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Un intelligentissim arnic nostre visità setrnanes enrera el
reialme de Bèlgica i es datara en algunes ciutats flamenques.
eangué ocasió de parlar amb nersonalitats ''flamingants", i
resta agradablement sorprès en veure qua. els patriotas flamenas segueixen amb interès i coneixen nl dia el moviment nacionalista de Catalunya. Tant el coneixen, que li parlaren amb
tole els detalls dels incidents esdevinguts amb motiui dé l'acord
de la Junta d'Accionistes del Liceu de Barcelona, deciarant oficial la 'lengua catalana.,
No solament manifesten els patriotes flamencs un viu interès per la causa nacional de Catalunya, sinó cine senten per la
nostra patria una assenyalada simpatia. Es dóna el cas que
Flandes, com Catalunya i corn les altres nacionalitats de la
península ibèrica, constitueix una excepció enmig de l'Europa
renovada després de la gran guerra per la reconatitució deis
pobles que Iluitaven per Ilur independència. IIavia de succeir
per força que l'espectacle de les nacions ressuscitadC5 influís en
Paceentuació de les aspiracions independentistas deis nobles no
redimits encara. Tots plegats, els nobles alliberats i eis sotmesos, havien format junts el conjunt de les gatitas nacionalitats
i amb llur esforços ompliren gran part de la història europea
en el passat segle. Ara la gran majoria d'aquests pobles són
foca de les presons estata l s on vivien reclosos. I aquells altres
cue encara són dins, guaiten a través deis ferros de la reixa
ei viure deslligat i sobirà dels antics companys. Per cert que
alguno d'aqUest,s, orgullosos i recelosos, giren la cara als que
segueixen el)frint.
La situació de Flandes as molt superior avui a la de Catalana- a. En l'aspecte l ingüista, que és essencial en teta causa
nacionalista, els flamencs han aconseguit, en lluita tossuda, el
triornf d'importants i nombroses reivindieacions. Estan aprop
d'arribar a la igualtat de drets entre les dues llen gües, la flamenca i la francesa. En els darrers mesos ha tingut ressonància universal la lluita per la flamenquitzadó de la Universitat
de Gant, lluita que s'ha decantat a favor dels flamencs. Aquests
tindran un Complet sistema d'ensenyament en llengua pròpia,
pagat per l'Estat, amb les mateixes prerrogatives de l'ensenyament en idioma francés.
La tenacitat heroica d'aquells patriotas en defensa dels
drets de la llengua ha d'ésser per als catalans un exemple a seguir. Cal remarcar que els flamenca' bar. obtingut la reconeixenca dele drets de llur parla a despit d'ésser aquesta, fins avui,
un llenguatge popular, cense tradició literaria ni científica. En
aquest aspecte, la 'l engua catalana presenta condicione molt
més favorables. I si els nacionalistas de la Flandes belga han
znan-yat per a Ilur idioma popular la categoria de llengua d'enRayarnent en tots els graus, be podem demanar _els catalans
la mateixa categoria per a Ja llengua nostra, de frac/jaló riquis-'
tvaa,.11englia prócer, tan alta com la que mes ho sigui.
No s'acontenten els patriotes • flamencs amb les victòries
linatlistiques. La nova generació flamenca, Sobre tot de la gran
guerra ençà, ha donat un caire amp lament poNtic al nacionalisIne de Flandes. Ara es tracta d'arribar a la constitució d'un Estat flamenc Iliure, que sigui l'instrument de la sobirania poliica d'aquell nob4.
Els catalans hem de correspondre a la simpatia deis fíanones amb una amistat sincera i atenta. Ens consta que s'han
fet ja els primen treballs per establir entre Flandes i Catalunya un inteikarivi cultural que serveixi de base a les cordials
relacions entre els dos pobles.
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CONTRAS? ELOQÜENT
Ara, tot just, comencem de ta p ir un
ctrt nombre de persones, estranyes al
Periodisme, que tenen noci6 del que
er un diari i de les coses que pot publicar un diari. Es un ruotiu de joia.
Era rerit'ablernent descoratjador de
teure que entre tot el paperam que
arribara espontiniament a les redacclons no hl havia una sola idea aprofitable, essent gairebé tot ínfimas desfogaments d'amor propi o insidioses
etc omeses a un vel antipatie o e un
c srapetidor inedmode.
1-len/ passat—passat?—una época
O la qual el collaboradoe espontani era
ce nsiderat com una bestia, potser inc fensiva, però terriblement esmpipadolt. Els diaria, per lliurar-se'n, ja tecura de fer apareixer quotidia"anent, en lloc visible, un anunci que
itia, si fa o no fa: "No sostenim
t'Inversa, oral ni escrita, sobre la putréacid dels originale que ens envien
tu co
tlaboradors espontanis. No es tore a cap original. No es paga cap orig nal que no sia expressament sol-licita; per la Direcció... 1' Etcétera.
Encara que moles diaris mantenen
Pru dentment aquest avía, i no cal dir
qu e apliquen al peu de la lletra els
le a t ermes, és evident que la stall lasaCC vers el pattre collaborador espontatti ha minvat una mica. Horra comRén que en un país on les redaccions
cstat gairebé plenes de persones
que ;lo sabien escriure, costara de
creare que fora de les redaccions restess'n encara algunes dotzenes de clutafias amb la deria d'ésser escrintors.
D éu Paa'n guard d'entrar a ar,alitII la qualitat de les redaccions
c`nattrup oränies ha millorat poc
o gens Eta l imito a fer constar que aquell
fre iudici que s'hi nodria contra l'esPentaneitat sembla menys feréstec.
Sorn iluny encara d'actual meravellós e
stat de cultura literària i de
erep2nIat económica que representa
1 0tit avis que soleo inserir motu
s ang lesos: "Admetem originals
, a aq uesta secci
ó, mitjançant que
eserits a maquina. Els originals
eG p ubhquen eón pagats a la tames alta que regeix a Europa."
Ne $e si les reiacions
en t re el,
• de Ca talunya i els seus
t'dfah emolir mai aquest pía
d,e (ti a"itat i de confort que presuaasa
lama

Iletres
UN POET..f MISTIC
Sota el tito] "Del cerger de Maria"
i ei subtitol de "Cants- i ,flors pels
infants", Mossèn Xavier M.° Plassa,
prevere, hat recollit les més tentlres
tonades de la seca lírica piadosa. MaTia és cantada amb a ven més Maui!,
tot dolea; els versos de Mossèn Plassa
s6n humits de rosada, com les herhetes
del camí. El poeta, endut d'un fercentíssim sentiment relees, corona la Verge amb les illéS altes me ...Mores, i s'ajup
refiat 1 amorós als seus peus.
El sublirn aband6 del inistic fa desmatar les paraules del poeta, que voldria ésser oce31, flor, papalleeta. Si
aquesta metftforo no es aconseguida, el
fervor, en canvi, el fa esdevenir infant.
Corn diu el doctor Caries Cardé co el
pròleg dej ;libre, "una senzillesa, una
frescor., Una ingentritat ebria, no maneada de vegades d'entrelltre; de profunda saviesa teolégica", amaren el llibre, "que és tot all una cHieatia tre=olor d'ànima infantioa". El poeta. que
ha volgut posar les seres parau'es en
boca deis infants i rara del cm deis
infante ha aconseguit mis d'un cop
seva alta arnbicin. No sempre. A estanco, un mot inadequat el traeix, o una
excessiva ingennitat l'ofega. A
enes, l'ombreja massaNla selva verdagueriana. Els versos titulats "Propct
de la Mare", per exemple. es ro- muten
massa del pes de Verdamicr. Tot el
Ilibre es una desfilada de flore d'ocells
i d'estrees, davant el front adorat
t•Ilfaria; una desfilada pStEda, al enstat
de les que empertyla, inspirat, el genial
terrero! de Folgueroles.
Mes d'una, petq, de les poHies del
Ilibre de Mossim Plans, fa un pur ress6
matinal, eristallf, d'alba clara Me dolea
criatura. A'guns deis sens versos, Altesos d'amor rellgi6s, poden rolar cota
un fil sorrm en la gorja parra d'un infans. 1-laur& estat, per a MOSS11 Xavier M. Pisases, un inefable desig que
s'acompleix, coro un miracle de poesia.
Shlp - boy
dula diaris anglesos. Cree, de tota manera, que l'hm d'esguardar cola una
de les :nutres desiderata.

Caries SoldevIla
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HULLA, O LA DESMESURA

XIV. Diera en les proposietons condicionals : Si queja es faria i Si , _ El. cas Sorolla posa de note el
caiguis ce faria mal; Si li ho dejen - problema etern de la pintura. el
no s'Ito creuria i Si li ho diguessin gran problema de l'art modem
no s'ho creuria; Si era /tia alt 150 hi i el problema de l'art d'ahir i
passaria i Si fos Inés alt fue 111 pas- de sempre: el próblerna de la
caria. ¡leus aquí un cas en que el sensibilitat artística. Ileu's a ct.
un pintoräs, un artista dotat
catala, des d'antic, pot usar indistintament rimperiet d tindicatiu (gueia, d'una traca rara, bon dibuixant,
hon
ajustador, original i tot a la
deien, cra) i l'imperfet de subjuntiu
(cagués, digucssin, fos). En el catala sera hora, aplaudit i premiat
medieval la construcció arel l'imper- arreu, enriquit i bonos-al fins al
fet d'indicatiu era la predominant; en Cine por raó del sea talent. No
el catala cscrit és avui la predorninant obstant, la seca obra és mísera:
la construcció amb l'imperfet de sub- ningú que tingui sensibilitat
artIstien. sabria delectar-se arnb
juntim
\t'alada la pena que els escrlptors aquesta pintura que els millopateo-in esment en la preponderancia naria ianquis pagaren a pea
que, indubtablement sota la influencia d'or.
Ileu's aci una bona tela d'En
de l'espanyol, ha anea adquirint la segona conscrucció sobre la primera, i So s- olla, admirablement comno contribuissin, amb l'oblid d'aques- posta, no menys admirablement
ta, al triomf definitiu d'aquella. Se- dibuixada i pintada, viva de inoria, en efecte, de doldre que des- virnents, una ves-hable obra
aparegués de la !lengua una construc- d'ad en el sentit Manual de la
ció tan catalana, que es manté encara paraula art, una veritable obra
d'artifex, de virtuós de la pinen la llengua parlada malgrat la dotuna. Per aquest cantó, l'admible influencia de l'espanyol i del mararern cense reserves: l'obrar
teix catada escrit. No demanem eas
se n'ha elxit amb una tan gran
que cn les proposicions condicionals
babilitat qua aquesta habilitat
en qiiestió es proscrigui en absolut l'ús SS
el millor ele la pintura i losde l'imperfet de subjuntiu; pesé, vol- tament
el que ens deixarä bodriem vetare-hl usat l'imperfet d'indi- cabadats, talment
cera ens mecatiu amb més freqüencia que no s'hi ravella la destresa del
prestigivea avui, o, millor, que se li dones
tador.
la preferencia sobre l'imperfet de subPera l'obra en sí, no sois no
juntiu, contrariament al que se sol fer ene encisa, Con' no ens ancisa
avui.
nnapoe la ficció del prestidigiP. Fabra
tador, .sinó que ens enutja de la
mes trägica manera, Pesque,
una bona pintura, vol ésser, ha
d'ésser. almenys en latencia,
una• valer de profunda, d'alta i
d'ampla espiritualitat. Si, per
causa d'impotencia, de irisenACCIO NACHWAI.ISTA
sibllital. da negligencia o del
DEL DISTRICTE SE TE t quo sigui aquella valor no upeEl Cansen directiu, de l'enlitat ele- re/te esa , l'obra d'art .,-ja no es
ci*O 2Vacionalista del districte cu- ial; persrnes art qu e hi flag:, ja
Se el que correntment s'entre cifres, prengué els acords segiients:
Ter avincnt a tots els nacionalistes ten par una obra d'art varitable:
es com una non careada,
tic Sans, Ilostafrancs i la Po; Jefa,
seria o simpatitzanis d'Acció Cata- a la (mal, aneara que tingui teta
lana, que de l't al 15 de selembre, de l'aparienc.la del frnit. de la no• i a troce da la veril." , ca facil:t«rcrn, .' guara, no en té nt el pos, ni el
a Tesiatge Espanya Industrial, biibar. ni la substäncia.
L'obra admirable nd'EnaSoronúmero 7, baixos. ets butilenos d'ins- ,
cripció a tots aquel?: que tenen ver- • lla, slanaat. nixe)-:'?-4na-- obra
balment soll:citat l'ittprés a /'entitat, sonso pasa ni sabor. ni substä»i els que desitgin fer-ho abans de l'es- Cia. El pintor copal be les cosas
mentat dia per ésser compresos en la i el moviment, t la llum, parte
censo nanirilualitats la . seva - viflista de socia fundadors.
Dcsignació d'un Comitè de Footent cid estä han trXdnida al dainunt
i Interessos general:, que curarà de de la Iota, peré aquella aislé fuer
Un pintor sensible,
•
harmonitLar i gestionar que limitada.
Vindria que pintaria.exactament
esdevinguin realitat totes aquelles ini.aquell
tenia inateix, en el IllaieiX
efatives que signifiquin 1ffi millora-indret. dia i hora qua emprii
ment deis serveis m;blics, establerts o
Sorolla. disposant deis mal eiPer crear, al districte. Es prega a tots xos modela:, i no
obstann ens
els cales que facin toles les observa- donaria una visió
plena de sigcions que creguin (‚ertients a l'esnifieanoa, tan profunda d'exmentat CornW, tots els divendres, de pressid que tota
la vida ens
teert a den de la valla, a l'estalge socoMplauria de contemplar-la,
cial.
penjada la pintura en la paret
del nostre salé o del noti
PER LA CATALANITZA-. Menjsilor. L'obra Indios d'En
CIO DELS RETOLS DEL Sorolla poc ens deleclatla de tan
intensa manera: aviat tina eanDISTRICTE QUART
aarä aviat en abrein de ruar ioEntre diversos elements-del Foment ta la sosa significaei6,
porqué
Autonomista Catala regna gran entu- , 5 1a tisch poca. pesque el
eord
siasme per tal d'emprendre 11130 acti- cap d'En Sorolla abranavon.
va ecntpanya de propaganda per ea- profunditaaven Toa. Un cop adtaionitear, els rilols del districte quart. mirada la trapa en una ¿Mea
D'aquí co poca dies es donaran detalls d'En Sorolla. poc resta ja per
d'aquesta nava activitat nde l'esmen,- voure-hi: i aquesta indigencia
tat l'amen!, al qual desitgcm Int tala- d'espiritualitat en una obra que
ercer exit.
per naturalesa havia d'esser esLa tasca ser4 dula a tenue ama la piritara, As un espaciada tragic
com el d'aquella assilats
ccJiaboració d'allres organiteacions paPhospiei de San!, Joan de Dei:,
tri.3liques del districte.
que l'artista valenciä reprearer.
LA "IRMANDADE DA tä sobre la a-ran tela. en l'hora
del
bany marfiini : essers de pol'ALA" 1 LA TRIPLE
ca vida, de vida eaguerrada,
ALL4NC.4
sonso alagria ni anarala, tot i
La "Irmandade da Pala", de lo Co- l'a y er misma homos. Pobrets
runyo, ha adreçat una carta a Arde; esguerradets, ele vida i petser de
Catalana, en 13 qua! fa constar que psicologia mutilada, quina fría"oettll c7nb molt d'entusiasme, coto la los irremeiable l'eu en la vostra
idea merei.r, la inicio; ira d'una forta eareassa adolorida, que es tan
intelligencia entre els nacionalistes ca- -humana oom la del genil
talana, bascas i gallees".
Paises- la traca fou per a En
Adri mateix s'adheredr club tot en- Sorolla un mal. Ee, veu ben bé,
tusiastne al projecte el periòdic "A en resseguir la seva obra, que
Noca Terca", argan de 'la Inalcixa aviat el jove pintor s'assabenth
del sets henal, virtuosiatmoa i
"'mandada".
sembla que de seguida es debió
CONFERENCIA D'EN MAS- anar en la complaença quasi
voluptuoaa del traandisme. Els
SO I LLORENS A AIARTO. elogie i els mas-lis
el devien an•
REU
eara estimular per aquest canif
1 Ilion) (; sin i einhrittgä fins al
Diumenge vinent, dia 26, En Manuel día
de la mort. Aquella filrfa de
ifassó i Llorens, diputat d'Acció Ca
pintar composicions, actituds i
talana, denme una conferencia a Mar- inoments difiells desmesurä
sodesenrotliont el terno "Nadobre tot en els tarnanys, els
sal/sine incondicionat".
mutis calgué . que fossin enorRepita una gran exiteelac(6 i fi)t mes; la sa y a pintura havia
CNSMIL entusiasme entre els elements tra- 1501' pinturasaa, les seves comctor:alistes per escoltar la pareada del -I posicions havien d'éssar titernPrestigids diputat de la M'autor:mil- .quas, el pintor no podia contat per aquell districte.
sentir que el seu ostil no fos
menys que ciclbpic, regust de
A LA JOVENTUT NACIO- Ja generacid anterior, desinesures i deaorbitamentaade l' è poca
LISTA "LA PALÇ".
quadro d'història; desmesuAval, ¿lima, a les deis fe 15 vetlla, res i desorbitaments que havien
Ea Critteor de Domenco, de la Unió d'esser ben vulgars, de caneenSocialista de Catalunya, donará. una ció ben banalrnent aplästica per
confertncia pública a rcstatge de la aoontontar l'artista i et pez!aventar Nacionalista "La Falf", Sal-. bife aquell, que poi- laya a les
ntepön, 56, pral.', deienrotIlant el roma exposicions de pintura; el ma"Socialismo i Nacionallnae,".
'tata sentiment estetic que el
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menava a les exposicions de fi-

gures de cera.
Qué s'han fet 'aquellos exhibicions de figures de cera que
les actuals g.eneracións no han
conegut? Eran, tal .vegada, el
parió ineorifessat de les exposiciona de pintura? El carta és
que d'enart do la eleaaparició -de
les figuras de cera hern vist
aparèixer a.la nostra t erra les
figures 'de guix, de brome, de
'marbre i de terra-cuita. Allò
era, sens dubte, el saló d'escultura deis contemporanis del

quadra d'histbria.

I el quadro d'En &rolla, cosa
pinturassa desmesurada deis
quadros d'història, aren cartament oh complement de les figures -de cera. Les figures dels
cilindros d'història no podien
portar caballa i vestits de debió,
ui ulls de vidre, - ni os podien
moure, ni palien esser de bulto.
sanear com les figures de cera,
el que els feia inenys detectaMes als espectadora primitius
de l'any 1850. Però si be la-pintura a era monya interessant que l'escultura de cera, on
canvi, era "mes de inerit"—i per
ale no molla del tot la pintura. Conscient d'aquesta -absurda situació de les bellas arts.
l'artista, que no era, però, gaire
mes despert que el 'seu
que no comprenia rd hauria sabut realitzar la pintura mural,
com els franceses contemporanis seus, es lieneava a la titänica, a la ciclbpia pintura de
eavallet, pintant en una superficie de deu metres, el que esguata millor a una tela da einquanta eentimetres: Aquesta
desmesura era més flagrunt
Lt cas del pintor de poc talent,
que eras el ras eorrent. ISIoltes
d'aquell e s "maxines" d'En Sorolla o deis setis mestres que
avui ens saniblan avorribles
laK gran (amansa eles- Seniblas
Fide aprociables . i an
easoS,
la

eeirrtirahles. recluidos a les prnP o rftionS del talent re.Opectius
Una boha pintura no serä: Mal
instigada per l'ampliricida
cara que sigui una pinturrt. oil-.
ginbriament de. poco oenifrae-'
tres da dimansió, paró una pintura fluixa. si.
Sei hi ha polser una Hoi ele:
poonderitenS estriet;t, ti erial thse
terminarla a patita. n a milimetres, la valor de (ter!, art. A
tal disminneiti estimable dei
manar- d'una pintura podriani
que el seu autor assenyala
aquella oc-asió un talent.
tanta centirnetres. -Mollas vegades la prova seductiva ens por-.
taria a II IIS lamanys irrisoria,
infra-atbmies sa asy que estaria
dallé n'As
L'art d'En Sorolla. carlarnenta
no es pol pas considerar a incidas ni 71 militnelre.s. porto si el
cantimairo liagués esta! la unitat da mida dad pintor, és segur
que cric pintors ayanants
cita, que tan avorraixan la piratiir . a sorolleaca. s'hi santirien
me.-s inrlinais. I' ei arniastss pintora d'avni din valguassin fer la
prova métrica i engrandir Hura
obres a 13 die:me:euro 50-rollasea, saguransent se sentisien

foren inferiors. •
Foro de Franca la milior pintin . a está malalta de mandra i
d'impudor: i a :Planea saaiaa
la prosa. métrica seria triaa
gran efietleia prefiläetiea.
J.

Saos

CONDEIZNA CONTRA UNS VE.
NEDORS 1 TRAFiCANTS DE
COCA NA
4-

París, 22.—El Tribunal acaba
de condonmar un individu que
es dedicava. a la venda de coseaina i,cine persones mes " per les
mans de les quals }malSe pasara
la droga abans d'arribar a rodar del qui la venia.
Aquest individu ha estad condemnat a quinze mocos de pialad i a pagar una multa de dos
mil trance. Un camplice san,
oficial de Eadminis.traciä rl'Ilaguenau, a dos anys de presú i
cine mil franca .de multa. Els
altras cbinMicas, que primerament posseïren la droga, lisiar
estat condemnats, un a tretze
cresos i antI Sienes, i dos 11168 a
un any i mil franca cada ni' do
multa. Un tinent aviador a f5 is
masas de presa. Una dona ~plica deis anteriors ha estat absoata, per tenir on ~píe el
Tribunal la circumetncia que
acaba d'ésser marea
Altrament tate elle, menys el
tindit aviador, han estat condemnate, a un exili de cine anys.

