXES DE LLOGUER
g

nomaateenganaaanaarimazaalanneumaanamsrannaans

BARCELONA, MADRID, V ALENCIA, SEVIe LLA, LLEYDA, SA
LAMANCA, BILBAO

Oficines centrals :
Placa A: López, 15, l'elle 1644 A 1 848A
BARCELONA
t•••••••••»••••••••Bmwerammmegrammmemierer.m.......„,,.,,,,,,.....

• S Visitant aquesta casa us convencereu
que cense anunciar rebaixes del 53
pu ID
' 1 botigueps,, epervenno nisésserbammittjagnuc e r ai les

cesa N eryl

i

...me.
esser
................... haver-iii
gens de luxe, i detnés
construit a la casa. A un preu rnés baix del de tost veritable es venen seients,
diversos salema, dormitoris i despatxos. R. Consell de Cent, 223, boiiga.