—navas,

a-

—El d'arree eartutat... 1 64 de per-

te-
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NGVETÅT OVE PRESENTA STIESEMANN
LA SITUACIO D'ALEMANYA
acte del oanceller cansí-rueda de la frase. StreseStrasemann, després de presen- mann fa els Possibles per alleutar-se al Reichstag, ha estat re- gerir la construcció, per
no entire la premsa ostrangora. Hem
farragar-la, per
anat a la Cancelleria de l'Impe- 1 supe.rficialitzaresquematitzar
el llenguatge
ri, a les sis de la tarda. Mes • U el penaarnent. Es ----per rapode dos cents periodistas de lolis- el tòpic — un candadat aproa
tes les races, &S totes les laca- filat a francesa
gües, de tots als paisos ens hi
El canceller, desairas d'explihem donat cita.
car el que representen per a
Per esperar la vinguda del Alemanya el Rin i l
a_co n ea de
eanceller, &ab En Xammar, la Ruhr (el Rin, l'esperit,
la
hem donat una volta pela sa- poesia i el
sentiment d'aquest
lons ial palau del Wilhelmstras- poble, 1 la Ruhr,
el traban, ha
se. TM- es buit, silencias i fa indústria 1 la riquesa),
parla de
una mica de triaLesa. Tot és de la resistancia passiva. Llavors,
cartró daurat, però ara el dau- a la sala, es passa del silenet
rat s'eselobeia i a 'sota es veu total, al silenci glacial. Stresea
el cartró. Es l'inconvenient de mann, que ha demostrat
en dia
la caiguda dels L ecoferents moments de la sa y a' vinomia, per altea part, no "a da politica, una gran habilitat
gens be- en aquests palana Ofi( cal només recordar la seva
eials. Si comenceu de donar una frase famosa: "Jo sec manarpropina -de trenta mil mares al
gula per tradició 1 republicà per
portar porque sis guarcli el harraflexió") enfoca el problema:
ret i una altra propina i una al- de la resistencia amb innegable
ira als ariats que /laven trobat,
sentit de l'estat dB les coses.
és dificil que la casa tfa doni la El primer que fa ris donar a la
impressló d'una casa de se- p araula resistencia una internyors. Passem, pese. Passem pretada nova, completament
poi la sala dels conseitis de mioposada a la que tenia en terina
nistres i velen' la taula rectande Cuna. Per a Cuno la resisa
gular, plena de laques de tinta,
tancia passiva volia dir el que
i les cadires que s'esfilagarsea voten dir aquestes paraules
aga;1 la gran sala da recencions, de radas literalment: "Mantenir la
halls i de banqueta que sernlila Ruhr en estat damproduativitat
sitia sala assassinada. Dies ullu- absoluta mentre duri
l'ocupació
nyans d'Otto, de Bismarck, d'A- franco-belga". Per ßtresemann,
gadir i da Tängerl
aquestes paraules, volen
Tornen' a la sala dels parlo"una altra cosa: “akealtres vodisteS i En Xamrnar ene presen- lara 'rebanar a la - Ruhr, per?)
ta a Von Storer, el que fou pri- volena . treballar en llibertat".
mor secretari de l'Ainbaixada Notas l'abisme que bi
ha
alemanya a Madrid, durant la entre l'una i l'altra
guerra. Es un prussiä alt con" questes interpretacions. atrasoun Sant Pan, ryie parla la Han:- mana, davant del fet consumat
gua de 'Cervantes amb ell "grade l'ocupaeid, fa totes les recejo" que acoalumen a -usar els serves menaals que vulguin
peescriptors catalans da "La Van- ra aceepta el fet consunat.-1
guardia".
fracta de salvar el que pugui
—Von Störer, ministre pleni- des perdues morals i materials
perteneiatr i... Josep Pla, dr LA. .qua l'ocupain6 pot provocar.•
PUBLICITAT... fa Een aiama
•A la sala bi ha cona una:nomar.
men!, d'aniberacid erran -Strese—acalore tan francófila LA mana passa do la resistencia a
PUBLTOITAT? (mi pregunta tractar de fa situad() interna.
el diplornä . tic amó una punta
"Alemanya yaa ,do fa molt de
d'ironia.
ornas, en ..una constant excita—La guerra ja s'lia acaban,
cié de nirvis, parqué pateta de
-ara, co, penca... rirnt, la inetg,nretat del aeu esdeveni:tot jo submergit en les dimen- dor". Exacta, clarissima vida de
nsions enormes del gegant ale- la realitat. Ningú hauria eregut a Stresemann ei hagues
Un. mira mas amunt, baró
repetit la placa de da miseria
.Yn. 1 na nnFal.t falzham. parla en mies alernanya i. du la ruina d'Alad'un grup do periodiales.
manya. En canvi tothom veu
baró Von Malhzarn es la figura que la unitat trontolla i que el
mes interessant de la politica que cal as salvar la llibertat
internacional de l'Alemanya puls i la unitat'politica del naud'avui. Es l'autor del. tractat
fragi que representa /a pèrdua
Rapallo o sigui el traciat russo- do la guerra. Que ha costat de
aleman y que es va signar en tornar 'a la política de Ralle.,
lemos des la Conferaneia de Gerisa!
-nova. Abans de la guerra era
,Si tanmateix les coses d'Ale.
ministre a Constantinoble, ma-e manya han de prendre un aire
nejava tate els fils delicadis- optimista, Streseinann sera el
sima d'Ortent i era el raiare
canceller de la capitulada. filea
d'aque ll s anys tarhols a través rä una capitulada) dialortaitica,
dais quals el món arriba a l'asalvant la forma, embolcallagost de l'any 14. El bala) és un da de caté fluix, pera una calahome de quaranta cine, anys, talada en definitiva. Fas Púnica
ros. clasprovnit en absolut d'asortida i Púnica politice. O
fectada, amb una cara de pa- deixar que la resistencia s'ennotalic plena de vi -da i cle fonsi per ella maleiza — com
finar, que vesania un jaqua de estigué a punt de auceeia en do
qualsevol manera. Un pintor, darrers dies del govern de Cuflarnene feria ha el retrat d'a- na — (a la Ruhr els : obrera aiquest lsonae i al ven Breughel xecaren guillotinas i escape:aren
l'hauria posat, en aquellas cos- el cap de molla ninots que remografies de la passió humana presentaven, alguna el Canee-.
que pint a y a. a la calla dolo
llor, altre la Resistència) o
grano jugadora professionals
portar la eapitulacid a una tandesinteressals.
ta .diplom à tica.
Mantrestant, el cano-ollar erEl ,gabinet Stresemann
"t'asid:1 de levita. Ja -Ta- produit a tot Alemanya una irn«,
rara un dibuja de SiTesen i ann en preasia d'optimismo general.
El primer

una nata anterior: la -quinta

assancia" dal prussiä. Cap aunara!, eral de bon color, de la
groc, sense 1ed1, una mica
gras. La primera impressió
la d'un homo enormement antipätic. El tipus no l'ac o mpanya —alivia En Pujols—. La cava vea es antipatica,
plena d'imperi El sou aire és
al de ahorne que estä convenaut quo mana i que no adia et
Iris räpliques. Parta pasea amb
Stresemann ol gua pasea ami)
mollas persones: A mida que
sea VD1.1 i que so l'escolta, es
va torpant digerible i a lalltim

us l'empasseu.

El cancanee s'ha p0.501. al centre de la titula, ha estas duce
guartillas davant sou t en mig
d'un allenci absolut, ha comeneat a parlar. De seguida es veu
que Stresemaiin da un gran orador. Jo he sontit ja älguns
cursos en a llemany,- però, fine
a barer cantil el eaneelier nu
creia que. usant aquesta llengua es pagoda assor eloqüent.
Una altra bona qualltaVgue
la mateixa que presenta" oserivint Theodor Wolff, el direotor
del "Berliner Tageblatt"; La

%Posea PIS

agost.

La situació a Europa
Zlegons les inforrnaelone de
les agencies, la resposta de
Franca a la nota anglesa rafep ent a loa reparacions, .els una
ratlfloació amistosa, por6 den
oidlda, del soltar' francés res.
Peste d'aquesta gilest16.
EI govern francés (Jiu que no
oreu neceseérla la reunid d'una conforbncia Internacional de
Peg`itS.

Franca no nega cap dele seus
delitos, però reclama absoluta
Ilibertat d'acoi6 per exigir
pagament dele deutes alemanys.
Itembla que el doolor <tuno
en el seu vietge ale Estalla
UnIts s'ocuparta de la 4,416
de lea reparacions.
Als corales politice anglas.»
es conceptua la nota francesa
aun una etapa nula en lea nos

e

il*tdettilene,

Dijous, 23 d'agost de i923
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DEL DIA 22
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41•1443

11411M4144141~~314T 0084IIINIM

t,
SOR I NIT Obra Rat.
Tancal Obra. Rlt. 51.18 ¡Tasca
>ore.
613 84'15 6810 6815 i C8'
113'
Alacant. . . . . 57'7,
6775
F. C. MetrOp.
. 173 53
17113,4

DIVISES ESTRANGERES

B ORS 1 NIATI

x Tna
BORSA 1')E
Nora.
(11‘9.1 0815 8805 ErliOs
. . • 6775
6710 67119
Alneant..
. . . 68'30
Cotonlal.
6r 55 CeciBles argeniines 36 3/8
1'. e. Metrop. . 373'25 '7930 % NI' 773.
70 1/2
Estertor
1.1. Metrop. . . • lee're lär:o 152' 1.52'
SI 30
4350 Franea
4850
Plateo.
45551
>ova York
342
13
Lspanya
3

SllluSO

3( 3151 1
1 n 3 25
1712
253

'Manda
Italia
cuecia
Portugal
Argentina

49.99189750

Sulissos . . . •
BeIgues.
. •
1.11-00 . •
Ellures, • . . .
Dtetars. . . . .
Marco
Cero/tes • • •

BORSA TARDA
i•r•

Ecr.sA DE PARIS

BORSA DE MADRID
Prai,es

arso

InterlOrs . . . .
AmortItzabla 4 0/0.
Arnortitzatelo 5 0/0.
Exterior 1 u/O. .
Bolle d'Espanya . .
Bans Esp. de Credlt
Ballt Esp. PM Plata.
'rebata . . .
•
Sucres Pret.
Sumes ord..
LONDRES
470 1 1111e 5 . . .
borda . '•
3875 Atacaras . .
Montevideo
.
Frunce. . . • ,
Xile ;
Lliures.
.•
2 4.5 .0 :,n7e(e')U
Berlín01744165
Copentiague
Yokolorma
3 '30
74'31
7 5111:
6'9033
50.24

Monetle.s
or Alfons.
,,
Isabel.
81'15
" 1111505 . .
patitos.
"
_83'53
"
francas.
.
"
Mares. .
75'73
" dellars. .
"
Iras

Com. 1 mes Prop. Londres.
Beigica
71'25
Espanya.'
83'
Holanda.
17'
87'93
Nov,, York.
585'
Portugal.
Suecia .
Suessa .
7474
Argentina
84 50
Braell.
Grecia
Noruega.
3511'
Dinamarca.
358-90
Berltu .
• 2'20
Viena..
34'.4
Praga •

83",1
19 03
i'31,
00315
76'4
1.15
47'7
3;3'50 321'

135923
13 '50
7,2.0
13..141
53.2.1
5`33

•- SUCRES

CAFES
Nova York
Despontble.
Setembre
Desembre

L'esp.

NEW YORK
Obertura.; .
Segun telegrama.
Tane:a.. . . .

Abre
'1401
73'93
23 93

1340
13'3,
1327

1324
15'14

2133

74' 3
2417

1-83
13'77
13'67

24'75

23.33

23'77

710.
701'

7101e.
1111451

AOCIONS

ACCIONS

r.

CARLS
1 Antr. Cort.
Maaresa-13erga 4%. e ..•
C. Gral. Traen. 4 -91.. pii .o 35,
" "
%• 93'64 95•50
Tranavles I3EG 5%. 1,c,
•• 4 .
8 . 7475 75'
" t. Ami. %. 72'5,1
Sarrla. 13arcel. 6 95. 181 .4
Fer. Catalunya 6 9)1, 62. .0 1•47)
re,T. Catatans 5 9G. 150 75 100 15

BORSA DE PARIS

ACC ..01e1S VAIIIES •

!Arar. Cort.

Antr. Cort.
llano d'Esreanya.
luir. Curt.
Antr. Con
e
C. Grl. Tartana F 1,• 24 'a.
7", et 4-1 '.7 151albes 4%. . .
Interior 4% A.
Fluld Elüt. 6%.¡ A2g., Cn5 llano de Vilanova .1
1 91 4 „ • ¡3 7$
F.o... 193'
. Eroprestlt
714, 713. Almansee 4%. . . 79 35- eQrt.
Catalunya. .43
Baut
1.
Eleit.
-6
%.1
10175
C.
519
1
"
1820 „ . 4 73' va 7381
TraSallantlea 0. 12.1'
714 711i 0.,(14ii4 ,41 4% . . • 76 • 75 775C
C.
1
crettit
1
Docks.
.
J
142'
"
t+
Mame:sana
5
95
.
/i
C. C. Comunal. . 74
o
o
•P. 101'
-714.
Tudels 5% ,.
6% . .1 94'
FERRocAnaiLs 1
.
Canal Urgell . . . 13'33
ir 2,5
, bord 1.. Irm, 3%`. 65'8; 6E18
CIPUTAC.10 E BARCE•
C. Gral. Ele. 6%. .1'
La Maqutrusta. . .
F.
316..
0
Taitravins
1.0NA
OBLIGACIONS VARIES
78, 71'
Eepanya Industrial. 152'
"
(Sil
:: : 1•.;
"... 61? 618753
Barcelona .1123
Emp. 9.000.000. . 80'
U _O 57 - 93
Ilidro. de l'Ebro. .
" 4.• "
Exterior A 13 A.
" . 73'
Cort. Sarria
1.`23
8.000.000. . 7550¡
orense Vigo. .
'
979.
Suerere del See•re O
Trasatlentlea 4% Ag.,-9.•
" 5.. "
"
B.
"
•
63'
.1
15'
B.
78'
1
Sorgo
"
13.000.000
Manresa.
o
"P
87%.
ar a) ¡'55171035..
•
1.1'51
1.393
71
62
"
AIGUA,
GAS
1
ELECTRI5
e
55'
7r
C.
Andalusos.
e 13.000.000
87'-..
8175
Prtoritat
. .
Gral. Telefoas O
. f(
153 25
IIP
• D
»
rind (l'Espanya .
OITAT
93'
1, 01 ..e segbyteig... .
87'o
Urgella var....
. Ete75 59'25
t,325
AJUNTAMENT DE BAR5'
.1
13101
613
e
7
VslISC1.
51.
5
57+
...
31.
3.
C.
Peninsular
O.
,
2
Juan..
Antr. Cort. T. 6111pines 4 1/ 5 61,2i
. 67'5)
9..
. Olot Girona . .
Si' .
CELONA
-Astfiries 1...
. '55
' 55 415 C. Bar. E. 1900 552.
Fabs it Coats . .
be'
" G
Aeandarde . . .
S. d'Obres 1 Corle 153'
11, .9321
"
11.
.
1907 4%. 5?
79'
(4"
Sucree 4 9s . •
Ernissló 1903.
AmortItzable 4 92 A 95'
G. Ferros. 1 Trams.¡
7.11 10 Resinera .
"
'1 •
190 4 Jo tO
eslainp. .
.63'9 53' 9
1904.
8 3'
"
""
174'
57'50
,Asland . . .
XI. 7.. A. A 1, 96
1919 5%. 80'
717
"
- . 1.4 53 14-3
Bona e.,51,.
"
1905.
97-30
63 2.
"
C
2221
5'
23'
1•C'aiLn e' 41 1;11.5b;102.13:,...
',',
U. Metaltürgtea O
6565
1.9. : 435 ,I .;/2 % .. 871% 13
teta 5%. 17'2;
•
te0e A
.nsland 5%
" n 8,59
73,53
8.50 8050
1520 5%. 95'25 952,0
e
1606 13
" pret. . • .
E
I
ELECTRIAüGUA GAG
.
e
83'3) 1 93-59
"
Llama.
3%.
Sucreres O.
1) 4%
.1006G
71'
e
AlgtioS
" 76%
84:50
.,
• '71'
•
% A 167 06'60
.,
„,.,• . • .
CiTÄT
"
..
8,7
7857 78'
E.4 1 /5% 7815 7815
4%. 73'51
" 190713
10,75
06'5.
B
"
957.
"
7i'75i
e
6910 13
67(5
93'
Mutua PrOptetarla
852..
9.5%
•"
5%.
Reg.
l'Ebre
4%
6-'
•
Catalana
D
.
.
.
77'
1825
"¿3
9673
Innus.
7775 78ks
"
••• 1912 B
1,87;
.
1 71'
G 69. AgrIcales
.
. 112' 1,
E
F. d'Obrea 4 1/5 1;4 5 -4 53
"
75•A
I.• .
•• 1912 E
"
45
16 '75
• h.
9,23
Unid Vidriera A,
. 08:13 6113
"rif. 5%. 9‘
" E 9410
• -1912 F
73' 5'
74'33
B.
72'
C. G.-E. ti 4
C. Cot. 1 1,11 1. 5i, 02
"
9. pi. 6%. 8'35 81'25
F
939.
e - 1013
7779
13
Coloco 1, Autos A •er
E 4 t /2%. 75'
"
11n1 6 Vidriera 5% 81
'
''
•
. n: i 2:2
Barrelonesa
.
.
.
123'
A 9..5. 8670
1917
•
P' 19168
7e ',5
ri -ai.. 10 ' I. te e . ,,e... 5420i
"
13 5.14
9. 4 1 /1%. 7473 74.35 Siemens 5%. .
Metánurg. Ebre. .. 1 13?' •
" 5 1540
95'40
•
1917 13
578 7875
se
•
51'
1415
1078
9
1/1
JIIt/US.
EleCeldd.
.
.
75 5325
Carbs. , Bergn 4 1/1 1.3'53
L'Eleetrleitat sub. .8
654
»
e 1918
7•15 7425
" Bona 6%. . 626, 1.5 50 CULI). Naval 5%.
,..'
Directes 2 1/4s . "
C011S. 1 pav. A 13 C.
04'
.
Forces
'• ni Lb 4.
" 19196
78
7521
E. 5.3'
Deus-Roda 2 1/ 4 95. 44 35
Aiuto. unte. O 5%.
"
Bona 6 9. 1 4
5 -51
.
" Ei 6791••
77'25 772,
1920D
"
Lteydes.
.
.
.
Autämnibu4 S. A. . 93'53
.
67'
5,
"
H
5%.
60'
A.
1
¿"radio
A
7",
/da'
n •p
IV"
» 5' 57'
'•
1291.
1 .0'
Granees
.
204/
lx
lilspano-Suissa
a
9..
.
1,1"53
aran
Energles.
5%.
.
”
11975
81'
9 795 103'.
Const. Electrinues. 92'35
99.1 W60 e Tr.72. 0. 1214 A 1C2 81 102,0 Ore,:is•e 4-rsx.r. 4%
ELlampla 1890
6 "/5., .
. .. . .7073
55*
3
" A
AA;rms Barna. 0. . 121'
B Va
Al
9.4 • 313 5056
1913
"
Cac eree, 6 9. . .. • br
"
bous 6%. 94'
92'
Cene. O pvis 6%
(Heredes. ,4•:
"
87'54
e
1907
92'
E.
del
Cnica
5%.
.
O
3/4
U.
E.
P.
fuu
C. II. A„..- Liect. A. '4.174?
"
191,,5 10173
841 - C1415
.
"
g ens Retoma.
rar.
. • 3 3 13 '3525
34'
65s.
.
5;'5a
4
3/1
LO'59
E. 71, d'Ebre 5% • 75'
SI. G. de Beca 0%
s 2. 192 3 ;‘; 103•55 1M 85 Vaso Asturiana 1.., 95' I
8 .`
C. Flutel Electric B.
F. MG/. .3%. 97,33
"
" • 08'
14. I".
1 7. 0. ¿',,o 1,1l1 '
1 95 , 111
PORTS
C.
" Borre 7 3 87, 8-1'50 Cases Ra s an, . et"1. .• 7,'
Ol o t Gerona 5%. . 6 '15 1
de Barcelona .1 997
ten
S. E. C. Elet. O 9.. 75.
5%.
.
75'25
• -,r7
741 ne2 del Hit 6 9.1,
" Melilla
Andalele
5%. . . 79'
7875 11. A. Elect. 5%. . .
8 1• 191'
6% 9 2
EP
~Ha
e'
Secundaria .% . . 65:0 16'33
"
" 6%. .• V9'
T.' Eran.. Esp. 7 7. SI
» Gijón-511;s' el:1 95'
3.n

13'33

kiew Orleans

‘124.4414M41431444. Ig214393:2.4.122M

CARRILS

11

24'91
ASO
2484

• Geaer

Octu.
24'49
24'35

Tanca anterior .

Tanca S/ d'agost Tunca anterior .
/O' 5 8 Obertura.. . •
Segon telegrama. .
. .851'
• . .

1313,4.

3075-

DEUTES DE L'ESTAT OBLIGACIONS Ft.Fence_ ORLIGACIORS FERRO- AIGUA GAS 1 ELECTRI-

MANCOMUNITAT DE
CATL.UZIWA

er'

Tunca 21 d'agost
Nova York
..
LIVERPOOL
Sétembee
231'
352
Desembro. .
Tanca anterior • .
350'
Obertura. • . • •
(153 8'0130
357,
•
Segon telegrama. .
03433
maca..
. . . ,
51'2.11

,2107825103

B
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MERCAT

CARVI DE L'OR

19

501

71

Atcohoiera
Foment proplotat
c. Transmernt. • •i 52,
S. A. 51onegal.. .4
S. A. Daium. . .
Catalana C. Nav. A id,
"B 1d3
Lampare 7.
. .n
.1, a
Salat O . .
" 1' • • • • •! tir
Torras fer. i coas. 12 97
;Manut. 5,lrO ..,151
Astiners 'farras'. A.
1,
Gore/ Ritz.
.
72
Carbur. nletallics
La Bonetnia A .
St. .1 aY
.
S. A. Cros. . . .1143

Cort.

LUNES 1 CARBONS
GarbonIteres. .
Golletes . .
51. i sondeigs Cl,
P.
carbona ' electrice
Mines det,- 1717.
Carbure, Berza O
S. Carbonera P.
(II,'
^
"

Clv..

. .
511nera.
General de carbone.
. .
Col,) 511nura
II.

Antr. "ea,
•
1/2,5 171
Interior esp. .
15124
Exterior 4%. .
5115 567
Banc Espanyo/ .
511
Ac. Alatant .
Ae.61.?
'1 • 2110.
te.
"
2.•
Cebe.
"
Obs. Caceres var. 4) 4
773*
Accione bort. .
"
1.• +63750'
Pamplona 1.. .
7.9'
Barcelona 1.• .
Asuiries 1.• . .
767' tle
7.915745'
. .
"
278 2713
Tabacs F111 7 . .
'823 5621
.,
57'
57
Renta frene. 3 0,;
5%
74'5 74'71
tar 728
NOrd 2.. serie
73?
4.•"
31' • 719
7 '
- " 5.• "
Lleydes. . .
749
Astüries 3.• .
112'
749'
Priorat. .
12'
741'
Pam p lona esp.
716- 7t.3
Valencia l'Itel
557.
Aiacaut 2. • .
857'
3. • .
(:acsrce aceld.
Córdobes .
• 'ar 13'
Andatosos
1.
*
2..
1917 3% in • 177
"
'175
nadaJOt. • • •
67' 259,
Argent. .

MERCAT DE;- 7
Ch44,1t13 Plata, 1113
1. Faves Mallorca,- de.
- • Faves Valencia, de. . .
.
45 a 5111 - Faves Llobregat,
44
4/2
de. . • . . -.-, 3 n 46 Faves Extrm. o Andalusin novel, de
3e 1/2 n 40 !Laves estrangeres. de. . . .
33 o 33 - 1/2 FaV0113 fins disponibles. de._
J'a n ona fine 1104.4 4.. de.
IlFavona Marroc, de
'
I Favons eatranger, de
1Brses Segarra, ole.
ittessea Andalu sla. noves.
es•
, .sea estranger ea
ele"
iBesses verdes.' .•
Escalona And alusi d .
}Escalola Plata e' e
"0 a 71
Mili estrenan:- de.
64 " 65
Mili Pala. de '
63
"
2
62e .4
1 7,, es
, Herpe.
do
02 -,, 42 1/2 : Ttlna, de. . .
. ,
• • • ' • • : : :
4 5 " 4.5
•
........
d •

BLATS
-44-.9
•
arare I Navarra. de ......
CasteUa 1 Manta, de.
Extremadura. de. . .
.•
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Ei tia nube: bouquet.
Guardiola de Fontrobi

A dos -quarts d'otme d'aliir al
mati un subjecte entra a Una vaquería que l,t ha al Manero 109 del
passmg• Sant Joall, 5 aprofitant
un descuit dels enmleats, obri el calaix de1 taulell i s'apodera de set
pessetes que hi bavia. Desprès fugi
cn Companyia d'un altre que l'esperava.

Un individu del Sometent que se
n'adon a va donar l'alerta. Els dos
subjectes foren agafats. Es diuen
Anselm Miguel Torrente i Pere La-

La Pdssi6 d'ahir ha estat dci relaiiva calma.

Continua Varribada al nostre port dels gbneres novells" adquirits a Andalusia, I avui, sigui que els compradora es
mostren bastant retrets i 1exisUtrIcia ja 15 re , ular, rnercat mantd una fluiXedat en Nurs p r CUS, eom hont pot 'observar
per exemple amb les besses, favons, Llat durY altres..
Les despul,les van escasse'aut encara i los ofertes de l'interior -v‘iinen sostingudes, n15s ben dites, formes, la qual coa
no impideix que davant Peseassedat el vagin acceptant.
• De treballa: amb intensitatles fàbriques locals, creiem quito . minvarä el preu.
Ahir donä.rera camine equivocadaraent, en los arribades dels • vaixells amb moresc del correu "Infanta Isabel de DorbOn", essent, aixi que el correu que arriba utub cärrega del di!. gra, fati ul "Reina Victoria Eugenia". •

Les cOldecciOns Atila i

"Quimera de ora", sabú de

OSO/lis "Maryeel".

RESTAÜRANT ROYAL

E
oblideu

Liet

que

condensa

ganitzada per la - Seceide d'Excotsions de rAteneu Enciclopèdic
indar, s'ha acordat acceptar usas
inscripcions fine al dia .27 del tve

rent, amb el ben entès, perú, que
en el dit dia quedarii definitinincnt tancada la 1/ista
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CORSA DE BARCELONA I
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S. A. 04,11 6%. .
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- Hotel 11111
.
Aluntament Sevilla 6%.
Producte Plrelli 6% .
•Gallega Bleettleltat 6%.
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i;4,1541,75„L' Banyens

Guia EXPRES de pobles, fer. i al'
tos. De venda als quioscos i estacione
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Patria

(nútti. 25) mi s'adiricien 114ti• portar
en un angle el nom de. l'autor. NO
jurat, considerant-les de
obstant,
molt 1111751, les exposari, foro de
concurs. a l'Exposició que s'inaugurara a l'Estatge del Centre, el dia 2
de seternbre, a les cinc de la tarda.
Lea obres no .admeses a concurs
bauran d'dsser retirados en el termini cle 30 dies a comptar de; del
cle la publicació del veredicte del
Concurs, que tindra iloc el dia 2
de seteull.ru. al monient d'obrir-se
l'Exposició. Passat aquest termini es
considerara que els seus autors renúncien a elles, fent-lic, per tant,
a C. E. Rafel ClSuLallOv3l, rús que
cregui pertinerit, ddliSC que per aisaí
tinguin dret e, rechunaciO de cap
mena ,
EI repartiment de premis
fixat, en .prtncmi, l' elr al ' cita 3o de
setembrc. a les chic de la tarda.
Formen el Jurar d'admissió ele
Senyors Joan Puig. Manuel Torres,
Artur Casas, Albert Pàmies i Josep
Aro 11015.

brador Jorclan.

SaIe. de Te
cada dia te dansant de 5 a 214
de 8, i dinar a l'americana, do
o a 11.

genc.ral:

torra; NUrn. 4z: L.: Triptic, i Núm.
L.: Recons de Catalunya.

42:

eiga•••n•••••••••••••+.

SETEMBRE
s'inaugurar à

Primer Coneurs de Fotografies
del C. E. Raiel Casanova: El Jura
d'admissió d'aquest Concurs de Fu
tografics cus assabenta que ha estat ja clos el termini d'adinissi6 de

r E xposic iü

coLlecsions, havent adtrms lee
giient: Nnin. 5 1 L.: Repós; Núm.
42: I,: Nostra 'retro; NU111. 5: L.:

I nt e r na cional

Quina Flaira; Núm. 7: .L.: Marines;
Núm., • In: L.: Avui; Núm. 2u: L.: •
Turisme; NÚM. 21: L.: Rodanión;
Núm. .L.: La Ja; 231 L.:
Catalónia-; Núm. 24: L.: Foil una

Patria...

el que haveu _d'usar, per is
Se p aexedIent qualitut.

líO

Els velos de Sant Genis
Agudells celebraran la festa viaje'
cl proper dissabte, dia
A les non. repics de ecampsors
anienciant l'Ofici 2.olem ne que g
celebrara a les. deu, a l'església

de!

ble

L.: Contrallums;
Me
L.: Indrets de ma Pàtria;
Núm. 2S: L.:' Pfitiia; L.:
'Perseus; Num. 3 0 : L.: Zeus; Núm.
30:'L.: Poniona; Ninic 327 L.: - TreNall; Núm. :33: L,: Sempre avant;
Havent estat en gran nombre les
, 34: L,: Avant setripre; Núm. demandes d'inscripci6 que s'han re35: L.:.Pàtria vella; Núm. '36: L:: a but, deSpres d'éste:. tancada co
Vallo; Núm. 37 L.: Ginestes; Núm. data fixada, per a l'excursió
39:
Natura; Núm. .4o: Nostra
tiva a París, Versalles i Reints, os-

1

roquial, amb chor i ,orquestr a. r,e
dicará el reverend/ Silvestre Aiegm
prevere, beneficiat de Sant Pere.

Acabat l'Ofici tindrà 'loe la típica
professi3. De retorn a l'església
cantaran elk Goigs .dels Gloriope
Märtirs Sauts Gel/1s.
Finaltneut hi haurà, a la ¡AM,*
la casa rectoral,' audició de
nes, expenellt-Se artística ranielkti

record do la festa de Saut Gel/L5'

Dijous, 23 d'agost de 1923'

LA PUBLICITAT

l'esperit do les Baleare 1 d0 Va'ende, respirant els batees de
Ramon Llull i Lluis Vives, amb
ele senyors Capta inspector do
Mallorca, i Sale-ador, mestre de
,Bénassal (Gastelld). seixtenam
VAGA A SANT .FELP.I.PE
guae—podrem complir la finaliGUIX,OLS
tat excelsa do l'Escota catalana.
A Sant Feliu de Guixols s'han
Tot seguit con/envaren les
declarat en vaga 2000 obrers
tasques de la Setmana Final. El
la Industrial Suro-tapera. El senyor Tomää Vicens prepara
motiu, d'aguaste vaga tis el no la Ilied pràctica de "Llenguathaver accetlit els patrons a ges: El lèxic de l'escolar. Com
l'augment de sola que . se'ls de- podem enrimiir-lo", que desmanava.
enrotllarä avui. Despees de reVAGA PARCIAL
marcar la manea . crexpressid
Ahir es declararen en vaga escrita que arrea s'observa, de2S bornes i dones de la fäbri- gut a la poca imporlända que
ea- de galetes del senyor J. Re- s'ba dona! al Llonguatsge a l'es'
berter, de Manresa,
cola, diu que no han de preponderar unes meterles en dePRO INDULT REUS BENAtriment d'altres 't per aleà el/
GALBON
atea la bandera per demanar
El 20 de julio!, i per ecord niés
importància 1 personalitat
unànime de la Junta general, pel Nenguafge..
l'Ateueu Encielopédic Popular
El proeemment que seguirà
va encair el següent telegrama
a l'Exente e• enyor ministre de la en la lliçó li ha donat molt
bous ConsisGuerra.
"Reunits suele A. E. P. acor- teix en ter una exolleacid en la
den demanar a V. E. l'indult qual pronuncia paraules que
reus Benagalbon. President, els infante no comprenen. En
aquest moment e s . para i expliJaume Aguadé."
',Aquest telegrama a ésser ca el seu significat. Per obtecontestat pel següent:
nir un exercici gimnästic de
"El Govern no troba
memòria i atenció, escriu ele
ments que aconsellin proposar mots a la pissarra. Finalment
indult reus Benagalbon. Minis- es fan uns exemeicis escrits, en
tre do la Guerra."
els quals hl entrin els Melf3 esSi bé la contestacié, rebuda tudlats. El pla general que ha
eemblara allunyar indefinida- da desenrotllar-se en dues sesment tota esperance d'indults Sinns comprèn: 1) 2daterial de
no per .això els socis d'aquest la lliçó. 2) Ex p osició oral de la
Ateneu van deixar d'insistir en lliçó amb gräfies. 3) Exereicis
llar aspirad& i no fa molts escrits. 4) Dibuix de earäcter
dies es va acordar per la secutilitari de la cosa de l'objecto
cid d'Estudis Politice 1 Socials de la
cursar un altre telegrama, perb
Això exposat es diri g f ale inaquesta vegada a l'Excm. senyor president del Consell de fante dient-los que els parlaria
de la rosa de jardf, quo els exministres, dienta
"La - Secció d'Estudie Politice plicaria les parte de que es
Socials de • I'..1. A. P. prega a composava.
V. E. tildan reus Benagalbon,
Finalment el senyor Josep
per creare fermament eón igno- Junquera i Mune, inspector de
cents del delicte que són acu- Girona, donä seva conferene
sats; 'demanem també amnislaa da sobre "Les (tiendes Naturais
presos politice social. Navarro, a l'Escota". Despees crunee
president."
breus paraules . de felicitadó
1 ara s'ha rebhi, atnb satisper l'orientad() que s'ha donat
facció de tote, la següent cona l'Escola d'Istiu, din que »ene
testació:
d'implantar una materia a l'es“President Consell de mines- cola, cal fer un anàlisi de les
tres. a Secció d'Estudis Politice valore educatives de la matei Socials de L'A- E. P.—Rebut, ria. Actualment prenent el nen
el sea telegrama i en contes- con una pissarra en la qual
tar-li ene plau assegurar-li que s'ha d'escriure una mica de caels meus sentiments personale da cosa del que saben els grane,
coincidetsen amb els que vostä se
li ddna un reSurre uns catäexpressa i que desitjo que el legs
del que s'ensenya a les
Gevern, dintre deis deures for- Universitats.
S'oblida que els
ça 'areCiraplexes que /I pertoca
acomplir, trobi un mitjà per sa., I resums eón_ pele grane,
Lee matèries, s'han d'escollir
ffefer .. /litS- El saludo."
pele interessos que ofereieen, i
PROCESSAMENT
1 aquelles secan tan millaca cene
Ha estat processat el ,s indi.- ! és relacionats..aqueete estie
cabete Joan Peyro, per un are gula. S'ha d don'i' tot u • e sistibie que publicä a Solidaritat tema de relacione ene fineui un
Obrera", que ha estat eonside- punt de convergencia. S'ha
- rat injurids per al governador. formar esperits 1 no facultats
Analitzada la valor educativa d'una materia cal anar a l'adaptació didäcf.ica.
VESCRA DISTIll
•••nn•n•n••n•n•n,,
La valor educativa de les
•
cienciem - naturals és Innegable,
en primer lloc pel gran' nombre
de sensacions que desperten,
sensació i interès salen rular
Ilig,ate; despees tenen l'avantatAhir, a tea deu del matf, i al ge d'arribar molt aviat a la persalq d'actes de l'Associacid cepcie d'analogies i diferencies
d'Estudiants da la Universitat que és un camp immens que s'oNova, tingué NG' la inaugura- bre a la ideació i a l'associacid,
ein5 de les tasques de la Setma- amb la qua] cosa arribes a la
Tia Final de l'Escota d'Istiu d'en- imaginació i jtii. Per altea
part les ciències retarais no
guany: .
La sala, que presentava molt poden fer-se estant encaixonats
en una escota de la qual enea
bell aspecte, eslava materialment 'plena de gom a gorh, en beneficia l'educació física,
veient-se entre els assistents corn tambe en beneficia Pedale 5 personalitats mes selectas i cació moral, per l'amor intens
que s'agafa a Iha terra que es
sobresortints del Magisteri
coneix.
talä.
Ocupà la presidencia el se
Una vegada reconeguda /a
Manuel Maese) i Llorens,-nyor valor educativa de les cienciee
en representació de l'excellen- reatarais, pasea a veure com
Estira senyor. president de la e'estudien aquestes cienciee.
Mancomunitat de Catalunya, Avui — diu — es fa (l'un punt
acompanyat dele membres de la de vista equivocat. L'observaCorniest6 organitzadora senyor cid estat rellevada per les MeFrancesc Martorell, de l'Insti- tes de noms que en realitat no
tut d'Estudis Catalans, i se- dirien res a l'infant. Es fa des
nyor Josep Barceló, de la Fe- d'un punt de vista memerfetic.
deració de Mestre Nacionals de confraploduent i tnútil. S'han
d'ensenyar sortint d'un punt de
Catalunya.
Obert Pacte, el president di- vista objectiu, per tenle un mitrigí la paralela als assistents, um d'observació i de corremostrant el geig amb què es lació. S'ha de . fer des d'un as„trobava en aquel" lloc i expres- pecto econòmic, .humie seguint
sant la confianea que li inspi- sempre un ordre coneäntric. loe
ren els cursos de l'Escota d'Is- carnet, re g ló, Inda. Aquest
tiu, que servint d'intercanvi Bordee que ei ennferenclant AY'd'idees, posen eis mestres en O-esa d e fallariament narlant de
condicione de poder contribuir lee diferente parts de les Ciena la dereocratitzarite de la cul- elite Nafurels.
tura catalana, ideal al qual vol
Quant al 'material, erais que
atribar ha Mencomunitat,
el mestro no ha de despendre
tant contra tota mena d'opres- cap eimtitn. La naturalesa
sions.
n'efereix amb escreix collecActe segun parlà el senyor cinns que - poden enrimeir-se
Bareeld, presiden! de lä Fecle- ami.) l'intereantl de productos
notó Nacional de Mestres de
recrionels, anrofitant ele avanCatalunya. Explica com per ar- tatges de la llanterna d prolecribar a la realització deis ideals done 1 rIeb cinematògraf. Per
'del Consell de Pedagogia 1 de acabar día Ore crea "un crin.'
'as:Federad& s'havia formal la de losa erlucacid" fer cementar
Comissió de la Sefmana Final Pensenvament de les C'encies
de l l'Escala d'Isthi. Remarca Naturals a estafe molt balees.
des prés les earacteristiques de Gel, pasear primer per un neIla"Setmana Final d'aquest any rinde d'observaeld per arribar
de la de l'any passat. La Set- a un g ran d'ampliació cap , els
mana Final-de 'l'ate passat es 11. 12 1 1 .3 anys.
va' earacterlf zar per la interven.cal oblidar -en les men/AS e tote els • organietnee de
ees -nalnrals els resume erais
rettetenyament primara incettres,
eserits •• nile ?Os , .nte en cap
InenectSid, norreals 1 Seeeid ad- altea eierela : eón neenesarie;
ministrativa: L!'"deal ée .aplegar Ferit- entrar ~Tire la idee- de
tot 'eis rastre ä de parla •eatarettrieidi'obta un triple fi, 'desIatia,:els erineetree del . qu raela erro-Maman del obten/. • 'del
egli-Ga lall.110-Ya. Per alxb'aqUe9V Ilenguatge i de la dende; re41 e llene procurat juntar-hl sane afxf l'infant ere c.ondicio.ns
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A GATATAINTA A.
1. StT17ACIO AraftaSrERICZ. GENERAL A LES
2. ESTAT DEL TEMPSLES
VUIT DEL ätATI. — (Observarione de la lar.za meteo(Obäerou caona d'Hampa. Nord d'4SET 1)21. MaTi•
catalana,
comunicadas
per taiafaa)
Pica, l'Atlan(ic, cebades per teleyrafia acuse filo):
rológica
En general doman el retal de baises premisas a tot
Cel g: ambe naval a tot Catelunya, ainb plazca al Tirel'oceldent europea, ama un estat general de temes variapea i eigenes turhonaaes
Teraperatura märraa, 24 graus a Filz
ble i ternnestea

bata Catalit de Desaires I que tiudrä
Neo ditunen ge vineet, (ID ,26, a les ,onze
del mata analitzant •Faudiele amb una
de'earlanes nee In A9t ,ble ea-, 3
bla aBarcino" emanara.
En ' aquesta malicie es loccra la sardana "Per tu alero", en homenatge
rema sardaaiste el maagnanyat En J. •
Mamelas.
—

EL. CONSELL PERMANENT
eavui s'ha reunit el Consell
permanent de la Mancomunitat,
sota -fa presidencia del seneee
Puig i Cadalalch.
LA CÓMISSIO PROVINCIAL
g n in hinnea
Vlorals
La Comidió provincial ha
despatxat els dictilmene peono-.
114ntlalg ken ü lattfia .eent
l'aprovació i
dels
comptes teunicipals. de:
ti? Nasa
Avinyonet, Balenyä, Castelle
tercdi:te
cir, Castellnou , de Bages, Gurb,
Fea tutuma—Núm. 36: "L'amor dins Les Cabanyes, Orsa v i aYä, Sant
l'el:ba Hure":
Martí, del Pes i Sana Quirze SaAccaseit —Núm. lee: "Poema . de Fa- faja, eorresponenas a l'any
mar perdet".Let111: Don.r.e les oblidades.

Eng'antIne..—Ntim.. 513: "L'oració del
taca anhel". Lema: Senyar.
Viola —Núm. 143: "Celloeui tic Jesús
amh les germanes", Lema: Marta
i

Premi del batlle de la ciutat. alla-

OBSELVATORI METEOBOLOGIC DE LA UNIVEItSITAT DE BARCELONA ,

llores d'observacid 7, 13 18 horca
— Termametre
Barametre a amo i al atad! de la mar,: 75S'2, 761'4, 7022. — Termainetre sec : 24, 270,
Humitat (centessimes de saturada) : 75, 57, 69. — Direcció del vent: E., ESE., ENE. —
20'7. — Humitat
In.uu1t: 21,
Velocitat
vent metres per segon: 7, 9, 3. — Estat del cel: quasi tapat, taus-olas: -a- Clame de núvols:
•pitabas; strateacemals, cimas; cúmulo, cirrus-strats. .
Teniperatures c.zte emes a l'amara
01-allane:e aermomatrica: 4'9. — Temperatura
Maxima: 20'9. — Minima: 22. — Minima urea de :erra: 5).
aaaja: 224,
praelpitacia, aiguosa, des de les 7 hoces del di, anterlar a les 7 horco del Ola (19 la duta: inapreciable.
—IteCorregut del veut en igual lampe: 275 quilametree:

3. vENT s sur E mort s A tARcELoNA,
(Sondatgra Fattneefera Niere a
•
250, 500
- Altitud, metes!:
Direeca):
- ENE, ENE
5,
7
VelocItat en motees per segon:
Plafe de mercas a 960 metros. Camela nimbas. ,
•

de seguir els camino que se li
obrin.
Tots ele assistents a aquesta primera sessió sortiren altament complaguts deis atetes
que so celebraren.

Del Municipi
LA SES'SIO DE L'AJUNTAMENT
S'obri la ses-sió . de segures
con y ocatbriaea..les cinc, presiclint l'alcaldeasenyor Marques
d"Alelle.kji - aSsistiren, els regid'ere-S-0Mo .Blajcit, Degolláciae
Eacedir,. „ •-12III-elja,:,- jPjalrim . :qiiiros. •
.,1-provada l'acta de . 1a sesid
anterior, el semyor Dcgolada
demanä que, en vista de l'escàs
nombre . die regidors, quedessin
tots "ele dictämens damunt la
tanta .
S'aeordä aixf 1 s'aixecä, la
sessid ..
RETORN DE LES GOLONIES
ESCOLIES
Diumenge que ve tornaran les
Colänies Escolares que menté
l'Ajuntarnent. Veu's lee hores d'arribada:
Estad() de Franea.—Pohla de
Claramunt, Abrera, 9'40; Torret'embarra, 10'6; Artnícies, La
Escala, Bag,ur, Palamás, Sant
Fehler de Guixols, Llagosfera,
Tortellä,. Banyoke,
Hostalric, Breche, Caldes de Ma10'28;. Sant Pere de Pre_
mili, Malgrat. l'ore:ama, Lloret
de Mar, 10'59; Memtblancle
13'2; Falsea 13'25; Els Arca,
Alieres, 1450.
Eefacia del Nord.—Snrir mena de Colines, Centellee, 928;
Navies, Sampedor, Salient e Cervera,
Cevera,
11.'15; Torta, Campdevenol,
Sent Hipedit de Voltregä, Valle
regona de Ripoll, Ftipoll, Pobla
de Lilie!, Prats de Llusanee,
Olost de Llussands, Perafita,
Santa Maria de l'Estany, ,Sent
Joan de lee Abadesses, Borredä,
1230; Gandelle, 21'15.
El Iliterateeent deis escoars
farh als jardins del Palau de
Belice Artes al qual nomee hi
tindran entrada les . respectivos
famílies mil.,janeant una invitada .rigorosament personal. Aquesta contrasenya Semit repartida a
Els esrolars • de lesroli.enies
de MonthInnc. Falset, Els Ares,

Mieees i Cape-ella seran Iliterats
a lee SAVPS families a les resacate e see,facione.
PAGAMENT
Al desnate de l'Alcaldia s'ha
oferten./ el pagaste!, corrrenosent a l'exprop!acid de les finques números 118 i 169 cle lee
afectados !mi Pare Municipal de
Montluich. N'eren propietaris,
respectivarnent, les seyores Jo_
cepa i Maria Mas i el senvnr
que/ Voseo.
. DELECIACtO
.- L'Alcalde ' cleegat porque
el representt en tete els antes
d'e a festa majar dé Sane, el tinent d'alcalde senyor Tusell i
els regid'ors del districte.
AVIS

El Grup IV (Arbetrie) del Ned'Ingteesos trellafila, 3),
fa públic qüe termini per a
l'obtenció de la Ilidandala espiecha! per Y -endete vi acabarä el dia
31•del mes aue sea).

godat

ea da nieta

PALAU DE LA
GENERALITAT

nas/ Suaña.—Narri. zar : "Incendi
de Manresa per les trepes' da Felip V",
Accèssit.—Núm. 198: "Manresa i Eerrell II".
Premi del diputat a Corte En Joscp
Creixell.—Nam. 2.18: "Cent a le'
mare", i Lo: "Estels". Lazan:
Epiarames.

Prcmi de l'Entitat organitendora.—Nía
Mera 275 : ."Acció

LC1112:

Acc ; sit . — NC/ rn . 170: "Aventatjs i

conveniancies d'una bone organitaacia saciar.
Prerai del Consell directa] del Centre.
—No s'adjudica.
Prerni de la cesa jerbo.— Núm. 92:
"E'etri del mei g ". Lema: Benvinde maaa...
. Se: el
Prerni Forauestraa Cobla La Palatina/ de Bages.—Naan. 3a: "Els
pins i .1a sardana". Lema: A la
11"-C3

mera Patria. •

altrc e bi farfem una observació. La ma- Premi de la CZ152 Lluís Puig.—Nannero 770: "Visió dele temes".
joch dele compositor:, de saídanea qua
integren /a /fina deis muleles que eaben Prerei dc la ca ,a Cesta 1, Blasi.-1,711- artero raS: "Jo et canea (mara S*23
el que es taxi no han fet, en caual, tot
fet nit". Lema: Rica .tcrra Cael que saben.
ta'anya.
Volem dir, aelarint-ho: per qua alguna 'autora d'esplèndides azud 1.ies Premi de la casa .Francesc Santi
i Campanyis..---Nann. ;159: "Pelo
s'han acontentat amb compondre esplan
citns". Lema: Tol-Irc;:s ad asa-a
Un canot de Roses que havia dides sardanas? Per que no salan ilancapa.
anat cl'excursiú a Cadaquée, fou Int a mas' empleo horitzons musicals,
detingut pel comandant de Ma- que feseta que el sen non] traslapases Premi (rgii amador deis Jocs Piarais.
-aNam. 18: "Sonet a la eleva
rina d'aquell port i invitat
les fronteras de Catalenya?
mare".
arriar la bandera catalana que
Sem jalases que facha sardanes els Preini
d'En ‚ Ramon Caatua—Narn m portava, peaque, segons opinió múcim il'empenta, per tal ron] les dig"Recen follz-haric". Lezna: Dei
d'aquell senyor. era una. "ban- nifiquen 1 les depurea. Sota pcs'resota
tercer cris:je.
de,ra pirata". Sota l'excusa de en canal. que s'bi estacionin eternameut
no amar ben documentat, fou i que per oir música catalana ens velera Prerhi de la C251 CIran,5 i Basaucts.—
NI:M. 200 "Elogi de la vida claimposada una multa che 25 p e s- obligats a anar a sentir una cable o un
ra". Lema: Santa ce'egria.
setes al propietari del cano!.
orfee.
¿e la casa Maquinaria IndusL'enclemä, dilluns d'aquesta
III ha alguna ese:pele. Tumbé. de Premi
trial. S. A. — Ndni.
"Brea re.
setmana, el canot del doctor Pi innt en taut, un catare, isolat es preseatuno
.histaria- , de . la indústria de
i Sunyer, que estiueja a Reses , ta. Pera no n'ai ha pron. Caldria enManresa7.
.. .
va enea' tambó a eaciagnes amb rame-e el cefalea- ¡le la música catalaun grup d'amics d'aquella po- na amb un ben aplec labres sie tota Prerni buatre "'Mira. a- Núm. re:a:
"Visió"..
Lema
:
L'eneis.
blació, entre els quals es feo- mena; simfaniques, "catuem", hrideis Panlells de Joventut Manba y a el diputat per Barcelona, ques, dramatiauce, filies 'runa calla . 1.'ietin
• . rasara—Nana
43: "Éls Pernera
5enyor Pero Rahola, El canot d'amors diaerente.
de Joventut a. Lema:
portava hissad a . igualment una
No cal que esmentem' noms. Entre Premi ciama con-celó
de l'eres.—Nabandera catalana. I encara no els boas compositora de sardanes en
mero 165: "la l'afta del //lee".
bada arribat a Cadaqués nrebe- trabarla] alguno que paleta recluir
•Lema : Dimgació.
ren immediatament la visita del i d'altres Que ja b reeixit en ternacomandant de marina espanyol, tativea readtzades. Si tot maneja ceno Prerni le l'Eshart Daneaire Manresa.—
Nana aa: "Les dioses populars
quo els comminà a arriar lg
de dir, madificaut la dita
catalanes". Lema: Dansant res fa
bandera catalana. Els expedi- ara, hiure_u
Serra, que la malaria dele bono
patria.
cionaris es negaren a aceedir a d'Ea
de eardanes "ui fan tot el que
Z17,.9f.a. — La corapasició nana 04 t53
aquella pretensió ofensiva per autora
saben ui saben el cine fan", al trincar- t'ara de concurs
per asear signada.
als catalana, i llavors e; eenyor se
per
sempre
sine
el
petit
clos
dels
Jurat oualificador, lavad. mossan
comandant id/ el valent i volia once instrumente.
matar-ho tot, mereixent la reDoltra, president: Joaquim
Els que ja han polesat la seca amor Antopi
Vayreda : Rand. taassaalfalenti Santa,plica mes enérgica deis catalans a Catalunya
acimut
el
sea
talent
i
la
mara Jo-ea
que tripulaven
cano,.
OrtanobM; Enric
seva inspirada' al serrei d'una de les Cases, secretara
La població en pes de Cada- menifestaelaus
mas
caracteristicament
qués es posä al costat dels boas
CO p fet
catalans que defensaren el pri- nostrudee, traen Fcbligacia, un
inequivevilegi de la nostra bandera, i aixa, do donar-peodemostres
amb d'He entueiastes manifes- ques de l'amplada les seres concepte el sea descontent per la con- cicuta i de fer-se un nom que pedria
duela d'aquell senyor que s'en- arribar a Meta una glkia per ella i
testava a fer entrar el clau per per la l'atril on han nascut. resignen] Moviment - maritim
Diem M'ab perquè no ens
la cabota. Els crits a la llibertat
de Catalunya emplenaren l'es- a. creme que cls alluaite mesies ens heentrata
sardanes les
pal i obligaren al dit senycm a gin donar araellesaeuseves
taient.
Catalimaa
preves
de
tot
Vapor espanyol "alaban'', de Malea
roe-honres a casa seva„ cense tara d'artistes 1 de pensadora., fecunamb càrrega general i 61 passetgers.
poder treure el nas.
El canot del doctor Pi i Sunyer da en genis de totes les manifestacions Awrrat Mea de Muralla.•Consignatari,
quedà confiscat a Cadaqués. humanes, no pot esser que tingui cena Amengua/. única represecteats dietre el unen
‚ Vapor .eapanyel "Segundo", de CaEl notari de Figueres senyor
Dalí, que es troba estiuejant a musical les escasees excepcions de que die, amb arrega general. Amarrat mol]
hem
parlat.
Cadaqués, aixecà una acta de tot
de Sant Bertnn, Consignatari, Ibarra
Creiem, lozas, que molts podrien i Companyia.
l'esdevingut.
Lecho,
I
si
es
un
obstacle
per
ello
la
En retornar a Roses, en un
Vapor espanyol "Trini", d'Almeria,
altre cano!,, la colla d'excurshe- continua composie le de sardanes, els ara càrrega general i 112 passatgers.
/mural
ele
demanar—nosaltree,
sardanistes, foren rebuts per una
Amarrar inoll d'Espanya W. Consignagentada que els aclaniä arel) nistes—que pleguiu d'aquest ram i ro- rara Ramos.
eras entusiastes i amb el can!, IM mes amplament. I quan els , sobri
Vapor suec '"Industria", de Malean,
unl estona, si fan una sardana mitre
de "Ele segadors".
amb anega da fusta. Amarrar' moll
Es arrea comentada la con-• sera ben randa.
la Qu'atentan. Consignatari, Talavera.
Manuel Capdevila
duda d'aquell .digne funcionaVapor espanyol "Michael Caiga ele
ri espanyol, qué fan be intere
Mhlaga, amb
sea equip. Amarrat
prole el pensarnent de l'Estat
mahl de Llevaut.
espanyol envere Catalunya.
DOMENATGE A EN JI:LI
Vapor esnanyol "Ciudadela", de Pat4
CARRETA
ina, en llast. itmarrat mo l ! del Die.
Consignatari, Companyia TransmediEs fa aainent a tot el pable sardanioto de Barcelona i anFats dc la nos- terrania.
tra dama m'alean] que per al propvinet
: Valmells despatxats
VARIACION.S A ENA FRASE,
nace de setembre, un grup do joves carEn dia que celaren ep amical con- a -.Matee, admiradors ele les cardanes
Vapor espanyol a Sagunto", uta ellaverse amb el ,compositor de sardanes del mestre En Juli Garrete, tindrä rega generl, cap a Carta gena.
J'asar> Serra, arreplegarem una de tan- a be fer una malició en homenatao al
Vapor espanyol "Vicente La Roda";
tea frases eneert alemeut (atalayases
diC mesa:, a (lince de la sentare apPuamb arreara general, cap a Valencia.
que salen tenir els ‚veritables artis- dida cobla ''Bärcelona'.
tes.
afe8 endavant ja es do:Dran mes
VaIxells sortlts
Ene dame, feot una anima me:amdetalle.
la:por
Italia.
"Bologna", de transa,
arte:6 dele autora de cardanes: n'al ha
Aquest anta entera que tots els bans
cap a Genova.
cine f n el que sabana d'altres aue basea/al:listes no &laurel] d'assis1ir4a.
Vapor normen "La France", de trenben el que fan.
El Fameut de la Sardaua de BarcaMIa «una segada delta% hl han loa cota:oca ele raus seia a riesen). sir, cap a Genova.
palmar i mime beta pogut constatar
'Vapor anglas "Portland Finilla de
bien extraor(Fnaria, que ancha] llac
11 veritat rlaquella, peertem dirmeesen
avisa dijola ha 25, a dos quarts de trànsit, (rp a Tarragona.
relaja.
Vapor suec "Sumatra", de Uenalt;
deu del cegare., ni seu <lamida s'acial
Ea tan clara la frase talo no esa en,
del marea de Dur n 1 Bas, 9, principal, cap a Bilbao.
tretindrem a alomar-la. Es evident cine
a las qnala sea pregats pel
Vapor cornee "Orna Jan", de aransentirea una sard pa mea/ocre i dime viu uateres dele assumptes que es ama- sir, sea a GetiOn.
referid-sos a l'autor, amb una. celta ran e l'aprovecha
Vapor cap nyol "Almazara', amb
barreja de comp Aiír i benevoienen: peDemut ene na les festea que arab
ebtrega general, eap a Vinaroe.
bre'', he fet Cl quc ha, eabut 2 Inver- Encale de la fasta majar de Gritcla ce
Vaaor espenyol "Tino", amb canesemana raes d'una regada • l'audiciú celebren a la , eleva del Sol, bi ha an general, cap a Cartagena i esCadama exceamt sara as fach escla- gran ex-pactarle per cauro executar la
les.
mea: aquest al que' sap el 41/9 es . fa!' seaona elidida Ce ballets populars cataVaran' es pan yol "C./basar, embate>
Però a aquesta dita tan clara nos- lana que tan eicellentment dansa l'Esrega general, cap a Bilbao.

UN INCIDENT A CADAQUES

Contra la bandera catalana

4921-22.

Cgritre Eal l ueuc älli Jordi

l

Llobregat
Sa Bui
JOCS FLönsns DE 1923

.212:

Rene neriOr.

Secció Marfl-ime

Les sardanes

.

• La Córnissid . Provincial ha
deepatxát els següents assitrepe
tes:
• Recure d'aleada interposat
PI' En Jósesi Si/va Cirers, con,
Ira record dc l'Ajuntament de
Vilada, .de data 3 de Maig de
1920, susperfent-lo • del &leen
de secretari d'aquella cerneració municipal,
fieforme en l'expedient relee
f,iu a la (mesa; gratuita, per part
de l'Ajuntament de Malgrat,
d'uns terrenys del cornil de
veins al ces de carrabiners per
a la construcció d'una caserna.
Id. Id. id. a ja permuta aeore
dada per l'Ajuntament de Cae
brete de l'edifici que ocupa la
corporació municipal, per un
altre de mes capacitat, ofert per
un propietari del dit noble.
Exempció de subhasta sallicitada per l'Ajuntament de
Sea! Vicens de Torelló, per
efectuar treballe • encarninats a
la Vinguda d'aigiies a la part
Nord de la població per al proc
velment dcl veïnat. •
Iteempció de subhasta sollicitada per l'Ajuntament de Moyä, per esotra un eneprestit
destinat a la construcció d;un
escorxador, quadra per a cavalls sementals ale l'Estat I ponc
Lada d'aigües potables: - ' .
Id. íd. i • concurs sollicitadá
per l'Ajuntament d'aquesta eiatat per adjudicar al Bono Hispano-Colonial per la quantitat
de 5..792,219'45 pessetes la ure
banitzacid de la Granvia Diagonal, des de la carretera de Sale:
rile fins al Palau Retal,

aartden
ll'
. atiu del Centra
L—Flur natural,
100 pessctea del president, En Jcau
Frauceac.— S' aajudicara a la millar
poesia que canti l'amor. Segons el ‚bell
costura, el guanyador de la flor haura
de fer-ne present a la dama de la sera
eleceie, ha qual serh proclamada reina
de /a fasta.
IL—Premi del sed En Joma Vendada 100 peseetee.—A la malee poesia
desperit patriatie o sobre feto histeries
o cesteras de la nostra terma
IIL—Premi del. soci En Francese
Llaurade, 100 pessetes.—A la millar
poesia de caràcter relatas.
IV.—Pretra d u,1 aoci rEnTie. Ros,
1:0 pelee:cs.—A la malee presa literaria.
V.—Preual del soci En Frederic Retira Rocasalbes, 50 pessetee.-Al mines
trIptie de. soneta.
VI.—Premi del soci Eu Remen Balies, 59 pemetes. — A un treball en
vers o pros) de tema lacre.
VII. — Premi del sed Ea Xavier
Bonfill, 50 pessetes. — A un cante e
randalla per a infanta
VIII.—Pretni del mal En Joan Berma, 50 pessetea. — A un treball en
'
*vera o presa de tema Sitiare,
L. —Premi d'un grua de joves ' esta/ramita, 50 • pessetes. — Al millor
tIaib. -:11 earäeter,hurnoristic de bona
lid
X.—Premi dels socio mayors
ment Pujo! i Taraha d'A. Marta Si) pessetee. — A un traeb en vera o prosa
de terna !liare.
XL—Premis dels socia seaaors Benvingut Rius i Rimad Vinardell, 50 pessetes. — A un tteball en vera o prosa
de tema liare.
XII,—Plemi dels socio senyors Fausta Rodrtguez i Josep Maria Inareta, 10
peasetes. — A un treball en cera o prosa de tema Mere..
XILL — Premi 4els sacie Mejora
LluIs G. Torrent i X. N., Sr) pessetes.
— A un treball en vers o prosa de tema Ulune.
dels socia En Josep
Frijol Rubio, 50 pessetes. — A un acta
blament de regles clares i se:azalea aplicables a Fedueacie de la mainada.
XV.—Premi del sud En Felip
e. treball en vers o prosa de tenia
Aurn
niu
•
Condicione
han (Tés cosaposicione
a a) Totes les

ser originale, Medites i escritos en lleu
gua catalana.
bi Tute els treballa 'hauran de tealustre al secretari del juma actlyor J.
Si. Cid Prat, Centre Estiuenc Saut
Jordi, carne do Mieuel, 2, Sant Bel
del Llobregat, fins el 'die e del sanea
siseo de setembre, en la forma nomine) Les targes que es trobin en bloc

amb pseudaalm s'entendrä que renitecien al premi.
O

Noia.—En e cas probable de rebregi
ca
meinatacari pousblaidi
ateiltlre:iippIrceni
r.
uracIsicae:annot ltre
bitas de tema Viere,

DijcAlt, 23 d'agost eh 1.023

'escullirl I escullors culialls

clics

4
Vallar major ü

h bu ÌO? thLteyda

eredits,i es veu ' que , el Capitel, impossibilitat pel perjudici que Pincelad,
supesara i a tal .Vegada recelós . ' de lacoMplieitat de Per:Malita/a • no. arreglava

els : clitnates tan de presta Cran aquest
hauria desitjat, filas al' passt d'iniintme - se una possibla interseencióade
justicia, que rio arribà.- a • tenia electa.
Al cap d'un atiy encara - no -baria cobrar, pub: el . e d'agost de . 1783 el

Ara . ejneiel C2pitol catedral de Lley- ren acusats com a autora del . sinisda es disposa a fer un alter major tre Joan Adans i els seus fadrins. La
per a. la Seu que estigui en consonàn- tradició din que fou parque a, l'ea:aisl- dirigeix al canonge Carrillo, nebot del
ante no li acabara d'agradar la. saca llishe, en Inia extensa • Berra eserita
cia amb les airees joies artístiques
quell temple, trobern avinent donar a obra, la qual cosa no es compren, cae, de 'Madrid estant; justificant eis drets
caullxer unes dades històriques que, estudiat prea. -iamcnt el conjunt mo- que tenia al cobrament de quatre - mil
deserapelsades dels arxius d'aquella delst, es podien corregir els detalls Mires pendes-as del retaule i altres
Obres de menys importencia, posant de
chitar, escampen interessant clarícia sense recórrer a tal extrem.
Els Merina en que es basara Paca- relleu la forma generosa amb que semdamunt ,l • un fet que esderingue a
darrers del segle. XVIII i ia arribar sació no Cis he trobat comprovats, pe.- pre haría treballat per . la Catedral,
a la generació actual amb tot l'aire ró me; o n:ezys hippretics hagueren amb el fi que el clit Canonge pugui
d'una Ilegenda amb regust de temps d'existir, ja que s'instruí procés • per influir en el seu favor informant el
esbrinar l'origen , del zucceie i castia senyor arcedil de la jirstícia de la seEs treta d'un altar majar anterior gar els culpables que, per ignoeäncia, va reclamació, detaanant- Il per carial que ara hi ha, el qual, un cop fet, emissió o malicia, n'haguessin estat tat que procuri se li faciajusticia, de
l'escultor el lliurà a les .flames per- la causa; peró,• mentrestant, sempre- la qual casa li en • serä deutor etern.
que no era del seis grat. La primera sone l'Aclara i oIt seus raindaras, era- Es de creure que quedaria sarisfactetvagadU que vaig sentir eiò em fou bargant-scis Ilurs , béras. Ea reo .que rianeent arranjat aquest punt; puix
contar cona una tradició, pea, cert só- l'escultor, veient-se innocent, recorre- al cap d'Uns guatas 'anys s'encarrege
bala ea detalla. En trobar al cap de gué a Madrid, pula el dia 25 de ju- el projecte d'un nea - ietaule mejor. a
pos ternps les dados quo transcric en lio!, el conste de .Ploridablanca, mi- la qual cosa hagué de peccedir la dita
el prezezt article, si per un cantó nistre- de ilarles . III, escriu a l'alcal- formalitat.
' No' sabem si ' l'Aclara va tornar a
s'obrirea a l'erudició les portes de la de major de I.leycla, que informar el
história, per l'altre es tancaren a la Rel dcl sacceir i que no essear Ce7- residir a Lleyda ; suposem que no, car
imaginació els rnés poetics dels mi- serabable que "el dit escultor panca- el dia 26 de juny clp 5786 era nomaratges qua pe: evocar .1a visió d'un, res directa:mear . ni indirecta • la des- una tinent director dels' estudie de
artista torturat pel Sen error i un al- trucaje: d'una obra de les be.W.5 razas l'Acadèmia de Sane Ferran, de Matar major que s'arbora en :lames dins en la (mal hacia posar tota cura i que drid, asceneint a director el 55 d'a.
intereasava a la sera reputació", S. 1d. gost de 5 85 4 . •
d'una catedral.
Es Ilestima que t la'deStrucció de
Ouan , l'ary 1776 s'estava acabara la resolgué que els fes aixecat l'arrest
l'altar
per
les
llames
. no hágues soembargarnent dc bens i que se
Sem . Nora de Lleyda, arribà a armella durar 1m escultor recent-vingut de formes del resultar del probas, semse brerlscue almenys el model, qua, de
tenir-lo 'avai, ens donada una idea de
Roma, l'Acadèrnia. de Bellas Arts de Suspandre el sea cure. •
A conseqüència d'aquesta ordre, el l'obra que Jean Adam hacia fet, bar-la qual, a l'igual que la de Sant Perron, de Madrid, If havia conferir dis- di c primer d'agost quedaren en lli- erionlezantela ami) els altres retaules de .
la mateixa epoca, i quasi tots,obrars
tincions i honors. Era aquest escul- bertat els artistes .de major
tor En Joan Adata, nadin de Tara- profundament apenar. Joan Ada:t pel per ell. . •
Despees 'de tantee triit
ilques, aso Per
Z071Z, al (pul, raes endavant, ei rel asucceit, i no del tot reivindicar, puix
ajare.) . el Capitel defalli en l'empresa
crE2-P. 241 3"a Ferran VII havia da far - ea toril d'ell es féu cena una mena de cle
l'altar.major, saló que.- passats uns
In el sen primer escultor, i Ii foeen buit per part dels canonges i del meconferidas importants obres a Aran- trix senyor "Bisbe, i Ii costä mole el eafants anys. s'adrceó a l'Acadernia de
juez, Escorial, Granada, .Jaén, Madrid justificar l'impere del qun encara li -Sant Ferran, fe Madrid, perquè designes artista per encarregar-li l'obra
mancara cobrar del retaulc.
i ultras poblacions d'Espanya.
En eieare, en tina Berra del 4 d ' a- del retaule, - -i el /8 de :rara de 17qt
L'Acl ara arrib4a Lleyda quan s'estava acabara el dernini da l'art barree gost del mateix any, l'Irme. senyor l'Academia designara . l'arquitecte Maper deerar lioc al novo-olassiciame que Joaquim Senahea Ferragudo din ales- nuel Martín Rodríguez. el qual, fins
Pavura era considerar cola la farro- cultor que celebra l'aixecament de Par- l'any 1.5.07 np trameté el projecte, que
rezt i qua celebrare molr . retes "que ra meròixer molts elogis del C.ápitoi.
re, paraula del boa gauss arria:le;
Mea l'Adata de Roma empapet d'u- es verifiqui la -cornprovació de la Se- Aquest segon retaule projectava consquésts nona correms artística i de l'am- ra - innocencia , co l'ir:candi esdevingut truir-lo mol': ricament, ands marbres
lezne da classicisrae semprc vivent a
l'estalesia Catedral". En la mateixa de Tarragona i Torease. pera sobrela Cintat Eterna, :Laub facilitat i adiase Petra i resporicat a una pregunta de vinglre la invasió francesa i la Catesesublu que arrab una carta coteja:sea l'escultor, li diez que si vel continuar dral ajudà a les despe.ses de la guer. nt els seas cabals i tresors
fan rebut pel Capítol entre els altrcs cia retaules (as Sant Joan Baptista i ra posa.
escultors qua treballaven a Lleyda, en- Salar Pan, que tenla començats. .pot servei de l'Estat espanyol. Transitórías:len::
empobrida, legué de rentancarregant-se-li la majoria dels relaules fer-ho amb la condició de cobrar quart
laterals de la Sen i despees Palme hi hagi cabals, palau els poca que e; ciar norament al retaule sumptuós que
disposeu tenen aplicació preferent en desitjava, medifícant, segons sembla,
•
majar.
Per les cartas que. es conserven a reparar els deanes de l'incendi, fent- el pla - primitiu del projecte Martín
P.Arariu episcopal es por d'echar que se precis. en tot ras, esperar la reso- Radríguez, i construhat el retarde arrino es planyeren mitjans per tal que lució de Madrid, que es recela dona- bar fins a neSaltres que, certament,
aguase remula resultes una obra el re orcire de no ice cap mes ratania dc no respetta . a l'esplendor propi de la
Catedral Ileydatana, de, tan enlairada
ine's perfteta possible. Abras de co- fusta.
mençar l'execrad& l'escultor havia preL'incendi d'una obra tan importarla prosäpia. . . •
Entenent-ho abrí el Caníbal, is el
sentar un enodelet que es comprensaamb tant de geig esperada, produl
Ca per sis rail ',Dares Ca- grossa consternació 'a tot Lleyda, malt perquè sacra s'Ira empres. la construcció
:rl'un,ncra altar majos- que respontalanes. amb la major cura 1 perfecpart:cularment a les persones rjectafins deixar-lo Sen acabat dcl tot, . cles dire.ctament.. El Bisbe. a primers gai eit a_nhels . de tanta anys sentits i
erl dues ocasions frustrats, quart ja
pintat i daurnt, amb . els seas bronze- d'agosta estava ja nna Mica alleujat,
jat g i demés. A l'ensems iéu la pro- prati) no del tot reist del seis i de la temblara haver-se assolit. Coniiern que
pasta que en el ces que no s'hi vol- impressió soferta amb linceucil, de ma- la per: ?cejó entert del retatile seran
g ués g astar tant es nodria fer més nera que encara no baria repre.s la se- prepare:jora:5 a la Ilarga espera que
barata l'obra, Sause separar- sa de la ra vida ordinària i un es podia ecu - 1 l'ha preeedat
idea del model, només ene en tal cas rar' en res. L'escultor es _c,omprén que
C6seare ?Partir:MI
" no e> podrien estudiar tant les peces rehes la sotragada mes forra, i el 27 1
ni d-mar a cada cola aquella forma cid mateix agost s'acomiade. de Sa
afinada "de la qual deplz la seva
Eluatedssima, dient que encara este
DEL
princinal foramscr i seriositat: i cl anals el cap trontollat i /non feble per LA
que pagad °rendir a tot hotr.c de boa emprender cap treball. horcos -li manar
,gast".
•
el meta-e que ast n'anee de Lleyda , "FOMENTO,"
Es y a optar per fer l'obra cl mi- una temperada a fi de refer-se. dellar que es pagues, i es ven que Adam cidint assen-seil a Madrid, en Ii haUn dels espeetaeles 11163 trissialha-ria d'esmenar taut, que en oca- via provat molt una altra regada que
d6 de discutir-ti el preu després de també hi hacia anat matsuit. En agries- tos a club besas assistit en la
nostra
ja l'erga vida corporafeta robra, decIarå ell matcha que no- ta Ibera de cerniat alludel •ar els camativa, ha. Betel el que cloral l'Asmés la medalla de l'Assumpta que hl tes .paridents, i din S. IlInas, que no
e-ernbloa del -ple de lo Comissió
anava valia les sis mil libares. •
pateixi "que ja arribare ternps que eis
Aranzeläria del Foment del TecA mitjan 1782, quan ja e! mestre arrodoniran, essent Deu servit".
escultor i els oficials havien -acabat
Debió 'als seas tallara de Lleyda les han N:letona]: el proppassat
llar toeball al retaule majo!' i estace.a peces 'que tenia començades, esperant dia 9: .
.•
Es tractava de donar compte
trehallant-hi el derredor i els Seas, parler-les acabar urs altre temps.
tionant els baays i preparar; aecessaD'aquesta name.ra se n'ane de Lley- ala *Socis 'del Foment i e:Tes:jala
ris per imitar marbres i daurar. el da l'escultor que tau ben rebut fea ment ala representante de les
die- ro de ja/iol del di t any, d'una sis anys abans, i durant . els quals tre- organitzacions adherides 'a la
manera inusitada es cala Fee al re- ballä en rt-Its importants retaules que Enid de Preduetors del resultat.
taule. quedant destruït i comunicant encara avui es podes admirar corn a de le eatepariya i geltions que
la rolla organització económiles flamea als orgues, que també models dr correcei5 i' de bon gust.
sofriren algun perjudic:. Sense que
Amb tot aix6, l'Adam baria de ca ha du!, a termo tontea la
su slipiga canrretarnent la causa, fo- cobrar - encara • una bona part deis sens pròrroga de: la llei d'auloritza-
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; tual organftgac16, mancada de
tot sentit'präctio d'adaptaras') i
eegell Ctegres
lierma t:013ge 1
ti
inöderriltat, ef : Franrait aso Sarta
sind arter accentuant el seu ca1f ili gg23 3 Estrasiler¡
rhetée d'entitet.` de resistència,
abandonarla- per :complot el des' eimotIlament d'una polltlea
Els dirs 25, 26 1 07 delpassat julioi
Els altres. (.:r.15 :tutea ensoten detlifide
:pia i tot sentit do dinamisme: es va reuldr a Esirasburg el segop Gas:. a la alstlactargetit de fa dita
I hamo eri aquest aspecte el anta d derinatólegs de !lengua fran-• mtlaltia eis el perlocie aire-l tramOral a fi
Foment anirà seguint la seva cesa. L:zty..passát -.ya tenle lloc, a Pa: d'esiter 11 g,encralitzac'iteacle
clavallada si continua mancgnt- J.; el primor, que va ésser citad una i lea canseesiSacresi de dita generalitrar.
Ii la decisió 1 la collas:O, con - preparació del d'aquest•any.
cid. I Vahee a Ics tnedicacinns troika.
dicions necesshries per entrepot dir que el Congrés ha estar in- tes al-. ‚1'
;en \ta pir i fea
bancar una alsei6 del 'Gavera res'eacional. El primar 'despees de la Tina d'ir.troduceió mIo ebrivenieeta,
deseoneertada, la qual cosa no gran guerra. 's'ene:Tejó deis' lálperis discutir-sa acioi aniplament la isedicseitl
far obra ressolucionitria, se- centr21.5 i de:e italians, perets) t-ollment bis:aún:Re, iturdarn ben.ertabiert raie el
; oyere (lineabas del Fonwnt, si- hi hacia un iiterršt, hi era totlions i en- .biernet sera er stibstim: gie.l'itnitcart en
ne tot el contrari, car quan ac- casa es pot dir que la maq cra da pensar lt gran inajoria é ceceu alt'ernint'atuls
tuacions d'aquesta mena es (cientificameni) germánica estaca te- la tteclizaci,'S pais arsenzbenie!s.
realitzen per tal d'assegurar- presentada pela suissos. aleuranys i esGran i'icheze d afrealdisicar:kilt 'ass
. se-la vida i l'enistancia, els oc- ofrldinaus.
estar llegides.
tes mis revolucionatis són senDeis francesas poca hi faltaren. El
En Brocal e eropósit. crtru
dubte els més. ' conservadora. eren els vells mearres. En Brocea en rakeratosis psteizsiferrnes va
tete
Serveixin aquestes
Queyrat en Sabaurand, en Darle:, en interessant . confeeencia que .li..vaigne
•d'advertiment a tots els afta Jeansamme, l'Hudelo, fui:clac:ces tots ella tasa ornó, útr veritalsie heenulatge.
@late a les organitzacionS de la de l'Escola de Saint-L,onie. Ei eran els - En Corisa i Esfera:1a; de..,Saire "ball
'faisó de la, que comentem. Pez).- de la generació aztual.
de D'ea, de. Madrid, san- fer tala comu" ein tots una mica en les eónDe Bélgica, de Suissa, d'Anglaterra, nicar-id solire els metaties histalbaica
sideraions susdites, i quan si- d'Escandinavia, Estats Unas, no:Falda, anlicats a la deinfatokaia; trebillassolt
gui- el moment propio!, que a Txeco-Eslorequia, da l'Argentina, de complot i anzb pnijecelens a:4S Flr..stisciraf
tots els sectors i rearma da la Maje, de Portugal, del Causada., del tratives. *
• vida catalana arribarte el feu Brasil, Paraguay, Uruguay, del Japó,
Ud rerialera 'de. C.asor, e•scollatt 'vainda, estiguin ja preparats pez de l'India, d'Egipte, d'ESpanya hi haría ren fasta capo:ski I exarainati datara; -secundar l'acció -deis elements forres representacions. De catelans ézazu dainent.
que- dala restes'cle les organit- tres.
Una visita va. ,le,ser feta a,totesieš
El ministre d'Higieze va fer el rife- institucions
: zacions caduques' o damunt d'equa formen ,l'jfelspita/
fles. sobran fer-ne sorgi r. al- cure d'inaugurada o brafiteatre
verausent enpindi,ocpeqt st >te.
tres noves i l'artes • per la red l'Hospital Civil, i en Pautuer, corn pre- yil,
de la sera catalanitat. sident, va declarar cbertes les tasques tà:ee.s, autb, gran luxe rinstallaciont.
. •'Suprema
1 •
El servei de pell, a clarece del. tga.
N. de ter del Congr és.
sriven
Els reines of.icials per a la diecussió fessar Panther, . esinsu :de
L'antic, an habaito. te aist d'en.
van ¿uses molt iatcresaants.
,
El primer a! varen portar en Rasant seuyament (sola de cera, laborardrir,
Spillmann-Es tramara de la sensibi- biblioteca_ mases: foragialie llesaaate
iregaments ilit:recitó
He leimiens
desensibiiització cu les malal- 1:tasad de prostitutes). ..A: la' catira
ROBATORI EN UNA AGENCIA tic's da lai pell.
',reina de gran eamalitat nova hi ha els dispedsaris fi • dc4 te
Eta Ma.homet, de 3P anys, na- i que porté discussions apassionades. ,Els lene, no ti hcmes,i l'altre dines.
tural d'Alexandria, ahir declara rells mestresa sobretot en Broce,, fidel
Un acto de gran: ireartanat. re tete
que 'baria desaparegut un indi defenanr de la terapèutica derrnatoli)- ?tac, el qual va ésser.la '1unelee6
; viril/ que viria amb ella,- aisome- gica chi:Ir:tira, va impugnar els proce- l'AssociacióZa De.rtnatólegs de Littegas
net Mahonset Ben ;Mima de 24 diments . nous de la sensibilització i Francesa, ona padrea • ingreseir =aanys; ensportant-s. e-li 6,000 pes- ansfilaxiaaconsiderarit que són fers
bres de iota els paísäs pie:in:dala par
setes 1 joies per valor de 690 crohició, &per tant no poden establires les sacharas da deznaatialeaiti CO*Tre.44)0.
Digné crac suposa que /savia mar ja ciim a fez consumats o cota una nent. La dita associació ve prcipertas; el
•
.xat. a Franca
próxim Congres- a Bes:3304es; rey ed.
teoria forma.
A '1'estaeló de França 'foso deLa gentile.ea francesa va mtedatr tiaa
Ea Jaurne Peyri va exposer el cri. fingid el tal subjecte,- trobant- teri d'en Turró par explicar acruesta segada mela comProvada. Vizelvétsts
se-li gira per valor de la : quan- fenennens.
convidat s pel professor Panirier a ala:
titat robada..
En Bru Bloch, de Bernaai en Mas- recepció al Palau Ithita- els coason 32:2 jo: un estudi completissirn del gressistes franceses ens viren eonviciar
ATRACADOR RECONEGIIT
un dinar atoes els estringers. Aix.5
Els amplaats del garatge-Ford, naeuvas-carcinornas, el sets origen 1 la ai una:
excursió pels Vengues entra fes
hisparologia.
que va desee atracat di-es pas- sera
Blocis demostró, marcís a la sesza agradable les tasques ciel Congres,„ que/
eata. han reconegut :com un dels - En -reacció,
es
poden
apuntar el; featteeses uren tse
l'origen aurceton del pigatracadors a 'llustriquaTeruel •Dora
•
:nimbes, que estUt. debingut per ment du les cellules epidermiques, i des gran éxit.
Dr. Autonl'Odarrerasaltre.s atrae:ame-Me i és• consiste- d'aquí fa partir torea les seres afirrrea•
mons, respecte 'l'origen,: d'aquests
• ...A
• Direter ét.Sell£1414pal
•
eat ;cera a pisteder....-,
- :: Sombla qüeavreálitzae el di!, mors.
•
. de Demallnlogia
.
bratiansMit . '",e4--; coinpanrin 'del
'-•Seu::',erCemäS'éai'letfänk-;.eac
"dee Pérez i Angaltatórre: a . '"- •
tanyen a cossos- i unitatS eraa
kfieg quast terittbri."
Els (roa darrers están comalia. Be la Guerra riT8pRilya
•
tinas ras l'atracansent'a la banca
. A GOB11.IR B.u.x.Es
L'ordre, segous'
alise .tea
Padtós, deaManresa.
Alsir; a la nit, marxaren cap legra= del ertiniebee de le.GserATRACAMENT .
ra,
no
va
a Millaga, per embarear-se cap
per • ara ,pals' agita
. Dilluns 'a la . nit, BaIdomer a-Melilla. per cobrir baixes,
ofieials professors d'acafIkntl/ts
Pueda Poc, passant per la 'Tea- soldats del regiment d'infante- i
vessara do les. Corte, (terrera. la ria de Vergará, 13 ;d'Aleäntara i PROTESTA- DELS. PARZSDEL€
Casa de ia Maternitat, fou abra- 10 del quart de sapadorsami.
SOLDATS DE QUOTA
tat per guatee subjec-tes que li nadoes.
sorteen revòlver an date. •
Freza rebut, el aegilent - tele+
.•
'ENTREVISTA
Li robaren' 2;300 pes,etes que
.
El governador civil, an-d) mo, grama de Tortosa:
1
portara;
"Roconeixerit.que actuál ses-t
im d'haver arribat a Barcelona
• DETENCIO •
.
tanta legítima, o que l'ideal Cple
el capith general. eelebeh una teniraent, a l'Arrice dele saldaba
- Per suposers.e'l eomplicat en entrevista amb aquest. Se su- de quota representa una 111agea
ha triat er FOrnent per tal de
justificar l a . defensa dime in- els rabatoris"cbmesos a l'Arrea- posa que en l'entrevista es par- litat davant la Ilei a uniem. lusa
teressos, iís un ideal errat. , in- dethria da Contribuctons i Fon- ia de les precauciona que s'hau- ta la celebraeld de l'assemblea
Capee de despertar watsentu- da del Ferrocarril, alsir fou ele- elan da prendre en cas d'em- de Madrid que anuncia la premsiaSme ni de- saiseltar cap sa- tingüt Per la pollada un subjcete barcar-so trapes • cap al Mara sa pels dies- 21, i L'har-t
crifici. 1 aquesta (lis la realitat: anomenat andecu Blat. •
parias ,deure paternal aziga*
TOC.
el Foment es queda . sol, nermsä
defensar els nostres re-t
DE L'ASSALT A LA BANCA:. . .11 MULES CAP A MEL/LLA .
sosté . un -ideal erret. es/me:set.
clamant-los per haver conaplerg
:•
PADRO
Han arribat 34 Mulas de PM., el servei militar de sobres. Des
Perrill,t la sera- posi,cid és illós
El Jutjat de Manresa va' tra.a ma de Mallorca, amb destinació
giGa i conteadietaria, pure sin
maneas per darrer cop que 1111,a
mitre mi eXhort al fregó duques
és possible el fue -coincidir la ta ciutat, interessant que es co- . al dipòsit do hastiar du
guin repatriats ' Urgentmees
a1ele:13a del s. interesses•aconò- muniqui a.Teurne Cerrara Prats 1 • ORDRE DE SUSPENSIO DE
apoiant justa i reiterada deta
PERMISOS .
mies de Catalunya ansia la
manda- amb l'actitud a prooedi.,
. (1.1) "Ja.urnet de la tender,, l'auto :, desale i institucions que sin des- de processament i presó ; sense a alll. capita general, ahir a la mente adequats als que 4dopti
aftetes a equests interessos fianea, 'dieta!, contra el (lit - sub- tarda, rebd el següent teilegra- el Govern davant la noafra Amas
,peeeis .ament -peaque: sin :de Ca- joete per l'esmentats .Tutjat, eran ma del comandant general do duda digna i patriótica -1. da
talunya. ,
vant fa unánime demanda 'déle
a ,Presum pte coautor de . las- Gente: •
Per abra banda. el Foment cali, robafori frustrat. dispar i "Prego-V. E. disposi la Mune-. pares do soldats - de-quota. granja 'fa molt tenlas que no es rima leesion's en l'afee de la Banca Pea: dieta ineorporacid cana • i cifi-: ment saerifieats. A g ra1rerff Pual
rara') a eersiole 'de les iaielati- ded Gennans, d'aquella pobre.- eia-fa i tropa que es trobin amb blicacid. — Per la' Don141da
•• 'ffaen -aquesta regia i pera Josep Cervera."
ves.dtun nitre. I amb le sera se- cié.' perrnis
•

%tenis

•

NO SE'N RECORDAVA
Per C. A. Jordana

damnat a morir do fam i. de por
dins ' el castell solitari. Paria
cava/cal, bot un d'ia i tota. lit
racitat d'una. nit. Com botara el
corser, el bell enrasar nagee, aranera al vent! Com si tingués
¡alee,. harta eseeguit la carena,
saltan/ de cansa en coma, deiaant-se fregar la pania per 1:3fines agulles dels pina. Però en
ésser davant del caatell, baria
començat a tremolar de, ruta els
seas mes-abres, i• a , recular esfereit. I quan l'Albert el delate,
havia fugit bona una sage t a a.
confondre la :sera negror anib
la negror dels boscos 11u/reces:
Darant l'Albert, el pont lleva día abaiiat misterioeaotee!. Totes les partes s'obrien
(lavara- seu - 1 darrera sdu es tancaven. Abrí harta' 'arribati a
"estança abarra immensa ara
patito. patita. El present torrsä•
a ell; aparant-lo
.
"Ajudeta-ric, atea
Ara 'p a aval/las:re psgila
tocar .1a PON-ti" pensare. pera
la ,paret Lq,ue tenia davasat ;reta:lava. I la paret. , rie darrera,P119:
l'empanava! Es tombà de soiste, decidit a ..deturar-la ami) el.

pit; però aleabores i Paret
pool; a 'recular i la que abans
s'ea:lleva es dedina a l'empait.
L'Albert, satur a,' esmaperdut,
tingué tot d'una la impressió
qua l'estança s'havia norrnalitsea Ara les parda (ferien estar
assossegades.
"Elisebet, Elisabet", dridä
ben fort.
Coya deixondit. pel e 211
un era .estrany, d'u ua , roneor estrident, comeost da mota enigmhtics, arribä. a les ses;es are-
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L'Alisad es trobä de sobte,
s'ultra. de tenebres. On era?
"Segurament seo a la rora de
la carnbra d'ella" rriuranima
"E:Isabel. Elisabetl"
Per tota respostaas'afeixugh
damunt seu el silenci profunct.
Provä d'avançar 1' va sentir-se
dstingut per l'espessor de la
fosca. Va sentir-se una gota a
la me: la uorli degotava dele
polsos. Despeds va sentir -se el
sor: trip-trap- trip- tta.p_ triptrae! Aquel soroll omplia l'estanea, restantea immensa, les
p areas dti la qual ell sentid alluny ar-se deixant-lo sol en aquel la immensitat de negror.
t reny4 el- cao arnb les mane
v an cessat de sobte els batdcs
del' seu cor- I aleshores va sentir que les parets s'aeestaven
a ell a corre-culta cena .si
neesin eixafar-lo dins -11ur
abrevada de pedra. •
"Uta : raen!
exclamh
>re-a:Sientes/Jale!"
Alesbores el presea
fugi
lt vigué el rieeard de les'.
poses.
/fa llarles. n baria eingut a
allt berar la clolea Eliaabet, qtio
tiza p enetre, cruel halda con-

erans aranaeläries r contra la
forma en què sisan concertat
els- nous tractats de tontete
amb França • I Anglaterra, amb
Bälgica • 1, segons tots els indicis, en què es coatraetaran cmb
Aleraanya i altres p-aisos de
.
moneda. depreciada.
Els que fins *ara han portat
la direcci6 del Foment declararen e±ptifeitarnent, -dient les coa
ses -pel seu ricen, que damunt
los darreres campanyes de l'entitaa, cal posar-hi un rato] .amb
el mot "frentes". Fracäs de qué?
Només de les darreres campanyeee D'una. hornea? D'una -organifzecid? O ade tot un Sistda
ma i d'una' politice? El . cerrar
i fixar . les causes .del: Iracas
prociárnat pal president del Foment., • fe el quo ens mou a escriure aquestes rabillos.
La • erisi perquè t'earessa
el Fom-ent del . Treball Nacional,
no d.s une cosa accidental ni
transite:u:la. Es per contra una
erisi "fonda,. que anirh : aceentuant-se i estenent -sa a totes
resalaranques del treball i de
la producció intervinguds;a pele
honms ' arrats, si. Mis no, que
minen .actualmani la més visible d e . les organitzacions defensivas dels nostres produea
tors.'
El . fraeäs proclamat per En
Dornäne. o Sert, és . el fracäs de
la melifica de t'afable. Quan el
raspan ris l'émica arma que
s'es.grimeix,. ve el menyspreu i
la desatenció; tan aViat
lagador dalaa d'intere'ssae, d'Asser autómata surnfs, par eerlei posar-se a penvenir inquiet,
.
sar per compte propi. -Una organització oue s'estimi i vulgui desee respeetada, ha de posar en jai: emeettres recursos
campter mds amb la pränia
forea que ami, e i . favor eantat
per procediments que- doble! e n lu dignitat. • Els darrers
Cross . rebut a mol . Forneni. no en
dubfin els gens homes,
initialment , daguts a aquesta
causa..
•
El m'alce :que tots els -partits
polititá han de tenir neeessäriament comú dominador
aeonämie (manifestacit5 tresaualrnent repetida. per En Do-,
menee Se rt) ttis. • tan infantil
COTel opinar que ints els te.oritzents en Economia han ;cla tenis- san eomú denominador
libe. Cal no dese r confusionista i. delirar d'aceeptar-se una
possible i desitjalvle coineidänefe nolítiooaeeemórnica, coro a
fenämen necessari. D'opinions,
en „política. conaaän etsonomia,
71 . 11eha de Ifones4 d'aliarse 'que
no en- sein tant..» I el divorei
caiste,nt entre elá perfilas : politios f el Foment. val 'dir senziflament o que el Foment es
preocupa solarnent :d'intaressos,
preseindint de tot • ideal, el qu'al
'china Sortosament nil pohle una
Inés gran inipoethrseia, negant
a- 1 entitat essonbmice tot
per mitjua dels seus renresen-

ni; tehla el eran! botarut; un •
"No hi fa. res, no hi fa res!
'sotabarba amb pretensions. de* Surn lee tares petates i estimagol/, una llúpia al Maten i una des sagtest"
be-venga peluda : a la • punta del
"Toles tres?" • pregantit -ell,
nah.
arnb sáreasme. •
"Elisabet ,perdone'rnt" exela"Toles tres, totes tres! Tomio l'Albert per dintre. "Alai) tes tres sons /es teres.petitas i
da massa horrible. Norné
.
estimadas logres!" •
fugir, ingle, Ingle!"
"Mal Ilansp!" cridh
Reculara a por a post rap al i d'us
salt prodigiós es plantà
mur, amb la yaga esperenea
Ira-Mar una eiziala; pera el rifan ci'eáquena a la pare!. "
Visarla vista abarre, la paN a fcr une gran rialla i es ¡tual, es! t/fla sol:tosa flan-meada
s:), a Ser bote, tot aridant:
de
la Ilifn tia. tota plena d'arma"Veniu. petates meres; renta,
ment. ofensiu. Les dagues, eta
"Fa biblias, fa bailes,- fa bit- filiales nieves!" ,
" rana horrible rial-hacia a , lees punyall, eis allanges, les zure'1.6 un lintel que sal- vals eselath dar/asea mateix de mbos, les airnitarrés,les espeses
tara:, tan ariat. arteria Ir:: /lo- l'Alberts EI qual es tornbh 1n es i ola salirse, penjaren
ses com elnixava vente las bi- trobh amb tres Velles . fastigo- efe la paree!' .L'Alberl abastis una
gues; ara faja una Huesa versta. ses i • esperracádeS. rasa ele se:. espasa faja-upa i la branda, jotoe.ra •roja: delds emelga; adis Ma- ea. l'alta al raig; dues de gres.: samena Ara tallarla Cape i sera; adeliara de Cofa c.olar.s.
ses j petites ala 'costaba; lobea garla canses i tr'enc'aria; espinades: i foradaria -pella!
de aobte..uria .gran eiaror Ideare plegades tejen l'efeete
a
inunda, l estance.. L'Alhorf Ma- repugnants' setrillm7es. Tenien
El atan e aposh a . botre cona
ch eis ulls entluernat, i seis la- ele utts peles, les arenes molt una pilota, de. goma. El Ilum
p 5 are)) le emana. Dos raiga da grosse. les; unalse 'llerguissi - dciii s'havia earaviat en un pePum 'abestien f raressat Tes -.lides ame, les elo'sques pelarles, i da tit giobras: llana-inris, ara d'una
i ti- esteren buraant l'esperit; Hure botines sorgien tillals (l'o- colar, atlas d'una altea. Dins la
pera baria tingut temas de rilat- letee. A la bruiaa 'alta 1 seca, penombra., lee tres relles es
re un monstre esgarrifela ;
- li • capetageren els asnos; les dreeaven, mudas i rigides, das
'Fa
fis bittled, • fa.' bit- brujeas grassos i baixes aren vánt de F.Albert. L'espasa talla; bernyegudese •; i planes' de"
•
.
•
.
• •
ra i burxava; perä no sonara
-letestreelénei a lórnava a Per
un pernee. El bree es cansà; la
.
•
vibrar al : timpli:4- de '
"Nosaltres eom lis sMarese sisee mullä tet- el cos; el respir
Obri els ulls i Veid; davant sea (tse/araren lss bvuixes alhora. cede:venia fe: falles. PftfeJ Monstle. ei • Vassenyala_ "•Nosaltres arma les teves peti- nUiribra. tres; (4sees immòbils
va iränirement amb un
tes i-esstimaé'es Sogras."
es dreeaven -elarant (le l'Albert.
amb ala atiesa dita: sastenia un
Alesliores l'Albert sentí que -li Tui nan ea plantà el seis :costat
p.etit • Ilunict de flama osa, tornará el retraigo.
i projeoth. la Ilumadanasint. eiscillant. Era un esguerrat me"Mentida!" crldh "Mentirla! tres CO3503.
nut, geperut, Manco, cota, bpr,7! See solter
"Mirou-lo, mireu-lo" digud,

Mr.1

arab une Malla terrible. "Fa
fa halles, fa Mines!"
I PAlber,t; vedé devana eau tres
ntaustruos'es bitlles: una d'alta
al mis, (Mes de bata-es als coStale.
Se sentí defallir. L'espasa: li
colgad, 1- el metällie soroll fas
ressonar l'esta:sea -\i mateta
tenips, les tres bitlles 11 queien
damunt el pit, Va sentir-hl una
horrible dolor, i fi semblh, despees, que Ii buidaven les yenes. Les tres gemas Sutiles srliavien transformat en eres grans
sangoneres .•
Areeneä, a cerreta feet un
gran 'crit. Cerda ea la foeca;
pesó sabia que, cona abasia, teatea les portes s'obvien davant
seu i darrera seu es Mascaren:
13aixara precies; tarnbé en pujara. Queia, s'aixecava; ternava a catire i es' ternera a ¡sigap ar. I reeSeguia corredora i coaredemS; ble.eatiriblement...
Es trobh de subte, ainaigclel
hose, Sota la Ilism estallar. Es
asirle el pit i veii 'qtie s'havia
deserapellegat de' les sangonenerev. Paré • no daiiä. de iäärrer'
i córrer, fugint (le lea:sien ' roaQuan tambera el cap; encara' vela,. al lluny, uds liuni
pujara- i baixava, are d'una co-'
loe, ara •d'ima aleas I l 4 arribara,' esmortaltsPer-la',elfatänálá,
el M'U it'Sgarrifds'i enignsät;id:.
"Fa biblias, fa Hiles, f -bitlles" •
• Alfil a l'aun , ia del tot esgca:
tat, - a una petita casa solitària

i huida,. que t.rohä'aialb la pei.4.a
oberta coas • oferint-ti ace11134
ment. V a. tancar. -ce i barrar-e;
i es va gilar.datuunt un
dimentari. Va, sentir que peral
el coneixernent, ,
L'Albead. obri ele nils i mirla
al seis entera La Pum del sita
entrara per una finestra , reite lt da. On era? Li samblät votjai
ment de reoonbixer
aquella estany.a patita, amb
paret,s. toles mes- Sota dl•lit
baria el Hit rierimentari..
Li vingueren ä la menabria ele
esderenirnentis de le rtit Peastea,a,
da i tet ell s'eStrenti. tfpn eha
g arrirosea ineonsprensibilit:
Un pesothre, potser? lsitst`
Impide asila un sämlii; 4,1 1
anhela; arel -K nads a mis.:54at
el sen estat'llastim6e ver1tIeela>
la alitat.dels . eçlärellihuents'
la nit. xe gens mes', oom
havieri lingut,esdnyenir aq-nelies'
coge, tau etranye,:e? Exietten.
realtnerit lt S brisixes 'i elTkelY
(iW5 colla dir
erie.eeg-2
malio i horrible .? Miaterit
T2Alhert 'teptI tan asarán' i ttlaa.t.
bit e . CaP• Per la zetzata-tb
porte, rlos ello elmfloatira#:::Zi;
porta; s'obrI i aPatered
me dins uu unifOrnie.'
'Ha estat una mala nit,<eri.z,
tat?" diguá
••
Paró l'Allart T'.espouga...
!?urdfordia Ii (lava aolueitS.tra;
teta als rdiateris. s gs denk -sita
cosa al' cap i ezolansä:
soo Äolgrt/
"Te ra6

DiJoué, 23 d'agost, de len
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idac tares; castigar les enhiles rebele a
dlrwtameet .a entrar Faldea prop
—.. : 7.!Cfreetl:CilS14(111J‘tr4' '4111-74'7'...: de lafarauln, en un . !lec Interreedi la domInnehe espanyola.
Ee din ene And-el-Kelm ha titlioaltit
La quinta eudarrina, manada entre Afeas i 1 primera posici6.
"
que anaven aeaneant lee toreos el diner que poseeetz bi Bare de R.
O
• gel coronel Vera; tenia per 'obel fue de l'encalle, el qual, • bat.
----a' jetlau la pare uu. ball:ilesa de e'aeeeut u a e ereaalots,
amagatalle 1 tris, .41'.:117,zh. Purtava une 4.000 „ha- amar t per
TEemluçu...(mc
a reandeos:coos_. sanes, eitekeetemie aaaveasetene.
?:ei scoa :::::::.:ezmdu\e\ p
Tetnan.—La tranqueleltae migneh se.
Va gran d'Indlgeues pktenyente
Una altra columna manada
mar completa.
harita ara'aa intentA -asaltar arna
bela tota la Unía dels guelaiee de les tases mores, des d'os, sels tela EL MARQUES D'ALIIUCEMAs
a
• des de Mon1, -Arruit a DrIus. nodrit foc, pero vas • haver de tornar
ESTA SATISFET
pro))J11 .r.uu
del Consell ha izada
pressiert
El
te;'
a
•
2
t)Ijis
n
a
e
l
t:
.
de
iIZqdneUt
,„, 1:e: ucrect,"i . ,7,-- ;:Zr'
,,,,'.11`'e'rgiriP 1):1;17'
fetal que estava satisfer del resultes
Ele
CDS
3
Allavors es van trametre .ordres al
vitar que l'anemic intentés una
de les operaeions de Melilla, al.rment
'envestida per reraguarda du- comandant del canoner "Latirle" 1 del que hav.en constituit im gran exit.
eneree
"Aleitzat",
perque
pece-,
ra
gua
rant reperacee.
sap si aquestes operatoria cera
lIui
A Cola els eumpaments hl han desin ea bombera*.
tatuarais, car aos6 es de la conectenagueste
per
ei
ter
i
Intelat
1;DE1101 3
quedat trepes cobre les acunes
ma de l'Ah contaralamera, que es el
i a Tafersit 1 Drlus columnes aconsegulren ter entrar tres granades ' que ha de d:spos.y si sala de canide reserva. També elan refor- a l'interior de 11 casa, feut-la enderra- i gar encara reas els rebels.
• eat molt els Hoce del sector car.
Ha dai que el nou cornandant
Allavore entrares) lee nostres trepes
Acid de alidar.
trotaren 10 cadärere, arab armer i nasal de Melilla. general Marzo, ani-A lee Set del rnatl han entrat
baza demà a Madrid, despree de
EL MINISTRE DE LA GUERRA DIU QUE AQUESTA OPERAC/0 MARCA UNA ETAPA HONROen eontarate amb lene-mm les
confereneaar amb el ministre de la
en
l'enemle
tenia
.
p°g
Eu
nes
um
n
.m
be
f
erir
c
a7e
enlurrines dels enronels, SalceGuerra mancara tot seguit a Melita,
SISSIMA PER A L'EXERCIT ESPANYOL
do 1 Sameare. Una i Ora han an: Marga trinxera, ce' tetaren Mies
PER EVACUAR ELS FERITS
g -eanides. matees sis leadtgettee.
descrit un gran arc de cerote
El ecimandant general de Melilla ha
A !a una ele la tarda estava ' e-enta columna de l'esquema, per lita en la conversa sostinguda arab el valvé de la poéltica inipfrada de arete us esquerra dels atrinVogral tig Virain .
al Marro°.
seguit eobjetio. que ere ocupar les &master que ti sigui enviat ter seguir
Tizzi Azza, segueix la etuaCiÓ amb els representante de la premsa.
,xeraments
moros,
els
guata,
un vaixell hospital per tal de trasteDiscutint-se al menat .el proa la uguardia de Tlearaein,
Ha dit el general Bermúdez de
ItANIFEaiTACIONS DEL CAP objectiu demostratiu. Aquesta cola preesid de les trepes es- pudrirme
per des dale demä atacar ele que as. dar els ferits als hospitals de la Peablema per un honre Tesperit per
lumna no te la missió d'anar -sein a Castro que la cabila de Maraaza
DEL GOVEBN
panyoles,
hananat
reculant
de
.l'operació
aquesta
pueble.
governamental cuan el comte de Mica en rnIca.
setges
le:sute.
la que havia oient en
Els periodistas esperaven amb ron& Ta, sí, renemic al davant, perd da
Ele rataells de guerra Tercio dlsp re
la Montera—segues
d'ave].) mis resista:mía al Une esfins ara no ha tingut ladres.
EL CnMalblICAT OFICIAL
. La columna 'lineales ha fro- seguiste
la natural impaciència abole en
d'Afrau
des
elens
que
les
indma
querre,
on
operava
la
columna
del
política
marroquí
Les baixes que fine ara es coneidre la
Segons s's comaracat °Lela:. el tch
üat l'el-leude mes malla de Ben
la qual harten d éeser rebuts a
coronel
Vera.
eis
enviare
el
eemandant
Itere-din.
•
Mauna,
del
seu
p
el
seuyor
xen són:
tal en:re morra i ferias a conste:Menla Preeiducea del Consell.
hob, entnulant-hi un fort comNosal'res tniguerem alguna mores I
principal engendrador de les • bat.
Del Terç: un capita ama, un tiA les dotze han passal al ges COMUNICAT DE SUBIDA
La sera missió era referir feries. A sis d' quests els porth ad: ea de ropeació. dama taus de 335
aproximada:ricen,
una
dissorts
espanyoles,
aqucll
va
nent
ferit
1,
tase! entre morts i
ata del marques d'Albucemaz,
ministeri ile Marime han facilitat criticar el pacte amb el Rajan- renemie.situnt al calni d'Annual paseada ei guardacoetes "Alrezar".
44 de tropa entre morts i feries.
Altramen. diu que no hl ha res ras
gui eis ha dit:
1 batre rartilaeria de les fortiportà el dia vetee!? un presodespatx
oiiaquesta
tarda
el
:agüen
Tumbe
De
Wad
Ras:
un
capita,
un
altanl,
qualificant-lo
de
poc
seriös
d....,jen rúnica cdmunieació que
ficaeions mores. Mentrestant la ner moro anea:cuas Moe med Tal, ger- de mala
res
i
quatre
de
tropa
ferits.
que
no
seria
respectat
dient
-• • Une del ministre de la Guerra,
Les altres columnes no tenen bal"Al metí d'ahir, amb,unió del "Rei- pels 'geverns posteriors. Excel- posic.id de Tizal-Azza canone- mä del rep de la d'ella de Senl-Said.
AMOS EMPRESONATS
". : 1 taquee/ de l'Até Comiesen, i dei ees. fins ara.
java les concentracions mores
arribar aquest mal( les trepes II
na
Regente",
una
'
bateria
de
dos
cansas
En
lent
manera
d'assorr
qua
un
eon.andan t •general de Melilla, AS
Han •estat empresonats els amos deis
Les celemines que operen avui que ens feu alguna dispara des de Cap heme acure •el .Raisuni, engauyat de relee' -Urldia un ris drenas' ligue- rin que s'unte a elles, al (mal es
.- que- serraren les forces a l'hora
estabernents que van vendre /a Iler
són: de Dar Quebdard rehan sortit Quilates i costa oriental de a badia, sis -cops piels política espanyols, tenían grane parapete 1 riega resoltament.
en la direeciú aseenyalades.
forlifieacians. L'SMeM!C, en
La multitud nue ocupara el mol/ que causé /a 'Coz:cae:6 a cinquanta
dues: la del coronel Salcedo, que té foil batuda per la nostra artil cela.
tinguas fe -amb els'nostres -pac- aquest Indret, disposava crarVes/guatana continuava bom.
M.5SiA portar el comboi a TifaLEspafia" bamhardeje la pare oe- tes: •
presenc i ant el deemmbareament de les perS0r/e5.
"
•
bardejant la costa d'Alhucema& per
tallaria.
1 la del coronel Seoane, entrepes, en veure el presonrr colla encidenta.,• cessant a les dorze.
• •Ve/dria -modificar el concep- -Jo---deis el president—tinc retan,
La Iluita ha estat molt viva, xa.r-lo, costera gr u tribal) ale mari- DESCOBRIMENT D'UN -FRAU
carregada de protegir el tiene esA la tarda d'ahir es reprengné e: fore te. que une del pervIndre d'Es...a -gran. conf.anea en el resultat de quema de la primera columna.
Impedint
que
ras
moros
s'aproseguint ihstruccions de l'Alt Gemiasari panra al Marroc, perb no puse
nera m'e el condtelen II:arar-lo de les
A L'ESTAT
• roperanin d'amar.
rimassin per ajudar als que /res populars.
A Sidi Messaud hi ha el batalló i indicacions de l'aviad& batent.se els
aconseguir-le parque la dolo- iln i triven a Ben1-Said.
València — El governador civil ha
lauposo . que a dos quarts de de Wad Rae. •
oe
El
metge
del
canoner
`Latirle"
duars de la costa Sud del sal de la rosa realitat és linee forte.
donat carepte als periodistes d'unes
• • Des de les cine del medí han
_ •dues o a les elleS de la tarda, ei
De Candussí sortf la columna del dmembocadura de a badia pee l'" Estreelladä a Aíran per • milete els ferecerques efectuades per la policía,
Parrant de restiensabilitats intervingut
.•rninietre ja tindrä noticies coronel Morales fins a Mizzian i Ti- pere" i "Reina Regente". cessant a
esquadretes de sets.
les quals han donar per resulta: el
va dir que es t'eta 'malles 'pre- tots eis seetors. bembardeiant
taaleiale sobre el fi de la liuita.
Les
petites
colneenes
espanyetes,
eren!, amb l'objette de batre l'ene•
descobriment dels autors d'un nediceions i que s'havia supedi- els atrinxerarnente moros, des..Pere oert cine el ministre ere la niie entre el Morabo i Yebel-Udia. les sis per tornar-hi a la matinada
continuar roperació projectada.
tat melles ceses a aquest afer enrotllant la mhaime intensitat ilcçant amb Miau. anave_na comunicara goci Batea amb 4els segells de coGuerra em va dir -aria paseada,
De Tafersit sord cap a Tizzi Azza
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•
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cap
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S'han consumir: en lAnonso XIII" de justicia que tantme_teix
municacions, a l'estafeta d'Alcira.
avui m'ho ha tornat a repetir, i Yebel-Udia la columna que mana
331 granades de mor; rEspana", 337 ropinió 'pública com a factor a Vahea-Pael l a t a la' zona de dels indigenee, i Aíran els ensa ya en
Després d interrogarla jets ala
Ore serä el!, personatment. qui el coronel Vera.
Therga' 1 Tifarauin.
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Enric Silos i Joan Berma
indispensable. Quan es va dedonara-1a informació als perioSimulléntament 't'ea de la rla" ben l'heliegraf, per facilitar la cartera"
A reraguarda hi ha una abra co- plosiu
p10510 de 303 cendrnetres; el "Reina
gime,
aquests van delatar el cap
signar
la
comisel6
dels
aint-1-u
distea.Cesta
d'Afeen l'esquadra con- regtaació dels dispars.
Per Prot eg e el %ase esquer- Regente", 48 granades de re =time- l'opinió ' va dir-nos que no ene
•
de carteriae Pere García.
Amb aquest aclariment sens lumna
penara bennharde l a e t seguidare de la ínia de Mane Arruit, Batel
Tarnte han apolat ravane les bate.
Feres alcance comprovacions, els
dubte aaludia el president a la i Drius, formada per esquadrons de tres, š els hidrop'ans que corte-acerca calia millar elerrunt de judici ment la reraguarda mu ra.
rirs d'Afrau.
tres individus han estat processats.
que reapealient PiCaSS.O.
tivantor ce relacione existente regulare, dos de Trevine i dos de amb el "Laya", dispararen EX t-Y-Iti
Els moros s'arranaven al terLes tres ce : termes desplegades a dre-bes.
Jo no pm revelar les actual.. renv resistint bravament.
entre el Sors-secretari de GuerLusitania i els camions blindats.
que
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de
ta
ta i esquerra del canal
Sense novetat en el personal i mateINCENDI AL TRANSATLANTIC
ions de la comissió, perb puc
ra a ele periodistes.
Ha encarregat el ministre de la
Un abre indret on s'ha lluitat rnar a Tifarattin, avaneaven fent fue
"ANSALDO"
ernreeser aquest meu.criteri.
il Uovern—ha afegit el pre- Guerra als periodistes que toraassin rial."
aferrissadament ha eatat e? cap a enigdia arribaren als imitaras de
L'en'gma, ara, van en raeti- sector ' on operara la columna
aident—no te interass a ama.gar a la guatee de la tarda.
les duce de la matizada
Carliz.—A
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fortifleant-se
possició,
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tud en qué es.colloquen els recaz rollete: dirà la vertat pers'ata inlmar un incendi en el deparMoments després d'un quart de
tunee..
El ministre de la Guerra, en rebre presentants del Gnvern.. Si del coronel Vera. L'enemie esel que pasa a l'Africa no in guatee han estar retinte •novament
de
me.qu'nes
del transarlentie itaquè el
ment
teva constitult prineipalment
Fine ara se sap que hí Im unes eent
tara sea solament al Govern. sima els perlodistes, i en entrar al des- després els periodistas, ha dit que no aquest obren rum fina ara, les per nuelis de lall'alza manats
•
perd se supon que n'Id ha mol- liä "Ansaldo".
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que
el
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litermemlez
de
respensabllitate seran exieides
la neacia, 1 no Voleo) que per pee( els ha dit el ministre de la
Catre el/ágiles presentat la dimissió: 1 no crederri fot realuit a .una per Buharai, que mantingué el tes mes, car les ene/meces del sector de
falsejar, la Verltat etroolin ean- Guerra: •
•
foo
amb
aman
declei6.
Diuen
que
Tizzi Azza u ta de/ coronel Salcedo,
del ser eàriec. petaial, com. continua fundió de foca artificials.
taei eenerdtot arreen
—Els rebo a vosees atztb . el crit terr1rrt la irea .confieneiee
lee tropes han fe l un munt de aseara no han comunicas les seres.
•
"PaCeiskunent una prora cae les de Visca Espanyal
.
Moría.
L'artirlerla
també
(Buen
Ha mort el capitä jjareeo, i curan
Respecte 'a M'ah . es posceeslonan iš
qaieliati : eiroulat davant de l'esAcaba de corrunicar-rne.tAlt Con'ea ha intervingut ama ärit...
ferits ets tincare Delgado 1 Cortés.
Ko tees h
tranger 'ens- la propor&ona un missari el següent despatx oficia): de la Coirendene:a . d Melilla el gee'
Lea
tornes
d'Inri/Merla
fincarLa coernma Vera ha tingut 48 bel- LA REVENIA DE LES BRUNES
COLUMNA DE SANITAT
cable grama une acebo de rebre
"Alt Comissari a raparell per ma- riera! Marzo, lis dit que li havia teregades de l'assalt de les pomres entre tuerta 1 ferits.
Ele etnògrafs lempo ha que
del "New York Herald", dels Es- nifestar al sen yor ministre ene en legrafiar a Logrofie i a Girona,
MellIta.—Fran arribar, proerdeWe de elo/as de Tifarauln 1 Tharga es
La co'unina Pardo té 36 mores i di- han anunciat la marive de les
• tate Urits. en el cual r s dirige
aquest moment em comunica el co- te la destinació, I . que ceceara que Ceuta, en el vapor eAragen •. 170 le- diVid/ren en trea. grups. Un
demà
versos
ferits.,
arribaria a Madrid i que deme gionario.
rosses. Natuealitient una disnea.
a mi en forma molt ianqui, inandant general que ha entrat a Tiavenada pe) centre; muntanya
També estao ferits el caeita Alonse,
mecha de vosees implica un- indient-me: "Li prego que ens co- iaranin i que en aquesta posició i mateix marxaria cap al Marroc.
Tambe ha arribl el coronel Nneem amunt. sota el tiroteig Incoasoldats TrenralfEree
Villanueva
i
da
Un
periodista
iilea
preguntat
ai
erement de brunes. Si aquests
muniqui si es produirà una cri- en la del costat (s'esta, tocant, en
sant. dele moros, 1 les altres cese Vaco, Jul" Milan i dos tr.e.s.
del Prado.'
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noticies
del
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l'osenyors no s'errin,' craqtal a
si política a censee a arcia deis celebrada de lacte. la Manta Retal."
ron- dues es bifurcaren per voltar
L'Alt Con:asear' be celebre
que
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ministze
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que
treata o quaranta 5555 5 totes
- esrievenieraents del Marroc."
El ministre ha posat immediata?Premia amb el e id • de Beet -Seid.- la zona .atrinxerada. Aleshores af errissadano
es
podía
considerar
acabada
per.
lee
dones tindran cabells naJo--hä segult d'ient ei arpad- ment a l'Ah Cornissari el següent
ele rifenve es bate een en reti•
Aun rasen.
.
El comboi Tus en•rat a la pwsiel6 a gro-a. celles negree, pestanyes
que, en efectuar-se el replegament de
- deet :-- persa nonteetar-li des- telegrama:
En amerar e l'aeredrom de Tenderse. reaa; apajaitant cims. Al- tres qu'ere I Irle de <marre.
negros...
"Ara matelx 'comunico al se_nyer tes tropas renemic pocha • reaccionar, sefri una ararla un trIpniat pel guns 'grupa quedaren al deseoprés d'haver rebut noticies con
Afirmen eme els contingente indtgeMeta no vol dir que la perleceradent del Consell el seu telegra- encaro que no ho cris fecil perqua e plt.tt d'intetad4riela «enea. Camecho bert de les ametralladores. Al.eriales . do Melilla.
havia estat mole castigat.
tres-resistiren fine a entaular la 171:5 cree dele enes mimbrosos que sitien cid de les tintures no evita ale
- LÙ conversa ha recaigut sobro ma i us prego que feu present a
1 el d'infame/le eenyor Rosnea. Tots
presentat d'eneä de Pactuacie espanyo'a hornee que visquin en aquell
Ha acabat dient que l'operació 'm- dos resultaren
Iluita cos a cos i a la baioneta.
ele rumors de cris) i l'actitud les columnes, i mole especialment a
;lees.
!lunada esdevenidcr, les. tristeses
Sota la <Breo-Se del capltä Jlerlenee Ale barrenes ht han quedat al• de (serle elemente referent a rae la guarnició de Tifarauln, la meya iaja errar completa 1 beillant.
alnif
Ea clitt que hai•len moros que eren d'un uniformisrne implacable.
-d'A civilista del Govern al Ma- feicitació triés entusiasta. Lee prego
.eeha oreanItzat una columna d'entornó- garas cedävers moros. Les troda
cátales
de
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espanyola;
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que dignen al comandament que asParlem, no cal dir-ho. d'es del
pes espaneoles, regulare,
bile de nitat, an.b l'objecte le
'rroc.
generel es pot dir que els indlgenes han punt de vista de la veritat.
—El nostre prembsit 1 la nos.. ee molt satisfet del ben comportaA dos quarts de zet, el ministre portar eh
ele ferlts que reeuitin en les opi- tenis i moros de l'harca amigit observar
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que anaven a l'avantguarda han
Seguramet la, idea cresser
• 'era acedó civil al Marroc no té ment de teas, esperant que la
de la Guerra no ha pogut rebre eta reelecta.
vessada en honor de la pàtria eigut Periedistcs per trobar-se conferenciant
uns personatges cada cap mas
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comunica a lea do
ment emartta. com el present. en
arel el de Marina. E/ conaaudant d'Es- ets eer'ts de la mehalle en el deeeme
L'Ait Coralesari tea estat tot el dia nes vosses-a.rosses dc naixen.*
De la resista:acta de renemic,
el qual les clreuans i lmeree ma- El president i el Gavera us felici- ter Major senyor Tudela els ha Uegit bareement d'Afean.
segons diuen molt 'nombras, en a Dar Quebdaiii, reeernant a la plaça ça—una -corta petutáncia. Era
• • ner. procedian are l'energia de- ten i era desitgen que feu arribar als un despatx que- coercida el detall de
generals, capa, oficials i tropa re- les segisents babees:
china idea el fet que no comen- a primores fieres de ta tarda.
direu que la majoria de les ros,guda. •
DETENCIO
cas realment a afeblir-se fine
sec, gene- afectes a restudi de
Aireb.no vol dir qua. restabler. meció prefundissima que els causa :. De la • columna Vera: Capire. del
L'OPERACIO
D'AVUI
guerra
eprevalsell
dc
prop de ungdia, no començant
l'eh/agraria, ignoren que riaa-tale calma al morroc i castigat l'entrada dele espanyols a Tifaranin,
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de tes entumtina barca que anava ' conclutcla per
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per
a
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esdiles de la tarda.
• •lres rlane en els termes aa-co42 bajaes de tropa entre marta i
Unta de la dreti: Cap, general Per- casta... NO hi fa res. La natuCeso".
panyol."
El
tinent
coronel
Franco,
que
maleta d'una manera oculta i
'friera
negute •
alinda; reme.
'Foren portate a la Comandancia, manara les t'ornes del Tare, hi
L'Alt Comisad ha contestat imsubconseient als ho fa saber.
D:ahres coltunneer Alferes Latea, gnardantColumna d'Afran Cap, eoronet
ne gran reserva.
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Aquesí fet explica també la
1E14 IIIINISTr el A LA PRESI,
de la mehalla admiro a, mor:: ca,
d'Estat eferjor rend i d Pardo; cap d'Eapata:
mata empenyent-lo cap a respredilocció que senten totes les
pire Alonso, aIf.iri Vilismit, 1 solDENWA
tat
raneer,
thaeut
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emeyer
Ga"Ara mateix compliré l'honran
guerra, 'efectuant el moviment
dones que voten eanviar el cog ese protement h ropencill
de
A Se PresIdénela tia rehuí, el enarree que em confieu i ten cre- dare Frencern Sánchez Pintado 1 Juli
envoltant preelectat.
lor de Ilurs cabell e res pele diMarisa
d'Amarnsen,
lineen
de
can del Govern, entre tira 1 dues ditore eón tots a la felicitació del Millan Sánchez, de Wad-Rae, ferie, UN COZ D'EXERCIT DE 18,013
(loeImmediatament comenearen
ferents rnatisses del ros--des
¡aya.
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taIxe
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Govern i a l'agraiment de la petria, i 36 more i ferie de força indígena.
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per
destruir
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d'el ros-remira al ros daran,.
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ria dele ministres, que aeurlien pule en mig d'un sol que cremara
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establertes
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(ornaneant gener1 late.
Tanmateix no tot són na-anPEANIFESTACIONS D'EN
a informar-se del resultat di
i una jornada mole:sima han demosaltores dominante de Tifaraum companyla d ametralladores de Sant
ri, seueral Eceagibse I el general Cas
Ferrando, I deu fusells ametrallado- beiges per a les rosses autèn
PRAITO
l'oneracia erenre e a aquest matt trar qm eis espanyols eaben fer ho-tro(=ena.lmiéstrobvea on es dita que també hi havia res.
tiques. En aquest temps, a les
a Ja zuna de Melilla.
nor a la sera petria i al seu rei.
Sant Scbastie.— El diputar socialis- a Dar-Qaebdrini donant lee darreres cadàvers moros.
Primera rolumni de Dar-Que-bdeni: lpultaelges de la Medit^rrhnia oorri
Perdoneu-mc ei ara em retiro per ta, membre de la Com:ssió de Res- ordres ale eamp reenia generals I eaFine cap a lee tres no arriCape coronel d'infanteria senyor" Sal- a les de l'AtIhntica, el triomf
poder continuar en contacte arnb el poneatiatars, Indaleci Prieto, ha fe
meneant it meviinent de trepes, el con' baren les forees espanyoies al
Les no l ig le g Meis
la glòria pertanyen a les brucedo; cap d'restat majo; capità Pacomandant general i no perdre de- les següents manifestaelons:
tingent de les quale es cal ida en 18 peu del pujol on hi ha la postvea: regulare de Melilla. Tu-rel, t teEL CO21501 ESPANYOL HA
tall del que hi hagi."
—Les d:f:cultats de /es operacions Mil !mame: uomplout-hi les torces de ció de Tifarauin, els braus doLes brunes s'ajeuen, felices,
tinas rle Sant Ferran, Batees 1 GukEn aquest momear ha sonst el al Marien sem mes grans cada dia.
fensors de la qual els acolliren
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Lee duce cóhnimes que 'huelen de.Por
sol les pinii amb el seu ocre
buihr.ela dc Sanitat 1 dues estacione
mentre'hissaven la bandera esgeneral Aizpuru ha pregat als pe.
el earemer de la :missi6
• r el pes de esede 1 que roialren de-t
meravellós. No triguen a esrleA dos quarts de duce de la riodistes que abandoneeein un mo- compendre
que :alli ens assignava el tractat i únic Der-Quebdant estaven fuma-eles per bo- panyola i los cornetes tocaven .8peques,
venir veritables salvaigetes de
tarda ha rebut el ministre de la
Segen ' columna de Dar-Quetelani:
ment el despatx, puix acabava de compatible amb les poss:bilitats i les rnes de täteá les armes. Una la macaca Ire manne reial.
Guerra els perodistes, per a do,
Cap, coronel d'arelleria senyor Seee- la primitiva selva americana.
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els : quedara nf una eota
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"No seré re. Aixb es el primer
pedint le sortida deis que la dellano, daca bateries de muntanya 1 una
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yas:
• La quarla columna, qua . pro- o'clrea luna dispare fets a itarga dlo- ciones beldades continuaran en dita enet'erices que va pronunciar dies pata 1 -El canvi radical de' la polígiomponen aquiste
mesen*.
sats, amb mcalu de no haver-se in- tica no tindra cap garantia per cedia del campament de Traer- tänela.
ri el1 bIcr e'sbi ;sil Iai ex:an s cora patiatxm
l'orces de !a mehai 'at"!Irnra
Immedlatament etorganitearen tem
Vean Cemaziament eo ea propone no-bretes!
llana terpretat, segons ell, per cap perió- als moros, sanee la rendnela sil, giba mugen- en combinaele
fidelmerit les noticies que faca . I dele politioa:que han vaeillat en amb 41101 certitud. Morales .en pelee metnsenes, lea quede es dItiglren eolament Murar TIratauln del a tea, a
amiga 4À4 -el-1ader,

SPANYA
ELS

13

•

41X1

COM BATS D'AV-ER

inuus Pi

col ilu

11

pus duiü

1113711111

Les lorses incomunicades ja luvien acabat l'a"gua i les municions
'

Gaseta fc me ma

IM

t" r

r.

•

•
Dijous, 23 d'agost de 1923

LA P,DELICITAT
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CASA CENTRAL : LONDRES
CAPITAL 1 RESERVES.: Mes de Lliures esterlines 13.030.000
nurse: Barce ora, Plaça de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo. Sevilla, Valencia, Paris, Nova York (agencia), Bradford i Manchester
24 Sticinalg a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic I Uruguai

ESPAIDSUS
que ha jugat el Franeeli d'un ternas
tant per la combinado en la linia
davantera cum -en la rnitja, que sobre.
tot en Minguella sabe es'ar °partí, tota
la tarda amb les seves paadigioses passades als davanters.4, v ten que la
ectória se remporteisin els locals per
tres- a un.
Els forastera, malgrat estar de desgracia, es mantingueren serena durant
rencontre, dentostrant en algunas oca:
sicans la seya forqa i táctica de bona
jragadors.
L'equip local estava integrat per
Montserrat, Palau, Roig, Rufie, Minguata, Tost, Farra, Creixells,
1-blindó•i Emert.

liCiNTMELO
Eiport Club Fi1ontme16, 1; Unió
ilEsportiva Eularionea, 1

g.t rie. xts,'zzab ructiu de la festa

major de Montmeló, tingue lloc tut

conue entre el Sport Club Montmeló,
reforçat amb jugadors de iliol•let, CalcUtt iaBarcelona, i la Unió Esportiva
Eukneitnea, disputant-se 12 rnedalles de
phaa i 3 de come, donació d'un entuniasta futbolis
' tic, hisendat d'acaten po-

dintre de radi, a la disposició deis nostres clients i del comerç en general
2,4,0•ii-e-?->e-a.c.e.›-x-e-ea^,e•seetrea.-1

que no desenrotllés la Unió cl seu joc
passant Inés alts extremis. Creiem que,
d'haver-ho fet, hauria variat el tantejadon
Per eOrteig fou afavorit al Montmeló
ämb les cme lalles de plata i la Ua ió amb
alo de cauce.
-

(Iran cornpanyla Orles Ae enmiela,
opereta I revIstes, dirigida pel
- primer actor Enrio Baut -

Unió Esportiva Eularienca, 7;

Artisenc, Sant Adria, 1
Dimecrcs, dia 15, contendiren al cama
del primer un reserva de la Unió() contra el primer equip
VArtisenc.
Els set gola obtinguts per la Unió, co
foren: Das per Mascaren-, al rematar
, una cerner i altra d'una arrcncada, en
1 la qual aconsegueix pasear-se els mitjos i defensas: dos per Fonollosa (dayantar), per una passada
Mascaren
altra de Malús; un per Malea i una
paseada dc Mascarell en rematar un
cornee; i dos per NicMas. de dos penalts
que tau castigat l'Arrisenc.
Be els defensas Franjimii i Coronado.
Molt voluntarias en Ponollosa, extra=
esquerra.
El bastant nombrós, malgrat
la calor, i resta satisfet deis dos equips,
aplaudint diversas vegades.

Entre macas aplaudiments, llença el
"Vicie-off° una nena de set anys, filia
dcl liatlle de Montraeló.
LLORET DE MAR
D9act ti primera part es deserta:1n
un joc bastant iogós donant lloc a que
Diumenge passat vingut a jugar a
ambdues portes es vegessin molt visi- aquesta el C. L. Mataró.
tadas - per -rferri.c i que en Bcnay csFon batut per un a cero pel primar
quIvés la pilata en li'forma magistral onze localque te per norma, essent forza aplanLa primera part el joc transcorregua
dit.
anivellat, perdonant els tocata un peEt portar deis locals feu duce para- na!.
.
des molt . perfilases, qua ii valgueren
El segon tenias constituí un veritable
sorollosos aplaudiments.
dernini local, fent en Pares (S.) 'nimia
.Ficalitza la primera part amb •un gol de la tarda, d'un bonicaut.
` faut" contra la Unió, que para. en
Els equipa es presentaren alai: C. D.
Bonay espunyintase-li, paró, la pilota,
Mataró: Sanahuja Sanahuja 1,
recolaut-la un davanter deis locals, inClauscll. Borde. Pons, Graupera, Negra,
u o' Aiiiritla à la xarxa.
Poet, Coll, Rivingut, Roca,
A la segona part veierena tamba
Lloret I'. C.: Gabarrei, Antonijoan,
ida molt equillibrat. Les dm:s portas
Macla. Durall, Vidal, López, Pares
feren sovintment Macadas.
Ródenas, Amorós, Parta ( S.), Sog
En Bonay„ amb una estirada de pal liquen
pal, priva un gen que havia d'acabar
L'arbitre, bé.
• arut formidable del davanter rentaa
dele locals, i en redrcear-se i Ranear la .
ESTRANGER.
•
reist una carrega qua cl deixa
DE BOXA
hnmbbil.
lis estat concertat
Poiérem constatar, paró, que foil inmata entre
cemecientmena La Unió obtingué un gel
Firpo Wills
del'empat, per una arrancada d'Obradú.
Noca Yirk. att-E1 boxador argenti
fleneänt cus xut imparable, que detura Lluis Viga) ha signat uh contracta pe:
el portar dels lercals, pare( Sescna, molt
qual es coi/Trama a tcair un encontre
opoitua remata tirant la pilota a la ..amb Harry Wills en un match que se
zarza.
- celebrará. a Buenos Aires el cites d'abril
Forentirades dues "cortara" contra la
de tany que ve, sigui quin sigui cl re.
Unió i dues contra els locals sense consuitat del match Firp-Dempsey que s'ha
a:ni:ter:des.
de celebrar el dia 54 del mes entrant.
Llästima, perra, al nostre entendrc,
-Hayas.

Teatres Triomf i Marina
i Cinema Nou

Y Avul, dijous, tarda, a dos cuarta
de cine, gran inatinne P oP til3r 5105
tes apumaides aarsueles en un acre
Torear por lo fino; La alsaciana,
pel baruca: OLA' LLEDO. 1 la revista de gran Oxit
BARCELONA EN RODOLINS, ;
I VISTA PER FORA 1 PER oINIS •
n. ButaqUes do primera classe. 2 pts.;
fa de segona,
150; tranques les
catres locatitats
Pat. a dos (marta de den: 1. La
sarsoela en tres actes
LA CANC1ON DEL NAUFRAGO
i
, IL Grandids &Lit de la revista
GARCELoNA EN RooOLINs,
VISTA PER FORA I PER DINS

HosPrrAber.
DE LLOBREGAT

Astil, dijous, Un cosí

L'automòbil vermell, El fili del

pirata, 12 i últim; Triquitrao
marlt

Gran Teatre Comtal 1
1. Gran

60 Policstig
i Miss e

Fred Silvester y Cia.
Les 4 Uesserns

444404.8.044
e

. +DereCeeSie-SeSn~O*0.04A40.4444b0e4
.,
Playa del Teatre, 2 I 4
C, Telera, 5125 1 4725 A

!PRINCIPAL PALAC

EMPRESA: MARTI AYNETO

Cl-RAN MATINEE

A LES CINC DE LA TARDA

Novena mera y ella del món
Entrades CòtIluqiics 110is
n'oit graciosos i aplaudita
ClOW/18

Pompoff, Thecly i Emin
etteteeteedetie4+-Se944 44.34,4
hefreeeetreetrecereeee04.44444

CERCLE DE SANS
FESTA MAJOR DE 192g
Inauguració del teatro com- paitarnant restaurat.
Divendres, dia 24 agost, nit, :,
I, a les deu, l'Opera. del mcstre
.
Pahissa
IWARLANELA

per les tiples Mercá Pujo] e
i Assumpció Velázquez, V'
? els artistas cantants Josep
9 Farrás, Ricard Fuste, Joan
Gil-Rey, Fortuni Bonannya,
(Mor, cos de ball, 50 professors 'd'orquestra, dirigida
per l'autor de l'obra En 111
Jámila 13 :Alisan. II. Pre- o.
• sentacir de la xamosa can- •
t; ronatista

Xe.

-1' Mastre -director: Forran
Obradors. Daspatx a la taquilla i al Centra da localital s, placa Ca talunya.Dies 25, 26 i 27 d'agost i
1 i 2 de setembre. Grandiosos balla de societat. Queden invitadas les Societats
aliadas. - Tots els dies.
extraordinari servei de
, tramvies en acabar ola espectacles.

75 artistas espanyoles estrangeres. Entrada 'Hure
N% a loe deu, varietea i 20 representació de Sketch Skitohos

DEMA, DIVENDRES,
gt representacid de Sketch i Skitchos i
ESTRENA dol nou gran quadro

EL TORRENTE DEL AMOR
Dissabte, dia 25, després
l'espectacle, GRAN FESTA TABARINESCA, prenent-hi part tatas les artistas de Sketeh
akitehos.

4+14+44.4444.044-eireeeeedikeedi hu

ELDORADO
COLISEU DE VARTETATS
Avui, dijous, tarda, a dos
quarts de cinc, Nit, a loa
den. Moda selecta. Projecció de notables pelliculas.
Gran quadro d'atraccions.
Debut de Jack Mama 1 les e
s , ves Jazz-glris, canta i
halls anglesos i aMerMans;
Pilar Ilion, bailarina; els
celebres Boxeo., equilibristea; Ele Pitara, «céntrica,
i grandiós exit de la notabilfasima canconatista
GANDIDA SUAREZ

44444,4444riati-1644.1~4rea

n

laratIO

e

uost A
Operr a
a
P0plullaers.
9 . 45, segona
so el ida
de la

cminent sopean lírica noncePció
Corominas i deis celebrats ar-:
Dates Marian Cortada i Ricard
t'Uta. Primera de la interessant imera 1311 tres actea, do
Puccint, Tosoa. Artistas: senyoreta Cororninas, senyors Cortada, Fuste, Fionti, Fernández,
Serretti, Bastona i Borrina. Chor
general; im professors, nomparsoria. Denotat, sastreria.
Presontacid estupenda. Prona
bar athisims.
Dlvendres, descana, per assaig de conjunt.Difumina, primera de la sbrie
revetiles, dedicadas a los regions, començant per Catalunya

MAtrloular--EXTERN 8.--INTERN8

C

liNfMegadimegaI0mVS•Meme

Gran via Layetana
Taláfon 137 1 A.
Aquest local dii, posa d'una
temperatura agradable per la
seva gran renovació d'aire ,
d ijous, tot estrenes.
Programa escolla i varia!: semprc de gran èxit; Maledicció
do l'endevinaire, interessant
film draniätic de gran argument, dividit en cinc ápoquus,
per erninents artistas; D'hotne a
horno, grandiós- film drarnalic,
interpretat pel tan desitjat artista Itarry Carey (Cayena),
d'áxit insuperable; L'automòbil
yermen, bonica comedia dramática, interpretada prul gran artista Herbert, Rawlinson; De la
fior al perfum, sensacional cinta ele varietats; Després d'una

nit toledana, cómica dr gran
tot estrenes.
Programa extraordinari, per
tres do les minora calrelles:
Clara Ximball, Gladys
i
Viola Daca.
/1•11111.

MII•11n1141MMIMM

RESTAURANTS
44414+6444,-+04.54ffleetifoem
LES PLANES
Hotel Restaurant Versalitas
Obert ces de les cinc
del ;m'U a mIt1a alt
corral da caben I a la verte
Cohorte do 750 pte ondavant
liabitaclons per a tetnporades a
prens embudas
Alma del idas Gulenbau
Muní especial por a automeill
Talaron 7 Ii
ProPletarl: Joan Ce( (da l'acné
VEBSAILLES)
4444K094.441•6-44.4.444

Es la ;eina de les aigües de taula

LA DE LA VALL DE SANT DANIEL
Depositan; JOSEP PAGANS, Ponent, 28

1 MARIUS
•

¡Pobre

Crist• .••

1

Coberts a 10 ptas., i carta
Trena cada 20 minuta.
fina -a 11,10.
•a4444444444,04+9+944+4144.e.

fflee+4444~44e4+04.4444.
LA RABASSADA

'Tau les aoves

mitges

Avui, Sapho, Oarregueu•ho al

(producto patearan
Obtindrà el doble de durada I conaervarti el seu color primitIU
Es y en a lotes les arogueries,

0'40 ptes.
Danua«. [libre ne n'han venut, a Italia, en poca ma gos, vult adiciona.
4 penates a lee !libremos, quiosco 1 a la Editorial Bauza, Anbau, 177.

E auziNYOLES

lifilldfili

Les secas fugues constutueixen un Linos únic a Europa. Per
aula herpaties, escrofulosos, pretuberculosos, artrítico, catarrosos 1 avarillisics no tenen rival, essent, en aquest últim sentit,
substitutivas de les d'Archena.

rdS111.••

ael Dr. (Halls') Rambla Pla Bouuerla.
ndlin e. 1.er .lentre Hospital 1 Sant
Pan). - Veden, impotencia, sifilli.
Etpecials trucan/anta per el guarlmetal catad de les atalantes secretes:
Matriu Den careta, P rosi sta. Conatina: de a 12 I de s 8 8 eme.
mica per a empleats 1 obrerl. Placa
del 051. O.

4.¢1.2111MMIZI=MOIBIZER.

OA

Vies urinkries, pell, Raigs X,

D R. B
nA
Kra , in.r
o-% Diatármia. Rambla de Catalunya, 31, Lar, 2.a . De 2 a 5 i de 7 a 8.-CIMica: Sant Pau,
número 44. De 7 a 10 de la nit.
JOVES desitgen casa de ramilla Per
tot estar. Clac ancle. Escrluro a LA
PUBLICITAT, núm. 5001.
DOS

AUTOMOBILS
--CAMIONS--

INDUSTRIA patita, es ven: tdrmula, futbrica, clients. Anime de primera nacessisal. Productes WhIte-Palarrugell.
,

A TIANA

Gran Hotel. Servei a la cal., 1 ta. Coberts a 7'50 pessetes,
Carrer de la Plan, 34.

I

ran, amb soterrant espalds
1 amb malta llum, es Doga. Carls Cs.
talanes, 421.
MAGATZEM

0111MIZIMMILIMIAMSII

1IDINEft

a l'acto sobre autos, telstte 1 mitres
mereadertes. Rae): Rambla cle les
nora 24. primer.

HAY!

AGENTS:

"ülÓi Contad Esgaffoli, S. A.
Rambla

Santa legloa; 7.

.„ Garat4e .Bruc, 166.

ES

pastilla

VI DE TIARA, a 0 .80" pta. hice, Posar a
domictlit contra prOpla. J. A. Jordana.
Tlana.

LA PtinA
OBERTA DES DEL PRIMER DE MAIG A 30 D'OCTUBRE

ir liN

Unica

casa per a

Calcat bo i barat. Tapineria, 29.
Sucursal, 13
3112=17.241435BEIZSIMMME

ULMARIOL
Calma a l'acta 1
cara teta mena de

DOLOR
1119dica-nent
extern
Laboratori MORATÓ
PALAUTORDE

g

un =grial° establiment situat

a la Rambla del Centre, Raó:
Segura, Unió, 13, entresol. Telefon 4730 A.
MilE111101M111.111CIMMICCODS0e

1SEGELLS DE GOMA

Bravata de lotes atuses on ma.
tallo 1 tuses. liadinesa en els en.
arrees. Corta Catalanes, 843 ¿eaIra Bruch 1 thlrlai.

Atraeolone
400 tutees altitud. Ptograma encisador. Temperatura deliciosa.
IlabltaelOns Gran confort per a fa.
mIllee. semi permanent d'autocars
des de la placa de Lesseps (Jasapets), del mtgdla Dar amunt. Tolda/u 6201 0.

MOTOCICLETA, 4 IIP., nava. es ven.
Diputaeld, 235, sagas, primera.

AUTOMOBILS
lignum 1

111111111111H

CAMIONS

Auto

Enrola de mirara. Fundada l'attY 1910.

Matricula 1 Mol, 250 pta. 257, Cansa
de Cont,, 257.
Avo

AFIC1ONA18 A LA FOTOGRAFIA
Barrita do p la g ues 1 poltleules
tot traban de 'abaratar'. Ea reine: 8 lea
HORES
CallA CA S Iii.LAS
Carro? da Santa Anna.
(Prop Rambla)
,

eee+41.41e-ceeee-eereee>44444,
•

m

de seda

amb

Cheap Soap

revolucionan

Hotel - Reataurcnt

g.

Diana-Argentina
Excelsior

FQINDA SIMON
MENJARS A LA CATALANA
ESPARTERIA. 6-VIDRIERIA,
'
Talaron 1378 A.

Senyora

.

Als mendicants morals de fa classe mitja, gangrenats
per l'egoisme individual... perquè es forgin un esperit

0[111

les nits sopars ame_ricans-

MARIANI

JAZX-BAND

Saló Catalunya

ma

NOTA IMPORTANT.-Servel esmerat. Pensló completa des de 17 a 24 ptas. segons l'habltaoló
.0

Totes

t.\! P NI EST

C O Li zo

Infor IllUü I ( Barcelona, D. Dalraau, Valencia, 245, entresol. Teláfon 1845.

Oracions.

LES PLANES

El local mes *rase de Barcelona.
Avtil, Miaus, estrena ParaMount:
,
L'orgull
destronat, per Wallace neta -1".
i
1 51ae Murray; Una altra estrena .Y.
Programa Murta: Boja rematada, i!. por norottly Gisli; Dealnterell, por
x Norma Teinnoge; Anem a lea ocre,
.1 sea, cómica. inmune: Anton, el
terrible, p er Theodor Robarte
D'u/nango, hit, corona: E I Jura.
!
ment, per lana Cavaileri
4
fi-ireest,s-- .,,,,......aeumeeeee-etes914441e

•

i

Acceleradores de la nodrició

DEMANEU CONSELL AL VOSTRE METGE
m„, ( Per norrespondáncia a D. M. Burch, Apartat, 1. Sta. Coloma de Farnes.

Restaurant Elèctric

144444444.04444444404+04.
t

Sedants del sistema nerviós

"4,taX-Vereerealp44-E4e0.44-0-0-Pe4ag

II4.44.4-erreeéreeerre< 4eeeeee

free

FUNDA,' VAN ,/ 1871
el:nap ias PreParatbria des del do retembre.-Comerel
30177OLLERAT (enSanyança
Mal. animalada mueca

'N'EMILI VENDRELL

3 amb piano i amb orquostra.

SKETCH I SKITCHOS

Avui, dijous, estrenes:

El fill del pirata, 12, últimal No sempre triomfa
l'amor, La Illa sense nom,
rossa del rastra, Una
carrera de poble. - Diu.
menge, nit, estrenes: Les
4 gastes d'En Robinson Grusea; 1 i 2 episodios; Cops 4

▪ de punys

ORION

DE SANTA COLOMA DE ¡ARNÉS

Waikyria

Cinema Princesa

GOTITA
-. •
.4 Ill: Acta de concert per l'e- 1.
.1, ininent lector ra tala .
.°

Selecta programa de varietés
posant-se en escena, a les sis en punt,
la 19 re p reseutació de l'aplaudida revista d'istiu, en 8 quadros

TERmas

.11

ah

ee

Avui, dijous,

haveu perdut el Tresor de la Salut, avui podeu
recobrar-la per majà de les prodigioses aigües termals
.radioactives y fluorurades de les
Si

- Monumental - Pedró

Inauguració de la temporada. Dissable, 25 agost, dobut dels tristes: G. Fonta.
nas Chassino,
LOB 3 Beretta, Mr. Rapidet.
YANIAMATO KOYOSCHY
• LES 4 MARYLAND
TRE CREAT RAULETE 4
'MUTAS

(

Els Espectacles

Avul, nona. tarda 1 nit, CINC
, ESTRENES! El 'clnedrama de gran
.1 espaciada Sephot les formases coe
1, machas earroguau-no el meu come. 4
• te I EL diseertat Pilo; la ¡m 'a cul a •,'"
de Molla broma Nicomedes, cerca'or de deseos, i XII ültim colsodl
del colossal filial El fill del pirata

Gran cruc:Juctirr.--

D'Aliza.

Cinema Bohèmia

t-,944e444e444-4-9~444414-1.4.

TEATRE NOVET PÄTS

presenbts per Torkai

^

i+t,44.54teeece.~4494:eeze

%-.4-a-seseeeeiret.,.c.emo.feash,

.i.

angras«.1

cat, El mes gran sacrifici, L'aviador emmascarat, 5 i ültim;

Meandros, estrena de l 'Op ereta en
un acta
EL DOCTOR MAX1010

•

Mou compte, L'engany de la ii.lu

ski, Horne Invisible, Nicomedes
buscador de gossos.

TEATRE COMIC

¡

4

tlfl

,

,4131111CM

VIES tJRINARIES

1

1 Ni V 4;14:161iletilld'';:
i'llig•ii•il

eir
„-,,,,r1.11,7
1 o119
1nt'II,
ggli

Pell-Sitills-PrOstota-Impotänolo
?Ming malocas animanys oe tracia.
ment sense medican/0'1y. ni dolor,
PISCOS ECONONICS
Examen aun' Ralas X.
. 10 pto.
Salvarsan 005-014 ,
, ir,
/Maui do sang . . . • 26 "
Tractameti t. a Tarros limitats
POLICLINICA
Ronda de la Universital,
(prop del correr Pela!)
D'It a a i de 4 a 8.

iaBnizzoic

OPEL
Agents:
"Unión Comercial Española, S. A.-Rambla de Santa
Móni c a, 7, primer.-Garatge, Bruch, 165-

CONSELL De CENT, 440
1 ROGER DE LLURIA, 49
DIRECTOR: Llicenclat M. maecet

